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Türkiye ve Rusya arasındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkiler 
2000’ler boyunca sürekli olarak artarak gelişme göstermiştir. İki ülke ilişkile-
rinde söz konusu dönemde gerçekleşen yakınlaşma sürecinin en önemli yansı-
malarından birisi de geleneksel olarak bir rekabet alanı olarak görülen Karade-
niz-Kafkasya bölgesinin bir işbirliği alanına dönüşmesidir. Karadeniz-Kafkas-
ya bölgesine yönelik olarak belirginlik kazanan bu yeni diplomatik yaklaşımın 
en dikkat çekici boyutu ise iki ülkenin bölgede patlak veren krizleri ve diğer 
jeopolitik sorunları ABD ve AB gibi bölge dışı aktörler yerine birbirleriyle 
yoğun siyasi diyalog kurarak çözmeye çalışmalarıdır. 

Türk-Rus ilişkileri 24 Kasım 2015’te Türkiye’nin hava sahasını ihlal etti-
ğinden dolayı bir Rus SU-24 savaş uçağını düşürmesi sonucunda bir anda iki 
ülke ilişkilerindeki mevcut kazanımları da tehlike sokacak bir krize sürüklen-
miştir. Bu krizin Karadeniz-Kafkasya bölgesindeki stratejik dengeler üzerinde 
de ciddi yansımaları olmuştur. Nitekim olayı takiben Türkiye ve Rusya arasın-
daki bölgesel stratejik diyalog tamamen durmuştur. Öte yandan Rusya’nın Er-
menistan’la askeri ilişkilerini hızla güçlendirmesi ve Kırım’daki askeri varlığı-
nı belirgin şekilde arttırması Karadeniz-Kafkasya bölgesindeki hassas stratejik 
dengeyi kısa sürede Türkiye’nin aleyhine çevirmiştir. 
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Bu çalışmanın amacı, 2015’in son aylarından itibaren Türk-Rus ilişkile-
rinde meydana gelen değişimi ve bozulan dengeleri Türkiye açısından yorum-
lamak ve Rusya ile yaşanmakta olan krizin Türkiye’nin Karadeniz-Kafkasya 
politikaları üzerinde kısa ve uzun vadede ne tür yansımaları olacağıyla ilgili 
öngörülerde bulunmaktır. Çalışmada ilk olarak uçak krizi öncesinde Karade-
niz-Kafkasya coğrafyasında Türkiye ve Rusya’nın kesişen bölgesel çıkar ve 
stratejilerine bakılarak aralarındaki rekabet ve çatışma unsurlarından bahsedi-
lecektir. Daha sonra ise ikili ilişkilerde yaşanan bu krizin söz konusu bölgede 
iki devletin politikalarına kısa ve orta vadede nasıl etki edebileceği irdelene-
cektir. 

1990’larda Türk-Rus İlişkilerinin Karadeniz-Kafkasya Boyutu

Türkiye-Rusya ilişkilerinin 2000’lerdeki seyrini daha iyi anlayabilmek 
için öncelikle 1990’lı yıllarda ilişkilerin bölgesel boyutuna kısaca değinmek 
gerekir. Bu konuyla ilgili olarak vurgulanması gereken husus ise 1990’larda 
Ankara ve Moskova’nın temelde çok önemli bir ikilemi aşma zorunluluğuyla 
karşı karşıya bulunmalarıdır. İki ülke bir taraftan yeni bağımsızlığını kazanan 
Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri üzerinde jeopolitik olarak bir nüfuz mücade-
lesine girerken, diğer taraftan ise Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
ikili düzeyde büyük ivme kazanan ekonomik ilişkilerini riske atmak isteme-
mişlerdir.1 

Bu ikilem özellikle 1993-1997 döneminde çok açıkça görülmektedir. Ör-
neğin Dağlık Karabağ sorununda Türkiye Azerbaycan’ı desteklerken Rusya 
Ermenistan’la yakın işbirliğine girmiştir. Rusya ayrıca Türkiye’nin Orta Asya 
ülkeleriyle yakın ilişkiler kurma çabasını da şüpheyle karşılamış ve bunu 
Pan-Türkizm siyaseti olarak değerlendirmiştir. Öte yandan Türkiye’yi bölgede 
adeta ABD’nin bir piyonu olarak görmüş ve bu bağlamda Batı ülkeleri tara-
fından desteklenen Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesine karşı kendi 
alternatifi olan Bakü-Novorrosisk hattını gündeme getirmiştir.2 

Rusya ayrıca Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova’nın ayrılıkçı bölgele-
rini de destekleyerek ABD ve AB’nin eski Sovyet coğrafyasındaki etkisini 
sınırlandırmaya çalışmıştır. Bu kapsamda örneğin Gürcistan ve Ermenistan’a 
askeri üsler ve birliklerini yerleştirmiş ve bu durum Türkiye’nin Kafkasya’da 
doğrudan Rusya kaynaklı bir askeri tehdit algılamasına neden olmuştur.3 Kı-
sacası 1990’larda özellikle Kafkasya’nın Türk-Rus ilişkileri açısından açık bir 
jeopolitik rekabet alanı olarak görüldüğünü söylemek mümkündür.
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Meselenin diğer tarafına bakıldığında ise iki ülke arasında devam eden 
tüm jeopolitik sorunlara rağmen hızla gelişen ekonomik ilişkiler dikkat çek-
mektedir. Özellikle ticaret, inşaat ve turizm sektörlerinde ikili ilişkilerin hacmi 
önemli rakamlara ulaşmış ve yeni projeler ortaya atılmıştır.4 Nitekim Türki-
ye’nin 1992 gibi erken bir tarihte Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün 
(KEİÖ) kuruluşuna ön ayak olması çok anlamlıdır. Ankara ve Moskova’yı aynı 
çatı altında buluşturan en önemli bölgesel işbirliği örgütü olan bu oluşumun 
“ekonomik ilişkiler” temelinde tasarlandığına özellikle vurgu yapmak gerekir. 

1990’larda Türk-Rus ilişkilerinin seyrini Karadeniz merkezli olarak de-
ğiştiren en önemli gelişme ise 1997’de Rus Başbakanı Viktor Çernomirdin’in 
Türkiye ziyareti esnasında Mavi Akım doğalgaz boru hattı anlaşmasının imza-
lanmasıdır.5 Bu anlaşma hem Türk-Rus ekonomik işbirliğinin yeni bir safhaya 
geçmesine vesile olmuş, hem de Karadeniz’in iki ülke arasında bir işbirliği 
havzası olarak algılanmasını daha da kolaylaştırmıştır. Zira Gazprom’un o 
tarihe kadar üstlendiği en büyük yatırımlardan birisi olan Mavi Akım’ın iyi 
yönetilebilmesi için öncelikle Türkiye-Rusya ilişkilerinde belirli bir istikrar ve 
öngörülebilirlik sağlanması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç 2000’de Rusya’da 
Vladimir Putin’in iktidara gelmesinden sonra daha da belirgin hale gelmiştir. 
Nitekim Putin’in özelikle ilk başkanlık döneminde Türkiye ve Rusya arasında-
ki ilişkilerin hızlı biçimde iyileşmeye başladığı görülmektedir. 

Jeopolitik Çatışmadan Bölgesel Diyaloga 

Türk-Rus ilişkilerinde yaşanan bu önemli değişimin en önemli nedeninin 
her iki ülkenin de dış politikada daha pragmatik bir yaklaşıma sarılması olduğu 
söylenebilir. Bu anlamda 1990’lar boyunca sorun yaratan jeopolitik sorunların 
yerini enerji, ticaret ve turizm gibi alanlardaki ortak çıkarların almaya başla-
dığı görülmektedir. Bu yaklaşım zaman içinde iki ülkenin Kafkasya-Karade-
niz’e yönelik siyasetlerine de yansımış ve yeni bir bölgesel diyalog arayışı 
başlamıştır. Bu dönemde bu arayışa işaret eden önemli bölgesel işbirliği pro-
jeleri arasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 2000’de önerdiği “Kaf-
kasya İstikrar Paktı”, 2001’de Karadeniz Görev Gücü BLACKSEAFOR’un 
kurulması ve yine aynı sene içinde “Avrasya İşbirliği Eylem Planı” adı verilen 
oldukça kapsamlı bir bölgesel işbirliği belgesinin iki devlet tarafından imza-
lanması sayılabilir.6
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2003-2005 döneminde ise Türkiye-Rusya ilişkileri her iki ülkenin de 
2003 Irak müdahalesi sonrasında ABD ile yaşadıkları sorunlarla eş zamanlı 
olarak önemli bir gelişme göstermiştir. Özellikle 2003’te Gürcistan ve 2004’te 
Ukrayna’da gerçekleşen ve Batı yanlısı iktidarların işbaşına gelmesine vesi-
le olan devrimlerde ABD’nin oynadığı önemli rol Moskova’nın rahatsızlığını 
daha da arttırmıştır.7 Moskova ayrıca NATO’nun Rusya’nın sınırlarına doğru 
genişlemeye devam etmesine de büyük tepki göstermiştir. Aynı dönemde Tür-
kiye’de de ABD’nin Kuzey Irak’taki politikalarına ve Kıbrıs’ın AB’ye tam üye 
olarak kabul edilmesiyle ilgili olarak genel anlamda Batı’ya karşı bir tepki öne 
çıkmıştır. 

Türkiye-Rusya ilişkilerinin ilk kez “stratejik ortaklık” olarak tanımlan-
maya başlaması da esasen bu döneme tekabül etmektedir. Nitekim Putin Aralık 
2004’te 32 yıl aradan sonra Türkiye’yi ziyaret eden ilk Rusya devlet başkanı 
olmuştur. 2005’te ise Mavi Akım hattının resmi açılışı gerçekleşmiştir. Bu ge-
lişmelerin Karadeniz’deki en önemli yansıması ise Türkiye ve Rusya’nın NA-
TO’nun Akdeniz’de konuşlu Aktif Çaba Harekatı görev gücünün Karadeniz’e 
genişletilmesi çabalarına karşı işbirliği yapmalarıdır. Türkiye’nin ABD’nin 
tüm ısrarlarına rağmen bu konuda Rusya ile hareket etmeyi tercih ederek 
2004’te Karadeniz Uyumu Harekatı’nı başlatması bu açıdan dikkat çekicidir.8 
İki ülke ayrıca ABD’nin 2004’te NATO’ya katılan Bulgaristan ve Romanya 
aracılığıyla askeri olarak bölgeye girme çabalarını da Montrö Boğazlar Söz-
leşmesi temelinde Karadeniz’de muhafaza edilen stratejik dengeye karşı bir 
tehdit olarak algılamışlardır.

Buna rağmen Türk-Rus ilişkilerinin bu dönemde dahi bölgesel düzeyde 
görüş ayrılıklarından tamamen muaf olmadığını belirtmek gerekir. Örneğin 
Rusya’nın 2006 yılbaşında bir fiyat anlaşmazlığını gerekçe göstererek Ukray-
na’ya verdiği doğalgazı kesmesiyle ortaya çıkan krizin Türkiye-Rusya ilişkile-
ri üzerinde de önemli yansımaları olmuştur. Zira diğer pek çok Avrupa ülkesi 
gibi Türkiye de doğalgazının önemli bir bölümünü Rusya’dan temin etmekte 
ve Rus doğalgazını Türkiye’ye ulaştıran “Batı Hattı” da dahil olmak üzere 
Rusya’dan Avrupa’ya uzanan boru hatlarının önemli bir bölümü Ukrayna üze-
rinden geçmektedir. Moskova ve Kiev arasında 2004’ten beri süregelen siyasi 
ve ekonomik anlaşmazlıklara bağlı olarak doğalgaz arzının kesilebileceği en-
dişesi Türkiye’nin bu konuda AB ülkeleri ile ortak bir zeminde buluşmasına 
vesile olmuştur.9 
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Hazar ve Ortadoğu’dan çıkarılacak doğalgazın Türkiye üzerinden Avru-
pa’ya taşınmasını öngören “Nabucco” doğalgaz boru hattı projesinin de bu 
dönemde ortaya çıkması bu açıdan tesadüf değildir. Diğer önemli bir neden 
ise Türkiye’nin bölgede bir enerji köprüsüne dönüşme arzusudur. Temmuz 
2006’da Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının faaliyete geçmesi bu açıdan olduk-
ça önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Fakat bu arzu Ankara’yı petrol ve 
doğalgaz üretimi ve taşınması üzerindeki tam kontrolünü devam ettirmek iste-
yen Moskova ile karşı karşıya getirmiştir. Nitekim Rusya’nın 2007’de ortaya 
attığı “Güney Akım” doğalgaz boru hattı projesi ilk başta Ukrayna ile birlikte 
Türkiye’yi de dışlamıştır.

Türkiye-Rusya yakınlaşmasının jeopolitik anlamdaki sınırlarını gözler 
önüne seren en belirgin örnek ise Ağustos 2008’de Rusya ve Gürcistan arasın-
da patlak veren savaştır. Bu krizde Türkiye, Rus enerjisine olan bağımlılığı ve 
Rusya ile ekonomik ilişkileri nedeniyle manevra alanı bulmakta zorlanmıştır.10 
Erdoğan’ın savaşın hemen ardından “Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu” 
adı altında bir danışma mekanizması kurulmasına çalışmasını da bu bağlam-
da değerlendirmek gerekir. ABD ve AB’yi dışarıda bırakan ve Kafkasya’ya 
ilişkin sorunların öncelikle bölge ülkeleri arasında çözülmesini esas alan bu 
girişim Moskova tarafından desteklenirken Washington’un tepkisini çekmiştir. 
Öte yandan savaştan hemen sonra ABD’nin Gürcistan’a insani yardım taşıyan 
askeri gemilerinin Montrö Sözleşmesi’nin şartları uyarınca Boğazlarda bekle-
tilmesi de dikkat çekicidir.11 Türkiye’nin bu tutumu Karadeniz’de Montrö Söz-
leşmesi ile kurulan stratejik dengenin muhafazasına verdiği önemin bir işareti 
olarak da değerlendirilebilir. 

Rusya ise Ankara’nın hassasiyetine rağmen nihai olarak Montrö şartları-
na uygun bir biçimde Karadeniz’e girmelerine izin verilen ABD gemileriyle il-
gili rahatsızlığını dile getirmiştir. Hemen arkasından ise Rusya’ya mal taşıyan 
Türk kamyonlarının bir süre sınırda bekletilmesi söz konusu olmuştur. Ayrıca 
bu dönemde Rusya’nın Türkiye ve Ermenistan arasında 2009’da Zürih’te im-
zalanan diplomatik protokoller ile sonuçlanan normalleşme sürecindeki rolüne 
ilişkin de şüpheler mevcuttur. Her ne kadar protokollerin imza töreninde ABD 
ve AB temsilcileri ile birlikte Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un da hazır bu-
lunması Moskova’nın bu sürece desteği gibi algılanmışsa da Rusya’nın perde 
arkasında Kafkasya’daki jeopolitik dengeleri kendi çıkarlarına göre şekillen-
dirmeyi amaçladığı iddia edilmiştir.12 
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Tüm bu sorunlara rağmen Türkiye ve Rusya’nın ekonomik işbirliğini 
bölgesel meselelerden ayrı düşünmeye gayret ettiği görülmektedir. “Kompart-
manlaştırma stratejisi” olarak da adlandırılan bu yaklaşım dahilinde ekonomik 
konularla bölgesel görüş ayrılıklarının birbirine karıştırılmaması amaçlanmış-
tır.13 Bu strateji belli bir süre başarılı da olmuştur. Örneğin Kafkasya’da krizin 
patlak verdiği 2008 yılı sonunda Rusya 38 milyar dolarlık ticaret hacmiyle 
Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı haline gelmiştir. 2009’da Putin’in Ankara 
ziyaretinde ise Türkiye Güney Akım projesine münhasır ekonomik bölgesini 
açmaya karar vermiş, ayrıca Akkuyu’da yapılacak olan Türkiye’nin ilk nükleer 
santralinin de Rus devlet şirketi Rosatom’a verilmesine karar verilmiştir. 2010 
yılı içinde ise iki ülke bir üst düzey işbirliği konseyi kurmuşlar ve karşılıklı 
olarak vizeleri kaldırmışlardır.

İkili ilişkilerde öne çıkan bu gelişmelere karşın bölgesel konulardaki gö-
rüş ayrılıklarının giderek derinleştiğine dikkat çekmek gerekir. Örneğin Na-
bucco projesinin geçerliliğini kaybetmesi üzerine Türkiye ile Azerbaycan’ın 
TANAP doğalgaz boru hattını gündeme getirmeleri Rusya’yı rahatsız etmiştir. 
Bu dönemde Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki stratejik yakınlaş-
ma da hız kazanmaya devam etmiştir. Özellikle Gürcistan’ın 2008’den sonra 
ABD ve NATO’yla ilişkilerini geliştirmesi Rusya’yı endişelendirmiştir. Rus-
ya’nın bağımsızlığını tanıdığı Abhazya ve Güney Osetya ile önemli siyasi ve 
askeri ilişkiler kurması ve bu iki bölgeye askeri üs yerleştirmesi ise Türkiye’yi 
rahatsız etmiştir. Tüm bu gelişmelere ilave olarak Ermenistan da Türkiye’yle 
normalleşme sürecinin 2010’da tamamen çökmesinden sonra giderek Rus-
ya’nın siyasi ve ekonomik eksenine girmiştir. 

Arap Ayaklanmaları ve Ukrayna Krizi

Tam bu esnada Arap ayaklanmalarının patlak vermesiyle Türkiye-Rus-
ya ilişkilerinde yeni bir bölgesel kriz daha öne çıkmaya başlamıştır. Türki-
ye’nin 2011’de NATO’nun Libya müdahalesine dahil olması, 2012’de NATO 
füze kalkanının erken uyarı radarına ev sahipliği yapması ve Suriye sınırına 
NATO’nun Patriot füzelerini yerleştirmesi Moskova’nın tepkisini çekmiştir.14 
Suriye kriziyle ilgili olarak ise Rusya ve İran açıkça Esad rejimine destek ve-
rirken Türkiye ve Batı ülkeleri ülkedeki muhalif gruplara destek olmaya başla-
mıştır. Kısacası Türkiye’nin pozisyonu Arap ayaklanmaları sürecinde giderek 
NATO’ya yaklaşırken, Rusya ile ilişkilerini eskisi gibi sürdürmenin zorlukları 
ortaya çıkmıştır.
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Arap ayaklanmalarının sürdüğü bir dönemde 2014’te Ukrayna’da mey-
dana gelen kriz de Türkiye ve Rusya arasında yeni bir sorun alanı ortaya çı-
karmıştır. Türkiye Karadeniz’in istikrarını yakından ilgilendiren bu krizde orta 
yol siyaseti izlemeye çalışmıştır. Bu kapsamda bir taraftan Rusya’yla siyasi 
ve ekonomik ilişkilerini bozmamaya çalışırken, diğer taraftan Moskova’nın 
Kırım’ı ilhakını reddederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne vurgu yapmıştır. 
Fakat aynı zamanda ABD ve AB’nin Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlarına 
katılmayı da kabul etmemiştir. 

Aslında Rusya’nın Ukrayna’da yaşanan gelişmeler vesilesiyle Kırım’ı ele 
geçirmesinin stratejik olarak Türkiye için oldukça endişe verici olduğu söyle-
nebilir.15 Zira Rusya bir taraftan bölgedeki en önemli deniz gücü olan Karade-
niz Filosu’nun kontrolünü tamamen ele geçirirken, diğer taraftan yarımadaya 
yerleştirdiği karadan karaya fırlatılabilen ve 400 kilometre menzile sahip olan 
taktik balistik İskender füzeleri sayesinde bölgedeki askeri dengeyi tamamen 
kendi lehine değiştirmiştir. Öte yandan Türkiye her ne kadar Moskova nezdin-
de Kırım Tatarlarının haklarının korunması için girişimlerini sürdürmüşse de 
Kırım Tatar Meclisi’nin faaliyetlerinin askıya alınması ve sonradan da feshe-
dilmesi gibi gelişmelerin önüne geçmeyi başaramamıştır. 

Bu noktada Rusya’nın Ukrayna ve Suriye krizleri nedeniyle Batı ile iliş-
kileri gerilirken Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğu gerçeğini daha iyi gör-
düğü söylenebilir.16 Nitekim Moskova’nın Ukrayna krizinin hemen ardından 
Karadeniz’e geçiş yapan ABD gemileriyle ilgili Türkiye’yi resmi olarak uyar-
dığı görülmektedir.17 Türkiye her ne kadar Montrö kurallarını aynı Gürcistan 
krizindeki gibi sıkı olarak uygulamaya devam etmişse de Ukrayna ve Kırım 
meseleleri ışığında Karadeniz’deki geleneksel Montrö dengesinin eskisi gibi 
korunmasının giderek zorlaştığı da açıktır.

Tüm bu sorunlara rağmen Rusya’nın Ekim 2015’te Suriye’ye askeri ola-
rak müdahil olmasına kadar iki ülke arasında ticaret ve enerji çerçevesinde 
gelişen ilişkiler nedeniyle bu önemli fikir ayrılıklarının özellikle gündeme ge-
tirilmediği dikkat çekmektedir. İkili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarıl-
ması gibi oldukça iddialı hedefler ilan edilmesi kadar Ukrayna krizinin devam 
ettiği bir dönemde Putin’in on bakanıyla Ankara’ya gelip “Türk Akımı” gibi 
büyük yatırım gerektiren bir doğalgaz boru hattı projesini gündeme getirmesi 
de bu kapsamda değerlendirilebilir. 
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Uçak Krizi Sonrası Dönem

Ankara ve Moskova arasında 24 Kasım’da gerçekleşen uçak krizi son-
rasında hızla gerginleşen ilişkiler aslında Türk-Rus ilişkilerinin çerçevesinin 
sadece ticari çıkarlar ve enerji işbirliği temelinde tanımlanmasının ne kadar 
yanlış olduğunu gözler önüne sermiştir. Türk-Rus ilişkileri iyi seyrederken 
belli bir diyalog ortamının hakim olduğu Karadeniz-Kafkasya bölgesinin kısa 
süre içinde uçak krizinin jeopolitik yansımalarından etkilenmesi de bu iddia-
yı desteklemektedir. Nitekim krizin ertesinde Rusya’nın Türkiye’ye karşı ilk 
hamlelerinden birisi Ermenistan’la askeri ilişkilerini sıkılaştırmak olmuştur. 
Halihazırda Ermenistan’da iki Rus üssü ve 5.000’den fazla Rus askeri bulun-
maktadır. İki ülke arasında ayrıca geçtiğimiz aylarda ortak bir hava savunma 
sistemi kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır.18 

Hem Türkiye, hem de Rusya ile önemli ilişkileri bulunan Azerbaycan’ın 
ise düşen petrol fiyatlarının ekonomisi üzerinde yarattığı baskıya ilave olarak 
Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununun çözümünde oynadığı belirleyici rol ne-
deniyle kriz sonrasında Türkiye’ye çok açık bir destek vermesi mümkün olma-
mıştır. Buna karşın Azerbaycan Rusya’nın yaptırımları kapsamında Orta As-
ya’ya gidişleri engellenen Türk ticari tırlarının kendi toprakları üzerinden Orta 
Asya ülkelerine geçmelerine izin vererek Ankara’ya destek olmuştur. Türkiye 
ve Azerbaycan ayrıca Başbakan Davutoğlu’nun Bakü ziyaretinde TANAP’ın 
en geç 2018 yılı içinde tamamlanması konusunda anlaşmaya varmışlardır. Bu 
şekilde Türkiye’nin doğalgazda Rusya’ya %55 oranında seyreden bağımlılığı-
nın azaltılması hedeflenmektedir. 

Azerbaycan’ın Türk-Rus krizinde Ermenistan ve hatta Kırgızistan gibi 
Rusya yanlısı bir tutum almamış olmasının Nisan ayında Dağlık Karabağ 
sorunu nedeniyle bir anda tırmanan ve dört gün boyunca devam eden askeri 
çatışmaları tetiklediği iddia edilmiştir.19 1994’te Rusya’nın girişimiyle imzala-
nan ateşkes anlaşmasından bu yana yaşanan en şiddetli çatışmaların Türk-Rus 
krizinden birkaç ay sonra patlak vermesi bu açıdan oldukça dikkat çekicidir. 
Nitekim bu kriz sayesinde Rusya’nın bir taraftan her iki ülke üzerindeki nü-
fuzunu kullanarak çatışmaların sona ermesini sağlamak yoluyla bölgedeki ana 
aktör olduğunun altını çizdiği, diğer taraftan da Türkiye ve Gürcistan ile yakın 
işbirliği içinde bulunan Azerbaycan yönetimine açık bir mesaj verdiği söyle-
nebilir.20 

Türkiye her ne kadar Dağlık Karabağ meselesinde açıkça Azerbaycan’dan 
yana tavır almış ve bu son krizden Ermenistan yönetimini sorumlu tutmuşsa 
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da Ankara’nın Bakü’ye desteğinin daha çok diplomatik düzeyde kaldığı gö-
rülmektedir. Bu noktada Ermenistan’ın Rusya liderliğinde NATO benzeri bir 
ortak savunma örgütü olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün tam üye-
si olduğu, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin ise çok daha do-
laylı ve düşük profilli seyrettiğine özellikle vurgu yapmak gerekir. Bu açıdan 
Türk-Rus ilişkilerinin gerginleştiği bir dönemde Ankara’nın Dağlık Karabağ 
sorunu üzerinden doğrudan Rusya’yla karşı karşıya gelmesi çok gerçekçi gö-
rünmemektedir. 

Öte yandan Rusya’nın Suriye’ye gelişmiş S-400 savunma sistemlerini 
yerleştirmesi sonrasında Türk savaş uçaklarının 24 Kasım’dan bu yana Suriye 
hava sahasına girmesinin mümkün olmadığını unutmamak gerekir. Öte yandan 
Türkiye’nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına askeri olarak dahil olabilme-
si için mutlaka NATO desteği gerekmektedir. NATO ise halihazırda Rusya ile 
eleştirel bir diyalog içindedir. Bu kapsamda ABD ve AB ülkeleri bir taraftan 
Ukrayna meselesine bağlı olarak Rusya’ya karşı yaptırım uygulamaya devam 
ederken, diğer taraftan Suriye iç savaşı, IŞİD’le mücadele ve mülteci krizi gibi 
önemli sorunların çözümü için Rusya’yı ihmal edilemeyecek bir ortak olarak 
görmektedirler.

 Buna karşın Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Doğu Ukrayna’daki ay-
rılıkçılara aktif destek vermeye devam etmesi NATO ülkelerini karşı önlemler 
almaya itmiştir. Bu durumun Karadeniz’deki yansıması, Romanya’nın önerisi 
ve Türkiye’nin de desteği ile NATO’nun Karadeniz’de daimi bir askeri güç 
oluşturma çabasıdır.21 Varşova’da yapılacak olan NATO zirvesinde de günde-
me gelmesi beklenen bu gücün kurulması durumunda Türkiye ve Rusya’nın 
2000’ler boyunca NATO ve ABD’yi Karadeniz’den uzak tutma politikasının 
da fiilen sona ereceği söylenebilir.22 Bu durumun ister istemez Karadeniz’deki 
stratejik dengeyi koruyan Montrö Sözleşmesi’nin geleceği açısından da so-
nuçlar yaratması muhtemeldir. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NA-
TO’nun pasif tutumu nedeniyle Karadeniz’in bir Rus gölü haline dönüştüğünü 
söylemesi dikkat çekicidir.23 Türkiye’nin Karadeniz konusunda keskin bir po-
litika değişimine gitmesinde uçak krizi sonrasında Rusya’nın Türkiye’ye karşı 
bir türlü yumuşamayan tavrının etkili olduğu iddia edilebilir. 

Rusya’nın Kırım ve Suriye’deki askeri varlığını güçlendirmek yoluyla 
Türkiye’yi adeta güneyden ve kuzeyden kıskaç içine almasına cevaben Ankara 
da son dönemde Ukrayna ile stratejik ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır. Kı-
rım’ın ilhakını tanımayan ve Donetsk ve Luhansk meselelerinde Ukrayna’nın 



52 Karadeniz ve Kafkaslar: Riskler ve Fırsatlar

toprak bütünlüğünü destekleyen Ankara son olarak Başbakan Davutoğlu’nun 
Şubat ayında Kiev’e yaptığı ziyarette Ukrayna ile ortak askeri araç ve silah 
üretimi konusunda bir anlaşma imzalamıştır.24 Mart ayında ise iki ülkenin de-
niz kuvvetleri Karadeniz’de ortak bir tatbikat düzenlemişlerdir. 

İkili ilişkilerde son dönemde yaşanan gerilimlere rağmen Türkiye ve Rus-
ya’nın bölgede birbirlerine olan ekonomik bağımlılığı her iki devletin de mev-
cut tansiyonu uzun süre sürdüremeyeceğine dair önemli işaretler vermektedir. 
Nitekim 27 Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’e gön-
dermiş olduğu ve düşürülen savaş uçağının pilotuna başsağlığı dileyerek bu 
konuda derin üzüntülerini bildiren mektubu ikili ilişkilerdeki gerilimi düşür-
meyi ve beraberinde normalleşmeyi getirmeyi hedeflemektedir. Bundan sonra 
ikili ilişkilerin normale dönmesi için atılacak adımlarla ilgili şu an için her iki 
taraftan da bir açıklama gelmemekle beraber Rus tarafının bu mektubu önemli 
bir adım olarak nitelemesi dikkat çekmektedir.25 Bu gerilim sürecinin iki tara-
fın yapıcı ve pragmatik politikalarıyla ve yeni uzlaşma alanları inşa ederek ya 
da mevcut uzlaşı alanlarını yeniden gözden geçirerek aşılabileceğini söylemek 
bu aşamada yanlış olmayacaktır.

Sonuç

Türkiye ve Rusya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler 2000’li yıllarda 
hızla gelişmiş ve bu duruma bağlı olarak iki ülke arasında bir “stratejik or-
taklık” ilişkisinin ortaya çıkmaya başladığına dair yorumlar yaygınlık kazan-
mıştır. Her ne kadar bu fazla iddialı bir saptama sayılabilecekse de özellikle 
1990’larla kıyaslandığında Türkiye-Rusya ilişkilerinin 2000’lerde ciddi bir 
dönüşüm geçirdiğini söylemek mümkündür. Bu dönüşümün önemli yansıma-
larından birisi de iki ülkenin Karadeniz ve Kafkasya bölgesinde bir diyalog 
arayışına girmiş olmalarıdır. Karadeniz’de BLACKSEAFOR ve Karadeniz 
Uyumu Harekatı gibi girişimlerle öne çıkan bu diyalog arayışı Kafkasya’da 
ise özellikle 2008 yılında Türkiye tarafından gündeme getirilen Kafkasya İş-
birliği ve İstikrar Platformu ile belirginlik kazanmıştır.  Bu bölgesel diyalog 
aynı zamanda 2008’de Gürcistan ve 2014’te Ukrayna’da yaşanan krizlerin 
Türkiye-Rusya ilişkileri üzerinde sarsıcı etkiler oluşturmasının da önüne geç-
miştir. Örneğin Türkiye’nin her iki krizde de Rusya’ya karşı oldukça dikkatli 
bir diplomatik üslup ve temkinli bir tutum benimsediği görülmektedir. Buna 
karşılık Moskova da Türkiye’yi ABD ve AB ülkelerinden ayrı bir yere konum-
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landırmış ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nde diyalog ortağı olarak yer almasını 
desteklemiştir. İki ülke ayrıca özellikle ticaret, enerji ve turizm alanında olduk-
ça yakın ilişkilerini geliştirmeye devam etmişlerdir.

Tüm bu gelişmelere karşın Türkiye ve Rusya’nın Karadeniz ve Kafkas-
ya bölgesindeki jeopolitik çıkarlarını tamamen uzlaştırmalarının mümkün 
olmadığına dikkat çekmek gerekir. Nitekim Türkiye’nin Azerbaycan ve Gür-
cistan’la kurduğu stratejik işbirliğine karşın Ermenistan giderek Rusya ile ya-
kınlaşmıştır. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin başarısızlığa uğrama-
sı da Ankara’nın Kafkasya’daki etkisini sınırlandırmıştır. Öte yandan Güney 
Osetya, Abhazya, Dağlık Karabağ ve Transdinyester gibi dondurulmuş krizler 
de bölgeye gerçek anlamda bir istikrarın hakim olmasını engellemiştir. 

Bu noktada Türkiye’nin nihai olarak Rusya’nın en önemli stratejik rakibi 
olarak görmeye devam ettiği NATO’nun üyesi olmasının Türkiye-Rusya iliş-
kilerinin stratejik boyutunun daha fazla güç kazanmasını engelleyen önemli 
bir unsur olduğu söylenebilir. Rusya’nın Ekim 2015’te Suriye’de Beşşar Esad 
rejimine destek olmak amacıyla başlattığı hava harekatları sonrasında hız ka-
zanan gelişmeler de Ankara ve Moskova arasındaki ilişkilerin bir “stratejik 
işbirliği” düzeyine ulaşmadığını kanıtlamaktadır. Öte yandan Gürcistan ve 
Ukrayna krizlerinde Rusya ile ilişkilerini bozmayarak NATO müttefiklerinden 
farklı bir pozisyon almasının aslında her iki ülkenin de Türk dış politikasının 
öncelikleri arasında daha geri planda yer alması sayesinde mümkün olduğunun 
unutulmaması gerekir. Aynı yaklaşımın Suriye gibi Türkiye’yi doğrudan ilgi-
lendiren bir bölgesel krizde uygulanmaya çalışılması ise Türkiye-Rusya ilişki-
lerinin gerçek düzeyiyle ilgili yanılsamalara neden olmuştur.

Uçak krizi sonrasında Karadeniz-Kafkasya bölgesinde ortaya çıkan yeni 
jeopolitik durum ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgesel boyutunun ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gerek Dağlık Karabağ’da hız ka-
zanan çatışmalar, gerekse de NATO’nun Karadeniz’de oluşturmaya çalıştığı 
askeri güç Türkiye ve Rusya’nın yıllardır belli bir dengede yürütmeye çalış-
tıkları bölgesel diyalogu ciddi biçimde tehdit etmektedir. Türk-Rus ilişkileri-
nin zaman içinde düzelmesi söz konusu olsa bile bölgede yaşanmakta olan bu 
önemli jeopolitik değişimleri daha sonradan tersine çevirmek mümkün olma-
yacaktır. Her iki ülkenin de bu durumu göz önünde bulundurarak en azından 
Montrö Sözleşmesi’nin kurduğu stratejik dengeyi korumaya çalışmaları son 
derece önemlidir. Aksi takdirde Karadeniz-Kafkasya bölgesi NATO-Rusya 
gerginliğinin yeni bir cephesi haline dönüşebilecektir.
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Bu noktada KEİ gibi çok taraflı diplomatik platformların Türk-Rus böl-
gesel diyalogunun sürdürülmesi için en etkin şekilde kullanılmasının faydalı 
olacağı söylenebilir. KEİ her ne kadar aktiviteleri itibariyle kendisinden bek-
leneni verememiş bir örgüt olarak bilinse de Türkiye ve Rusya arasında uçak 
krizi sonrasındaki ilk resmi temaslardan birinin yine bu örgüt çerçevesinde 
gerçekleştiğinin unutulmaması gerekir. Ayrıca Karadeniz’e kıyısı olan tüm ül-
kelerin bu örgüte tam üye olması da KEİ’yi bölgesel istikrar açısından oldukça 
önemli bir platform haline getirmektedir. 

27 Haziran 2016’da başlayan özür süreci ya da diplomasisi sonrası Türk-
Rus ilişkilerinin olumlu yöne evirileceğine dair sinyaller bulunmakla birlikte 
ikili ilişkilerin eski seviyesine ulaşması için zamana ihtiyaç olduğu açıktır. Or-
tak çıkar noktalarında yeni uzlaşma kanalları bularak yeni bir komşuluk politi-
kası inşa etmede eğer iki devlet istekli ve başarılı olursa ilişkilerin şu aşamada 
normalleşme sürecine girmesini ve devamında da zaman içinde yeniden ivme 
kazanmasını beklemek yanlış olmayacaktır. Karadeniz-Kafkasya bölgesinin 
en son ihtiyaç duyduğunun yükselen Türk-Rus gerilimi olduğu su götürmez 
bir gerçektir. Ortadoğu’dakine benzer bir kaos ve kriz ortamının bu bölgede 
ortaya çıkması ne Türkiye’nin ne de Rusya’nın çıkarlarıyla bağdaşmaktadır. 
Her iki devletin de komşuluk politikasını gözden geçirerek birbirlerinin hassas 
noktalarını göz ardı etmeden yeni politikalar arayışında olması bölgenin huzu-
ru, istikrarı ve güvenliği için elzemdir. Ortadoğu’daki krizin bütün bölge içi ve 
bölge dışı devletlerin güvenliğini etkilediği ve tehlikeye soktuğu bu ortamda 
Türkiye ve Rusya gibi bölgesel güçlerin sorumlu aktörler olarak yapıcı rol oy-
naması bölgesel krizlerde olduğu gibi uluslararası terörizme karşı da beraber 
hareket etmelerine yol açacaktır. 
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