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GĠRĠġ
1.

GiriĢ
Sovyetler Birliği‟nin dağılması ve Soğuk SavaĢın sona ermesinin ardından tek

kutuplu kalan ve Amerika BirleĢik Devletleri‟nin egemenliğinde bir süre bocalayan
dünyada güç dengeleri artık yeniden belirlenmekte ve yeni küresel aktörler ortaya
çıkmaktadır. Dünyada küresel güç ve söz sahibi olmaya çalıĢan Avrupa Birliğinin,
yeniden toparlanan ve tekrar bir güç adayı olmaya hazırlanan Rusya ile iliĢkilerini de
düzenlemesi gerekmektedir. Bunu yaparken en önemli konular enerji ve Avrupa‟nın
güvenliği olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bu araĢtırmanın amacı, Rusya ile
Avrupa

Birliği iliĢkilerini güvenlik ve enerji alanları ile ekonomi yönünden

incelemek ve bu iliĢkinin AB‟ye aday ülke konumunda bulunan Türkiye‟ye olan
etkilerini araĢtırmakla sınırlandırılmıĢtır.
Moskova 1990‟lar boyunca, Batıya entegre olmaya çalıĢmıĢtır. Hem Batının
Rusya‟yı benimseme konusundaki isteksizliği hem de Rus elitlerinin ülke içinde ve
dıĢında

daha

muhafazakâr

bir

politika

gündemini

benimsemeyi

seçmeleri

nedenlerinden ötürü bu çabalar boĢa çıkmıĢtır. Sonuçta, Vladimir Putin‟in ikinci
baĢkanlık döneminde Rusya, Batıya katılma hedefinden vazgeçmiĢ, bağımsız bir
büyük güç olarak hareket etme seçeneğine geri dönmüĢ ve amaçlarını yeniden
tanımlamıĢtır: yakın çevresinde yumuĢak hakimiyet; dünyanın baĢlıca güç merkezleri
Çin, Avrupa Birliği ve Amerika BirleĢik Devletleriyle eĢitlik ve küresel çok kutuplu
bir düzene üyelik.1 Avrupa Birliği (AB) ve Rusya Federasyonu (RF) arasındaki
iliĢkiler sadece iki taraf için değil, bütün ülkeler için büyük önem arz etmektedir.
Özellikle, AB‟ye üye olmuĢ Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin RF‟ye karĢı negatif
tavırları ikili iliĢkilerin ilerletilmesinde büyük sorunlar yaratmaktadır. Bu da
dolayısıyla Ukrayna, Moldova, Belarus, Güney Kafkasya devletleri gibi birçok bölge
ülkesini zor durumda bırakmaktadır. Bu sorunların giderilmesi hem AB ve RF‟nin
hem de bölge ülkelerinin yararına olacaktır.2

1

Trenin, Dmitri, “Russia Reborn (Rusya Yeniden Doğdu)”, Foreign Affairs, C:88, S:6, Kasım/Aralık
2009
2
Meherremov, Kabil, Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu İlişkileri.
YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi, 2008, T.C. Ege Üniversitesi, Ġzmir, Türkiye, ss.10-11.
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Tezin birinci bölümünde, Soğuk SavaĢ sonrası oluĢan konjonktür kapsamında
önce Rusya ele alınmıĢ, bu bağlamda Rusya hakkında genel bir bilgi verilmeye
çalıĢılmıĢtır. Daha sonra Rusya‟nın dıĢ politika değiĢimi, bu değiĢimin etmenleri ve bu
süreçte görülen dıĢ politika eğilimleri ele alınmıĢtır. Bu bölümde ayrıca Rusya‟nın son
dönemde üstlendiği rol ve bu kapsamda yeniden küresel bir aktör olma ve ABD‟nin
dünyayı tek kutuplu güç olarak yönetmesine karĢı çıkma çabaları kapsamında Çin‟le
iliĢkileri, ittifak arayıĢları ve ġanghay ĠĢbirliği Örgütü (ġĠÖ) incelenmiĢtir. Bunun
yanı sıra Avrupa Birliği boyutu da incelenerek AB‟nin kuruluĢ aĢaması ve ODGP
(Ortak DıĢ ve Güvenlik Politikası) bağlamı açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġkinci bölümde
Rusya Federasyonu-Avrupa Birliği iliĢkileri üç farklı boyutta ele alınmıĢtır. Üçüncü
bölümde ise Rusya Federasyonu-Avrupa Birliği iliĢkilerinin Türkiye‟ye yansımaları
incelenmiĢtir. Bunun için önce Soğuk SavaĢ sonrası Rusya Federasyonu-Türkiye
iliĢkileri incelenmiĢ, ardından Türkiye-Avrupa Birliği iliĢkileri ele alınmıĢ ve son
olarak Rusya Federasyonu-Avrupa Birliği iliĢkilerinin Türkiye‟ye yansımalarının
neler olduğu ve/veya olacağı incelenmiĢtir. En sonda ise sonuç ve değerlendirmeler
yer almıĢtır.
2.

AraĢtırmanın Amacı ve Önemi:
Sovyetler Birliğinin dağılması ve Soğuk SavaĢın sona ermesinin ardından tek

kutuplu kalan ve Amerika BirleĢik Devletlerinin egemenliğinde bir süre bocalayan
dünyada güç dengeleri artık yeniden belirlenmekte ve yeni küresel aktörler ortaya
çıkmaktadır. Dünyada küresel güç ve söz sahibi olmaya çalıĢan Avrupa Birliğinin,
yeniden toparlanan ve tekrar bir güç adayı olmaya hazırlanan Rusya ile de iliĢkilerini
düzenlemesi uluslararası örgütlenmenin gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
iliĢkilerde en önemli alanlar enerji ve Avrupa‟nın güvenliği olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Bu çerçevede, bu araĢtırma ile Rusya Federasyonu – Avrupa Birliği
iliĢkilerinin güvenlik ve enerji alanları ile ekonomik yönden incelenmesi, bu iliĢkinin
AB‟ye aday ülke konumunda bulunan Türkiye‟ye olan etkilerinin araĢtırılması ve bu
çalıĢmanın bundan sonraki araĢtırmalara bir referans oluĢturması amaçlanmıĢtır.
3.

AraĢtırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları:
AraĢtırmada, Ģimdiye kadar bu konuda yazılmıĢ kitaplar ve makalelerden

yararlanılarak Rusya Federasyonu – Avrupa Birliği iliĢkileri ekonomi, güvenlik ve
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enerji konuları ve Türkiye‟ye etkileri çerçevesinde ele alınmıĢtır. Diğer konular
çalıĢmanın kapsamı dıĢındadır. Ülkeler arası karĢılıklı iliĢkiler devamlı geliĢen bir
yapıya sahiptir ve yine bu dönemlerde iki ülke arasındaki iliĢkiler ivme kazanmıĢtır.
Dolayısıyla bu çalıĢma ne kadar güncellemeye tabi tutulsa da yine de bir takım yeni
geliĢmelerden bahsedemeyecektir. Ayrıca üslup açısından açık ve net olunmaya
çalıĢılmıĢtır.
4.

Ġzlenen Yöntem:
Bu çalıĢma yapılırken, baĢta kütüphane taraması ve bu konuda basılmıĢ kitaplar

olmak üzere aynı zamanda geçmiĢ yıllara ait gazete, makale ve internet taraması da
yapılmıĢtır. Ayrıca, yine veri toplama aĢamasında strateji dergilerinin yayın ve
yorumları ile internette mevcut güncel konuya iliĢkin destekleyici haberler ve bu
konuda yazılan tezler esas alınmıĢtır. Çözümleme ve yorumlama aĢamasında;
Rusya‟nın son 100 yıllık siyasi tarihi referans olarak değerlendirilmiĢ, geçmiĢten
günümüze yaĢanan olaylar, uluslararası ortamda cereyan eden geliĢmeler ve Rusya,
AB ve Türkiye tarafından takınılan tavırlar araĢtırılmıĢ, tartıĢılmıĢ ve bu konuda
yazılmıĢ kaynaklar referans olarak alınmıĢtır.
5.

AraĢtırma Problemi ve Hipotezi:
Soğuk SavaĢtan sonra tek kutuplu düzene geçen ve genel anlamda daha çok

Amerika BirleĢik Devletleri‟nin egemenliği altına giren uluslararası politika, bir
dönem bocalamıĢtır. Ancak baĢta Rusya‟nın yeniden toparlanmaya baĢlaması ve yeni
bir evrime girmesiyle bu düzene karĢı çıkan ülkeler de ortaya çıkmıĢtır. Bu süreç
içinde Avrupa Birliği de evrim geçirmekte ve yeni dünya düzeninde etkin aktör olma
yolunda ilerlemektedir. Bu bağlamda Rusya Federasyonu – Avrupa Birliği iliĢkileri
enerji, güvenlik ve ekonomi açısından önem kazanırken bu süreçte ittifaklar da
değiĢmekte ve ortaya yeni küresel aktörler çıkmaktadır. Bunlardan en önemlisi
Çin‟dir. Tüm dünyanın gözü Çin‟in üzerindedir. Bu süreçte Rusya‟nın, kaydettiği
büyük geliĢmeyle 21. yüzyıla damgasını vuran Çin‟le ittifak kurma çabaları da dikkate
değerdir. Bu iki ülkenin özellikle ġanghay ĠĢbirliği Örgütü kapsamında kaydettikleri
geliĢmeler önemlidir. Türkiye ise bu düzende yerini almaya çalıĢırken, gerek Rusya
gerekse AB tarafından birbirlerine karĢı kullanılmaya çalıĢılmaktadır. Türkiye, AB
tarafından oyalandıkça, Ġran, Rusya, Çin ve hatta Hindistan bölgesinde kendisine bir
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Ģekilde yer edinmeye çalıĢmaktadır. Türkiye‟nin bu arayıĢı son zamanlarda basında
merkez kayması Ģeklinde tartıĢma konusu da olmuĢtur.
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I. BÖLÜM
SOĞUK SAVAġ SONRASI RUSYA FEDERASYONU VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ
Rusya, önce bir imparatorluk sonrasında ise büyük bir devlet olarak yüzyıllar
boyunca

varlığını

sürdürmüĢtür.

Yıllarca

süren

teknolojik

yarıĢın

yükünü

kaldıramayarak ekonomik açıdan çöken ve özgürlük taleplerine de karĢı koyamayan
Sovyetler Birliği‟nin yıkılmasıyla birçok bağımsız devlet ortaya çıkmıĢtır. Rusya da
Rusya Federasyonu olarak bağımsızlığını ilan etmiĢtir. Dağılmanın hemen ardından
Batıyla dostane iliĢkiler kurulması, iĢbirliği yapılması gibi Batı yanlısı bir politika
izlemeye baĢlamıĢtır. Rusya Federasyonu adıyla varlığını devam ettiren devlet,
dağılmayı izleyen dönemin ilk yıllarında bocalama evresine girmiĢtir. Soğuk SavaĢtan
sonra tek kutuplu bir düzene geçen dünya da yeniden bir düzen oluĢturma sürecinde
bocalamıĢtır ve hâlâ da taĢlar yerine oturabilmiĢ değildir. Soğuk SavaĢtan yenik çıkan
taraf olan Sovyetler Birliği‟nin mirasçısı olarak görülen Rusya ise evrim
geçirmektedir. Önce zayıf ve güçsüz düĢen devlet daha sonra özellikle enerjinin de
yardımıyla toparlanma sürecine girmiĢtir ve Ģu anda dünya aktörlüğüne aday
konumundadır.
Dünyanın her kesimini etkileyen globalleĢme rüzgârı sonucunda 1990‟lı
yıllarda uluslararası sistemde önemli değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. Soğuk SavaĢ dönemi
olarak da adlandırılan ve Doğu-Batı cepheleĢmesine dayalı ideolojik mücadelenin
yaĢandığı ve korkunç bir silahlanma yarıĢının sürdüğü uluslararası sistem ortadan
kalkmıĢ, yerini pazar paylaĢımına dayalı bir rekabetin egemen olduğu yeni bir
yapılanma almaya baĢlamıĢtır. Sovyetler Birliği‟nin dağılması, silahsızlanma ve askeri
gücün de güvenlik için öneminin azalması sonucu ABD‟nin Avrupalı devletler
üzerindeki nüfuzu azalmıĢ ve Sovyet tehdidine karĢı oluĢturulan NATO ittifakı, bu
tehdidin ortadan kalkması ile yeni bir strateji benimseyerek kendisine tehdit alanları
olarak daha çok Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerini kabul etmiĢtir.3 1990‟lı yıllar
boyunca RF önceliği her konuda elinde kalanları kaybetmemeye ve daha sağlam bir
zemine oturtmaya vermiĢtir. Bu dönemde RF, ne enerji konusunda ne de diğer dıĢ
politika konularında uluslararası alanda ses getirecek politikalar geliĢtirebilmiĢtir.
3

Meherremov, Kabil, Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu İlişkileri.
YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi, 2008, T.C. Ege Üniversitesi, Ġzmir, Türkiye, s.14.
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Boris Yeltsin‟in baĢkanlığı Vladimir Putin‟e bırakmasıyla RF hem içeride hem de
uluslararası arenada hızlı bir yükseliĢe baĢlamıĢtır.4 Bu bölümde öncelikle Rusya
hakkında genel bir bilgi verilmeye çalıĢılacak, daha sonra ise Rusya‟nın dıĢ politika
değiĢikliği ve ittifak arayıĢları ile AB‟nin geçirdiği aĢamalara bakılacaktır.
1.1 Soğuk SavaĢ Sonrası Rusya
1.1.1 Rusya Hakkında Genel Bilgi
DeğiĢen koĢullar, her ülke gibi Rusya‟yı da değiĢime sürüklemiĢ ve önemli
kararlar almaya ve giriĢimlerde bulunmaya zorlamıĢtır. Rusya‟nın son yıllarda
yaĢadığı değiĢiklikleri sadece Soğuk SavaĢtan sonraki ortamda yaĢadığı olaylarla
anlamamız zordur, çünkü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)‟nin varlığı
tüm dünyayı iki kutuplu süper güçler rekabetine sürüklemiĢ ve SSCB‟yi dünyanın
“ötekisi” haline getirmiĢtir. Soğuk SavaĢın sona ermesiyle ortaya çıkan durum aslında
II. Dünya SavaĢından sonra geliĢen olayların bir sonucudur. Bu düzende tüm denge,
SSCB ve yanındakiler ile ABD ve yanındakiler üzerine kurulmuĢtur. Bu olayların baĢ
aktörlerinden biri konumunda bulunan SSCB ve bugün onun mirasçısı olan Rusya
Federasyonu‟nun geçirdiği aĢamaları anlamak için herĢeyden önce Rusya‟yla ilgili
genel bir bilgi edinmekte fayda vardır.
Rusya, batıda Urallar üzerinden Moskova‟ya ve Sibirya ovalarına, doğuda ise
Okhotsk Denizine kadar uzanmaktadır. Avrupa Rusya‟sı ile Sibirya arasındaki sınır
Ural Dağları ve Manych çukurluğu ile çizilmektedir. Avrupa Rusya‟sı, Kuzey Kutup
Denizinden baĢlayıp orta Rusya yükseltileri üzerinden Karadeniz, Kuzey Kafkasya ve
Hazar Denizine kadar uzanan bir bölgeye yayılmaktadır.5 Ruslar Slav soylu bir
halktır.6 Rusya‟nın bilinen tarihi 5. yüzyılda batıdan Rusya topraklarına giren Slav
kabileleriyle baĢlar. Ġlk Rus devleti 9. yüzyılda Ġskandinavyalılar tarafından
kurulmuĢtur.7 Bu yüzyılda, Ġskandinavya‟dan gelen Viking kabileleri güneye, Avrupa
Rusya‟sına doğru, Baltık ve Karadeniz‟e bağlanan ana suyollarını takip ederek hareket
4

Civelekoğlu, Ġbrahim, Rusya’nın Enerji Politikaları ve Türkiye’ye Etkileri. YayımlanmamıĢ yüksek
lisans tezi, 2008, T.C. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, s.27.
5
Mikail, Elnur Hasan, Yeni Çarlar ve Rus DıĢ Politikası, Ġstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık 2007,
s.21.
6
Hekimoğlu, Asem NauĢabay, Rusya’nın DıĢ Politikası I, Ankara, Vadi Yayınları, 2007. s.24.
7
Mikail, Elnur Hasan, Yeni Çarlar ve Rus DıĢ Politikası, Ġstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007,
s.34.
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etmiĢlerdir. Slavlar'a siyasi otoritesini kabul ettiren ve Novgorod Ģehrine yerleĢerek
burasını baĢkent ilan eden Knez Rurik, 862'de Novgorod Knezliği'ni kurmuĢtur.
Devletin merkezi Novgorod ve Kiev‟deydi.8 Rus tarihinin en önemli dönemlerinden
biri, 882 yılında Kiev ve Novgorod Knezlikleri'nin birleĢmesiyle, Doğu Slavları'nı tek
çatı altında toplayan ve merkezi Kiev Ģehri olan Eski Rus Devleti'nin kurulmasıyla
baĢlar.9 13. yüzyıldaki Moğol istilasına kadar devam eden ilk monarĢik hanedan
Kiev‟i baĢkent yapmıĢtır.10 13. yüzyılda ülke toprakları Moğolların saldırılarına
uğramıĢtır. Bundan sonra Moskova prenslikleri ve büyük düklerin idaresinde ortaya
çıkmaya

baĢlayan ülke 1480

kurtulmuĢtur.

11

yılında Altınordu Devletinin hakimiyetinden

13. yüzyılın sonu, 14. yüzyılın baĢlarında, Moğol-Tatar baskınlarının

son bulmasıyla yeniden güç kazanmaya baĢlayan Ruslar, 14. yüzyılda Moskova
merkezli Ulu Rus Devleti'ni12 kurarak ulus olarak geliĢimini tamamlamıĢtır. 15.
yüzyılda Moskova Knezliği'nin büyük güç haline gelmesi, Rus topraklarının birleĢmesini sağlamıĢ, bu yüzyılın sonunda kaynaklarda Moskova Knezliği için "Rusya" tabiri
kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 1613 senesinde Rusya'da hanedan değiĢikliği olmuĢ,
Rurikler'in yerine Romanov hanedanı Rus Devleti'nin baĢına geçmiĢ ve Mihail
Romanov (1613-1645) ilk Çar seçilmiĢtir. Böylece Rusya'da monarĢi yani çarlık
dönemi baĢlamıĢtır. 1689 yılında I. Petro'nun tahta oturması ile Rusya'da her alanda
reform ve yenilenme dönemi baĢlamıĢtır.13 17. yüzyılın sonlarında Rus Çarlığı'nın
uluslararası durumunu güçlendirmek için hükümet, dıĢ politikasını, ülkeyi güçlü deniz
devleti yapma yönünde geliĢtirmiĢtir.14 18. yüzyılda, Ruslar'ın Prusya'ya karĢı
Avusturya ve Fransa tarafından yürütülen savaĢa katılması ve 1774 Küçük Kaynarca
AnlaĢması çerçevesinde Karadeniz'in kuzey kısımlarına hakimiyet kurması, Rus
Çarlığı'nın dıĢ politikasını belirleyen önemli olayların arasındadır. Bu yüzyılda Rusya
Çarlığı daha da güçlenerek Rusya Ġmparatorluğunu oluĢturmuĢtur. Rusya 1906'dan
sonra Balkanlar üzerinde nüfuz kazanmak için Avusturya ile mücadeleye girmiĢtir. Bu
8

Mikail, Elnur Hasan, Yeni Çarlar ve Rus DıĢ Politikası, Ġstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007,
s.34.
9
Hekimoğlu, Asem NauĢabay, Rusya’nın DıĢ Politikası I, Ankara, Vadi Yayınları, 2007, s.24.
10
Mikail, Elnur Hasan, Yeni Çarlar ve Rus DıĢ Politikası, Ġstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık 2007,
ss.31-32.
11
Mikail, Elnur Hasan, Yeni Çarlar ve Rus DıĢ Politikası, Ġstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık 2007,
s.34.
12
Hekimoğlu, Asem NauĢabay, Rusya’nın DıĢ Politikası I, Ankara, Vadi Yayınları, 2007, s.24.
13
a.g.e., s.25
14
a.g.e., s.26
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durum Rusya'nın Ġngiltere ve Fransa'nın yanında Birinci Dünya SavaĢına girmesine
sebep olmuĢtur. Bir süre sonra da Osmanlı Devletinin Almanya ve Avusturya'nın
müttefiki olarak savaĢa girmesiyle Kafkasya'da yeni bir cephe açmak zorunda
kalmıĢtır. SavaĢın sebep olduğu yıkım, halkın güvenine dayalı bir hükümetin olması
isteğini yaygınlaĢtırmıĢtır. 1917 Mart ayının baĢlarında Moskova'da baĢlayan grev,
asker ve subayların desteklemesiyle, ġubat Devrimi olarak bilinen ayaklanmaya
dönüĢmüĢtür. 7 Ekim 1917'de komünist ihtilal patlak vermiĢ, Vladimir Ilyiç Lenin
baĢkanlığındaki komünistler, hükümeti ve serbest seçimle iĢ baĢına gelmiĢ bulunan
meclisi lağv ederek komünist diktasını getirmiĢlerdir.15 Artık tarih sahnesinde Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) adında yeni bir devlet vardı.
SSCB, I. Dünya SavaĢı‟nın ardından yeniden toparlanarak saldırganlaĢmaya
baĢlayan Almanya‟yla 1939‟da 10 yıllık dostluk ve saldırmazlık anlaĢmasına imza
atmıĢ olmasına rağmen Almanya 1941‟de hiçbir gerekçe göstermeksizin Sovyet
topraklarına saldırmıĢtır.16 Böylece II. Dünya SavaĢına giren SSCB, Almanya‟ya karĢı
müttefik ülkelerle birlikte hareket ederek Almanya‟nın geri püskürtülmesini
sağlamıĢtır. SavaĢın bitimiyle Sovyetler Birliği uluslararası arenada gücünü
hissettirmeye baĢlamıĢ, 4-11 ġubat 1945 tarihleri arasında gerçekleĢen Yalta
Konferansı

ve

17

Temmuz-2

Ağustos

müttefiklerden büyük tavizler koparmıĢtır.

arasındaki

Potsdam

Konferansında

17

II. Dünya SavaĢı‟ndan galip çıkan iki devlet Sovyetler Birliği ve Amerika
BirleĢik Devletleri, savaĢ sonrasında kıtalarda oluĢan güçler dengesi boĢluklarını
doldurmaya aday iki güçlü devletti.18 SSCB, savaĢ sonrasında Avrupa‟nın doğusundan
çekilmemiĢ ve rejim ihracı politikası uygulamaya baĢlamıĢtır.19 II. Dünya SavaĢı‟ndan
sonra, iĢgal yoluyla ya da kendine yakın hükümetler kurarak Doğu Avrupa ülkelerine
yerleĢen Sovyetler Birliği, yıkılan ekonomisine rağmen siyasi olarak güçlenmiĢti.20
ABD için artık SSCB, Avrupa‟yı yanına çekmek için kullanılacak ortak bir tehditti.
15

Mikail, Elnur Hasan, Yeni Çarlar ve Rus DıĢ Politikası, Ġstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık 2007,
s.43
16
Hekimoğlu, Asem NauĢabay, Rusya’nın DıĢ Politikası I, Ankara, Vadi Yayınları, 2007, s.46
17
a.g.e., s.48
18
Büke, Hilal, Soğuk Savaş sonrası Rusya’nın Orta Asya Politikaları. YayımlanmamıĢ yüksek lisans
tezi, T.C. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye, s.8
19
Keskin, Hakan, Doğru Sanılan YanlıĢlarla Avrupa Birliği, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2008 s.5
20
Büke, Hilal, Soğuk Savaş sonrası Rusya’nın Orta Asya Politikaları. YayımlanmamıĢ yüksek lisans
tezi, T.C. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye, ss.8
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Böylece 1989‟da Berlin duvarının yıkılmasına kadar süren iki kutuplu siyasal sistemin
egemen olduğu Soğuk SavaĢ dönemi baĢlamıĢ oluyordu.21
1953‟te Stalin‟in yerine geçen KruĢçev, Sovyetler‟de siyasi, ekonomik ve
sosyal sahada birçok reformun baĢlatıcısı oldu. KruĢçev döneminde Sovyetler
Birliği‟nde durumu değiĢtirmek, devletin resmi ideolojisini tekrar düzenlemek isteyen
muhalif hareketler ortaya çıkmıĢtır. Bunların yaymıĢ olduğu hareketler sonucunda ise
1980‟li yıllara gelindiğinde gerçekleĢecek olan değiĢikliklere zemin hazırlanmıĢtır.22
Sovyetler Birliği‟nde, 1964‟te KruĢçev‟in görevden alınmasıyla Brejnev dönemi
baĢlamıĢtır. 1964–1982 yılları arasında geçen bu dönemde, ekonomide yaĢanan
durgunluk nedeniyle sistem de dinamizmini kaybetmiĢtir. Sovyet ekonomisinin
giderek uluslararası piyasada rekabet Ģansını kaybetmesi ve bu durumun, “Süper Güç”
olma iddiasında olan Sovyetlerin statüsünü tehlikeye sokması sonucu yumuĢama
(detente) politikaları benimsenmiĢtir. Bu sayede, Sovyetler Birliği, Brejnev
döneminde hem batı ile iyi iliĢkiler kurarak ticaret hacmini artırmayı hem de ihtiyaç
duyduğu batı teknolojisinden yararlanmayı hedeflemiĢtir.23
1980‟lere gelindiğinde acil bir Ģekilde ihtiyaç duyulan bazı reformları 1982‟de
Brejnev ölünce iktidara geçen Andropov baĢlatmıĢtır. Ancak 1984‟te Andropov‟un
ani ölümüyle reformlar yarım kalmıĢtır. Andropov‟un yerini alan Çernenko da istediği
reformları gerçekleĢtiremeden ölmüĢtür.24 70'li yıllardan beri süregelen, Afgan
iĢgaliyle tırmanıĢa geçen ve 80'li yıllarda daha da belirginleĢen ve kronikleĢen iktisadi
sorunlar, ağır ve hantal olan devletin karar alma mekanizmaları içinde çözümlenemez
hale gelmiĢtir. Reagan yönetiminde ABD ile giriĢilen silahlanma yarıĢı, Moskova'nın
iktisadi politikalarına ve birliğin kaynaklarına darbe vurmuĢtur.25 1985‟te genel
sekreterliğe seçilen Gorbaçov ise ülkesinin teknolojik geliĢimi ve ekonomik büyümesi
için çalıĢacağını tüm dünyaya duyurmuĢtur. Gorbaçov‟un ilk giriĢimleri ekonomik
alanda olmuĢtur. Gorbaçov‟un iç politikası tüm dünyaya bilinen iki programla
21

Keskin, Hakan, Doğru Sanılan YanlıĢlarla Avrupa Birliği, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2008,
ss.5-6
22
Büke, Hilal, Soğuk Savaş sonrası Rusya’nın Orta Asya Politikaları. YayımlanmamıĢ yüksek lisans
tezi, 2007, T.C. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye, s.8
23
a.g.e., s.9
24
a.g.e., s.10
25
Büyükakıncı, Erhan, “Avrupa Birliği – Rusya Federasyonu ĠliĢkilerinde Güvenlik Sorunsalı”, der.
Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Ġstanbul, Boyut Matbaacılık, 2003, s.332
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özetlenmiĢtir. Bunlar “Perestroyka” yani yeniden yapılanma ve “Glasnost” yani
demokratikleĢme/açıklık politikalarıdır.26 1987 yılında baĢlatılan Glasnost ve
Perestroyka

programları

bağlamında

demokratikleĢmenin

yanı

sıra

iktisadi

politikaların ve sosyo-ekonomik yapıların yeniden düzenlenebilmesi ve birliğin
kaynaklarının

daha

iyi

değerlendirilebilmesi

için

belirli

önlem

paketleri

öngörülmekteydi.27 Ancak 1986‟daki Çernobil nükleer kazası, 1987 yılından itibaren
etnik huzursuzluklar ve çatıĢma unsurlarının federe cumhuriyetlerde ardı ardına patlak
vermesi, Moskova'nın yerel politikalar kapsamında federal bütçeyi değerlendirmekte
baĢarısız kalması ve Perestroyka ile öngörülen iktisadi politikaların ve toplumsal
istikrarı sağlayacak siyasal önlemlerin yürürlüğe konulamaması, SSCB'nin dıĢ
dünyaya belirli açılardan zaafiyet iĢaretleri vermesine yol açmıĢtı.28 1988‟in
sonlarında ilk olarak Estonya‟nın bağımsızlığını ilan etmesiyle baĢlayan çözülme,
1989‟dan itibaren Baltık Cumhuriyetlerinin de egemenliklerini ilanıyla geliĢmiĢtir.
1989‟da Polonya‟da antikomünistlerin iktidara geçmesiyle Doğu ve Orta Avrupa‟da
Sovyet yönetiminden ayrılma hareketleri baĢlamıĢtır. Aynı zamanda Almanya‟daki
geliĢmeler Sovyet dıĢ politikasında önemli değiĢiklikler oluĢturmuĢtur.29 Gorbaçov
döneminde dıĢ politikanın yanı sıra ekonomide köklü yapısal değiĢikliklere gidilerek,
rekabetçi piyasa ekonomisinin uygulanmasına baĢlanması içerde daha derin ekonomik ve
sosyal krizlerin yaĢanmasına yol açmıĢ ve Gorbaçov'u güç durumda bırakmıĢtır.30
Gorbaçov‟un ekonomik politikalarına tepki gösteren bir grup asker 19 Ağustos
1991‟de Gorbaçov‟a karĢı bir darbe düzenledi. Ağustos darbesi, darbecilerin hedeflerinin
aksine Sovyetlerin dağılmasını hızlandırdı. Bu arada, darbeye karĢı direnen Yeltsin'in
edindiği toplumsal destek yeni bir dönemin baĢlangıcı oldu. 8 Aralık 1991'de Sovyetler
Birliği resmen dağıldı ve Rusya Federasyonu dahil 15 Cumhuriyet bağımsızlığını ilan
etti. Bu geliĢmeler sonucunda da, 25 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin Devlet BaĢkanı

26

Büke, Hilal, Soğuk Savaş sonrası Rusya’nın Orta Asya Politikaları. YayımlanmamıĢ yüksek lisans
tezi, 2007, T.C. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye, s.10
27
Büyükakıncı, Erhan, “Avrupa Birliği – Rusya Federasyonu ĠliĢkilerinde Güvenlik Sorunsalı”, der.
Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Ġstanbul, Boyut Matbaacılık, 2003, s.332
28
a.g.e., ss.332-333
29
Büke, Hilal, Soğuk Savaş sonrası Rusya’nın Orta Asya Politikaları. YayımlanmamıĢ yüksek lisans
tezi, 2007, T.C. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye, s.15
30
Dağı, Zeynep, Kimlik, Milliyetçilik ve DıĢ Politika, Rusya’nın DönüĢümü, Ġstanbul, Boyut
Kitapları, 2002, s.95
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olan Gorbaçov için görevinden istifa etmenin dıĢında yapacak birĢey kalmamıĢtı.31
Ülkeyi meydana getiren 15 cumhuriyetle ilk çok partili seçimler yapıldı. 8 Aralık‟ta
Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna bir araya gelerek Bağımsız Devletler
Topluluğunu meydana getirdiler. 17 Aralık 1991'de Mihail Gorbaçov ile Boris Yeltsin
31 Aralık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin resmen dağıtılmasına
karar verdiler. Mihail Gorbaçov emekliye ayrıldı ve yerine Yeltsin devlet baĢkanlığına
getirildi. Baltık Cumhuriyetleri hariç bağımsızlıklarını ilan eden diğer cumhuriyetler
Bağımsız

Devletler

Topluluğuna

(BDT)

katıldı.

Böylece

Sovyet

Sosyalist

Cumhuriyetler Birliği tarihe karıĢmıĢ oldu. RF'nin ilk Devlet BaĢkanı Boris Yeltsin
oldu. Yeltsin, 31 Aralık 1999‟a kadar bu görevi iki dönem arka arkaya seçilerek
yürüttü.32 31 Aralık 1999'da BaĢkan Yeltsin bir direktif imzalayarak BaĢbakan Putin'i
Devlet BaĢkanlığına vekaleten atadığını açıklamıĢtır.33 Putin, 2000 yılının Mart ayında
yapılan seçimleri kazanarak tam yetkili devlet baĢkanı olmuĢtur.34 Putin‟den sonra ise
bu göreve Medvedev seçilmiĢtir ve halen bu görevi yürütmektedir. Putin ise baĢbakan
olarak görev yapmaktadır.
1.1.2 Rusya’nın Soğuk SavaĢ Sonrası DıĢ Politika DeğiĢikliği
1.1.2.1 Soğuk SavaĢ Sonrası Rusya’da YaĢanan DeğiĢim
Rusya‟nın dıĢ politikasındaki değiĢimi anlamak için öncelikle Rusya‟nın
Soğuk SavaĢtan çıkmasıyla ortaya çıkan geliĢmeleri değerlendirmek yararlı olacaktır.
SSCB‟nin dağılmasının ardından 1 Temmuz 1991‟de VarĢova Paktı‟na resmen son
verilmiĢtir. Dünyanın iki süper gücünden biri olan SSCB ile ona bağlı bulunan Doğu
Bloku‟nun yıkılması, II. Dünya SavaĢı sonrasında oluĢan iki kutuplu sistemin buna
bağlı güçler dengesinin ve Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesine neden olmuĢtur. Dolayısıyla
dünyada yeni bir düzen ve güçler dengesi politikası belirmeye baĢlamıĢtır.35

31

a.g.e., ss.98-99
Mikail, Elnur Hasan, Yeni Çarlar ve Rus DıĢ Politikası, Ġstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık 2007,
ss.46-47
33
Oğan, Sinan, “Kremlin‟in OligarĢi SavaĢı ve Rus Ġç Politikasında Beklentiler”,
http://www.stradigma.com/turkce/aralik2003/makale_06.html EriĢim tarihi: 18 Ekim 2009
34
Mikail, Elnur Hasan, Yeni Çarlar ve Rus DıĢ Politikası, Ġstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007,
s.47
35
Büke, Hilal, Soğuk Savaş sonrası Rusya’nın Orta Asya Politikaları. YayımlanmamıĢ yüksek lisans
tezi, 2007, T.C. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye, ss.18-19
32

12

1947 sonrası uluslararası düzen iki kutupluydu ve devletler arasındaki iliĢkiler
de ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki rekabete göre Ģekilleniyordu. Fakat Sovyetler
Birliği‟nin 1991 yılında resmen yıkılmasıyla birlikte uluslararası sistemin yapısına
iliĢkin bir belirsizlik ortaya çıktı. Çünkü devletler arasındaki iliĢkileri düzenleyen iki
kutuplu yapı ortadan kalkmıĢtı.36 Bu, dünya için çok farklı bir dönemdi. 1945‟ten
1990‟ların baĢına kadar devam eden bu uzun dönemin yapısının değiĢmesi artık tüm
dengeleri derinden sarsacaktı. Soğuk SavaĢ döneminin gerekleri üzerine kurulan
düzen bozulmuĢtu ve bu durum tüm dünyayı derinden etkileyecek geliĢmelerin
habercisiydi. Ġki kutuplu bloklaĢma, temellerini, ABD ve SSCB‟nin karĢılıklı
ideolojik rekabetinin üzerine kurmuĢtu. NATO gibi kurumlar Sovyet tehdidine karĢı
korunmak amacıyla kurulmuĢtu. SSCB yıkılınca özellikle Batı‟nın karĢısında bir
tehdit kalmamıĢ gibi görünüyordu. Bu nedenle, bu dönem Soğuk SavaĢ kurumlarının
da sorgulanmasına yol açmıĢtır.
Bu dönemde iki kutuplu ideolojik mücadele yerini temelde ekonomik çıkar ve
rekabetin egemen olduğu, iliĢkilerin ekonomik faktörlerle belirlendiği ve ülkelerin dıĢ
politikalarında ekonomik unsurların öne çıktığı bir uluslararası iliĢkiler ortamına
bırakmıĢtır. Bu ekonomik unsurlar içerisinde enerji unsuru özellikle öne
çıkmaktadır.37 Alexander Aksenyonok‟a göre, 20. yüzyıl sonu ve 21. yüzyıl baĢına
denk gelen yirmi yıllık sürede dünyada tüm alanlarda büyük değiĢiklikler olmuĢtur.
KüreselleĢme süreci ve ardından ülkelerin karĢılıklı bağımlılığındaki artıĢ hızlanmıĢ
ve çok taraflı diplomasi ile insanlar ve sermayenin sınır ötesi hareketleri için olanaklar
artmıĢtır.38 Ġki kutuplu sistemin yıkılıĢı uluslararası iliĢkilerde yerini daha esnek
iliĢkilere bırakmıĢtır. KüreselleĢen dünyada iletiĢim, ekonomik hareketler ve etnik
olaylar ulus devletlerdeki güvenlik tanımlarının yeniden gözden geçirilmesine neden
olmuĢtur. Küresel politikaların yerini bölgesel öncelikli iliĢki türleri almıĢtır. Devletler

36

Efegil, Ertan, Neziha Musaoğlu, “Soğuk SavaĢ Döneminin Uluslararası Sisteminin Yapısına ĠliĢkin
GörüĢler Üzerine Bir EleĢtiri”, Akademik Bakış, C:2, S:4, Ankara, Yaz 2009, s.3
37
Cafersoy, Nazım, “Enerji Diplomasisi: Rus DıĢ Politikasında Stratejik Araç DeğiĢimi”, 02 Ocak
2006, http://www.turksam.org/tr/a709.html EriĢim tarihi: 13 Ocak 2009
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bu yeni dünya düzeninde dıĢ politikalarını bölgesel önceliklere önem vererek
düzenlemiĢlerdir.39
Esasında, bütün bu görüĢlerle birlikte, Soğuk SavaĢ sonrası Rusya‟da bir
ekonomik çöküntü yaĢandığı, halkın enflasyonla tanıĢtığı, daha önce federasyona
bağlı olup da bağımsızlık kazanmıĢ cumhuriyetlerle iliĢkilerinde diğer komĢu
ülkelerin ve ulusların rekabet etmeye baĢladığı, hükümranlıktan eĢitlerin iliĢkisine
girdiği de bir gerçektir.
1.1.2.2 Rusya’nın DıĢ Politika DeğiĢikliği
Böyle bir ortamda, Soğuk SavaĢtan yeni çıkan ve rejim değiĢikliğine uğrayan
Rusya için belli zorunluluklar doğmuĢtur. Bu zorunluluklardan biri de dıĢ
politikasında yapması gereken değiĢiklikti. Bu kolay değildi çünkü 16. yüzyıldan beri
uluslararası sistemde büyük oyuncular arasında yer alan ve II. Dünya SavaĢı‟ndan
sonra ayakta kalan iki büyük güçten biri olan Rusya, yüzyıllardır büyük güç
politikalarında aktif olarak yer almıĢtır. Ancak 1980‟lerin sonlarında Sovyet gücünün
hızla gerilediği ve Soğuk SavaĢ mücadelesinde artık BirleĢik Devletlere ayak
uyduramadığı görünür hale gelince Rusya, 1989 ile 1991 arasında aĢamalı olarak
süper güç konumundan çıkmıĢtır.40 SSCB‟nin dağılmasından sonra günümüze kadar
olan süreçte Rusya Federasyonu‟nun iç ve dıĢ politikada ideolojiye dayalı yaklaĢımı
aĢama aĢama ortadan kalkmıĢtır. Küresel dünyanın Ģartlarına ayak uydurmaya çalıĢan
Rusya Federasyonu‟nun dıĢ politikası için en önemli mesele ABD‟nin oluĢturduğu tek
düzenli hegemonyaya son vermek ve Rusya Federasyonu‟nun ulusal çıkarlarının
korunduğu çok kutuplu bir uluslararası sistem oluĢturmaktır.41
Keliev‟e göre, gerek Çarlık dönemindeki Rusya‟da gerekse de BolĢevik
Rusya‟da Rus kültürünün Asyalı veya Avrupalı kökenlerinin vurgulanması entelektüel
yaĢamda iki ayrı gelenek olarak hep varlığını sürdürmüĢtür.42 Rusya'nın Doğu veya
39
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Batı medeniyetlerinden hangisine ait olduğu sorunu, sadece Rusya'da değil, Batı'da da
sıkça tartıĢılan bir konudur. Dolayısıyla Rusya'nın 'Batılı' veya 'Doğulu' oluĢu, hem
Rusya'nın ulusal kimliğini tesiste hem de Batı'nın Rusya'ya yaklaĢımında önem
taĢımaktadır.43 Gorbaçov ve Yeltsin dönemlerine bakıldığında, Sovyetler Birliği ile
onun mirasçısı Rusya Federasyonu'nun Batı ile iyi iliĢkiler geliĢtirme çabalarının ön
plana çıktığı gözlemlenmektedir. Sovyetler Birliği'nin dağılması öncesi dönemde
Gorbaçov, Batı Avrupa ve ABD'nin desteklerini SSCB için kaçınılmaz görmüĢtür. Bu
politikanın kökeninde, Birliğin ekonomik çöküĢünün önlenmesi ya da yavaĢlatılması
çabaları yer almıĢtır.44
DıĢ politika, 1991‟de komünist rejimin çöküĢü ve Sovyetler Birliği‟nin
liderleri Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya tarafından dağıtılmasından sonra Rusya‟nın
bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkıĢı ile Ģekil almaya baĢlamıĢtır.45 Sovyetler
Birliği‟nin yıkılmasından sonra, Rusya‟nın ilk olarak, güvenlik de dahil olmak üzere
kendi politikasını yeniden Ģekillendirmesi ve Moskova‟nın, uluslararası iliĢkilerdeki
yerini ve rolünü yeniden değerlendirmesi gerekmekteydi. Ayrıca Rusya‟nın Soğuk
SavaĢ sonrasında oluĢan jeopolitik durum ile yüzleĢmesi gerekti. Avrupa kıtasının
entegrasyon prosedürü hızlanmıĢ ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde yalnız ekonomik
açıdan değil, askeri ve politik boyutları ile de yeni bir kutup gücü ortaya çıkmıĢtı.
Aynı zamanda NATO da yeni üyeleri içine alarak hem geniĢlemiĢ hem de kendi
pozisyonunu güçlendirmiĢti.46
Rus dıĢ politikasının 1993 yılına kadar olan evresini, Batı ile uyumlu iliĢkilerin
ağırlıkta olduğu bir dönem olarak nitelemek gerekmektedir. 1993 yılına kadar
uzatılabilecek iki yıllık bu ilk evrede Yeltsin yönetiminin, Gorbaçov döneminde
Ģekillenen Batı‟yla yakın iĢbirliği politikasını daha büyük bir istekle sürdürdüğü
görülmüĢtür. Rusya‟nın istikrarlı bir Ģekilde piyasa reformunu gerçekleĢtirmesi, büyük
ölçüde Batı yardımına bağlı olarak yapılabilmiĢtir. Bu ilk evrede dıĢ politika
43
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kararlarını tamamen tekeli altına alan Yeltsin, Rusya‟nın güvenlik sorunlarının da Batı
ile uyum içinde çözülmesini hedeflemiĢtir.47 Rusya Federasyonu'nun ilk Devlet
BaĢkanı Boris Yeltsin, gerek iç politikada gerekse dıĢ politikada yeni ülke için Batı
modelini seçmiĢ ve bu modeli hayata geçirmeye baĢlamıĢtır. Dönemin Rusya DıĢiĢleri
Bakanı Andrey Kozirev'in de bütün sorunların ancak Batı'nın yardımıyla
çözülebileceğine inanması, Yeltsin'in iĢini kolaylaĢtırmıĢtır.48 Sovyetler Birliği‟nin
çöküĢü Rusya açısından uluslararası arenada statü kaybına ve kimlik karmaĢasına
neden olmuĢtur.49 Dolayısıyla, Rusya uluslararası iliĢkilerde birkaç yıllık bir ĢaĢkınlık
dönemi geçirmiĢtir. Rusya bir taraftan geçmiĢini reddetmenin psikolojisiyle, bir taraftan
da Batı'dan alacağı kredilerle ekonomik sorunlarını çözme umuduyla bir süre dıĢ
politikada 'uysal' bir çizgi izlemiĢtir. Ancak beklediği kredi desteğini bulamamıĢ,
NATO'nun doğuya doğru geniĢleme çizgisi ise tepki yaratmıĢtır. Ülke içinde
muhalefetin 'anti-Amerikan' tepkileri güçlenmiĢtir. Moskova yeniden 'bağımsız
politika izleme' kararı almıĢtır.50 Bu belirsizlik Rus aydınları arasında ülkenin siyasal
önceliklerine ve Rus kimliğinin tam olarak ne olduğuna yönelik bir tartıĢmanın ortaya
çıkmasına yol açmıĢtır. Bu dönemde, ġaylıman ve ġaylıman‟a göre üç farklı dıĢ
politika yaklaĢımı ortaya çıkmıĢtır: Esasen Batı ülkelerinin sistemine ve kurumlarına
entegre olunması gerektiğini savunan Batıcı yaklaĢım, Doğu ve Batı arasında daha
dengeli bir politika izlenmesi gerektiğini ileri süren ve yakın çevre modelini geliĢtiren
Avrasyacı (merkezci) söylem ve eski ihtiĢamlı günlere dönülmesi arzusunda olan
muhafazakar yaklaĢımdır.51 Büyükakıncı‟ya göre ise kimlik bunalımını aĢabilmek için
Rusya‟nın önünde iki genel alternatif bulunuyordu: Batıcılık (Atlantikçilik) ve
Batıcılık karĢıtlığı (Avrasyacılık).52 Belirtmek gerekir ki Rusya‟nın dıĢ politika
değiĢikliğinde en önemlisi, düne kadar dünyanın ikinci süper gücü olarak etkileyen,
yönlendiren hatta emreden konumuna sahip iken, bugün daha önce kendisine bağlı
47
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olan cumhuriyetlerle eĢit egemen sıfatına geçmiĢ olmasıdır. Dolayısıyla Rusya ilk
etapta bu eĢit egemen iliĢkilerde de bir bocalama yaĢamıĢtır. Ancak bu bocalama
dönemi Putin ile yeniden etkin bir güce dönüĢme gayretine ve bu gayreti planlayan bir
politika dönemine girmiĢtir. Bu kapsamda, aĢağıdaki bölümlerde Rusya‟nın dıĢ
politikasına yön veren Atlantikçilik ve Avrasyacılık akımlarını ele alacağız.
1.1.2.2.1 Atlantikçilik
Gorbaçov‟un Glasnost ve Perestroyka politikalarıyla geliĢme zemini bulan
Atlantikçi ekol, Sovyetlerin dağılmasının ardından yeniden yapılanma sürecinde dıĢ
politikaya yön vermiĢtir. Gorbaçov‟un Batıyla iĢbirliği ve dünya barıĢı görüĢlerini
daha sonra devam ettiren Yeltsin döneminde Atlantikçiler dıĢ politikada egemen
duruma gelmiĢlerdir.53 Batıcı söylem, Sovyetler Birliği mirasının reddedilmesi,
demokratik bir sistemin yerleĢtirilmesi ve geliĢmiĢ Batı ülkeleriyle yakın iliĢkiler
kurulması talepleriyle dikkat çekmektedir. Batıcı yaklaĢım, Atlantikçiler ve
Avrupacılar olarak iki alt baĢlıkta incelenebilir. Atlantikçi politikaların en temel
unsurunu ABD‟yle yakınlaĢma düĢüncesi teĢkil etmiĢtir.54 Avrupacıların yaklaĢımı ise
temelde Atlantikçilerin yaklaĢımlarına benzer özellikler taĢısa da ABD ve NATO‟yla
yakınlaĢma politikası izlenmesinden ziyade Avrupa kurumları ve özellikle AB‟yle
yakınlaĢılması gerektiğine inanmaktaydı.55 Atlantikçiler RF‟nin Batı dünyası ile
bütünleĢmesini sağlayacak politikalar üretilmesini desteklemektedirler. Onlara göre
RF bir Avrupa ülkesidir ve bu sebepten Rus diplomasisinin temel istikameti batı
olmalıdır. Dolayısıyla da RF batıyla ortaklıklar kurmalı, Avrupa Birliği, NATO, IMF,
G-7 gibi batılı ekonomik, politik, askeri örgütlere ve kuruluĢlara katılmalıdır.56 Onlara
göre Rusya bir Avrupa ülkesidir ve o yüzden Rus diplomasisinin temel istikameti batı
olmalıdır. Atlantikçilerin temel dıĢ politik yönelimi, Rusya‟nın batıyla ekonomik
iĢbirliğini tamamlaması ve medeni dünyada normal bir ülke olarak yerini almasıdır.
Bunun gerçekleĢmesi ise yüzyıllardır süren geleneksel Rus ideolojisini terk etmesine
bağlıdır. Atlantikçilere göre Rus ideolojisi, Rusya‟nın uluslararası sisteme
53
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entegrasyonunu engellemiĢ, dıĢ dünyanın düĢman olarak görülmesiyle güvenlik
problemine neden olmuĢtur. Atlantikçilere göre Rus tarihinde ve ulusal kimliğinin
oluĢturulmasında Batı ve batılı değerlerin „öteki‟ olarak algılanması, Rusya‟nın
çevrelenmiĢlik duygusunu pekiĢtirmektedir. Atlantikçilere göre, Yakın Çevre Rusya
için bir yük ve onun modernleĢme gayretleriyle „büyük güç‟ olması yolunda bir
engeldir.57 DıĢiĢleri bakanı Kozirev‟in 1993 DıĢ Politika Konsepti‟ne yansıyan
iĢbirliğine dayalı batı ve uluslararası sistem ile ekonomik entegrasyon ve siyasal
yakınlaĢma üzerinde odaklaĢma fikri, Rusya‟da pazar ekonomisine dayanan
demokratik

bir

siyasal

rejim

kurulmasına

katkıda

bulunacağı

beklentisini

doğurmuĢtur. Ancak bu süreç 1993 sonrası Avrasyacı düĢüncenin yönetim düzeyinde
etkili olmaya baĢlamasıyla tıkanmıĢtır.58
1.1.2.2.2 Avrasyacılık
Soğuk

SavaĢ

sonrası

Rusya‟sında

Avrasyacılığın

yükseliĢini,

Rusya

Federasyonu‟nun 1990‟lar boyunca iç ve dıĢ politikada geçirdiği sancılı süreçle
bağlantılı bir Ģekilde aramakta fayda vardır. Avrasyacılığın güçlü bir Ģekilde ortaya
çıkıĢı, Boris Yeltsin yönetiminin ilk baĢta benimsediği liberal ve Batıcı yaklaĢımın
Rusya‟nın Soğuk SavaĢ sonrasındaki ekonomik ve siyasi beklentilerini karĢılamakta
yetersiz kalması ve bu nedenle komünist ve milliyetçi muhaliflerin, yasama
organlarındaki güçlerini kullanarak Yeltsin liderliğindeki yürütmeye karĢı önemli bir
siyasi mücadeleye giriĢmeleriyle doğrudan bağlantılıdır.59
Komünist ve milliyetçiler, Yeltsin'i neredeyse hain ilan etmiĢlerdir. Bu
ortamda Rusya'da çok sayıda siyasi parti ve akım ortaya çıkmıĢtır. Bunlar arasında
Yeltsin iktidarına ve politikasına en fazla karĢı koyan Avrasyacılar olmuĢtur.
Rusya'nın tarihini ve geleceğini sorgulayan ve Rusya'ya Doğu kimliğini yakıĢtıran
Avrasyacılığın temelinde, aslında baĢta ABD olmak üzere Batı karĢıtlığı yatıyordu.
EleĢtirilerin sayısı ve dozu artınca Yeltsin, muhalefetin görüĢlerinin baskısı altında dıĢ
politikada bazı değiĢikliklere gitmek zorunda kalmıĢtır. En baĢta Moskova, eski
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Sovyet cumhuriyetlerine daha fazla önem vermeye baĢlamıĢtır. Rus yetkililer, eski
Sovyet cumhuriyetlerinde askeri üslerin varlığının önemini anlamıĢ ve bu varlığı
devam ettirebilmek için çaba göstermeye baĢlamıĢlardır. Diğer taraftan Moskova,
NATO'nun Balkanlar politikasına karĢı çıkmıĢ, hatta Yeltsin NATO'nun Bosna
Sırplarına yönelik hareketlerini "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınmamıĢtır.
Ayrıca NATO ile yakın iĢbirliği geliĢtirmeyi planlayan Moskova çok geçmeden
NATO'nun geniĢleme planlarına da karĢı çıkmıĢ ve bazı tehditlerde bulunmuĢtur.
Rusya'nın dıĢ politikasındaki bu ani değiĢikliğin bir baĢka nedeni de hiç Ģüphesiz
ekonomik sorunlardır. Batı'yı kendisine model alan Rus yönetimi, ekonominin
çöküĢünü engelleyememiĢ ve bunun neticesinde Batı modelinin aslında Rusya için
pek uygun olmadığını anlamıĢtır. Silahlı Kuvvetler, güvenlik birimleri ve askeri
çevreler, Rusya'nın Batı ile iĢbirliğine ve karĢılıklı silahsızlanmaya gitmesinden
rahatsız olmuĢlardır. Yeltsin'in Batı karĢısında izlediği teslimiyetçi dıĢ politika, halk
arasında rahatsızlıklara yol açmıĢtır.60
Avrasyacılık konsepti genel anlamıyla Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından
sonra meydana gelen statükonun devamını sağlamak, bu statükonun değiĢtirilmesine
yönelik düzenlemeleri önlemek, kendi lehine yeni düzenlemeler yaparak belirli bir
zaman süreci içinde yeniden yapılanmasını tamamlamak, demokratik, milli ve modern
bir devlet kimliği kazanmak, müteakiben oluĢturduğu BDT üzerinde artan gücünü
tekrar kullanmak, Orta Doğu‟da kaybettiği etkinliği tekrar kazanmak için stratejik
giriĢimlerde bulunmak, Avrupa‟da geniĢleyen iĢbirliği imkanlarından yararlanmak,
Avrasya bölgesinde mevcut potansiyel patlama noktalarını çıkarları doğrultusunda
kontrol etmek ve ABD aleyhinde kullanmak, ABD‟nin kendisine stratejik partner
olarak seçebileceği ülkeler üzerindeki çıkarlarını tehlikeye düĢürecek geliĢmeleri
engellemek ve sonuçta kaybettiği değerleri belirli bir zaman sonra tekrar kazanmak ve
eskisine nazaran daha büyük bir siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olarak
ABD‟nin karĢısında yerini almak olarak tanımlanmaktadır.61
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Atlantikçilerin özellikle 1992 sonrasında dıĢ politikada etkisini kaybetmesiyle
Avrasyacı grup ön plana çıkmıĢtır. Avrasya ekolü oldukça geniĢ bir koalisyondan
oluĢmakta ve içinde monarĢistler, Rus Ortodoks Kilisesi, aĢırı milliyetçiler ve
Stalinciler gibi pek çok farklı grupları barındırmaktadır. Avrasyacılar, Atlantistlerin
batıyla ve ABD‟yle yakın iliĢkiler kurulması görüĢünün aksine yakın çevre olarak
adlandırılan eski SSCB cumhuriyetleriyle ekonomik, siyasi ve askeri iliĢkiler
kurulmasını savunmaktadırlar. Uluslararası politika, Avrasyacılara göre güç dengesi
politikalarının arenasıdır. Bu yüzden uluslararası politikada Rusya‟nın yeri jeopolitik
faktörlerle belirlenecek, Rusya sadece bölgesel bir süper güç değil, küresel bir rol
üstlenecektir. Atlantist görüĢün ekonomik planlamadaki baĢarısızlığı, Avrasyacı
ekolün Rusya‟nın kendi kaynaklarını kullanarak dıĢarıya bağımlı olmadan kalkınması
görüĢüne dikkat çekmiĢtir. Avrasyacılara göre Rusya, batıyla iĢbirliği yapabilir ancak
kendi çıkarları doğrultusunda bu iĢbirliğini yapmalıdır.62 Avrasyacılar, Atlantistlerin
aksine dıĢ dünyaya kuĢkuyla yaklaĢmakta ve RF‟nin Avrasya bölgesinde bir çekim
gücü yaratacak kapasitede olduğunu, bu sebeple de RF‟nin tek baĢına bir bölge gücü
olması gerektiğini ileri sürmektedirler. Avrasyacı görüĢe göre RF‟nin sınırları eski
Sovyetler Birliği sınırlarıdır. Ayrılan cumhuriyetler RF‟nin liderliği altında yeniden
entegre olmalı ve RF bu ülkeler üzerinde eski kontrol ve nüfuzunu sağlamalıdır.
RF‟nin bölgeden çekilmesi baĢta etnik çatıĢmalar ve kökten dincilik olmak üzere
bölgedeki pek çok problemin artarak büyümesine ve bölgenin daha güvensiz bir alan
olmasına sebep olacaktır.63
Avrasyacıların yakın çevreyi ön plana çıkaran görüĢleri Rusya‟nın DıĢ Politika
Konsepti‟nde yerini almıĢtır. Yakın çevrenin Rus geleneksel politikasındaki yeri ve
önemi Avrasyacı ekolün de etkisiyle dıĢ politikada belirtilmiĢtir. Batı kadar güçlü bir
ülke olduğunu ispatlamak adına Rusya‟nın etkinliğini rahatça uygulayabileceği Orta
Asya bölgesi, Rus dıĢ politikasının temel rotasını oluĢturmuĢtur.64 Putin'in devlet
baĢkanı seçildiği ilk yıl, öncelikli olarak Rus dıĢ politikası tekrar gözden geçirilmiĢtir.
Dönemin DıĢiĢleri Bakanı Igor Ivanov ve dönemin Milli Güvenlik BaĢkanı Sergey
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Ivanov'un hazırladıkları Rusya Federasyonu DıĢ Politika Konsepti'nde Rusya'nın
uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek, Rusya'nın çıkarları göz önünde
bulundurularak dünyadaki süreçleri etkilemeye çalıĢmak, diğer ülkelerde yaĢayan Rus
vatandaĢlarının haklarını ve Rus dilinin konumunu korumak gibi hususlar yer almıĢtır.
Diğer bir deyiĢle Moskova, çok yönlü bir politika izlemeyi kendisine amaç edinmiĢtir.
Moskova'nın Kozirev'in belirlediği Batı modelinden vazgeçmesi ve NATO ile AB'nin
geniĢlemeye devam etmeleri gibi nedenlerden dolayı alternatif birliklerin kurulması da
sık sık gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. Rusya'nın, Çin ve Hindistan ile stratejik
iĢbirliğini geliĢtirme çabaları, ġĠÖ'nün öneminin artırılması, Avrasya Birliği fikrinin
ortaya atılması gibi geliĢmeler bu alternatiflerden bazılarıdır.65 Avrasyacı ve devletçi
yaklaĢım, devletin merkezileĢtirilmesi, Batı‟nın eleĢtirilmesi ve “Yakın Çevre”
modeliyle öne çıkmıĢtır. Avrasyacı paradigma, Rus kültürünü Avrupa genelinden
farklı olarak Avrupa ve Asya bileĢkelerinin bir sentezi olarak değerlendirme
çabasındadır. Batıcı yaklaĢımın aksine, birinci öncelik eski Sovyetler Birliği
coğrafyasındaki ülkelere verilmiĢtir.66 Yeltsin‟in görev süresi dolmadan görevini
Vladimir

Putin‟e

devretmesi,

Putin‟in

batıyla

iliĢkilerde

mesafeli

olması,

Atlantikçilerin yönetimdeki etkisini tamamen bitirmiĢtir.67 Rus dıĢ politikasındaki
değiĢken havanın Putin'in ikinci devlet baĢkanlığı süresince de devam ettiğini
söylemek mümkündür. 11 Eylül olayları ise Rusya ile Batı'yı birbirine tekrar
yakınlaĢtırmıĢtır. 11 Eylül sonrasında Vladimir Putin, terörle mücadele konusunda
uluslararası koalisyona katılmıĢtır.68
2000 yılına Putin ile giren Rusya'nın iç ve dıĢ politikasında hızlı bir değiĢim
süreci baĢlamıĢtır. DıĢarıda Rusya bölgesel bir süper güç ve bir enerji süper gücü olma
yönünde adımlar atmaya baĢlarken, içeride federal yapı güçlendirilmiĢ ve Kremlin'e
yeni bir yönetim anlayıĢı getirilmiĢtir.69 DıĢ politika yeni bir anlam kazanmıĢ ve araç
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değiĢikliğine gidilmiĢtir. Rus dıĢ politikasındaki bu yeni anlam ve araç değiĢikliği, 10
Ocak 2000‟de Devlet BaĢkanı Vekili Putin‟in onayladığı yeni “Ulusal Güvenlik
Doktrini” ve 10 Temmuz 2000‟de açıklanan “DıĢ Politika Doktrini” ile ortaya
konmuĢtur.70 Putin dönemi dıĢ politikası, bu doktrinlere uygun Ģekilde yürütülmüĢtür.
Ulusal Güvenlik Doktrini‟nde; RF‟nin varlığına, devletin ve toplumun güvenliğine
yönelik her türlü iç ve dıĢ tehdide karĢı alınacak önlemlerin bir bütünü
oluĢturulmuĢtur. DıĢ Politika Doktrini‟nde ise; ayrılıkçı hareketler ve terörizmin artıĢı,
küreselleĢen ekonomi içerisinde dıĢa bağımlılığın artması ve devlet egemenliğine
karĢı yeni aktörlerin ortaya çıkması önemli tehlikeler olarak algılanmıĢ, bu tehlikelerin
giderilmesi için hem Batı hem de Doğu ile iĢbirliği yapılarak dengeli bir dıĢ politika
izlenmesi, ekonomik çıkarların ülke dıĢında da savunulması öngörülmüĢtür.71 Yeni
ulusal güvenlik ve dıĢ politika doktrinlerinde, ekonomik çıkar ve araçların dıĢ
politikada temel öncelikler ve araçlar olacağı açıkça ifade edilmiĢtir. Cafersoy‟a göre,
bu doktrin Rus dıĢ politikasındaki önemli bir değiĢikliğin ilanı gibi kabul edilebilir.
Bu değiĢim Aralık 1999‟a kadar Rus dıĢ politikası karar verme sürecinde temel etken
rolünü oynayan askeri çevrelerin egemenliğinin giderek azaldığı anlamına
gelmektedir.72
Görülen o ki, 90‟lı yıllar ve 2000‟lerin baĢlangıcı, Rusya‟nın dıĢ politikasını
belli bir düzene oturtma mücadelesiyle geçmiĢtir. Dağılmanın getirdiği kaos ve endiĢe
ortamında ilk olarak Batı ile yakın iliĢkiler yürütülmesi görüĢü hakim gelmiĢ ve
Yeltsin döneminde dıĢ politika bu Ģekilde yönlendirilmiĢtir. Ancak Putin‟in göreve
gelmesi diğer tüm alanlarda olduğu gibi dıĢ politikada da büyük bir değiĢim ve
dönüĢüm yaĢanmasının baĢlangıcı olmuĢtur. Bu yeni dönemde özellikle dıĢ politika,
devlet içinde hakim olan Avrasyacılık görüĢünün gereklerine göre yönlendirilmiĢtir.
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1.1.2.3 Rusya’nın Son Dönemde Üstlendiği Rol
Haukkala‟ya göre, Rusya oyuna tamamen katılmayı seçmesi durumunda
Avrupa‟da önemli bir nüfuza sahip olabilecek bir oyuncu olabilir.73 Rusya, büyük
ekonomik krizin yaĢandığı 1998 yılına kadar ekonomisi sürekli küçülen bir ülke
olmuĢtur. Ancak Rusya'da yaĢanan büyük ekonomik krizin ardından ihracatının yüzde
70-75'lik bölümünü teĢkil eden doğal gaz ve petrol gibi doğal kaynak ürünlerinin
dünya piyasalarında değerlerinin artmasının da bir sonucu olarak, Rus ekonomisi
büyüme içine

girmiĢtir.74

Kamalov‟a

göre,

dıĢ

borçlarını

kapatan, enerji

kaynaklarından elde edilen gelirler sayesinde hazinesini artıran ve her geçen sene
ekonomisi büyüyen Rusya, uluslararası arenada da kendisini daha güçlü
hissetmektedir. Moskova enerji kaynaklarını da dıĢ politikada bir araç olarak
kullanmaktan çekinmemektedir.75
11 Eylül 2001 olayları ile birlikte, 2001 senesinden baĢlayarak yeni bir dönemin
baĢladığı da söylenebilir. Resmi olarak SSCB'nin mirasçısı kabul edilen Rusya,
Sovyetler Birliğinden kalan tüm yükümlülükleri kabul etmiĢti. Bu dönemde Rusya,
dünya kamuoyuna, uluslararası arenaya katıldığını açıklamıĢ, Rusya Federasyonu'nun
dıĢ politika yönünün öncelikleri belirlenmeye baĢlamıĢtır.76 Rusya‟nın temel politikası,
çok kutupluluğun sağlanması ve dünyadaki Amerikan hegemonyasının kırılmasıdır.77
Ekonomisi güçlenen Rusya siyasi alanda eski Sovyetler Birliği‟nin sahip olduğu güç
kadar bir güce kısa zamanda sahip olamayacağını bilmektedir. Ancak bir süper güç
kadar olmasa da dünyanın en önemli güçlerinden biri olarak Avrupa ve ABD‟den
saygı görmek istemekte, en azından yakın çevresindeki geliĢmelerde görüĢlerinin
alınmasını, çıkarlarının gözetilmesini beklemektedir.78 Dünya gücü olma isteğinden
hâlâ vazgeçmeyen Rusya, eski Sovyet ülkeleri üzerindeki etki alanını kaybetmemek
amacıyla bu ülkelerle olabildiğince yakın ve dostane iliĢki kurmayı amaçlamaktadır.
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Rusya Federasyonu, “yakın çevre” olarak adlandırdığı ülkelerle iyi komĢuluk, dostluk
ve iĢbirliği antlaĢmaları çerçevesinde ikili ve grup birlikler kurmaktadır. Bu örgüt ve
birliklerin oluĢması için gerekli altyapı mevcuttur. 1993'ten sonra dıĢ politik açılımını
"yakın çevre" öncelikli olarak belirleyen Rusya Federasyonu ekonomik ve güvenlik
sebeplerini ileri sürerek, bu politikasını meĢrulaĢtırmaya çalıĢmıĢtır.79 Rusya‟nın 2020
yılına kadar güvenlik, sağlık, eğitim, siyasi, ekonomi ve diğer konularda geliĢtireceği
stratejiyi kapsayan 112 maddelik „Ulusal Güvenlik Belgesi‟ni Devlet BaĢkanı Dmitri
Medvedev onaylamıĢtır. NATO‟nun Rusya‟nın sınırlarına doğru askeri alanda
ilerlemesinin kabul edilemez olduğu belirtilen stratejik belgede, "Rusya NATO ile eĢit
Ģartlarda iliĢkileri geliĢtirmeye hazırdır. Bu, uluslararası hukuka uygun ve tüm
Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini içine alacak Ģekilde olmalıdır," denilmiĢtir.80
Rusya‟nın, 1997 politikasının güncellenmiĢ bir versiyonu olan, yeni ulusal
güvenlik stratejisi, ülkenin ulusal güvenliğine yönelik önemli tehditleri sıralamakta ve
ulusal çıkarlarını tanımlamaktadır. Yeni strateji, Rusya‟nın ulusal güvenlik
politikasında devamlılığı sağlamakta ve ülkenin geliĢim öncelikleri ile ulusal
çıkarlarını yansıtmaktadır. Ayrıca Medvedev‟e göre, geliĢim sürecinde meydana gelen
güvenlik sorunlarını çözmeyi de amaçlamaktadır. Rusya 1990‟larda Çeçenistan‟da
önlenemeyen ayrılıkçı eylemler, terör tehditlerinin ortaya çıkması ve ekonomik
bozulma nedeniyle ciddi iç tehlikelerle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Ancak bu durum geçen
on yılda önemli derecede değiĢmiĢtir. Medvedev‟in belirttiği gibi, Rusya‟nın 2020‟ye
kadar ulusal güvenlik stratejisi, ülkenin geçiĢ döneminin sona erdiğine ve uzun vadeli
stratejik geliĢim dönemine girdiğine iĢaret etmektedir. Belgeye göre Rusya, Sovyetler
Birliği‟nin yıkılmasıyla gelen sistematik krizin sonuçlarını atlatmıĢ, toprak bütünlüğü
ve egemenliğini emniyete almayı baĢarmıĢ ve dünya arenasındaki nüfuzunu tekrar
elde etmiĢtir. Bu arada Rusya, 10 yıl öncekinden tamamen farklı durumlar ve
sorunlarla karĢı karĢıyadır. Bu da yeni ulusal güvenlik stratejisini ortaya çıkaran
zemindir. Yeni strateji belgesi, ekonomik güvenliğe yaptığı vurguyla daha önceki
versiyonlarından farklılık göstermektedir. “Rusya‟nın ulusal güvenlik durumu
doğrudan ülkenin ekonomik potansiyeline bağlıdır” diyen belgede ekonomik güvenlik
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ve diğer güvenlik konuları üzerindeki etkisinden devamlı olarak bahsedilmektedir.81
Medvedev, Rusya‟nın NATO‟nun askeri geniĢleme planlarına ve askeri ittifaka
küresel görev yükleme giriĢimlerine karĢı olduğunu belirtmiĢtir. Rusya‟nın NATO ve
ABD‟yle eĢitlik ve uluslararası hukuka saygı temelinde iliĢkilerini geliĢtirmeye hazır
olduğunu ifade etmiĢtir. Belgede ayrıca küresel çevre ve enerji güvenliğinin
Rusya‟nın ulusal güvenliğinin kilit unsurları olduğu da ifade edilmektedir.82
2009‟da kabul edilen yeni ulusal güvenlik belgesinden de anlaĢılacağı üzere,
Rusya artık ekonomisini güçlendirmiĢtir ve uluslararası arenada artık kendisinin de
olduğu

iddiasındadır.

Dağılmanın

hemen

ardından

yaĢadığı

Batıyla

uyum

politikalarını çoktan geride bırakmıĢ görünen Rusya artık NATO‟nun geniĢleme
planlarına itiraz edebilmekte ve ABD ile iliĢkilerini eĢit zeminde geliĢtirme niyetinde
olduğunu açıkça göstermektedir.
1.1.2.3.1 Rusya’nın Soğuk SavaĢ Sonrası Ġttifak ArayıĢları ve Yeni
Yönelimleri
Rusya, önceki yıllarda ABD ile arası soğuduğu zamanlar AB ile yakınlaĢırken,
AB ile arası bozulduğu zaman da ABD ile yakınlaĢmıĢtır. Ġran, Suriye, Sırbistan,
Venezuela, Beyaz Rusya gibi ülkeler Batı tarafından reddedildikçe yüzlerini
Moskova‟ya dönmektedirler.83 Hatta Rusya, Kazakistan ve Belarus 1 Ocak 2010‟dan
itibaren yürürlüğe giren bir gümrük birliği oluĢturmuĢlardır. Diğer taraftan Rusya'nın
Orta Doğu ülkeleriyle iyi iliĢkiler geliĢtirmesi, SSCB'den kalan bir gelenektir. Rusya,
nükleer politikasından dolayı Ġran'ı, Hariri cinayetinden dolayı da Suriye'yi
uluslararası izolasyondan kurtarmıĢtır. Kamalov‟a göre, Rusya'nın Orta Doğu ile
Güney Amerika politikası, aslında ABD'nin BDT politikasına misilleme olarak kabul
edilebilir. Böylece Rusya, tekrar güçlü bir oyuncu olarak karĢımıza çıkmıĢtır.84
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Arslan‟a göre, Rusya‟nın devlet yapısını ve dıĢ politikasını belirleyen temel
öğelerden bir tanesi “düĢmanımın düĢmanı dostumdur” ilkesidir. Bu ilke Rusya‟yı
gerçek dostunun olmadığı tarihsel bir yalnızlığa itmiĢtir. Rusya yalnız ve hâlâ
Avrupalı mı, Asyalı mı, yoksa Avrasyalı mı tartıĢmalarının yaĢandığı, kimliğini
arayan bir devlettir. Petro‟dan günümüze bütün yapılan reformlara rağmen Rusya hâlâ
Avrupa değerlerinden ve Avrupa‟dan uzaktır. Avrupalılar için Avrupalı olma yolunda
Hıristiyanlık dininin çok büyük bir önem arz etmesine ve Rusların Hıristiyan
olmalarına karĢın Avrupalılar, Rusları kendilerinden görmekte zorlanmaktadırlar.85
Eski Uluslararası Haber Alma Örgütü Ģefi Yevgeni Primakov'un DıĢiĢleri
Bakanlığı yaptığı 1996 yılı içinde, Rusya'nın dıĢ politikasında ciddi bir değiĢiklik
gerçekleĢmiĢtir. Moskova artık çok kutuplu dünya tezini savunmaktadır. Asıl hedef,
Washington'un dünyanın tek süper gücü olmasına karĢı mücadele etmektir. Bu politika
kapsamında Rusya; Çin, Hindistan, Uzak ve Orta Doğu ülkeleri ile iliĢkilerini yeniden
güçlendirmiĢtir. Ġran, Irak, Libya gibi ülkelerle siyasi ve askeri iliĢkileri pekiĢtirmeye
hazır olduğunu ortaya koymuĢtur.86 Rusya özellikle son yıllarda Çin‟in dünya
arenasında kendini hissettirmesiyle Çin‟le iĢbirliğini güçlendirmektedir. Rusya'nın dıĢ
politikasında, gelecekte büyük güç olma potansiyeli taĢıyan Çin'in ayrı bir yeri
vardır.87 Batı'nın BDT coğrafyasındaki renkli devrimleri desteklemesi, Moskova'yı
Çeçenistan politikası nedeniyle eleĢtirmesi ve Kremlin'in merkeziyetçi politikasını
anti-demokratik olarak nitelendirmesi Moskova'yı dıĢ politikada baĢka dayanaklar
aramaya sevk etmiĢtir. Çin ile özellikle ġanghay ĠĢbirliği Örgütü çerçevesinde
iliĢkilerin geliĢtirilmesi bu yeni arayıĢın bir örneğidir.88 Moskova, ABD‟nin küresel
hegemonyasını ortadan kaldırmak ve bunu çok kutuplu bir dünya düzeniyle
değiĢtirmek amacıyla Batılı olmayan güçler arasında daha yakın bağlar kurulmasını
desteklemektedir. Trenin‟e göre, 2007‟de Münih‟te yaptığı konuĢmada Putin, sadece
Rusya lideri gibi değil, aynı zamanda Batılı olmayan ülkelerin sözcüsü gibi
görünüyordu. Putin, ABD‟nin gücüne açıkça meydan okumaya istekli tek önemli
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dünya figürüydü.89 Bu bağlamda önce Rusya Federasyonu – Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC) iliĢkilerinin uluslararası ortamda önem kazandığını görmekteyiz. Dolayısıyla
bu kısımda önce ÇHC-RF iliĢkilerine yakından bir bakıp ardından ġanghay ĠĢbirliği
Örgütünü ele almak faydalı olacaktır.
1.1.2.3.1.1 Rusya Federasyonu – Çin Halk Cumhuriyeti ĠliĢkileri
Yeni dönemde Rusya, Çin, Fransa ve Almanya gibi ülkeler ABD‟nin takip
ettiği dıĢ siyaset anlayıĢını çoğunlukla eleĢtirmiĢlerdir.90 Sık sık tek odaklı düzenden,
çok kutupluluğa geçildiğinin altını çizen Rusya, bölgesel ve küresel ittifaklarla
iddiasını pekiĢtirmekte, bir yandan da ġanghay ĠĢbirliği Örgütü'nü (ġĠÖ)
güçlendirmeye çalıĢmaktadır. Rusya dıĢında ABD'yi zorlayan bir diğer yükselen güç
Çin'dir.91 Asya kıtası çerçevesindeki iĢbirliği modelleri bağlamında Primakov‟un öne
sürdüğü üçgen yaklaĢımı Rusya-Çin-Hindistan iĢbirliği kapsamının geliĢtirilmesine
yönelikti. Nitekim Çin-Rusya arasındaki ikili ve bölgesel düzeylerdeki iliĢkilerin yapısal
açılardan güçlendirilmesi, Rus devletinin resmi doktrinlerinde de yer almaktadır.92
Dünyadaki üçüncü güç olduğunu artık her bakımdan kanıtlamıĢ bulunan Çin,
ülke içinde ve uluslararası iliĢkilerinde istikrar sağlamaktadır. Çin yönetimi ideolojiden
hiç ödün vermeksizin istikrarlı ve planlı bir ekonomik geliĢme kaydederken askeri alanda
güçlenmekten de geri kalmamaktadır. Çin 21. yüzyılın baĢından beri Asya'ya sahip
çıkmakta ve Rusya Federasyonu ile iĢbirliğini istikrarlı Ģekilde geliĢtirmektedir.93
Potansiyel bir küresel güç olan Çin, Avrasya satranç tahtasında hâlâ büyük bir oyuncu
olduğunu üstü kapalı ilan etmek suretiyle, bölgede ABD ile bir mücadelenin içerisine
girmiĢ bulunmaktadır.94 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, uluslararası alanda
Çin'in ekonomik ve siyasi önemi artmaya baĢlamıĢtır. Kısa süre içinde ordusunu
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dünyanın modern ordularının teknik seviyesine ulaĢtırmayı amaç edinen Çin subayları,
Rusya ile yapılacak bütün askeri, teknik iliĢkilerin geliĢmesine olumlu bakmaktadır.95
Coğrafi ve demografik parametreler bakımından Çin, büyük devlet/bölgesel merkez
olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Çin'in gün geçtikçe bölgesel güç olma
özelliğinin arttığı görülmektedir. Çin ve Rusya Federasyonu yıllardır çeĢitli alanlarda
iĢbirliklerini geliĢtirmektedir.96 ġĠÖ'nün kuruluĢunda en büyük rol oynayan ülke Çin
olmuĢtur. Bugün dünya genelinde Çin, sahip olduğu büyük ekonomik ve ticari
potansiyelini hem iç politikada hem de uluslararası platformlarda ve dıĢ politikada
etkin bir Ģekilde kullanma eğilimindedir. Çin Halk Cumhuriyeti; nüfusu, coğrafi
açıdan Asya kıtasında kapladığı büyük alan, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYĠH)
açısından sahip olduğu ekonomik gücü ve potansiyeli ile özellikle Soğuk SavaĢ
sonrası dönemde uluslararası politikada dikkate alınması gereken bir "büyük güç"
haline gelmiĢtir. 1950'lerde esas olarak tarıma ve köylülüğe dayalı bir kalkınma
stratejisi izleyen Çin, Deng Xiaoping yönetiminin 1980'lerin baĢlarında uygulamaya
koyduğu "Dört ModernleĢme" programı çerçevesinde sanayi, teknoloji ve savunma
endüstrisi alanlarında büyük bir ilerleme kaydetmiĢtir. Soğuk SavaĢ sonrası dönemde
ise iç politikada göreceli olarak dünyaya kapalı kalmakla birlikte, ekonomisini
yabancı sermayeye ve ortak yatırımlara açtığı bir "açık kapı" politikası izlemeye
baĢlamıĢtır.97
Ancak, 2050 yılında dünyanın en büyük sanayisine sahip olması beklenen Çin
kurulduğu 1949 yılından ekonomik kalkınma hamlesinin baĢladığı 1978 yılına kadar,
uluslararası bir enerji politikasına ihtiyaç duymamıĢtır. Bu zaman diliminde yıllık
dünya petrol üretiminin yaklaĢık % 5,5'ini gerçekleĢtiren ülke, enerji açısından kendi
kendine yeterli olmuĢtur. Ancak 1990'ların baĢından itibaren meyveleri toplanmaya
baĢlayan kalkınma hamlesi neticesinde ulaĢılan büyüme, petrol ihtiyacını ortaya
çıkarmıĢtır.98 Sovyetlerin zayıflayarak çökmesi ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin
bağımsızlıklarına kavuĢmaları ile Çin, Sibirya ve Orta Asya‟daki çıkarlarına yeniden
kavuĢabilmek için Rusya ile iĢbirliğine giriĢmeye baĢlamıĢtır. Rusya ve Çin arasında
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geçmiĢte iliĢkileri bozan Marksist doktrin ve devrim stratejisi üzerindeki çatıĢmalar
böylelikle kendiliğinden ortadan kaybolmuĢ ve sınır ihtilafı ve askeri tehdit gibi
hususlar da zaman içerisinde çözüme kavuĢturulmuĢtur. Ayrıca ticarette, ekonomik
iĢbirliğinde ve silah satıĢlarında karĢılıklı menfaat bağları kurulmuĢ ve önemli ölçüde
stratejik yakınlaĢma yaĢanmıĢtır. Ġki ülke, Soğuk SavaĢ sonrasında ABD‟nin egemen
olduğu askeri bakımdan tek kutuplu bir dünyadan rahatsız olmaktadır. Bu hususlar
bölgesel konulardaki yakınlaĢmayı takviye etmektedir.99
Rusya Federasyonu uluslararası iliĢkilerinde çok yanlı dıĢ politika tercih
etmektedir ve buna bağlı olarak dünya sisteminin bir hiper devlet tarafından
yönetilmesine karĢıdır. Rusya, dengeli politika izleme amacıyla Uzak Doğu ülkeleri
arasında, Çin Halk Cumhuriyeti ile olan iliĢkilerine önem vermektedir. Bütün bunlardan
dolayı, Rusya ve Çin arasında çeĢitli ekonomik, askeri ve kültürel iliĢkiler
geliĢmektedir.100 Ġki ülke arasındaki "Stratejik Ortaklık" arayıĢları Soğuk SavaĢ
döneminin ilk yıllarına kadar uzanmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluĢu ve
bunu takip eden yıllarda stratejik ve ideolojik ortak durumunda bulunan bu iki ülke
hemen her alanda yoğun bir iĢbirliğine giriĢmiĢlerdir.101 Ancak 1950'lerin sonlarında
özellikle ortak sınır sorunu nedeniyle iki ülke arasındaki iliĢkiler gerginleĢmeye
baĢlamıĢ ve Çin'in kurulduğu 1949'dan itibaren geçen on yıllık bir bahar havasının
ardından, çıkarların ayrıĢması sonucu, Çin-SSCB cepheleĢmesi 1985'e kadar devam
etmiĢtir. Ġki ülke arasındaki kopma, 1969'da ortaya çıkan sınır çatıĢması ile doruk
noktasına ulaĢmıĢtır. 1978 yılında baĢlatılan reform ve dıĢa açılma politikalarının
benimsenmesi sonucunda, Çin'in Batı dünyası ile olan iliĢkilerini geliĢtirmeye giriĢtiği
dönemde de, Moskova-Pekin arasındaki iliĢkilerde soğukluk ve gerginlik devam
etmiĢtir.102
Moskova ile Pekin arasındaki ideolojik çatlak 1989 yılının Mayıs ayında
yapılan Deng-Gorbaçov zirvesinde partiler arasındaki bağların tamir edilmesiyle
Ģeklen sona ermiĢ, 1991 yılında iki ülke arasında imzalanan "Sınırların Belirlenmesi
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ve Çizilmesi AnlaĢması" da ikili iliĢkilerin geleceği açısından tam bir dönüm noktası
olmuĢtur.103 1993 yılına gelindiğinde iki ülke arasındaki yakınlaĢma hız kazanmıĢtır.
Ekonomik alanda 1993 yılı itibarıyla Çin, Rusya'nın Almanya'dan sonra ikinci ortağı
konumuna gelmiĢtir. 1992 yılından itibaren Çin ve Rusya askeri konularda ve
güvenlikle ilgili meselelerde birçok anlaĢma imzalamıĢlardır. Askeri ve iktisadi
alanlardaki yakınlaĢmanın ötesinde, Çin ve Rusya Federasyonu uluslararası
meselelerde

de

birbirlerinin

konumlarını

güçlendirecek

doğrultuda

hareket

etmektedirler.104 Nisan 1996'da yapılan baĢkanlar zirve toplantısından sonra Rusya ile
Çin arasındaki iliĢkiler, uluslararası seviyede ikili iliĢkiler çerçevesinden çıkarak daha
yakın bir iĢbirliği safhasına girmiĢtir. Bu zirve toplantısında Rusya ve Çin baĢkanları
eĢitlik ve güvene dayalı bir "Stratejik Ortaklık için Ortak Bildiri"yi imzalamıĢtır.105 Her
iki ülke bu tarihten itibaren birbirlerini ABD'nin süper gücünün etkinliğini sınırlamaya
yönelik birer stratejik karĢı kanat olarak görmeye baĢlamıĢlardır.106 Nisan 1997'de tek
kutupluluğa, ayrıca ABD hegemonyasına karĢı "Çok Kutuplu Uluslararası Düzen Ġçin
Bildiri"yi her iki ülke hazırlayıp imzalamıĢtır. Rusya, her iki ülkenin sınır sorunları
üzerinde hemen hemen tam anlaĢma sağlayacak Ģekilde iyi komĢuluk iliĢkilerini ve
iĢbirliğini koruyabilmeyi baĢarmıĢtır.107 1998 yılında “21. Yüzyıl Rusya-Çin ĠliĢkileri”
ve iki ülke arasında sınır meselesi hakkındaki ortak belgeye imza atıldı. 1999 Mart
ayında da sınır hattı belirlendi. Böylece, doğuda 4195,2 km ve batıda 54,7 km
uzunluğundaki Rus-Çin sınırı belirlendi.108 Ġki ülkenin liderleri arasında 2001'de
imzalanan Çin ve Rusya Arasında “Ġyi KomĢuluk, Dostluk ve ĠĢbirliği AnlaĢması” beĢ
önemli iĢbirliği alanının temelini oluĢturması açısından oldukça önemlidir:
1. ABD hegemonyasını dengelemek için ortak hareket;
2. Ġki ülke arasındaki 4.300 km'lik sınırın hukuken belirlenmesi ve çizilmesi;
3. Silah satıĢı ve teknoloji transferi;
4. Enerji ve hammadde tedariki;
103
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5. Orta Asya'daki Ġslami akımların geliĢimine ve yayılmasına yönelik alınacak
önlemler.109
Vladimir Putin‟in 14-17 Ekim 2004 tarihlerinde gerçekleĢtirdiği Çin ziyareti
sırasında, iki ülke arasında uzun süredir sorun olan sınır problemi çözülmüĢ ve Çin ile
Rusya arasında 4.300 km‟lik sınır hattının belirlenmesini tamamlayan ek protokol
imzalanmıĢtır. Bu anlaĢmaya göre, Tarabarov Adası ile Amur Nehri‟ndeki Büyük
Usuriy Adası‟nın bir bölümü Çin‟e bırakılmıĢtır. Bu topraklar, Rusya-Çin sınırının
yüzde 2‟sini teĢkil etmektedir.110
3 Temmuz 2005‟te iki ülke devlet baĢkanları Putin ve Hu bir araya gelerek
“21. Yüzyıldaki Uluslararası Düzenle Ġlgili Ortak Bildiri”yi imzalamıĢlardır. Bildiride,
uluslararası ortamda tek taraflı hareketlerden kaçınılması ve BM‟nin rolünün
arttırılması gerektiği ve terörizme karĢı iĢbirliği yapılacağı ifadeleri yer almıĢtır. 21-22
Mart 2006‟da ise Putin, beraberindeki bin kiĢilik heyetle Çin‟i ziyaret etmiĢtir.
GörüĢmenin temel gündem maddelerini Ġran, Kuzey Kore, Tayvan, ikili ticaret ve
enerji konuları oluĢturmuĢtur. GörüĢmeler sonucunda liderler birçok konuda görüĢ
birliğine varıldığını belirtmiĢtir. Ġki ülke arasında görüĢ birliğine varılan konular ise Ģu
baĢlıklar altında özetlenebilir:


Henüz

çizilmemiĢ

olan

Rus-Çin

sınırı

2007

itibariyle

bir

sonuca

kavuĢturulacaktır.


Ġki ülke arasında çıkarlarını ilgilendiren temel konularda görüĢ alıĢveriĢinde
bulunabilecekleri üst düzeyde bir danıĢma mekanizması kurulacaktır.



2005 yılı itibariyle iki ülke arasında 29,1 milyar dolar olan ticaret hacminin
2010

yılı

itibariyle

60-80

milyar

dolar

seviyesine

çıkarılması

hedeflenmektedir.
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TaĢımacılık ve bankacılık gibi konularda iĢbirliği üzerinde anlaĢılmıĢtır.



Ġki ülke uzay çalıĢmalarında da iĢbirliği yapacaktır.
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Gezi, uluslararası gündemde büyük bir etki yaratmıĢtır. Bunun nedeni ziyaret
sonucunda beklenenin çok ötesinde bir enerji anlaĢmasının imzalanmıĢ olmasıdır.
Ziyarette Rusya‟dan Çin‟e petrol, doğal gaz, elektrik enerjisi satıĢı konusunda bir dizi
anlaĢma imzalanmıĢ, nükleer enerji konusunda iĢbirliğinin daha da geliĢtirileceği
yönünde iĢaretler verilmiĢtir.111
Rusya ile Çin, çok sayıda uluslararası konuda fikir birliği içerisindedir. Bunlar,
uluslararası terörizmle mücadele, nükleer silahların yayılmasının engellemesi gibi
konulardan oluĢmaktadır. Ġki ülke de ideolojik amaçlarını geçmiĢte bırakıp, ekonomik
geliĢmelerin artmasına yönelik siyaset izlemektedir. Ortak düĢüncede olunan en
önemli konu, gelecekteki uluslararası siyasi sistemin çok kutuplu ya da çok yönlü
olarak geliĢmesini savunmalarıdır. Yani, herhangi bir devletin uluslararası sorunlar ile
ilgili kararı tek baĢına almasına karĢı çıkılmaktadır.112
Rusya, Avrupa‟dan Asya‟ya uzanan geniĢ coğrafyası, zengin doğal kaynakları,
nükleer silahları ve nüfusu itibariyle hala büyük bir güçtür. Rusya, Asya kıtasında
Çin'in komĢuları içerisinde askeri açıdan en güçlüsü ve küresel güç olma potansiyeline
sahip olan tek ülkedir. Bu nedenledir ki, Asya'da ve dünyada oluĢan yeni güç
dengelerinin konumu, Rusya Federasyonu'nun bugünkü ve gelecekte izleyeceği
politikalarla yakından bağlantılıdır. Rusya ve Çin, ġĠÖ'nün kuruluĢunda rol oynayan
en önemli iki ülkedir. Bu bağlamda söz konusu teĢkilatın hayatını sürdürerek
güçlenmesi de büyük ölçüde bu iki bölgesel gücün izleyeceği stratejilere bağlıdır. Son
on yıl içerisinde iki ülke, ticaret ve sınır ihtilaflarının çözümü gibi konular baĢta
olmak üzere birçok alanda yakın ikili iliĢkileri tesis etmiĢlerdir. Haziran 2001'de
imzalanan “Dostluk ve ĠĢbirliği Konusunda Ġyi KomĢuluk AnlaĢması”, Soğuk SavaĢın
baĢlangıcından bu yana iki ülke arasında gerçekleĢtirilen ilk resmi dostluk anlaĢması
niteliği taĢıyordu. Çin'in bölgesel profili açısından Orta Asya ile iliĢkilerinde en
önemli ülkenin Rusya olduğu gözlenmektedir.113
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ABD‟nin 11 Eylül sonrasında Afganistan ve Irak‟a saldırması, Avrasya ve
Orta Doğu enerji kaynaklarını ele geçirmeye çalıĢması iki tarihi rakip olan Rusya ve
Çin arasında BM Güvenlik Konseyi‟nden baĢlayıp ġanghay ĠĢbirliği Örgütüne kadar
uzanan birçok alanda beraber hareket etmeye sevk etmiĢtir. Hem Çin, hem de
Rusya‟nın büyük bir ekonomik atılım içinde oluĢu, ABD‟nin temsil ettiği tek kutuplu
dünyanın çok kutuplu bir dünyaya dönüĢmesi için ABD‟ye rakip olma yönünde
mücadelesini göstermektedir.114 Görüldüğü üzere, RF-ÇHC iliĢkileri Soğuk SavaĢ
döneminde mesafeli, hatta sorunluyken zaman içinde derece derece geliĢme göstermiĢ
ve yakın dönemde dünyadaki geliĢmelerin de etkisiyle sorunların çözülmesine ve
ABD‟nin hegemonyasının engellenmesine yönelik çalıĢmalar kapsamında iyileĢmeye
baĢlamıĢtır.
1.1.2.3.1.2 ġanghay ĠĢbirliği Örgütü (ġĠÖ)
ġanghay ĠĢbirliği Örgütü (ġĠÖ) aslında öncelikle eski Sovyet-Çin sınırındaki
sınır sorunlarını çözüme kavuĢturmak amacıyla kurulmuĢtur.115 1993 yılında Batı
Asya sınırlarını görüĢmek için bir araya gelen RF, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve
Tacikistan 1996 yılına kadar diplomatik görüĢmeleri sürdürmüĢlerdir. Sovyetler ile Çin
arasındaki sınır sorunu 1960'larda gündeme gelmiĢ, hatta sınırda çatıĢmalar çıkmıĢtır, ancak
SSCB döneminde bu sorun çözülememiĢtir. Sovyetlerin dağılmasıyla Çin, 4.300 km sınırı
olan Rusya'yla, 1.700 km sınırı olan Kazakistan'la, 1.000 km sınırı olan Kırgızistan'la ve
450 km sınırı olan Tacikistan'la yani dört bağımsız devlet ile birden sınırdaĢ olmuĢtur.
Müzakereler sonucu Çin bir tarafı, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ise diğer
tarafı temsil edecekti. Böylece beĢ devletten oluĢan iki taraflı bir süreç oluĢturulmuĢtur:
ġanghay BeĢlisi.116 1996‟da bu görüĢmeler kurumsal bir niteliğe bürünmüĢ ve ġanghay
BeĢlisi‟ni kuran anlaĢma imzalanmıĢtır. AnlaĢmadan bir yıl sonra Moskova‟da yapılan
ikinci toplantıda “Sınır Bölgelerindeki Silahlı Kuvvetlerin KarĢılıklı Azaltımı
AnlaĢması” imzalanmıĢtır. 1998‟de gerçekleĢtirilen üçüncü zirvede ise bölgede barıĢ
ve güvenliği geliĢtirme konusunda ülkeler arasındaki çatıĢmalar, etnik bölücülük,
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radikal dincilik, terörizm, uyuĢturucu ve silah kaçakçılığına karĢı ortak hareket
edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 2001 zirvesinde Özbekistan da üyeliğe alınmıĢ ve ġanghay
ĠĢbirliği Örgütü (ġĠÖ) resmen kurulmuĢtur. Örgütün amaçları karĢılıklı güveni
güçlendirmek, katılımcı devletler arasında dostane iliĢkiler kurmak, siyasi, ekonomik,
ticari, bilimsel, çevre vb. konularda iĢbirliği sağlamak, bölgesel barıĢ, güvenlik ve
istikrarın devamı için ortak çaba göstermek olarak belirtilmiĢtir. Çin, Rusya,
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan ilk defa bölgesel güvenlik ve
ekonomik iĢbirliği için çok taraflı bir mekanizma içinde yer almıĢtır.117 Temmuz
2005‟te Çin ve Rusya arasında imzalanan “Düzenle Ġlgili Ortak Bildiri”de uluslararası
ortamda tek taraflı hareketlerden kaçınılması ve BirleĢmiĢ Milletler‟in rolünün
artırılması gerektiği ile terörizme karĢı iĢbirliği yapılması yönündeki kararlar, ġĠÖ
toplantısı sonuç bildirgesinde de tekrar edilmiĢtir.118 ġĠÖ sayesinde Çin, Orta Asya
Türk cumhuriyetleri ile baĢta siyasi, ekonomik ve sınır güvenliği olmak üzere birçok
konuyu kapsayan bir iliĢki süreci içine girmiĢtir.119 ġanghay ĠĢbirliği Örgütü sayesinde
Çin, kuzey ve batı bölgelerini emniyete alma imkânına kavuĢmaktadır. Bu türden bir
geniĢ kapsamlı örgütsel Ģemsiye Çin'e komĢularıyla tarih boyunca tesis edemediği bir
iliĢki sürecini baĢlatma imkânı sağlamıĢtır.120
Lukin‟e göre, kendi çıkarları olan büyük bir devlet olarak Rusya, tek bir gücün
hakim olduğu bir dünyayla ilgilenmemektedir; bu nedenle, çok kutuplu bir dünya
istemektedir. Aynı zamanda, küresel geliĢmenin olumsuz eğilimlerine kendi baĢına
karĢı koyacak kadar güçlü olmayan bir devlet olarak, müttefiklerinin ve
sempatizanlarının desteğine ihtiyacı vardır. ġangay ĠĢbirliği Örgütü (ġĠÖ)‟nün
kurulması, küresel geliĢme eğilimleriyle ilgili olarak Rusya‟nın görüĢlerini paylaĢan
bazı devletlerin uluslararası ve bölgesel sorunlara çözüm bulmak amacıyla ortak
yaklaĢımlarını birleĢtirme ve bölgesel ekonomik ve kültürel iĢbirliğini geliĢtirme
isteğiyle gündeme gelmiĢtir. ġĠÖ, üye devletlerin çıkarlarıyla ilgili belli sorunlara
olumlu çözümler bulmayı amaçlayan bir birlik haline gelmiĢtir. ġĠÖ‟nün faaliyetleri,
üye devletlerinin diğer örgütler veya devletlerle ġĠÖ dıĢında halihazırda kurmuĢ
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bulundukları iĢbirliği mekanizmalarını gözardı etmemekte ya da küçümsememektedir.
ġĠÖ, daha önce mevcut olmayan ya da kendi çerçevesi dıĢında imkansız olan ek
iĢbirliği alanları yaratmak istemektedir. ġĠÖ‟nün geleceği bu alanların ne kadar geniĢ
olduğuna ve ek iĢbirliği mekanizmalarını ġĠÖ‟nün güçlenmesi ve geliĢimine ilgi
göstermeleri için üye devletlerinin halkları için cazip hale getirmede baĢarılı olup
olmadığına bağlı olacaktır.121
ġĠÖ'nün baĢta güven tesis edici mekanizmalar olmak üzere önemli baĢarılara
imza attığı söylenebilir. ġanghay mekanizmasının uluslararası iliĢkilerde ve üye
ülkeler arasında "güvenlik" sorunsalını baĢarıyla yönettiği görülmektedir. Ayrıca,
ġanghay mekanizması Çin ve diğer beĢ ülke arasındaki sınır problemlerinin
çözümünde de yapıcı rol oynamıĢtır. Sınır anlaĢmazlıklarının çözüme kavuĢturulması,
bölge ülkeleri arasındaki iĢbirliği olanaklarının daha da geliĢmesini teĢvik etmiĢtir.
Örgüt sayesinde, ülkeler arasında karĢılıklı güvenin tesis edilmesi, silahsızlanma,
terörizmle mücadele ve iĢbirliği gibi konularda tarafları bağlayıcı anlaĢmalara imza
atılmıĢtır.122
Son zamanlarda ABD ile Avrupa, ġanghay ĠĢbirliği Örgütü'nün her geçen gün
iĢlevselliğini artırmasından rahatsız olduklarını dile getirmektedirler.123 Vladimir
Putin de, üye ve gözlemci ülkelerin toplam nüfusunun üç milyarı aĢtığını, dolayısıyla
örgütün aldığı kararların dünyayı etkileyeceğini belirtmiĢtir. Rusya ile Çin'in ortak
askeri tatbikatlar gerçekleĢtirmesi ve bu tatbikatları ġĠÖ ülkelerinin katılımıyla
gerçekleĢtirmeyi planlamaları, ülkelerin ġĠÖ'nün iĢlevselliğini artırma konusunda
ciddi olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte gözlemci statüde olan ülkelerin bu
statüden kurtulmayı ve örgüte diğer ülkelerle eĢit haklarda üye olmaya çalıĢmaları ve
bu konuda görüĢmeler yürütmeleri de ġĠÖ'nün önemini artırmaktadır.124
Ancak tüm bunlara rağmen örgütün sorunları da yok değildir. Örneğin
Rusya‟nın Ağustos 2008‟de gerçekleĢtirdiği Gürcistan operasyonunun ardından
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Abhazya ve Güney Osetya‟nın bağımsızlığını tanıması ve ġĠÖ üyelerinden de aynı
hareketi beklemesi hayal kırıklığıyla sonuçlanmıĢtır. Abhazya ve Güney Osetya‟nın
bağımsızlığını tanıyan Rusya Federasyonu Devlet BaĢkanı Medvedev‟in, “diğer
devletlerin de bu konuda Rusya‟yı örnek alarak hareket etmesini istiyoruz,”
açıklaması müttefiklerinden destek aradığını göstermekteydi. 28 Ağustos 2008'de
Tacikistan'ın baĢkenti BiĢkek'te yapılan ġĠÖ toplantısında Rusya istediğini tam
alamamıĢtır. Toplantıdan sonra Çin DıĢiĢleri Bakanlığı Rusya'nın Abhazya ve Güney
Osetya'yı tanımasından endiĢe duyduğunu ifade etmiĢtir.125 ġĠÖ'de öncelikli olarak
güvenliğin sağlanması belirtilmiĢ, ancak ekonomik iliĢkileri geliĢtirme hedefleri
hemen hemen her toplantıda belirtilmiĢtir. Nitekim bu hedef günümüze değin hep
beklenilenin altında kalmıĢtır. ġĠÖ‟nün ekonomik iĢbirliği yönünde hızlı adımlar
atamaması ve Rusya ile Çin‟in politika belirlemede baĢ aktör oluĢu örgüt açısından
olumsuz olarak nitelendirilebilir.126 ġĠÖ'nün bölgesel iĢbirliği için bir model forum
olma ihtimali ne kadar cazibeli olursa olsun, Rusya ve Çin, tarafların teritoryal
bütünlüğünü garanti altına alırken Batı etkisini azaltan yeni bir "bölgesel güvenlik
mimarisi" inĢa etmek için ġĠÖ'yü kullanmak istemektedirler.127
ġĠÖ‟de lokomotif gücün Çin ve Rusya olduğu açıktır. Örgüt, Ġran gibi Batı
tarafından dıĢlanan ülkelerin de ilgisini çekmektedir. Ġlk kez sınır sorunlarını çözmek
için biraraya gelen ġĠÖ‟nün dünyadaki tek kutupluluğa karĢı durmak isteyen ülkelerin
biraraya geldiği bir birlik olduğu gözden kaçmamaktadır. Bu haliyle ġĠÖ, her ne kadar
ülkelerin çatıĢan çıkarları nedeniyle bazı konularda ortak hareketi getiremese de
dünyanın dikkatle izlediği bir oluĢumdur aynı zamanda.
1.2 Soğuk SavaĢ Sonrası Avrupa Birliği
1.2.1 Avrupa Birliğinin KuruluĢ AĢaması
Ġkinci Dünya SavaĢı sonucunda Sovyet Rusya‟nın Balkanlar, Doğu ve Orta
Avrupa ülkelerinde yaptığı ve yaptırdığı Komünist Parti darbe ve ihtilalleri ile
1948‟deki Çekoslovakya darbesi Batı Avrupa ülkelerinde ciddi bir endiĢe ve tehdit
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yaratmıĢtır. Sovyet Rusya‟nın aynı darbelerle Batı Avrupa‟yı ele geçirebileceği
endiĢesine karĢı Batı Avrupa devletlerinden Benelüks128 ülkeleri ile Ġngiltere ve
Fransa, Mart 1948‟de Batı Birliğini kuran bir antlaĢmayı imzalamıĢlardır. Ancak bu
antlaĢmaya bu dönemde Almanya ve Sovyetlere komĢu olmaları nedeniyle Kuzey
Avrupa ülkeleri katılmaya ve taraf olmaya çekinmiĢlerdir. Nitekim Batı Birliği Berlin
Ablukası karĢısında pasif kalmıĢtır.129 Avrupa‟daki bütünleĢme giriĢimlerini siyasal
düzlemden değil de, ekonomik düzlemdeki iĢlevsel bir iĢbirliği ile baĢlatmanın daha
uygun olacağına inananların bir araya gelip bu beklentilerini gerçekleĢtirmeleriyle
Avrupa‟da Topluluklar dönemi baĢlamıĢtır. 9 Mayıs 1950‟de, Fransa DıĢiĢleri Bakanı
Robert Schuman, iĢadamı Jean Monnet ve Batı Almanya ġansölyesi Konrad Adenauer
ile birlikte hazırladıkları bir projeyi, uluslararası basın toplantısında dünyaya
duyurmuĢ ve bu yolla AKÇT‟nin oluĢturulma süreci baĢlamıĢtır. Proje, Alman ve
Fransız kömür-çelik üretiminin tek bir idari yapı altında toplanmasını ve diğer Avrupa
devletlerinin de bu kuruluĢa katılabileceklerini öngörmüĢtür.130 Bunun üzerine Batı
Avrupa ülkeleri tarafından öncelikle dönemin en önemli savaĢ ve ulaĢım sanayisinin
temel kaynağını oluĢturan kömür ve çelik üretiminin uluslar üstü bir otoriteye devrini
öngören 1951 tarihli Paris AntlaĢmasıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)
kurulmuĢtur. AKÇT‟nin kurucuları 1952‟de Paris AntlaĢmasıyla Avrupa Savunma
Topluluğunu kurmak üzere anlaĢmıĢlarsa da antlaĢmanın daha sonra Fransız
parlamentosunca reddedilmesi nedeniyle kuruluĢu gerçekleĢtirilememiĢtir. Aynı
Ģekilde AKÇT meclisince 1953‟te Avrupa Siyasi Topluluğu kurma teĢebbüsünde
bulunulmuĢ, ancak Avrupa Savunma Topluluğunun reddi nedeniyle bu topluluk onaya
dahi sunulamamıĢtır. Avrupa Savunma Topluluğu ve Avrupa Siyasi Topluluğunun
gerçekleĢtirilememesi üzerine, 1955 yılında Jean Monnet tarafından kurulan “Avrupa
BirleĢik Devletleri için Eylem Komitesi (Action Committee for the United States of
Europe – ACUSE)”nin çalıĢmaları sonucunda toplanan Messina Konferansında, siyasi
birliğe ekonomik entegrasyon aracılığıyla ulaĢılmak üzere Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (AAET) ile Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) kurulmasına karar
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verilmiĢ ve 25 Mart 1957‟de imzalanıp 1 Ocak 1958‟de yürürlüğe giren Roma
AntlaĢmasıyla AET ve AAET kurulmuĢtur.131 8 Nisan 1965‟te Euratom, AET ve
AKÇT organlarının ortak faaliyet yürütmelerini öngören ve 1 Temmuz 1967‟de
yürürlüğe giren Füzyon AnlaĢması imzalanmıĢtır.132
1969 yılında, ekonomik birlik oluĢturmanın parasal birlikten geçeceğini
savunan Ekonomik Mali ĠĢler Komiseri Raymond Barre‟ın raporu bu konudaki
tartıĢmaların zeminini oluĢturmuĢtur. Ardından yayınlanan Werner Raporu (1970),
ekonomik ve parasal koordinasyonun birlikte yürütülmesi yolunda kararların
alınmasını sağlamıĢtır. Bakanlar Konseyinin 1971‟de aldığı kararlar doğrultusunda, 10
yıl içinde Ekonomik Parasal Birlik oluĢturulması ve üç aĢamada tek paraya geçilmesi
öngörülmüĢtür.133 Bunların yanında 1973 yılında ilk geniĢleme gerçekleĢmiĢ ve
Topluluğa Ġngiltere, Ġrlanda ve Danimarka dahil olmuĢtur. 1981‟de gerçekleĢen
geniĢlemeyle ise Yunanistan Topluluğa üye olmuĢtur. Bunları 1985‟te Ġspanya ve
Portekiz izlemiĢtir. Avrupa bütünleĢmesinde tek pazarın oluĢumu 1980‟li yılların
ortalarında gündeme gelmiĢtir. Bu konunun ayrıntıları kurucu antlaĢmalarda ilk
değiĢiklik yapan antlaĢma olan Avrupa Tek Senedi ile düzenlenmiĢtir. Avrupa Tek
Senedinin bağlayıcılık gücü kurucu antlaĢmalarla eĢdeğerdir. Avrupa Tek Senedinin
en önemli özelliği, iç pazarın tamamlanması hedefine yönelmesi ve bunun için takvim
öngörmüĢ olmasıdır. Senede göre, malların dıĢında kalan diğer üretim faktörleri yani
emek, sermaye ve hizmetlerin Avrupa Toplulukları bünyesinde serbest dolaĢımının en
geç 31.12.1992 tarihinde tamamlanması öngörülmüĢtür. Tek Senedin getirdiği diğer
önemli değiĢiklikler Ģunlardır: Öncelikle, Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran 1957
tarihli Roma AntlaĢmasına sosyal politika, ekonomik ve sosyal uyum, çevre,
teknolojik araĢtırma ve geliĢtirme, parasal kapasite gibi yeni politikalar eklenmiĢtir.
Ġkinci olarak, 1970‟lerin baĢından itibaren Kurucu AntlaĢmaların dıĢında de facto bir
çaba olarak hükümetler arası düzeyde varlığını sürdüren Avrupa Siyasi ĠĢbirliği,
Avrupa Tek Senediyle hukuksal bir temele dayandırılmıĢtır. Senedin en önemli
baĢarısı tek pazarın gerçekleĢmesi hedefini açık biçimde takvime bağlamak olmuĢtur.
Tek Pazar yahut Ortak Pazar denilen kavramla malların, hizmetlerin, kiĢilerin ve
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sermayenin serbest dolaĢımının sağlandığı ekonomik bütünleĢme düzeyi ifade
edilmektedir. Tek Pazar aĢaması 31 Aralık 1992‟de tamamlanmıĢtır.134
Tek Senet, Topluluğun siyasi yapısının Ģekillenmesinde önemli bir kilometre
taĢı olan Maastricht AntlaĢmasının zeminini hazırlamıĢtır.135 1992 yılında ortak pazar
tamamlanmıĢ, Avrupa bütünleĢmesi yeni bir aĢamaya ulaĢmıĢ ve geleceğin
Avrupa‟sını

Ģekillendirecek

Maastricht

AntlaĢması

imzalanmıĢtır.

Maastricht

AntlaĢması, kurucu antlaĢmaları radikal biçimde değiĢtiren, bütünleĢmenin örgüt
yapısı ve karar alma mekanizmasını revize eden en önemli metindir. Bu antlaĢmaya
göre, Avrupa Birliği üç sütun üzerine oturmaktadır. Bunlardan ilki Avrupa
Toplulukları sütunudur. Birinci sütun olarak da adlandırılan Topluluklar sütununun
içeriğinde AKÇT, AAET ve AET bulunmaktadır. Ġkinci sütun, Ortak DıĢ ve Güvenlik
Politikası (ODGP) adını taĢımaktadır. Bu sütun içeriğinde düzenlenen konuların
temeli, Avrupa Siyasi ĠĢbirliğine dayanmaktadır. Üçüncü sütun ise Adalet ve
ĠçiĢlerinde ĠĢbirliği adını taĢımaktadır. Yeni AntlaĢmaya göre, Avrupa Birliğini
oluĢturan sütunlardan sadece Topluluklar sütunu ulus üstü boyuttadır. Ġkinci ve
üçüncü sütunlarda düzenlenen iĢbirliğinin niteliği klasik uluslararası örgütlerde
olduğu gibi hükümetler arası karakter taĢımaktadır.136 1993‟te yürürlüğe giren
Maastricht AntlaĢması ile Ortak Para Politikası, Topluluk seviyesindeki faaliyet
alanlarının geniĢletilmesi, AET‟nin, savunma, güvenlik, adalet ve içiĢlerinde iĢbirliği
gibi siyasi bütünleĢme adına egemenlik yetki devri gerektiren temel konularda önemli
ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Maastricht AntlaĢmasıyla hem siyasi hem de ekonomik bir
birlik için adım atan AB, artık Topluluk kavramı yerine Birlik kavramı üzerinde
durmaya baĢlamıĢtır.137 Bu arada 1995 yılında Birliğe Finlandiya, Ġsveç ve Avusturya
katılmıĢtır. AB AnlaĢması da denilen ve 1991‟de imzalanan Maastricht AntlaĢmasının
üzerinden geçen 6 sene sonra yeni bir düzenleme yapılarak Amsterdam AntlaĢması
imzalanmıĢtır.138 Maastricht AntlaĢmasının günün koĢullarına uyarlanması amacıyla
yapılan çalıĢmalar sonucunda ortaya çıkan antlaĢma 1997‟de imzalanmıĢ ve 1999‟da
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yürürlüğe girmiĢtir. AntlaĢmaya göre, Avrupa Birliği, üye devletlerin ortak ilkeleri
olan hürriyet, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayanmaktadır.
Bunun dıĢında güçlendirilmiĢ iĢbirliği ve esneklik kurucu antlaĢmalara dahil
edilmiĢtir.139 Amsterdam AntlaĢmasının imzalanması ile en büyük ve son geniĢleme
kuĢağının teknik altyapısının oluĢturulduğu, 2001‟de imzalanarak 2003‟te yürürlüğe
giren Nice AntlaĢmasının yolu açılmıĢtır. Amsterdam AntlaĢması ile belli konularda,
Topluluk seviyesinde ulus üstü irade ortaya konulmuĢ, AB‟nin kurumsal ve siyasal
yapısının güçlendirilmesi hedeflenmiĢtir. Maastricht ve Amsterdam AntlaĢmasının
yürürlüğe girmesi ile AB birlik statüsüne kavuĢmuĢ, ortak politikalarını ve eylem
alanlarını geniĢletmiĢ önemli bir küresel aktör olmak adına yasal düzenlemeleri büyük
bir çoğunlukla tamamlamıĢ oluyordu. Nice AntlaĢması, AB‟nin siyasi yapılanması
adına önemli adımlardan biri olmuĢtur.140 AntlaĢma, Avrupa Birliğinin geniĢleme
sürecine paralel olarak organların yapılanması ve karar alma sürecine yenilikler
getirmiĢtir.141 Bu antlaĢma metninde, 2004‟te birinci aĢaması gerçekleĢen son
geniĢleme kuĢağının teknik altyapısı, Topluluk kurum ve politikalarında eski ve yeni
üyelerin temsil ve yetki oranları, kısaca geniĢlemiĢ AB‟nin derinleĢme Ģekli ifade
edilmiĢtir.142 2004‟te ise en büyük geniĢleme gerçekleĢmiĢ ve Birliğe Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Litvanya, Letonya, Slovenya, Estonya, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta katılmıĢtır. Altıncı geniĢlemede ise Bulgaristan ve
Romanya Avrupa Birliği üyesi olmuĢtur. Müzakereleri devam eden ülkeler Türkiye ve
Hırvatistan‟dır.
1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon AntlaĢması AB‟nin kurumsal
yapısında ve karar alma mekanizmalarında önemli değiĢiklikler öngörmektedir.
AntlaĢma, bir AB anayasası değil sadece mevcut antlaĢmaları sadeleĢtiren bir hukuki
metindir. Son iki geniĢleme kuĢağı ve olası yeni geniĢleme süreçleri nedeniyle
kurumsal yapılanma ve karar alma mekanizmalarını yeniden yapılandırma
zorunluluğu hisseden AB, bu kapsamda bir Avrupa Anayasası hazırlamıĢtır. Ancak
anayasanın Fransa ve Hollanda‟daki referandumlarda reddedilmesiyle süreç askıya
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alınmıĢtır. Referandumların üzerinden geçen iki yılın ardından, süreci engelleyen idari
ve teknik sorunların etrafından dolaĢan yeni bir reform hareketi baĢlatılmıĢtır. Bu
süreç, Lizbon AntlaĢmasının 1 Aralık 2009‟da yürürlüğe konulması ile önemli bir
aĢamaya gelmiĢtir. Lizbon AntlaĢmasının imzalanması, AB‟nin yaĢadığı dönüĢümün
son aĢamasıdır.143
Avrupa bütünleĢmeye adım adım yaklaĢmaya çalıĢmaktadır. Ekonomik alanda
elde edilen baĢarı siyasi alanda sağlanamamaktadır. Ülkelerin çıkarları bu anlamda,
egemenlik devrini gerektirdiği için bütünleĢmeye engel olmaktadır. Avrupa bu
sorunları çözmeye çalıĢmaktadır.
1.2.2 Ortak DıĢ ve Güvenlik Politikasının (ODGP) Benimsenmesi
SSCB‟nin dağılması ve Soğuk SavaĢın sona ermesi ile Batı Avrupa‟da
güvenlik algılamalarında önemli değiĢiklikler olmuĢtur. Batı Avrupa devletleri yanı
baĢındaki komünizm tehlikesinin ortadan kalkmasıyla, bölgesinde kendi güvenliğini
kendi sağlayan, dıĢ dünya ile iliĢkilerinde yeknesak bir tavır sergileyen bir güç
olduğunu göstermek için önemli adımlar atmıĢtır. Bu konuda atılan ilk önemli adım
ise, 1993 tarihinde yürürlüğe giren Maastricht AntlaĢması‟dır. Avrupa Birliği adı da
ilk kez Maastricht AntlaĢması‟nda kullanılmıĢ, Ortak DıĢ ve Güvenlik Politikası
(ODGP) kavramı da, ilk kez bu antlaĢma ile ortaya atılmıĢtır. 1950‟lerin baĢından
itibaren kendilerini yeniden inĢa etmeye çalıĢan Avrupalı devletler, savunma
konusunda ortak hareket etme giriĢiminde bulunmuĢlar ve bu çerçevede 1952 yılında,
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu‟nu (AKÇT) kuran altı ülke anlaĢmayı
imzalamıĢlardır. Fakat Ortak DıĢ Politika‟nın kurulması anlamında geliĢme
kaydedilmemiĢtir. Avrupa bütünleĢmesi hareketi bu dönemden sonra daha çok
ekonomik bütünleĢme üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. DıĢ politika konusunda iliĢkiler
yalnızca hükümetler arası danıĢma Ģeklinde sürmüĢtür. Hukuki metinlerde ise bu konu
yer bulamamıĢtır. Balkanlar‟da patlak veren Bosna SavaĢında AB ortak hareket
edememiĢtir. Dünyada ABD karĢısında yeni bir küresel güç olma çabası daha ilk
adımda ciddi bir hayal kırıklığı yaratmıĢ ve Sırpları durdurmak ABD eliyle NATO
sayesinde gerçekleĢmiĢtir. Soğuk SavaĢ yıllarında olduğu gibi kıtanın ve Batı
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Avrupa‟nın güvenliğini temin etmek yine ABD ve NATO‟ya düĢmüĢtür. Bu
baĢarısızlık 40 yıllık ekonomik baĢarının ardından siyasal anlamda henüz ciddi bir
ortaklığın söz konusu olamayacağını ortaya koymuĢtur. Ortak Güvenlik Politikası
konusunda yaĢanan bu baĢarısızlığın yanında, dağılan Yugoslavya‟nın yerine ortaya
çıkan devletleri tanıma konusunda da ortak hareket edilememiĢtir. Almanya‟nın
Hırvatlara iliĢkin tutumu ile Yunanistan‟ın Makedonya‟nın tanınmasında çıkardığı
isim krizi nedeniyle güvenlik politikası ile birlikte ortak dıĢ politikada da ciddi bir
baĢarısızlık yaĢanmıĢtır. AB 20. yüzyılın sonuna, dıĢ politika alanında tek sesli bir
tavır sergilemenin ne kadar önemli olduğunu görerek girmiĢtir. Özellikle
Yugoslavya‟nın dağılma sürecinde yaĢanan güçlükler, AB‟yi dıĢ politika konusunda
zor durumda bırakmıĢtır.144
Ortak DıĢ ve Güvenlik Politikası (ODGP), siyasal bütünleĢme yolunda atılan
adımların en önemlilerinden birisidir. Maastricht AntlaĢması'na II. Sütun olmak üzere
ODGP adında yeni bir bölüm dahil edilmiĢtir. Maastricht AntlaĢması'nın 11. maddesine
göre ODGP'nin hedefleri Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir:
(1) Birliğin ortak değerlerini, temel çıkarlarını ve bağımsızlığını korumak;
(2) Birliğin ve üye devletlerin güvenliğini her bakımdan güçlendirmek;
(3) BarıĢı korumak ve uluslararası iĢbirliğini güçlendirmek;
(4) Uluslararası iĢbirliğini geliĢtirmek ve;
(5) Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına ve temel hak ve
özgürlüklere saygıyı geliĢtirmek ve pekiĢtirmek. Maastricht AntlaĢması ile,
ayrıca, bir ortak savunma politikasının aĢamalı olarak oluĢturulması dahil,
Birlik'in güvenliğine iliĢkin bütün konuları kapsayan bir ortak güvenlik
politikası öngörülmüĢtür.145
Maastricht AntlaĢması ile Avrupa kıtasında yeni değiĢimleri getiren AB için
umulmadık bir fırsat doğmuĢtu: SSCB'nin dağılma süreci. Artık AB sadece kendine,
üye ülkelere olduğu kadar eski Doğu Bloku üyesi ülkelere de yakın ilgi göstermiĢtir.
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AB'nin mevcut durumdaki GeniĢleme Politikası radikal olarak değiĢime uğramıĢtır.
Artık AB, sadece Batıda değil, Orta ve Doğu Avrupa'da etkin olma politikalarını
baĢlatmıĢtır.146 1996 yılına gelindiğinde, Birliğin ortak bir dıĢ politika izleyemediği,
özellikle

Yugoslavya

olayında

görülmüĢtür.

AB‟nin

ortak

dıĢ

politika

izleyememesinin baĢlıca nedenlerinden birinin, Konsey‟deki oybirliğine dayalı karar
alma mekanizması olduğu çeĢitli çevrelerce gündeme getirilmiĢtir. Buna göre,
oybirliği ilkesinin karar alma mekanizmasında gecikmelere neden olduğu ve en küçük
ortak paydada buluĢulmasına yol açtığı iddia edilmiĢtir. Dolayısıyla, 1996 yılında
toplanan hükümetler arası konferansın gündeminin büyük bölümünü etkili bir ODGP
oluĢturmak için alınması gereken tedbirler oluĢturmuĢtur. Bu kapsamda, AB‟nin
eylemde bulunmasını gerektiren uluslararası olayların en iyi nasıl analiz edilebileceği,
eylemin nasıl planlanacağı, eylem için nasıl karar alınacağı ve alınan kararların etkili
bir Ģekilde nasıl uygulanacağı sorunları üzerinde durulmuĢtur. Amsterdam
AntlaĢması, Avrupa Zirvesi‟nin, üye devletlerin ortak çıkarlarının bulunduğu
alanlarda ortak stratejilerin uygulanmasına karar vereceğini hükme bağlamıĢtır. Ortak
stratejiyle, Birliğin, ODGP konusunda uzun vadeli plana ve en azından üzerinde
mutabakata varılmıĢ önceliklere sahip olması ihtiyacına çözüm bulunması
hedeflenmiĢtir. AntlaĢma, Bakanlar Konseyi‟nin, Zirve‟ye ortak strateji teklifinde
bulunmasını ve Zirve tarafından oybirliğiyle kabul edilen ortak strateji temelinde
Konsey tarafından nitelikli oyçokluğuyla ortak eylemlerin ve ortak tutumların
belirlenmesini ve uygulanmasını öngörmüĢtür. Görüldüğü üzere, ortak strateji,
tamamıyla hükümetler arası bir karaktere sahiptir.147
Avrupa Birliği'nin sahip olduğu kaynakları dıĢ politika, güvenlik ve savunma
politikası alanlarında etkin olarak kullanmasının önündeki engeller Ģunlardır:
(1) AB bir devlet değildir. Bunun için AB'nin önünde dıĢ politikasında odaklanacağı
belirli hedefleri mevcut değildir. Yine bir devlet olmadığı için AB için bir "ulusal
çıkar" ve "toprak bütünlüğü" gibi kavramlar yer almamaktadır.
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(2) Birçok üye devlet dünya politikasında tarihin değiĢik dönemlerinde kendi çıkarları
doğrultusunda etkili politikalar izlemiĢtir. Bu devletler diplomatik kazanımlarını
tek baĢlarına sürdürmek istemektedirler. Bu yüzden üye devletler ulusal nüfuz,
egemenlik ve kimlik ile iliĢkili politika alanlarının Birliğin münhasır yetkisine
girmesi konusunda isteksizdirler.
(3) Bazı üye devletler dünyanın belli baĢlı bölgeleriyle eskiden beri özel iliĢkilere
sahiptirler ve bunu sürdürmek istemektedirler.
(4) AB üyesi devletler arasında dıĢ politika sorunlarının ele alınıĢında bazen ideolojik
yönelimlerden kaynaklanan farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
(5) Ulusal egemenlik bağlamında hassas bir konu olan savunma politikası alanında
AB üyesi devletler arasında Avrupa savunmasının geleceği ve kapasitesi hakkında
birbirinden farklı görüĢler vardır.148
1993 yılında yürürlüğe konan Maastricht AntlaĢması, yeni bir Avrupa Birliği
yaratırken, ODGP'yi de ikinci sütun altında, birliğin yeni kurucu unsurlarından biri
olarak getirmekteydi.149 1992‟de Maastricht AntlaĢması‟yla kurulan ODGP‟nin
baĢarılı

olduğunu

söylemek

mümkün

değildir.

ODGP‟nin

baĢarısızlığının

nedenlerinden biri, Maastricht AntlaĢması‟yla getirilen “sütunlu yapı”dır. BaĢka bir
deyiĢle, ekonomi alanındaki bütünleĢmenin uluslar üstü, adalet ve içiĢleri ile dıĢ ve
güvenlik boyutunun uluslararası yapıda olması, AB‟nin dıĢ politikada birlik
olamaması sonucunu doğurmaktadır. ODGP‟de “birlik” olamamalarının ve iliĢkilerin
uluslararası düzeyde kalmasının nedeni, bu alanda üye ülkelerin yetkilerini terketmek
istememeleridir. Birliğin her geniĢlemesi, farklı yapıdaki ülkeleri bir araya
getirmektedir. Yeni üye olan her ülke, farklı bölgeye mensup olup, farklı ulusal
çıkarlara sahiptir. Birlik içerisinde ortak bir “Avrupalı kimliği” olamadığı için de, her
üye devlet kendi ulusal çıkarlarına uygun dıĢ politika yürütülmesini istemekte,
dolayısıyla ortak siyasi irade oluĢamamaktadır. Birliğin, ortak bir dıĢ politika
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izlemesindeki baĢarısızlığı, Rusya‟yı Birlik içindeki büyük ülkelerle ikili iliĢki
kurmaya itmektedir.150
AB'nin kendi güvenliği için gereken cesareti gösteremeyip, ABD'nin Ģemsiyesi
altına sığınması, savunma ve güvenlik için gerekli kaynağı ayırmaktan, risk almaktan
kaçınması Brüksel açısından giderilemeyen bir zaaf olarak ortada durmaktadır. Bedel
ödemeden, NATO'nun imkân ve kabiliyetlerinden, yani ABD‟nin güvenlik
Ģemsiyesinden

yararlanma

tercihi,

AB‟nin

siyasi

ve

askeri

güç

olmasını

engellemektedir.151 Ayrıca devletlerin bağımsız hareket etme isteği de en büyük
engellerden biridir. Örneğin, Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya doğal gaz
kısıntılarında geçiĢ ülkelerinin etkisini azaltmak için geçiĢ ülkesi konumda bulunan
ülkelere uğramadan geçecek bir doğal gaz boru hattı üzerinde Rusya Federasyonu ile
doğrudan anlaĢma yoluna gitmiĢtir. Söz konusu hattın tamamlanmasıyla Almanya'nın
doğal gazda Rusya Federasyonu'na olan bağımlılık oranı % 44'ten % 80 seviyesine
çıkacaktır. Almanya'nın bu tutumu AB'nin almıĢ olduğu ortak hareket etme
politikasının dıĢında bir hareket tarzı olmaktadır.152
AB‟nin 2004 geniĢlemesi, AB içinde Rusya‟nın yeri tartıĢmalarını
alevlendirmiĢtir. 2004 geniĢlemesi, ticaret ve enerji alanındaki bağımlılığı artırmıĢ ve
iliĢkilere yeni bir boyut kazandırmıĢtır. AB-Rusya sınırları geniĢlemiĢ, AB daha fazla
ülkeyi temsil eder hale gelmiĢtir. Buna bağlı olarak, iliĢkilerin de geniĢlemesi ve
derinleĢmesi gerekmektedir. GeniĢleme taraflar arasındaki sorunları da artırmıĢtır.153
Deniz AltınbaĢ‟a göre, AB‟nin önemli hedeflerinden birisi, ABD gibi global
bir güç haline gelmektir. Ancak, Birliğin iç sorunları bu hedefin önünde engel
oluĢturmaktadır. Bunun baĢlıca nedeni, AB‟nin bir devlet değil devletler topluluğu
olmasıdır. AB‟de, üye devletlerin birbirinden farklı siyasi, ekonomik, toplumsal
kültürlerinin çakıĢması bir tarafa, bu kadar farklı ulusal çıkarın ortak paydada
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birleĢtirilmesi zorluğunu doğurmaktadır. AltınbaĢ, AB‟nin global güç olma hedefinin,
AB federal bir yapıya ulaĢmadan mümkün olmayan bir hayal olduğunu belirtmektedir.
Devlet olmamasına rağmen bir devlet gibi hareket etme isteği, AB‟nin halklardan
kopmasına, demokrasi açığının büyümesine ve AB Ģüphecilerinin de ciddi Ģekilde
artmasına neden olmaktadır. Önemli bir baĢka nokta, Avrupa ülkelerinin ABD‟den
yine çok farklı olan militarizm karĢıtlığıdır. AB‟nin askeri güç olmadan siyasi
etkinliğinin olamayacağı iddiası, AB üyesi ülkelerin bu alanda çekingenlik
göstermelerine bağlanmaktadır. Birincisi, AB üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun
aynı zamanda NATO üyesi olması, kendilerine gerekli savunmayı güvence altına
almıĢ oldukları anlamına gelmektedir. ABD‟nin AB‟ye yaptığı baĢlıca eleĢtirilerden
biri, Avrupa ülkelerinin bu alanda ABD‟ye sırtını yaslamıĢ olmalarıdır. Askeri
harcama yapmaktan ve tehlikeli bölgelere asker göndermekten kaçınan Avrupalıların
Amerikan savunmasına sığınmıĢ olmaları ABD tarafından kendi üzerlerinde bir
“külfet” olarak görülmektedir. Ġkincisi, Avrupa‟nın yakın tarihidir. Ġki büyük dünya
savaĢından sonra silahlı güç kullanımının en son çare olduğunu düĢünmeye baĢlayan
Avrupalılar, kendilerinden uzakta meydana gelen güvenlik sorunlarına karĢı da
ilgisizleĢmiĢlerdir. AltınbaĢ‟a göre, uluslararası sistemin keskin tek kutupluluktan
uzaklaĢmaya baĢladığı söylenebilir. Bu durumu, ABD‟nin gücünü kaybetmekte
olmasından çok, diğer bölgesel aktörlerin güçlenmeleri ile açıklamak mümkündür.
ABD dıĢında baĢka devletlerin de sesleri çıkmaya baĢlamıĢtır. Fakat bu “yeni, baĢka”
devletler arasında AB‟yi saymak doğru görünmemektedir, çünkü herĢeyden önce
AB‟nin bir devlet olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.154
AB‟nin ODGP‟yi uygulamaktaki baĢarısızlığı, uluslararası arenada siyasi aktör
olmasını engellemektedir. Rusya ise, ekonomik olarak güçsüz de olsa, uluslararası
politikada hâlâ güçlüdür.155 Keskin‟e göre, AB anayasasının alternatifi olarak görülen,
son AB anlaĢması olarak nitelendirilen Lizbon AnlaĢması bir reform paketidir. Lizbon
AnlaĢması ile en kayda değer geliĢim dıĢ politikada olacaktır. ġimdiye dek pek
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baĢarılamayan dıĢ politikada AB‟den tek ses çıkmasının sağlanması ile AB‟nin dıĢ
iliĢkilerdeki rolünün güçlenmesi öngörülmektedir.156
Ekonomik alanda bütünleĢme konusunda baĢarı sağlayan AB bu baĢarısını
siyasi platforma taĢıyamamaktadır. Bu da her defasında birliğin önüne bir engel olarak
çıkmakta ve birliğin güçlü bir aktör olarak hareket etmesine engel olmaktadır. AB, bu
sorunları aĢmak için çabalamakta ve çeĢitli çözümler üretmeye çalıĢmaktadır. ODGP
de bu giriĢimlerin bir sonucudur. Ancak ODGP‟nin de baĢarılı olduğunu söylemek
güçtür. Bu kadar çok devlet ve bu kadar çok farklı çıkar varken AB‟nin siyasi alanda
atacağı adımlarla ne kadar baĢarılı olacağını bekleyip görmemiz gerekecektir.
1.4 Değerlendirmeler
Rusya günümüzde gerçek anlamda bir yeniden doğuĢ yaĢamaktadır. Eski sömürgeci
bazı Batı Avrupa ülkelerinin AB değer yargılarını öne sürerek zaman zaman "demokrasi ve
insan hakları" alanındaki çıkıĢ veya eleĢtirilerine kulak vermek yerine, özellikle BaĢkan
Putin'in iktidara gelmesinden sonraki dönemde, Rusya gerçek bir ekonomik geliĢme
sağlayarak güçlenmektedir. Moskova'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi olan
devletler ve Rusya Federasyonu içinde yer alan özerk cumhuriyetler veya bölgeler ya da Rus
olmayan topluluklar bakımından, önce, Çarlık Rusya‟sının sömürge düzeninde ve daha
sonra Sovyetler Birliği'nin yapısında olduğu gibi, güçlü ve çözüm, refah üreten bir merkez
olma niteliğini yeniden kazandığı görülmektedir.157
Kamalov‟a göre, Rusya, yeniden büyük güç olma hayalleri kurmaktadır.
SSCB'nin geçmiĢi, Rusya'nın dünyadaki en büyük topraklara sahip olması, zengin
petrol ve diğer doğal kaynaklar, yürüttüğü baĢarılı uzay çalıĢmaları, büyük bir orduya
ve nükleer silaha sahip olması gibi etkenler Moskova'nın, Rusya'nın "büyük güç"
olması gerektiğini düĢünmesini sağlamaktadır. Gerek BM Güvenlik Konseyi'ndeki
daimi üyeliği ve veto hakkına sahip olması, gerek G-8 üyesi olması ve Batı ülkelerinin
yanı sıra Doğu ülkeleriyle de iĢbirliği yapması, Rusya'nın uluslararası arenadaki yerini
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önemli kılmakta ve kendisine Batı ile Doğu arasında köprü olma özelliği
tanımaktadır.158
Hekimoğlu‟na göre, Rusya'nın yeni dıĢ politik tutumu, çok kutuplu dünyada
değerini kaybetmiĢ bir ülke olmak yerine, oluĢacak çok kutuplu güç merkezlerinden
birinde lider olma yönündedir. 1990 sonrası Rusya'nın dıĢ politikasının önünde "tarihi
miras" ile ilgili önemli bir sorun vardı. SSCB'nin dağılmasından sonra Rusya
Federasyonu'nun oluĢumunun ilk yıllarında eski sistemden gelenlerin, hangilerinin
yeni düzene taĢınması, hangilerinin değiĢmesi gerektiği konusu gündemi meĢgul
etmiĢti. GeçiĢ dönemi olan bu yıllarda, ülkenin yeni yönlerinin belirlenmesi ve yeni
durumun anlaĢılması için zaman gerekiyordu. 1991 yılından baĢlayarak siyaset
uzmanları Rusya'nın dıĢ politikasını üç döneme ayırmaktadırlar. Bu dönemlerin
birincisi, 1991-1993 yıllarına kadar hüküm sürmüĢ, bu dönemde liberal ve Batı yanlısı
kiĢiler hükümette bulunmuĢ, devletin politikası tamamıyla Batı'ya endeksli bir Ģekilde
geliĢmiĢtir. Ġkincisi, 1993-1999 yılları arasında gerçekleĢmiĢ ve ekonomik reformların
baĢarısızlıkla sonuçlanmasına bağlı olarak Batıcı yaklaĢımdan vazgeçilmiĢ, yakın
çevre ile daha çok ilgilenilmiĢtir. Üçüncü bir dönem ise 1999 senesinde Putin'in devlet
yönetimine gelmesiyle baĢlayan iç ve dıĢ politikalarda yapılan reformlar ve Putin'in
Ģahsiyetine bağlı olarak Rusya Federasyonu'nun imajının düzelmeye baĢladığı
dönemdir.159
Günümüzde her ne kadar ekonomik olarak ABD ile mücadele edemese de
bugün Rusya Federasyonu, sahip olduğu enerji kaynakları potansiyeli, nükleer imkan
ve kabiliyeti, uzay çalıĢmaları ile halen süper güç konumunu korumaktadır.160 Boris
Yeltsin'in varis olarak bıraktığı Vladimir Putin, 20. yüzyılın sonlarında siyasi ve
ekonomik sorunlarla boğuĢan Rusya Federasyonu'nu kısa bir süre içinde uluslararası
arenada sözü dinlenen ve itibar edilen bir ülke haline getirmiĢtir. 2006 yılında G-8
baĢkanlığını yürüten Rusya, son 30 yılda sahip olmadığı jeopolitik etkiyi tekrar elde
etmiĢtir. Rusya ve Rus dıĢ politikasının zirvede olduğunu söylemek mümkündür.
SSCB'nin parçalanmasından sonraki ilk yıllarda Batı ile yakınlaĢmaya giden
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Moskova, bu politikayı geride bırakmıĢtır ve zaman zaman ani çıkıĢlar yaparak Soğuk
SavaĢ dönemine geri dönülüp dönülmediği sorusunu gündeme taĢımaktadır. Rusya,
çok yönlü bir dıĢ politika izlerken, uluslararası arenada bağımsız hareket etmeye
çabalamaktadır. Rusya'nın elindeki enerji kaynakları ile nükleer ve askeri teknoloji
gibi faktörler, Moskova'nın güçlü ve bağımsız bir dıĢ politika izlemesini
kolaylaĢtırmaktadır.161
1993'ten sonra dıĢ politik açılımını "yakın çevre" öncelikli olarak belirleyen
Rusya Federasyonu ekonomik ve güvenlik sebeplerini ileri sürerek, bu politikasını
meĢrulaĢtırmaya çalıĢmıĢtır.162 Rusya'nın Gürcistan'a saldırmasıyla baĢlayan ve
ardından küresel bir krize dönüĢen geliĢmelerle ilgili Rusya Federasyonu Devlet BaĢkanı
Dimitri Medvedev'in, “Soğuk SavaĢ'tan korkmuyoruz” ve Rusya Federasyonu DıĢiĢleri
Bakanı Sergey Lavrov'un "ABD hakimiyetinde bir dünya istemiyoruz" açıklamaları
Rusya'nın dünya düzeni ile ilgili tutum değiĢikliğinin açıkça ifadesidir. Aslında daha
önce de Rusya'dan benzer açıklamalar gelmiĢtir fakat bu mesajları daha öncekilerden
farklı kılan Rusya'nın söylemleriyle eylemlerinin örtüĢmesidir. Veliev‟e göre, SSCB'nin
dağılmasıyla 15 yıl ara veren 200 yıllık "emperyal duygular" baĢkaldırmıĢ gibi
görünmektedir. Rusya'nın güçlenmesi ABD'nin oluĢturmak istediği tek kutuplu dünya
düzenine karĢı bir dengeleme çabasıdır.163
Avrupa Birliği ise baĢlangıcından bu yana sürekli evrilen bir proje olarak
durmadan kılık değiĢtirmektedir. Bu bağlamda da Birliğin kurumsal kimliği ciddi bir
biçimde farklılaĢmaktadır. YaĢanan bu her değiĢimin öncesi ise oldukça sancılı
geçmektedir. 30 Ağustos 1954 tarihinde Fransa'nın, Avrupa Savunma Topluluğu
oluĢturulmasına iliĢkin antlaĢmayı veto etmesi, 14 Ocak 1963'te dönemin Fransa
CumhurbaĢkanı de Gaulle'ün 1961'de tam üyelik baĢvurusu yapan Ġngiltere'yi veto
etmesi, 1 Temmuz 1965'de yine de Gaulle'ün karar alma mekanizmalarında
oybirliğinden çoğunluk sistemine geçilmesini engellemesi ve altı ay boyunca
toplantılara katılmayarak "boĢ sandalye" krizi yaĢatması, 2 Haziran 1992'de
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Danimarka'nın Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu AB'ye dönüĢtüren Maastricht
AntlaĢması'nı ilk referandumda reddetmesi, 8 Haziran 2001 tarihinde Ġrlanda'nın
AB'yi geniĢlemeye hazırlayan Nice AntlaĢması'nı ilk oylamada reddetmesi 29 Mayıs
ve 1 Haziran 2005 tarihinde Fransa ve Hollanda'nın Avrupa Anayasası'nı veto
etmeleri gibi birçok defa siyasi ve mali konularda çok ciddi krizler yaĢayan AB, her
defasında, bu krizlere bir çözüm yolu bulmuĢtur. Temel konu ise ekonomik
bütünleĢme sürecinde baĢarılı sayılabilecek bir süreç yaĢamıĢ olan AB'nin siyasi
bütünleĢme konusunda aynı derecede baĢarı kaydedemediğidir. Bu da bize ülkelerin
tarihsel ve kültürel açıdan belirgin farklı kimlikler taĢıdığı Avrupa'da bir "Avrupa
BirleĢik Devletleri" yaratmanın o kadar da kolay olmadığını göstermektedir. Dünyada
baĢka bir örneği bulunmayan AB, dünya tarihinde devletleri biraraya getiren en baĢarılı
örgüt olma özelliğini taĢıyor ve üyeleri arasında savaĢlar yaĢanmadan iktisadi büyüme
baĢarıları sağlanıyor olsa da Birlik üyesi devletlerin halen topluluğa yetkilerini
devretmeye hazır olmadıkları da ortadadır. AB daha bütünleĢmiĢ bir yapıya kavuĢmak
için kurumsal derinleĢmesini tamamlamak arzusundayken, diğer yandan kendi üyeleri
arasında yaĢanan fikir ayrılıkları ve çıkar farklılıkları da devam etmektedir. Genel
olarak AB'ye üye ülkeler arasında AB'nin gideceği yol konusunda derin bir tedirginlik
olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle AB'nin önde gelen ülkeleri arasındaki tutum
farklılıkları AB'nin ufak sarsıntıları bile çok Ģiddetli biçimde hissetmesine neden
olmaktadır.164
Tüm bunlardan dolayı AB, potansiyelini ortaya koyamamaktadır. AB küresel
ölçekte ticaret politikası alanındaki etkinliğini dıĢ politika ve savunma politikası
alanında göstermeye çalıĢtığında karĢısına bir dizi engel çıkmaktadır. AB'nin sahip
olduğu kaynaklara bakılacak olursa:
1) AB 27 üye devletten oluĢmaktadır. Bu devletler arasında Almanya, Fransa,
Ġngiltere, Ġtalya, Ġspanya gibi orta büyüklükte güçler vardır.
2) Birçok AB üyesi devlet diplomasi tecrübesine ve becerilerine sahiptir.
Dünyanın birçok yerinde özel bağları mevcuttur.
3) AB üyesi iki devlet, Ġngiltere ve Fransa, nükleer güce sahiptir.
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4) AB üyesi iki devlet, Ġngiltere ve Fransa, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi
üyesinden birisidirler.
5) AB'ye üye 27 devletin askeri harcamaları toplamı, ABD'nin ardından ikinci
gelmektedir. AB'nin ekonomi ve ticaret alanında sahip olduğu güç göz önüne
alınırsa, ancak geleneksel siyasi ve askeri konular daha az önemli hale
geldikçe buna karĢılık çevrenin korunması ve enerji arzı gibi ekonomi alanına
yakın

konular

gündeme

geldikçe,

uluslararası

iliĢkilerde

ağırlığı

artabilecektir.165
Her geniĢleme kuĢağı dıĢ politikada daha büyük ve güçlü bir AB olunmasına
ve Avrupa kıtasına demokratik değerlerin yerleĢmesine katkıda bulunurken AB içinde
yeni idari sorunları da beraberinde getirmektedir. DıĢ politikada tek ses olmak ve artan
potansiyeli yönlendirmek her geniĢleme ile daha güçleĢmektedir. Her geniĢleme, AB
taahhütlerinin belli alanlarda aĢırı büyümesine yol açmaktadır. Bu nedenle AB
yetkilileri ile bazı üye ülke liderleri geniĢlemenin hızı konusunda ciddi kaygıları
olduğunu sıkça ifade etmektedirler.166
Çin-Rusya ittifakı konusunda ise, hem Çin hem de Rusya iliĢkilerinin
iyileĢmesini özel/ulusal çıkarları doğrultusunda, dünyanın nüfuzlu güçlerine karĢı
kullanmak maksadıyla arzulamaktadır. Rusya, Çin'i ABD'nin dünyada tek söz sahibi
olmaması için, Çin de dünyada büyük güç olmak için ABD ve AB'ye karĢı, bu ortaklığı
kullanmaktadır. Dolayısıyla bu iki ülkenin ortak amaçları, ABD ve AB'nin dünyada tek
baĢına söz sahibi olmalarını engellemek isteğidir.167 Rusya Federasyonu ile Çin Halk
Cumhuriyeti, yıllardan beri ikili iliĢkilerini tehdit eden, çatıĢmalar ve gerginliklere yol
açan toprak ve sınır sorunlarını çözmek ve aralarında somut bir iĢbirliği geliĢtirmek
amacıyla 1989‟dan bu yana ciddi adımlar atmıĢlar ve iliĢkilerini istikrarlı bir zemine
oturtmak yönünde somut bir baĢarı göstermiĢlerdir. Özellikle bu iliĢkiler, Sovyetler
Birliği‟nin 1991 yılında yıkılmasından bu yana düzenli bir biçimde geliĢmiĢtir.
GeçmiĢin ideolojik ve askeri gerginliklerine damga vurmuĢ kültürel ve coğrafi
165

Sevilay Kahraman, “Avrupa DıĢ Politikası ve Avrupa Birliği‟nin Uluslararası Aktörlüğü Üzerine Bir
Değerlendirme”, der. Belgin Akçay, Sevilay Kahraman, Sanem Baykal, Avrupa Birliği’nin Güncel
Sorunları ve GeliĢmeler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2008, s.397
166
Keskin, Hakan, Doğru Sanılan YanlıĢlarla Avrupa Birliği, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2008,
s.25
167
Hekimoğlu, Asem NauĢabay, Rusya’nın DıĢ Politikası I, Ankara, Vadi Yayınları, 2007, s.245

51

sınırları boyunca bugün artık özellikle askeri ve ticari alanlarda iĢbirliğini geliĢtirme
yolunda ilerledikleri ve bu alanlarda birçok anlaĢmaya imza attıkları görülmektedir.
Rusya ve Çin, ABD'nin bütün dünyada “demokrasiyi yayma” politikasından
rahatsızlık duymaktadır, ancak ne Çin ne de Rusya tek baĢlarına ABD'ye karĢı koyabilecek güçtedir. Yine her iki ülkenin de ABD tarafından insan hakları ve antidemokratik politikalar yüzünden eleĢtirildiklerinden rahatsız oldukları bir gerçektir.
Rusya

ile

Çin'in

birçok

uluslararası

soruna

olan

bakıĢ

açıları

birbirine

benzemektedir.168 Çin ve Rusya Orta Asya‟da büyük ölçüde insan ve doğal kaynağa
sahip olan, yatırım ve ticaret için büyük potansiyel taĢıyan ve bölgenin en uzun
sınırına sahip olan iki devletidir. Bu kaynakların iĢletilmesi ise bölgede çok taraflı bir
iĢbirliği mantığı ile olanaklı olabilir. Rus-Çin iliĢkileri artık sadece bölgesel iliĢkileri
değil bütün dünya politikalarını ve dengelerini etkileyebilecek yeni bir döneme
girmiĢtir.169 Kamalov‟a göre, Rusya-Çin iliĢkilerini ifade edecek en güzel kelime
pragmatizmdir.170 Çin, Rusya‟nın önde gelen ticaret ortaklarından biridir ve Rusya
için önemli bir sermaye yatırım kaynağı haline gelebilecek hızla büyüyen bir pazardır.
Bunun yanı sıra Pekin, Rusya‟nın Orta ve Kuzeydoğu Asya‟dan Orta Doğu‟ya kadar
yakın çevresinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasında vazgeçilmez bir ortaktır.
Dolayısıyla, Moskova‟nın Pekin‟le dost ve iĢbirliğine yönelik iliĢkiler kurmaya
çalıĢmaktan baĢka alternatifi yoktur.171
Rusya için Çin‟le çıkarların koordine edilmesinde etkili bir araç olarak
ġĠÖ‟nün rolü gerçekten çok kutuplu bir dünyada gittikçe artmaktadır. Batıdan daha
güçsüz olan Moskova ve Pekin daha yakın iĢbirliği arayıĢında olacaklardır, ancak
çıkarları her zaman aynı olmayacaktır. Örneğin Çin, Rusya‟nın Abhazya ve Güney
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Osetya‟yı tanıma kararını desteklemeyecektir, ancak Moskova‟nın NATO‟nun daha
fazla geniĢlemesini önleme çabalarını memnuniyetle izleyecektir.172
Kamalov‟a göre, ġĠÖ sayesinde Rusya, en azından bölgesel seviyede, Batı'ya
karĢı koyabilecek ve alternatif bir güç olma gayretinde olacaktır. Moskova'nın ġĠÖ
üye ülkeleri ve gözlemci statüde olan ülkelerle ikili iĢbirliğini geliĢtirmesi de
Rusya'nın ġĠÖ konusundaki kararlığını göstermektedir. Moskova, Hindistan ile enerji
güvenliği alanında iĢbirliğine girerken, Hindistan da Rusya'nın Dünya Ticaret
Örgütü'ne üyeliğini desteklemektedir. Ayrıca Çin gibi ekonomisi hızla geliĢen
Hindistan'ın da enerji kaynaklarına olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Rusya ile
Kazakistan ise enerji kaynaklarının yüzde 90'ını Batıya ihraç etmektedir. Enerji
kaynaklarının akıĢının yönünü değiĢtirmek için ise yatırım ve ortak projelerin
gerçekleĢmesi gerekmektedir. Bu projelerin ġĠÖ çerçevesinde gerçekleĢmesi daha
kolay görünmektedir. Yine Kamalov‟a göre, her ne kadar üye ülkeler sürekli olarak
ġĠÖ'nün üçüncü bir güce veya ülkeye karĢı geliĢmediğinin altını çizseler de, örgütün
ABD'nin bölgedeki hegemonyasını kırma ve NATO'ya alternatif bir örgüt olma
çabasında olduğu açıktır. Dolayısıyla ABD ve Avrupa'nın bu konudaki telaĢları
boĢuna değildir.173
Bu bölümde Soğuk SavaĢ sonrasındaki süreçte Rusya Federasyonu ve Avrupa
Birliğinin geçirdiği değiĢimler, özellikle Rusya‟nın oluĢan yeni düzene ayak
uydurmada yaĢadığı güçlükler ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bölümde önce,
SSCB‟nin dağılmasıyla sona eren Soğuk SavaĢın ardından gelen dönemde SSCB‟nin
varisi olarak görülen Rusya‟nın toparlanma çabaları ve dıĢ politika değiĢikliğindeki
eğilimler, ardından AB‟nin yeni dünya düzenine ayak uydururken bir yandan da
topluluktan birliğe geçiĢ süreci incelenmiĢtir. Bölümde ayrıca, Rusya‟nın özellikle
2000‟li yıllarda Putin‟in göreve gelmesiyle yükseliĢe geçmesine dikkat çekilmiĢtir.
Rusya‟nın baĢına geçtikten sonra izlediği politikalarla adını Ģimdiden tarih sayfalarına
yazdırdığına inanılan Putin, özellikle enerji kozunu kullanarak Rusya ekonomisini
güçlendirmiĢ ve ülkeyi uluslararası alanda tekrar söz sahibi konuma getirmiĢtir. Bu
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bağlamda, bölümde ayrıca, Rusya‟nın Batı dıĢında veya Batıya alternatif, farklı ittifak
arayıĢlarına da yer verilmiĢtir. Bu kapsamda, özellikle Çin‟le iĢbirliği ve ġĠÖ‟ye
verdiği önem üzerinde özellikle durulmuĢtur. Bir sonraki bölümde, Soğuk SavaĢ
sonrası Rusya Federasyonu – Avrupa Birliği iliĢkileri güvenlik, enerji ve ekonomi
olmak üzere üç boyutuyla ele alınacaktır.
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II. BÖLÜM
SOĞUK SAVAġ SONRASI RUSYA FEDERASYONU – AVRUPA BĠRLĠĞĠ
ĠLĠġKĠLERĠ
YaklaĢık 17 milyon km² gibi geniĢ bir coğrafyaya sahip olan RF dünyadaki en
önemli petrol ve doğal gaz yataklarına sahiptir. Nitekim 2000‟li yıllarda hızla artan
petrol ve doğal gaz fiyatlarını çok iyi değerlendiren RF, Orta Asya ve Kafkasya‟daki
en önemli bölgesel güç haline gelmeye baĢlamıĢtır. Vladimir Putin‟in devlet baĢkanı
olduğu dönemde RF küresel güç olma yolunda da önemli atılımlarda bulunmuĢtur.
RF‟ye sadece enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkeler bağımlı değildir. Kazakistan,
Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi petrol ve doğal gaz zengini ülkeler de
RF‟ye belli ölçülerde bağımlıdırlar. Açık denizlere, dolayısıyla uluslararası pazarlara
çıkıĢları olmayan bu ülkeler petrol ve doğal gaz kaynaklarını satabilmek için RF
faktörünü mutlak surette göz önüne almak zorunda kalmaktadırlar. Çünkü Ruslar
SSCB döneminde inĢa ettikleri boru hatları ile bu ülkeleri RF‟ye bağımlı kılmıĢlardır.
RF petrol ve doğal gaz rezervlerini yalnızca ekonomik amaçlarla değil aynı zamanda
küresel güç olma yolunda politik amaçlarla da kullanmaktadır. Ayrıca, açık denizlere
çıkıĢları bulunmayan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Hazar Havzası ülkelerinin
zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının yeryüzüne çıkarılıp uluslararası pazarlara
taĢınması

aĢamalarında

kendi

çıkarları

doğrultusunda

bu

ülkelere

baskı

yapmaktadır.174
Sovyetler Birliği, lider olarak VarĢova Paktı'na üye olan birçok Doğu Avrupa
devletinin, ekonomik-askeri-siyasi olarak Batı'ya karĢı kendi safında yer almasını
sağlamıĢtır. Bu süreç dahilinde, Soğuk SavaĢ dönemi de dahil olmak üzere Avrupa
Birliği (AB) ile iliĢkiler devam etmekteydi. Ancak kültürel, siyasal, savunma silahları
ticareti, ekonomi ve ticari sahaları içeren bu iliĢkiler, oldukça mesafeli ve temkinli
iliĢkilerdi.175 1980‟li yılların ikinci yarısında Gorbaçov‟un iç politikada Glasnost ve
Perestroyka‟yla baĢlattığı değiĢim sonucunda, Sovyetler Birliği‟nin dıĢ politikasında
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yeni bir yaklaĢım benimsenmiĢtir.176 Gorbaçov, 1985 yılında Genel Sekreterliğe gelir
gelmez SBKP (Sovyetler Birliği Komünist Partisi)‟nde değiĢim programlarını
uygulamaya koymuĢtur. “Perestroyka”, BolĢevizm ideolojisinin, Lenin‟in kurduğu
modifikasyonun Stalinizm‟le deforme edilmesindeki çarpıklığı düzeltmek amacıyla ve
çağın gereklerine uygun insan haklarına, bireyin özgürlüğüne, SSCB‟nin dünya
devletleri ile açık bilgi alıĢveriĢine, ulusları oluĢturan tüm toplum ve etnik grupların
sadece SSCB vatandaĢı değil, bir dünya vatandaĢı olma hakkına ve ulusların
demokratik Ģeffaflık gibi hedeflere ulaĢabilmesi için SSCB‟de bir sosyal politika
olarak uygulanmaya konmuĢtur. Bunlarla beraber dıĢ politikada da Perestroyka‟nın
uzantısı olarak uluslararası anlaĢmalar peĢ peĢe imzalanmaya ve içeriğindeki
maddelerin uygulanması taahhütlerinde bulunulmaya baĢlanmıĢtır.177 Sovyetler Birliği
ile AT, 1987 yılında birbirlerini tanıyarak 1989 yılında Ticaret ve ĠĢbirliği AnlaĢması
imzalamıĢlardır. Bu AnlaĢmayla AT, Sovyetler Birliği‟ne “en çok kayrılan ülke
kaydı”nı tanımıĢtır.178
Berlin Duvarının yıkılması, SSCB‟nin çökmesi ve Soğuk SavaĢın sona ermesi
Avrupa‟daki dengeleri değiĢtirmiĢtir. Topluluk (AT) bir bütün olarak hareket
edebilmek amacıyla birlik olmaya karar vermiĢtir. Doğu Bloku ve eski Sovyet
ülkelerine yönelik politika geliĢtirilmesi ihtiyacıyla birlikte SSCB‟yle yapılan Ticaret
ve ĠĢbirliği AnlaĢmasının günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesinin gerektiği
düĢünülmüĢtür. 1991 yılında Birlik, eski Sovyet alanında ortaya çıkan yeni ülkelerle
ortaklık ve iĢbirliği anlaĢmaları imzalamaya karar vermiĢtir.179 Batı Avrupa, Soğuk
SavaĢ döneminin sonlarına doğru coğrafi komĢusu Doğu Bloku ülkelerindeki siyasal
çözülmenin maliyetini ve sonuçlarını tek baĢına karĢılamama eğilimi göstermiĢ, ancak
bölgede oluĢabilecek geliĢmelerden en çok etkilenecek olan kendisi olacağından, hem
sınır güvenliğini orta vadede tehdit edebilecek hem de kurumsal derinleĢme sürecini
dolaylı yollarla etkileyecek risk unsurlarını bertaraf etmek kendisine kalmıĢtır. Bu
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açıdan bakıldığında, Batı Avrupa'nın hem Soğuk SavaĢın son döneminde hem de
sonrasında Doğu Avrupa'da yer alan tüm ülkelere karĢı bulunduğu çok boyutlu
giriĢimler, aslında uzun vadeli bir istikrar coğrafyası yaratma programının parçaları
olarak değerlendirilmelidir.180
AT 1991‟de Sovyetler dağılmadan önce TACIS yardım programını onaylamıĢ,
1992‟de Rusya ve diğer BDT ülkelerini kapsayacak Ģekilde yürürlüğe koymuĢtur.
1992 yılında Ortaklık ve ĠĢbirliği AnlaĢması‟nın (OĠA) müzakere edilmesine karar
verilmiĢ ve Ortaklık ve ĠĢbirliği AnlaĢması 1994 yılında imzalanmıĢtır. Bununla
birlikte, AnlaĢma‟nın onaylanması Rusya‟nın Çeçenistan politikası nedeniyle
ertelenmiĢ ve AnlaĢma 1997 yılında yürürlüğe girebilmiĢtir.181 AB ile RF arasında
temelde iliĢkilerin özünü oluĢturan OĠA, Rusya'nın Avrupa ile geniĢ bir iĢbirliği
içerisinde bulunmasına ve entegrasyon sürecine katkı yapmasına yardımcı bir anlaĢma
niteliğindeydi.182 Ortaklık ve ĠĢbirliği AnlaĢması iki taraf arasında uluslararası barıĢ ve
güvenlik; demokratik, politik ve ekonomik bağımsızlığın sağlanması; bilim, teknoloji
ve eğitim gibi alanlarda iĢbirliğinin sağlanmasını öngörmektedir. Ama bunlarla
birlikte Ortaklık ve ĠĢbirliği AnlaĢması Rusya Federasyonu‟nun Avrupa pazarlarına
girmesinde büyük role sahip olmuĢtur. AB de bunun yanı sıra Rusya‟yı bir “transit
ekonomisi” olarak görüyordu. Amaç ise uzun vadede Rusya Federasyonu ve AB
arasında “Ortak Ticari Bölge” yaratmaktı.183 Ortaklık ve ĠĢbirliği AnlaĢması Rusya
Federasyonu ile AB arasındaki iliĢkilerin sağlam bir zemine oturması amacını
taĢımaktadır. Hatta söz konusu anlaĢma, karĢılıklı ekonomik çıkarların daha iyi
değerlendirilmesi için de bir fırsat olarak görülmektedir. AnlaĢmanın ana hatları Ģu
baĢlıklar altında toplanmıĢtır:


Ticari ĠliĢkiler (“en çok gözetilen ulus” kaydının Avrupa Birliği-Rusya
Federasyonu

iliĢkileri

çerçevesinde

uygulanması

ve

gümrük

kısıtlamalarının kademeli olarak orta vadede kaldırılması);
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Her düzeyde siyasal diyalogun geliĢtirilmesi ve kurumsallaĢtırılması;



Sektörel bazda iktisadi ve hukuksal iĢbirliği ve altyapı uyum sürecinin
geliĢtirilmesi;



Adalet ve iç güvenlik konularına iliĢkin iĢbirliğinin geliĢtirilmesi;



Ġkili iliĢkilerin güçlendirilmesi ve sürekli kılınması bağlamında ara
mekanizmalarının
bakanlar

ve

oluĢturulması

teknokratlar

(ikili

düzeyinde

zirvelerin
iĢbirliği

düzenlenmesi,
konseyleri

komitelerinin, teknik konularda da alt-komitelerin kurulması gibi).

ve
184

Bu anlaĢma, Rusya ile AB arasında bir stratejik ortaklıktan bahsetmektedir.
Bununla

birlikte,

ortaklık

iliĢkisinin

devam

ettirilmesi,

AnlaĢma‟nın

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi koĢuluna bağlanmıĢtır. Buna göre, Rusya ve
BDT ülkeleri için TACIS adı verilen serbest pazar ekonomisine ve istikrarlı siyasi
sisteme geçiĢi destekleyecek teknik yardım programı baĢlatılmıĢtır. 1995 Madrid
Zirvesinde AB, RF‟ye iliĢkin ilk strateji belgesini hazırlamıĢtır. Kalıcı ortaklık
öngören antlaĢmada kıtada barıĢ, istikrar ve güvenliğin sağlanması, Rusya‟nın özgür
ve demokratik olması ve topluluğa tam anlamıyla entegre edilmesi umudu dile
getirilmiĢtir. Avrupa‟dan dıĢlanan kendi içine kapanan, toplumsal dönüĢümleri kendi
olanaklarıyla yapamayacağı için eskiye dönüĢ eğilimli bir RF‟nin Avrupa kıtası için
güvenlik açısından tehdit olabileceği ilk kez bu belgede yer almıĢtır. 1999 Köln
Zirvesinde kabul edilen Rusya ile ilgili Ortaklık ve Strateji Belgesinde, Rusya ile
sadece bölgesel güvenlik açısından değil küresel güvenlik açısından da önemine
uygun iĢbirliği yapılması belirtilmiĢ ve organize suç, kara para aklama, uyuĢturucu ve
silah kaçakçılığı, nükleer güvenlik gibi ortak mücadele alanları belirlenmiĢtir.185 Bu
Strateji Belgesi Haziran 1999‟da Köln‟de 4 yıllık bir dönem için imzalanmıĢtır. Fakat
2003‟te biten bu anlaĢma bir sene daha uzatılmıĢtır. Bu anlaĢmada Ortaklık ve
ĠĢbirliği

AnlaĢması‟nın

öngördüğü

alanlarda

iĢbirliğinin

güçlendirilmesi

amaçlanmıĢtır. Bununla birlikte AB, Rusya Federasyonu ile iliĢkilerinde “zayıf
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noktaların”
hedeflemiĢti.

bulunması
Bu

ve

strateji

sorunların
belgesi

karĢılıklı
Amsterdam

müzakerelerle
AntlaĢmasının

giderilmesini
temellerine

dayanmaktadır. Bu anlaĢmanın esas amacı önemli ve belli bölgelerde dıĢ politika
alanında iĢbirliğinin (ODGP bağlamında) sağlanmasıdır. Bu açıdan bakıldığında
Rusya Federasyonu Ortak Stratejinin imzalanması gerektiği ilk devlet idi. Amsterdam
AntlaĢması‟na uygun olarak kabul edilen ve AB‟nin üçüncü bir ülke ile arasındaki
iliĢkilerini geliĢtirmesine yönelik bir ilk metin örneği olan “AB‟nin Rusya‟ya ĠliĢkin
Ortak Stratejisi” belgesi, en baĢta AB üyesi devletlerin kendi yaklaĢımları ile ortak
politikalar arasında belirli bir uyumun sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu belge, aynı
zamanda AB‟nin eski SSCB alanı için kabul ettiği ilk strateji metni olma özelliği
taĢımaktadır. Daha çok siyasal ve güvenlikle ilgili konulara yönelik düzenlemelerle
önerilerde bulunan söz konusu metinde, Rusya Federasyonu‟nda demokratik ve hukuk
devleti yapısının yerleĢip güçlendirilmesi ile bunun ortak Avrupa ekonomik, sosyal ve
güvenlik alanı çerçevesinde gerçekleĢebilmesi için Avrupa Birliği ülkelerinin
katkılarının altı çizilmektedir. Ancak her iki tarafın farklı görüĢler sunması, bu belge
stratejisinin sonunu getirmiĢtir.186
Ortaklık ve ĠĢbirliği AnlaĢmasının süresi 2007 yılında sona ermiĢtir, ancak
taraflar arasında yeni bir anlaĢma imzalanmadığı için anlaĢma her yıl kendiliğinden 1
yıl süreyle uzamaktadır. Bu anlaĢmanın yerine daha kapsamlı bir anlaĢmanın
imzalanması hedefiyle taraflar Haziran 2008‟de müzakerelere baĢlamıĢlardır. Ancak
Gürcistan ve Rusya arasında Ağustos 2008‟de baĢlayan gerginlik üzerine olağanüstü
bir Ģekilde 1 Eylül‟de gerçekleĢtirilen AB liderler zirvesinde AB ile Rusya arasında
imzalanacak yeni Ortaklık ve ĠĢbirliği AnlaĢması müzakerelerinin, Rus askeri güçleri
7 Ağustos öncesi konumlarına geri çekilene kadar ertelenmesine karar verilmiĢtir.187
Hekimoğlu‟na göre, Rusya ile AB iĢbirliği geniĢ kapsamlıdır ve çeĢitli önemli
meseleleri çözmektedir. Bu iliĢki, Rusya'daki yeni siyasi-ekonomik düzeyinin
demokratikleĢmesine, hukuk devletinin inĢasına, pazar ekonomisine geçiĢe ve birçok
konuya yardımcı olmaktadır.188 Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu, Avrupa
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kıtasındaki iki en büyük oluĢumdur ve dolayısıyla yakın iliĢki içinde olmak
zorundadırlar. Her iki taraf da bunu bilmektedir ancak ortaklıklarının içeriği
konusunda farklılık göstermektedirler.189
Hagedorn‟a göre, iktisadi açıdan her iki taraf da birbirine bağımlıdır. Avrupa
Birliği, Rusya açısından en büyük sürüm ve satıĢ pazarıdır. Rusya ise Avrupa
Birliği'nin üçüncü büyük ticaret ortağıdır. Bu gerçekler ıĢığında, iyi iliĢkilerin
muhafazası ve yapıcı bir yatırım iklimi her iki tarafın da çıkarınadır. Avrupa özellikle
enerji kaynakları için Rusya'ya bağımlıdır ve bu nedenle Rusya'nın Ģantajlarına açıktır.190
Rusya Federasyonu – Avrupa Birliği arasındaki iliĢkilerin ağırlık noktasını ticari
iliĢkiler ve özellikle de Rusya Federasyonu‟nun Avrupa Birliği‟ne olan petrol ve doğal
gaz ihracatı oluĢturmaktadır. Rusya Federasyonu Avrupa Birliği ile gerek ekonomik
bağımlılık sebebiyle gerekse de kültürel ve jeopolitik sebeplerden ötürü artan oranda
yakınlaĢmaktadır. Söz konusu iliĢkiler daha önce de belirtildiği üzere halen 1994
yılında imzalanan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir.191
SSCB‟nin yıkılmadan önce de Avrupa Topluluğuyla belli bir düzeyde iliĢkisi
olduğunu ancak bu iliĢkinin yine de belli bir mesafeyi koruduğunu görmekteyiz.
Gorbaçov‟un Glasnost ve Perestroyka uygulamalarını benimsemesinin ardından ise
1989 yılında Ticaret ve ĠĢbirliği AnlaĢması imzalanmıĢtır. Bu döneme denk gelen
1990‟lı yılların baĢlarının ise tarihi geliĢmelere sahne olduğunu görüyoruz: Ġki
Almanya‟nın birleĢmesi, Berlin Duvarının yıkılması ve SSCB‟nin dağılması,
dolayısıyla da Soğuk SavaĢın sona ermesi. Bu dönemde Avrupa Topluluğu da
bütünleĢme yolunda bir adım daha atmak ve dünyadaki geliĢmelere daha iyi ayak
uydurabilmek amacıyla Avrupa Birliğine dönüĢmüĢ ve yakın çevresindeki eski Doğu
Bloku ülkelere ve Rusya‟ya çeĢitli yardım programları sağlayarak bölgede istikrarı
koruma çabası içine girmiĢtir. Dolayısıyla bu arada SSCB ile imzalanan Ticaret ve
ĠĢbirliği AnlaĢmasının da yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuĢtur. Halen OĠA
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çerçevesinde yürüyen iliĢkilerin ağırlık noktası ticaret ve özellikle de petrol ve doğal
gazdır. Bu bölüm kapsamında Rusya Federasyonu – Avrupa Birliği ĠliĢkileri güvenlik,
enerji ve ekonomi boyutlarıyla ele alınacaktır.
2.1 Güvenlik Boyutu
Tarih boyunca Avrupa kıtası, büyük güçler arasındaki savaĢımların çok
boyutta yaĢandığı bir coğrafya olarak ön plana çıkmıĢtır. Bu coğrafyanın birçok ulus
tarafından bölüĢülmesinin verdiği kutuplaĢma süreci, tarihin en eski çağlarından
Soğuk SavaĢ dönemine dek sürekli bir rekabet ortamı yaratmıĢtır. Bununla birlikte,
Soğuk SavaĢ sonrası dönemde kıtadaki ideolojik kutuplaĢmalar, yerlerini daha
uzlaĢmacı yapılara bırakmaya baĢlamıĢlardır.192 Avrupa, güvenlik sorunlarını
çözmede alternatif yollar ararken aynı zamanda yeni tehditler karĢısında birleĢmek
zorunda kalmıĢtır. Bu nedenle yeni dönemde istikrarın ve güvenliğin sağlanması için
bir yanda NATO‟nun geniĢlemesi ve yükümlülüklerinin artmasını desteklemekte öte
yandan da AGĠT ve Batı Avrupa Birliği (BAB)‟ne iĢlerlik kazandırarak ortak
savunma kimliği oluĢturmaya çalıĢmaktadır.193 Dağı‟ya göre, Soğuk SavaĢ sonrası
'süper güç' statüsünü kaybetmesine rağmen, coğrafi konumu, nükleer silahları ve doğal
kaynakları ile 'büyük bir güç' olmaya devam eden RF'nin uluslararası güvenlik sisteminin
yapılanmasında bir denge unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.194
23 Ekim 1954'te Paris AnlaĢması ile Ġtalya ve Batı Almanya'nın NATO'ya kabul
edilmesi ve silahlanmaya baĢlaması üzerine, 11-14 Mayıs 1955 tarihinde VarĢova'da
toplanan SSCB, Arnavutluk, Macaristan, Doğu Almanya, Romanya, Polonya ve Çekoslovakya arasında sosyalist ülkelerin güvenliğinin sağlanması maksadıyla "VarĢova
Dostluk, ĠĢbirliği ve KarĢılıklı YardımlaĢma Paktı" kurulmuĢtur.195 Ancak, II. Dünya
SavaĢı sonrası iki kutuplu uluslararası sisteme damgasını vuran Soğuk SavaĢ,
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla son bulmuĢtur.196 SSCB'nin yıkılmasıyla, 1991'de

192

Büyükakıncı, Erhan, “Avrupa Birliği – Rusya Federasyonu ĠliĢkilerinde Güvenlik Sorunsalı”, der.
Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Ġstanbul, Boyut Matbaacılık, 2003, s.329
193
Dağı, Zeynep, Kimlik, Milliyetçilik ve DıĢ Politika, Rusya’nın DönüĢümü, Ġstanbul, Boyut
Kitapları, 2002, s.227
194
a.g.e., s.231
195
Hekimoğlu, Asem NauĢabay, Rusya’nın DıĢ Politikası I, Ankara, Vadi Yayınları, 2007, s.51
196
Dağı, Zeynep, Kimlik, Milliyetçilik ve DıĢ Politika, Rusya’nın DönüĢümü, Ġstanbul, Boyut
Kitapları, 2002, s.221

61

VarĢova Paktı ortadan kalkmıĢtır.197 Rusya Federasyonu-Avrupa Birliği askeri
iliĢkileri 1994‟te Rusya-Batı Avrupa Birliği (BAB) iliĢkilerinin geliĢmesiyle
baĢlamıĢtır. Rusya Federasyonu – NATO ve Rusya Federasyonu – Avrupa Güvenlik
ve ĠĢbirliği TeĢkilatı (AGĠT)‟nın düĢük çıkar iliĢkisine kıyasla, Rusya Federasyonu –
Avrupa Birliği arasındaki askeri iĢbirliği geniĢ alanlara yayılmıĢtır. Bu alanın içinde;
Rus uydu teknolojisinin satılması ve Batı Avrupa Birliği‟ne yönelik stratejik uçak
taĢımacılığı konusunda iĢbirliği girmektedir. Diğer taraftan da yine donanma ve barıĢ
koruyucu operasyonlar (Rusya Federasyonu‟nun Batı Avrupa Birliği‟nin CRISEX
98‟ini incelemeye davet etmesi) ile stratejik füze savunma konusunda iĢbirliği
sağlanmıĢtır. Daha önemlisi, BAB delegasyonuna Rusya Federasyonu‟nun temsilci
göndermesi kararlaĢtırılmıĢtır.198 1998-1999‟dan itibaren Rusya Federasyonu, AB‟nin
ODGP ve AGSP politikaları üzerine odaklanmıĢtır. Ekim 2001‟de diplomatik
iliĢkilerin yoğunlaĢtırılması ve politik geliĢmenin altını çizen bir deklarasyon ilan
edilmiĢtir. Var olan bağların mümkün olduğu kadar kullanılmasını Ģart koĢan bu zirve
aynı zamanda yeni bir format da oluĢturmuĢtur. Bu format ile Rusya Federasyonu ve
AB Politik ve Güvenlik Komitesi oluĢturacak ve Komite her ay toplanacaktır. Burada
amaç kriz önlenmesi ve kriz yönetimidir. Sivil ve askeri kriz önleme operasyonlarına
Rusya

Federasyonu‟nun

olası

katılımına

iliĢkin

düzenlemeler,

AGSP‟deki

düzenlemeler ile geliĢecektir. Ayrıca AB, Rusya Federasyonu‟nun iki taraflı mayın
temizleme operasyonunu desteklemeyi kabul etmiĢtir. Diğer taraftan tartıĢılan birçok
konu vardır:


Askeri ve askeri-teknik açıdan Rusya Federasyonu-Avrupa Birliği

iĢbirliği


RF-AB donanmaları arası iĢbirliği



BarıĢ koruma operasyonlarına katılım olasılıkları.199

Uluslararası sistemde „güvenlik ve savunma‟ arayıĢları, Soğuk SavaĢ döneminin
ihtiyaçlarına göre kurulmuĢ örgütlerin ve kavramların da yeniden sorgulanmasına
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neden olmuĢtur. Soğuk SavaĢ sonrası uluslararası sistemde güvenliğin yeniden
yapılanmasına iliĢkin tartıĢmalarda NATO'nun merkeziliği dikkat çekmektedir.200
Avrupa güvenliğinin sağlanması konusunda Rusya ve Batı arasındaki temel yaklaĢım
farkının NATO‟nun yeniden yapılandırılması ve geniĢleme süreci konusunda
belirginleĢmesi kaçınılmazdı. Soğuk SavaĢ sonrası dönemde NATO‟nun geniĢlemesi
konusu gündeme geldiğinde, iki kutuplu sistem sona ermiĢ olmasına rağmen Rus
politikacıların NATO‟nun doğuya geniĢlemesini kamuoyuna açıklaması mümkün
değildi. Doğal olarak Rusya‟nın geniĢlemeye yönelik ilk tepkisi sert olmuĢtur.201
Avrupa, yarım yüzyıl boyunca ABD‟nin koruyucu Ģemsiyesi altında yaĢadığı uzun
barıĢ döneminde düĢük askeri bütçelerin getirdiği imkanlardan yararlanarak hızlı bir
Ģekilde büyümüĢ ve bu kısıntıların bir sonucu olarak operasyonel harekat
kapasitesinin asgariye inmesi gerçeği ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. 202 Aralık 1996‟da
NATO‟nun Brüksel Zirvesinde Rus DıĢiĢleri Bakanı Primakov NATO ile özel bir
anlaĢma teklifini koĢullu kabul etmiĢ ve NATO‟ya yeni üyelerin alınmasında, nükleer
silah bulundurulmasında, askeri operasyonlar gibi kendisini rahatsız edecek konuların
karar alınmasında veto yetkisi istemiĢtir. Ancak NATO üyeleri bunu kabul etmemiĢtir.
GörüĢmeler neticesinde “NATO-Rusya Kurucu Yasası (Senedi)” adı altında bir
iĢbirliği anlaĢmasını 27 Mayıs 1997‟de imzalamıĢlardır. Bu anlaĢmaya göre, NATO
ve Rusya birbirlerini rakip olarak görmeyecekler, eski cepheleĢmenin ve yarıĢın
ortadan kaldırılması için karĢılıklı güven ve iĢbirliğini geliĢtireceklerdi. Bu
anlaĢmayla NATO-Rusya Ortaklık Konseyi kurulmuĢtur.203
1990'lı yıllar, Soğuk SavaĢ sonrası uluslararası sistemde geçiĢ sürecini temsil
etmekte, aktörler, kurumlar ve kavramlar yeniden yapılandırılmaktadır. Soğuk SavaĢ
döneminde Sovyet tehdidi ABD ve Batı'yı birleĢtiren 'ortak düĢman' niteliğindeydi. Yeni
dönemde Sovyet tehdidi yerini, tanımlamakta güçlük çekilen belirsizliklere, etnik ve dinsel
kökenli milliyetçi hareketlere ve istikrarsızlıklara bırakmıĢtır. Yeni tehdit algılamaları ve
'ortak düĢman'ın belirsizleĢmesi, NATO'nun Soğuk SavaĢ döneminde ön plana çıkan
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geleneksel savunma örgütü kimliğinde kırılmalara neden olmuĢ, NATO'nun varlık nedeni
sorgulanmaya baĢlanmıĢtır. NATO, 1989 sonrası düĢtüğü kimlik krizini, askeri yapısını ve
stratejisini değiĢtiren yeni mekanizmalar kurarak ve sorumluluk alanını geniĢleterek
aĢmaya çalıĢmıĢtır. NATO'nun günümüzdeki stratejisi Soğuk SavaĢ döneminin jeopolitik
kaygılarını aĢan bir boyut kazanmıĢtır. Bu bağlamda, NATO, 1990-1993 yılları arasında eski
Doğu Bloku ve eski Sovyet Cumhuriyetleri ile iĢbirliğini kurumsal bir çerçeveye
oturtmaya çalıĢmıĢtır.204 1997 yılında 'NATO-Rusya Kurucu Senedi' imzalanmıĢ ve bu
çerçevede de ‟Daimi Ortaklık Konseyi‟ kurulmuĢtur.205 Kurucu Senetle NATO,
Rusya‟nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi ideali doğrultusunda AGĠT‟in Avrupa
güvenliği sorunları konusunda öncü rolünün tanınması ve yaĢlı kıtanın kaderini
etkileyen kararların AGĠT ve BM tarafından onaylanmasının kabul edilmesi yönünde
bazı tavizler vermiĢtir. Kurucu Senetle iki taraf her devletin kendi güvenliğini sağlama
ve araçlarını seçme hakkına sahip olduğu ve Avrupa‟da ortak bir güvenlik ve istikrar
alanı

yaratmak

amacıyla

AGĠT‟i

güçlendirmeye

çalıĢacakları

konusunda

anlaĢmıĢlardır.206 Rusya Federasyonu‟nun güvenlik ve ekonomi politikalarında
Avrupa Birliği‟nin daima özel bir yeri olmuĢtur. Devlet BaĢkanı seçilmesinden sonra
Putin, Brüksel‟le iliĢkilerini geliĢtirmek için öneriler ve giriĢimlerde bulunmuĢtur.
Mayıs 2003 yılında, St. Petersburg‟ta yapılan toplantıda, ekonomi, güvenlik ve adalet,
iç güvenlik, araĢtırma, eğitim ve kültür konularında uzlaĢmaya varılmıĢtır.207
Rusya, NATO'ya üyeliği düĢünmüyorsa da, iyi iliĢkiler geliĢtirmekten yana bir
politika izlemektedir.208 Rusya Avrupa‟nın AGSP aracılığıyla savunma kuvveti
oluĢturma çabalarına destek vererek, NATO‟daki Amerikan gücünü dengelemek ve
AB‟yle bu alanda iĢbirliği yaparak kendi sesini duyurmak istemektedir. Bununla
birlikte, AGSP‟nin NATO‟nun Avrupa kolu olduğunun bilincinde olarak, NATO‟yla
da iliĢkilerini 2000 yılında kurumsallaĢtırmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, Rusya güvenlik
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boyutunu hem Avrupa kıtası anlamında hem de küresel anlamda algılamaktadır.209
1999 yılında patlak veren Kosova krizi, Avrupa güvenliğinin ne kadar kırılgan ve
ABD‟ye bağımlı olduğunu göstermesi kadar Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki
potansiyel gerginliği ortaya çıkarması açısından önemlidir. Bu dönemde, Rusya ve
NATO arasında göreceli bir denge kurulmuĢ, NATO‟nun geniĢleme sorunu küllenmiĢ
ve Rusya‟nın Avrupa güvenliğinde rol oynayabileceği gündeme gelmiĢse de
Kosova‟da meydana gelen olaylar bu geliĢmeyi çıkmaza sürüklemiĢtir.210 Rusya,
Avrupa güvenliğine daha fazla katkı yapmak istediğini, NATO‟dan ziyade
kuruluĢunda öncülüğünü yaptığı Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatının (AGĠT)
daha da güçlendirilmesini, NATO‟nun AGĠT‟in bir organı haline getirilmesini ve
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin daha aktif olmasını teklif etmiĢ ancak
NATO üyeleri bu teklifi kabul etmemiĢtir. 11 Eylül 2001‟de ABD‟ye yapılan terörist
saldırının ardından Rusya, ABD‟ye tam destek vermiĢ ve hatta Afganistan
müdahalesinde önemli yardımlar yapmıĢtır.211
SSCB'nin yıkılması ile birlikte NATO'nun görevini baĢarıyla tamamlayarak
misyonunun sona ermesi bekleniyordu. Ancak, Washington'da 23-25 Nisan 1999
tarihleri arasında düzenlenen Washington Zirvesi'nde yeni hedeflerini belirleyen
NATO, 29 Mart 2004 tarihinde Estonya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Romanya,
Slovakya ve Slovenya'nın katılımı ile üye sayısını 26'ya yükseltmiĢtir.212 NATO'nun
eski Genel Sekreteri Javier Solana, Avrupa'da kurulacak güvenlik mekanizmasında
Rusya Federasyonu'nun kilit konumda olduğunu, Moskova'nın yapıcı yaklaĢımının
güvenlik seyrine olumlu katkıda bulunacağını belirtmiĢ, Avrupa güvenlik mimarisinin
Rusya'dan ayrı inĢa edilemeyeceğine dikkati çekmiĢtir.213 Rusya, Avrupa Birliği‟nin
güvenlik ve savunma politikası konusunda ise olumlu bir yaklaĢım sergilemekte, bu
giriĢimi Avrupa‟yı Amerikan hegemonyasından ve NATO merkezli savunma
yapısından kurtarabilecek bir adım olarak değerlendirilmekteydi. Bu çerçevede Rusya,
209
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Avrupa güvenlik politikasını ABD tarafından yönlendirilen tek kutuplu bir dünyanın
oluĢmasını engelleyecek bir araç olarak algılıyordu.214
1997‟de yeni bir ulusal güvenlik stratejisi oluĢturan Moskova, yeni olayları
dikkate alarak 1999‟da bazı değiĢikliklere gitmiĢ ve nihayet Moskova‟nın Ulusal
Güvenlik Doktrini Belgesi 10 Ocak 2000 ve Yeni Askeri Doktrini de 21 Nisan 2001
tarihinde devlet baĢkanı Vladimir Putin‟in imzasıyla belirlenmiĢ ve yürürlüğe
girmiĢtir. Burada, ulusal güvenlikle ilgili kapsamlı bir çalıĢma yapılmıĢtır. Ülkenin
ekonomisinden, içiĢlerinin yürütülmesi, yolsuzluk, irtica, ekonomik ve politik amaçlı
örgütlü suçlar vb. konulara değinilmiĢ ve tedbirler öngörülmüĢtür. Kendi güvenliğinin
yanında Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin güvenliğinin sağlanması için
tedbirlerin alınması konusunun da güvenlik doktrininde yer alması Rusya‟nın bu
ülkelerle ilgili hesap yapan diğer güçlere bir mesajıdır. Ayrıca, Moskova‟nın
uluslararası politikada daha fazla rol üstleneceğinin bir belirtisidir.215
NATO'nun, Rus emperyalizminin eski hegemonya alanı olan VarĢova Paktı
ülkelerini de içine alan bir tarzda geniĢleme sürecine girmesi, son yıllarda toparlanma
ve yeniden hegemonya alanlarını ele geçirme çabasına giren Rusya'yı rahatsız etmiĢ
ve bu rahatsızlık Yugoslavya harekatı sırasında doruğa çıkarak Kremlin'in NATO'yla
"BarıĢ Ġçin Ortaklık Paktı" iliĢkilerini dondurmasına kadar varmıĢtır. Putin döneminde
yürürlüğe giren yeni "Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi" ve "Askeri Doktrin"le daha
da geliĢen NATO karĢıtı tutum, NATO'ya karĢı askeri tedbirler alınmasıyla yeni bir
boyut kazanmıĢtır.216 Bağımsızlıklarını kazanan eski VarĢova Paktı üyesi Doğu
Avrupa ülkelerini, Rusya‟nın tekrar aynı yapıya dönme umudunu en az düzeye
indirmek için NATO bünyesine katmaya çalıĢırken, Rusya‟nın tepkisini önlemek için,
“BarıĢ için Ortaklık Konsepti” ile baĢlayan bir süreç ortaya koymuĢlardır. Bu süreç,
2002 yılında NATO-Rusya Konseyi formuna bürünmüĢ ve Rusya‟nın hayati faaliyet
sahalarında hangi konular var ise, bunlar müĢterek çalıĢma alanları olarak
belirlenmiĢtir. Rusya 1990‟ların baĢında uysallıkla NATO ve esas olarak ABD ve Batı
ülkelerinin isteklerine uyum ve rıza göstermiĢtir. Ancak, ilk çatlak Kosova‟nın
214
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bağımsızlığı sırasında NATO ve AB ile olan çatıĢma ile kendini göstermiĢtir. Daha
sonra 2004‟de NATO‟nun kendi sınırlarına doğru yayılma politikası ve kendi nüfuz
sahası veya arka bahçesi olduğu alanlara NATO‟nun geniĢleme kararında olduğunu
belirtmesi Rusya‟nın silkinerek kendisine gelmesine neden olmuĢtur. 2000 yılında
BaĢkan

Putin‟in

ve

devamında

BaĢkan

Medvedev‟in

göreve

gelmesiyle

birlikte Rusya, yeni bir milli strateji uygulamaya koymuĢ ve artık kendi milli
menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğini açıklamıĢtır.217
2008 yılında, Gürcistan‟la ilgili gerginlik artarken, Moskova, Avrupa ve
Kuzey Amerika kıyıları açıklarındaki hava devriyelerini tekrar görevlendirmiĢ ve
Venezuela‟ya görev amaçlı olarak bombardıman uçakları ve donanma gemileri
göndermiĢtir. Mesaj açıktı: Rusya‟nın güvenlik çıkarlarının göz ardı edilmesi tehlikeli
olabilir. Kremlin‟in Avrupa ve ABD‟den stratejik bağımsızlığını kanıtlama konusunda
baĢarılı olmasına rağmen, Rusya‟nın her ikisiyle de tam eĢitliğinden bahsedilemez. Bu
durum, Moskova‟yı bir paradoksa sürüklemektedir: Brüksel ve Washington‟un küçük
bir ortağı olmak istememektedir, ancak bunlar da Moskova‟yı eĢit olarak kabul
etmeyecektir. Benzer Ģekilde, Medvedev‟in belirttiği gibi, Rusya, Avrupa‟daki her tür
anlamlı güvenlik yapısının dıĢına itilmiĢtir, ancak NATO‟nun daha fazla
geniĢlemesini resmi olarak engelleyecek yeni bir antlaĢma kavramı reddedilmiĢtir.218
Rusya, ABD odaklı tek kutuplu bir politik ve askeri sistemin dünya barıĢını
tehdit eden en önemli etken olarak görmektedir. Rusya kendisinin ABD‟den daha
fazla Avrupa güvenliği ile ilgili olduğunu ileri sürerek ABD‟siz bir Avrupa
düĢünmektedir.219 Dolayısıyla, güvenlikle ilgili tartıĢmalarda NATO‟yu konunun
dıĢında bırakmak mümkün olmamaktadır. Soğuk SavaĢın önemli kurumlarından biri
olarak NATO, Avrupa‟nın ve Rusya‟nın güvenlik iliĢkilerinde merkeziliğini
korumaktadır.
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2.2 Enerji Boyutu
Enerji günümüzde insan için temel gereksinim, ülkelerin geliĢimi ve bilgi
çağında yer almalarında en önemli araçlardan birisidir. Üretim sürecinin
gerçekleĢmesi ve yaĢamın çağdaĢ koĢullarında sürdürülmesi, çok büyük ölçüde
enerjiye bağlıdır. Günümüzde baĢta ABD, Japonya, Çin ve AB ülkeleri olmak üzere
geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerdeki enerji tüketimleri hızla artmaktadır. Dünya
enerji tüketimi son 30 yılda %95 artmıĢtır. Ġstatistikler önümüzdeki 15 sene içinde bu
talebin %15, 20 sene içinde de %45 oranında artacağını göstermektedir. Alternatif
enerji kaynaklarının üretilememesi ve talebin hızla artması dünyada sınırlı miktarda
bulunan fosil yakıtların hızla tükenmesine sebep olmaktadır.220
Avrupa Birliği‟nin kuruluĢ felsefesinde "enerji"nin temel etkenlerden biri
olduğu görülmektedir. AB bir yandan Doğu Avrupa ülkelerine kapılarını açarken
diğer yandan siyasi ve iktisadi bütünleĢmeyi sağlamaya çalıĢmaktadır. Ortak para
birimi kullanılmasından sonra ortak dıĢ politika uygulama ve bir Avrupa ordusu
kurma giriĢimleri AB'nin gelecekte bir güç merkezi olarak karĢımıza çıkabileceğini
göstermektedir. Bu noktada AB'nin izleyeceği enerji politikaları ABD'den
farklılaĢacaktır.221 Romanova‟ya göre, enerji bütünleĢme için büyük bir potansiyele
sahiptir. Enerji, Avrupa topluluklarının oluĢumunu vurgulamaktadır çünkü Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu AnlaĢmasının imzalandığı dönemde kömür, Avrupa
ülkelerindeki enerji dengesinin yüzde 80‟ine denk gelmekteydi. AB‟nin hidrokarbon
talebiyle Moskova‟nın enerji kaynaklarının satıĢından sağlanacak gelirlere olan
ihtiyacı arasında doğrudan bir karĢılıklı bağımlılık vardır.222
Rusya Federasyonu birçok doğal kaynağa sahip dünyanın en zengin
devletlerinden birisidir ve dünya ekonomisinde özellikle enerji kaynaklarında önemli
bir yere sahiptir.223 Rezervleri bakımından dünya doğal gaz rezervlerinin %32,9‟na,
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petrol rezervlerinin %4,7‟sine, kömürün %15,9‟una, hidroenerji kaynaklarının
%6,1‟ine ve özel enerji kaynaklarının %7,1‟ine sahiptir.224 Rusya devlet yapısını
kurup güçlenmeye baĢladığı yaklaĢık 1550‟li yıllardan bu yana hammadde
bakımından oldukça zengin bir coğrafyada yer almıĢ, havyar, ağaç, kömür, elmas,
altın, petrol, gaz gibi yeraltı ve yerüstü hammadde kaynakları ile benzersiz maddi
zenginliğe sahip olmuĢtur.225 SSCB‟nin çöküĢü ile mevzi kaybına uğrayan Rusya
Federasyonu kısa bir ĢaĢkınlığın ardından Nisan 1993‟te ilan edilen Yakın Çevre
Doktrini ile tekrar eski etkinliğini koruma giriĢimlerine baĢlamıĢtır. Temelde
Rusya‟nın eski SSCB mekanında ayrıcalıklı konuma sahip olduğunu belirten bu
doktrinde

güvenlik

ve

siyasi

amaçların

öne

çıktığı

ve

bu

hedeflerin

gerçekleĢtirilmesinde askeri araçların, etkiden kurtulma çabasında olan yeni bağımsız
devletlere karĢı darbelerin, iç muhalefetin desteklenmesi ve Rus askeri gücü baskı
araçları olarak öne çıkmıĢ ve Rus dıĢ politikasında geleneksel egemenliğe sahip askeri
ve endüstri çevrelerinin ve sert politika yanlısı dıĢiĢleri çevrelerinin anlayıĢı hakim
olmuĢtur. Rusya‟nın, geleneksel güvenlik ve siyasi çıkarlara dayanan bu ulusal
güvenlik ve dıĢ politika anlayıĢı 1997‟de ilan edilen ulusal güvenlik doktrini ile fazla
değiĢime uğramadan sürmüĢtür. SSCB‟nin çöküĢünden 1999 yılına kadar Rus dıĢ
politikasında bu anlayıĢ genel itibariyle baĢat rol oynamıĢ, fakat bu süreç içinde
giderek güç kaybetmeye baĢlamıĢtır. Bu süreçte geleneksel anlayıĢa karĢılık ekonomik
çıkarlarını öne çıkaran ve daha ılımlı ve faydacı bir dıĢ politika anlayıĢının kendi
çıkarları için daha yararlı olacağı inancını paylaĢan enerji çevrelerinin dıĢ politikada
etkin olma giriĢimi 1992 yılından itibaren gündeme gelmiĢtir. Rusya‟nın eski SSCB
mekânındaki uluslararası enerji projelerinde aktif yer almasını savunan ve baĢını
dönemin enerji bakanı Yuri ġafrannik‟in ve Lukoil Ģirketinin çektiği enerji sektörü
geleneksel anlayıĢın direniĢini dönemin BaĢbakanı Çernomirdin‟in desteği ile
kırabilmiĢ ve Rus Ģirketleri Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerdeki uluslararası
enerji projelerinde yer almıĢlardır. Fakat bu geliĢme dıĢ politikada geleneksel
duyarlılığın baĢatlığını ortadan kaldıramamıĢ ve bu durum 1999 yılı sonlarına kadar
sürmüĢtür. Böylece enerji lobisinin daha 1992‟de baĢlayan Rus dıĢ politikasında etkin
224

Cafersoy, Nazım, “Enerji Diplomasisi: Rus DıĢ Politikasında Stratejik Araç DeğiĢimi”, 02 Ocak
2006, http://www.turksam.org/tr/a709.html EriĢim tarihi: 13 Ocak 2009
225
Arslan, Mehmet, “Rusya, Devletçilik ve Türkiye”, 30 Mart 2009,
http://www.turksam.org/tr/a1618.html, EriĢim tarihi: 17 Kasım 2009

69

rol alma giriĢimi, askeri çevrelerce ve askeri endüstri çevrelerince engellenmiĢ ve
SSCB sonrası, yaklaĢık 9 sene, Rus dıĢ politikasına etkinliği giderek azalan oranda
seyreden geleneksel askeri duyarlılıklar egemen olmuĢtur. Putin‟in iktidara geliĢine
tekabül edilen yeni ulusal güvenlik ve dıĢ politika doktrinlerinde ekonomik çıkarlara
öncelik verilmesi hedefinin belirtilmesi ile bu kez Rus dıĢ politikasında daha faydacı
anlayıĢa sahip enerji lobisi avantajlı duruma geçmiĢtir.226
Enerji alanında Rusya'ya bağlı olmaları nedeniyle eski Avrupa ülkeleri,
Moskova ile arayı fazla açmayı göze alamamaktadırlar.227 Genel olarak AB'nin
özellikle doğal gazda Rusya Federasyonu'na olan bağımlılığı Birliğe üye ülkelerde
tedirginliğe neden olmaktadır. Bu nedenle AB, son zamanlarda Rusya Federasyonu'na
alternatif enerji kaynaklarına yöneleceği konusunda açıklamalarda bulunmaktadır. Bu
bağlamda gündeme gelen en önemli proje Nabucco Doğal Gaz Projesi'dir. 228 III.
Bölümde Nabucco‟dan detaylı olarak bahsedileceği için burada ele almıyoruz. Rusya
ile Ukrayna arasındaki gaz krizinden sonra Rusya'ya bağımlı ülkeler tek bir ülkeye
olan bağımlılığın sakıncalı olduğu kanısına vararak yeni alternatifler aramaya
baĢlamıĢtır. Norveç'teki rezervlerin azalması, Orta Doğu'da ise bir türlü istikrarın
sağlanamaması Avrupa ülkelerini yeni alternatifler bulma konusunda zor duruma
düĢürmüĢtür. Diğer taraftan Avrupa ülkeleri, Rusya'ya alternatif arayıĢındayken,
Rusya da Ukrayna olaylarından ders çıkararak bu ülkeye transit konusundaki
bağımlılığını azaltmak için mevcut boru hatlarına ek güzergâhlar üzerinde çalıĢmaya
baĢlamıĢtır.229
Kamalov‟a göre, Vladimir Putin'in Rusya Federasyonu Devlet BaĢkanı
seçilmesiyle, Rusya gerek iç politikada, gerekse dıĢ politikada büyük değiĢiklikler
yaĢamıĢtır. Boris Yeltsin döneminde parçalanacağı öngörülen Rusya, bugün tekrar
süper güç olma yolundadır. Rusya artık bağımsız bir dıĢ politika izlediği gibi, dıĢ
politikasında birtakım araçları daha etkin biçimde kullanmaktadır. Putin Rusyasının
226

Cafersoy, Nazım, “Enerji Diplomasisi: Rus DıĢ Politikasında Stratejik Araç DeğiĢimi”, 02 Ocak
2006, http://www.turksam.org/tr/a709.html EriĢim tarihi: 13 Ocak 2009
227
Kamalov, Ġlyas, Moskova’nın RövanĢı: Putin Dönemi Rus DıĢ Politikası, Ġstanbul, Yeditepe
Yayınevi, 2008, s.64
228
Soylu, Hakkı, “Enerji Koridoru Olma Yolunda Türkiye için Doğal Gazın Önemi”, Stratejik
Araştırmalar Dergisi, Yıl:5, S:1, Ankara, Eylül 2007, s.7
229
Kamalov, Ġlyas, Moskova’nın RövanĢı: Putin Dönemi Rus DıĢ Politikası, Ġstanbul, Yeditepe
Yayınevi, 2008, s.287

70

toparlanmasında ve tekrar söz sahibi olmak için attığı büyük adımlarda, uluslararası
konjonktürün de payı vardır. Çin ve Hindistan gibi hızla geliĢen ülkelerin enerji
ihtiyaçlarının artması ve enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerin istikrarsızlaĢması
gibi geliĢmeler enerji fiyatlarının yükselmesine neden olmuĢtur. Rusya, bu geliĢmeden
yararlanarak çöken ekonomisini yeniden ayağa kaldırmıĢtır. Enerji ihracatından elde
ettiği gelirin bir kısmını ülke içindeki reformlara harcarken, bir kısmıyla da dıĢ
borçlarının büyük bölümünü kapatmıĢtır.230
AB ise net bir enerji ithalatçısıdır. 2020 yılında tükettiği enerjinin % 75'ini
ithal edecektir. Ġthal ettiği petrolün çoğunluğunu Rusya (BDT ülkeleri), Afrika,
Norveç ve Orta Doğu'dan karĢılayan AB, doğal gaz ithalatını ise Rusya (BDT
ülkeleri), Norveç ve Afrika'dan karĢılamaktadır.231 AB, dünyanın en büyük doğal gaz
ithalatçısıdır. Bunun yanında Rusya, AB‟ye doğal gaz ihracatında en önde
gelmektedir. AB, Rusya‟nın doğal gazını ihraç etmesi ve doğal gaz ticaretinden
önemli miktarlarda gelir elde etmesi için baĢlıca pazar görünümündedir. Almanya,
Ġtalya, Fransa ve Polonya Rus gazının en büyük tüketicileri olmuĢlardır. Bu arada bazı
AB üyeleri tamamen ve önemli sayıda baĢkaları da neredeyse tamamen Rus gazına
bağımlıdırlar, özellikle Orta ve Doğu Avrupa devletleri. Özellikle Estonya, Letonya,
Litvanya, Slovakya, Finlandiya ve Bulgaristan neredeyse yüzde 100‟e yakın bir
oranda Rusya‟ya bağımlıdır. Türkiye de doğal gazının yüzde 65‟ten fazlasını
Rusya‟dan almaktadır.232
En büyük enerji ithalatçılarından birisi olarak AB, dünya enerji ticaretinin en
önemli aktörlerinden birisidir. Bu nedenle AB, dünya enerji piyasasıyla, jeopolitik
geliĢmelerle, enerji ithalatı yaptığı ülkelerle, transit geçiĢ ülkelerinin coğrafi konumları
ile yakından ilgilidir. AB giderek artan çevreci kaygılar nedeniyle, ekonomik ve
teknik ömrünü tamamlamaya yüz tutmuĢ nükleer santralleri devre dıĢı bırakmakta ve
elektrik üretiminde doğal gaz kullanımını teĢvik etmektedir. Bu durum, AB'nin enerji
açısından dıĢa bağımlılığını artıran faktörlerden birisidir. Ayrıca, Kuzey Denizi'ndeki
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petrol ve doğal gaz kaynaklarının tükenme eğilimine girmesi, sosyal güvenlik ve
iĢçilik maliyetleri yüzünden kömür üretiminin düĢmesi gibi nedenlerle AB'nin
gelecekte fosil yakıt ithalatını artırmak zorunda kalacağı değerlendirilmektedir. Batı
Avrupa'ya Rusya Federasyonu'ndan gelen doğal gaz boru hatlarının bir kısmı Ukrayna
üzerinden geçmektedir. Ukrayna ile anlaĢmazlığa düĢen Rusya Federasyonu zaman
zaman doğal gaz vanalarını kapatmaktadır. Bu durum Batı Avrupa ülkelerini de
olumsuz etkilemiĢ, enerji arz güvenliği konusundaki endiĢelerin artmasına neden
olmuĢtur.233 AB‟nin ortak enerji politikası konusundaki temel doküman 2000 yılında
hazırlanan Green Paper, “YeĢil Kitap”tır. Bu belgeye göre AB‟nin genel enerji
politikası; enerji fiyatlarının artmasının engellenmesi, petrol dağıtımı konusunda
istikrarın korunması, enerji kaynakları ve enerjinin ithal edildiği coğrafyaların
çeĢitlendirilmesi, ekolojik dengenin bozulmasını önleyici yönde enerji tasarrufuna
gidilmesi,
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geliĢtirilmesi olarak özetlenebilir. GeniĢleme sürecinde ortaya çıkacak enerji ihtiyacı
için RF‟ye giderek artan oranlarda bağımlılık ve enerji arzı riskini ortaya
çıkarmaktadır. AB, doğal gaz ihtiyacının önemli bir kısmını Ukrayna-SlovakyaAvusturya-Almanya doğal gaz boru hattı üzerinden sağlamaktadır. RF, bu hatta ilave
olarak; kuzeyde Beyaz Rusya-Polonya üzerinden, güneyde Ukrayna-RomanyaBulgaristan-Ġtalya

ya

da

Ukrayna-Moldova-Romanya-Bulgaristan

üzerinden

Yunanistan ve Ġtalya‟ya doğal gaz ihraç etmeyi planlamaktadır. Bundan baĢka; RF ile
Almanya, Kuzey Buz Denizi altından 1200 km.‟lik hatla Almanya‟ya doğal gaz ihraç
edilmesine yönelik Kuzey Boru Hattı projesi konusunda anlaĢma yapmıĢlardır.234
Rusya, tek baĢına AB‟nin doğal gaz ihtiyacının yarısını, uranyum ihtiyacının
üçte birini karĢılamaktadır.235 Enerji konusu, Rusya'nın dıĢ politikasının önemli bir
unsuru haline gelirken, enerji fiyatlarının her geçen gün artması ve Yakın Doğu'nun
istikrarsızlaĢması, dünyada Rus enerji kaynaklarına olan ihtiyacı da artırmıĢtır.236
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Rusya Federasyonu, sahip olduğu doğal kaynaklar bakımından dünya enerji
piyasasının önde gelen ülkelerinden biridir. Dünyanın en zengin hidrokarbon
rezervlerine sahip ülkeleri arasında yer alan Rusya Federasyonu, 1999 yılından bu
yana, küresel gündemde enerji arz güvenliğinin ilk sıraya yerleĢmesi, Orta Doğu'daki
istikrarsızlık ve hızla artan petrol fiyatları kombinasyonundan ciddi bir ekonomik
fayda sağlamıĢtır. Nitekim Rusya Federasyonu Devlet BaĢkanı Vladimir Putin, petrol
ve özellikle doğal gazı sadece devlet hazinesine önemli katkı yapan gelir kaynağı
olarak görmemiĢ, Rus dıĢ politikasında mutlaka kullanılması gereken stratejik bir
manivela Ģeklinde değerlendirmiĢtir.237 Rusya, uluslararası politikada daha aktif bir rol
arayıĢında olduğu için enerjiyi kilit bir dıĢ politika aracı olarak görmeye baĢlamıĢtır.
Bu nedenle, bir zamanlar Sovyetler Birliği‟nin hedeflediği bir askeri kuvvet
olmaktansa artık dıĢ politika aracı olarak enerji kaynaklarını kullanmayı tercih
etmektedir. Rus hükümeti Rus enerji Ģirketleriyle iliĢkilerini önemli derecede
arttırmıĢtır. Aslında, enerji sektöründe önemli aktörler olan enerji Ģirketleri Rus dıĢ
politikasının uygulanmasını özellikle desteklemektedirler. Bu anlamda, Rus enerji
Ģirketleri, Rus devlet politikalarının en etkin araçlarından biridir.238 Rusya güçlü
rezervlerinin yanı sıra enerji ihraç yollarını da etkin Ģekilde kontrol etmeye
çalıĢmaktadır. Bir yandan mevcut altyapı üzerindeki tekelinin avantajlarından
faydalanmaktadır. Buna göre, diğer enerji üreticisi devletleri kontrol etmeye kararlıdır.
Öte yandan, Avrupa‟nın kendi kaynaklarına bağımlılığını arttırmak ve AB devletlerine
daha

fazla

nüfuz
239

geniĢletmektedir.

uygulamak

için,

özellikle

AB‟deki,

enerji

pazarını

Rusya‟nın yeni projeler geliĢtirme ve AB pazarı için yeni boru

hatları inĢa etme çabaları, Rusya‟ya yüksek bağımlılık oranlarıyla birleĢtiğinde, enerji
güvenliğinde Rusya‟nın rolünün önemini AB için daha açık hale getirmektedir. Bu
nedenle, Rusya‟nın enerji politikası ne kadar aktifleĢirse AB devletleri üzerindeki baskı
o kadar artmaktadır. Bu açıdan, Rusya‟nın AB‟ye doğal gaz sağlamadaki hakimiyetinin
genelde Avrupa enerji güvenliğini “tehdit ettiğine” inanılmaktadır.240 Günümüzde

237

Soylu, Hakkı, “Enerji Koridoru Olma Yolunda Türkiye için Doğal Gazın Önemi”, Stratejik
Araştırmalar Dergisi, Yıl:5, S:1, Ankara, Eylül 2007, s.9
238
TaĢan, Fatma, Turkey’s Energy Security Cooperation with the European Union and Russia.
YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi, 2008, T.C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye,
ss.70-72
239
a.g.e., ss.73-74
240
a.g.e., s.99

73

Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Azerbaycan enerji kaynaklarını dıĢ pazara taĢıyan
mevcut boru hatlarının çoğunun geçtiği güzergâhta bulunmaktadır.241 AB, Orta
Doğu‟daki güvenlik eksikliğinden ve RF‟nin enerji konusunda tek baĢına hâkimiyet
sürmesinden rahatsız olup enerji aktarımı için yeni boru hattı projelerine sıcak
bakmaktadır. AB kendi ekonomik ve enerji güvenliğinin devamını sağlayabilmek için
enerji yollarında bulunan Doğu Avrupa ülkelerini kendi sınırları içine dahil etmiĢ,
“Yeni KomĢuluk Politikası” adında yeni bir politika belirleyerek Kafkaslar, Hazar ve
Orta Doğu‟daki enerji kaynaklarının bulunduğu ülkelerle yakın iĢbirliği içine
girmiĢtir.242
Dedeoğlu‟na göre, Rusya, hem kendindeki hem de Orta Asya ve hatta Ġran gibi
etki alanlarındaki doğal gazın tüm hareket biçimlerinde belirleyici olmak
istemektedir.243 AB-Rusya iliĢkilerinde enerji önemli bir rol oynamaktadır ve hatta
iliĢkilerin gidiĢini belirleyici bir unsurdur. Dünyanın en büyük doğal gaz
üreticilerinden ve ihracatçılarından olan Rusya ile AB arasında Ekim 2000‟de
baĢlatılan “Enerji Diyaloğu” ile taraflar arasındaki iĢbirliğinin geliĢtirilmesi, bir
ortaklık kavramı benimsenerek, AB‟nin enerji tedarikinin bir ölçüde de olsa güvence
altına alınması amaçlanmaktadır. Enerji üretiminin gerçekçi tahminlere göre
yapılması, enerji tasarrufu, enerji iletim altyapısının inĢası ve bakımı, teknoloji
yatırımları gibi her iki tarafı da yakından ilgilendiren konularda adımların uzlaĢı ile
atılması hedeflenmektedir. Hedeflere ulaĢılması bakımından Enerji Diyaloğu‟nun
baĢarılı olduğunu söylemek zordur. Özellikle boru hatları, doğal gaz tedarik
anlaĢmaları, elektrik piyasasının yeniden yapılandırılması gibi alanlarda tarafların
uzlaĢıya varmakta güçlük çektiği söylenebilir.244 Rusya-AB arasında 1997 yılında
imzalanan Ortaklık ve ĠĢbirliği AnlaĢması ile baĢlatılan enerji diyaloğu Putin
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dönemindeki enerji stratejisiyle AB aleyhine Rusya‟ya ekonomik ve siyasi bağımlılık
getirecek boyuta ulaĢmıĢtır.245
Görüldüğü üzere, Rusya da AB‟nin kaynaklarını çeĢitlendirmek istemesi gibi
enerjiyi ihraç ettiği güzergâhları çeĢitlendirmek istemektedir. Mevcut koĢullar altında,
AB‟nin çeĢitli enerji politikalarını ele almaya ihtiyacı vardır. AB, üyelerine, enerji
taleplerini azaltmanın önemini anlatmaktadır çünkü Avrupa‟da iç üretimle yüksek
miktardaki talebi karĢılayacak yeni enerji sahaları bulamaz. AB, enerjinin korunması
ve etkinliğini teĢvik etmektedir. Ayrıca acil durumda enerji stok sistemleri ve enerji
paylaĢma planları yaratmaya çalıĢmaktadır. BirleĢik bir iç enerji pazarı yaratmak,
Avrupa ikmal kaynaklarını çeĢitlendirmek ve enerji güvenliği politikaları oluĢturmak
AB‟nin en önemli enerji politikaları arasında sayılmaktadır. AB Komisyonu, enerji
güvenliğinin AB‟nin enerji politikası düzenlemelerinde belirleyici faktör olduğunun
farkındadır. Bu bağlamda Komisyonun, 2000 ve 2006‟da yayımladığı YeĢil Kitap
belgeleri enerji güvenliğini vurgulamaktadır. Komisyon buna göre, AB ve üyelerinin
ortak ve koordineli bir Avrupa enerji stratejisi takip etmeleri için bir takım öncelikli
seçenek ve öneriyi ortaya koymuĢtur. Avrupa Komisyonu ayrıca 11 Ocak 2007‟de
“Avrupa için Bir Enerji Politikası” baĢlıklı bir belge yayımlamıĢtır. AB ayrıca,
AB‟nin doğuya doğru geniĢlemesini ve Avrupa pazarının entegrasyonunu kapsayan
“çift entegrasyon” süreciyle enerji güvenliğini geliĢtirmeyi amaçlamaktadır.246
Taraflar arasında 2009 yılında bir zirve yapılmıĢ ve Rusya gaz kesintisi konusunda
erken uyarı sistemini kabul etmiĢtir. Buna göre daha önceki yıllarda yaĢanan
sorunların yaĢanmayacağı düĢünülmektedir.
Enerji konusu son dönemde özellikle uluslararası iliĢkilerde büyük önem
taĢımaya baĢlamıĢtır. Avrupa bütünleĢmesinin temelinde de enerji vardır. Putin‟in
göreve gelmesiyle yeni ulusal güvenlik ve dıĢ politika doktrinlerinde ekonomik
çıkarlara öncelik verilmiĢ, bu da enerjiyi bir araç olarak ön plana çıkarmıĢtır. AB‟nin
enerji ihtiyacı ile Rusya‟ya bağımlılığı, bunun yanında Çin ve Hindistan gibi ülkelerin
hızlı bir geliĢim sürecine girerek enerji ihtiyaçlarının artması, enerjiyi daha da değerli
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kılmıĢtır. DıĢ politikasında enerjiyi araç olarak kullanma niyetinde olan Rusya, bu
fırsatı iyi değerlendirerek ekonomisini yeniden canlandırmıĢtır. Enerjiye bağımlılık,
küresel güç olma iddiasındaki AB‟nin önündeki en büyük engellerden ve endiĢe
kaynaklarından biridir. Örneğin Rusya‟nın kıĢ aylarında zaman zaman özellikle
Ukrayna‟ya verdiği doğal gazı kesmesi, Avrupa‟yı da doğrudan doğal gaz krizinin
içine itmektedir. AB de bu yüzden alternatif boru hatlarıyla enerji çeĢitliliği sağlama
çabaları içindedir. Bu çabalar içinde en öne çıkanı Nabucco projesidir. Rusya, kendi
kaynaklarını bir koz olarak kullanmasının yanı sıra çevresindeki diğer enerji zengini
ülkelerin de kaynaklarını kontrol ederek tekel kurma çabası içindedir. Denize açılan
yolları olmayan bu ülkelerin kaynaklarının naklinde boru hatlarını da kendi kontrolü
altında tutmak istemektedir, böylece nüfuzunu arttırarak güçlü aktör konumunu
sürdürme niyeti içindedir.
2.3 Ekonomik Boyut
1985 yılında Sovyet ticaretinin yaklaĢık olarak yüzde 55‟i KarĢılıklı Ekonomik
YardımlaĢma Konseyi (COMECON) ile sağlanmıĢtır. 1991‟de SSCB‟nin dağılması
sonrası varis durumunu üstlenen Rusya Federasyonunun ihracatının yüzde 23‟ü ve
ithalatının yüzde 24‟ü eski COMECON ülkeleri ile yapılmıĢtır. 1994–2004
dönemlerinde, Rusya Federasyonu ticareti içinde AB‟nin payı ihracatında 1994
yılında yüzde 36 ve ithalatında yüzde 35 iken, 2004 yılında sırasıyla 52,1 ve 53,8
olmuĢtur. Böylece AB ülkeleri Rusya Federasyonu‟nun en önemli ticari ortağı
olmuĢtur.247 AB tarafında, AB-RF iliĢkilerine çerçeve oluĢturmak için birçok ana
anlaĢma bulunmaktadır. Rusya Federasyonu üzerine yapılan AB genel stratejisi 4
Haziran 1999 yılında kabul edilmiĢ ve 2004 yılına kadar uzatılmıĢtır. AB tarafından
kabul edilen Genel Strateji ana yaklaĢım olarak OĠA‟nın hedefleri ile birleĢtirilmiĢ ve
ortaklığın dört ana amacı belirlenmiĢtir: demokrasinin, Rusya Federasyonu‟ndaki
kamu kurumlarının ve kanun kurallarının sağlamlaĢtırılması; Rusya Federasyonu‟nun
Avrupa ekonomik ve sosyal alanıyla bütünleĢtirilmesi; Avrupa‟da güvenlik ve
istikrarın güçlendirilmesi için iĢbirliğine gidilmesi; Avrupa kıtasının ortak
mücadelelerine yardım edilmesi (örneğin enerji, çevre ve nükleer güvenlik
konularında). Ekonomik açıdan çok önemli olan bu Ortak Strateji, karĢılıklı ticaretin
247
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ve yatırımın arttırılması ve ortak pazarın oluĢturulması için Rusya Federasyonu ile
birlikte ekonomik iĢbirliğinin derinleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi için AB‟den söz
almayı sağlamıĢtır.248
AB ve Rusya ortak değerler ve çıkarları kapsamak üzere Mayıs 2003 yılında
St. Petersburg‟da gerçekleĢtirilen zirvede OĠA çerçevesinde dört ortak alan
belirleyerek, bu alanlarda iliĢkilerin derinleĢtirilmesine ve yasal uyumlaĢtırmanın
sağlanmasına karar vermiĢtir. Bu alanlar Ģunlardır:


Ekonomi



Özgürlük, güvenlik ve adalet



DıĢ güvenlik



AraĢtırma, eğitim ve kültür.249

Ortak Ekonomik Alan (OEA), Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu
ekonomilerini ticari iliĢkiler ve yatırımlar açısından daha iĢlevsel hale dönüĢtürmesini
hedeflemektedir. Amaç, Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu Ortak Pazarının
oluĢturulmasıdır. Rusya Federasyonu‟nun DTÖ‟ye üyeliği ve enerji alanında iĢbirliği
de hedeflenmiĢtir. Bunların yanı sıra çevre gibi iĢbirliği gerektiren alanlarda birlikte
çalıĢılması önerilir.250 OEA‟nın oluĢturulması her iki taraf için de kârlı olmuĢtur.
OEA‟nın amacı Rusya Federasyonu ve AB arasında açık ve bütünleĢmiĢ pazar
oluĢturmaktır. Burada amaç ticaret ve yatırımı ilerletip Ģirketlerin kurulmasına imkan
sağlamak, enerji, transfer, tarım, çevre gibi alanlardaki iĢbirliğini güçlendirmek,
ekonomik iĢbirliğini ve reformları geliĢtirmek, RF ve AB ekonomilerinin rekabetçi
olmasını sağlamaktır.251
Ortak alanlar, ticaretin çeĢitlendirilerek artırılmasını, ticaret önündeki
engellerin kaldırılmasını, iki taraf arasındaki ekonomik bütünleĢmeyi güçlendirerek
yeni yatırım fırsatları yaratılmasını, özellikle Rusya‟nın yasal düzenlemeler açısından
AB‟ye yaklaĢmasını, piyasaların serbestleĢtirilmesini ve kurulacak yakın iĢbirliği
248
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sayesinde

Rusya‟daki

altyapının

güçlendirilmesini

hedeflemektedir.

Böylece

ekonomik bir bütünleĢmeye gidilerek, yaklaĢık 600 milyon tüketiciden oluĢan bir
pazara eriĢilmesi amaçlanmaktadır. 27 Haziran 2008‟de yeni Rusya Devlet BaĢkanı
Dimitri Medvedev‟in katılımıyla gerçekleĢen AB-Rusya zirvesinde taraflar arasındaki
iĢbirliğinde gelinen noktanın bir değerlendirmesi yapılırken, ortak dört alanla ilgili yol
haritasının uygulanması alanındaki ilerlemeler de gözden geçirilmiĢtir. Ayrıca
OĠA‟nın yerini alacak daha kapsamlı bir anlaĢma metni oluĢturmak üzere
müzakerelere baĢlanmasına karar verilmiĢtir. Bu yeni anlaĢmanın Rusya ve AB
üzerinde bağlayıcılığı da olacak uluslararası taahhütleri içermesi, yeni anlaĢma
imzalanana kadar ise eski anlaĢmanın geçerli kalması kararlaĢtırılmıĢtır.252
1 Mayıs 2004 tarihinde yeni on üye ile AB'nin beĢinci büyük geniĢlemesi gerçekleĢmiĢ, 2007 yılında ise Bulgaristan ve Romanya AB'ye katılmıĢlardır. Bu
geniĢleme ile AB dünyanın en büyük pazarı haline gelmiĢtir. AB'nin geniĢlemesi ile
Rusya Federasyonu'nun Kaliningrad bölgesi AB tarafından çembere alınmıĢtır.
Ayrıca, 1994 yılında AB ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan ticari
antlaĢmanın, artık AB'nin yeni üyelerini de kapsıyor olması Moskova'da rahatsızlık
yaratmıĢtır. Çünkü, Rusya Federasyonu eski VarĢova Paktı üyeleri olan yeni AB
üyeleri için ayrı bir ekonomik düzen uygulamaktaydı. Bundan dolayı Moskova,
AB'nin geniĢlemesinden kaynaklanan ekonomik zararlarını asgariye indirmek için son
dakikaya kadar uğraĢ vermiĢ ve bu konu AB Dönem BaĢkanı Romano Prodi'nin
Moskova ziyareti sırasında gündemi iĢgal etmiĢtir. Böylece, 27 Nisan 2004 tarihinde
yapılan AB-Rusya zirvesinde, Rusya Federasyonu'nun önceden imzaladığı ticari
antlaĢmanın yeni üyelere de uygulamasına karar verilmiĢ ve bunun karĢılığında
Moskova'ya bazı imtiyazlar tanınmıĢtır.253
Rusya‟nın ihracat ortaklarına bakılacak olursa ilk sırada 24.493 milyon dolar
ile Almanya‟yı, Ġtalya, Ġngiltere, Fransa ve Ġspanya izlemektedir Diğer taraftan
Rusya‟nın ithalat ortakları arasında Almanya ilk sırada yer almaktadır. Bunu Fransa,
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Ġngiltere, Ġspanya ve Ġtalya izlemektedir.254 AB ise Rusya'nın en büyük ticari
ortağıdır.255 AB genel olarak kimyasallar, taĢıma araçları, sanayi makineleri açısından
net ihracatçı pozisyondayken ham madde ve enerji ticaretinde net ithalatçı
konumundadır. Ayrıca, AB‟nin korumacı tarım politikasına rağmen gıda ve içecek
ticaretinde de önemli bir açık mevcuttur.256
Rusya AB‟nin üçüncü büyük ticaret ortağı konumundadır. AB‟nin Rusya‟dan
ithalatında en büyük kalemi enerji, madeni yakıt ürünleri ve kimyasal maddeler
oluĢturmaktadır. Rusya‟ya ihraç edilen ürünler arasında ise ulaĢım araçları ve yan
ürünleri, sanayi ürünleri, gıda ve canlı hayvan yer almaktadır.257 1990‟ların
baĢlarından itibaren küresel ekonominin önemli bir oyuncusu olan Rusya
Federasyonu‟nun son yıllardaki makro ekonomik politikalarının enflasyonun
düĢürülmesi, istikrarlı bir döviz kurunun sağlanması, kamu borçlarının zamanında
ödenmesi ve ekonomik büyümenin devamı üzerinde yoğunlaĢtığı, yükümlülüklerini
yerine getiren Rusya Federasyonu hükümetinin ekonomide istikrarlı büyüme sağladığı
görülmektedir. Dengeli mali politikalar ve para politikalarındaki korumacı yaklaĢım
ekonomideki finansal göstergelerde iyileĢmeye ve istikrara önemli ölçüde katkıda
bulunmuĢtur. Meherremov‟a göre, hızla değiĢen dünyada Rusya Federasyonu‟nun
rekabetçi potansiyelinin yüksek olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte,
ekonominin, sosyal sistemin ve devlet yapısının modernizasyonu için bir dizi
reformun yakın bir gelecekte uygulamaya konulması gerekmektedir. Bununla birlikte,
Rusya Federasyonu hükümeti, ekonominin enerji dıĢındaki alanlarının geliĢtirilmesine
önem vermektedir. Ülkedeki ekonomik geliĢmeler sonucu Rusya Federasyonu yabancı
sermaye yatırımları için de cazip bir ülke konumuna gelmiĢtir. Rusya Federasyonu
yabancı sermaye yasası, Ağustos 1991 tarihinde yürürlüğe girmiĢ olup, kimlerin
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“yabancı yatırımcı” sayıldığı, yabancı yatırım Ģekilleri, yabancı yatırım kapsamında
sayılacak giriĢimlerin tarifleri yapılmaktadır.258
Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği, enerji alanında olduğu gibi ekonomik
alanda da karĢılıklı yakın iliĢkiler içindedir. Rusya‟nın en büyük ticaret ortağı AB‟dir.
Rusya ise AB‟nin üçüncü büyük ticaret ortağıdır. AB ve RF arasında Ortak ĠĢbirliği
AnlaĢması çerçevesinde yürüyen iliĢkiler kapsamında 2003 yılında dört ortak alan
belirlenmiĢtir. Bunlardan biri Ortak Ekonomik Alandır. OEA ile ticaret ve yatırımın
geliĢtirilmesi,

iĢbirliğinin

güçlendirilmesi,

taraflar

arasındaki

ekonomik

bütünleĢmenin güçlendirilmesi gibi hedefler elde edilmeye çalıĢılmaktadır.
2.4 Değerlendirmeler
Soğuk SavaĢ sonrası dönemde birçok aktör kendi konumunu tanımlamak ya da
gözden geçirmek durumunda kalmıĢtır. Ġki kutuplu sistemin yerini daha karmaĢık bir
düzensizlik ortamına bırakması, güç mücadelelerinin niteliğinde farklılıkların ortaya
çıkmasına neden olmuĢtur. Bu perspektifte bütün aktörlerin birbirlerine yönelik
davranıĢlarında belirli bir güven bunalımı süreci yaĢanmaktadır. Bu kapsamda,
Rusya'nın iç dinamiklerinde geçirdiği değiĢim süreci özel bir anlam taĢımaktadır. AB
organları bu anlamı farklı açılardan değerlendirmektedirler. Belirli ortaklık
stratejilerinden sonra gelinen bu aĢamada her iki taraf da birbirini daha iyi tanımaya
çalıĢmaktadır. Dönemsel olarak bazı sorunların ön plana çıkması kaçınılmazdır, ancak
bunların kronikleĢmesi de ancak iki tarafın birbirlerine olan güvenleriyle aĢılabilir.
Bunun ötesinde bu sürecin karmaĢıklaĢması, Soğuk SavaĢ sonrası dönemin
belirsizliklerinin daha da derinleĢmesine yol açabilir.259
Rusya Federasyonu‟nun AB‟nin teknik desteğine ve yatırımına, AB‟nin ise
Rusya Federasyonu‟nun petrolüne ve gazına ihtiyacı vardır. Rusya Federasyonu çok
açık Ģekilde bu yakınlaĢmaya, AB sermayesinin makul Ģartlarda yapacağı
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yatırımlarına hazır olduğunu ve AB‟nin enerji sıkıntısını çözebileceğini göstermiĢtir.
Sorun, AB‟nin bu büyük yatırımları yapmaya hazır olup olmamasına bağlıdır.260
Haukkala‟ya göre, iki taraf da gerçek bir ortaklık yönündeki temel ihtiyacı
inkâr etmemektedir. Avrupa Birliği, Rusya‟nın Avrupa‟da oynadığı kilit rolü ve
Moskova‟yla stratejik bir ortaklık geliĢtirme ihtiyacını açıkça kabul etmektedir.
Benzer Ģekilde, Rusya “Büyük Avrupa”nın bir parçası olma ve daha büyük Avrupalı,
ve hatta küresel süreçleri Ģekillendirmede söz sahibi olma isteğini dile getirmektedir.
Ancak, Ģimdiye kadar bu temel anlayıĢ gerçek seçimler ve politikalara
dönüĢtürülmemiĢtir.261
George Bovt, Avrupa Birliğinin iç reformunun 1 Aralık 2009‟da yürürlüğe
girmesinden sonra 2010‟dan itibaren Rusya-AB temasları ve görüĢmelerinin
formatının değiĢtirilebileceğini belirtmektedir. Moskova bugüne kadar Avrupa‟daki
daha olumlu üyelerle iki taraflı iliĢkilere daha fazla önem vermiĢ ve rahatsız üyeler
olduğunu düĢündüğü ülkeleri gözardı etmiĢtir. Moskova zaman zaman AB ülkeleri
arasındaki anlaĢmazlıkları kendi yararına kullanmaya çalıĢmaktadır, ancak artık daha
birlik içinde bir Birlikle uğraĢmak zorunda kalacaktır.262
Bu bölümde, Soğuk SavaĢ sonrası RF-AB iliĢkileri ele alınmıĢtır. Rusya‟nın
özellikle enerji kozunu kullanarak bu iliĢkilerde etkin olma niyetine dikkat çekilmeye
çalıĢılmıĢtır. Son dönemde dünyada tüm yollar Ģu veya bu Ģekilde enerji sorununa
çıkmakta ve tüm tartıĢmalar bu konu üzerine yoğunlaĢmaktadır. Rusya, önemli
derecede doğal kaynak rezervine sahip olmasının yanı sıra Orta Asya‟daki doğal
kaynak zengini ülkelerin kaynaklarını da kendi kontrolü altında tutmak, böylece dıĢ
politikada özellikle Batıyla iliĢkilerinde kendisini güçlü kılmak istemektedir. Bu da
Rus doğal gazına neredeyse bağımlı olan AB için aslında büyük bir sorun teĢkil
etmektedir. AB bu yüzden, Rusya ile iliĢkilerini güçlü tutmaya çalıĢmaktadır ancak
ülkelerin Rusya ile ayrıca ikili iliĢkiler geliĢtirmeleri AB‟nin birtakım politikalarını
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uygulamasını güçleĢtirmektedir. Doğal gaza bağımlılık, AB‟yi farklı alternatif
arayıĢlarına itmektedir. Güvenlik konusu da esasında taraflar arasındaki sorunlu
alanlardan biridir. Özellikle NATO‟nun eski Doğu bloku ülkelerini içine alarak
geniĢleme isteği Rusya‟yı rahatsız eden konulardan biridir. Bir sonraki bölümde,
Rusya

Federasyonu

irdelenecektir.

–

Avrupa

Birliği

iliĢkilerinin

Türkiye‟ye

yansımaları
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III. BÖLÜM
RUSYA FEDERASYONU – AVRUPA BĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠLERĠNĠN
TÜRKĠYE’YE YANSIMALARI
Türkiye hem yakın çevre hem de tüm Avrasya'yı ilgilendiren çok sayıda ikili
ve çok taraflı itilafların, krizlerin ve yer yer çatıĢmaların merkezinde yer alan çok
önemli bir jeopolitik konuma sahiptir.263 Türk Boğazları, Rusya ve Hazar'dan
Karadeniz'e aktarılan petrolün uluslararası geçiĢ noktalarıdır. Karadeniz, Avrupa,
Avrasya ve Orta Doğu güvenlik alanlarını buluĢturmaktadır.264 Soğuk SavaĢın önemli
bir ülkesi olarak görülen Türkiye‟de Soğuk SavaĢın sona ermesiyle karakol görevini
yitirmiĢ olma ve bu çerçevede önemini kaybetmiĢ olma duygusu yaĢanmaya
baĢlamıĢtı. Soğuk SavaĢta Türkiye Batı‟nın ve NATO‟nun Sovyetler Birliği
karĢısındaki ileri karakoluydu ve bu konumu Batı bloku için çok önemliydi.265 Ġki zıt
sisteme ait oldukları için iki bölgesel güç, Rusya ve NATO üyesi Türkiye, arasındaki
iliĢkileri Soğuk SavaĢ algılamaları belirliyordu. Bu nedenle, iki ülke sadece diğer
taraftan gelen tehdidi algılıyordu ve iliĢkileri rekabete dayanıyordu. Ancak, Sovyetler
Birliği‟nin

yıkılarak

Rusya Federasyonunun

doğması

Türk-Rus

iliĢkilerinin

“normalleĢmesi” için bir fırsat sunmuĢtu.266 Bu bağlamda Soğuk SavaĢ sonrası
yaĢanan bunalımı Türkiye‟nin de derinden yaĢadığı söylenebilir. Bu dönemde üyelik
amacıyla AB‟ye baĢvuran Türkiye ret cevabı almıĢtı. Kısacası Soğuk SavaĢın
ertesinde Türkiye uluslararası arenada yalnızlaĢmıĢ bir devletti.267
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Rusya ile iliĢkiler, Batı ile iliĢkilerde bir koz
olarak kullanılmaya baĢlanmıĢ ve 2000'li yıllarda ise Batı yönelimine karĢı alternatif bir
tercih meselesi gibi yüzeysel olarak algılandığı bir döneme girilmiĢtir. Türkiye-Rusya
iliĢkilerinin doğasındaki realist paradigma çerçevesinde değiĢen küresel ve bölgesel güç
dinamiklerine paralel olarak iki ülke iliĢkilerinin boyutu değiĢmektedir. Son dönemlerde
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meydana gelen geliĢmeler iki ülkeyi birbirine yakınlaĢtırmaktadır. Türkiye-Rusya
iliĢkilerinin 2000'li yıllardan itibaren ivme kazanmaya baĢladığı ve her iki ülkenin
birbirlerine karĢı yaklaĢımlarının özellikle 2003-2007 döneminde değiĢme eğilimine
girdiği gözlenmiĢtir. Türkiye-Rusya iliĢkilerinin geliĢmesine zemin hazırlayan en önemli
unsur iki ülke arasındaki ticari iliĢkilerin son yıllarda beklenenin üzerinde artmasıdır.
Putin'in 5-6 Aralık 2004 tarihindeki Ankara ziyareti, 1973'ten beri Rusya'dan
Türkiye'ye yapılan cumhurbaĢkanlığı düzeyinde ilk ziyaret olması açısından iliĢkilerin
kazandığı ivmeyi göstermektedir. Bu ziyaret sonucunda iki ülke arasında ortak bir siyasi
bildirge imzalanmıĢtır. Türkiye-Rusya iliĢkilerinde yakınlaĢmayı sağlayan faktörlerin
baĢında öncelikle iki ülkenin karĢılıklı olarak tehdit algılamalarındaki değiĢim
gelmektedir. Türkiye artık Rusya'yı Sovyet dönemindeki gibi bir tehdit olarak
algılamamakta, Rusya da Türkiye'yi Soğuk SavaĢ dönemindeki gibi NATO'nun güney
kanat ülkesi olarak değil, enerji kaynakları için kârlı bir pazar olarak görmektedir. Ayrıca
Putin'in ekonomik iliĢkileri dıĢ politika önceliği olarak kullanması iki ülke arasındaki
ticaretin geliĢmesine önemli katkı sağlamıĢ, Türkiye'nin artan enerji ihtiyaçları iliĢkilerin
geliĢmesine yardımcı olmuĢtur ve iki ülke iliĢkilerinde karĢılıklı güven artmıĢtır.268
Türk ve Rus halkları, yan yana yaĢamıĢ ve tarih boyunca sık sık birbirleriyle
savaĢmak zorunda kalmıĢtır. Buna rağmen ortak yönleri çok fazladır. Bundan dolayı
Ruslar, Avrupalılarla karĢılaĢtırıldığında Türklere daha yakın görünmektedir. Coğrafi
olarak her iki ülkenin de hem Batı'da hem de Doğu'da topraklarının bulunması, iki
ülkeyi birleĢtiren bir diğer etkendir. Dolayısıyla, Rusya ve Türkiye ne Batı‟da ne de
Doğuda tam kabul görmektedir. Rusya ve Türkiye'nin bir diğer ortak noktası ise
tarihteki en büyük imparatorlukları kurmaları ve bu imparatorlukların aynı
dönemlerde yıkılıp yerlerine iki yeni devletin kurulmuĢ olmasıdır. Yeni kurulan iki
devlet ilk yıllarında yakın iliĢki içinde olmuĢtur.269
Türkiye‟nin, 1990 sonrası SSCB‟nin dağılmasıyla müĢterek kara sınırı
kalmamasına karĢın, enerji ve ticaret bağlamında ve Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği
(KEĠ) çerçevesinde RF ile iliĢkileri yoğun olmuĢtur. Önce SSCB daha sonra RF
iliĢkilerinde ciddi bir gerginlik ve/veya kriz yaĢanmamıĢtır. Türkiye‟nin “Kıbrıs
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Harekâtı” sonrası Batı tarafından ülkemize karĢı baĢlatılan ekonomik ambargo
sürecinde, RF gerek teknoloji gerekse kredi desteği vererek, Türkiye‟nin petrol
rafinerisi, demir-çelik, metal ve kimya sanayi sektörlerinde yatırım yapmasına ve
ekonomisini geliĢtirmesine katkıda bulunmuĢtur.270 Rusya, 1990‟lar boyunca Ġran, Çin
ve Orta Asya cumhuriyetleriyle ekonomi, ticaret, enerji ve güvenlik alanlarında ikili
anlaĢmalar imzalamıĢ, ayrıca bu çabalarını çeĢitli bölgesel iĢbirliği örgütleri
kapsamında da sağlamlaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. Rusya‟nın Avrasya ülkeleri ile
geliĢtirdiği iliĢkilerden Türkiye-Rusya iliĢkileri de payını almıĢtır. Hatta 1998‟de
Rusya‟nın geçirdiği ekonomik krize kadar Rusya ve Türkiye arasındaki ticari iliĢkiler
büyük bir hızla geliĢmiĢ ve bu ivme sayesinde Rusya, Türkiye‟nin dıĢ ticaretinde
Almanya‟dan sonra en çok payı alan ikinci ülke haline gelmiĢtir. 1992-1997
döneminde Türkiye‟nin Rusya‟ya gerçekleĢtirdiği ihracat %367 artarken, ithalat %97,
toplam ticaret hacmi de %177 artmıĢtır. Bu veriler sayesinde Rusya, 1997 itibariyle
toplam ticarette Türkiye‟nin dördüncü en büyük ortağı haline gelmiĢtir. Bu dönemde
Rusya-Türkiye ekonomik iliĢkilerinde lokomotif görevi gören „bavul ticaretinin‟ yanı
sıra Türk inĢaat Ģirketleri de Rusya‟da oldukça faal bir duruma gelmiĢlerdir. 1993
yılında yasama ve yürütme arasında yaĢanan çatıĢma sonucunda harap olan Rusya
meclis binası Beyaz Ev‟in bir Türk inĢaat Ģirketi tarafından yeniden inĢa edilmesi,
Türk inĢaat Ģirketlerinin Rusya pazarında eriĢtikleri konumu simgelemesi açısından
oldukça önemlidir. Rusya-Türkiye ekonomik iliĢkilerinde dikkat çeken bir baĢka alan
da turizm olmuĢtur. Bu dönemde Türkiye‟yi ziyaret eden Rus turist sayısında adeta bir
patlama yaĢanmıĢ ve özellikle Antalya, Rus turistler için en gözde tatil mekânlarından
birisi haline gelmiĢtir. Rusya ve Türkiye arasındaki iĢbirliği sadece ekonomiyle sınırlı
kalmamıĢtır. 1990‟lar boyunca karĢılıklı olarak gerçekleĢtirilen pek çok resmi ziyaret
esnasında iki ülke arasında teknolojik ve askeri alanlarda da iĢbirliği anlaĢmaları
imzalanmıĢ, hatta Türkiye, Rusya‟dan silah satın alan ilk NATO ülkesi olmuĢtur. Ġki
ülke arasında ivme kazanan bu çok boyutlu iliĢkiler, özellikle Rus siyasetçiler
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tarafından Türkiye ve Rusya arasında bir stratejik ortaklığın doğmakta olduğu
iddialarının dile getirilmesine vesile olmuĢtur.271
Bu bölümde RF-AB iliĢkilerinin Türkiye‟ye yansımaları ele alınacağı için
öncelikle Türkiye‟nin taraflarla olan bire bir iliĢkileri incelenecektir. Ġlk olarak RusyaTürkiye iliĢkileri incelenecektir. Bunu yaparken esas vurgu Soğuk SavaĢ sonrası
iliĢkiler üzerinde olacaksa da Soğuk SavaĢ öncesi iliĢkiler de genel olarak ele
alınacaktır. Ardından Türkiye-Avrupa Birliği iliĢkilerine genel bir bakıĢ yapılacak ve
daha sonra RF-AB iliĢkilerinin Türkiye‟ye etkilerinin ne olduğu incelenecektir.
3.1 Soğuk SavaĢ Sonrası Rusya Federasyonu – Türkiye ĠliĢkileri
Kamalov‟a göre yaklaĢık bin yıl önce272 CaĢın273 ve Cankara‟ya göre ise 1492
yılında baĢlayan 513 yıllık resmi tarihsel geçmiĢe sahip Rus-Türk iliĢkilerinin RusyaOsmanlı döneminde, iki ülke arasında Kafkaslardan Balkanlara uzanan hatta ciddi bir
rekabet yaĢanmıĢtır. Her iki ülke I. Dünya SavaĢı‟nın karĢıt tarafları içinde yer
almıĢtır. Rusya‟da BolĢeviklerin iktidara gelmesi ve Türkiye‟de de Mustafa Kemal
Atatürk liderliğinde yeni bir devletin kurulması ile taraflar arasında yeni bir dönem
baĢlamıĢtır. Soğuk SavaĢ döneminde ise Sovyetler için Türkiye NATO‟nun güney
kanat ülkesi, Türkiye için Sovyetler Birliği kızıl tehdit olarak değerlendirilmiĢtir.274
I. Dünya SavaĢı sonrasında, KurtuluĢ SavaĢı yıllarında Türkiye Büyük Millet
Meclisiyle 16 Mart

1921'de Moskova'da

Türk-Sovyet Dostluk AntlaĢması

imzalanmıĢtır. Moskova AntlaĢmasıyla, Batum Rusya'ya ait Gürcistan'a bırakılmıĢ ve
Kars'ın doğusundaki Arpaçay Suyu sınır olarak belirlenmiĢtir.275 Cumhuriyetin
kurulmasına denk gelen yıllarda SSCB ile kurulan ve iki dünya savaĢı arası dönemde
devam eden yakın dostluk iliĢkileri, 1945'te II. Dünya SavaĢının sona ermesiyle ciddi
bir gerginlik dönemine girmiĢtir. Sovyet Rusya, 23 Ağustos 1939'da Rus-Alman
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Saldırmazlık Paktının imzalanmasından hemen hemen bir ay sonra, ilk defa olarak
Ankara'dan bazı taleplerde bulunmuĢtur. Sovyetler, Türkiye'ye Çanakkale Boğazı'nın
birlikte savunulmasını önermiĢ ve bu boğazdan Karadeniz'e sahildar olmayan ülkelerin
gemilerinin geçemeyeceği konusunda teminat istemiĢtir.

Bu

arada,

Montrö

SözleĢmesi'nde tadilat öngören bazı önerileri de Ankara'ya iletmiĢtir. Almanya'nın 22
Haziran 1941'de SSCB'ye saldırmasıyla Moskova'nın Türkiye üzerindeki baskıları, bu
tarihten sonra bir süre için hafiflemiĢtir. Bu dönemde Moskova, savaĢın kendi
üzerindeki yükünü azaltmak amacıyla Türkiye'yi Almanya'ya karĢı savaĢa sokmaya
çalıĢmıĢtır. Moskova, 19 Mart 1945 tarihinde 25 Aralık 1925 tarihli Türk-Rus Dostluk
ve Saldırmazlık AntlaĢmasını feshetmiĢtir. Ruslar ayrıca 7 Haziran 1945‟te Kars ve
Ardahan'ın Ermeni toprağı olduğu ve zamanında Türkiye'ye haksız olarak verildiği
gerekçesiyle SSCB'ye iade edilmesi ve Boğazlarda üs verilmesi talebinde bulunmuĢtur.276
ABD 1947 yılında gittikçe artan komünizm tehlikesine karĢı Batı Avrupa'nın
ekonomisini canlandırmak amacıyla Marshall yardımını baĢlatmıĢtır. Bu yardım
programına Yunanistan'la birlikte Türkiye'nin de dahil edilmesi, ABD'nin Ankara'ya
yönelik Sovyet tehdidini sonunda algıladığını göstermektedir. Takip eden yıllarda
Batıya yönelik Sovyet tehdidinin daha da ciddi boyutlara ulaĢması, NATO'nun
kurulmasına yol açmıĢtır. Türkiye, Yunanistan ile birlikte 18 ġubat 1952 tarihinde
örgüt üyeliğine kabul edilmiĢtir. Moskova, Türkiye'nin NATO üyeliğini tepki ile
karĢılamıĢ ve Ankara'yı, Türk topraklarını emperyalistlerin Rusya aleyhindeki
mütecaviz emelleri için kullandırmakla suçlamıĢtır. Bütün örgütlere üye olan ve Batılı
ülkelerle siyasi-askeri ve ekonomik alanlarda ikili düzeyde güçlü bağlar geliĢtiren
Ankara'ya karĢı bu koĢullarda baskı yapmanın artık pek mümkün olamayacağını fark
ederek Türkiye siyasetini de gözden geçirme ihtiyacını duymuĢtur. Neticede 1939'dan
itibaren Türk-Sovyet iliĢkilerinde tedricen tırmanan gerginlik yerini bir durgunluk
dönemine bırakmıĢtır. Moskova, 30 Mayıs 1953 tarihinde Türk Büyükelçiliğine yaptığı
açıklamada,

Sovyetler

Birliği‟nin

bundan

böyle

Türkiye'den

toprak

talebi

bulunmadığını bildirmiĢtir. Ankara sonraki yıllarda, Moskova'nın Türkiye ile iliĢkileri
normale döndürme ve ekonomik iĢbirliğini geliĢtirme amacıyla yaptığı açılımları da
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haklı olarak ihtiyatla karĢılamıĢ ve Moskova'ya karĢı devamlı bir güvensizlik duygusu
içinde olmuĢtur.277
1960'ların ortasından itibaren Türk Rus iliĢkilerinde normalizasyon olarak
nitelendirilebilecek yeni bir dönem baĢlamıĢtır. Bu dönemde iki ülke arasındaki
iliĢkileri düzenleyen iki önemli belge imzalanmıĢtır. Bunlardan biri, Sovyet Devlet
BaĢkanı Podgorni'nin 1972 yılındaki ziyaretinde imzalanan "Ġlkeler Deklarasyonu"dur.
Bunda iki ülke arasındaki iliĢkilerin dayandığı ilkelere yer verilmiĢ olup bunlar
arasında Türkiye açısından büyük önem arz eden toprak bütünlüğüne, egemenlik ve
bağımsızlığa saygı ilkeleri bulunmaktadır. Ġkincisi ise zamanın BaĢbakanı Ecevit'in
1978 Haziranındaki Moskova ziyareti sırasında imzalanan "Ġyi KomĢuluk ve Dostça
ĠĢbirliği Ġlkeleri Siyasal Belgesi" olup bunun birincisinin geniĢletilmiĢ Ģekli olduğu
söylenebilir. Bu ikinci belge ekonomik iĢbirliği ilkelerini de içermektedir.278 Ġki ülke
arasında ekonomik iĢbirliğine yöneliĢ, esas olarak Gorbaçov dönemi ile baĢlar.
Gorbaçov‟un ülkeyi dıĢa açma yönündeki politikaları temelde ekonomik iliĢkilerin
geliĢtirilebilmesi olanağını yaratmıĢtır. 1984 yılında yapılan doğal gaz anlaĢmasıyla
SSCB, 1987 yılından baĢlayarak Türkiye‟ye gaz ihraç etmeye baĢlamıĢtır. 1984‟teki
anlaĢma, o güne kadar soğuk yürüyen iliĢkiler açısından köĢe taĢı sayılabilecek
nitelikteydi. Zira anlaĢmanın ardından ticari iliĢkiler büyük ivme kazanmıĢtır. 1984
yılında imzalanan Doğal Gaz AnlaĢması ile ivme kazanan Türk-Rus ticari iliĢkileri,
her iki ülkede farklı dönemlerde yaĢanan ekonomik krizler istisna olmak kaydıyla,
zaman içinde artıĢ eğilimi göstermiĢtir. Doğal gaz anlaĢmasının Türkiye‟ye sağladığı
önemli fırsatlardan biri, bu anlaĢma çerçevesinde Türk müteahhitlerine Rusya
pazarına giriĢ imkanı sağlamıĢ olmasıdır. 1986‟da imzalanan anlaĢma uyarınca 1988
yılından itibaren doğal gaz bedellerinin % 25-30‟luk kısmı müteahhitlik hizmetlerinde
kullanılmaya baĢlanmıĢtır.279
Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda ortaya çıkan 15 bağımsız devlet
arasında Rusya Federasyonu da diğerleriyle eĢzamanlı olarak Türkiye tarafından
tanınmıĢtır. Sovyetler Birliği'nin varisi olması nedeniyle, geçmiĢte yapılan
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anlaĢmaların Rusya Federasyonu ile de geçerliliğini koruyacağı teyit edilmiĢtir. Bu
yeni dönem, Ģimdiye kadar yaĢananın ötesinde çok dostane ve sıcak bir atmosferde
baĢlamıĢtır. GeçmiĢte 1960'lı yıllardan itibaren Sovyetler Birliği'nin Türkiye‟ye
yaptığı gibi bu defa da Ankara Moskova'ya karĢı yakınlık göstermiĢtir.280 1980'lerin
ortasından itibaren iki ülke arasında süratle geliĢen iĢbirliği halen de aynı hızla devam
etmektedir. Buna karĢılık Rusya da, Türkiye'de enerji sektörü dahil birçok alandaki
projelerle ilgilidir.281
1990'da Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra mirasçısı Rusya Federasyonu
ile Türkiye arasındaki iliĢkiler tekrar canlanmıĢtır. Ancak Türkiye SSCB'nin
yıkılmasına hazırlıksız yakalanmıĢ, Rusya da Türkiye'ye Ģüpheyle yaklaĢmaya devam
etmiĢtir.282 Yeltsin döneminde iliĢkiler önce iĢbirliğinden karĢıtlığa, sonra da tekrar
iĢbirliğine kaymıĢtır. ĠliĢkiler 1996 yılında Yevgeny Primakov‟un DıĢiĢleri Bakanı
olmasıyla daha da gerginleĢmiĢtir. Çok kutuplu bir dünya yaratma fikrini benimseyen
Primakov, Türkiye-ABD eksenine karĢı Ġran-Yunanistan-Ermenistan-Suriye ve
Rusya‟dan oluĢan bir ittifak kurmaya çalıĢmaktaydı. Ancak Türkiye ile sürtüĢmeli bir
iliĢki yaĢamak için gerekli finansmana sahip olmadıklarını anlayan Yeltsin 1998
ekonomik krizinin ardından Türkiye ile iĢbirliği politikası izlemeye baĢlamıĢtır.283
ĠliĢkilerdeki kırılma noktası
284

mümkündür.

olarak ise 2004-2005 dönemini kabul etmek

Vladimir Putin‟in Aralık 2004‟teki Türkiye ziyareti ise Türk-Rus

iliĢkileri tarihinde bir Rus liderin Türk baĢkentine yaptığı ilk ziyaret olmuĢtur.285 Putin
5-6 Aralık 2004‟te Türkiye‟yi ziyaret etmiĢtir. Putin, bu ziyareti ile 32 yıl aradan sonra
Türkiye‟ye gelen ilk Rusya Devlet BaĢkanı olmuĢtur. Ziyarette Türk-Rus iliĢkilerinin
durumu ve iki ülkeyi de ilgilendiren uluslararası konular görüĢülmüĢtür. Öne çıkan
bazı konu baĢlıkları Ģunlar olmuĢtur:
280
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Kafkasya ve bölgesel konular (Çeçenistan, Ukrayna, Kıbrıs, Irak),



Enerji alanında iĢbirliği,



Boğazlara alternatif boru hatları inĢası,



Ekonomik iĢbirliği konuları,



Rusya‟nın enerji ağırlıklı yeni yatırım önerileri,



Helikopter ihalesi ve askeri iĢbirliği.286
2004 yılı içinde Türk-Rus iliĢkileri açısından ön plana çıkan en önemli konu,

tarihsel süreç içinde oluĢan algılama sorununun aĢılmasında gösterilen gayret ve kat
edilen mesafe olmuĢtur.287 Artan askeri iĢbirliği de iliĢkilerin geliĢmesinde önemli
olmuĢtur. Örneğin, Türkiye, Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan 2001‟de
Karadeniz Kuvvetini oluĢturmuĢlardır. Bu arada, Rusya Türkiye‟nin silahlı
kuvvetlerinin modernizasyonunda yer almıĢtır ve askeri teçhizat alımı da ayrı bir
faktördür. Dikkate değer bir konu da bazı NATO ülkelerinin ambargo koyduğu
helikopterlerin alımıdır.288
Ġki ülke arasında enerji bağlamındaki iliĢkilere bakılacak olursa, Türkiye enerji
ithal eden ve aynı zamanda petrol ve doğal gazın transit ticareti açısından elveriĢli bir
konuma sahiptir. Rusya için ise yeni pazarların oluĢturulması son derece önemlidir.289
Putin baĢkan olduktan sonra iĢbirliği politikasını devam ettirmiĢ, Mavi Akım projesine
odaklanmıĢ, iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmayı hedeflemiĢtir.290 15 Aralık
1997‟de imzalanan anlaĢmayla Türkiye‟nin Rusya‟dan 25 yıl süreyle yılda 16 milyar
metreküp doğal gaz alması öngörülmüĢtür. 2.3 milyar dolar değerindeki Mavi Akım
projesiyle Karadeniz‟in altından geçen bir boru hattı Türkiye‟ye ulaĢtırılmıĢtır.
Türkiye ve Rusya arasındaki enerji alanındaki iĢbirliği, uzun vadeli perspektiflerden
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dolayı büyük bir önem taĢımaktadır. Doğal gaz anlaĢması ile baĢlamıĢ olan bu süreç,
90‟lı yıllarda ivme kazanarak, iki ülke arasındaki iliĢkilerin çimentosunu oluĢturmuĢ
durumdadır.291 Bu anlamda Türkiye-Rusya iliĢkilerinde 2007 yılı itibariyle enerji
konusunda birtakım değiĢikliklerin yaĢandığı gözlemlenmektedir. Rus Gazprom ve
Ġtalyan ENI Ģirketleri, “Güney Akım” adı verilen bir projeye iliĢkin memoranduma
imza atmıĢtır ve bu geliĢme Türk-Rus iliĢkilerini etkilemiĢtir.292
Vladimir Putin ile beraber Rusya'nın köklü bir tutum değiĢikliği yaptığını ve
dıĢ politikada ticari ve ekonomik iliĢkilerin öncelik kazanmaya baĢladığını
görmekteyiz. Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik iliĢkilerde bu yönde
enerji alanındaki iĢbirliği ön plana çıkmaktadır. Bu iĢbirliğinin ilk adımı 1984 yılında
imzalanan Gazexport Doğal Gaz Alım-Satım AnlaĢmasıdır. 25 yıl süreli olarak
imzalanan bu anlaĢmaya göre satılacak miktar yıllık 6 milyar metreküp olup, boru
hattı inĢasına 1986‟da, teslimatlara ise 1987 yılında baĢlanılmıĢtır.293 Putin döneminde
Türkiye ile RF arasında yapılan ilk protokol „Avrasya Eylem Planı‟dır. 2001‟de her
iki ülkenin DıĢiĢleri Bakanları tarafından imzalanan protokol; ticaret, kültür ve turizm
konularında iĢbirliğini içermektedir. MüĢterek ekonomik çıkarlar, bölgesel güvenlik
kaygıları ve politik geliĢmeler; tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye-RF
yakınlaĢmasının temel nedenleri olarak görülebilir. Bu geliĢmeler içerisinde 2003‟te
TBMM‟nin ABD askerleri ile ilgili aldığı karar, derin geçmiĢe sahip Türk-Rus
iliĢkileri için dönüm noktası olarak görülmektedir. Türkiye BaĢbakanı Erdoğan‟ın,
2004 yılı Aralık ayında gerçekleĢtirdiği Moskova ziyaretinde imzalanan „Türkiye ve
RF Arasında Dostluk ve Çok Boyutlu Ortaklığın DerinleĢtirilmesine Dair Ortak
Deklarasyon‟un ardından, Putin‟in 2005 Ocak ayında Ankara‟yı ziyaret etmesi,
ekonomik iliĢkilerle baĢlayan iĢbirliğinin politika ve bölgesel güvenlik konularına da
yansıdığını göstermiĢtir. Yalnızca 2005 yılında Putin ve Erdoğan dört kez bir araya
gelmiĢlerdir. Genel olarak, Ankara‟nın, Karadeniz, Irak ve Ġran konusunda Moskova
ile benzer politikalar izlemesi, RF‟nin ABD ile bölgede yürüttüğü rekabette önemli
291
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kazanımlar sağlamasına sebep olmuĢ, enerji konusunda RF ile iĢbirliği bölgede sıkı
bir Ģekilde uygulanan Rus enerji politikalarına yeni açılımlar sağlamıĢtır. Diğer
taraftan; RF‟nin bu açılımlarından biri olan Mavi Akım Projesi kapsamında yapılan
anlaĢma,

Türkiye‟nin

bölge

enerji

politikaları

için

en

büyük

zorluk

görünümündedir.294 Türk-Rus iliĢkilerinin lokomotif gücü olarak görülen ticaret
hacminin sürekli büyümesi, aslında doğal gaz ithalatının her geçen yıl artmasından
kaynaklanmakta ve ticaret dengesinin RF lehine bozulmasına neden olmaktadır. Bu
dengesizliğin giderilmesi konusunda Rus yetkililer; inĢaat ihalelerinde önceliği Türk
Ģirketlerine verdiklerini belirterek, gelecek dönemde Türkiye‟den yarı mamul ve
donanım ithal edilmesini, küçük ve orta boyutlu iĢletmelere ağırlık verilmesini teklif
etmektedirler.295 Bugün Türkiye'nin en fazla doğal gaz alımı yaptığı ülke Rusya'dır.
1984'te iki ülke arasında imzalanan anlaĢma çerçevesinde Rusya 1987 yılında
Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden gelen boru hattıyla, Türkiye'ye gaz ihracatını baĢlatmıĢtır. 2005'te bu boru hattından Türkiye'ye 12 milyar metreküp gaz
ihraç edilmiĢtir. Mavi Akım Projesi tam kapasiteyle faaliyete geçince, Türkiye
Rusya'dan (her iki hattan toplam) yılda 30 milyar metreküp gaz satın alacaktır.296
Putin'in Türkiye ziyaretinden sonra Putin ile Erdoğan, Ocak 2005'te buluĢurken,
taraflar 9 Mayıs 2005'te de Moskova'da II. Dünya SavaĢı'nda elde edilen zafer
kutlamalarında bir araya gelmiĢtir. Putin'in Soçi'de 17-18 Temmuz 2005'te Erdoğan'ı
misafir etmesi ise, Rusya ile Türkiye arasındaki iliĢkilerde yeni bir sayfanın açıldığını
göstermiĢtir.297
Oğan‟a göre, Türkiye ile Rusya ekonomisi birbirini tamamlayan bir yapıya
sahiptir. Enerji konusunda ise iki ülke hem iĢbirliğini sürdürmekte hem de aynı anda
rekabet etmektedir. Türkiye, Rusya‟da perakende ticaretten, inĢaata kadar değiĢik
alanlarda yatırımlar yapmakta ve yaĢ sebze ve meyveden tekstile kadar birçok alanda
mal ihraç etmektedir. Yine Türkiye Rusya‟dan doğal gaz ihtiyacının yaklaĢık yüzde
65‟ini karĢılamakta, petrol ve türevlerine iliĢkin ihtiyacının yüzde 30-40 civarını da
Rusya‟dan almaktadır. Diğer taraftan doksanlı yıllar boyunca Bakü-Tiflis-Ceyhan
294
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Ham Petrol Boru Hattı Projesi (BTC) ve Bakü-Novorosisski Ham Petrol Boru Hattı
Projesi ile iki ülke rekabet etmiĢtir. ġimdi ise Nabucco ve Güney Akım Doğal Gaz
Boru Hattı Projeleri rekabet halindedir. Türkiye ile iliĢkilerin genel olarak her alanda
geliĢtiğine Ģahit olunmaktadır. Sadece ekonomik iliĢkilerde değil, sosyal, siyasal ve
kültürel alanlarda da iliĢkilerin geliĢtiği görülmektedir. Rusya‟nın Türkiye‟ye olan
bakıĢ açısının değiĢmesinde iki önemli kırılma noktası vardır. Bunlardan ilki 2003
yılında ABD tezkeresine TBMM‟de ret kararının çıkmasıdır. Ġkincisi de 8 Ağustos
2008‟de yaĢanan Gürcistan-Güney Osetya-Rusya savaĢında Türkiye‟nin konumunun
ve tutumunun ortaya çıkardığı jeopolitik gerçeklerdir. Rusya‟nın üstünlüğü ile
tamamlanan bu savaĢ sonrasında Rusya ile ABD ve AB arasında ciddi sorunlar ortaya
çıkmıĢtır. Özellikle de Gürcistan‟a yardım götürme bahanesiyle NATO ve ABD
gemilerinin Karadeniz‟e girmeleri sürecinde Türkiye‟nin takındığı tavır, bölgedeki
dengelerin

önemli

ölçüde

değiĢmesini

önlemiĢtir.

Rusya‟nın

Türkiye‟yi

önemsemesinin sebeplerinden birisi Karadeniz ve Türk boğazlarıdır. Türkiye,
ABD‟nin ve NATO‟nun müttefiki olmasına rağmen savaĢ sırasında ve sonrası
dönemde Montrö AnlaĢması‟nı eksiksiz uygulaması ve bölgede tarafsız kalması ona
bölgede büyük saygınlık kazandırmıĢtır. Türkiye‟nin tarafsızlığı, Karadeniz‟in bir
NATO gölü olmasını önlemiĢtir. Bu aynı zamanda Rusya‟ya da büyük bir avantaj
getirmiĢtir. Bu sebepledir ki, Rusya BaĢbakanı Vladimir Putin, CumhurbaĢkanı
Abdullah Gül‟ün 2009 yılı baĢlarında gerçekleĢtirdiği Moskova ziyareti esnasında
yaptığı açıklamada Türkiye için “Türkiye dıĢ politikamızda öncelikli ülkedir” tabirini
kullanmıĢtır. Türkiye‟nin önemli dıĢ ticaret partnerlerinden birisi olan Rusya‟nın
petrol gelirlerinin azalması sebebiyle gelir kaybına uğraması ve küresel krizi ciddi bir
Ģekilde hissetmesi Türkiye‟yi doğrudan etkilemiĢtir. Ocak-Nisan 2009 tarihleri
rakamlarına baktığımızda Rusya‟nın en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında
Türkiye‟nin beĢinci sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye ile Rusya arasında Eylül
2008‟de gümrük iĢlemlerinin basitleĢtirilmesini öngören protokol imzalanmıĢ ve bu
belge Kasım 2008‟de yürürlüğe girmiĢtir.298
CumhurbaĢkanı Abdullah Gül, 12-16 ġubat 2009 tarihleri arasında Rusya
Devlet BaĢkanı Dmitri Medvedev‟in daveti üzerine Rusya Federasyonu‟na bir ziyaret
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gerçekleĢtirmiĢtir. Bu ziyaret, Türk-Rus iliĢkilerinin geliĢmesi açısından büyük önem
taĢımaktadır. Rusya cephesinin de bu ziyarete büyük önem verdiği anlaĢılmaktadır. Ġki
ülke devlet liderleri arasında imzalanan deklarasyonda 1921 yılında Rusya ve TBMM
hükümeti arasında imzalanan dostluk ve kardeĢlik anlaĢmasına atıfta bulunulması göz
ardı edilmemesi gereken bir noktadır. Ġmzalanan bu ortak deklarasyon sonrasında iki
liderin yaptıkları açıklamalarda vurguladıkları ortak nokta, iliĢkilerde yeni bir döneme
girildiği olmuĢtur. Medvedev görüĢmeler esnasında yaptığı açıklamada ikili iliĢkilerin
çok güçlü ortaklık seviyesine ulaĢtığını, ticaret hacminin her geçen yıl arttığını ifade
etmiĢtir. Ġki ülke iliĢkilerinde enerjinin önemli bir yer tuttuğuna değinen Medvedev,
Mavi Akım, elektrik ve nükleer sanayi alanında önemli geliĢmeler sağlandığını
belirterek birçok konuda Türkiye ile bölgesel anlamda hemfikir olduklarını
vurgulamıĢtır.299
Rusya BaĢbakanı Putin, 6 Ağustos 2009‟da da bir günlüğüne Ankara‟ya
gelmiĢtir. Putin‟in „Rusya Federasyonu BaĢkanı‟ olarak gerçekleĢtirdiği 2004 yılından
sonraki ilk ziyareti, hem zamanlaması hem de gündemdeki maddelerin yoğunluğu ve
önemi ile dikkat çekmiĢtir. Enerji konularının damgasını vurduğu görüĢmelerde pek
çok alanda iĢbirliğine gidilmiĢtir. Ġki ülke iliĢkilerinin geldiği nokta incelendiğinde
ciddi bir yol katedildiği görülmektedir. Putin ve Erdoğan, “gaz alanında iĢbirliği” ile
“petrol alanında iĢbirliği” baĢta olmak üzere ekonomi, teknoloji, kültürel alanda
iĢbirliğini öngören toplam 20 iĢbirliği protokolüne imza atmıĢtır.300 Moskova da
Putin‟in Türkiye ziyaretine çok büyük önem verdiğini göstermiĢtir. Eskiden siyasi
sorunlar yaĢanılan Türkiye için artık “çok önemli ortak” nitelemesi yapılmaktadır. Ġki
ülke BaĢbakanlarının açıklamaları, iki farklı projeye taraf iki ülke olan Türkiye ve
Rusya‟yı rakip iki ülke olarak gösteren bakıĢ açılarının, bugünkü Türk-Rus iliĢkilerini
değerlendirmede yetersiz kaldığını göstermektedir. Zira Türkiye ve Rusya‟nın
pozisyonunun birbirlerini „dıĢlama‟ Ģeklinde olmadığı açıktır. Bu durum, hem
Rusya‟nın daha önce BaĢbakan Erdoğan tarafından Nabucco‟ya davet edilmesinden,
hem de Rusya‟nın Türkiye‟ye Güney Akım projesini defalarca sunmasından da
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anlaĢılmaktadır. Güney Akım projesi kapsamında imzalanan protokol konusunda ise
Rusya, son olarak geçtiğimiz kıĢ aylarında sorunlar yaĢadığı Ukrayna‟yı by-pass
ederek, boru hattını Türkiye‟nin münhasır ekonomik bölgesinden geçirmek
istemektedir. Ġmzalanan protokol, Karadeniz‟de fizibilite araĢtırması yapılmasına
olanak sağlayacaktır. Güney Akım projesi Ġtalya‟nın ENI Ģirketiyle birlikte
yürütüldüğünden, söz konusu Protokol‟de Berlusconi‟nin de imzası bulunmaktadır.301
Toplantı sonrasında yaptığı açıklamada BaĢbakan Erdoğan, “Toplantımız, aslında
geçtiğimiz Mayıs ayında Putin'in ev sahipliğinde Soçi'de yaptığımız görüĢmenin bir
devamı niteliğinde oldu. Ġkili iliĢkilerimizin hemen her alanda önemli geliĢmeler
kaydettiğini memnuniyetle not ettik. ĠliĢkilerimizi daha da geliĢtirmek ve daha da ileri
hedeflere ulaĢtırma kararlılığını tüm bürokrat ve teknokrat arkadaĢlarımızla
sürdürdük,” Ģeklindeki açıklamasıyla iliĢkileri geliĢtirmedeki istekliliği yansıtmıĢtır.302
Atılan imzalarla Türkiye, Rusya'ya Güney Akım boru hattının Karadeniz'de, Türkiye
ekonomik bölgesinden geçmesi için gerekli araĢtırma çalıĢmalarının yapılması iznini
vermiĢtir. Güney Akım projesinin Rus Gazprom ve Ġtalyan ENI ortaklığıyla yapılması
planlanmaktadır. Güney Akım doğal gaz boru hattına Türkiye'nin de katılımı,
Karadeniz'de Türk suları üzerinden nakliyat yapılmasına olanak verecektir. Ġmzayla,
Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz alımına imkân sağlayan ve 2011'de bitecek olan
anlaĢmanın süresi de uzatılmıĢtır. Putin bu anlaĢmayla Türkiye'nin önemli bir transit
ülke konumuna geleceğini vurgulamıĢ ve "Eksperler Güney Akım ve Nabucco rakip
diyor. Fakat Güney Akım, Nabucco'nun önünü kapatmıyor. Önemli tüketici
ihtiyaçlarına göre ikisi birlikte yürür," açıklamasını yapmıĢtır.303
Rusya‟nın Nabucco‟ya alternatif olarak sunduğu ve daha önce de pek çok kez
Türkiye‟yi

dahil

etmek

istediği

Güney

Akım

projesi

de

görüĢmelerde

değerlendirilmiĢtir. Türkiye‟nin bugüne kadar inisiyatifini Nabucco‟dan yana
kullandığını ve Güney Akım‟a doğrudan katılmadığını dikkate alan Putin, Nabucco ve
Güney Akım‟ın birbirine rakip olduğunu ancak Güney Akım'ın Nabucco'nun önünü
kesmediğini belirtmiĢtir. BaĢbakan Erdoğan ise Rus gazına alternatif olan Nabucco‟da
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Türkiye‟nin önemli rolünün bilinciyle, Türk-Rus iliĢkilerinin hiç olmadığı kadar iyi
bir düzeyde olduğu bu dönemde, söz konusu projeleri birbirine rakip olmaktan ziyade,
enerji tedariki açısından çeĢitlilik yaratan projeler olarak değerlendirmeyi daha doğru
bulduğunu ifade etmiĢtir.304
RF petrol ve doğal gaz rezervlerini yalnızca ekonomik amaçlarla değil aynı
zamanda küresel güç olma yolunda politik amaçlarla da kullanmaktadır. Ayrıca, açık
denizlere çıkıĢları bulunmayan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Hazar Havzası
ülkelerinin zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının yeryüzüne çıkarılıp uluslararası
pazarlara taĢınması aĢamalarında kendi çıkarları doğrultusunda bu ülkelere baskı
yapmaktadır. Bu baskılardan hem bölge ülkeleri hem de Türkiye olumsuz
etkilenmektedir.305 Netice itibariyle Türk-Rus enerji iliĢkilerinde ibre RF‟den yanadır
ve kısa vadede herhangi bir değiĢiklik olmayacağı kesindir. Mavi Akım anlaĢmasının
25 yıllığına yapılmıĢ olması ve gazı ister alalım ister almayalım parasını ödemek
zorunda oluĢumuz Türkiye‟nin yeni açılımlarda bulunmasını engellemektedir. Öyle ki
bugün alsak da almasak da parasını ödemeye mecbur olduğumuz gazdan oluĢacak
zararımızı azaltmak için doğal gazdan elektrik üretimimiz hızla artmakta, bu Ģekilde
en azından parası ödenen gaz değerlendirilmeye çalıĢılmaktadır.306 BeĢ asrı aĢan bir
süreden beri devam eden Türk-Rus iliĢkilerinde tarihin her döneminde karĢılıklı
rekabet durumu söz konusu olmuĢtur. Soğuk SavaĢ döneminde SSCB‟ye tamamen
sırtını dönen ve batı ittifakı içinde yer alan Türkiye, Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesiyle
hem soydaĢları olan Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle hem de Rusya Federasyonu ile
iliĢkilerini geliĢtirmeye baĢlamıĢtır. 2000‟li yıllar Türk-Rus iliĢkilerinde dönüm
noktası olmuĢtur. Türkiye-Rusya Federasyonu iliĢkilerinin son yıllarda olumlu yönde
seyretmesi, bölgede ortak kaygı ve çıkarların neden olduğu bir durumdur. Irak‟ın
iĢgali, Türkiye‟nin Kuzey Irak ve PKK sorunu, Montrö sözleĢmesindeki statükonun
devam ettirilmesi, AB‟ye üyelik sürecinin yavaĢlaması bu iliĢkinin önemli
dinamikleridir. Türkiye-Rusya Federasyonu iliĢkileri, eğer Türkiye alternatifleri iyi
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değerlendirir ve Rusya Federasyonu‟nun dıĢa açılan kapısı haline gelirse, Ģu anki tek
taraflı bağımlılık konumundan karĢılıklı bağımlılık konumuna dönüĢecektir.
Türkiye‟nin Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile tarihi, kültürel ve genetik bağları
vardır. Türkiye bölge politikalarında bu durumu çok iyi kullanmalı, bölgedeki güç
mücadelesinde AB, ABD ve Rusya Federasyonu tarafından üretilen projelere taraf
olmak ya da olmamaktan ziyade, daha çok insiyatif alıp, daha aktif bir politika
izlemeli ve bölge politikalarını kendisi yönlendirmelidir.307
Soğuk SavaĢın dayattığı koĢullar altında zıt kutuplara ait iki komĢu ülke olan
Türkiye ve Rusya‟nın iliĢkileri hem derin bir tarihsel geçmiĢe sahiptir hem de bu
geçmiĢ zaman zaman rekabet zaman zaman da iĢbirliği ile yoğurulmuĢtur. Osmanlı
döneminde iliĢkiler daha çok rekabete yönelik olsa da Türkiye Cumhuriyeti ilk
kurulduğu yıllarda kendisi gibi yeni kurulan Sovyetler Birliği ile yakın iliĢki içinde
olmuĢtur. Sovyetler Birliği, KurtuluĢ SavaĢında Türkiye‟ye yardım etmiĢtir. Ancak II.
Dünya SavaĢı döneminde Sovyetler Birliği‟nin Türkiye‟den toprak talebinde
bulunması ve saldırgan söylemi iki ülkenin farklı kutuplarda yer almasına neden
olmuĢtur. Soğuk SavaĢ sürecinde Türkiye Batı Blokunda kendine yer bulurken SSCB
Doğu Blokunun lideri konumundaydı. Bu dönemde iki ülke aradaki mesafeyi korusa
da zaman zaman iĢbirliği içine de girmiĢtir. ĠliĢikilerin asıl geliĢimi Gorbaçov
dönemiyle baĢlamıĢ ve 1984‟te doğal gaz anlaĢması imzalanmıĢtır. AnlaĢma, ticari
iliĢkilere bir anlamda hız kazandırması bakımından, iliĢkiler açısından dönüm noktası
sayılabilecek öneme sahiptir. Ġki ülke iliĢkilerinin esas olarak 2004-2005 döneminde
geliĢmeye baĢladığı söylenebilir. Bu dönemde ve daha sonra Putin ve Medvedev‟in
Türkiye‟ye, BaĢbakan Erdoğan ve CumhurbaĢkanı Gül‟ün ise Rusya‟ya yaptıkları
karĢılıklı ziyaretler gündeme damgasını vurmuĢtur. Bu ziyaretlerde, iĢbirliğinin
geliĢtirilmesi ve derinleĢtirilmesine yönelik çeĢitli anlaĢmalara imza atılmıĢtır.
Enerjiden ticarete ve askeri iĢbirliğine kadar pek çok konuda atılan imzalar
göstermektedir ki iki ülke de bölgede güçlü aktörler olmak için karĢılıklı iĢbirliği
yapmanın gerekliliğini anlamıĢtır. Her ne kadar bu iliĢkiler halen özellikle enerji
konusunda belli bir rekabeti de barındırıyor olsa da önümüzdeki dönemlerde daha da
geliĢme gösterecek potansiyele sahiptir. Ancak Türkiye‟nin de önüne çıkan fırsatları
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çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir. ĠĢbirliği yapılırken sadece tek tarafın değil iki
tarafın da çıkarları göz önünde bulundurulmalıdır.
3.2 Türkiye – Avrupa Birliği ĠliĢkileri
Avrupa Birliği-Türkiye iliĢkilerinin resmi baĢlangıcı Avrupa Ekonomik
Topluluğunun (AET) 6 ülke tarafından kurulmasının ardından Türkiye‟nin ortaklık için
31 Temmuz 1959‟da yaptığı baĢvuruya dayanmaktadır.308 Yunanistan‟ın 15 Temmuz
1959‟da AET‟ye üyelik baĢvurusu yapması üzerine Türkiye de kısa bir hazırlık
aĢamasından sonra aynısını yapmıĢtır. BaĢvuru 31 Temmuz 1959‟da Adnan Menderes
hükümeti döneminde gerçekleĢmiĢtir.309 AET Bakanlar Konseyi baĢvuruyu kabul etmiĢ
ve 12 Eylül 1963‟te “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık
yaratan AnlaĢma” olan Ankara AnlaĢması imzalanmıĢtır.310 Dolayısıyla, Türkiye-AET
iliĢkilerinin temeli bu tarihte imzalanan ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren
Ankara AnlaĢmasına dayanmaktadır.311 Ankara AnlaĢması, hazırlık dönemi (5 yıl),
geçiĢ dönemi (1973 itibarıyla 12 ve 22 yıllık iki ayrı dönem) ve nihai dönem olarak üç
devre öngörmüĢtür. GeçiĢ döneminin sonunda ise gümrük birliğinin tamamlanması
planlanmıĢtır.312 Söz konusu aĢamalardan ilki, Türkiye‟nin Topluluğa karĢı herhangi
bir sorumluluk yüklenmediği hazırlık dönemidir. Bu dönemi kapsayan altmıĢlı yıllarda
Toplulukla iliĢkilerde önemli bir sorun yaĢanmamıĢtır.313 AnlaĢmada öngörülen
hazırlık döneminin sona ermesiyle birlikte, 1970 yılında imzalanan ve 1973 yılında
yürürlüğe giren Katma Protokol‟le geçiĢ döneminin hükümleri ve tarafların üstleneceği
yükümlülükler belirlenmiĢtir.314 Katma Protokol‟ün yürürlüğe girmesiyle hazırlık
dönemi sona ermiĢ ve geçiĢ dönemine iliĢkin koĢullar belirlenmiĢtir.315 Buna göre,
Katma Protokolde malların serbest dolaĢımı, Türkiye‟nin AT‟nin Ortak Tarım
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Politikasına uyumu, kiĢilerin ve hizmetlerin serbest dolaĢımı ve ulaĢtırma ve ekonomi
gibi konuların AT mevzuatına uyumlaĢtırılması öngörülmüĢtür.316 Katma Protokol‟le
ayrıca gümrük birliğinin tamamlanması da öngörülmüĢtür.317 Ankara AnlaĢması ile
periyodik olarak toplanan ve ortaklıkla ilgili konuları görüĢen bir Ortaklık Konseyi de
oluĢturulmuĢtur.318
Türkiye‟nin de Topluluğa karĢı yükümlülükler üstlendiği geçiĢ döneminde
Toplulukla iliĢkiler yeni bir ivme kazanmamıĢ aksine taraflar gittikçe birbirlerinden
uzaklaĢmıĢlardır. YetmiĢli yıllar boyunca iç politika, ekonomi ve dıĢ politikada son
derece ciddi sorunlarla karĢılaĢan Türkiye, Avrupa Topluluğuna (AT) karĢı
sorumluluklarını yerine getirememiĢtir.319 1970‟li yıllarda istikrarsız bir geliĢme
izleyen Türkiye-AET iliĢkileri 12 Eylül 1980‟de gerçekleĢen askeri darbe sonucunda
tamamen dondurulmuĢtur. 6 Kasım 1983‟te yapılan seçimlerin ardından Türkiye‟de
yeniden sivil yönetim iĢbaĢına gelmiĢtir. Taraflar arasındaki iliĢkiler hemen
normalleĢmemiĢtir ancak 16 Eylül 1986‟da “Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu
Ortaklık

Konseyi”nin

toplanmasıyla

Ankara

ile

Brüksel

ilk

teması

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu geliĢmeden kısa bir süre sonra Türkiye, Roma AntlaĢmasının
237. maddesine dayanarak 14 Nisan 1987‟de tam üyelik baĢvurusu yapmıĢtır.320
Komisyon bu baĢvuruya 1989 yılında verdiği cevapta, kendi iç pazarını tamamlama
sürecinden önce yeni bir üye kabul edemeyeceğini bildirmiĢ, öncelikle gümrük
birliğinin tamamlanmasını önermiĢtir.321
AB-Türkiye iliĢkileri 1993‟teki Gümrük Birliği müzakerelerinin baĢlamasıyla
yeni bir boyut kazanmıĢtır. Ġki yıllık müzakerelerden sonra Ortaklık Konseyinin 1/95
sayılı kararıyla Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak 1996‟da yürürlüğe
girmiĢtir.322 Gümrük Birliği, Türkiye-AB iliĢkilerinin kurumsallaĢtırılması sürecindeki
en somut geliĢmedir. Aynı zamanda Türkiye-AT ortaklık iliĢkisinin öngördüğü geçiĢ
316
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döneminin

sona erdiğini

ve diğer

yandan da nihai dönemin baĢladığını

simgelemektedir.323 Gümrük Birliğinin uygulamaya konmasıyla birlikte iliĢkilerde
görülen yumuĢamaya karĢın 1997 Lüksemburg zirvesinde, Türkiye‟nin diğer aday
ülkelerle aynı statüde ele alınmaması, Birlikle Türkiye arasında yeni bir siyasal
bunalım baĢlatmıĢtır.324 1997‟de önce, Avrupa Birliğinin perspektifinin ortaya
konulduğu “Gündem 2000” raporunda siyasi ve ekonomik sorunları öne sürülerek
Türkiye‟nin geniĢlemeye dahil edilmemesi, ardından, raporun açıklanmasından kısa bir
süre sonra toplanan Lüksemburg zirvesi kararlarının da rapor doğrultusunda
Ģekillenmesi iliĢkilerin gerginleĢmesine yol açmıĢtır.325
Lüksemburg zirvesinin bu kararı üzerine Türkiye üyelik baĢvurusunu
çekmeyeceğini, Gümrük Birliği uygulamasını devam ettireceğini, ancak AB ile siyasi
diyaloğu askıya aldığını açıklamıĢtır.326 Türkiye hükümeti, Türkiye‟nin AB‟ye üyelik
müzakerelerine baĢlanması kararı alınan devletlerin arasında sayılmaması ve bir takım
farklı koĢullar dayatılması nedeniyle 1998‟de Londra‟daki Avrupa Konferansını
boykot etme kararı almıĢtır. Bunun ardından Türkiye, iki taraf arasındaki iliĢkilerin
geliĢimi için stratejisini açıklamıĢtır. Bu stratejide Türkiye‟nin sonunda AB‟ye tam üye
olmadığı bir ortamda Gümrük Birliğinin varlığını devam ettirmesinin mümkün
olmadığı ifade edilmiĢtir. Bu geliĢmelerin ardından, AB Komisyonu tarafından 13
Ekim 1999 tarihinde açıklanan Türkiye için ikinci Ġlerleme Raporunda Türkiye‟ye
üyelik perspektifi verilmesi önerilmiĢ ve bunun sonucunda Aralık 1999‟da toplanan
Helsinki zirvesiyle Türkiye, AB üyeliğine aday devlet olarak kabul edilmiĢtir.327
Helsinki zirvesinin ardından baĢlayan adaylık sürecinde, diğer aday ülkeler için olduğu
gibi Türkiye için de Ġlerleme Raporları hazırlanmıĢtır. 1999 yılında açıklanan Ġlerleme
Raporunda yer alan değerlendirmeler 8 Kasım 2000‟de açıklanan Katılım Ortaklığı
Belgesinin de temelini oluĢturmuĢtur. Katılım Ortaklığı Belgesi, Türkiye‟nin
Kopenhag Kriterlerine uyumu ve Topluluk mevzuatını üstlenmesi için gerekli
çalıĢmaları tamamlamasına yönelik kısa ve orta vadeli hedefleri ortaya koyacak Ģekilde
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hazırlanmıĢtır.328 AB Konseyi tarafından 8 Mart 2001 tarihinde kabul edilen Katılım
Ortaklığı Belgesi, AB‟nin katılım kriterlerinin karĢılanması yönünde ilerleme
kaydedilmesi amacıyla Türkiye için önceliklerin belirlendiği bir yol haritası
olmuĢtur.329 Türkiye tarafından hazırlanan ve Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan
önceliklerin hangi somut önlemlerle ve hangi takvim çerçevesinde gerçekleĢtirileceğini
gösteren Ulusal Program 24 Mart 2001‟de kabul edilmiĢtir. Büyük ölçüde uygulama
eksikliği nedeniyle 2002 yılı sonunda toplanan Kopenhag zirvesinde Türkiye ile tam
üyelik müzakerelerinin baĢlatılması kararı alınamamıĢtır. Uyum yasalarının uygulama
eksikliklerine 2003 ve 2004 yıllarında yayınlanan Ġlerleme Raporlarında da
değinilmiĢtir. Bununla birlikte Komisyon, 6 Ekim 2004 tarihli raporunda Türkiye ile
tam üyelik müzakerelerinin baĢlatılmasına yeĢil ıĢık yakmıĢtır.330 2004 yılının Aralık
ayında Brüksel‟deki Avrupa Konseyinde, Avrupa Komisyonunun 6 Ekim 2004‟te
hazırladığı rapor ve tavsiye kararı doğrultusunda Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim
2005 tarihinde baĢlamasına karar verilmiĢtir.331
Müzakerelerin ilk aĢamasını oluĢturan tarama süreci 20 Ekim 2005 tarihinde
baĢlamıĢ ve yaklaĢık bir yıl sonra 13 Ekim 2006‟da tamamlanmıĢtır. Türkiye ile AB
arasında tam üyelik müzakereleri siyasi düzeyde üye ülkelerin dıĢiĢleri bakanları ve
Türk dıĢiĢleri bakanının biraraya geldiği Hükümetler Arası Konferans Ģemsiyesi
altında gerçekleĢmektedir. Müzakere sürecine iliĢkin siyasi kararlar bu toplantılarda
alınmaktadır. Bir baĢka ifadeyle Hükümetler Arası Konferans toplantılarında
müzakerelerin resmen açılmasına iliĢkin bildirim yapılmakta, hangi müktesebat
baĢlıklarının açılacağı karara bağlanmakta ve müzakerelerin sonucu kamuoyuna
duyurulmaktadır. Fiili müzakereler ise üye ülkelerin Brüksel‟deki daimi temsilcileri
ve Türkiye‟nin BaĢ Müzakerecisi baĢkanlığındaki Müzakere Heyeti arasında
gerçekleĢmektedir.332
Türkiye, sahip olduğu konumu gereği Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya'dan
gelen enerjinin Avrupa'ya taĢınacağı bir köprü olabileceği gibi, bahsedilen
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bölgelerdeki çatıĢmaların birçoğuna anında müdahale edebilecek nitelikte coğrafi ve
beĢeri yakınlığa sahiptir. Üstelik sahip olduğu askeri potansiyel buna imkân
verebilecek niteliktedir. Türkiye, Birliğin mallarının bölge ülkelerine aktarılması, bu
çerçevede AB pazarının geniĢletilmesinde de önemli roller üstlenebilir. Türkiye,
coğrafi konumu ile AB‟ye Hazar Havzası ve Orta Doğu enerji kaynaklarına eriĢim
imkanı sağlayarak ve askeri gücü ile bu bölgelerde örgütün jeostratejik etkinliğini
artırarak

güvenliğini

ve

çıkarlarını

geliĢtirebilecektir.

Bölgesinde

istikrarı

sağlayabilecek bir güç olarak görülen Türkiye‟nin bu potansiyeline atfen Ġlerleme
Raporunda yer alan “Türkiye, baĢta Balkanlar, Kafkaslar ve Doğu Akdeniz ve Orta
Doğu‟da olmak üzere bölgesinde istikrarı ve güvenliği geliĢtirmeye devam etmelidir”
yönündeki ifade, bunun en açık kanıtıdır. Bununla birlikte geleceğin güvenlik kalkanı
ve enerji güvenliğinin köprüsü olarak algılanan Türkiye, Avrupa ile iliĢkilerinde
büyük zorluklar yaĢamaktadır. Avrupa Birliği üyeliğini gündeminin temel konusu
yapmıĢ olan Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinin çok büyük bir çoğunluğu için
olumsuzluklar yumağıdır. Birçok Avrupalı parlamenter, Türkiye'nin kültürel,
ekonomik ve siyasi nedenlerle Birliğe üye olmasının mümkün olmadığı görüĢünde
olup, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği ile örgütün Avrupa sınırlarının dıĢına
taĢacağını

bu

nedenle

Türkiye'nin

Birliğe

üye

yapılmaması

gerektiğini

düĢünmektedir.333
Ülger‟e göre, kıtaların kesiĢme noktasındaki stratejik konumuyla Türkiye,
Avrupa bütünleĢmesinin eksik kalan boyutunu tamamlayacak yegane ülkedir. Türkiye
çok bölgeli ve çok kültürlü bir ülke olarak Avrupa bütünleĢmesini takviye edecek
potansiyele sahiptir.334 Tam üyelik görüĢmelerinin baĢarı ile tamamlanmasının
ardından Türkiye‟nin katılımıyla birlikte Avrupa Birliği‟ne yapacağı en önemli katkı,
Avrupa vizyonunu değiĢtirmek olacaktır. “Türkiye‟li Avrupa”nın vizyonu Avrupa
kıtası ile sınırlı kalmayacaktır. Türkiye, Avrupa Birliği‟ne hem ekonomik dinamizm
kazandıracak hem de siyasi ve askeri boyutlarını takviye edecektir. Türkiye‟nin
Avrupa Birliğine dahil olması, Türkiye bakımından olduğu kadar Avrupa Birliği
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bakımından da yeni bir milat olacak ve Avrupa Birliği global bir güç haline
gelecektir.335
Türkiye,

Avrupa

Ekonomik

Topluluğuna

ilk

baĢvurusunu

1959‟da,

Yunanistan‟ın baĢvurusundan günler sonra yapmıĢtır. Yunanistan bugün, Avrupa
Birliği‟nin en eski üyelerinden biri konumundadır. 1990‟larda dağılan Doğu bloğuna
bağlı eski komünist Avrupalı ülkeler dahi bugün AB üyesi olmuĢken Türkiye halen
üyelik için beklemektedir. Bu durum aslında ülke içinde de AB‟ye yönelik bir tepkiyi
de beraberinde getirmektedir. Son zamanlarda, basında zaman zaman çıkan haberlerde
Türkiye‟nin AB‟den vazgeçtiğine dair yorumlar yer almaktadır. Bu düĢünce AB
tarafından da algılanmakta ve Türkiye‟de eksen kayması yaĢandığı Ģeklinde yorumlara
yol açmaktadır.
3.3 Rusya Federasyonu – Avrupa Birliği ĠliĢkilerinin Türkiye’ye Yansımaları
Bir yanda yanıbaĢındaki, yüzyıllardır karĢılıklı iliĢki içinde olduğu Rusya, diğer
yanda 50 yıldır peĢinden koĢtuğu, üyesi olmaya çalıĢtığı Avrupa Birliği: Türkiye bu
ikisi arasında kalmıĢ gibi görünse de aslında yüzü hep Batı‟ya dönük olmuĢ ve
Doğuyla iliĢkileri daima temkinli bir seviyede seyretmiĢtir. Ancak Türkiye zaman
zaman Batı‟dan dolayı hayal kırıklığına uğradığında alternatif olarak Rusya‟ya
dönmüĢtür. Doğal olarak, Rusya ve AB‟nin iliĢkisi de Türkiye‟yi yakından
ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu durum özellikle son yıllarda enerji açısından
daha fazla önem taĢımaktadır. Hem AB‟nin enerji çeĢitliliği sağlama amacı hem de
Rusya‟nın enerji açısından ülkelerin kendisine bağımlı olmasını sağlama planlarına,
konumu itibariyle Türkiye de dahildir.
Rusya Federasyonu, sahip olduğu doğal kaynaklar bakımından dünya enerji
piyasasının önde gelen ülkelerinden biridir. Dünyanın en zengin hidrokarbon
rezervlerine sahip ülkeleri arasında yer alan Rusya Federasyonu, 1999 yılından bu
yana, küresel gündemde enerji arz güvenliğinin ilk sırasına yerleĢerek, Orta Doğu'daki
istikrarsızlık ve hızla artan petrol fiyatları kombinasyonundan ciddi bir ekonomik
fayda sağlamıĢtır. Nitekim Rusya Federasyonu Devlet BaĢkanı Vladimir Putin, petrol
ve özellikle doğal gazı sadece devlet hazinesine önemli katkı yapan gelir kaynağı
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olarak görmemiĢ, Rus dıĢ politikasında mutlaka kullanılması gereken stratejik bir
manivela Ģeklinde değerlendirmiĢtir. Günümüzde Rusya Federasyonu, Kazakistan ve
Azerbaycan enerji kaynaklarını dıĢ pazara taĢıyan mevcut boru hatlarının çoğunun
geçtiği güzergâhta bulunmaktadır.336 Rusya Federasyonu doğal gaz konusundaki
üstünlüğünü stratejik bir silah olarak kullanmaktadır. AB'nin doğal gaz konusunda
kendisine bağımlılığı sayesinde önemli bir gelir elde etmekte ve bu bağımlılığı büyük
bir çoğunluğu devlete ait olan enerji devi Gazprom'un AB içerisindeki enerji nakil
hatlarının iĢletilmesi için kullanmak istemektedir.337
Genel olarak AB'nin özellikle doğal gazda Rusya Federasyonu'na olan
bağımlılığı Birliğe üye ülkelerde tedirginliğe neden olmaktadır. Bu nedenle AB, son
zamanlarda Rusya Federasyonu'na alternatif enerji kaynaklarına yöneleceği konusunda
açıklamalarda bulunmaktadır.338 Rusya ile Ukrayna arasındaki gaz krizinden sonra
Rusya'ya bağımlı ülkeler tek bir ülkeye olan bağımlılığın sakıncalı olduğu kanısına
vararak yeni alternatifler aramaya baĢlamıĢtır. Norveç'teki rezervlerin azalması, Orta
Doğu'da ise bir türlü istikrarın sağlanamaması Avrupa ülkelerini yeni alternatifler
bulma konusunda zor duruma düĢürmüĢtür. Diğer taraftan Avrupa ülkeleri, Rusya'ya
alternatif arayıĢındayken, Rusya da Ukrayna olaylarından ders çıkararak bu ülkeye
transit konusundaki bağımlılığını azaltmak için mevcut boru hatlarına ek güzergâhlar
üzerinde çalıĢmaya baĢlamıĢtır.339 Doğal gaz ithalatı, kendi kaynakları yeterli olmayan
AB için sorun yaratabilecek bir artıĢ göstermektedir. Çünkü alternatif kaynaklara eriĢim
sıkıntısı çeken AB giderek, enerjiyi bir politik araç olarak kullanmaktan çekinmeyen
Rusya'ya daha da bağımlı hale gelmektedir. AB, Rus-Gürcü SavaĢı'nın ardından artan
enerji güvenliği kaygıları dolayısıyla 2002 yılında yapımı kararlaĢtırılan Nabucco
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin hızlandırılmasına önem vermiĢtir.340
AB ile Türkiye arasında önemli bir proje olan Nabucco, Azerbaycan ve
Ġran'dan gelecek doğal gazın Türkiye üzerinden Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve
Avusturya‟ya ulaĢmasını sağlayacak hattın yapılması projesidir. 3,630 km.
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uzunluğunda ve 20 milyar metreküp kapasitede olması planlanan bu hattın, 2011
yılında tamamlanması konusunda 2006 yılında anlaĢma yapılmıĢtır. Bu hattın daha
sonraki dönemde Hazar bölgesi, RF ve Orta Doğu pazarlarını da AB‟ye bağlaması söz
konusudur.341 Proje kapsamında, AB'nin Rusya'dan yıllık ithal ettiği gazın üçte biri
kapasitesinde gaz sağlaması planlanan doğal gaz üreticisi kimi ülkelerin gazlarını
Rusya'yı devre dıĢı bırakarak Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçip Bulgaristan,
Romanya, Macaristan ve Avusturya'ya ulaĢtırması hedeflenmektedir.342 Bu projeyle
birlikte, Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmaya çaba gösteren AB ülkeleri de, bunun
aksine Rus enerji kaynaklarına daha fazla bağımlı hale geleceklerdir.343
Rusya, Hazar enerji kaynaklarının federasyon toprakları üzerinden Avrupa'ya
taĢınmasını istemektedir. Böylece Avrupa enerji kaynaklarının denetimi de Rusya'ya
geçmiĢ olacaktır. Bu açıdan Kremlin, kendisini dıĢlayan her türlü boru hattı projesine
karĢı çıkmaktadır.344 Rusya, Nabucco Projesi'nin etkinliğini azaltmak için, Batı yanlısı
bir tutum izleyen eski SSCB ülkeleri üzerinden geçmeyen bir boru hattını gündeme
getirmiĢtir. Söz konusu boru hattı Güney Akımdır. 23 Haziran 2007 tarihinde
Ġtalya'nın Roma kentinde, Ġtalyan enerji Ģirketi ENI ve Gazprom arasında Rusya'dan
Ġtalya'ya uzanacak "Güney Akım" doğal gaz boru hattının yapılması konusunda bir
mutabakat zaptı imzalanmıĢtır. Güney Akım Projesi Rusya, Bulgaristan, Ġtalya ve
Yunanistan'ın dahil olduğu, Rus doğal gazını Avrupa'ya taĢıyacak olan toplam 3200
km'lik bir boru hattı projesidir. Boru hattının 900 km'lik kısmı Karadeniz altından
geçecektir.345 Enerji kaynaklarını Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı yerine Rusya üzerinden
Avrupa pazarına ulaĢtırmak için Kazakistan ve Türkmenistan‟ı ikna eden Moskova,
Güney Akım projesiyle de kendi doğal gazının yanı sıra bu ülkelerin kaynaklarını da
Avrupa‟ya

doğrudan

ulaĢtırmayı

hedeflemektedir. Baltık

denizinin altından

Almanya‟ya ulaĢacak olan ve 2010 yılında devreye girecek “Kuzey Akım” hattı ile de
Ukrayna‟yı by-pass etmeye hazırlanan Rusya, Güney Akım‟la da Türkiye‟yi devredıĢı
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bırakmaktadır. Rusya‟nın Karadeniz kıyısındaki, Mavi Akım hattının da baĢlangıç
noktası olan Beregovaya terminalinden baĢlayacak Güney Akım, 900 kilometrelik
boru hattıyla, Karadenizin altından Bulgaristan‟a ulaĢacaktır. Rus doğal gazını
Karadeniz‟in altından Türkiye‟ye ulaĢtıran Mavi Akım‟ın ardından, Karadeniz‟in
altından geçecek olan bu ikinci hat, Türkiye‟nin AB için “güvenli enerji koridoru”
olma iddiasını zayıflatmıĢtır ve Rusya‟nın bu tavrı doğal olarak Türk-Rus iliĢkilerinde
gerginliklerin yaĢanmasına sebep olmuĢtur. Hazar ve Orta Doğu doğal gazını Türkiye
üzerinden Avrupa‟ya sevketmesi öngörülen Nabucco projesi de Rusya‟nın Kazakistan
ve

Türkmenistan‟la

yaptığı

anlaĢmaların

üzerine

Güney

Akım

projesinin

somutlaĢmasıyla zora girmiĢtir. Ukrayna ile yaĢadığı sorunların ardından Türkiye
üzerinden geçecek boru hatlarını tercih edeceği düĢünülen Rusya, hiçbir transit ülke
kullanmadan boru hatlarıyla AB‟ye doğrudan bağlanmayı tercih etmiĢtir.346
Nabucco projesinin en önemli amacının, Avrupa'nın doğal gaz konusunda
Rusya'ya olan bağımlılığının giderek artmasından doğan endiĢeleri gidermek olduğu
söylenmektedir.347 Proje, BOTAġ tarafından 2000‟li yılların baĢında ortaya atılmıĢ,
ilk aĢamada Avusturya‟nın OMV Ģirketi ile ġubat 2002‟de görüĢülmeye baĢlanmıĢ ve
Mayıs 2002‟de bir ĠĢbirliği Protokolü imzalanmıĢtır. Daha sonra sırasıyla
Macaristan‟ın

MOL,

Romanya‟nın

Transgaz,

Bulgaristan‟ın

Bulgargaz

ve

Almanya‟nın RWE Ģirketleriyle eĢit oranda ortaklık temelinde anlaĢmaya varılmıĢtır.
Projenin hedefi, “Orta Doğu, Mısır ve Hazar gazının, Türkiye-Bulgaristan-Romanya
güzergahından Avusturya‟ya bir boru hattıyla ulaĢtırılması”dır. Temel amaçsa,
AB‟nin ve Türkiye‟nin hızla artan gaz ithalat gereksiniminde, halen Rusya, Norveç ve
Cezayir ağırlıklı olan tedarikte, kaynak çeĢitliliği ve dolayısıyla arz güvenliği
sağlanmasıdır.

Gürcistan/Türkiye

ve/veya

Ġran/Türkiye

sınırından

baĢlaması

öngörülen hattın, Avusturya‟ya (Baumgarten) kadar 3.300 kilometre uzunluğunda
olması 2013‟te yılda 8 milyar metreküple baĢlaması planlanan gaz akıĢının, 2017‟de
15 ve 2021‟den itibaren 31 milyar metreküpe eriĢmesi hedeflenmiĢtir. Hattın yaklaĢık
2 bin kilometresi Türkiye sınırları içinde olacaktır. BaĢlangıçta 4.6 milyar Avro olarak
tahmin edilen maliyet, son değerlendirmelere göre, resmi açıklamalarda 7.9 milyar
346
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Avro olarak revize edilmiĢtir. ĠnĢaatın ilk aĢamasında Ankara-Baumgarten arasındaki
2 bin kilometrelik hattın inĢası, daha sonraysa belli bir süre için mevcut GürcistanTürkiye ve Ġran-Türkiye boru hatlarının kullanılması planlanmıĢtır. 2005 yılındaki ilk
somut planlamalarda Ocak 2008‟de baĢlanması planlanan boru hattı inĢaatı, son
açıklamalarda Ocak 2011‟e ertelenmiĢ görünmektedir.348
Ancak Pamir‟e göre, Nabucco Ģirketince 2005 yılında Azerbaycan, Ġran, Irak
ve Mısır olarak açıklanan gaz ithal kaynaklarına, Ģirketin son açıklamalarında,
Rusya‟nın da eklendiği görülmektedir. Bu “ekleme”nin, projenin baĢlangıçtaki temel
amacı ile bağdaĢtığını söylemek doğru değildir. Zira açıklanmıĢ olan amaç, arz
güvenliği için kaynak çeĢitliliği sağlamaktır.349 Böylesine kapsamlı bir projenin
gerçekleĢtirilebilmesi için; gaz sağlaması beklenen rezervlerin ve potansiyel üretim
miktarlarının yeterliliği, teknik, ekonomik ve jeopolitik sorunların aĢılması,
üretici/tüketici ve transit ülkelerin beklenti ve çıkarlarının ortak bir paydada
buluĢabilmesi gibi çok sayıda parametrenin bir arada sağlanabilmesine gereksinim
vardır. Özellikle alternatif olarak düĢünülen gaz kaynaklarının yetersizliği ve rezervler
olsa bile geliĢtirilmelerinin ve ihraç edilebilmelerinin önündeki teknik, ekonomik ve
jeopolitik engellerin son derece ciddi olduğunu görmemiz gerekmektedir.350
Kamalov‟a göre, Nabucco projesi tek baĢına, Türkiye'yi "enerji koridoru"
yapmayacaktır.351
Bağımlılık nedeniyle alternatif arayıĢına giren AB ülkelerinin bu arayıĢında
Türkiye kilit ülke olmuĢtur. Rusya dıĢında AB ülkelerine doğudan taĢınacak petrol ve
doğal gazın geçiĢ noktasında bulunan Türkiye'nin stratejik önemi artıĢ göstermiĢtir.352
Enerji güvenliği açısından Ankara‟nın Rusya‟ya nazaran politik etiket bakımından
daha güvenilir olduğu Avrupalı çevreler tarafından kabul edilmektedir. Bakü-TiflisCeyhan Petrol Boru Hattı‟nın hayata geçirilmesi, INOGATE, Trans-Hazar ve son
olarak da Nabucco doğal gaz boru hattı projeleri AB tarafından politik destek
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görmüĢlerdir. Orta Asya gazının Avrupa‟ya taĢınması konusunda Türkiye‟nin
alternatif projeler geliĢtirerek Rusya‟ya karĢı rakip olarak ortaya çıkması Moskova‟yı
rahatsız etmektedir.353
Dünyada doğal gaz alanındaki geliĢmeleri en dikkatli bir Ģekilde izlemesi
gereken ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Türkiye gerek duyduğu enerjinin yaklaĢık
yüzde 72'sini ithal etme durumunda olduğundan dıĢa bağımlılığın bütün stratejik
sakıncalarına katlanmak veya buna karĢı önlemler almak durumundadır.354 Çoklu boru
hatları projesi izleyerek enerji ithalatında kaynak çeĢitliliği yaratmayı hedefleyen
AB‟nin Hazar Havzası ve Orta Doğu kaynaklarına Türkiye aracılığıyla ulaĢmak
istemesi Türkiye‟nin transit ülke konumunu gündeme getirmektedir. Bu kapsamda AB
tarafından

2001

yılında

kurulan

Avrupa-Kafkasya-Asya

UlaĢım

Koridoru

(TRACECA) için on dört yatırım projesi finanse edilmiĢtir. Yine aynı amaçla
INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) programı kapsamında
Türkiye ile Yunanistan‟ın doğal gaz Ģebekelerinin birbirine bağlanması projesi
bulunmaktadır. Rusya ise Türkiye‟yi kendi enerjisini güvenli bir Ģekilde Güney
Afrika, Kuzey Afrika ve hatta Çin‟e ulaĢtıracak bir araç gibi görmektedir.355
INOGATE projesi çerçevesinde, Mısır‟dan baĢlayan ve Türkiye üzerinden AB‟ye
bağlanacak çok sayıda doğal gaz boru hattı seçeneği mevcuttur. Ayrıca, bu hatlara
ilave olarak Kuzey Afrika ve diğer Arap ülkelerinden Ceyhan‟a uzanacak yeni petrol
boru hatlarına yönelik planlamalar da yapılmaktadır.356
Göknel‟e göre, Mavi Akım olarak bilinen doğal gaz hattı için zamanında
teknik ve ekonomik karĢı çıkıĢlar yapılmasına rağmen, RF‟den direkt Türkiye‟ye
bağlanan bu hat, Ġran gazında ve Ukrayna geçiĢli Batı hattından sağlanan gazda
yaĢanan kesintilerde ihtiyaç duyulan gazı sağlaması nedeniyle önemini sergilemiĢtir.
Bu hat ile Türkiye ne derece RF‟ye bağımlı ise, RF de o derece Türkiye‟ye
bağımlıdır. Sadece Türkiye‟ye hizmet veren bu hat, yaklaĢık 3,2 milyar dolar gibi çok
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pahalı bir deniz geçiĢi ile Türkiye‟ye ulaĢmaktadır. Türkiye‟nin RF‟ye güvendiği
kadar, RF de Türkiye‟ye güvenerek bu hattın yapım maliyetini üstlenmiĢtir. Yani
Türkiye‟nin enerji bağımlılığı karĢılığında RF‟nin de önemli ölçüde mali bağımlılığı
vardır.357
2009 yılında Türkiye‟de yapılan görüĢmede BaĢbakan Erdoğan, Güney Akım
ile Nabucco'nun birbirine rakip değil, çeĢitlilik olduğunu söylemiĢtir. Erdoğan,
Ağustos 2009‟daki toplantının Mayıs 2009‟da Soçi'de yaptıkları görüĢmenin devamı
niteliğinde olduğunu belirtmiĢ ve Ģöyle demiĢtir: “Türkiye-Rusya iliĢkilerinde itici güç
rolü oynayan ticari ve siyasi iliĢkilerimizin geliĢmiĢ olmasından çok memnunuz.
Rusya Türkiye'nin birinci, Türkiye ise Rusya'nın beĢinci ticari ortağıdır." Ġki ülke
arasındaki karĢılıklı yatırımlardaki artıĢ ve turizmdeki yüksek seviyenin, ekonomik
iliĢkilerin geliĢmesinde önemli bir ifadesi olduğuna iĢaret eden Erdoğan,
görüĢmelerde ikili ticaret iliĢkilerindeki bazı sorunları çözdüklerini ifade etmiĢtir.
Erdoğan, gaz, petrol ve nükleer enerji olmak üzere 3 baĢlık halinde çalıĢmaları
planladıklarına iĢaret ederek, "Bundan sonra da bunları zenginleĢtirecek adımlarla
sürece farklılık kazandıracağız," diye konuĢmuĢtur. Erdoğan, imzaladıkları gaz
protokolü, süresi 2011 yılında bitecek doğal gaz alım sözleĢmesinin uzatılmasını
öngördüğünü, ayrıca, Güney Akım projesinin ülkeden geçmesi için Rusya'nın istediği
araĢtırma izninin Türkiye tarafından verildiğini kaydetmiĢtir. Putin ise görüĢmelerde
birçok konuda mutabakata vardıklarına iĢaret ederek, "Tarım konusunda ortak
çalıĢmaları ve gümrük rejimlerinin basitleĢtirilmesi konusunu da görüĢtük. Biri deniz
ve biri kara taĢımacılığı için iki yeĢil koridor açılması ve bu koridordan geçiĢ yapacak
Türk ürünleri sayısının artırılması konusunda da görüĢ birliğine vardık. Aramızdaki
iliĢkilerin hacmine binaen düzenli hükümetler arası istiĢarelerin uygulamasına geçmek
istiyoruz," demiĢtir. GörüĢmede bölgesel geliĢmeler hakkında da fikir alıĢveriĢinde
bulunduklarını söyleyen Erdoğan, iki ülke arasında çok boyutlu stratejik iĢbirliğini
koordine etmek üzere hükümetler arası nitelikte bir üst düzey buluĢmayı, liderlerin
eĢbaĢkanlığında yürütme kararı aldıklarını açıklamıĢtır. Erdoğan, bu kararın ilk
uygulamasını 2010 yılında Rusya'da gerçekleĢtireceklerini bildirmiĢtir. Her yıl 1 kez
baĢbakanlık düzeyinde, icracı bakanların katılımıyla bu görüĢmenin yapılacağını
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kaydeden Erdoğan, icracı bakanların yıl içinde 2-3 kez biraraya gelerek bu süreci
devam ettireceklerini belirtmiĢ ve Ģöyle demiĢtir: “Bugün esas olarak üzerinde
çalıĢtığımız, 1986 tarihli Rus doğal gazının Türkiye'ye satıĢıyla ilgili sözleĢmedir.
Türk tarafı daha uygun Ģartlarda bunu uzatmak istiyor. Bu konuda anlaĢılmıĢtır.
Ġkincisi mevcut Mavi Akım doğal gaz boru hattının uzatılması, geniĢletilmesi ve
güneye doğru ikinci ülkelere Türkiye toprakları üzerinden ihraç etmek üzere, (bu
ülkeler Kıbrıs, Ġsrail Lübnan, Suriye) anlaĢtık. Böylece Türkiye bu bölgede önemli bir
transit devleti haline gelmektedir. Güney Akım boru hattının da Türkiye'den
geçeceğini göz önünde bulundurursak, Türkiye hakikaten Avrupa çapında büyük bir
enerji transit merkezi haline gelir.” Bunun yanı sıra Türkiye'de büyük çapta doğal gaz
depolarının inĢaatı konusunda da mutabakat sağlandığını anlatan Putin, “Her kıĢ Türk
tüketicisi sıkıntıya düĢmektedir. Bu depoların yapımı, hızlı büyüyen Türkiye'ye
yardımcı olacak,” demiĢtir.358 Türkiye‟nin bugüne kadar inisiyatifini Nabucco‟dan
yana kullandığını ve Güney Akım‟a doğrudan katılmadığını dikkate alan Putin,
Nabucco ve Güney Akım‟ın birbirine rakip olduğunu ancak Güney Akım‟ın
Nabucco‟nun önünü kesmediğini belirtmiĢtir.359 BaĢbakan Erdoğan ise, Türkiye'nin
Karadeniz'den geçecek olan Güney Akım projesi ile ilgili sözleĢmeyi imzaladıklarına
iĢaret ederek “Süreç devam edecek. Fazla uzun bir süreç değil. AnlaĢmalar kısa bir
süre içinde bu bölgede baĢlamıĢ olacak. Türkiye bu noktadaki desteğini Güney Akım'a
vermiĢ oluyor,” açıklamasında bulunmuĢtur.360 BaĢbakan Erdoğan, Rus gazına
alternatif olan Nabucco‟da Türkiye‟nin önemli rolünün bilinciyle, Türk-Rus
iliĢkilerinin hiç olmadığı kadar iyi bir düzeyde olduğu bu dönemde, söz konusu
projeleri birbirine rakip olmaktan ziyade, enerji tedariki açısından çeĢitlilik yaratan
projeler olarak değerlendirmeyi daha doğru bulduğunu ifade etmiĢtir.361
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Rusya; Türkiye‟yi, kendi enerjisini güvenli bir Ģekilde Güney Avrupa, Kuzey
Afrika hatta Çin‟e ulaĢtıracak bir araç gibi görmekte; Türkiye ise özellikle AB ülkeleri
için kritik bir enerji merkezi olarak görülmek istemektedir. Türkiye‟nin AB ile enerji
konusunda iĢbirliği yapmasından hoĢnut görünmeyen Putin, “Türkiye‟nin AB‟ye
üyeliğinin iĢbirliği olanaklarını arttıracağını düĢündüğünü” ifade etmiĢ, fakat bu
konuda çekincelerini de dile getirmiĢtir. Genel anlamda; Rusya‟nın enerji
politikalarının Türkiye için yarar sağladığı görülmekteyse de AB‟nin Rusya‟ya
bağımlılığı azaltmak için geliĢtirdiği projelere karĢı Rusya‟nın Türkiye‟yi dıĢarıda
tutacak alternatif projeler geliĢtirmesi iki ülke iliĢkilerini olumsuz etkileyecektir.362
Keskin‟e göre, Rusya, AB‟nin içinde olamayacak ama karĢı durabilecek bir
potansiyele sahiptir. Bugün eski gücünde olmayan Rusya‟nın bugün olmasa bile yakın
gelecekte bu konumunu enerji ağırlıklı olarak sürdüreceği öngörülmektedir. Türkiye
ile yapacağı enerji alanında yoğunlaĢmıĢ bir iĢbirliği iki taraf için de önemli fırsatlar
yaratabilir.363
Görüldüğü gibi, pek çok alternatif ve aynı zamanda pek çok ülke ile çakıĢan ve
çatıĢan çıkarlar bulunmaktadır. Rusya‟nın AB‟ye yönelik politikaları, enerji
politikalarının çatıĢması nedeniyle Türkiye-Rusya iliĢkilerini olumsuz etkilemekteyse
de Türkiye‟nin alternatif bir enerji transfer bölgesi olarak öne çıkması açısından
yararlı olmuĢtur. Genel olarak; Rusya-Türkiye iliĢkileri, eğer Türkiye alternatifleri iyi
değerlendirir ve Rusya‟nın dıĢa açılan kapısı haline gelirse, enerji konusunda
Rusya‟ya bağımlılık olmaktan çıkarak karĢılıklı bağımlılık haline dönüĢebilir. Fakat
bunun sağlanabilmesi için proje anlaĢmalarında çok dikkatli olunmalı ve çok yönlü
düĢünülmelidir. Türkiye‟nin bölgedeki güç mücadelesinde taraf olmaktan çok, aktif ve
pragmatik bir dıĢ politika izleyerek enerji konusunda tüm ülkelerle iĢbirliğini
sürdürmesi önem arz etmektedir.364 Türkiye‟nin önüne çıkan fırsatları iyi
değerlendirmesi gerekir. Türkiye-Rusya iliĢkileri geçmiĢten günümüze dereceli olarak
ilerleme kaydetmiĢ görünmektedir. Zaman zaman geliĢen birtakım sorunlara rağmen
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taraflar bunları aĢmak için çaba göstermektedirler. Soğuk SavaĢın kutuplara ayırdığı
iki karĢıt ideolojiyi dayattığı dünyada farklı kutuplara ait olan bu iki ülke artık
birbirinin önemini anlamıĢ görünmektedir ve buna göre hareket etmeye çalıĢmakta ve
stratejiler geliĢtirmeye çalıĢmaktadır.
3.4 Değerlendirmeler
Dünyada Rusya gibi kıtalar arası köprü pozisyonuna sahip diğer bir ülke de
Türkiye'dir. Türkiye, Orta Asya ve Hazar kaynaklarının batılı güçlerin Rusya'yı dıĢarıda
bırakarak batıya taĢıyabileceği tek verimli alternatif olarak görülmektedir. AB'nin Ģimdiden
doğal gazda Rusya'ya bağlılık oranında kabul edilebilir seviye olan yüzde 30 civarında
seyretmesi ve bu rakamın 2020'de yüzde 70'e çıkacağı endiĢesi, alternatif olarak
Türkiye'yi ön plana çıkarmaktadır. Ancak artık oldukça güçlenen Rusya'nın giriĢimleri
sayesinde geliĢen Rus tekelleĢmesi Türkiye'yi zorlamaktadır.365
Türkiye-Rusya iliĢkilerinde tarihsel derinlikte karĢılıklı güvensizlik, Ģüphe, korku
ve aldatma olgularının varlığı ve iliĢkilerin çok yönlü ve karmaĢık yapısı, iĢbirliğinin
geliĢmesini engelleyen önemli faktörlerden biridir. Bu anlamda geliĢen iliĢkiler, iki ülkeyi
yakınlaĢtırmakta fakat imzalanan diplomatik belgelerdeki stratejik ortaklık ve iĢbirliği
kavramlarının gerçekleĢmediği görülmektedir. Bunda iki ülkenin çatıĢan çıkarlarının
örtüĢen çıkarlarından fazla olmasının da önemli bir etkisi ve iĢbirliğinden çok jeopolitik
bir rekabet söz konusudur. Enerji politikaları bakımından da iki ülkenin çıkarlarının
çatıĢtığı görülmektedir. Türkiye-Rusya iliĢkilerinde enerji alanlarında bir rekabet
yaĢanırken, ticari iliĢkilerde iĢbirliği görülmektedir. Bununla birlikte, ticaret dengesinin
Türkiye'nin aleyhine, Rusya lehine olması ayrı bir problem kaynağıdır. Rusya, dıĢ
ticarette Türkiye'nin ikinci en büyük partneri iken, Türkiye Rusya'nın dıĢ ticaretinde on
ikinci sırada ve sadece yüzde 4,5'lik bir payla yer almaktadır. Türkiye-Rusya
iliĢkilerinde çatıĢan ve örtüĢen çıkarlara, küresel ve bölgesel geliĢmelere bağlı olarak
iĢbirliği ve rekabet ikilemi görülmektedir. Soğuk SavaĢ döneminin iki farklı bloğunda
yer alan iki ülke olan Rusya ve Türkiye, konjonktürel geliĢmelerin de etkisiyle 2000‟li
yılların ortalarından itibaren baĢta ekonomi ve ticaret alanında olmak üzere pek çok
alanda iĢbirliğine gitmeyi tercih etmiĢlerdir. Diğer bir deyiĢle rekabete dayanan TürkRus iliĢkileri adeta boyut değiĢtirmiĢ ve iĢbirliğine dayanır hale gelmiĢtir. Rusya
365
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açısından Türkiye, sadece güvenilir bir ticaret ortağı değil, aynı zamanda Gürcistan
örneğinde de görüldüğü gibi bölgesel krizlerde bağımsız ve soğukkkanlı politikalar
izleyen bir ülke konumundadır. Diğer taraftan Orta Asya ve Kafkasya‟da etkin
politikalar

izlemek

isteyen

Türkiye,

bunu,

Rusya‟yı

karĢısına

almadan

gerçekleĢtirmek istemektedir. Diğer taraftan Rusya ile iyi iliĢkiler, çok yönlü dıĢ
politikanın da bir gereğidir. Bu nedenlerden ötürü, iki ülke arasındaki iliĢkiler hiç
olmadığı kadar iyi durumdadır. Bu yüzdendir ki Putin-Erdoğan görüĢmesinde
ticaretin önündeki bazı engellerin kaldırılması amacıyla, denizden ve karadan olmak
üzere iki adet yeĢil koridor oluĢturulmasına da karar verilmiĢtir. 38 milyar dolarlık
ticaret hacminin her geçen gün artması ve Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin
birbirini „tamamlayan‟ bir nitelik göstermesi de (Türkiye Rusya‟dan hammadde
alırken Rusya Türkiye‟den sebze-meyve ve tekstil ürünleri satın almaktadır) iki ülke
arasındaki ticari iliĢkilerin bir baĢka önemli boyutunu teĢkil etmektedir. Yakalanan
ivme siyasi iliĢkilere de yansımaktadır. Türkiye ile Rusya -bazı istisnalarla birliktegerek bölgesel, gerekse de uluslararası nitelikli pek çok konuda ortak tavır
takınabilmektedir. Farklı tutumlar takınan iki ülke olarak Türkiye ve Rusya, Gürcistan
savaĢının iki ülke iliĢkilerinde kırılma yaratmasına müsade etmemiĢtir. Özdal‟a göre,
sorunlar ve farklılıklar ile karĢılaĢıldığında, farklı tutumların söz konusu olduğunun
açık bir Ģekilde belirtilmesi, sorunların „ötelenmemesi‟, iki ülke iliĢkilerinin bir diğer
özelliğidir. Bununla birlikte iki ülke arasındaki farklı tutumlar, iĢbirliği alanlarının
arttırılmasının önünde çoğu kez engel teĢkil etmemektedir.366
GülĢen‟e göre, Rusya-Türkiye arasındaki iliĢkiler her geçen gün olumlu yönde
aĢama kaydetmektedir. Türkiye açısından Rusya ile iliĢkilerin geliĢtirilmesinin olumlu
sonuçlar doğuracağı kuvvetle muhtemeldir. Ancak tüm bu olumlu geliĢmelerin yanı
sıra, iki ülke arasında önemli konularda görüĢ ayrılığının da yaĢandığı nettir. KarĢılıklı
olarak iliĢkilerin geliĢtirilmesinin iki tarafın da çıkarına olduğu gerçeği göz önünde
bulundurulduğunda, mevcut problemlerin çözülmesine yönelik heyetler arası
çalıĢmaların baĢlatılması gelecek için atılacak önemli bir adım olabilir. Türkiye hiçbir
devlet ya da uluslar arası örgütü, birbirinin alternatifi olarak değerlendirmemeli ve
366
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ülkeler ile uluslararası organizasyonlara bu bakıĢ açısı ile yaklaĢmamalıdır. KomĢu
ülkelerden baĢlayarak tüm devlet ve organizasyonlar ile istikrarlı bir iliĢki içerisinde
bulunmak Türkiye‟nin birinci önceliği olmalıdır. Çok yönlü ve alternatif politikalarla
Türkiye‟nin orta ve uzun vadeli çıkarlarının korunması, birinci önceliğimiz
olmalıdır.367 Türkiye‟nin AB yolunda karamsarlığa düĢtüğü anlarda daha çok
gündeme gelen ve AB alternatifi olarak ileri sürülen seçeneklerin AB tarzında bir
iĢbirliğine dönüĢmesi güç görünmektedir. Türkiye, bu tarz alternatiflerdeki
gayretlerini sürdürebilir ve güncel geliĢmelere bağlı olarak siyasi çıkarlarına göre bu
oluĢumlardan fayda da sağlayabilir. Ancak bu seçeneklerin Türkiye‟yi AB yolundan
alıkoymasına müsaade edilmemesi Türkiye‟nin uzun vadede çıkarına olacaktır.368
Türk-Rus iĢbirliği Türkiye‟ye Avrasya‟nın kapısını açacak olmanın ötesinde
Türkiye‟ye teknolojik açılım yapma imkanı verebilecek olmasından ötürü de önem
taĢımaktadır. Zira, Soğuk SavaĢın sona ermesinin etkilerinden biri de o dönemde
yararlanılan dıĢ askeri yardım ve kredilerin sona ermesi olmuĢtur.369
Avrupa‟nın ithal enerjiye yüksek oranda bağımlılığı, Türk enerji stratejilerinin
önemli bir konusu olmuĢtur. Bu kapsamda, Türkiye petrol ve doğal gazın AB‟ye
taĢınmasında önemli bir rol oynamayı amaçlamaktadır. Bir kesiĢme noktasında
bulunan Türkiye, kendi boru hattı projeleriyle önemli bir “enerji koridoru” olmaya
çalıĢmaktadır. Bu hedefi gerçekleĢtirmek amacıyla iki olası yol bulunmaktadır,
bunlardan biri Batı Yolu diğeri ise Kuzey Yolu‟dur. Batı Yolu “Doğu-Batı Enerji
Koridoru” olarak bilinmektedir. Bu koridor, BTC, ġah Deniz Doğal Gaz Boru Hattı
Projesi veya Bakü-Tiflis-Erzurum Gaz Boru Hattı Projesi olarak bilinen Güney
Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz
Boru Hattı Projesi olarak da bilinen, gerçekleĢtirilmemiĢ Trans-Kafkasya Doğal Gaz
Boru Hattı Projesinden meydana gelmektedir. AB programları kapsamında ayrıca
Türkiye-Yunanistan-Ġtalya Boru Hattı ve Nabucco Gaz Boru Hattı da bulunmaktadır.
Kuzey Yolu “Kuzey-Güney Enerji Koridoru” olarak bilinmektedir. Bu yolla Rusya,
Türkiye‟nin Hazar bölgesine dahil olmasının kendisini enerji politikasının dıĢına
367
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itemeyeceğini belli etmiĢtir.370 Boru hattı projelerinin Rusya'yı ya da Türkiye'yi
bölgesel bir güç haline getireceği bir gerçektir. Bu bağlamda doğal olarak her iki ülke
de bölgede diğerinin etkili olmasını istemeyecek ve birbirlerine karĢı bu yönde
stratejiler gerçekleĢtireceklerdir. Ancak Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki hakimiyetini
yitirme kaygısı ve Rusya'nın Karadeniz çevresindeki etkinliğini yitirmek istememesi,
bu iki ülkeyi ABD'nin Karadeniz stratejisine karĢı çıkıĢta yan yana getirmektedir.
Aynı zamanda her iki ülke de Karadeniz'de etkin bir ABD varlığının Montrö
AntlaĢması'yla bölgede dondurulan çatıĢmaları tekrar alevlendireceği endiĢesini
taĢımaktadır.371 Bu kapsamda Soğuk SavaĢ sonrası değiĢen dünyadaki güç sistemi iyi
analiz edilmelidir. Sistemin aktörleri değiĢen sistemdeki rollerini ve yerlerini yeniden
tanımlama peĢindedirler. Bugün ekonomik ve siyasi anlamda net ve belirgin çok büyük
bir yarıĢ ve rekabet vardır. Bu rekabette askeri güç de zaman zaman devreye
girmektedir. Ancak Soğuk SavaĢ dönemindeki gibi düĢman ortak ve gruplaĢmalar
kesin ve net olarak belirgin olmadığı için var olan stratejik ortaklıklara rağmen gruplar
birbirleriyle, grupların içindeki üyeler de tek tek karĢılıklı iliĢki içindedir. Bu noktada
siyasi, askeri, ekonomik ve enerji güvenliği konularında izleyeceği politikalarda
Türkiye'nin yeni dönemde düĢünmesi gereken Soğuk SavaĢ sırasındaki gibi net
çizgiler değil, karmaĢık iliĢkiler olmalıdır. Bu kapsamda "ittifak" kavramı içinde
sıkıĢmamak veya ulusal çıkarları etkileyebilecek denge politikalarında ısrar etmemek
gerekebilecektir.372 Kamalov‟a göre, diğer taraftan her iki ülke de Batı ile Doğu
arasında köprü vazifesi üstlenmeye hazırdır. Bu benzerlikler, iki ülkeyi birbirine
yaklaĢtırmaktadır. Nitekim taraflar, Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü'nü (KEĠÖ)
daha etkin hale getirmek için çaba gösterme yönünde anlaĢmaya varmıĢtır. NATO'nun
Karadeniz'i kontrol altında tutma çabaları konusunda da Rusya ile Türkiye'nin
görüĢleri uymaktadır. Türkiye, Montrö AntlaĢması'nın değiĢmesine karĢı çıkarken,
Rusya, NATO güçlerinin Karadeniz'de yayılmasını istememektedir.373
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Türkiye ile Rusya arasında yaĢanan sorunların en önemlilerinden birisi
Nabucco ve Güney Akım projeleri arasında yaĢanan rekabettir. Rusya için
Baltıklardan geçen Kuzey Akım Hattı daha önemlidir ve yürüyen bir projedir. Oğan‟a
göre, Rusya Güney Akım Projesini Nabucco‟ya karĢı bir pazarlık unsuru olarak elinde
tutmaktadır. Mavi Akım 2 anlaĢması aslında Rusya için içeriği ve kapasitesi değiĢtiği
takdirde Güney Akım‟ın yerini alabilir. Türkiye Nabucco Projesi ile ilgili olarak
önceliği pazar ülkelerine verirken, Rusya “nasıl olsa doğal gazın pazarı var” gerekçesi
ile kendi projesi olan Güney Akım konusunda kaynak ülke ağırlıklı bir politika
izlemektedir. Bu sebepledir ki, Nabucco konusunda en büyük sıkıntı kaynak temini
olarak karĢımıza çıkmaktadır. Güney Akım için Bulgaristan‟ın yeni yönetimi sorun
çıkarabilir. Ayrıca Ukrayna‟nın da karasuları sebebiyle sorun çıkarması ihtimali
yüksektir. Bu sorunları aĢmak için Moskova Türkiye‟nin desteğine ihtiyaç
duymaktadır.374
Enerji zengini bölgelerin içinde yer alan Türkiye, bu bölgelerden taĢınacak
enerjinin geçiĢ bölgeleri olan Karadeniz ve Akdeniz bölgesinin ana ülkesi
durumundadır. Bunun yanında doğu ile batıyı birleĢtiren konumu da dikkate
alındığında Türkiye önemli bir kavĢak noktasıdır. Bunun doğal sonucu olarak da
enerjiyle ilgili her türlü oyunun ortasında yer almaktadır ve gelecekte de yer alması
kaçınılmazdır. Türkiye'nin AB üyeliği ve AB ile yapıcı bir iliĢki içinde olmanın
sağlayacağı yararlar, bölgesel istikrarsızlık ile karmaĢa sisteminden kurtuluĢun
mümkün olabileceğini göstermektedir. Bunun yanında Türkiye'nin bölgede uzun
süredir yürütmekte olduğu tek taraflı iyi iliĢkiler ve giriĢimler, AB'nin bölgeyle ilgili
gelecekteki politikaları için hazır bir basamak olarak kullanılabilir. Orta Asya'ya
yönelik son zamanlarda sürdürülen ortak strateji kısa vadede AB çıkarlarını tatmin
ediyor görünebilir, ancak AB'nin Hazar bölgesiyle ilgili çıkarları özellikle enerji
konularından dolayı çeĢitlenecektir. Bu son durumda Türkiye'nin oynayacağı rol
bölgeye yönelik yeni bir Avrupa politikasının Ģekillenmesine de neden olabilecektir.
Bakü - Tiflis - Ceyhan hattının açılımına kadar Batının ithal ettiği enerjinin büyük
bölümü Rusya'nın tekelinde nakledilmekteydi. Türkiye bu boru hattıyla söz konusu
monopolü kırmıĢtır. Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın iĢlevselliği
374
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ekonomik, sosyal ve stratejik açıdan Türkiye'ye son derece önemli katkılar
sağlamaktadır. Bu proje ile Akdeniz'deki Ceyhan Limanı'na ulaĢan Azerbaycan
petrolü, Türkiye'nin arz güvenliğine olduğu kadar, uluslararası piyasalara da kaynak
çeĢitliliği yönünde katkı sağlayacaktır.375
Enerji ihraç yollarının ortasında doğal bir köprü konumunda bulunan Türkiye
ile ilgili olarak, diğer uluslararası siyasi aktörler bu durumdan kendilerine pay
çıkarmak için, çıkarlarına uygun stratejiler geliĢtirme çabası içerisinde olacaklardır.
Türkiye pazarı Rusya için özellikle iki açıdan çok önemlidir. Bunların birincisi,
ekonomik olarak Türkiye mevcut hali ile büyük bir pazardır ve doğal gaza olan talebi
de her geçen yıl artıĢ eğilimi göstermektedir. Ġkinci önem teĢkil eden konu ise
Türkiye‟nin jeopolitik konumudur. Ülkemizin coğrafi konumu ele alındığında,
dünyadaki kanıtlanmıĢ gaz rezervlerinin yüzde 70‟inin, petrol rezervlerinin ise yüzde
72‟sinin bulunduğu coğrafyanın tam ortasında konuĢlandığı görülecektir. Bu açıdan
bakıldığında Türkiye büyük bir gaz ve petrol dünyasının kesiĢim noktasında bulunan
çok önemli bir ülkedir. Enerji üreten ve enerji tüketen ülkelerin ortasında yer alan
Türkiye, bu enerji kaynaklarının gerekli pazarlara transferi konusunda kilit rol
oynamaktadır/oynayacaktır. Türkiye‟nin bu konumu Avrupa‟ya Rusya‟nın alternatifi
olacak yeni tedarikçilere ulaĢma imkânı da vermektedir.376 Batı doğuya yönelirken
tamamıyla Avrupa Birliği hedefine kilitlenen Türkiye, doğudaki olanaklarını göz ardı
etmemelidir.377 Türkiye'nin tek yanlı dıĢ politika takip etmemesi gerekmektedir.
Amerika ile olan stratejik ortaklığını zedelemeden, bölgesinde geliĢen olaylara ayak
uydurabilen aktif bir aktör olmalıdır.378
Ekonomik açıdan, Türk ürünlerinin Rus gümrüklerinde yaĢadığı sorunlar
bugüne kadar tam olarak giderilememiĢtir. Gümrüklerde yaĢanan sorunların çözümü
için bir teknik heyetin kurulması kararlaĢtırılmıĢtır. Gümrüklerin yanı sıra her yıl
Rusya ile sebze meyve ihracı konularında da sorunlar yaĢanmaktadır. Rusya ilaç
kalıntısı olduğu gerekçesiyle baĢta domates olmak üzere üzüm, Ģeftali ve kiraz gibi
375
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benzemektedir. Rusya, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklerken, Türkiye de, Rusya'nın
ĠKÖ'ye gözlemci üye olarak katılmasında önemli rol oynamıĢtır. Aynı Ģekilde
Türkiye, Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliğini de desteklemiĢtir. Rusya,
Türkiye gibi, Irak, Ġran, Suriye ve benzeri ülkelerle olan sorunların barıĢçıl yollarla
çözülmesinden yana tavır takınmaktadır.380 Rusya en azından resmi olarak Türkiye'nin
AB üyeliğine karĢı çıkmamakta, hatta Türkiye'yi Rusya ile AB arasındaki iliĢkilerin
geliĢtirilmesinde bir arabulucu olarak görmektedir.381
Putin-Erdoğan zirvesiyle, Rusya ve Türkiye‟nin ekonomi, enerji ve siyaset
alanlarındaki yakınlaĢması ilk kez açık bir Ģekilde dıĢ dünyaya deklare edilmiĢtir. Rus
ve Türk baĢbakanlarını buluĢturan 2009 Soçi zirvesinin en çarpıcı sonucu iki ülke
arasında bir önceki yıl baĢlayan siyasi yakınlaĢmanın ilk kez net mesajlarla
duyurulması ve iĢbirliğinin bölgesel düzeyden uluslararası boyuta taĢınmasının
gündeme gelmesi olmuĢtur. BaĢbakan Erdoğan uluslararası medyanın önünde
Türkiye‟nin en önemli enerji kaynağının Rusya olduğunu ve iĢbirliğinde hiçbir sorun
yaĢanmadığını söyleyerek Moskova‟nın güvenilirliği ile ilgili eleĢtirilere katılmadığı
mesajını vermiĢtir. Erdoğan‟ın asıl önemli mesajı ise, Türkiye ile Rusya‟nın bölgesel
iĢbirliğini bundan böyle uluslararası boyuta taĢıması çağrısı yapması olmuĢtur.382
Bu bölümde, Rusya Federasyonu – Avrupa Birliği iliĢkilerinin Türkiye‟ye
yansımaları bağlamında önce Türk-Rus iliĢkileri ardından Avrupa Birliği – Türkiye
iliĢkileri incelenmeye çalıĢılmıĢ, ardından RF-AB iliĢkilerinin Türkiye‟yi ne yönde
etkilediği analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda yüzyıllar boyunca karĢılıklı
etkileĢim ve iliĢki içinde olan Türkiye ve Rusya‟nın Sovyetler Birliği‟nin kurulduğu
ilk yıllarda dostane iliĢkiler içinde olduğunu ancak II. Dünya SavaĢının ardından
379
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geliĢen konjonktürde Türkiye‟nin yerini Batının yanı olarak belirlemesiyle zaman
zaman gerilen ancak genelde kopmayan bir iliĢki içinde olduğunu görüyoruz. Soğuk
SavaĢın bitmesiyle ise yeni dönemin gerektirdiği gibi iliĢkilerin yeniden gözden
geçirilerek özellikle enerji ve ekonomi bağlamında iĢbirliğine geçildiğini ve bu
eğilimin gittikçe artarak devam ettiğini görmekteyiz.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
20. yüzyılın baĢında büyük bir imparatorlukken devrimle rejim değiĢikliğine
uğrayan Rusya bir dönem içine kapanmıĢ, II. Dünya SavaĢının ardından ise agresif bir
tavır takınmıĢtır. Bu çerçevede yakınındaki devletleri zaman zaman güç de kullanarak
yanına çekmeye çalıĢmıĢtır. Bu politikasıyla ve zamanla iki kutuplu sistemin bir tarafı
olmuĢtur. Böylece dünyada iki kutuplu sistemin baĢlangıcına da vesile olduğu
söylenebilir. Ancak 80‟lerin sonundan itibaren Doğu Blokunda baĢlayan özgürlük
hareketleri, 1989‟da Berlin Duvarının yıkılmasıyla somutlaĢmıĢ ve 1991‟de SSCB
resmen dağılmıĢtır. Soğuk SavaĢın sona ermesiyle uluslararası sistemdeki güç
dengeleri değiĢmiĢ ve Amerika BirleĢik Devletleri karĢısında denge unsuru olarak
duran SSCB dağılmıĢtır.383 Bu dönem, uzun bir süre etkisini sürdüren ve dünya
kurumlarının yeniden Ģekillendiği bir dönem olmuĢtur. Soğuk SavaĢın baĢ
aktörlerinden SSCB‟nin varisi sayılan Rusya da dağılmanın gerçekleĢmesinin hemen
ardından kimlik bunalımına girmiĢtir. ABD‟yle girilen teknolojik savaĢın yorgun
düĢürdüğü bir ülkenin mirasını devralan Rusya Federasyonu‟nun ilk dönemi bu
nedenle arayıĢ içinde geçmiĢtir. SSCB‟nin dağılmasının hemen ardından büyük bir
gerileme ve iç karıĢıklığın yaĢandığı RF‟de 1990‟lı yıllar oldukça zorlu geçmiĢ ve bu
dönem RF‟nin tekrar kurulup uluslararası konjonktürde eski yerini almak için
harcadığı çabalara sahne olmuĢtur.384
Bu süreçte doğal olarak dıĢ politikanın da değiĢmesi gerekliliği doğmuĢtur.
BaĢlangıçta, daha önce sürekli olarak Batıyla rekabet eden SSCB‟yi bir anlamda inkâr
etmek amacıyla ve özellikle ülkenin fakir ve yorgun düĢmüĢ olması nedeniyle Batıyla
yakın iliĢkiler yürütülmüĢtür. Bu dönemde ülke, dıĢ politikada Atlantikçilerin kontrolü
altında kalmıĢtır. Ancak ülke içindeki tepkiler artmıĢ ve bir süre sonra bu yaklaĢımın
yerini Avrasyacılık görüĢü almıĢtır. Bu görüĢ, Putin‟in devlet baĢkanı olmasıyla daha
da güçlenmiĢtir. Avrasyacılık görüĢü kapsamında, yakın çevreyle ekonomik, siyasi,
askeri iliĢkilerin kurulması öngörülmüĢ, dolayısıyla da eski Sovyet alanında bulunan
cumhuriyetlerle yakın iliĢki içine girilmiĢ, çeĢitli alanlarda iĢbirliği kurulmuĢtur. Yine
Avrasyacılığın getirdiği, Rusya‟nın küresel güç olması gerekliliği doğrultusunda,
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ekonomisini güçlendiren Rusya uluslararası iliĢkilerde ağırlığını hissettirmeye
baĢlamıĢtır. Avrasyacılığın bir diğer özelliği olan Rusya‟nın kendi kaynaklarını
kullanarak dıĢarıya bağımlı olmadan kalkınması gerekliliği sonucunda özellikle sahip
olduğu doğal kaynaklar sayesinde ekonomisini önce ayağa kaldırmıĢ, daha sonra da
güçlendirmiĢtir. Avrasyacılığın pek çok gereğini uyguladığını gördüğümüz Rusya‟nın
2009 yılında yayımladığı 2020 yılına kadar ulusal güvenlik belgesinde, geçiĢ
döneminin sona erdiği belirtilmiĢtir. Rusya artık, örneğin belgede belirtildiği gibi,
NATO‟nun Rusya sınırlarına doğru ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu, iliĢkilerin
eĢit Ģartlarda geliĢtirilmesi gerektiğini ifade edebilmektedir. Putin‟in, uyguladığı
politikalar ve Rusya‟ya kazandırdıklarıyla Ģimdiden tarihe geçtiği yadsınamaz bir
gerçektir. Putin‟in ülke içerisinde otoriteyi sağlaması, karmaĢık ve çok yönlü dıĢ
politikanın Putin‟in kiĢisel vasıflarıyla birleĢerek pragmatik ve akıllıca uygulanması
baĢarıyı getirmiĢtir.385 Rusya, Putin‟le birlikte, eski itibarını kazanma yolunda önemli
bir yol katetmiĢtir. Sahip olduğu enerji kaynaklarını da etkin bir Ģekilde kullanmaya
baĢladıktan sonra Rusya, gelirlerini arttırarak borçlarını da kapatacak seviyeye
gelmiĢtir. Dünya enerji tüketiminin teknolojinin geliĢmesi ve günlük hayatın
modernleĢmesine paralel olarak artmasından dolayı petrol ve doğal gaz yakın
gelecekte de stratejik enerji kaynakları olma özelliklerini korumaya devam
edeceklerdir. BaĢta petrol olmak üzere enerji fiyatları uluslararası sistemdeki
geliĢmelere paralel olarak değiĢmektedir. ABD‟nin Irak‟ı iĢgal etmesi ve bu ülkedeki
güvenliği sağlayamaması, Ġran‟a yönelik söylemlerini sertleĢtirmesi ve dünya
kamuoyunda ABD‟nin Ġran‟a da müdahale edeceği endiĢesinin artması petrol
fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasına neden olmaktadır.386
Özellikle enerjiyi ve AB‟nin enerjiye bağımlılığını koz olarak kullanmaktan
çekinmeyen Rusya, dünyada etkili bir oyuncu olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla,
özellikle bölgesinde ve yakın çevresiyle iliĢkilerini geliĢtiren yeni ittifak arayıĢlarına
girmiĢtir. Kurduğu ittifaklarla ABD‟nin ve AB‟nin kendi bölgesine hükmetmesini
engellemeyi amaçlamaktadır. Rusya‟nın ittifak kurduğu ülkelerden biri de dünyada
ekonomik anlamda en fazla büyümeyi gerçekleĢtiren ülkelerden biri olan Çin‟dir.
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Uzun yıllar belli bir mesafeyi korumuĢ olmalarına rağmen 90‟lı yıllardan itibaren iki
ülke özellikle karĢılıklı çıkarları için tekrar yakınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu kapsamda
iki ülke, ġanghay ĠĢbirliği Örgütü‟nün kurulmasına öncülük etmiĢtir. Rusya, Batı
Avrupa ülkelerinin Rus enerji kontrolü ile önemli ölçüde Hazar enerji kaynaklarına
muhtaç hale getirilmesini müteakip, BDT‟nin bir devamı olarak tasarlamıĢ olduğu
ġanghay BeĢlisi‟ni daha sonra ġanghay ĠĢbirliği Örgütü‟ne dönüĢtürerek, bu
organizasyonun içine gözlemci statüsünde de olsa Ġran, Pakistan ve Hindistan‟ı dahil
etmiĢ ve ABD‟nin ünlü Orta Doğu projesine önemli seviyede bir darbe vurmuĢtur.387
Rusya uluslararası iliĢkilerde çok yanlılığı da sürdürmek istemektedir. Çin ve
Rusya‟nın yakınlaĢması daha çok ABD‟nin dayatmaya çalıĢtığı tek kutuplu dünya
düzenine karĢı bir tepkinin sonucunda oluĢmuĢ gibi görünmektedir. Aslında
Rusya‟nın, dünyanın tek bir devletin hegemonyasında olmasına karĢı çıktığı bilinen
bir gerçektir. 90‟lı yılların baĢından itibaren iki ülke arasındaki buzlar çözülmeye
baĢlamıĢ, bunu, askeri ve güvenlikle ilgili konularda anlaĢmalar izlemiĢtir. “Stratejik
Ortaklık için Bildiri”nin imzalanmasından sonra ise Çin ve Rusya, ABD‟nin gücünün
sınırlanması için ortak olarak çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. 2001‟deki “Ġyi KomĢuluk,
Dostluk ve ĠĢbirliği AnlaĢması” ile belirtilen iĢbirliği alanlarında da ABD
hegemonyasını dengelemek için ortak hareket ifadesi de açıkça yerini bulmuĢtur.
Görüldüğü üzere, ortak vurgu gelecekteki uluslararası sistemin çok yönlü olarak
geliĢmesi üzerinedir. Her ne kadar Rusya uluslarası iliĢkilerinde çok yönlülüğü
sürdürmek istese de bir yandan da söz sahibi olmak ve ABD‟nin hegemonyasına karĢı
durmak istemektedir. Böyle bir ikilem içinde olsa dahi, iki ülke açısından ortak
amacın ortak hareket etmeyi gerektirmesinden ötürü, bu iĢbirliği gelecek dönemde de
sürecek gibi görünmektedir.
21. yüzyılın tek kutuplu ve ABD kontrolündeki dünyası, çok kutuplu bir dünya
düzenine doğru gitmektedir. ABD‟nin karĢısında Soğuk SavaĢ döneminin ikinci süper
gücü gibi bir güç merkezi beklemek yanlıĢ olacaktır. Çünkü birden fazla güç merkezi,
kendi aralarında birleĢmekten ziyade, müstakil olarak çıkarları doğrultusunda
güçlenme temayülü göstermektedir. Türkiye ise güç merkezlerinin mücadele
alanlarının tam merkezinde yer alan ve istikrarını korumaya çalıĢan bir ülkedir ve
387
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büyük avantajlara sahiptir. Büyük ve dinamik genç nüfus, dünyanın en teknolojik
güçlü ve etkili ordularından birisine sahip olma, enerji kaynaklarının düğüm
noktasındaki

coğrafi
388

önemlileridir.

konum,

geliĢen

ekonomik

yapı

bu

avantajların

en

Dolayısıyla, tüm bu geliĢmeler, Rusya‟yla aynı coğrafyada yer alan

Türkiye‟yi de etkilemektedir. Türkiye‟nin aynı coğrafyada bulunmasından dolayı
Rusya‟yla geçmiĢi yüzyıllara dayanan bir iliĢkisi vardır. Bu geçmiĢ, daha çok savaĢlar
ve gerginliklerle dolu olsa da yeni konjonktürde bu durum değiĢmiĢtir. Artık Rusya ve
Türkiye‟nin yakın iliĢkiler içinde olduğu söylenebilir. 20. yüzyılın baĢında aynı kaderi
paylaĢan ancak Soğuk SavaĢın etkisiyle daha sonra ayrı kutuplarda yer alan bu iki
ülke yine özellikle enerji ve ekonomi/ticaret bağlamında iĢbirliğine girmiĢlerdir.
Ancak Batıyla güçlü bağları olan ve yıllardır AB‟ye üye olmayı bekleyen,
zaman zaman bu yolda hayal kırıklığına da uğrayan Türkiye, tamamen Batıyı terkedip
Doğuya dönemeyeceği gibi Doğuya da tamamen sırtını dönme imkanına sahip
değildir. ġüphesiz, Türkiye‟nin de kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkı
vardır. Soğuk SavaĢ döneminin sona ermesi ile Türkiye daha realist ve bağımsız
çerçevede hareket etme imkanına da kavuĢmuĢtur.
Avrupa Birliği, Türkiye için öncelikli hedef olarak kabul edilmiĢtir. Fakat AB
tarafından sürekli olarak ağır Ģartların öne sürülmesi, büyük nüfusun Avrupa
Parlamentosunda çok büyük bir güç teĢkil edeceği ve bu durumda Avrupa‟nın birçok
küçük nüfuslu devletinin zarar göreceği nedeniyle, Türkiye‟nin AB

sürecinin

engellenmesi hatta azınlık politikaları ile bölünme ve Sevr Ģartlarının oluĢturulmak
istenmesi Türkiye için, AB hedefine ulaĢmada bir engel teĢkil etmiĢ ve Türkiye‟yi
büyük bir çıkmaza sokmuĢtur. Türkiye gibi Avrasya‟nın merkezi coğrafyasına sahip
bir ülkenin, çok alternatifli, geniĢ kapsamlı stratejiler oluĢturması büyük önem
taĢımaktadır.389
Rusya‟nın, güç dengelerine odaklanmaktan ziyade dünyanın en nüfuzlu
aktörleriyle iliĢkilerini güçlendirmesi çıkarlarına daha faydalı olacaktır. Rusya;
Kafkasya ve Moldova gibi kendisine daha yakın yerlerde çatıĢma çözmeye
388
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odaklanmalı; Asya ve Orta Doğu‟da dini aĢırıcılığın azaltılması ve siyasi istikrarın
kurulması üzerine yoğunlaĢmalıdır. 1989‟dan bu yana yüzde 40 büyüyen bir
Müslüman nüfusa sahip olan Rusya, Hıristiyan-Müslüman diyaloğunda rol
oynayabilir.390
Rusya‟nın bir aktör olduğu açık olmakla birlikte nasıl ve ne denli etkin bir
aktör olduğu konusu henüz kesinlik kazanmamıĢtır. Ancak baĢta kendi bölgesi olmak
üzere geliĢen dünyada halen en önemli ekonomik araç olan enerji gücü ve politikası
ile çok etkili olduğu açıktır. Bu durum, Türkiye‟nin de Batıya sırtını dönmeden ancak
Rusya‟yı da ihmal etmeden dengeli bir politika sergilemesi, elindeki alternatifleri ve
kozları iyi değerlendirmesini gerektirmektedir. Kaldı ki, Türkiye de doğu ve batının
merkezi konumunda olması nedeniyle gerek enerji nakli gerekse diğer ekonomik
hareketlerin merkezi olması nedeniyle iki taraf arasında etkin bir aktör olma imkanına
da sahiptir. Avrupa Birliği ise öncelikle sadece ekonomi alanında değil siyasi alanda
da bir bütün olarak hareket etmeyi baĢarmalıdır. Ulusal çıkarların AB bütününün
çıkarları ile bağdaĢtırılması gerekir. Çin, büyümesini sürdürmek ve etkili bir aktör
olmak isteyecektir, ancak enerji ihtiyacı büyüdükçe bağımlılığının artacağı endiĢesiyle
baĢka ülkelerle ittifak arayıĢlarına da devam edecektir. Rusya, Batıdan kopmak
istememekte aksine Batıyla iĢbirliği yapmak istemekte ancak bunu yaparken de kendi
değerlerine saygı gösterilmesini ve örneğin ABD gibi devletlerle eĢit zeminde
muamele görmeyi istemektedir.
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ÖZET
BOĞAZ, Serhan. Soğuk SavaĢ Sonrası DeğiĢen Konjonktürde Rusya Federasyonu –
Avrupa Birliği ĠliĢkileri ve Türkiye‟ye Yansımaları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara,
2011.
Rusya, Soğuk SavaĢın ardından Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bir süre kaos
içine girmiĢtir. Ancak daha sonra zengin enerji kaynaklarının da verdiği güçle
ekonomisini yeniden toparlayarak dünyada söz sahibi olmuĢ ve Çin gibi ülkelerle
ittiklar kurmuĢtur. Rusya böylece dünyada Amerika BirleĢik Devletleri‟ne karĢı çok
kutupluluğu savunmaya çalıĢmaktadır. Avrupa Birliğinin ise devamlı geliĢen bir
oluĢum olarak Rusya Federasyonu ile yakın iliĢkileri vardır. Özellikle AB‟nin enerji
bağımlılığı nedeniyle bu iliĢkilerde zaman zaman sorunlar yaĢanmaktadır. Bu iliĢkiler,
hem Rusya ile aynı coğrafyada bulunan hem de yıllardır AB üyesi olmak için
bekleyen Türkiye‟yi yakından ilgilendirmektedir.
Anahtar Sözcükler:
1. Rusya Federasyonu
2. Avrupa Birliği
3. Rusya Federasyonu – Avrupa Birliği iliĢkileri
4. Türkiye – Rusya Federasyonu iliĢkileri
5. Türkiye – Avrupa Birliği iliĢkileri
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ABSTRACT
BOĞAZ, Serhan. Relations Between Russian Federation and European Union, and
Reflections on Turkey in the Changing Context After the Cold War, Master‟s Thesis,
Ankara, 2011.
Russia went into a period of chaos with the collapse of the Soviet Union after
the Cold War. However, also with the strength achieved by the rich energy sources, it
revived its economy and gained power creating alliances with countries like China. In
this way, Russia struggles to advocate multi-polarity in the world against the United
States of America. As an ever-evolving formation, European Union has close ties with
the Russian Federation. These relations are sometimes problematic, especially
concerning EU‟s energy dependence. These relations affect Turkey, which on one
hand is located in the same geographic area with Russia and on the other hand has
been waiting for years to become an EU member.
Anahtar Sözcükler:
1. Russian Federation
2. European Union
3. Russian Federation – European Union relations
4. Turkey – Russian Federation relations
5. Turkey – European Union relations

