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Rusya, Avrupa’ya kendi gazını Ukrayna’yı es geçerek kendi 
iradesiyle istediği güzergahtan geçirebileceğini Batı ve 
Ukrayna’ya göstermek istiyor. Suriye topraklarında oldukça 
güçlü olan bir diğer güç IŞİD. Bu örgüt birbirinden farklı 
unsurlardan oluşuyor. Ahmet Davutoğlu’nun “Komşularla 
Sıfır Problem” politikası, Türkiye’yi bu çizgiden çıkardı ve 
çevresindeki ülkeler ile dostane ilişkiler geliştirmeye başladı. 
Türkiye ile Avrasya Birliği ara T Türkiye’nin Ortadoğu 
politikası, Arap Baharına kadar Türkiye açısından oldukça 
olumlu yöndeydi.ABD ve ondan sonra AB gibi dış unsurlar 
için Ortadoğu’da  ki kaosun bir önemi yok.  Hatta Ortadoğu’da 
savaş olması ABD’nin çıkarlarına hizmet etmekte. Rus dış 
politikasında Mısır, Türkiye’ye karşı dengeleyici unsur olarak 
kullanılmaya çalışılmakta. İsrail, aslında Orta Doğu’nun bir 
parçası değil, sadece kendini burada rastlantı eseri bulmuş 
Türkiye’nin                                                          Ortadoğu politikası, 
Arap Baharına kadar Türkiye açısından oldukça olumlu 
yöndeydi. İsrail için en önemlisi bu düşmanların onunla 
değil, kendi aralarında, birbirleri ile mücadele halinde olması. 
Putin’i II. Abdulhamid’e benzetmek mümkün. Bölgede güçlü 
bir Türkiye’nin varlığı Rusya’nın çıkarına. Rus dış 
politikasında Mısır, Türkiye’ye karşı dengeleyici unsur olarak 
kullanılmaya çalışılmakta. Türkiye için de Rusya ile iyi 
ilişkiler ve Avrasya coğrafyasında işbirliği kazançlı olacaktır. 
Türk Akımı projesinden vazgeçilmesi, Rus yönetiminde 
olumsuz bir algıya yol açacaktır. Suriye topraklarında 
PKK’nın kolu PYD’nin etkin olduğu bir Kürdistan bölgesi 
ortaya çıkacaktır. Kırım, Hatay’dır. IŞİD birbirinden farklı 
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Rus Türkolog Doç. Dr. Aleksandr A. Sotniçenko ile Röportaj 

 

2000’li yılların başından itibaren Türk – Rus ilişkileri ekonomi, 
siyasi ve kültürel alanlarda hızlı gelişmelere sahne oldu. Bu süre 
zarfında Türkiye ve Rusya kendilerini yakından ilgilendiren 
küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında farklı tutumlar sergilese 
de bu gelişmelerin iki ülke arasında krizlere dönüşmesine ve 
ekonomik işbirliğini olumsuz etkilemesine müsaade etmedi. 
Bugün de Ortadoğu ve Ukrayna’daki gelişmeler Türk – Rus 
ilişkilerinin gelişimini yakından ilgilendiren meseleler olmaya 
devam etmektedir.  

 

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Teorisi 
ve Tarihi bölümünde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Aleksandr Anatolyeviç Sotniçenko, 
ERUSAM için Ortadoğu ve Ukrayna’daki gelişmeler ışığında Türk – Rus ilişkilerini 
değerlendirdi. Sotniçenko, Rusya’da önde gelen Türkologlar arasında sayılmaktadır. İlgi 
alanları arasında Osmanlı, Türkiye, Ortadoğu tarihi, Türk – Rus ilişkileri, Avrasyacılık yer 
almaktadır. (http://sir.spbu.ru/profs/?id=228 ) 
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Türk Akımı projesi dünya gündemine bir sürpriz gelişme olarak damgasını vurdu. İlan 
edilişinden bu yana projenin ekonomik boyutu ile birlikte siyasi boyutu da tartışma konusu 
oldu. AB’nin baskısı nedeniyle Bulgaristan’ın Güney Akım projesinde gerekli adımları 
atamaması bizzat Putin tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Putin, bu konuyla alakalı 
Bulgaristan’ın egemenliğini kaybetmiş bir ülke olduğunu ve Bulgaristan’ın AB yüzünden 
maddi kayba uğradığını vurguladı. Onun bu sözleri, Türk Akımı projesinin aynı zamanda 
Avrupa’ya verilen bir mesaj olduğu yorumlarını da kuvvetlendirdi. Türk Akımı projesinin 
siyasi boyutu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 

Rusya, Avrupa’ya kendi gazını Ukrayna’yı es geçerek kendi iradesiyle istediği güzergahtan 
geçirebileceğini Batı ve Ukrayna’ya göstermek istiyor. Bu karar diğer taraftan Batı’ya 
Rusya’nın Ukrayna’dan daha kolay işbirliği yapabileceği Türkiye gibi başka ortakları 
olduğunu da göstermekte.  

Bulgaristan konusuna gelince, AB ve NATO’ya bağlı bir ülke. Bu durum sadece Güney Akım 
projesini değil, Bulgaristan’ın tüm dışı politika kararlarını etkilemekte. Güney Akım, 
Bulgaristan için tamamen kârlı bir projeydi. Gerçekleşmesi durumunda Rusya’dan doğalgazı 
Türk Akımı projesinden vazgeçilmesi, Rus yönetiminde olumsuz bir algıya yol açacaktır. 
tamamen bedavaya almış olacaktı. Öyle ki transit geliri, gaz giderlerini karşılayacak 
düzeydeydi. Bulgaristan’ın ekonomik durumu oldukça zayıf bir ülke olduğu ve dış yatırımlara 
ihtiyacı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Güney Akım projesinin onun için ne ifade 
ettiği daha kolay anlaşılmaktadır. Neticede Bulgaristan’ın milli çıkarlarına aykırı olan Güney 
Akım projesinin engellenmesi de doğal olarak Bulgaristan hükümetinin aldığı bir karar 
olmadı. Bunun dışında Bulgaristan yakın zaman önce Rus uçaklarının Suriye’ye girişini 
reddetti. Halbuki bu konu Bulgaristan’ın milli çıkarlarını ilgilendiren bir mevzu değil. Rusya 
burada da ABD ve AB’nin Bulgaristan üzerindeki tahakkukumu görüyor. 

 

Türkiye, Almanya’dan sonra Rusya’nın doğalgaz alımında ikinci büyük müşterisi 
konumunda. Buna rağmen Aralık 2014’teki son UDİK zirvesinde Rusya’dan talep ettiği 
indirim miktarını alamadı. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? 

Türkiye, Rusya’nın Güney Avrupa’ya gaz ihracatında şuan tek alternatif transit ülke 
konumunda olduğunun farkında ve buna dayanarak Gazprom’un sunduğu indirim oranından 
daha fazlasını talep etmekte. Bence bu şartlarda Türkiye’nin istediği indirimi alması mümkün 
gözükmekte. 

 

Türk Akımı projesinin hayata geçirilmesi için henüz net adımlar atılabilmiş değil. 
Tarafların üzerinde anlaşamadıkları bazı hususlar olduğundan söz edilmekte. Sizin de 
Türk Akımı projesinin Türkiye tarafından iptal edilmesi durumunda bunun Türk – Rus 
ilişkilerine nasıl etki edeceğine dair yorumlarınız var. Bunları bizimle paylaşır mısınız? 

Türkiye geçmişte kendisini 3 tarafı denizlerle, 4 tarafı düşmanlarla çevrili bir ülke olarak 
nitelendiriyordu. Ahmet Davutoğlu’nun “Komşularla Sıfır Problem” politikası, Türkiye’yi bu 
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çizgiden çıkardı ve çevresindeki ülkeler ile dostane ilişkiler geliştirmeye başladı. Hatta 
mümkün olduğu derecede Ermenistan ile dahi bunu yapmaya çalıştı. Fakat günümüzde 
Türkiye’nin bu politikayı terk ettiğini, bunun yerine ise “Komşusuz Sıfır Problem” 
politikasına geçtiğini olumsuz sonuçlarıyla birlikte görüyoruz. Nitekim Libya ile tüm ticari 
ilişkiler kesildi. Suriye ile tamamen düşman durumuna gelindi. İran ile zorluklar yaşanmakta. 
Rusya ile siyasi konularda görüş farklılıkları olsa da ticari ilişkiler pozitif yönde korundu. 
Fakat Türk Akımı projesinden vazgeçilmesi, Rus yönetiminde olumsuz bir algıya yol 
açacaktır. Çünkü bu karar Rusya tarafından Türkiye’nin güvenilir bir iş ortağı olmadığı 
yönünde yorumlanacaktır. Dolayısıyla da Türk – Rus ilişkilerinin geleceği büyük bir soru 
işareti altında kalacaktır.  

 

Türk – Rus ilişkilerinde tartışmaya açık bir diğer konu ise Avrasya Birliği üzerinden 
ilişkilerin geliştirilmesi meselesi. Sizce Türkiye ile Avrasya Birliği arasında işbirliği bir 
perspektife sahip mi? 

Türkiye ile Avrasya Birliği arasındaki işbirliğinin büyük bir perspektife sahip olduğunu 
düşünüyorum. Eski Sovyet coğrafyasında entegrasyon Avrasya Ekonomi Birliği çevresinde 
başlatıldı ve geliştirilerek devam ettirilmekte. Yakın gelecekte bu coğrafyada yeni siyasi ve 
ekonomik bir sujenin ortaya çıkışından bahsetmek mümkün olacak. Bundan sonra Eski 
Sovyetler Birliği coğrafyasında artık Türkiye – Rusya, Türkiye – Kazakistan, Türkiye – 
Kırgızistan şeklinde ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye – Avrasya Ekonomi Birliği arasında 
ilişkilerin kurulması mümkün olacak.  

 

Bir Rus akademisyen olarak, Türkiye’nin Ortadoğu Politikasını yorumlar mısınız? 

Türkiye’nin Ortadoğu politikası, Arap Baharına kadar Türkiye açısından oldukça olumlu 
yöndeydi. Bu dönemde Türkiye bir yandan Ortadoğu ülkelerine ihracatını arttırırken, bir 
yandan bölgede siyasi nüfuzunu da güçlendirmeyi başardı. Fakat Arap Baharının 
başlamasının ardından gerek Mısır’da, gerekse Suriye’de muhalif güçleri destekleyerek 
tercihlerini yanlış yönde kullandı. Elbette tercih yapmak pek kolay değildi. Mevcut durum da 
Esad rejiminin kısa sürede devrileceği yönünde tahminleri kuvvetlendirecek nitelikteydi. 
Mısır’da ise Müslüman Kardeşlerin iktidarını koruyacağı ve Türkiye’nin en yakın müttefiki 
olacağı düşünülüyordu. O dönemki koşullar için Türkiye’nin yanlış bir tercih yaptığını 
söylemek elbette zordu. Fakat bugün Ortadoğu’daki siyasi durum önemli ölçüde değişiklik 
göstermiş durumda. Mısır’da iktidar değişikliği yaşandı. Libya’da, Suriye’de, Yemen’de iç 
savaş ise yakın zamanda biteceğine dair hiçbir ümit vermeden hala devam etmekte. Bu 
sebeple de Türkiye’nin milli çıkarları doğrultusunda Ortadoğu politikasını değiştirmesi 
gerekmekte. 2011’deki tercihlerin bugünkü koşullarda Türkiye’nin çıkarlarına hizmet 
etmediğinin anlaşılması gerekiyor.  
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Sizce Türkiye’nin bugünkü Ortadoğu politikası ABD’nin çıkarları ile çelişiyor mu, yoksa 
onunla uyuşuyor mu? 

Bugün için Türkiye’nin Ortadoğu politikası doğrudan ABD’yi memnun etmekte. Öyle ki 
bölgede istikrarın sağlanması ABD’nin çıkarlarına hizmet etmemekte. Onun bölgedeki 
beklentisi herkesin herkesle savaş içinde olması. Bu şekilde de büyük bir siyasi, ekonomik ve 
demografik potansiyele sahip olan Müslüman dünyasının kendi içindeki sorunlarla meşgul 
olması. Türkiye’nin bu doğrultuda politikalarını devam ettirmesi, doğrudan kendi milli 
çıkarlarına da ters. Öyle ki bugün Ortadoğu’daki istikrarsızlığın Türkiye’yi de içine aldığını 
görüyoruz. Bu Türkiye açısından yürüttüğü politikanın işlemediğinin ve derhal değiştirilmesi 
gerektiğinin açık bir işaretidir. Türkiye, Ortadoğu’da derhal istikrarın sağlanması gerektiğini, 
buradaki istikrarsızlığın Türkiye’nin kendisine de yansıyacağını ve bölgedeki sorunların 
sadece bölge ülkeleri arasında 
çözümlenebileceğini kabul etmesi gerekiyor. 
Birinci sırada ABD ve ondan sonra AB gibi dış 
unsurlar için Ortadoğu’daki kaosun bir önemi 
yok.  Hatta Ortadoğu’da savaş olması ABD’nin 
çıkarlarına hizmet etmekte. Bu sebeple 
bölgedeki çatışmaların çözümü için başta ABD 
ile ilişkilerin minimuma indirilmesi gerekiyor. 
Onun yerine başta Rusya, İran ve Suudi 
Arabistan ve belki Mısır gibi bölgesel aktörlerle 
ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor.  

 

Rusya – Mısır ilişkileri, Türkiye – Rusya ilişkilerini yakından ilgilendirecek gelişmelere 
sahne olmakta. Bunlardan en güncel örnek olarak Sisi’nin son Moskova ziyaretinde 
Rusya’ya Türkiye’den daha ucuz sebze-meyve ihraç etme teklifini gösterebiliriz. Türkiye 
açısından Rusya – Mısır ilişkileri nasıl yorumlanabilir? 

Rus dış politikasında Mısır, Türkiye’ye karşı dengeleyici unsur olarak kullanılmaya 
çalışılmakta. Türkiye’nin Ortadoğu’da yapıcı olmayan politikalarına karşı Rusya rahatsızlığını 
Mısır ile işbirliğini geliştirerek göstermekte. Fakat elbette Rusya için Mısır, Türkiye’nin 
yerini tutamaz, ama yine de Türkiye’ye karşı bir baskı aracı olarak kullanılabilir.  

 

Sayın Sotniçenko, bir dönem İsrail’de devlet görevlisi olarak çalıştınız. Dolayısıyla İsrail’i 
ve onun bölge politikasını yakından biliyorsunuz. Buna dayanarak, bugün Ortadoğu’daki 
mevcut durumu İsrail açısından yorumlamanız mümkün mü? 

İsrail’in Ortadoğu’ya bakışı hakkında öncelikle şunları sıralayabiliriz; 

− İsrail, aslında Ortadoğu’nun bir parçası değil, sadece kendini burada rastlantı eseri bulmuş 
Batı’nın bir parçasıdır.  

RUS DIŞ POLİTİKASINDA 
MISIR, TÜRKİYE’YE KARŞI 
DENGELEYİCİ UNSUR 
OLARAK KULLANILMAYA 
ÇALIŞILMAKTA 
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− İsrail, Ortadoğu’da hiçbir müttefiki olmayan, etrafı düşmanlarla çevrili bir ülke.  Bu 
sebeple de onun için en önemlisi bu düşmanların İsrail ile değil, kendi aralarında, birbirleri 
ile mücadele halinde olması. İsrail, 1973’te Arap devletleri arasında kurulan birliğin kendi 
varlığını nasıl tehdit ettiğini iyi hatırlamakta. Bu sebeple de İsrail bölgede tahrip edici tüm 
hareketleri destekleyecektir. Nitekim İsrail eski Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman 
Suriye’deki iç savaş konusunda İsrail’in bu tutumunu açıkça dile getirmişti. Liberman, 
İsrail’in Suriye’de savaşan tüm güçlerin yanında olduğunu ve İsrail için bu güçlerin 
ellerinden geldiği kadar birbirlerini öldürmelerinin önemli olduğunu dile getirmişti. Bu dış 
politika prensibi, İkinci Dünya Savaşı başında ABD’de de kabul görmüştü. Dönemin 
Başkan yardımcısı, gelecekteki Başkan Truman, 22 Haziran 1941’de başlayan Almanya – 
Sovyetler Birliği arasındaki savaş karşısında kazanan tarafa göre ABD’nin tarafını 
belirlemekten yana olduğunu belirtmişti. O zaman da ABD için önemli olan iki tarafından 
elinden geldiğince birbirini öldürmesiydi. Aynı şekilde bugün İsrail de Ortadoğu’daki 
düşmanlarının birbirlerini öldürmesini istiyor. Bunu milli çıkarlarına uygun görüyor.  

 

Ortadoğu’nun gündemine damgasını vuran IŞİD, özellikle Sunni Müslümanların düşman 
olarak gördüğü İsrail ve İran’ı değil, kendisine ilk olarak Müslümanları hedef seçti. 
Bugüne kadar söz konusu terör örgütü binlerce Müslüman’ı katletti ve katletmeye devam 
etmekte. İsrail’in Ortadoğu politikası hakkındaki yorumlarınız, IŞİD’in faaliyetleri 
çerçevesinde yorumlanabilir mi? Sizce bu terör örgütünün ortaya çıkışında ABD ve 
İsrail’in rolü olabilir mi? 

IŞİD’in ortaya çıkışında İsrail ya da ABD’nin ya da herhangi bir başka ülkenin bir rolü 
olduğunu düşünmüyorum. Söz konusu terör örgütü Irak’ta Şii Maliki yönetiminin uyguladığı 
ayrımcı politikalara Sünnilerin bir tepkisi olarak ortaya çıktı. Bunun içine sadece radikaller 
girmiyor. Örgüt bünyesinde üç temel kurucu unsur göze çarpıyor. Birincisi kafa koparan 
selefiler. İkincisi Saddam’ın eski askerleri. Sonuncusu ise Sünni Sufi grup, ki bunlar daha 
önce ticari ilişkileri elinde bulunduran gruptu. Bunların bir araya gelmesinde ise herhangi bir 
dış güç müdahalesi olmadı.  

IŞİD’in neden İsrail’i hedef seçmediği sorusuna gelince, bunun cevabı neden İran’ı, 
Türkiye’yi hedef seçmediği ile aynı. Nitekim IŞİD, Erdoğan’ı da münafık ilan etmişti. Buna 
rağmen Türkiye’ye karşı da bir savaş içine girmiyorlar. Çünkü IŞİD büyük bir devlet ile 
savaşacak güce sahip değil. Örgüt şuan Irak ordusu, Suriye ordusu gibi gücünün yettikleri ile 
hesaplaşma peşinde. Hatta Kuzey Irak’taki Kürt gruplar ile çatışmalardan kaçındıklarını bile 
görüyoruz. Bu oldukça mantıklı bir strateji.  

 

IŞİD’in Kafkasya’ya yönelik bir tehdit unsuru olduğuna dair yorumları nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Öncelikle IŞİD, coğrafi olarak Kafkasya’ya uzak. Onun Kafkasya’da ve Rusya’da faaliyet 
göstermesi demek, bu bölgeye mühimmat ve asker sevk etmesi ve bunu devamlı desteklemesi 
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demek. Bu ise oldukça zor bir ihtimal. Ayrıca Rusya’nın büyük bir devlet olduğunu 
düşündüğümüzde, IŞİD’in az önce de belirttiğimiz gibi böyle bir güçle çatışmaya girmesi 
şimdilik kârlı bir iş değil. Diğer taraftan birinci sırada Kuzey Kafkasya olmak üzere Rusya 
Müslümanlarından savaşmak ya da onun yönetimi altında yaşamak için IŞİD safına katılanlar 
var. IŞİD de şuan için bununla yetiniyor. 

 

Öncesi ve sonrası ile 2000’lerin başından itibaren Türkiye – Rusya ilişkilerini değerlendirir 
misiniz? 

Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler Türkiye’nin Batı bloğunun bir parçası 
olmasına bağlı olarak oldukça kötüydü. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra iki devlet arasında 
ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi için yeni imkanlar ortaya çıktı. Fakat bu 
imkanlar, Türkiye’de milli çıkarlara uygun 
pragmatist politikalar ortaya koyan Ak Parti 
iktidarının başa gelmesi ile kullanılmaya 
başlandı. Böylece Türk politikacılar Amerikan 
ve Avrupalı müttefiklerine aldırış etmeden 
hareket etmeye başladı. Elbette tamamen kulak 
tıkayarak değil, ama artık onlara daha az kulak 
asmaya başladı. Bu durum Rusya’nın da 
çıkarlarına uygundu. Türkiye bu pragmatik 
politikalar sayesinde bölgede siyasi ve ekonomik 
gücünü arttırdı. Bölgede güçlü bir Türkiye’nin 
varlığı  Rusya’nın çıkarına. Öyle ki güçlü 
Türkiye demek, bağımsız Türkiye demek. 
Bağımsız Türkiye için de Rusya ile iyi ilişkiler 
ve Avrasya coğrafyasında işbirliği kazançlı 
olacaktır. Biz Türkiye’nin bağımsızlığından, ilk 
sırada da NATO ve AB’ye karşı bağımsızlıktan 
yana olan güçleri desteklemeye devam edeceğiz. Birinci sırada NATO ve AB’den 
bağımsızlık. Elbette bu Türkiye’nin NATO’dan çıkması ya da AB ile ilişkileri sonlandırması 
anlamına gelmiyor. İlk zamanlar Davutoğlu’nun ortaya koyduğu politika bu şekildeydi. Fakat 
artık bu prensipten uzaklaşılmaya başlandı. Türkiye güçsüzleşmeye ve üzerindeki ABD etkisi 
artmaya başladı. Fakat ben Türkiye’nin yine milli çıkarları doğrultusunda yeniden politikasını 
düzenleyeceğine ve yeniden daha Avrasyacı bir karaktere bürüneceğine inanıyorum. Türkiye 
ile Avrasya Ekonomi Birliği arasındaki işbirliğinin gelişmesi  ve Türkiye’nin bu birliğin 
önemli partnerlerinden biri haline gelmesi yönünde büyük perspektifin olduğunu görüyorum.  

 

Rusya’nın Suriye’de Esad’ın arkasında durmasının nedenlerini açıklar mısınız? 

Öncelikle Rusya ile Esad arasında kurulan iyi ve özel ilişkilerin temeli Sovyetler Birliği 
dönemine dayanmaktadır. Rusya ile Suriye arasında özellikle askeri işbirliği ileri düzeyde 

BÖLGEDE GÜÇLÜ BİR 
TÜRKİYE’NİN VARLIĞI  
RUSYA’NIN ÇIKARINA. 
ÖYLE Kİ GÜÇLÜ TÜRKİYE 
DEMEK, BAĞIMSIZ 
TÜRKİYE DEMEK. 
BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN 
DE RUSYA İLE İYİ İLİŞKİLER 
VE AVRASYA 
COĞRAFYASINDA İŞBİRLİĞİ 
KAZANÇLI OLACAKTIR 
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gelişim gösterdi. Rusya bugün Suriye’de küçük bir askeri üsse sahip olmakla birlikte, 
Suriye’ye silah temin etmekte. Mantıken de Rusya bunu kaybetmek istemiyor.  

Diğer taraftan bugün Suriye’de çatışan gruplara baktığımızda, bunların arasında Suriye’de 
istikrarın ve birliğin sağlanması için tüm sorumluluğu üzerine alabilecek objektif bir güçten 
söz edemiyoruz. Bölge şuan sadece Esad ve IŞİD bu güce muktedir. Ama bunlardan IŞİD ile 
kim işbirliği yapmak ister? Bugün Suriye’de savaşan diğer küçük gruplardan hiçbiri Suriye’de 
birliği sağlayacak niteliğe sahip değiller. Aksine birbirleriyle savaşıyorlar. Ve bunlar 
çoğunlukla Rusya karşıtı tavır içindeler. Doğal olarak biz de pragmatik olarak Suriye’de en 
güçlü unsuru, yani Esad’ı tercih ediyoruz.  

Tüm bunların dışında Suriye’de tüm muhalefeti etrafında birleştirecek bir gücün ortaya 
çıktığını ve ülkede toprak bütünlüğünü Esad’sız düzeni sağladığını düşünelim. Meşruiyetini 
Esad düşmanlığından alacak olan bu güç bölgede Türkiye, Katar ve onu finanse eden tüm 
güçlerle işbirliği yapacaktır. Bu işbirliği ise 
Katar’dan Türkiye’ye, Türkiye’den de 
Avrupa’ya gaz akışını sağlayacak olan boru 
hatlarının kurulmasını mümkün kılacaktır. Bu 
ise Avrupa’ya gaz akışında Gazprom’un tekelini 
kıracaktır. Rusya bunu doğal olarak 
istemeyecektir.  

 

Suriye’nin toprak bütünlüğü meselesini 
Türkiye açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Artık Ortadoğu’nun eski Ortadoğu olduğunu 
söylemek zor. Eski sınırların geçerli olduğunu 
da. Bu Suriye için de böyle olacak. Suriye’nin 
bölünmesi ise Türkiye için birçok açıdan 
olumsuz sonuç doğuracaktır. Öncelikle Suriye 
topraklarında PKK’nın kolu PYD’nin etkin 
olduğu bir Kürdistan bölgesi ortaya çıkacaktır. Bu bölgenin Türkiye dostu olacağını 
düşünmek zor. Aksine Türkiye’ye zarar vermeye çalışacak ve Türkiye içindeki ayrılıkçı Kürt 
güçler ile ilişkilerini sıkılaştırmak için uğraşacaktır. Bu Türkiye’nin aleyhine bir durum.  

Suriye topraklarında oldukça güçlü olan bir diğer güç IŞİD. Bu örgüt birbirinden farklı 
unsurlardan oluşuyor. Mesela Irak’ta Saddam’ın eski subayları ve Selefiler başı çeken Sünni 
gruplar. Bu gruplar Irak’ta 1980’lerden beri aralıklarla devam eden savaşlardan artık 
yorulmuş durumdalar. Bunlar daha çok barışı arzuluyorlar ve Irak’ın bir parçasında 
kendilerine ait bir devlet kurup kendi düzenlerini yerleştirmek istiyorlar. Suriye’de ise IŞİD 
mensubu farklı güçlerin olduğunu görmekteyiz. Bunlar temelde Orta Asya, Kafkasya ve diğer 
Ortadoğu ülkelerinden, hatta Avrupa’dan gelen uluslararası selefiler. Kafa koparan ve 
televizyonlarda hep gösterilen bu gruplar “İslam Devleti”nin sınırlarını genişletmekten yana. 
Bu gruplar halife olarak kabul ettikleri kişiye sonuna kadar itaat ediyorlar ve onun direktifleri 

KATAR’DAN TÜRKİYE’YE, 
TÜRKİYE’DEN DE 
AVRUPA’YA GAZ AKIŞINI 
SAĞLAYACAK OLAN BORU 
HATLARININ KURULMASI 
AVRUPA’YA GAZ AKIŞINDA 
GAZPROM’UN TEKELİNİ 
KIRACAKTIR. RUSYA BUNU 
DOĞAL OLARAK 

İSTEMEYECEKTİR. 



 
 

 7 

 

doğrultusunda hareket ediyorlar. Tunus’ta plajda yaşanan terör eylemi buna bir örnek. 
Suriye’de böyle bir oluşumun Türkiye’ye komşu olması, Türkiye için sürekli bir tehdit unsuru 
olacaktır. Nitekim yarın bunların yöneticileri Türkiye’yi hedef aldığında (mesela halife kabul 
ettikleri kişinin Erdoğan hakkında olumsuz ve saldırgan sözler sarf etmesi halinde) 
Tunus’takine benzer birçok terör eylemi Türkiye’de de yaşanacaktır ki bu Türkiye’nin 
ekonomisini de olumsuz etkileyecektir. 

Bunların yanı sıra, Suriye’nin parçalanmasının barışı getirmeyeceği ortadadır. Bu, Suriye’de 
IŞİD, Kürt gruplar, belki belli bir bölgeyi elinde bulundurmaya devam edecek olan Esad, El-
Nusra gibi farklı güçler arasındaki çatışmaların devamını getirecektir. Kürt unsuru göz önüne 
alındığında bu istikrarsızlığın Türkiye’ye de yayılması da olasıdır. Nitekim demografik olarak 
büyümeye devam Kürtler, son seçimlerde HDP’nin parti olarak meclise girmesiyle güçlerini 
iyice fark ettiler. Bu doğrultuda çevredeki devletlerin dağılması ve yeni devletlerin –ki 
bunların arasında bağımsız bir Kürt devletinin – ortaya çıkması, onların Türkiye’de özerk bir 
Kürt yönetiminin oluşturulması ve bir ihtimal daha sonra da tam bağımsız bir Kürt devletinin 
kurulmasını yönünde isteklerini arttıracaktır.  

 

PKK’nın Türkiye’de yeniden saldırılarını başlatması ile Suriye’deki güç mücadelesi 
arasında bir bağlantı görüyor musunuz? Bu kararda dış güçlerin bir rolü olma olasılığı 
sizce nedir? 

Dış güçlerin PKK ile bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. PKK herhangi bir devlet ile 
ittifaka sahip olan bir örgüt değil. Önceden, 1980’lerde Hafız Esad, Sovyetler Birliği, 
Yunanistan bu örgütü destekliyordu. Fakat bugün hiçbir devletin PKK ile bu tarz ilişkileri 
yok. ABD, IŞİD’e karşı savaştıkları için Kürtlere dokunulmasını istemiyor, ama Türkiye’ye 
karşı savaşmaları için onlara finansal destek sağlayacağını sanmıyorum. Gerçi kim bilir?! 
Türkiye içinde çatışmaları tetikleyen birkaç gelişme oldu. Bunlardan biri, Kobani’de 
Türkiye’nin Kürtleri yüzüstü bırakmasıydı. Ardından BDP’nin meclise girerek gücünü 
kanıtlaması ve Suruç olayı sonrası PKK ile ateşkesin sona ermesi. TSK’nın operasyonlara 
başlaması karşısında ise PKK gücünü göstermek için yeniden eylemlerini başlattı.  

AKP döneminde Kürt sorunun çözümü için oldukça önemli adımlar atıldı, önemli programlar 
hayata geçirildi. Doğu bölgeleri ekonomik olarak kalkındırıldı. AKP bünyesinde en çok etnik 
Kürt barındıran parti oldu. Fakat ne yazık ki yapılan tüm çalışmalar son iki yılda bizzat 
Erdoğan tarafından yıkıldı. Bu sorunun çözümü için harcanan paralar,  enerji ve elde edilen 
kazanımlar boşa çıktı. Bugün Türkiye’de son 20 yılın en zor süreci yaşanıyor. 

 

Türk – Rus ilişkilerini yakından ilgilendiren bir konu da Ukrayna Krizi ve Kırım’ın ilhakı 
meselesi. Birbiriyle bağlantılı bu iki meseleyi Rusya açısından değerlendirir misiniz? 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerde neyin olup 
bittiği Avrupalılardan ziyade Türkler için daha anlaşılır olmalı. Nitekim Türklerin bir 
imparatorluk geçmişi var ve bu imparatorluğun dağılışı, Sovyetler Birliği’nin dağılışı ile aynı 
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prensiplere sahip. Sonrasındaki gelişmelerde aynı şekilde oldu. Balkanlarda Osmanlı’ya karşı 
bağımsızlık mücadelesi veren halklar ilk önce özerklik kazandı, ardından da savaş sonrası 
bağımsızlıklarını kazandılar. Fakat Osmanlı’dan kopuş ile her şey bitmedi. Kurulan yeni milli 
devletler hayata Osmanlı düşmanlığı ile tutundular, millileşmelerini bu düşmanlık üzerinden 
gerçekleştirdiler. Onların iddialarına göre kötü yaşam koşullarına sahip olmaları başta olmak 
üzere her şeyin suçlusu Türklerdi. Çünkü yüzlerce yıl Türkler tarafından “sömürülmüşlerdi”. 
Aynı durumu eski Sovyetler Birliği coğrafyasında da görüyoruz. SSCB’nin dağılışı da 
1991’de nihai olmadı, sonrasında da devam etti. Birlik ülkeleri ilk önce özerkliklerini 
kazandılar. Sonra da bağımsız birer devlet 
haline geldiler. Fakat bugüne kadar özellikle 
Baltık ülkelerinde, sonra Gürcistan’da ve bugün 
Ukrayna’da olan şey Osmanlı’nın Balkanlar’da 
yaşadığı şey ile aynı. Bu eski Sovyet 
ülkelerinde ulusallaşma ve yönetimlerin 
dayanağı Sovyetler Birliği düşmanlığı oldu. 
“Sovyetler Birliği bizi işgal etti, bizi sömürdü 
vs.”  

Kırım meselesine gelince, yine bu konu 
herkesten önce Türkler için daha anlaşılır 
olması lazım. Çünkü Kırım, Hatay’dır. 
Hatay’da nüfusun tamamı Türklerden 
oluşmuyordu. Büyük oranda Arap nüfusuna da 
sahipti ve referandumla Türkiye’ye bağlandı. 
Arap nüfus ise sorun yaratmadı. Kırım’daki 
Tatarlar ile de sorunlar çözülebilecek nitelikte. 

Ukrayna’nın Kırım için savaşamamasının 
sebebine gelince, Kırım Rusya’ya hemen dahil edildi. Nitekim bence Rusya, Ukrayna’da 
Rusya karşıtı bir iktidarın başa gelmesi ihtimaline karşı Kırım’ı kendi sınırlarına katmak için 
tamamen hazırlıklıydı. Bu sebeple de Kırım’ın Rusya’ya dahil edilmesi çok çabuk ve kansız 
şekilde büyük oranda nüfusun desteği ile halledildi. Ben Rusya ile birleşme kararına karşı 
olan Tatar, hatta Ukraynalı görmedim. Tatarlarda farklı görüşler mevcut. Rusya karşıtı 
olanların sayısı az değil. Çünkü Kırım’daki Tatar örgütleri, Mustafa Cemiloğlu gibi Rusya 
karşıtı kişilerin liderliğinde faaliyet gösteriyorlar. Uzun yıllar boyunca Kırım Tatarlarının 
liderliğini o yaptı, meclisi o kurdu. Mustafa Bey Sovyetler Birliği döneminde çok acılar 
çekmiş birisi ve doğal olarak Rusya karşıtı ve bu mantıklı, biz onu anlıyoruz. Problem şu ki, 
Rusya onun fikirlerini değiştirmek için hiçbir şey yapmadı.  

Rusya’nın Kırım gibi Donbass’a neden müdahale etmediğine, Donbass için neden 
savaşmadığına gelince. Putin, yabancı gazetelerin tasvir ettiği gibi emperyalist bir lider değil. 
Putin’i II. Abdulhamid’e benzetmek mümkün. Putin onun gibi sakin birisi. Donbass’ta bir 
halk ayaklanması yaşandı. Ukrayna’nın doğusunda Yanukoviç’e oy veren halk, Maydan 
hareketini bir darbe olarak gördü ve buna ayaklanarak tepki verdi. Bu ayaklanma çok sayıda 
Rus gönüllü tarafından da desteklendi. Donbass’ta savaşanların yüzde elliye yakınını bu 

KIRIM, HATAY’DIR. HATAY’DA 
NÜFUSUN TAMAMI 
TÜRKLERDEN OLUŞMUYORDU. 
BÜYÜK ORANDA ARAP 
NÜFUSUNA DA SAHİPTİ VE 
REFERANDUMLA TÜRKİYE’YE 
BAĞLANDI. ARAP NÜFUS İSE 
SORUN YARATMADI. 
KIRIM’DAKİ TATARLAR İLE DE 
SORUNLAR ÇÖZÜLEBİLECEK 
NİTELİKTE. 
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gönüllüler oluşturdu. Bunu tetikleyen en önemli unsurlardan biri Odessa’daki katliam oldu. 
Odessa’da Maydan karşıtları sığındıkları binada yakıldılar. Bu yetmezmiş gibi Maydan 
taraftarları internette “onları yaktık ve yakmaya devam edeceğiz” şeklinde yorumlar 
paylaşmaya başladılar. Tüm bunlar Rusya’da da büyük tepkilere neden oldu ve Doğu Ukrayna 
için tüm gönüllüler, Kazaklar seferber oldu. Tabi bunlara paralı askerler, haydutlar da katıldı. 
Bu savaşı başlatan Rusya olmadı. Rusya’nın Donbass politikası, Ukrayna’nın politikasına bir 
tepki olarak gelişti. Kırım’da ilk adımı Rusya atmıştı. Donbass’ta ise ilk önce gönüllüler ve 
yerli halk iktidarı ele geçirdi. Bunlar kendi 
parasıyla silahlanan kişilerdi. Üstlerine başlarına 
bakıldığında bunu fark etmek mümkündü. Spor 
ayakkabılı, tişörtlü insanlardan bahsediyoruz. 
Bunlar ele geçirdikleri polis karakollarından 
silahları edindiler. Ardından Ukrayna ordusu 
harekete geçti. Ukrayna ordusu doğal olarak bu 
gönüllü birliklerden her zaman üstün güce 
sahip. Rusya bunun ardından ne yapması 
gerektiğinin kararını verdi. Rusya’nın bu 
gelişmeler karşısında bir şekilde tepkisini ortaya 
koyması gerekiyordu. Rusya’da bu konuda 
hükümet içinde ve uzmanlar arasında tartışmalar 
başladı. Mesela Dugin, Doğu Ukrayna’ya asker 
sevk edilmesi gerektiğini savundu. Bu sebeple 
de üniversiteden atıldı. Rusya bu gönüllülere destek vermekle yetindi. Bölgeye Rusya’dan 
gönüllüler gönderildi. Bunlar arasında izne ayrılıp bölgeye giden kadrolu askerler de oldu. Bu 
şekilde de Ukrayna ordularının ilerleyişi durduruldu. Şuan artık Donbass’ta 2014’te isyana 
karışmış kişiler yönetimden uzaklaştırılıyor ve onların yerine söz dinleyen memurlar, 
görevliler getiriliyor.  

Sonuç olarak Ukrayna’nın savaşı bırakacağını ve Minsk sözleşmesine uyacağını 
düşünmüyorum. Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan bağımsızlık sonrası nasıl Osmanlı 
düşmanlığı üzerinden milli bilinci ve bütünlüğü sağlamaya çalıştıysa, bugün de Ukrayna 
yönetimi bunu Rusya karşıtlığı üzerinden yapmaya çalışıyor. Şuan Ukrayna’daki tüm 
olumsuzlukların sorumlusu olarak Rusya gösteriliyor. Bu milliyetçilik teorilerinde herkesçe 
bilinen bir politika. Eric Hobsbawm, Anthony Smith gibi bilim adamlarının kitaplarında 
bundan bahsedilir. Dolayısıyla Ukrayna “Rusya ile savaşı”, “Rusya’nın Donbass’ı işgali” 
üzerinden propagandaya ve halkı mobile etmeye devam edecektir. 

 

Bu röportaj 8-9 Eylül 2015 tarihinde ERUSAM Rusya – Kafkasya  araştırmaları masasından 
Araştırma Görevlisi Tekin Aycan TAŞCI tarafından Ankara’da ORSAM’ın düzenlediği 
"Ortadoğu ve Kafkaslar'da Bölgesel Güvenliği Tehdit Eden Zorluklar ve Riskler: Dış 
Faktörler ve İç Çelişkiler" konulu uluslararası sempozyum sırasında gerçekleştirilmiştir. 

PUTİN, YABANCI 
GAZETELERİN TASVİR 
ETTİĞİ GİBİ EMPERYALİST 
BİR LİDER DEĞİL. PUTİN’İ 
II. ABDULHAMİD’E 
BENZETMEK MÜMKÜN. 
PUTİN ONUN GİBİ SAKİN 
BİRİSİ. 


