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Rusya Federasyonu son 3 ay içe-
risinde gerçekleşen iki seçim
sonrasXnda yeni bir döneme gi-

riyor. 4 AralXk 2011 Duma ve 4 Mart
2012 başkanlXk seçimleri sonrasXnda
hem Rusya hem de dünya siyaset sah-
nesi, açXlan bu perde ile yeni gelişme-
lere gebe…

Sovyetler Birliği’nin dağXldXğX ilk
yXllarX kapsayan kaos dönemini bir ke-
nara koyarsak, mart ayX başXndaki se-
çimlerle Rusya Federasyonu 6. kez
devlet başkanXnX seçmiş oldu. Yeniden
seçilen Vladimir Vladimiroviç Putin,
mayXs ayXnda başkanlXk koltuğuna ikin-
ci kez oturacak.

Yaygın ‘şaibe’ söylemi
Hem Duma seçimleri hem de baş-

kanlXk seçimleri için “şaibelidir” söy-
lemleri bir hayli yaygXn… Seçimlere eşit
koşullarda girilememesi durumu, mü-
kerrer oy kullanXmX vb. söylemler bir
süre daha Rusya kamuoyunu meşgul
edeceğe benziyor. Muhalefet, seçimle-
ri meşru görmüyor ve geniş çaplX pro-
testo gösterilerine hazXrlanXyor.

Duma seçimlerinde yüzde 49.5’lik oy
oranX Putin’i kaygXlandXrmXş olabilir
ve 4 Mart’ta ikinci turun aleyhine işle-
yeceğini düşünen Putin’in lehine oluşan,
10-15 puanlXk bir dolgu oy faili meçhul
olarak zihinlerde yer alacak gibi gö-
rünmektedir. 

Şöyle ya da böyle Rusya ve dünya için
yeni bir Putin dönemi başlamaktadXr. Bu
dönem; coğrafi sXnXrlar olarak Asya’nXn
kuzeyi ve batXsXna çekilen Rusya ile bu
daralmanXn yarattXğX moral çöküntü-
sünden kurtulma çabasXnda olan Ruslar
için bir çXkXş dönemine tekabül etmesi
arzusu açXsXndan son derece önem arz
etmektedir. Bunun için gerekli ekono-
mik ve siyasi koşullar hazXr gibidir. Ar-
tXk çok kutuplu dünya oluşumunda ba-
şat rolü üstlenecek aktörler arasXnda
Rusya da kendine yer bulacaktXr. İşte bu
düşünce başta ABD olmak üzere pek
çok ülke ile birlikte NATO gibi kuru-

luşlarXn da yeniden tavXr belirlemesine
ve konum almasXna neden olacaktXr.
Dengeler değişecek, çatXşmalar biçim
değiştirecek ve senaryolar tekrar elden
geçirilecektir.

Rusya artık ‘zayıf’ değil
1990’lX yXllarXn dağXnXk, zayXf Rusya’sX

epey gerilerde kalmXş görünmektedir.
Sovyetler Birliği’nin dağXlmasXndan
sonraki ekonomik çöküntü ve IMF ba-
ğXmlXlXğX Rusya’nXn iç ve dXş politika-
sXna da yansXmXş; bu dönemlerde Rus-
ya Federasyonu ABD ve AB’nin bas-
kXsXnX her daim hissetmişti. NATO’nun
gerek Balkanlar’da gerekse Doğu Av-
rupa’daki genişleme ve eylemlilikleri-
ni kabul etmek durumunda kalmXş, çok
kutupluluktan söz edememiş, BM’de
veto silahXnX uzun bir süre kullanmamXş
ve her noktada zayXf pozisyon almak du-

rumunda kalmXştXr.
İç politikada ise güvenlik endişesi her

daim kendini hissettirmiştir. DağXlan ya-
pXlarXn yeniden birleştirilmesi kaygXla-
rX dönem boyu sürmüş, yeni dağXlma-
larXn önüne geçilmeye çalXşXlmXştXr. Bu
dönemlerde gerek ekonomik çöküntü
gerekse dXş politikada zayXf bir pozis-
yon alma durumu toplumda moral yX-
kXntXya neden olurken; bu durum mil-
liyetçi duygularXn yükseltilmesi ile te-
lafi edilmeye çalXşXlmXştXr.

Yeltsin döneminde ekonomik krizi en
ağXr biçimde yaşamXş olan Rusya 2000’li
yXllarda 1. Putin Dönemi’nde belirgin bir
toparlanma yaşamXş ve yeniden çok ku-
tuplu dünyanXn önemli bir aktörü ko-
numuna doğru hXzlX adXmlarla ilerle-
mektedir. 

Yeltsin Dönemi’nde haraç-mezat el-
den çXkartXlan kamu varlXklarX (özellik-
le petrol, alüminyum, nikel, paladyum,
gümüş, altXn gibi maden sektörü) eski
yönetime yakXn oligarklarXn eline geç-
mişti. Yeltsin döneminin güç ilişkileri
“Semya” (aile) Grubu’ndan Putin Dö-
nemi ile birlikte Piterski-Siloviki Koa-
lisyonu’na (Petersburglular-Güvenlik-
çiler) geçmiş ve bu grup Putin’in baş-

kanlXğXnda kXrmXzX çizgilerin dXşXna çX-
kan başta oligarklar (Hodorkovski gibi)
olmak üzere tüm muhalefeti ezip geç-
miştir. Hodorkovski’nin 1995’te yüzde
80’ini 350 milyon dolara satXn aldXğX ve
2004’lerde değeri yaklaşXk 50 milyar do-
larX bulan, petrol devi YukosSubneft’i
ExxonMobil’e satmaya kalkmasXnXn
önünün kesilmesi de bu döneme denk
düşer.

Putin ve ekibinin “çöküşten çıkış
stratejisi”, ekonomide oligarklarX de-
netim altXna almak dolayXsXyla ekono-
miyi denetim altXnda tutmak; petrol ve
doğalgaz gibi kaynaklarX en iyi biçim-
de kullanarak gelir yaratmak; iç poli-
tikada başta Çeçenistan olmak üzere
benzer sorunlarX zora başvurmaktan ka-
çXnmadan çözmek; dXş politikada At-
lantikçi-AvrasyacX sentezlerini birleş-
tirmek ve Asya’ya daha fazla önem ver-
mek; çok kutupluluk üzerinde Xsrar
etmek; NATO’nun genişlemesine kar-
şX tavXr almak ve benzerleri üzerine kur-
gulanmaktaydX.

Silah gelirleri arttı
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geçmek üzere enerji alanXnda bir dizi gi-
rişimde bulunuldu. Doğalgaz ve petrol
üretimi yeni yatXrXmlarla arttXrXldX. Boru
hatlarX anlaşmalarX yapXldX, ağ genişle-
tildi. 

AB ve Türkiye gibi yakXn coğrafya ile
uzun erimli bir dizi anlaşma yapXldX. Bü-
tün bunlara şüphesiz konjonktürel avan-
tajlar da eklenmekteydi. Örneğin dün-
ya ölçeğinde doğalgaza talep hXzla ar-
tXyor, petrol fiyatlarX sürekli yükseli-

yordu. Alüminyum, nikel, uranyum vb.
madenlerin de giderek fiyat ve talep yük-
selmesi eğiliminde olduğunu eklemek
gerekir. Diğer yandan ülke içerisinde
elde edilen gelirleri ülke dXşXna çXkarma
eğiliminde olan oligarklarXn denetim al-
tXna alXnmasX da çXkXşta bir anlamda rol
oynadX. AyrXca silah ihracXndan gelen ge-
lirler de azXmsanmayacak bir noktaya
ulaştX.

Bütün bunlar yan yana gelince kXsa sü-
rede Rusya ekonomisi toparlandX. DXş
borçlar ödendi, döviz rezervleri arttXrXldX,
sermaye kaçXşX durduruldu ve görece bir
refah ortamX yaratXldX. Şüphesiz bu,
enerji ve maden ihracXna dayalX iç üre-
timi ilk aşamada pek de canlandXrama-
yan bir çXkXştX. Ancak bir miktar olsun
halka nefes aldXrmXştX. Bunun yanX sXra
zor yoluyla da olsa Çeçenistan üzerin-
de belirgin bir hegemonya sağlandX.
Şüphesiz burada da başka bir konjonk-
türel olgu Putin’e yardXm etti. O da 11
Eylül olayX idi. ABD’ye uluslararasX te-
rörün önlenmesi adXna destek çXkXldX ve
buna karşXlXk ABD de Çeçenistan’da zor
politikalarXna göz yumdu. DXş politika-
da ise Putin, ABD’nin sarma politika-
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yeniden tesis et-
miştir. Yine
ABD’nin sarma
politikalarX doğrul-
tusunda gerçekleşti-
rilen turuncu vb. dev-
rimlere karşXlXk verile-
rek, Ukrayna’ya, Gür-
cistan’a, Ermenistan’a, Es-
tonya’ya düşük fiyatla gaz
verilmesine son verilmiş, za-
man zaman gaz kesilmiş ve
dönem dönem de Gürcistan’da
olduğu gibi silahlX müdahale
gerçekleştirilmiştir. Diğer yan-
dan BM’de veto silahX tekrar
kullanXlmaya başlanmXştXr -Ko-
sova’nXn tanXnmasX gibi-. As-
ya’da ise Şangay İşbirliği Örgü-
tü aracXlXğXyla ilişkiler geliştiril-
miştir. Tarihinde ilk kez Çin ile or-
tak askeri tatbikat düzenlemiş ve
benzer bir tatbikat Hindistan ile de ya-
pXlmXştXr. Alternatif boru hatlarX oluşu-
munun önüne geçerek ve yeni -kuzey ve
güney hatlarX gibi- boru hatlarX inşa ede-
rek tekel durumunu korumayX başara-
bilmiştir.

ABD projelerine
Rusya ayarı
2.Putin Dönemi’nde Rusya bölgesel güç

olma durumunu hXzla tesis edecek ve çok
kutuplu dünyanXn ABD sonrasX ikinci gücü

olma durumuna evrilecektir. Böylesi hedefleri bu-
lunan Rusya, enerji sektöründe hakim güç olma yo-
lunda kat ettiği yollarX daha da pekiştirecektir. AB
ülkelerinin gaz ve petrol ticaretinde en önemli te-
darikçisi olmayX, bu anlamda tekel durumunu sağ-
lamlaştXracak olup, fiyat ve tedarik miktarlarX ile po-
litik arenada da hakim güç olacak yeteneğe sahip du-
rumdadXr. Avrupa’nXn alternatif arayXşlarXnX daha bu-
günden kadük hale getirmiş durumda olup gelecekte
de bu arayXşlarXn önünü tXkama çabasXnX sürdürme
eğilimindedir. Başta Almanya ve İtalya’yX hakim güç

olma doğrultusunda çeşitli ortaklXklarla bağlamXş du-
rumdadXr. Benzer ortaklXklarX Güney ve Doğu Av-
rupa ülkeleri ile de gerçekleştirmiş bulunmaktadXr.
Asya’da ise eski SSCB ülkeleri ile çeşitli arama, ge-
liştirme, pazarlama ve hat tesisi anlaşmalarX ger-
çekleştirmiştir. Bu ülkelerle olan enerji anlaşmala-
rXnXn yanXna diğer madencilik ve askeri anlaşmala-
rX da koyarak çeşitlendirme yoluna gitmiştir.

Ortadoğu’da ve Afrika’da yeni dönemde onayX
alXnmadan politik güç manevralarXna izin verme-
yecek bir güce erişmiş bulunmaktadXr. DolayXsXy-
la kendisi ile enerji başta olmak üzere bir dizi an-
laşma yapan ülkeler (Türkiye gibi) artXk Rusya fak-
törünü mutlak dikkate almak zorundadXrlar. Ener-

ji ve madencilik sektöründe tekel durumuna gelen
bir Rusya’nXn rXzasX olmadan ABD orijinli politik
manevralar kadük kalmaya mahkum olacak gibi gö-
rünmektedir. Bu nedenle başta Türkiye olmak üze-
re çevre ülkeler NATO kapsamXnda dXş müdahale-
lere katXlma, füze kalkanX gibi tesislere ülke top-
raklarXnX açma konusunda ve ekonomik yaptXrXm uy-
gulamalarXnda artXk çok daha dikkatli davranmak ko-
numundadXrlar.

2. Putin Dönemi enerjinin gün geçtikçe kXt ve ara-
nan bir unsur olduğu dönemde çeşitli çatXşmalara
sahne olan ve belki de yeni bir “soğuk savaş” dö-
nemine dünyayX taşXyan dönem olma potansiyel ve
risklerini taşXmaktadXr.

Putin, bir dönem sonra yeniden devlet başkanı
oldu ve bu dönemde Rusya’nın hedefi yeniden

ABD’den sonra ikinci güç olma arayışı. 
Bölgesel anlaşmazlıklarda, enerji projelerinde 
Rusya göz ardı edilerek bir aşama kaydetmek 
artık zor görünüyor.


