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ÖZET 

Tarihinin kölelik ile kesik ve kopuk olması, geniş bir coğrafyada tekrar toparlanıp ayağa 

kalkması, imparatorluğa yükselmesi, son beş asırda bölgede söz sahibi olması, dünyanın yeni 

tanıştığı bir ideolojiyi tek başına sırtlayarak küresel güçlere meydan okuması Rusya’yı 

adından söz ettirecek bir ülke konumuna getirmiştir. Bununla birlikte Rusya’nın tüm bunları 

gerçekleştirirken Müslüman halklara karşı politikası da Rusya’nın dünya sistemi içinde 

durduğu konumu göstermiştir.  

Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) sonrası enerji kaynakları ve 

savunma teknolojileriyle küresel güçler arasına girerek dünya sistemindeki eski konumunu 

tekrar kazanmaya, Avrasyacılık düşüncesiyle de 21. yüzyılda etkinliğini arttırmaya 

çalışmıştır. Rusya coğrafyasındaki etnik yapıların çeşitliliğini kimi zaman tehdit olarak 

algılamış; Rusya, etnik ve dinî yapıları dengeleme adına sürgün ve toplu katliamlara 

başvurmuştur. Doğuda, güneyde ve batıda kendisine komşu olan ülkelerin politikalarına 

daima karışmış, onları kendi çıkarları doğrultusunda domine etme çabasına girmiştir. 
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ABSTRACT 

Since its history is cut and disconnected with slavery, it has stood up in a vast 

geography, then became an empire, had a voice in the region and shouldered an ideology that 

is met recently alone and challenged global powers, Russia has become a mentioned country. 

But while doing all these, Russia followed a certain political line against the Muslim peoples, 

so this policy shows Russia’s position in the world order. 

 Russia became one of the global powers with its energy resources and defense 

technology and tried to enhance its influence with Eurasianism in the 21st century after the 

collapse of the Union of Soviet Socialist Republics. Russia has usually perceived the ethnic 

varieties as a threat and applied exiles and slaughter in order to balance ethnicity and religious 

structures. It has meddles the policies of its neighbours and tried to dominate them towards its 

profits in the East, South and the West. 
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 ملخص

وفي أعقاب النهضة التي انطلقت في روسيا قبل خمسة قرون ،بدا يذكر اسمها في العالم بشكل تدريجي 

المنطقة وفي العالم ككل ،بسبب ايدلوجيتها حتى أصبحت في القرنين الماضيين، العباً مؤثرا في 

.االشتركية والتوسعية  

هو موقف مشابه للنظام العالمي التي هي جزء فأما من حيث الموقف الروسي تجاه المسلمين بشكل عام 

.منه  

وبعد انهيار االتحاد السوفيتي وبفضل موارد الطاقة لديها وتطويرها المستمر في اسلحتها، دخلت روسيا 

.القوى الكبرىبين   

والتي تعتبر بديال عن " أواراسيا"وفي القرن الحادي والعشرين ،بدأت روسيا كطرف اساسي تتبنى فكرة 

.أوروبا وأميركا  

روسيا تعتبر التنوع العرقي على أراضيها الشاسعه هو غنى وثروة ثقافية ،وأحيانا تشعر بالهواجس من 

األقليات ،ولم تكف روسيا يدها عن التدخل في سياسة البلدان ذلك التنوع فتمارس سياسية الضغط على 

.المجاورة لها  
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GİRİŞ 

Rusya, Bizans’ın uzun yıllar kaynak olarak değerlendirdiği topraklarda kurulmuştur. 

Ruslar 10. yüzyılda Knezlikler ile Slav ırkının bir araya gelmesiyle ulus olmuşlar, 

putperestliği terk edip Ortodoks Hristiyanlığını kabul etmeleriyle de bir din sahibi 

olmuşlardır. Bölge devletlerinin zayıflamasıyla devlet olma şansını yakalamış, güçlü liderlerle 

imparator olmuşlardır. Kurdukları imparatorluğu yenileyerek diri tutmuşlar; Vestfalya 

Antlaşması, Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ideolojik farklılıklar 

sonucu Komünizmi sahiplenip kendi topraklarında devlet sistemi ve hayat tarzı olarak 

yaşatmaya çalışmışlardır. Rus halkı ve SSCB üyesi diğer ülkelerin halkları için oldukça zor 

geçen bu dönem, beraberinde maddi/manevi bunalımlar, sürgün, zulüm ve toplu katliamlar 

getirmiştir.  

Soğuk Savaş sonrası SSCB’nin varisi olarak ortaya çıkan Rusya Federasyonu, küresel 

güçler arasında kalma konusunda ısrar etmiş ve bu noktada elindeki enerji ve silah gücünü bir 

tehdit olarak kullanmaktan geri kalmamıştır. Bu doğrultuda kurulan yeni devletin ve halkın 

ideolojisi olması amacıyla güncellenerek gündeme alınan Avrasyacılık politikası hayata 

geçirilmiştir. Tek kutuplu dünyaya direnen Rusya, partnerlerini arttırmaya ve partnerleri 

arasında da söz sahibi olmaya özen göstermiştir. Etki alanını geniş tutmaya çalışarak enerji ve 

silah ticaretini bir diyalog ve tehdit aracı olarak kullanmıştır.  

Raporumuz; Rusya’nın tarihsel sürecini, günümüzdeki siyasî konumunu ve Rusya’nın 

küresel ve bölgesel siyasete etkisini incelemektedir. 

 

1. RUSYA’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

1.1. Coğrafi Özellikleri, Nüfusu ve Ekonomisi 

Rusya, 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin dağılmasından sonra 

kurulmuştur. Rusya’nın resmî adı Rusya Federasyonu (Rossiykaya Federetsiya), yüzölçümü 

yaklaşık 17 milyon km
2
, nüfusu yaklaşık 145 milyon, başkenti Moskova, diğer büyük 
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şehirleri Saint Petersburg, Novosibirsk, Nizhni Novgorod, Ekaterinburg, Samora, Omsk ve 

Kazandır.
1
 

Rusya toprakları üç farklı bölgeye ayrılır: Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayırdığı kabul 

edilen Ural dağlarının batısında Volga, Peçora, Kuzey Dvina gibi akarsularla kollarının 

ayırdığı alçak düzlükler; Doğuda Obi (Ob) nehrinin içinden aktığı ovalarla daha doğudaki 

Orta Sibirya platosu; En doğudaki Verhoyan, Çerski, Kolimski dağları gibi kütlelerin yer 

aldığı daha yüksek kesim. 

Nüfusun yaklaşık % 80’i ülkenin Avrupa kesiminde yaşar. 1992’den itibaren nüfusta 

%2 dolayında azalış görülmeye başlanmıştır. Bunun önemli bir kısmı ülke dışına 

gerçekleştirilen göçlerden kaynaklanmakla birlikte doğum oranlarında da bir azalma söz 

konusudur. 2002 nüfus sayımına göre halkın %79,8’i Rus, %3,8’i Tatar, %2’si Ukraynalı, 

gerisi Başkırt, Çuvaş, Çeçen, Ermeni, Moldovyalı, Avar, Belarus, Kazak, Âzerî, Kabartay, 

Yâkut ve İnguş gibi azınlıklardır.  

Komünist dönemde genellikle yasaklanan dinler 1980’li yılların sonunda yeniden 

gelişmeye başlamıştır. Çoğunluğun dini Hristiyanlıktır (120 milyon Ortodoks, 600 bin 

Katolik, 1.1 milyon Lutheryen), Rusya’nın köklü dinlerinden İslâm (20 milyon) ve Musevilik 

(230 bin) dışında, Budizm de (900 bin) Rusya’da yayılma göstermektedir. 

Tarımda en fazla üretim tahılda yapılmaktadır. En önemli yeraltı zenginlikleri petrol ve 

doğal gazdır. Dünyanın en büyük yataklarından olan Hazar Denizi havzasında, daha sonra 

sırasıyla Peçora, Batı Urallar, Kafkaslar, Uzakdoğu ve Sibirya’da rezervleri 74,4 milyar varil 

düzeyinde olan petrolün günlük üretimi 9,4 milyon varil dolayındadır.
2
 

 

1.2. Yönetim Biçimi 

Rusya, başkanlık sistemiyle idare edilen kendi anayasaları ile yasama ve yürütme 

organlarına sahip 21 cumhuriyet, 9 eyalet, 46 bölge, 2 federal statüye sahip şehir (Moskova ve 

St. Petersburg) ve 5 özerk bölgeden oluşan 83 idari birimli bir federasyondur. 

                                                           
1
 Sedat AVCI: “Rusya”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2008, Cilt 35, s. 251. 

2
 Sedat AVCI, a.g.m., s. 252. 
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Anayasa uyarınca yürütmenin başı konumundaki Devlet Başkanı, altı yılda bir halk 

tarafından seçilir. Son yapılan seçimlerde (18 Mart 2018) mevcut devlet başkanı Vladimir 

Putin %76 oy alarak yeniden devlet başkanı seçilmiştir. Başbakan anayasa gereği devlet 

başkanı tarafından seçilir ve devlet başkanının onayıyla hükümeti oluşturur. Hükümette 1 

başbakan, 7 başbakan yardımcısı ve 24 bakan bulunur. 

Federal Parlamentonun iki kanadı bulunmaktadır. Bunlardan Federasyon Konseyi, her 

bir federe birim tarafından atanan ikişer temsilciden toplamda 170 kişiden oluşmaktadır. 

Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nın ise 450 üyesi bulunmaktadır.
3
 

 

2. ANAHATLARIYLA RUSYA TARİHİ 

Rusya toprakları, Slavlara ulaşıncaya kadar birçok antik kültüre ve topluluğa ev 

sahipliği yapmıştır. Kimmerler, İskitler, Sarmatlar ve daha sonra Sarmatların en kuvvetli 

boyundan olan Alanlardan bazı klanlar yerleşik hayata geçmiş, Doğu Slavları adı verilen İran 

kökenli Ant kavmi ile etkileşime geçmişlerdir. Osetya sınırlarında yaşadıkları tahmin edilen 

Antlar, MÖ 3. yüzyıla kadar Alanlar önderliğinde Slav kabilesi olarak yaşamışlardır. MS 3. 

yüzyılda Alanlar Güney Rusya’daki Cermen kabilesi olan Gotlar tarafından ele geçirilerek 

Doğu Slavlarını köle olarak kullanmışlardır.
4
 

İkiye bölündükten sonra zayıflayan devletler Altay dağlarından gelen Hunlara yenilerek 

Doğu Roma’ya sürülmüşlerdir. MS 5. yüzyıla kadar Hunlar Cermen ve İran’ı da kendi 

hâkimiyetine katarak büyüyüp Asya ve Avrupa diye ikiye ayrılınca dağılma süreçleri 

hızlanmıştır. Hunlardan sonra Türkçe konuşan Avarlar bölgeyi kontrol altına almış ve 

dağılma sürecinde Kuzey Kafkasya’ya yerleşmişlerdir. Musevi inancına sahip Hazarlar da 

737 yılında Müslümanlarla girdikleri savaşa kadar bu bölgede yaşamış savaştan sonra 

varlıkları son bulmuştur. Karadeniz kıyılarında yaygın olan kölelik yerini feodalizme 

bırakmış, soylu aileler türemiş, adı kölelik olmasa da köylü halkı sömüren bir sistem 

                                                           
3
 http://www.mfa.gov.tr/rusya-siyasî-gorunumu.tr.mfa  Erişim Tarihi: 04.04.2018 

4
 George VERDNADSKY: A History of Russia, Yale University Press, New Haven 1969,  s. 40-41. 

http://www.mfa.gov.tr/rusya-siyasi-gorunumu.tr.mfa
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kurulmuştur. Knezlikler ile birlikte Slav halkının kölelik anlayışı ortadan kalkmaya 

başlamıştır.
5
 

MS 9. yüzyıla gelindiğinde bölgede yaşayan Slav halkları, İskandinavya ülkelerinden 

Vareg Prenslerini kendi bölgelerinde düzen ve intizam olmadığı için davet etmişler ve davet 

üzerine Varegler halkıyla birlikte üç soylu kardeş prens Rusya’ya yerleşmiştir. Kısa bir süre 

sonra Kiev’i ele geçirerek önemli bir konum elde etmişlerdir. Bu süreçten sonra Slavlar ilk 

defa bir araya gelmiş, Rus tarihinin Kiev devri başlamıştır.
6
 Devleti kurduklarında büyük bir 

ordu ile Bizans’a sefer düzenlemişler, Konstantin’i yağmalayıp Bizans’ı vergiye 

bağlamışlardır.
7
 Varegler-Ruslar MS 10. yüzyılda kocasının öldürülmesiyle tahta geçen Helga 

ile Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. 

Ruslar, Svyatoslav zamanında Hazar Denizi, Kafkasya ve Balkanlara doğru sınırlarını 

genişletmişlerdir. Svyatoslav’ın ölümüyle siyasî bir boşluk oluşmuş ve Knezlik üç parçaya 

bölünerek taht kavgasına sebep olmuştur. Kurnaz hamleler ile kardeşlerini yenen Vladimir 

Knez başa geçmeyi başarmıştır. Vladimir Knez dönemi hem Ruslar hem de Hristiyan dünyası 

için önemlidir. Knez, Hristiyanlığı Bizans imparatorunun kız kardeşiyle evlenme şartıyla 

kabul edip Rusya’nın resmi dini haline getirmiştir. Knez, din değiştirerek daha önceki 

inançlarından kalan putları sokaklara atmış, din değiştirmesi için halka baskı uygulamıştır. Bu 

süreçten sonra Rusya’da yeni bir devir başlamış ve Batı’da yayılma fırsatı bulamayan 

Ortodoks mezhebi Rusya ile birlikte Doğu Avrupa’da yayılma imkânı bulmuştur.
8
 Rusların 

Slav bölgesinde efendi olarak görülmeleri, yeni bir din ile iki topluluğun entegrasyonunu 

kolaylaştırmış, zamanla iki farklı ırkın iç içe geçmesi ve Vareglerin pek bir farklarının 

kalmamasıyla Slav ırkından Rus milliyeti ortaya çıkmıştır.   

 Kiev Devletiyle feodalizm yerini prensliklere bırakmıştır. Rus tarihindeki ilk devlet 

olan Kievian Rus,  genel itibariyle Novgorod, Azak Denizi, St. Petersburg ve Moskova 

dolaylarına yayılarak bütünleşmiş bir devlet inşa edilmişti. Federasyon şekliyle yönetilen yeni 

devlet ekonomik sıkıntılardan dolayı büyüyememiş, 15. yüzyılda Katolik olan Litvanya 

Kralı’nın himayesine girmek zorunda kalmıştır. Bu durum, Moskova Knezi III. İvan 

tarafından savaş sebebi olarak görülmüş, katliam ve yenilgi ile sonuçlanan savaşta Novgorod 

                                                           
5
 Türkkaya ATAÖV: “Rus Devletinin Kuruluşu”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Ankara, 1968, Cilt: 23 

Sayı: 4, s. 222. 
6
 Maureen PERRIE: The Cambridge History of Russia: Volume I, From Early Rus’ To 1689,  

Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 47. 
7
 Akdes Nimet KURAT: Rusya Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1987, s.22. 

8
 Akdes Nimet KURAT, a.g.e.,  s.30-31. 
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Cumhuriyeti devri son bulmuştur.
9
 Novgorod Devleti devri Rus tarihinin ilk Altın Çağı olarak 

adlandırılmıştır.
10

 

Taht kavgaları ve sınır boylarında Peçenekler ve Kuman baskınları, Rus Knezleri 

yıpratmış onların güçlü bir devlet olmasını engellemiştir. 1061-1210 yılları arasında 50 

Kuman baskını yapılmış, baskınlarda yerleşim yerleri yağmalanıp tutsaklar Bizans’a 

götürülmüş, oradan da Akdeniz’e aktarılarak köle diye satılmışlardır. Sınır devletlerin güçlü 

olmaması aynı zamanda taht kavgalarını fırsata çevirmeyi engelleyen bir durum olmuş ve Rus 

Knezliği’nin ömrünün uzamasına, Rus Milletinin oluşmasına ve bölgeye tamamen 

yerleşmesine de sebep olmuştur. Din, dil, gelenek ve aynı soydan geliyor olması Knezlerin 

artmasına rağmen bölgenin Rus toprakları olmasını korumuştur.
 11

 

Knezlerin zayıflamasıyla önemli ticaret yolları üzerinde olan Novgorod Devleti 

kurulmuş; bu devlet ticareti güçlendirmek için siyasî güce de önem vermiş ve ticaretin 

devamını sağlamak için özellikle Finlilerde kürk vergisini devamlı hale getirmek için Kuzey 

Buz Denizi’nden Hazar Denizi’ne, Ukrayna’dan Sibirya’ya kadar yayılmışlardır. Rus 

bölgesinde prensliklerin derebeyliğe dönüşünü andıran bir bölgesel güç oluştuğundan yüz yıl 

kadar sürecek (1246) bir prenslik devri baş göstermiştir.
12

 

İki dalga halinde başlayan Moğol İstilası’nın birinci saldırısı 1222 yılında Kıpçaklar 

üzerine yürümeleriyle başlamış, Kıpçakların Rus Knezlerini, kendilerinden sonra sıranın 

onlara geleceği konusunda ısrarlı bir şekilde uyarıp onlardan yardım istemeleri, Rusları ikna 

etmiş ve Ruslar savaşa dâhil olmuştur. Ancak Kıpçaklar ve Ruslar, Kalka Savaşı’nda, 

Moğolların karşısında bozguna uğramışlardır.  

Bu savaştan sonra Moğollar Kırım’ı ve Don Nehri’nin büyük bir bölümünü ele 

geçirmişlerdir. İkinci dalga ise Ruslara karşı daha çok intikam amaçlı olmuştur. 1236 yılında 

yapılan batı seferiyle Rus şehirleri bir bir ele geçirilmiş, direnen ve teslim olmayan şehirler 

yakılıp yıkılarak acımasız bir şekilde katliamlar yapılmıştır. Direnen şehirler arasında bulunan 

ve “Rus şehirlerinin anası”  diye tabir edilen Kiev de vardır. Kiev şehrinin teslim olmayı 

reddetmekle beraber gönderilen elçiyi öldürmeleri üzerine Kiev’e Moğolların ünlü 

komutanları gönderilmiştir. Kısa bir kuşatmadan sonra düşen şehir yakılıp yıkılmış ve şehir 

                                                           
9
 Akdes Nimet KURAT, a.g.e., s. 109-111. 

10
 Maureen PERRİE, a.g.e., s. 97. 

11
 Akdes Nimet KURAT, a.g.e., s. 40-42. 

12
 Maureen PERRİE, a.g.e, s.124. 
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halkı büyük katliamlara uğramıştır. Macar Kralına kaçan küçük bir guruptan dolayı bile 

Macar Kralı cezalandırılmış, Macaristan yağmalanmıştır. Rus ve Kıpçak yurtlarının hâkimiyet 

altına alınması kararından sonra 1246 yılında Altın Orda Devleti kurulmuştur. Savaş 

sonucunda Hristiyan bir devlet yenilgiye uğratılmış ve Rus Knezlerinin çoğunluğu etkisiz hale 

getirilerek bir kısmı da kontrol altına alınmıştır.
13

 Bu büyük savaş ve yenilgilerden sonra bir 

asır kadar sürecek fetret devri başlamış; Ruslar, küçük beylikler halinde ayakta durmaya 

çalışmışlardır. Moğolların Hıristiyan din adamlarına saygı göstermelerinden dolayı kilise 

istiladan en az zararla çıkmış, bu durum Rusya’da din adamlarının söz sahibi olmalarının 

önünü açmıştır.  

13. yüzyılın ortalarında Kiev Knezliğinin aldığı ağır darbe sonrası Moğollara tabi olan 

Knezler ve kilise ayakta durmuştur; bu durumu fırsata çeviren Moskova Knezliği güçlenerek 

en büyük knezlik olmuştur. İstanbul Patrikhanesi’ne bağlı olan Kiev Metropolitliği şehrin 

tahrip olması ve Moskova’nın güçlenmesiyle kiliseyi Moskova’ya taşımıştır.
14

 

15. yüzyılda Timur seferi Altın Orda Devleti’nin dört parça olmasına ve Moskova 

Knezliğinin devlet olmasına yol açmıştır. 1481 yılında Altın Orda tarihe karışmış, Rusların 

Tatarlar karşısındaki durumu tersine dönmüş, Tatarlar esir durumuna düşmüştür. Ruslar, 1552 

yılında Kazan Hanlığını, 1556 yılında ise Astırahan Hanlığını ele geçirmişlerdir.  Ancak 

Kırım Hanlığına vergi ödemeye devam etmişler, bu durum 17. yüzyıla kadar Kırım’dan 

ayrılmalarına kadar sürmüştür.
15

 

 

2.1. Knezlik’ten Çarlığa Geçiş 

Tatarların parçalanmasıyla kurulan Rus Devleti, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam 

etmiştir. Devletin önemli hükümdarları arasında olan III. İvan son Bizans imparatorunun 

yeğeni Sofya ile evlenmiş; Bizans’ın yıkılmasıyla beraber Ortodoksluğu da kullanarak 

kendisini Bizans’ın varisi olarak göstermiş ve Bizans’ın arması olan çift başlı kartalı Rusya 

arması olarak kabul etmiştir
16

.  

                                                           
13

 Akdes Nimet KURAT, a.g.e., s. 63-71. 
14

 Maureen PERRİE, a.g.e., s.128-129. 
15

 Abdullah DEMİR: Tarihten Günümüze Rus Yayılmacılığı ve Yeni Kurulan Cumhuriyetler, Ötüken 

Yayınları, İstanbul 2006, s. 23-25. 
16

 Akdes Nimet KURAT, a.g.e., s. 124-141. 



7 
 

2.2. IV. İvan 

Korkunç İvan (The Terrible Ivan)  olarak bilinen IV. İvan Sezar, Çarlığı kanunileştirmiş 

ve ilk Çar unvanını almıştır. Kazan işgali için büyük bir ordu hazırlayarak Kazan üzerine 

yürüyen İvan iki ay süren muhasara ardından şehri alarak dağlara kaçıp sığınan 6 bin insan 

haricinde Kazan’da yaşama dair hiçbir şey bırakmamıştır. Osmanlı’nın en parlak zamanını 

yaşadığı bir zamanda Kırım Hanlığı’yla beraber Kazan’a yardım etmeyişi IV. İvan’ı büyük bir 

katliam için cesaretlendirmiş, Kazan’dan sonra 1556’da yönünü Astrahan Hanlığına çevirerek 

bu hanlığa da Kazan’ın akıbetini yaşatmıştır.
17

 

Rusya Kuzey Buz Denizi’nden sonra Hazar Denizi’ne de ulaşmış oluyordu. Rusya’nın 

Kafkasya’yı ele geçirmeye başlaması ve yapılan zulümlerin haberlerinin gelmesi Osmanlı 

İmparatorluğu’nu tedirgin etmeye başlamış, Osmanlı ve Kırım Hanlığı Astrahan için 1569 

yılında sefer düzenlemişse de başarısız olunmuştur. Kırım Hanlığı, uzun süre Rusya üzerinden 

etkisini korumuş ve Osmanlı ile Rusya arasında bir set görevi görmüştür. Bundan dolayı 

Rusya Karadeniz yerine, güneye, Kafkasya ve doğuya, Sibirya tarafına doğru açılmış ve 

büyümüştür. Rusya’nın Kafkasya ve Sibirya politikası da bu koşullar altında oluşmuştur.  

1600 yılında Lehistan’ın Rusya’ya saldırmasıyla Rusya büyük bir yenilgiye uğratılmış, 

bu yenilgiden sonra Rusya’da kaos ve kargaşanın hakim olacağı 12 yıllık süreç başlamıştır. 

Bu süreçte Rusya Lehler tarafından yönetilmiştir. 12 yıllık kargaşa sürecinden sonra kilisenin 

de desteğiyle Rusların ayaklanması baş göstermiş, ayaklanma tüm Rusya’yı sarmıştır. 1612 

yılında ayaklanma Rusya lehine sonuçlanmıştır.
18

 

 

2.3. IV. İvan Döneminde Rusya ve İngiltere ilişkileri 

IV. İvan zamanında İngiltere ile başlayan ilişkiler, İngiltere için ekonomik öncelik, 

Rusya için silahlanma amacı taşımıştır. İki ülke arasındaki ilişkiler, karşılıklı antlaşmalarla 

geliştirilmiştir. İngiltere, Rusya’daki madenlerle ilgilenmiş; demir ve bakır madenlerine 

karşılık Rusya’ya temel ihtiyaçları ihraç etmiştir. Fakat İvan’ın sert politikası İngiliz 

kraliçesine geri adım attırmış; İngiltere’den Rusya’ya top, barut ve gemi yapımı için 

mühendisler gönderilmiştir. Böylelikle Lehistan işgalinin önünde engel kalmamıştır. İkili 

ilişkiler, bu doğrultuda Rusya’nın imparatorluğa evirilmesine kadar devam etmiştir. 

                                                           
17

 Maureen PERRİE, a.g.e., s. 254-255. 
18

 Akdes Nimet KURAT, a.g.e., s. 201-211. 
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Sömürgecilik siyasetiyle birlikte alanların ve menfaatlerin çatışmasıyla iki ülkenin yakınlığı 

sona ermiştir. Rusya’nın yayılmacı politikasıyla, Baltık Denizi’ne, Marmara Boğazları’ndan 

Akdeniz’e ve hatta Hindistan’a yayılmaya çalışması İngiltere tarafından engellenmiş; Rusya, 

Doğu Avrupa’da sıkıştırılmıştır.  

2.4. Rus Çarı I. Petro 

I. Petro, Rus tarihinin en etkili çarı olarak 43 yıllık idaresinde Rusya’ya birçok yenilik 

getirmiş, Avrupa’ya seyahat ederek Batı’nın giyim kuşamından askerî reformlarına kadar tüm 

yeniliklerini Rusya’da yaygınlaştırmış, Rusya’yı modern Avrupa’ya benzetmiştir.
19

 I. Petro 

Denizciliğe önem vermiş, 1700 yılında Moskova’da denizcilik okulu açmıştır. İsveç ile 

yaptığı savaşlarda Baltık Denizi’ne ulaşmış; burada kendi adını taşıyan Petersburg şehrini 

kurarak başkenti buraya taşımıştır. Yaptığı yeniliklerle orduyu tamamen modern silahlarla 

donatmış ve yeni bir ordu kurmuştur.
20

 

Rusya’da kilisenin özellikle Moğol saldırılarından az zararla kurtulması, İstanbul’un 

Osmanlılar tarafından fethiyle Ortodoksluğun liderliğini ele geçirmesi ve Slav ırkına hüküm 

sürmeye çalışması Rusya’da yönetimde çift başlılığa sebep olmuştur. I. Petro’nun bu durumu 

ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları olmuş, 1700 yılında patriğin ölümüyle boşalan patrik 

makamını uzun süre boş bıraktırıp kendi hâkimiyetini oluşturarak kilisenin ülke 

yönetimindeki söz sahipliğine son vermiştir. 

Rus Çarı Petro vasiyeti ile Rus imparatorluğuna, SSCB ve Rusya Federasyonu’na yön 

vermiştir. Vasiyetinde; Baltık Deniziyle Karadeniz’de hâkimiyet, İstanbul ve Hindistan’ı ele 

geçirme, İran ve Suriye’de ticaret yollarına yakın olmak ve ele geçirmek, komşu ülkelerle 

sorunlar ve yapılması gerekenler gibi ülke siyasetini ilgilendiren birçok başlık 

bulunmaktadır.
21

 Günümüzde Rusya’nın Avrasya politikasının, Petro’nun imparatorluğu 

yaymak amacını içeren vasiyetini esas aldığı düşünülmektedir.  

 

2.5. II. Katerina 

1762 yılında tahta çıktığında ülkeyi iyi idare etmek için Rusya içinde seyahatler 

yapmıştır. Petro’nun kurduğu senatoyu idari hizmet haline getirmiş, devrin felsefi görüşlerini 

                                                           
19

 Abdullah DEMİR, a.g.e., s. 29-31. 
20

 http://www.wou.edu/history/files/2015/08/Walsh-Devan.pdf Erişim Tarihi: 04.04.2018 
21

 http://www.antipas.org/commentaries/articles/will_of_peter_the_great.html Erişim Tarihi: 04.04.2018 

http://www.wou.edu/history/files/2015/08/Walsh-Devan.pdf
http://www.antipas.org/commentaries/articles/will_of_peter_the_great.html
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taşıyan ‘Nakaz’ adında yeni bir anayasa hazırlatmıştır. Kültürlü ve yenilikçi bir imparatoriçe 

olan Katerina iç sorunlar, ayaklanmalar ve Rus yayılmacı politikasına ayak uydurmuş, istibdat 

yönetimini hâkim kılmıştır. Ural-İdil sahasında Müslüman kesimin sürekli ayaklanmalarını 

dindirmek ve onları kazanmak için Rusya Müslümanları Müftülüğünü kurmuş ve bazı 

şehirlerde cami inşasına izin vermiştir.
22

 

 Doğu Avrupa’da Lehistan’ın bir kısmı, Beyaz Rusya, Batı Ukrayna ve Litvanya’yı 

topraklarına katan Katerina, Osmanlı İmparatorluğu’yla imzaladığı Yaş Antlaşması’yla 

Kırımı ele geçirmiştir. Petro’nun Baltık Denizi açılımı, Katerina’nın Karadeniz açılımıyla 

devam etmiş ve Rusya Karadeniz’e kalıcı bir şekilde yerleşme fırsatı bulmuştur.
23

 Rusya bu 

antlaşmadan sonra Ortodoksları himaye bahanesiyle Osmanlı’nın içişlerine müdahil olmaya 

başlamıştır. Küçük Kaynarca Antlaşması ve Panslavizm düşüncesi Osmanlı’ya her durumda 

müdahil olma fırsatı vermiştir. Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki politik baskısı, Rus 

devlet adamlarının temel dayanak noktası olmuştur. Bu antlaşma, Kırım Savaşı (1853- 

1856)’na kadar Osmanlı Devleti’ne karşı fiilen üç büyük savaşa (1787-1792, 1806- 1812, 

1828-1829) girmesine, Napolyon’un Mısır’ı işgali (1798-1802), Sırp ve Yunan Ayaklanmaları 

(1804-1812/1821-1830), Mısır Sorunu (1831-1840) gibi büyük olayların yaşanmasına sebep 

olmuş, Osmanlı’nın çöküşünü hızlandırmıştır.
24

 

19. yüzyılda Ruslar, Panslavizm düşüncesiyle bütün Slav ırklarını ve Ortodoksları bir 

araya getirmeye çalışmış, Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımını etkili bir 

şekilde kullanarak özellikle Osmanlı himayesinde olan Slav halklarını örgütlemişlerdir. 

Danilevskiy’e göre Rus-Slav Birliği, Adriyatik Denizi’nden Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz 

Denizi’nden Ege Denizi’ne kadar uzanan alanı içine almaktadır.
25

 

Avrupa’da artan sömürgecilik anlayışına Rusya, Panslavizm düşüncesiyle ortak olmaya 

çalışmış, Osmanlı’ya karşı savaşta ve Balkan halklarını kışkırtma konusunda agresif hareket 

etmiştir. Milliyetçilik dozuyla yakınlaştığı Balkan milletlerini çökmeye doğru giden 

Avrupa’nın “hasta adamı” Osmanlı’dan ayırmak için sömürgeci ülkeler ile zaman zaman 

                                                           
22

 Akdes Nimet KURAT, a.g.e., s.281-286. 
23

 Abdullah DEMİR, a.g.e., s. 35. 
24

 http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1361249905_7-19.pdf Erişim Tarihi: 04.04.2018 
25

 Akdes Nimet KURAT, a.g.e., s. 263-266. 

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1361249905_7-19.pdf
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işbirliği yaparak desteklemiş ve sahiplenmiştir.
26

 Bu tutum, Rusya’nın Çarlık Dönemi 

politikasını oluşturmuştur. Rusya, 1917 Sosyalist Devrimi’ne kadar Balkan politikasında 

başarılı olmuştur. 

 

2.6. Bolşevik İhtilali 

Fransa’da ortaya çıkıp Almanya ve İngiltere’de bir ideolojiye dönüşen sosyalizm, 

Rusya’da yayılmış, karışıklıklar içindeki imparatorluğu yeni bir sistemle tanıştırmıştır. Birinci 

Dünya Savaşı’ndan bıkan halk, çiftlik sahipleri tarafından hiçbir hak tanınmayan köylüler ve 

gıda sıkıntısını devasa boyutlarda hisseden şehirliler, sosyalizme büyük ümitlerle sarılmış; bu 

ümitler, Rusya’yı sosyalist yönetime götürmüştür. Sosyalist eğilimli 1917 Şubat Ayaklanması 

başarısız olmuş, aynı yıl 25 Ekim’de başlayan halk ayaklanmasında, Çar kaynaklı bir takım 

nedenlerle askerler gösterilere katılan halkın tarafına geçmiş ve ayaklanma baş sosyalist 

devrimle neticelenmiştir. 

Ekim Devrimi’yle yeni yönetim aşağıdaki konularda önemli kararlar almıştır: 

1) Toprak reformu 

2) Vatandaşlık kararnamesi 

3) İşçi kararnamesi, işçilerin yönetime katılma hakkı 

4) Barış kararnamesi, savaşa son vermek.
27

 

Toprak reformu asırlar boyu devam eden çiftlik sahiplerinin hâkimiyetinde köle 

durumuna düşen köylüler için umut olmuş, onların devrimi sahiplenip desteklemelerini 

sağlamıştır. Barış kararnamesi ise Sovyet Rusya’ya pahalıya -3 milyon km
2
 toprak kaybına- 

mal olmuş fakat içeride ise savaştan bıkan halkın desteğini sağlamıştır.
28

  

Yönetimi Bolşevik Partisinin lideri Vladimir Lenin
29

 ele geçirmiştir. Vladimir Lenin 

damarlarında Yahudi kanı olan akıllı bir Rus olarak tanımlanmıştır. Lenin, Rusya’da etnik ve 

                                                           
26

 http://www1.umassd.edu/euro/2013papers/alschen.pdf Erişim Tarihi: 04.04.2018 
27

 http://www.histoire-geo.org/Partenaire/Morel/pmb_3emeH_cours_russie-URSS.pdf Erişim Tarihi: 04.04.2018 
28

 https://www.academia.edu/13198392/1917_Ekim_Devrimi_Sonrası_SSCBnin_Siyasî_Biçimlenişi 

   Erişim Tarihi: 04.04.2018 
29

 Rus asıllı olan Lenin’in annesi Ukraynalı bir Yahudi aileye mensuptu, daha sonra Ortodoks kilisesi tarafından 

vaftiz edilmiştir. 

http://www1.umassd.edu/euro/2013papers/alschen.pdf
http://www.histoire-geo.org/Partenaire/Morel/pmb_3emeH_cours_russie-URSS.pdf
https://www.academia.edu/13198392/1917_Ekim_Devrimi_Sonrası_SSCBnin_Siyasi_Biçimlenişi
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kültürel bağlara karşı enternasyonalist politikalar geliştirmiştir.
30

 Lenin, ölümüne kadar 

(1924) yeni kurulan sistemle devleti ayakta tutmaya ve kurumsallaştırmaya çalışmış; bu 

çalışmasıyla, dünya savaşının etkisinin devam ettiği uluslararası arenada ülkenin bütünlüğünü 

korumayı başarmıştır.  

Devrimden sonra ziraat kolektifleştirilmiş, yeni sistemle halk “kolhoz” adı verilen 

çiftliklerde çalışmaya mecbur bırakılmıştır. Bu çiftliklerden elde edilen ürün devletin 

belirlediği fiyat üzerinden devlete satılmış, gelir dağıtımı da kolektif usullere göre çalışılan 

işgücü üzerinden gerçekleştirilmiştir. Kolhozların dışında kurulan bir başka kolektif tarım 

örgütlenmesi ise sovhozlardır. Kolhozlarda tarımsal üretim çiftçilerin örgütlenmesiyle 

gerçekleştirilirken sovhozlarda üretimin tüm aşamalarında devlet belirleyici olmuş, bu 

çiftliklerde çalışanlar çiftçi değil, işçi olarak çalışmışlardır.
31

 

 

2.7. Josef Stalin Dönemi 

Lenin’in ölümünden sonra yönetime, politbüro üyesi olan Josef Stalin seçilmiştir. 

Stalin’in yaptığı ilk icraat parti içinde oluşan muhalefeti sonlandırmak olmuştur. “Tek ülkede 

Sosyalizm” politikasıyla Lenin’in yarım bıraktığı devrimi hızlandırmak için içeride hızlı 

sosyal, kültürel ve ekonomik değişimler yapmış; dışarıda ise yayılmacı politikaya ağırlık 

vermiştir.
32

 Stalin, sosyalist bir toplum oluşturmak için ön şartın sanayileşmeden geçtiğini 

düşünerek beş yıllık kalkınma planlarıyla ülkedeki sanayi üretimini %39’dan %53’e 

yükseltmiştir. 

Sosyalist Dönem’de Çarlık Rusya’sından kalan Panslavizm politikası yerini “Sovyet 

Milliyetçiliği”ne bırakmıştır. Sovyet milliyetçiliği etnik olarak Ruslaşmayı, inanç olarak 

sosyalizmin neticesi ateizmi gerektiriyordu. Bu milliyetçilik anlayışı doğrultusunda kültürel 

alanda yapılan baskılar, katı bir asimilasyon politikasına sebep olmuş, devlet dairelerinde 

                                                           
30

 http://www.issahamad.net/wp-content/uploads/2017/08/Mark-Weber-Le-r%C3%B4le-des-juifs-dans-la-

r%C3%A9volution-bolchevique.pdf  Erişim Tarihi: 04.04.2018 
31

 Menaf TURAN: “SSCB’de Toprak Mülkiyeti”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Ankara, 2011, Cilt: 66 

Sayı: 3, s. 317. 

32 Georg Von RAUCH: A History of Soviet Russia, International Thomson Publishing, New York 1972, s. 

168. 

http://www.issahamad.net/wp-content/uploads/2017/08/Mark-Weber-Le-r%C3%B4le-des-juifs-dans-la-r%C3%A9volution-bolchevique.pdf
http://www.issahamad.net/wp-content/uploads/2017/08/Mark-Weber-Le-r%C3%B4le-des-juifs-dans-la-r%C3%A9volution-bolchevique.pdf
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görev yapabilmek için çok iyi derecede Rusça bilmek şartıyla etnik yapılar, asimileye maruz 

bırakılmış; Sovyet kimliğine bürünmeye başlamışlardır.
33

  

Rusya’nın Sovyetleşmesi döneminde, Birinci Dünya Savaşı’ndan çıkan Avrupa, 

ekonomik krizle boğuşuyordu.  Avrupa ülkeleri, savaşların etkisini azaltmak için savaştan 

fazla etkilenmeyen ve kazançlı olarak çıkan ABD’den yardım almaya çalışmışlardır. 

Rusya’da ekonomik buhran, beraberinde kıtlığı getirmiş, uluslararası yardım alamayan 

Sovyetlerde 5 milyon insan açlıktan ölmüştür. Savaştan sonra Avrupa’da imparatorluklar 

yıkılmış, 1929 ABD ekonomik krizinin patlak vermesiyle ağır bir yenilgi ile savaştan çıkan 

Almanya, ABD’den yardım alamayınca borçlarını ödeyememiş ve bu durum Hitlerin ve onun 

Nazi Partisi’nin önünün açılarak iktidar olmasını sağlamıştır.  

Almanya’da Nazi Partisi’nin iktidar olması, Rusya için bir tehdit oluşturmuştur. 

Sömürgecilikte ve sanayileşmede oldukça geride kalan Almanya, kendini toparlamaya 

çalışmış, doğuda Sovyet Rusya’yı işgal ederek genişlemek istemiştir.
34

 Almanya ile birlikte 

İtalya’da Mussoloni faşist bir yönetim kurmuş; doğuda ise yeni bir güç olarak sanayileşmede 

hızla yol alan Japonya, yeni kaynak arayışına çıkmıştır. 

 
https://www.pinterest.fr/pin/616219161483517513/ 

                                                           
33

 Merve Suna ÖZEL: “Stalin Dönemi Rus Milliyetçiliği ve Politikaları”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, Kırıkkale Temmuz 2014, Cilt:  4 Sayı: 2, s. 111. 
34 https://www.academia.edu/13198392/1917_Ekim_Devrimi_Sonrası_SSCBnin_Siyasî_Biçimlenişi 
   Erişim Tarihi: 04.04.2018 

https://www.pinterest.fr/pin/616219161483517513/
https://www.academia.edu/13198392/1917_Ekim_Devrimi_Sonrası_SSCBnin_Siyasi_Biçimlenişi
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Bu üç ülke Avrupa için tehdit oluşturduğu gibi Sovyet Rusya’sı için de büyük bir tehdit 

oluşturmuştur. Almanya’nın Avrupa’daki Slav halklarını tehdit etmesi, Sovyetlerin tekrar 

Slav halkların hamisi olmasını sağlamış; Çekoslovakya, Rusya ile Almanya’ya karşı ittifak 

antlaşması imzalamıştır.
35

 Almanya ve İtalya ise İspanya ve Portekiz’de yapılan darbeleri 

desteklemiş ve buralarda da faşist yönetimlerin kurulmasını sağlamışlardır. Stalin, bu durumu 

dengelemek için 1933-1939 yılları arasında hızlı sanayileşmeye ağırlık verirken Almanya ve 

Japonya, 1936’da dünyada mevcut düzeni bozmak ve Komünist Sovyetleri yıkmak amacıyla 

sonradan İtalya’nın katılmasıyla Anti-Komüntern Paktı kurmuşlardır.  

İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya Rusya’da Kafkaslara kadar ilerlemiş, savaş 

koşullarının aleyhine gelişmesiyle geri çekilmek zorunda kalmıştır. Savaşta Mihver 

Devletlerin bozguna uğratılması, Batı’da ve Doğu’da yeni iki süper gücün -Batı Bloku lideri 

ABD, Doğu Bloku lideri SSCB- ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

2.8. Soğuk Savaş 

İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan güç dengesi, Batı ve Doğu diye adlandırılan 

her iki blokun arasında sıcak çatışmadan kaçınarak uzun yıllar sürecek Soğuk Savaş’a sebep 

olmuştur. Çekişmenin sıcak çatışma dışında ekonomik, askerî ve siyasî olarak üstünlük 

sağlama olarak kendini gösterdiği bir süreç yaşanmıştır. Soğuk Savaş sürecinde, Kore Savaşı 

dışında sıcak savaş yaşanmamıştır.
36

 21 yıl süren Vietnam Savaşı’nda ise Kuzey Vietnam’ın 

büyük destekçisi Rusya ve Çin olmuş, ABD ise savaşı tüm sıcaklığıyla yaşamıştır. 

Rusya, Balkan Devletleri’ne yayılmaya çalışmış, komünist ideolojiyi ihraç etmek için 

sol yapıları ve kurulan komünist devletleri ekonomik yönden desteklemiştir.
37

 ABD Soğuk 

Savaş Dönemi’nde Sovyet Rusya’nın önünü kesmek için birçok hamlelerde bulunmuş, 

ABD’nin Sovyet uzmanlarından George Kennan tarafından ileri sürülen “Çevreleme 

Politikası” ABD tarafından benimsenmiş ve Sovyet Rusya’nın tüm Avrupa ve Asya’da 

kuşatılarak yayılması önlenmeye çalışılmıştır.
38

 ABD bu bölgelerde askerî üsler kurarak 

Sovyetlerin alanını daraltmaya başlamış ve üs edindiği ülkelerde Truman Doktrini, Marshall 

Yardımı gibi destek ve yardımlarda bulunarak o ülkeleri kendisine bağlı/bağımlı hâle 

getirmiştir. ABD’ye üs veren ülkeler, tüm dünyayı saran ekonomik krizden dolayı, 

karşılığının ağır olacağını bile bile yardımları kabul etmek zorunda kalmışlardır. Marshall 
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yardımını alan ülkeler arasında Türkiye de yer almıştır. ABD, Rusya’yı Boğazlardan 

uzaklaştırmak için donanmayı Doğu Akdeniz’e yönlendirmiş, Türkiye’ye Sovyet tehdidine 

karşı füze sistemi yerleştirmiş, buna karşılık ‘Ekim Füzeleri Bunalımı’ olarak anılacak olan ve 

Rusya tarafından Küba’ya yerleştirilen nükleer başlıklı füzeler iki gücü karşı karşıya getirerek 

Soğuk Savaş’ın en sıcak günlerini yaşatmıştır. İki kutbun mevcut ülkeleri işgal etmeme 

garantisine karşılık, güvence vermesiyle füzeler kaldırılmıştır.
39

 

Batı Blok’unun Sovyetlere karşı attığı en ciddi adım 4 Nisan 1949’da kurulan NATO 

(Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) olmuştur. Sovyetler, bu adıma karşılık Varşova Paktı’nı 

kurmuştur. Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nda yaşadıklarından önemli bir ders alan Sovyetler, 

silahlanmada geri kalmamak için atom bombasına yönelmiş, ABD’nin atom bombası 

tehdidine karşılık verme fırsatı yakalamış ve iki blok arasında silahlanma yarışı başlamıştır. 

Soğuk Savaş boyunca her iki güç, bir diğerinin gücünü hesap ederek ve çekinerek 

hamleler yapmış, iki güç de karşı karşıya gelmemeye özen göstermiştir. Soğuk Savaş’ın sona 

ermesiyle ise güvenliği olmayan tek kutuplu bir dünya düzeni oluşmuştur.
40

 

 

2. 9. Sovyetler Birliğinin Çökmesi  

Sovyetler Birliği, 1979’da Afganistan’ı işgal etmiş ancak ülkede yönetimi ele 

geçirmesine rağmen Afgan Mücahitleri olarak bilinen Afgan halkının direnişçilerini 

yenememiş, on yıl sonra işgali sonlandırmak zorunda kalmıştır. Afganistan’daki başarısızlık, 

Sovyetlerin dünyadaki imajına zarar verdiği gibi ülke içinde de krize yol açmıştır.   

Mart 1985’te göreve başlayan Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Sovyetler Birliği 

Lideri Mihael Gorbaçov, perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) adını verdiği 

reform çalışmaları ile Soğuk Savaş'ı bitirmiş, Sovyetleri krizden kurtarmaya çalışmıştır. Ama 

Sovyetler halkı tatmin olmamış, 1990 yılının başında Gorbaçov’a karşı kitlesel gösteriler 

yaparak onun istifasını istemiştir. Bu tür gösteriler, komünist tarihi boyunca ilk defa 

yapılıyordu. Aynı yıl komünist partiye ‘öncü rolü’ olmayı garanti eden 6. Madde iptal edilmiş 

ve muhalif partilerin kurulması hızlanmış,  yerel parlamentolar, Komünist Parti etkisinden 

çıkmaya başlamıştır. Boris Yeltsin, birçok taraftarıyla Komünist Parti’den istifa etmiş, 
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ardından özel mülkiyeti savunmaya başlamıştır. Bu kargaşa içinde, Baltık ülkeleri 

bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Buna karşı Sovyetler Birliği bağımsızlıkları sineye çekip 

birliğini korumaya çalışmıştır. Sovyet Rusya’da Temmuz 1991 yılında ilk defa serbest 

seçimler yapılmış ve Boris Yeltsin Rusya Devlet Başkanlığına seçilmiştir.
41

   

Sovyetlerin çöküş işaretlerine karşı aynı yıl, Komünist subaylar tarafından başarısız 

darbe girişimi olmuştur. Bu durum SSCB’yi zayıflatırken Boris Yeltsin’i güçlendirmiştir. 

Boris Yeltsin, darbe girişimine karşı Komünist Parti’yi kapatıp tüm mal varlığına el 

koymuştur. SSCB’nin dağılmasıyla birçok uydu devlet bağımsızlığını kazanmıştır.  

Yeltsin Dönemi’nin en önemli sorunlarından birini Müslüman Kafkasya’da Cevher 

Dudayev liderliğinde başlayan Çeçenistan bağımsızlık savaşı olmuştur.  

1994 yılında Kafkasya Rusya Federasyonu ordusu tarafından işgal edilmiş, çetin bir 

direnişle karşılaşılması Rus ordusunun geri çekilmesine sebep olmuş fakat bu direniş işgalin 

devamını bertaraf edememiştir. Yeltsin, 1998 yılında ekonomik kriz ile otoritesini kaybetmiş, 

başbakanlığa KGB ajanı Vladimir Putin gelmiştir. 1999 Aralık ayında Boris Yeltsin baskılara 

dayanamayarak koltuğu Putin’e bırakmıştır. Putin’in başkan seçilmesiyle Çeçen sorununun 

kurulan patronaj bir yönetimle çözüldüğü ilan edilmiştir. Putin siyasî hamlelerle Devlet 

Başkanlığı koltuğu günümüze kadar korumayı başarmıştır. Mart 2018’de yapılan genel 

seçimlerde halkın %76 desteğini alarak 2024’e kadar Başkanlığını güvence altına almıştır. 

 

3. RUSYA’NIN BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GÜÇLERLE İLİŞKİLERİ 

3.1. Rusya-Avrupa Birliği İlişkileri 

Tarih boyunca Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında, taraflar karşılıklı alan genişletme 

politikaları güttüklerinde ilişkilerin bozuk olduğu; düşmanların ortak olduğu dönemlerde iyi 

bir müttefikliğin; sulh hâkim olduğunda ise iyi bir partnerlik ve ticaret ortaklığının kurulduğu 

karmaşık bir ilişki olagelmiştir. Tarihi çekişme günümüzde de etkisini göstermiş ve Rusya 

Avrupa Birliği ile ticarî partnerlik kurmuş fakat siyasî partnerlik, politik çekişmeler ve 

güvenlik sorunlarından dolayı gerçekleşememiştir. 2003’te Avrupa Birliği-Rusya St. 

Petersburg Zirvesi’nde taraflar, 

1) Ekonomik alan 
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2) Dış politika ve güvenlik 

3) İnsan hakları 

4) Bilim kültür teknoloji ve eğitim alanlarında anlaşmışlardır.
42

 

Rusya’nın Baltık Denizinde hâkimiyet kurmaya çalışması, Baltık ülkelerini kendi uydu 

devletleri olarak görmesi, bölge ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile konsensüs oluşmasının 

önündeki en büyük engellerdendir. Sovyet Rusya’ya karşı kurulan fakat Rusya 

Federasyonu’na karşı da aynı politikayı devam ettiren NATO’nun Baltık Denizi’ne 

yerleşmesi, bölgede sıcak günlerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Buna karşılık, 

Rusya’nın Avrupa enerji ihtiyacını karşılaması elini güçlendirmektedir. Kaynağı Rusya olan 

“Kuzey Akım 1” projesiyle başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin enerji 

ihtiyacı karşılanmaktadır. Rusya’nın uydu devlet olarak gördüğü Ukrayna üzerinden 

Avrupa’ya yaşattığı enerji krizi (2014), Rusya’nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını 

göstermiştir. 

Avrupa’ya enerjiyi pazarlamakta ısrarcı olan Rusya, “Kuzey Akım 2” projesini hayata 

geçirmeye çalışmaktadır. Rusya’nın uzun vadeli ilişki tesisi için güven vermemesi, 

Avrupa’nın retrospektif tecrübelerinden ders almasını sağlayarak stratejik hataya düşmemek 

için enerji konusunda “kaynak ve tedarikçi çeşitlendirmesi”ne gitmesini sağlamıştır.
43

 Bu 

durum Avrupa’yı Türkiye üzerinden geçecek olan Güney Gaz Koridoru’na ve İsrail-Rum 

ortaklığında Akdeniz’de gerçekleştirilmeye çalışılan EASTMED (Doğu Akdeniz Boru Hattı 

Projesi)’e yöneltmiştir. 

Ukrayna üzerinden yaşanan problemler sadece enerjiyi kapsamamaktadır. Rusya, 

Ukrayna’ya bağlı Özerk Kırım Cumhuriyeti’ni 2014 yılında topraklarına kattığını ilan 

etmiştir. Rusya, Kırım’da on yıllar önce yaptığı toplu sürgünlerden sonra bölgeye yerleştirdiği 

Ruslar sayesinde Kırım’da yapılan referandumda (Mart 2014) çoğunluğu sağlayarak Rusya ile 

birleşme kararı aldırmıştır. Rusya’nın yayılmacı politik hedeflerinin uzun vadede alacağı hâl, 

AB tarafından Ukrayna’da açık bir şekilde görülmekte ve bu durum Avrupa’nın 

bütünleşmesine karşı tehdit olarak algılanmaktadır. 

Rusya, Balkanlar’daki Slav politikası ve bölge ülkelerini hinterlandı olarak görmesinden 

dolayı Kosova’nın bağımsızlığını tanımamış, aksine kınamıştır. NATO’nun Kosova’ya 
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yerleşmesi (2008-2014) ise Rusya tarafından bir tehdit olarak algılanmıştır.
44

 Rusya, 

Kosova’da bulunan Sırp nüfusun hamiliğini Kosova’ya karşı bir tehdit olarak devam 

ettirmektedir. Nisan 2018’de Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un AB Parlamentosu’nda 

yaptığı konuşma, Batı Balkanlar’da AB-Rusya rekabetini ifade etmektedir. Macron bu 

konuşmasında “Ben Avrupa Birliğinin genişlemesini ancak ve ancak derin bir reform 

yapıldığı zaman desteklerim. Balkanların yüzünü Türkiye ya da Rusya’ya dönmesini 

istemem.” demiştir.   

Rusya Balkanlar’da, Baltık Denizi’nde ve Sovyet Rusya’dan ayrılan cumhuriyetler 

üzerinde sürekli baskı ile kontrol sağlamaya çalışmakta ve bu ülkelerin yöneticilerinin Rus 

yanlısı olmalarını temin etmeye gayret etmektedir. 

3.2. Rusya-Çin İlişkileri 

Rusya’nın Çin ile ilişkileri tarihte Sibirya’ya uzanması ve Hazar Denizini ele 

geçirmesiyle başlamıştır. İkili ilişkilerde sürekli Rusya’nın dominant durumu söz konusu 

olmuştur, Çin tüm dünyaya kapalıyken sadece Rusya’ya imtiyazlar vermiştir.  1860’ta 

İngiltere Çin’den büyükelçilik hakkını savaşla elde ettiğinde Rusya Çin’de büyükelçilik 

bulunduran tek devletti.  

Sosyalizm Devrimi’yle iki ülke arasında duygusal bir bağ kurulmuş, Çin, milli 

çıkarlarını göz ardı ederek yakınlaştığı Rusya’dan sürekli kayıplarla geri dönmüştür. 

Dünyadan izole edilmiş Çin, teknolojik olarak üstün olan Rusya’ya muhtaç olmuş ve 

teknolojiyi elde etmenin ağır bedeli olarak Kore Savaşı’na girmiştir. 1955’te Rusya NATO’ya 

karşı Varşova Paktı’nı kurduğunda Komünist Çin pakta katılmayı reddetmiştir. Doğu 

Bloku’nun dağılmasıyla Rusya ile Çin arasında yeni bir süreç başlamıştır. 

Rus yöneticiler Rusya’nın büyüklüğüyle değil, dayanıklılığıyla kendi halklarını 

cezbetmişlerdir. Rus diplomasisi, güç üstünlüğüne dayanmaktadır. Rusya, spesifik olarak 

askerî güç yerleştirmediği ve üs elde etmediği ülkelerle nadiren müttefik olmuştur.
45

 Çin de 

Rusya’nın üs bulunduramadığı ülkelerdendir. 

1860 yılında Çin’in Batı’yla olan savaşını fırsat bilen Çarlık Rusya’sının Pasifik 

Okyanusu’na ulaşmak için işgal ettiği topraklar ve Sovyet Rusya’nın Japon savaşı sırasında 
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Çin’de işgal ettiği topraklar hâlen iki ülke arasındaki tartışmalı bölgelerdir. 1992 yılında 

Rusya Federasyonu, Çin ile “üç ada hariç doğu ve batı sınırlarında anlaştıklarını” 

duyurmuştur.
46

 

Rusya’nın önemli bir enerji tedarikçisi olması ve Çin’in bitmeyen enerji ihtiyacı iki 

ülkeyi yakınlaştırmaktadır. ABD’nin Atlantik, Asya ve Pasifik bölgelerinde saldırgan 

politikası iki ülkeyi “stratejik ortaklık” seviyesine itmiştir. İki büyük küresel komşu güç, ABD 

karşıtlığıyla her ne kadar yakın ilişkiler kurmuş olsalar da ikili arasındaki önemli sorunlar 

sıcaklığını korumakta ve dostane ilişkilerden bahsetmek oldukça zorlaşmaktadır. 

1996 yılında iki devletin de içinde olduğu Avrasya’da  “Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)” 

kurulmuştur. ŞİÖ mevcut ülkelerin anlayış farklılıklarına rağmen NATO’ya karşı en ciddi 

oluşumlardan biridir. ABD’nin varlığı Çin ve Rusya’yı bir araya getirmekte ancak bu 

konsensüs ortak hareket etmekten uzak görünmektedir.
47

 

Günümüzde Rusya, küresel bir güç olarak ABD ile boy ölçüşecek duruma gelen 

Çin’den savunma sanayi ve enerji hariç birçok sektörde geri kalmıştır.
48

 Rusya’nın Çin’le 

ticareti de daha çok savunma alanındaki ihracata dayanmaktadır. 2000’li yıllarda Rusya’nın 

Çin’e savunma ihracatı %45’e ulaşmıştır.
49

 

Rusya, Çin’in 2013’te ortaya atıp Mayıs 2017’de uygulamaya koyduğu Bir Kuşak Bir 

Yol projesinde etkin olmaya çalışmaktadır. Bu proje kapsamında iki büyük gücün 7000 km’yi 

bulacak demir yoluyla birbirine bağlanması düşünülmektedir.
50

 

3.3. Rusya-ABD İlişkileri 

ABD’nin küresel aktör olması, Birinci Dünya Savaşı’nda kazançlı çıkan ülkelerin 

başında gelmesi, küresel ekonomik kriz ile Avrupa’ya yardım etmesi, Batı Bloku’nun 

oluşmasına ve ABD’nin de başını çektiği bir yapıya dönüşmesine neden olmuştur. 
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Rusya, 1917 Ekim Devrimi’yle dünya siyasetinde yalnızlaşmış, kapitalizme karşı 

sosyalizmi öne sürerek yalnızlığından kurtulmaya çalışmıştır. Ama SSCB çatısı altında 

sosyalizmi yayma stratejisi ve İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve Japonya’nın yenik 

düşmesi, Rusya’yı ön plana çıkarmış; Doğu Bloku’nun oluşmasını sağlamıştır. Doğu Bloku, 

Sovyet Rusya liderliğinde, ABD liderliğindeki Batı’ya karşı durmuştur.  

Soğuk savaş süresince her iki kutup sıcak çatışmadan kaçınmış ancak aralarındaki 

acımasız rekabet devam etmiştir. ABD, Soğuk Savaş boyunca Rusya’ya ve Çin’e açılan tüm 

kapıları kapatmaya çalışmıştır. Sovyet Rusya’sı buna karşı kendi çevresinde ve hinterlandında 

bir güvenlik duvarı örerek dış dünyaya “demir perde” ile kapanmıştır. ABD ise Avrupa’yı 

Marshall Planı ile Ortadoğu’yu Eisenhower Doktrini gibi önlem içeren eylem planlarıyla 

komünizme karşı korunmanın yolunu aramıştır.
51

 Süreç boyunca bütün dünya iki devlet 

arasındaki ilişkiye kitlenmiş, iki taraf vekâlet savaşları üzerinden çatışmalarını 

yürütmüşlerdir.
52

 

Rusya, Sovyetler’in dağılmasıyla merkezi konumunu kaybetmiş ve yeni konumunu 

henüz adlandıramamıştır. Washington’a küçük ortak olmayı kabullenmemiş, etkili olduğu 

bölgelerde denge politikasını kurmaya çalışmış fakat bunda da başarısızlıklar yaşamıştır. 

Kosova’nın bağımsızlığıyla Moskova’nın dış politikada eski etkisinin olmadığı görülmüştür.
53

 

Kosova Krizi, NATO ve Rusya arasında sürtüşmeye neden olmuş, diplomatik yaptırımlar 

tehdidi Rusya’yı durumu kabullenmek zorunda bırakmıştır.
54

 

Sovyet Rusya’ya karşı kurulan NATO’nun bu karşıtlığını SSCB bakiyesi Rusya 

Federasyonu’na karşı da devam ettirmesi ve Sovyet Rusya’dan bağımsızlık kazanan ülkelere 

askerî olarak yerleşmesi, Rusya tarafından tehdit olarak algılanmıştır. 11 Eylül’den sonra 

“terörizme karşı” işbirliğine gidilmesi, NATO-Rusya Konseyi’nin kurulmasını sağlamış fakat 

Rusya’yı çevreleme politikası devam ettiğinden NATO, Rusya için bir tehdit olarak 

görülmeye devam etmiştir.
55
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İki ülkenin rakip olarak hareket etmeleri ve Rusya’nın çıkarlarını muhafaza etmeye, 

ABD’nin ise Rusya’yı dar bir alana sıkıştırmaya çalışması, iki ülkenin çekişmesinin devam 

edeceğini göstermektedir. Bununla birlikte iki ülkenin de dikkat ettiği husus çekişmeyi 

çatışma boyutuna getirmemeleri; Suriye’de olduğu gibi çatışmayı genellikle başkaları 

üzerinden yapmayı tercih etmeleridir. İki ülkenin de Suriye’ye yerleşmesi, rakip tarafları 

desteklemelerine rağmen kendi aralarında bir çatışma yaşamamaları, tarafların yeni bir Soğuk 

Savaş’ı çatışmaya tercih ettiklerini göstermektedir.  

 

3.4. Rusya-Türkiye İlişkileri 

Osmanlı-Çarlık Rusyası ilişkileri, savaşlar ve işgallerle örülmüş; Birinci Dünya Savaşı 

sırasında Çarlık Rusyası rolünü halefi Sovyet Rusya’ya devretmiştir. Binci Dünya Savaşı 

sonrasında kurulan cumhuriyetler ilk antlaşmalarını barış üzerine yapmış fakat SSCB’nin 

yayılmacı politikası, Stalin’in Türkiye’den toprak talebi ve Boğazlar üzerindeki hak talepleri 

Türkiye’nin SSCB ile dostane ilişkiler kurmasına engel olmuştur. Öte yandan Karadeniz’e 

komşu olması, Türkiye’nin komşu ülkelerinin SSCB etkisinde olması, iki ülkeyi zorunlu bir 

diyaloga itmiştir. Türkiye’nin NATO üyesi olması SSCB tarafından zaman zaman tehdit 

olarak algılanmış, NATO’nun 1962’de Türkiye’ye yerleştirdiği füzelere karşılık SSCB’nin 

Küba’ya füze yerleştirmesi dünyaya nükleer savaş tehdidi yaşatmıştır. 

Stalin’den sonra Sovyet Rusya’nın resmi olarak toprak talebinde bulunmadığını 

bildirmesi Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri yumuşatmış fakat daha sıcak ilişkilerin 

kurulması, ABD engeline takılmıştır.
56

 1960’lı yıllardan sonra SSCB’nin Suriye, Irak, Mısır 

ve Balkan ülkelerinde etkin olması ve bu yönetimlerin sosyalist çizgiye kayması da gergin 

olan ilişkileri olumsuz etkilemiştir.  

Sovyet Rusya’nın çökmesiyle iki devlet arasında ticarî ilişkiler gelişmiş, özellikle enerji 

alanında anlaşmalar yapılmıştır. Günümüzde Türkiye, Rusya’dan silah satın alan bir NATO 

üyesidir fakat Rusya’nın Türkiye’nin komşularına da silah satması tedirginlik 

oluşturmaktadır. Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’ne S-300 satmasına (1998) 
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Türkiye kayıtsız kalmayacağını belirtmiş, ABD’nin de desteği alınarak füzelerin Girit 

Adasına yerleştirilmesi (2001) sağlanmıştır.
57

  

1996 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Rusya’yı kısa sürede toplam dört 

defa ziyaret etmiş, görüşmeler Kafkasya sorunu ve PKK üzerinde yoğunlaşmıştır. Zamanın 

Başbakanı Bülent Ecevit’in ilk defa Türkiye’nin Çeçenistanlı bir mülteciyi iade edebileceğini 

açıklaması ilişkilerin daha da ilerlemesini sağlamış, 1998 yılında PKK lideri Abdullah 

Öcalan’ın Rusya’da kalması engellenmiştir. Aynı yıl Rusya’yı ziyaret eden Ecevit, 

Çeçenistan’ın Rusya’nın iç meselesi olduğunu ifade etmiştir.
58

 

2000’li yıllardan sonra işbirliği her alanda kendini göstermiştir. 2005’te Mavi Akım 

Doğalgaz Boru Hattı projesi başlamış, bu proje Rusya’nın Türkiye’ye yaptığı en büyük 

yatırım olmuştur. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Türk Akımı projesi Rusya’nın 

Türkiye’ye yaptığı dev yatırımlardandır. Türkiye, Rusya’ya inşaat alanında yatırım yapmış, 

Rus vatandaşları için turizm merkezi olmaya çalışmıştır. 2014 tarihinde Rusya’dan 

Türkiye’ye gelen turist sayısı 4,5 milyonu bulmuştur.
59

  

Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri nihayetinde NATO’nun tepkisine rağmen Rusya’dan S-

400 alım sözleşmesini imzalamasına kadar varmıştır. Savunma alanında bir NATO ülkesinin 

Rusya’ya bağımlı olması NATO ülkeleri için kayıp, Rusya için büyük bir kazanım olmuştur. 

İki ülkenin yakınlaşması Karadeniz’in NATO denizine dönüşmesini de engellemiş olacaktır. 

Ancak öte yandan Rusya, Türkiye için NATO’nun alternatifi olmayacağı gibi ikili ilişkilerin 

tarihine bakıldığında Türkiye’nin Rusya ile uzun vadeli stratejik ilişki kurması oldukça güç 

görünmektedir.
60

 

Suriye’de Rusya, Türkiye ve İran işbirliği, Suriye’nin toprak bütünlüğü vurgusuyla 7 

yıldır devam eden iç savaşta çözüm adına bir umut oluşturmuş; bu işbirliği ABD’yi bölgeden 

uzaklaştırmayı hedeflemiştir.  
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Rusya’nın ulusal çıkarları göz önünde bulundurulduğunda Suriye üzerinden Akdeniz’e 

ulaşma hedefi, I. Petro’dan bu yana stratejik hedef olarak tanımlanmaktadır. 15 Temmuz 

2016’daki darbe girişiminden sonra Türkiye ile daha da yakınlaşan hatta Türkiye’nin içinde 

yer alacağı bir bloğa liderlik yapma ihtimali beliren Rusya’nın uzun vadeli jeostrateji 

kapsamında Türkiye’yi Kırım’da, Kafkasya’da etkisiz hale getirmesi, Suriye’de alan kapıp 

Türkiye’yi çevrelemesi ve zamanla etkisiz hale getirmesi, Türkiye’nin aleyhine olup telafi 

edilemeyecek sorunlar oluşturacaktır. 

Enerji üzerinden yapılan anlaşmalar, iki tarafın da kazançlı çıktığı ve bölgede işbirliğini 

kaçınılmaz kılan anlaşmalardır. Rusya, Almanya ve Türkiye gibi enerji ihtiyacı olan ülkelere 

enerji tedarik etmekte, bunun yanı sıra Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaşmak 

istemektedir. ABD öncülüğünde uygulanan ambargolar Rusya’yı enerji dağıtımında Kuzey 

Akım 2 projelerinde olduğu gibi sıkıntıya koymakta ve bu durum Rusya’yı Türkiye’ye 

mecbur kılmaktadır. ABD’nin Suriye’de PYD eliyle oluşturmak istediği koridor yine Rusya 

ve Türkiye’yi devreden çıkaran bir durum olduğundan iki ülkeyi ortak harekete 

zorlamaktadır. Enerji hatlarının kendi toprakları üzerinden geçmesi, Türkiye’yi güvenli liman 

yapacağından Türkiye bunu değerlendirmek istemektedir. 

Türkiye’nin Kafkas politikası, 90’lı yıllardan bu yana Rusya’nın iç işlerine karışılmış 

sayılma engeline takılmıştır. Türkiye, Çeçenistan özelinde yaşanan insanlık dışı zulümlere 

barış temennisinde bulunmakla yetinmek durumunda kalmıştır. Türkiye, zulümden kaçarak 

ülkesine sığınan Kafkas kökenli Müslümanları Rusya’nın istemesi halinde Rusya’ya teslim 

etmiş ve teslim edilenlerden bir daha haber alınamamıştır. Öte yandan Çeçen Savaşı’nda 

bulunmuş, Türkiye’ye göç etmiş Çeçen komutan ya da askerler bir bir faili meçhul 

suikastlarla katledilmişlerdir. 

 

4. RUSYA VE KAFKASYA HALKLARI 

Kafkasya, Karadeniz ile Azak Denizi’nin doğu kesimini ayıran Anapa yarımadasından 

başlayarak Hazar Denizi kıyısındaki Apşeron yarımadasına ulaşan Büyük Kafkas dağlarını ve 

iki yanında uzanan toprakları kapsar; bölgenin adı da söz konusu sıra dağlardan gelmektedir. 
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Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Güney Kafkasya’yı (Transkafkasya); Rusya 

Federasyonu’na bağlı Dağıstan, Kalmuk, Karaçay-Çerkez, Kabarda-Balkar, İnguş, Kuzey 

Osetya Cumhuriyetleri ve Çeçenistan, Kuzey Kafkasya’yı (Kafkasönü) oluşturmaktadır.
61

 

Dağlık bir bölge olan Kafkasya’da bölgeyi ikiye ayıran 1200 km uzunluğundaki 110-

180 km genişliğindeki Kafkas Dağları bölgeye hâkimdir. 23 milyon civarında olan nüfus 

Adige, Kabartay (Kabarda), Çerkez, Abhaz, Abazin; Çeçen, İnguş, Avar, Lek, Dargın gibi 50 

civarında etnik yapısıyla multietnik (çok etnikli) bir yapı oluşturur. 

 

 
https://akademikperspektif.com/kafkasya-etnik-haritasi/ 

 

Etnik zenginlikle birlikte dil çeşitliliğinin de bulunduğu Kafkasya’da otuz yedi dilin 

varlığı tespit edilmiştir. İslâm coğrafyacıları, buraya Cebelülelsine (Diller Dağı) adını 

vermişler ve buradaki 300’e yakın dilden bahsetmişlerdir. 

Kafkasya’da İslâm ve Hristiyanlık yaygın dinlerdir. Türk kökenli halkların çoğunluğu, 

Gürcistan’da Batum civarında yaşayan Acaralılar ve Kuzeydoğu, Kuzeybatı Kafkasya’daki 
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pek çok halk Müslümandır. Hicri 1, Miladi 7. yüzyılın ortalarında yayılmaya başlayan 

İslâmiyet, daha çok Hazar Denizi sahilindeki topraklara açılmıştır. Rusya’nın bölgeyi işgali 

İslâm’ın yayılmasına ve yaşanmasına engel olmuştur. Bölgede Ermenilerle Gürcülerin yanı 

sıra Ruslar, Ukraynalılar ve diğer bazı gruplar Hristiyan’dır.
62

 

Kafkasya’nın İslâm’la tanışması; batı kesiminde Hz. Ömer zamanında başlamıştır. Daha 

sonra Hz. Osman zamanında devam eden seferler ile bölge halkı İslâm ile tanışmış; doğu 

bölgesi ve Dağıstan ise Emeviler zamanında İslâm ile karşılaşmış ve Tiflis’te bir İslâm 

Emirliği kurulmuştur. Abbasîler zamanında Kafkas hâkimiyeti zayıflamış, küçük devletler 

kurulmuş; bölge daha çok Kürt Şeddadî emirliğine bırakılmıştır. 

 Kafkasya Bölgesi’nin ticaret yolları üzerinde olması bölgenin sürekli güçlü devletlerin 

ilgi alanında olmasına neden olmuştur. Kafkasya; Selçuklular, Harezmşahlar, Moğollar, Altın 

Orda ve Safevîler arasında el değiştirmiş bir bölgedir. Bölgede etnik yapının çeşitliliğinden 

dolayı gönüllü aşiretler arasında bir konfederasyon sistemi oluşmuştur. 15 ve 16. yüzyıllarda 

bölgede Safevi ve Osmanlı Devletleri arasında çekişme olmuş, Güney Kafkasya Safevi 

etkisinde Kuzey Kafkasya ise Osmanlı etkisinde kalmıştır. Rus Çarı I. Petro sıcak denizlere 

açılma düşüncesi ve yayılmacı politikası ile Kafkaslara seferler düzenlemiş, Hazar Denizi’ne 

kadar olan bölgeler Rusya işgaline uğramış; yüz yıllar sürecek Rusya’nın Kafkas işgali ve 

hegemonyası 16. yüzyılda başlamıştır. 1804-1829 yılları arasında Rusya, İran ve Osmanlı ile 

yaptığı savaşlarla Dağıstan ve Güney Kafkasya’nın tamamını hâkimiyeti altına almıştır. 

Rusya’nın sömürge ve Ruslaştırma politikası Kuzey Kafkasya merkezinde direnişlere sebep 

olmuştur.  

Rusya ile Kafkasya Müslümanları arasında “İmamlar Dönemi” olarak adlandırılan 

Nakşibendî tarikat şeyhlerinin liderliğinde kimi yorumcuların “Müridizm Hareketi” diye 

adlandırdıkları bir örgütlenmeyle yıllar süren savaşlar yapılmıştır. İmam Mansur ile başlayan 

direniş, İmam Gazi Muhammed, İmam Hamzat ve İmam Şamil ile son bulmuştur. İmam 

Şamil, etnik yapı farklılığını ortadan kaldırmak için Kafkasya halklarını “Kafkasyalı” kimliği 

ile örgütlemiş ve düzenli ordu kurmuştur. Toplamda 49 yıl süren mücadelede Kırım 

Direnişinin kırılıp Rusya’nın eline geçmesiyle Rusya dikkatini Kafkasya’ya yoğunlaştırmış, 

Kafkasya’da zulüm ve ölüm her karış toprakta kendini göstermiştir. Elindeki son karış toprağa 

kadar savunmasını devam ettiren Şeyh Şamil, asker sayısı 100’ün altına düşünce 1859 yılında 
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teslim olmak zorunda kalmıştır. Hareketin bastırılmasıyla 1860-1865 yılları arasında büyük 

sürgün yaşanmıştır.
63

 

Rusya, farklı etniklere uyguladığı asimilasyon politikası sonuç vermeyince, barbarca bir 

sürgün yöntemini seçmiştir. Sibirya gibi ülkenin en soğuk ve uzak noktalarına küçük gruplar 

halinde ihtiyar, kadın, çocuk, hasta fark etmeksizin sürgüne tabi tutmuştur ve boşalan 

topraklara göçmen Ruslar yerleştirilmiştir. Bu tehcir yöntemi, uzun vadeli bir politika için 

Rusya’yı işgal ettiği bölgelerde güçlü kılacak bir uygulama olmuştur. 1917 Bolşevik İhtilali 

sonucu yeni bir konsept ile bölge sosyalizme mecbur bırakılmıştır. 

Stalin, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanların Kafkasya’ya kadar ilerleyip bölgeyi ele 

geçirmelerinden Kafkasya halklarını sorumlu tutmuş, onları Almanlarla işbirliği yapmakla 

suçlamış ve bölge halkının sürgününe karar vermiştir. Kırımlı Tatarlar, Çeçenler, İnguşlar, 

Kalmıklar, Balkarlar, Karaçaylar, Mesket Türkleri ve Volga Almanları ihanet içindeki halklar 

olarak ilan edilerek sürgüne tabi tutulmuşlardır. Büyük sürgünde nüfusun büyük bir bölümü 

hastalık, açlık ve kötü beslenme sonucu ölmüştür.
64

  

Stalin’in ölmesiyle başa geçen Kruşçev tarafından ‘De-stalinizasyon’ kampanyası 

başlatılmış, Kafkas halkların anayurtlarına dönebilmeleri sağlanmıştır. Sürgüne gönderilen 

500 bin ila 700 bin arasında insandan hayatta kalmayı başararak ülkelerine dönebilenlerin 

sayısının sadece 200 bin dolayında olduğu belirtilmiştir. Ülkelerine dönen Kafkasyalılar kendi 

toprakları Ruslara verildiğinden yeni çiftliklere yerleştirilmiş, Rusların egemenliğinde Rus 

komşuluğuna da mecbur bırakılmışlardır.
65

 Halen dönmesine izin verilmeyen Kırımlı Tatarlar 

ve Ahıskalılar sürgün hayatlarına kimliksiz bir millet olarak devam etmektedirler. Ahıskalılar, 

vatansız yaşayarak mülteci durumunda vatandaşlık hakları olmadan yaşamaktadırlar. Kırımlı 

Tatarların Kırım’da demografik yapıyı Rus nüfusu aleyhine bozmaması için Tatarların 

yurtlarına dönmelerine izin verilmemektedir.
66

 

SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlık hakkını kullananlar arasında Çeçenistan da vardı. 

Cevher Dudayev liderliğinde bağımsızlıklarını ilan eden Çeçenistan’a yeni kurulan Rusya 
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Federasyonun başkanı Boris Yeltsin ültimatom göndermiş ve bir ordu ile cevap vermiştir. 

Gönderilen ordu etkisiz kalmış ve aşiret hâkimiyeti üzerine kurulu Kafkas bölgesinde iktidar 

çekişmesi çatışmaya dönmüştür. 1994 yılında Dudayev karşıtı muhalefet Kuzey Kafkasya’da 

Yeltsin tarafından silahlandırılmış, ardından 40 bin kişilik Rus ordusu İnguşya, Kuzey Osetya 

ve Dağıstan’dan Grozni’ye doğru ilerleyip ağır bombardımanın ardından 21 Aralık 1994’te 

Çeçenistan’ı tekrar işgal etmiştir.
67

 Rus yanlısı idarecilerle yeni bir hükümet kurulmuş, 

Dudayev liderliğinde silahlı mücadele devam etmiş; Çeçen Direnişi uzun yıllar Rusya’yı 

baskı altında tutmuştur. Radikal söylemlerin ve eylemlerin artmasıyla uluslararası 

kamuoyunda Çeçen Direnişi desteğini kaybetmiş ve Çeçenistan atanmış idarecilerin 

keyfiyetine mahkûm olmuştur. 

5. RUSYA’DA İSLÂM 

Kaygan bir yapısının olmasından dolayı bölge Ortaçağ’da birçok defa el değiştirmiştir. 

Volga Bulgar Devleti hanlarının 922’de İslâm’ı kabul etmesiyle bölge İslâm’la tanışmaya 

başlamış, İslâm davetçileri ve Müslüman tüccarlar vasıtasıyla Rus topraklarında İslâm 

yayılmıştır. İslâm’ın bölgede yayılmasının önünde en büyük engellerden biri Rusların alkole 

aşırı bağlılıkları olmuştur.
68

 

Hun Saldırıları geniş bir coğrafyada Altın Orda Devleti’nin kurulmasıyla son bulmuş ve 

uzun yıllar devam edecek bir yönetim oluşmuştur. Moğollar Altın Orda’yı kurduklarında 

henüz İslâm dinine girmemiş, iki nesil sonra
69

 1256 yılında Berke Han’ın Müslüman olması, 

ardından Han olması Slav topraklarında İslâm’ın hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamıştır.
70

 

Altın Orda’nın parçalanmasıyla Müslüman nüfus güç kaybı yaşamış, ardından yeni kurulan ve 

hızla güçlenen Rus Çarlığı bölgeye nüfuz etmeye başlamıştır.  Korkunç İvan’ın Kazan ve 

İstarahan Hanlıklarına büyük katliamlarla son verip topraklarını işgal etmesiyle Rusya ilk 

Müslüman tebaaya sahip olmuştur. Baskı ve zulümlere ayaklanmalarla tepki gösteren 

Müslümanlar sürgünlere maruz kalmışlardır.  I. Petro ve Katherina ile Kafkasların ve 

Kırım’ın işgal edilmesiyle Rusya’da Müslüman nüfus artmıştır. Katherina zamanında artan 
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Müslüman öfkesine karşı ilk haklar verilmiş ve Müslümanların temsil edilmesi için bir 

müftülük ve Şer’i mahkeme kurulmuştur.
71

 

1917 Ekim Devrimiyle tüm Sovyetler gibi Müslüman toplumlar için de yeni bir süreç 

başlamış, etnik ve dinî baskı artmıştır. Kültürel bir baskı altında olan Müslümanlar 

kimliklerini muhafaza etmeye çalışmışlardır. İkinci Dünya Savaşı’yla Sovyet Rusya bir 

yandan ekonomik olarak çok sıkıntı yaşamış, diğer yandan Almanya, Kafkas enerji 

kaynaklarına ulaşmak için Çeçenistan’ın başkenti Grozni’yi işgal etmiştir. Nazi 

Almanya’sının Kafkasya’ya kadar ilerlemesinden Müslüman toplumların sorumlu tutulması 

büyük sürgün kararıyla sonuçlanmıştır. Büyük yıkımlara sebep olan sürgün, sosyalizme 

direnen birçok Müslüman toplumun bir dönem Kafkasya’ya hükmeden Kafkasya Kürtleri gibi 

nüfusunun iyice azalmasına neden olmuştur. Sürgünle birlikte sosyalizmin ateizm politikası 

zamanla etkisini göstermiş ve Müslüman toplumlarda İslâm’a olan ilgi azalmıştır. 

Müslümanların sayısı büyük bir azalma gösterirken özellikle kırsal kesimde etnik ve kültürel 

kimlikler korunmuştur.  

1980 yılında Tatarlar ve Kafkas toplumları arasında yapılan anket gelinen son hali 

göstermektedir. Tatarlar arasında %15.7’lik kesim inançlıyken %59 dine karşı ilgisiz olarak 

kendilerini adlandırmışlardır, SSCB döneminde kuzey Kafkas toplumlarında da durum farksız 

değildi.
72

 

Günümüz Rusya Federasyonu’nda Müslüman nüfusun 20-25 milyon civarında olduğu 

tahmin edilmektedir ve bu sayı hızlı bir şekilde artmaktadır. Moskova’daki Müslüman sayısı 2 

milyon civarında ve bu sayı Moskova’yı Avrupa’da Müslüman nüfusun en fazla olduğu şehir 

yapmaktadır. Sosyalizmin çökmesiyle yine tüm Rus halkları gibi Müslüman halklar da kendi 

kimliklerini yaşayabilme fırsatı yakalamışlardır. 1991 yılından sonra, on yıllardır dışa kapalı 

büyük bir devlet sınırlarını dış dünyaya açmaya başlamıştır ve İslâmi hareketlilik de kendini 

göstermiştir. 1917 Ekim İhtilalinden önce ülke genelinde 30 bin cami varken 1991 yılında 

toplamda 150-180 cami bulunmaktaydı. 2009 yılında ise cami sayısı 8800’e ulaşmıştır; yine 

Hacca giden Müslüman sayısı 1991 yılında 40 kişiyken 2009 yılında 25 bin kişi Hacca 
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gitmiştir. 1991 yılına kadar el-Ezher gibi dinî eğitim veren üniversitelere giden öğrenci sayısı 

Türkî Cumhuriyetlerle beraber birkaç kişiyken 2009 yılında 22 binden fazla olmuştur.
73

 

Rusya’da nüfus hızla azalmakta ve doğum oranı düşmektedir. Kırsal kesimden büyük 

metropollere göç artmakta, büyüyen ekonomi göçmen işçi ihtiyacı doğurmakta ve göç eden 

işçiler kültür ve inançlarıyla birlikte gelmekte bu da demografik yapıyı değiştirmektedir.
74

 Bu 

durum da ibadethanelere duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Yapılan camilerin çevresine 

göçmenlerin yerleşmesinden dolayı Rus halkı azınlık duruma düşmekte ve bu durum 

Müslümanların yerleştiği bölgelerin İslâmlaşmasının önünü açmaktadır. Milliyetçi kesimin 

rahatsız olduğu bu durum nedeniyle göçmenlere karşı saldırılar artmaktadır. Saldırılar 

genellikle etnik farklılık göstermektedir; Kafkas kökenli Müslümanlar saldırıya daha çok 

maruz kalan topluluklardır,
75

 bunun nedeni uzun süren Çeçen Savaşı’nın halen zihinlerde 

canlılığını korumasıdır. 

 
http://haberrus.com/headline/2017/08/28/moskovada-kurban-bayrami-namazi-saat-kacta.html 
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Moskova’da artan Müslüman nüfusun ibadet ihtiyacını karşılamak için 2015 tarihinde 

Moskova’da 10 bin kişilik büyük bir cami yapılmış, açılışına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin de katılmışlardır.
76

 

Günümüzde Rusya Müslümanlarının kurumsal olarak örgütlenmeleri bölgesel 

müftülüklere; bu müftülükler ise Rusya Müftüler Konseyine bağlıdır. Rusya’da Müslümanlara 

dört büyük müftülük şeklinde hizmet verilmektedir;  bunlara bağlı dernek ve cemiyetler 

bulunmaktadır. Mahaçkale Üniversitesi’nin yanı sıra Ufa ve Sibirya’da da birer İslâm 

Üniversitesi kurulmaktadır. Din görevlisi ihtiyacını karşılamak için resmi medreseler 

bulunmakta, bu medreseler ve üniversiteler yerel hükümetin desteği ve yardımlarla ayakta 

durmaktadır.
77

 

6. RUSYA’NIN AVRASYACILIK POLİTİKASI 

SSCB’nin çöküşüyle politik, kültürel ve ekonomik bunalıma giren Rusya, Vladimir 

Putin’in başkan olmasıyla kendini toparlamış ve tekrar küresel güç olmaya çalışan bir politika 

hayata geçirmiştir. Rusya, 20. yüzyıldan bu yana zaman zaman gündeme gelen Avrasyacılık 

düşüncesini politik olarak uygulamak istemiştir. 

Avrupa ve Asya’nın tümünü kapsayan Avrasyacılık paradigması; politik olarak 

isimlendirilmeden Çar Petro zamanında uygulanmaya çalışılan, ideolojik olarak 20. yüzyılda 

Bolşevik İhtilali sonrası ülkeden kaçıp sürgün hayatı yaşayan genç Rus entelektüeller 

tarafından ortaya atılmıştır. Avrasyacılık, Doğu ile Batı’nın entegrasyonunu ifade eden, 53 

milyon metrekareyi kapsayan bir coğrafi alanı içermektedir. 

Avrasyacılık, Rusya’nın Roma-Germen kültürüne karşı Doğu kültürü etkisinde kalarak 

Avrupa’dan farklı olduğunu ifade eden, sadece Slav ırkıyla ifade edilemeyeceğini, kendine 

özgü bir kültürü olduğunu anlatan bir terimdir.
78

 

Klasik Avrasyacılık, 1991 yılında SSCB’nin çökmesiyle yeni yön belirlemiş ve 

Aleksandr Dugin’in başını çektiği neo-Avrasyacılık fikri gelişmiştir. Avrasyacılık, ideolojik 

olarak Rusya’yı merkeze alan politik ve jeostratejik bir özellik kazanmıştır ve Rusya dış 

politikasını bu ideoloji üzerine şekillendirmiştir. Bu ideoloji, batı hegemonyasını kırmak 
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amacıyla tek tipçi ve tek kutuplu dünya düzeninden “çok kutuplu” dünya düzenine bölgesel 

ittifakları güçlendirmeyi amaçlamıştır. Şangay İşbirliği Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 

Örgütü gibi örgütler bu doğrultuda bölgesel ittifakları güçlendirmek ve Batı’nın hâkimiyetini 

sınırlandırmak için kurulmuştur. 

 

https://www.geopolitica.ru/node/63901  

Rusya, kapitalizm karşısında çöken komünizmin yerine Avrasyacılık felsefisi 

oluşturmaya çalışmakta, bölgesel ve küresel politikalarını bu felsefe doğrultusunda 

geliştirmektedir. Bu felsefenin ne kadar başarılı olacağı henüz meçhuldur.   

Bölgesel çatışmaların çokluğu; Azerbaycan-Ermenistan gerginliği, Afganistan’daki 

çatışmalar, Batı’nın İran’a tehdidi, Suriye Savaşı ve Avrupa’da çatışma olasılığının yanı 

sıra Rus düşmanlığı ayrıca İslâmî hareketlerin gelişmesi, bölgesel etki ve küresel 

büyümesiyle Çin Halk Cumhuriyeti, Avrasyacılık düşüncesi için tehdit olarak 

düşünülebilir.
79

 

Kuzeyde ve doğuda doğal bir sınırı olmayan Rusya, üç yüzyıl boyunca Kafkaslara, 

Orta Asya’ya, diğer taraftan Baltık Denizine, Doğu Avrupa’ya, İskandinavya’ya sonra 

Pasifik Okyanus’undan Çin ve Japonya üzerine yürümüştür. Rusya güçlü olduğu zaman 

kendi gücünün zorbalığıyla hareket etmiş ve statüsüne saygıda ısrarcı olmuş; dış 
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politikada zayıflığı söz konusu olduğunda ise iç problemlere ve gücünü toparlamaya 

odaklanmış, bununla birlikte çevresi için tehditler oluşturmaktan kaçınmamıştır .
80

 Bu da 

Rusya’yı güvensiz bir güç hâline getirmiştir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Coğrafik olarak Doğu ile Batı arasında olması Rusya’yı stratejik olarak değerli 

kıldığı gibi tarih boyunca doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden sürekli saldırılara 

maruz kalmasına sebep olmuş, topraklarının talan edilmesine ve bu talanlar sonucu 

halklarının köle olarak yaşamalarına neden olmuştur. Göçebe topluluklardan oluşan Rus 

topraklarında yağma ve talan sıradan olaylar olarak yaşam biçimine dönüşmüştür. Bu 

durum ulus bilincinin yerleşmesinde devletleşme anlayışının oluşmasında gecikmeye 

sebep olmuştur. Rusya devlet olduğunda ise bölgede güç dengelerini bozmuş; Doğu 

Avrupa’da tek güçlü devlet olmayı hedeflemiş ve bütün bölge için tehdit oluşturmuştur.  

Rusya, sınırlarını sürekli zorlamış; batıdan, doğudan, kuzey ve güneyden 

genişlemeyi ve topraklarına toprak katmayı strateji haline getirmiştir. Geniş bir alana 

yayılarak imparatorluk olması, sınırlarının güvenlik zaafını ortaya çıkarmış, büyük 

devletlerden gelecek tehditlere de açık hâle getirerek tüm enerjisini sınır boylarına 

yaymasını gerektirmiştir. Bundan dolayı, bir tarafını güçlendirirken diğer tarafları zayıf 

kalmıştır. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in benimsediği siyaset tarzının Çarlık Rusya 

İmparatorluğu’nu anımsatmasından dolayı The Economist dergisi, 2017 Ekim sayısında 

Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümünde Putin’i çar ilan eden kapak resmi ile çıkmıştır.  

Rusya’nın ekonomik ve askerî olarak iki kutuplu dünya için küçük olması fakat 

nükleer güç olarak ABD’den sonra gelmesi küresel çapta onu etkin yapmakta ve 

Rusya’yı ikinci küresel güç konumuna taşımaktadır. Enerji alanındaki zenginliği, 

savunma teknolojisinde söz sahibi olması, küresel çapta partner sayısını arttırmakla 

beraber silah ticaretinde de etkinliğini arttırmaktadır. Tek kutuplu dünyada ABD 

tarafından dışlanan, talepleri karşılanmayan devletler savunma sanayileri için Rusya’yı 

tercih etmektedir.  

Rusya, savunma teknolojisini yapay zekâ alanındaki yatırımlarla güçlendirip 

küresel çapta iddialı güçler arasında olmaya çalışmaktadır.  Blokchain teknolojisine ayak 

uydurmaya çalışan ilk ülkelerden olan Rusya, kendi kripto para birimini oluşturma 

hazırlıkları yaparak, kendi dijital parasını piyasaya sürmek istemektedir. Böylelikle yeni 

oluşan sanal dünyada kendi yerini kurmaya ve sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. 
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SSCB’nin çökmesiyle yaklaşık 5 milyon m
2
 toprak kaybeden Rusya’nın, eski 

Sovyet ülkelerine kendi hinterlandı gibi bakması, bu ülkelerde kendine yakın yönetimler 

oluşturmaya çalışması, Rusya’da politikaların yönetim şeklinin değişmesiyle 

değişmediğini göstermektedir. Rusya, enerji politikasıyla özellikle Avrupa ülkelerine 

baskı uygulayarak onları kendine bağlı hale getirmekte ve bu şekilde NATO’yu işlevsiz 

hâle düşürmeye çalışmaktadır. Savunma teknolojisiyle uydusu durumundaki ülkeleri 

kendine bağlamakta ve bu siyasetiyle de ABD’nin bu ülkeleri çevrelemesinin önüne 

geçmektedir. 

SSCB’nin en güçlü olduğu dönemde bile uluslararası ticarete ayak uydurmak 

amacıyla kapitalist sistem uygulanmıştır.
81

 Sosyalizmin keskin savunucuları kapitalist 

sisteme uyulmasına şiddetle karşı çıkmış, Stalin bu muhalefeti zamanla tasfiye etmiştir. 

Bu durum Komünist Partisinin politbürosundaki çok başlılığı gidermiş ama Stalin’in 

kamuoyu desteğini de azaltmıştır.  

  Rusya’nın bölgesel olarak sürekli bir çatışma alanında olması nüfus artışını 

etkilemiştir. Sibirya gibi kırsal ve soğuk bölgelerin birçok imkândan mahrum olması iç 

ve dış göçü etkilemiş, geniş topraklara sahip olan Rusya’nın bazı bölgelerinin nüfusunun 

oldukça sınırlı kalmasına sebep olmuştur.  

Avrupa’da yaşanan genç nüfus sorunu Rusya’da da görülmekte ve ülkede genç 

nüfus sıkıntısı yaşanmaktadır. Alkol bağımlılığının çok ileri seviyelerde olması özellikle 

erkek nüfusunun erken ölümüne ve dinamik nüfusun da etkisiz olmasına neden olmuştur. 

Doğurganlık oranının Ruslar arasında oldukça azalması, azınlıklar arasında özelde de 

kırsalda yaşayan Müslüman nüfus arasında oranın daha yüksek olması, bununla birlikte 

azalan nüfus ile ortaya çıkan işgücü ihtiyacı dış göçün kapısını aralamış; dış göçle gelen 

nüfusun çoğunlukla Müslümanlardan olması demografik yapıyı Müslümanlar lehinde 

etkilemektedir.  

Petro’dan beri sıcak sulara inme düşüncesi 20. yüzyılın başlarında Avrasyacılık 

adıyla yeni bir kimlik kazanmış, Rusya için yeni yüzyılın politikası hâline gelmiştir. 

Rusya, yeni dönemde Baltık Denizi, Doğu Avrupa, Kafkasya ve Türkî Cumhuriyetlerde 

etkisini kaybetmemiş; aksine güçlendirmeye çalışmıştır. Rusya, Ukrayna’nın 

doğusundaki karışıklıklarda başat rol oynamış, zamanında o bölgelere yerleştirdiği Rus 
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nüfus üzerinden Kırım’ı yasadışı bir şekilde ilhak etmiş; Güney Osetya konusunda 

Gürcistan ile 2008 yılında bir savaş yapmıştır. Türkî Cumhuriyetlerdeki %20’lere varan 

Rus nüfusta da potansiyel Rusya etkisi görünmektedir. 

Rusya, SSCB ideolojisiyle yakınlık kurduğu Güney Amerika ülkeleri, Kuzey 

Vietnam ve Suriye gibi ülkelerde etkin olmaya çalışmaktadır. I. Petro’nun da hayali olan 

Suriye toprakları ne kadar savaş alanı olsa da artık Rusya için büyük bir üs olmuş, 

ülkenin hava savunma sistemi dahi Rusya’nın eline geçmiştir. Suriye Lazkiye’de edindiği 

konum kendi enerji hâkimiyetini de destekler adımlardandır. The Economist dergisinin 

2017 Ekim ayı kapak resminde Putin’in Çar ilan edilmesi Rus ideallerine bir gönderme 

olarak değerlendirilebilir. 

Yeni İpek Yolu’na dâhil olmak ve etkin ülkeler arasında olmak gayretiyle birlikte 

İpek Yolu’nu, kendi topraklarını da kapsayacak şekilde Moskova üzerinden Pekin-

Londra güzergâhında geçirmeye çalışması, Rusya’nın ticarî ve jeostratejik konum 

kazanma amaçlarını göstermektedir. Çin’in hazırladığı Bir Kuşak Bir Yol projesinde aktif 

olmak için Pekin-Moskova arasında 7000 km uzunluğunda demiryolu yapımına onay 

vermesi, bu siyasetinin devamı olarak görülmektedir. Rusya’nın Çin ile arasındaki toprak 

sorunu ve tarihi çekişmeleri Rusya’nın projeye güvenini kırmakta; Rusya, alternatif yol 

olarak Türkiye üzerindeki hattı güçlendirmeye çalışmaktadır. 

Rusya’nın enerjiyi şantaj olarak kullanıp Japonya’ya satmak istemesi, Çin’i tedirgin 

etmiş ve Çin, Rusya’nın Pasifik’te etkin olmasından endişe etmiştir. Rusya’nın Orta 

Asya’da Türkî Cumhuriyetler üzerinden etkin olmaya çalışması, Hindistan ile yakın 

ilişkileri ve nükleer teknoloji alanındaki anlaşmaları, Çin’i Orta Asya’da engelleyen ve 

tedirgin eden hususlardır. 

Türkiye’nin Kafkas ve Türkî Cumhuriyetlerle olan ilişkisinin hamilikten uzak 

olması bölgesel güç olan Rusya ve Çin’in lehinedir. Türkiye’nin bölgelerdeki hukuk dışı 

uygulamalara karşı verdiği cevaplar politik cevaplardan öteye gidememektedir. Coğrafya 

ile dindaş ve ırkdaş olması sadece kültürel olarak bir yakınlığı ifade etmektedir. Baskı 

altındaki bölgelerden göç edip Türkiye’ye sığınan mülteciler garip ve meçhul bir şekilde 

Rusya ve Çin’e teslim edilebilmekte ve akıbetleri hakkında bilgi alınamamaktadır . Bu tür 

uygulamalar özellikle son zamanlarda bölge ve dünya politikasında mültecilere destek ile 

gündeme gelen Türkiye’yi bölge hakları nezdinde aciz göstermektedir.  
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Türkiye-Rusya ilişkileri; Suriye Savaşı’nda yerel güçler üzerinde çatışmaktan ortak 

hareket etmeye doğru yol almıştır. Rusya uçağının düşürülmesinden sonra gerginleşen 

ilişkiler Türkiye’nin Suriye’de alanını daraltmış ve Türkiye’yi Suriye sahasında etkisiz 

hâle getirmiştir. Yine iki ülke arasında özellikle Rusya’nın Türkiye’ye yaptırımları; sebze 

ve meyve ticareti ve Rus turistler üzerinden kısıtlamaya gitmesi, Türk işadamlarının 

tutuklanması ve iş sözleşmelerinin iptal edilmesi, Türkiye’yi ekonomik alanda zor 

durumda bırakmıştır. Yaptırımlar Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akımı projeleri 

gibi Rus yatırımlarını kapsamamış ve Türkiye de Rusya’nın üstlendiği yatırımları 

engellememiştir. İki ülke ilişkilerinin düzelmesiyle Türkiye rahat nefes almış , ülkeye 

gelen ilk Rus turist kafilesi çiçeklerle karşılanmıştır. Suriye üzerinden Türkiye’nin etkisi 

yine güçlenmeye başlamış; Türkiye, Astana Antlaşması’yla muhalefetin sözcüsü 

durumuna gelmiştir. Varılan anlaşmaya göre Suriye’de oluşturulan çatışmasız bölgelerle 

barış umudu doğmuş fakat Suriye rejimi ve Rusya’nın çatışmasızlık bölgesinden olan 

İdlib’e hava saldırıları iki ülke arasında zaman zaman tansiyonun yükselmesine sebep 

olmaktadır. Türkiye’nin Afrin operasyonu, bölgeye yönlendirilen muhalefetin İdlib’te 

zayıf düşmesine ve rejim ile Rusya güçlerinin Lazkiye ve Halep bölgesinden İdlib’e 

doğru genişlemesine sebep olmuştur. 

Sovyetler döneminde Rusya’da dinî ve etnik kimliği bastırmak için baskı ve şiddet 

ile asimilasyon politikası yürütülmüş, Rus kültürünün etkisi altında ama sosyalist 

enternasyonal ilkeler doğrultusunda tek tip insan oluşturulmaya çalışılmıştır. SSCB’nin 

yıkılmasıyla Rusya’da kimlik ve ideoloji krizi yaşanmış; etnik kimlik ağır basmıştır. 

Farklı etnik kimliklerin bir çatı altında toplanması amacıyla Rus milliyetçiliği öne 

çıkarılmış, bu durum iç çatışma ve ayrılığı beraberinde getirmiştir.
82

 Rus milliyetçiliği, 

Müslüman topluluklar için tehdit oluşturmuş, Rus toplumunda Müslümanların hem 

dinlerinden hem de etnik yapılarından dolayı ötekileştirilmelerine sebep olmuştur. Etnik 

kimliklerinden dolayı, en çok sıkıntıyı ise tarih boyunca Rusya’nın savaş hâlinde olduğu 

ve bugün de Rusya için sorunlu bölgelerin başında gelen Kafkasya bölgesindeki 

Müslümanlar yaşamaktadır. 

Rusya’da günden güne artış gösteren Müslüman nüfus etkisini arttırmakta, 

Müslümanlar kendi aralarında örgütlü bir toplum haline gelmektedirler. Moskova’da iki 

milyon dolayında Müslüman nüfusun mevcudiyeti Moskova’nın her alanında 
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Müslümanların etkisinin olduğunu göstermektedir. Yine Moskova’da 2015’te yapılan 10 

bin kişilik büyük bir cami, Müslümanlar için kazanım durumundadır. 2018 Mart ayında 

Rusya Federasyonu’nda yapılan başkanlık seçimine ilk defa bir Müslüman başvurmuş; 

Dağıstan Müftüsünün eşi Ayna Gamazatova Rusya’ya başkan olmak istemiş ancak bazı 

prosedürleri doğru yapmadığı gerekçesiyle onun adaylığı reddedilmiştir. 

Rusya, ekonomik gelirinin  %70’ini petrol ve doğalgazdan elde etmektedir. 

Üretimin gelir olabilmesi için pazar sıkıntısı çekmektedir. ABD’nin SSCB’de başlattığı 

çevreleme politikası Rusya Federasyonu için de geçerliliğini koruduğundan enerjisini 

ihraç etme noktasında sıkıntı yaşamaktadır. Avrupa’daki en büyük enerji talebini 

Almanya ve Türkiye’den almaktadır, Rusya bu iki enerji pazarını kaybetmemek ve 

Avrupa’ya enerji transferini kolaylaştırıp maliyetini düşürmek için Almanya’ya Kuzey 

Akım projesini, Türkiye’de ise Mavi Akım projesini hayata geçirmiştir. Almanya ve 

Avrupa’da artan talebi karşılamak amacıyla Kuzey Akım 2 projesi hayata geçirilmeye 

çalışılmış fakat ABD’nin projeye iştirak eden şirketlere yaptırımlarından dolayı proje 

hayata geçirilememiştir. 

Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik bir konumda olması Rusya için hayati bir 

önem taşımaktadır. Türkiye’nin boğazlara ve Karadeniz’e hâkimiyeti Rusya’yı yakından 

ilgilendiren bir durumdur. Rusya’nın Avrasyacılık politikası ile Sovyet coğrafyasında 

kurmak istediği hâkimiyet Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir politikadır. Türkiye’nin 

kanal projesiyle Montrö Boğazlar Antlaşması’nda söz sahibi olmaya çalışması, 

Boğazların kontrolünü tamamen sağlamak istemesi ve geçişleri bağımsız bir devlet 

olarak kendi kontrolünde yapmak istemesi özelde Rusya’yı, genelde de uluslararası 

toplumu rahatsız edecek; yaptırımları, engellemeleri beraberinde getirecek projelerin 

başında gelmektedir. Ancak Rusya, Türkiye’nin Batı’yla bozulan ilişkilerinden fayda 

umarak bu sorunu henüz gündeme getirmemiştir. 

Netice olarak Rusya, yüzyıllara yayılan büyük tarihi ve iki kıtaya yayılan geniş 

coğrafyasıyla bugünün büyük güçlerinden olduğu gibi geleceğin de büyük güçleri 

arasında olmayı sürdürecek gibi görünmektedir. 20-25 milyon Müslüman nüfus 

barındırmasına rağmen, tarihi boyunca toprak genişlemelerinin önemli bir kısmını 

Müslümanlar aleyhine yapan, ondan öte Bizans İmparatorluğu’nun mirasına konarak 

kendisini var eden Rusya’nın uzun vadede Müslümanlar lehine hareket etmesi mümkün 

görünmemektedir. Rusya’nın Müslümanlarla, iyi ilişkiler geliştirmesi ancak Batı’ya karşı 
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Müslüman desteğini önemsemesiyle mümkündür. Batı’nın İslâm coğrafyasını paylaşma 

konusunda Rusya’ya yapacağı bir teklifin Rusya tarafından nasıl karşılanacağı ise 

meçhuldür. Bu durum Rusya’yı Müslümanlar için güvensiz kılmaktadır. Buna rağmen, 

Rusya’nın ABD karşısında güçlenmesi Müslümanlar açısından değerlendirilebilir bir 

durum olarak belirmektedir. 
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