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RUSYA’NIN BALKANLAR’DAKø YENø JEOPOLøTøK ÇIKARLARI
Sadat DEMøRCø
ÖZET
Rusya’nÕn Balkan politikasÕ, içinde bulundu÷u duruma göre de÷iúkenlik gösterse de Rusya,
hiçbir zaman Balkanlar’Õn önemini göz ardÕ etmemiútir. Karadeniz’in ve Akdeniz’in önemli
bir parçasÕ olan Balkan YarÕmadasÕ, Rusya’yÕ Avrupa’ya ba÷ladÕ÷Õ gibi aynÕ zamanda da
Rusya’nÕn en önemli dünya ticaret noktalarÕna çÕkÕúÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Böylece Rusya’nÕn
Balkanlar’a olan ilgisine hem jeo-stratejik hem de jeo-politik açÕdan bakmamÕz mümkündür.
Bir taraftan Balkanlar’Õn güney cephelere olan yakÕnlÕ÷Õ Rusya’yÕ Güney Avrupa, YakÕn
Do÷u ve Kuzey Afrika ülkelerine ba÷lamakta; di÷er taraftan da Balkanlar, Güneydo÷u
Avrupa’nÕn merkezi konumu ile do÷u yönüne olasÕ bir saldÕrÕ durumunda uygun bir stratejik
alana sahiptir. Bu sebepten dolayÕ tarihten beri çeúitli ülke ve imparatorluklar için ilgi oda÷Õ
olan Balkanlar, Rusya için de önemli bir stratejik faktördür. ùüphesiz asÕrlardÕr kopmadan
devam eden iliúkilerin altÕnda ülkelerin kültürel ve dini yakÕnlÕ÷ÕnÕn önemi de büyüktür.
Bu çalÕúmada Rusya’nÕn XIX. yüzyÕldan beri Balkanlar’la sürdürdü÷ü iliúkisi ve Balkanlar’Õn
Rusya için stratejik önemi ele alÕnmaktadÕr. Rusya’nÕn Balkanlar’da sürdürdü÷ü ikili siyasetin
tarihi analiz edilerek bu siyasetin bir sonucu olarak Yugoslavya krizi sÕrasÕnda Rusya’nÕn
bölgedeki otoritesini ve etkinli÷ini kaybetti÷i süreç incelenmektedir.
Anahtar kelimeler: Rusya, DÕú politika, Balkanlar, Strateji, Jeo-politik önem, Jeo-stratejik
önem, Stalin, Tito, Yugoslavya krizi, Kosova.
NEW GEO-POLITICAL INTERESTS OF RUSSIA IN BALKANS
ABSTRACT
Although Balkan policy of Russia changes according to the conditions of Russia, always it is
very important for Russia. As a part of the Black Sea and the Mediterranean, Balkan
Peninsula connects Russia to Europe; at the same time it is one of the most important
interfaces in world trade for Russia. Therefore, it is possible to look Russia’s interests in
Balkans geo-strategically and geo-politically. On the one hand, closeness of Balkans to
southern regions connects Russia to Southern European, Near Eastern and Northern African
countries; on the other hand, when an attack happens from the West to the East, it has got a
strategic field through central position in the South-Eastern Europe. Consequently, lots of
states and empires were interested in Balkans in the history, Russia is interested in Balkans as
a strategic factor from past to present. Naturally, relationships between Russia and Balkan
nations, which continues along centuries without rupture, the importance of cultural and
religious closeness plays great role.
In this study, Russia’s relations with Balkans and strategic importance of Balkans for Russia
are evaluated. The history of bilateral relations of Russia is analyzed. As a natural
consequence of this historical period, when Yugoslavia crisis happened, how Russia lost its
authority and efficiency on Balkans is investigated.
Keywords: Russia, foreign policy, Balkans, strategy, geo-political importance, geo-strategic
importance, Stalin, Tito, Yugoslavia crisis, Kosovo.
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Giriú
Balkan YarÕmadasÕ Rusya dÕú politikasÕ içinde her zaman önemli bir role
sahip olmuútur. Rusya’nÕn Balkanlar’a olan ilgisinde baúta kültür, din ve kök birli÷i
yatmaktadÕr.
HÕristiyan ve Slav kökenli halklarÕn birleúmesi daha Rus
ømparatorlu÷u’ndan beri süregelen bir hayaldi. Bunun yanÕnda sadece ideolojik
birlikten söz etmek yanlÕú olur; tarihi süreç içerisinde devlet çÕkarlarÕ da her zaman
göz önünde tutulmaktaydÕ. ømparatorluk döneminde bu, geniú topraklar ve
Avrupa’ya olan yakÕnlÕktÕ; II. Dünya SavaúÕ’ndan sonra ise sosyalist görüú birli÷ini
olabildi÷ince geniú topraklara yaymaktÕ.
Rusya’nÕn Balkanlar’a olan ilgisi, Õrksal ve dini yakÕnlÕ÷Õndan ziyade tarihi
yakÕnlÕ÷Õyla açÕklanabilir. Balkanlar’Õn tarihi Rusya tarihinin bir devamÕ olarak
gösterilebilir. Balkan topraklarÕnda ço÷unlukla Slav ÕrklarÕnÕn yer almasÕ ve bunlarÕn
Ortodoks olmasÕ bu yakÕnlÕ÷Õ daha da pekiútirmekteydi. Balkanlar’Õn tarihinde
gerçekleúen tüm önemli olaylarÕn arkasÕnda hep Rusya deste÷i yatmaktadÕr. Buna
ra÷men Rusya ile Balkan ülkeleri arasÕnda aslÕnda zor bir iliúki kurulmuútur. Bunun
sebebi Rusya’nÕn Balkanlar’la ilgili hep ikili siyaset yürütmesidir. Rusya bir taraftan
Balkanlar’Õn OsmanlÕ ømparatorlu÷u’na karúÕ yürütmek istedi÷i özerklik
mücadelesini desteklemiú gibi görünse de kendi güvenli÷i için bu mücadeleyi hep
ertelemeye ve bastÕrmaya çalÕúmaktaydÕ. Bu ço÷u kez Balkan ülkelerinin kendine
baúka müttefik arayÕúÕna girmesine sebep olmuútur. Fakat Rusya için Balkanlar hem
ekonomik hem de askeri açÕdan büyük bir önem taúÕdÕ÷Õ için kendinden baúka hiçbir
ülkenin bölgede rol almasÕna izin veremezdi. Rusya’nÕn Balkanlar’a olan ilgisini
incelerken bu noktalara daha iyi bakÕlmasÕ gerekmektedir. Balkanlar’Õn yer aldÕ÷Õ
önemli stratejik konum Rusya’nÕn bu bölgede tutunmasÕnÕ gerektiren önemli bir
sebeptir.

Rusya için Balkan Stratejisinin Önemi
Rusya’nÕn Balkanlar’a olan yakÕnlÕ÷ÕnÕn birçok önemli sebebi vardÕr. Bunlar
hem jeo-politik hem jeo-stratejik hem ekonomik çÕkarlarÕ taúÕmaktadÕr.
90’lÕ yÕllardan itibaren Avrupa hâkimiyetinin tüm Do÷u Avrupa ve Balkan
topraklarÕna yayÕlmasÕyla Balkanlar’Õn Rusya için jeo-politik ve jeo-stratejik önemi
daha da artmÕútÕr.
Jeo-stratejik Önemi – Hem Karadeniz’in hem Akdeniz’in bir parçasÕ olan
Balkanlar, Rusya’yÕ Avrupa ile ba÷lamakta ve Rusya’nÕn dünyanÕn önemli ticari
noktalara eriúimini sa÷lamaktadÕr. Bölgenin konum itibarÕyla güneye olan yakÕnlÕ÷Õ
Rusya’yÕ Orta Do÷u baúta olmak üzere Güney Avrupa ve Kuzey Afrika’ya
ba÷lamaktadÕr. Bu da Rusya’nÕn Çar Büyük Petro zamanÕndan bu yana geleneksel
olarak takip etti÷i sÕcak denizlere ulaúma stratejisinin gerçekleúmesi için önemli bir
aúama oluúturmaktadÕr. Di÷er taraftan Balkanlar Güney ve Do÷u Avrupa’nÕn
merkezi olarak olasÕ bir savaú durumunda do÷uya yönelik saldÕrÕlar için önemli bir
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stratejik noktada bulunmaktadÕr. Bu yüzden Balkanlar eski dönemlerden beri birçok
ülkenin jeo-stratejik amaçlarÕ için hedef haline gelmiútir.
Jeo-politik Önemi - Balkanlar, Avrupa, Asya ve Kafkaslar’Õ birleútiren kilit
bir noktada bulunmaktadÕr; bunlar Rusya için hem siyasi hem ekonomik açÕdan
büyük önem taúÕyan bölgelerdir. Bu yüzden bu bölgelerde gerçekleúen en küçük
denge de÷iúimi Rusya’nÕn dÕú siyasetini etkilemektedir. Bunun dÕúÕnda Balkan
topraklarÕnda Rusya’ya tarihi yakÕnlÕ÷Õ olan Ortodoks ve Slav ülkelerin bulunmasÕ
da Rusya için büyük bir önem taúÕmaktadÕr1.

XIX Y.Y. Rusya ÇÕkarlarÕnda Balkanlar
Balkanlar Rusya için tarihten beri büyük bir önem taúÕmaktaydÕ. Balkanlar’Õn
ço÷unlukla Slav kökenli Õrklardan oluúmasÕ ve din yakÕnlÕ÷Õ Rusya ile olan
müttefikli÷in pekiúmesi için önemli bir rol oynamaktadÕr. Rusya’da Balkan ülkeleri
“küçük kardeú” tabiriyle anÕlmaktaydÕ. 18 y.y. OsmanlÕ ordusuna karúÕ açÕlan savaúta
Balkan milletlerinin Ruslara verdi÷i destekten sonra bu “ittifak” daha da artmÕútÕr.
Ruslar etnik ve dini benzerliklerine devamlÕ vurgu yaparak Balkanlar’da otoritesini
kaybetmemek için birçok çaba göstermiúlerdir.
Çar Büyük Petro zamanÕnda Balkanlar’Õn sÕcak deniz sularÕna ulaúÕm
açÕsÕndan taúÕdÕ÷Õ büyük önemi vurgulanmÕú ve 18. yüzyÕlÕn ortalarÕnda Rusya
Balkan topraklarÕna ilk temsilcilerini göndermiútir. Bu dönem Rusya ile Balkanlar’Õn
birbirini daha yakÕndan tanÕma dönemi olmuútur. Rusya hem ekonomik hem askeri
ve donanÕm deste÷ini üzerinden çekmeyece÷ine iúaret ederek Balkanlar’Õn di÷er BatÕ
ülkeleri ile yakÕnlaúmasÕnÕ engellemeye çalÕúmÕútÕr.
O dönemlerde Balkanlar’a büyük ilgi gösteren sadece Rusya de÷ildi;
Avusturya Viyana kabinesi tarafÕndan gönderilen temsilciler kralÕn gönderdi÷i
destek mektubu ve ödüller dÕúÕnda mühimmat ve di÷er askeri gereçleri getirerek
Balkan ülkelerinin Avusturya himayesi altÕna girmesi için ikna etmeye
çalÕúmaktaydÕ.
Fransa ve øtalya da aynÕ amaçlarla Balkanlar’a elçilerini göndermekteydi;
bunlarÕn bir kÕsmÕ Balkan milletlerini müttefiklik için ikna etmeye çalÕúÕrken, bir
kÕsmÕ da jeo-stratejik çÕkarlarÕnÕn tam olarak belirlenmesi için yerleúim planÕ
çizmekle görevliydi. Fakat Rusya dÕúÕnda bunlarÕn hiç biri ile sürekli müttefiklik
kurulmamÕútÕr. Balkan ülkelerinin Slav ÕrkÕndan oluúmasÕ ve dini yakÕnlÕk úüphesiz
ki Rusya’yla yakÕnlÕ÷Õn önemli bir sebebidir, tarihi belgelere de bakÕldÕ÷Õnda hep
bunlarÕn altÕ çizilmektedir. Rusya’nÕn Balkanlar’daki çÕkarlarÕ söz konusu olunca bu
özellikler birer ulaúÕm aracÕ haline gelmektedir.
Rusya, Balkan SlavlarÕ’nÕ destekledi÷ini, onlarÕ ayrÕ bir devlet olarak
gördü÷ünü ve toprak bütünlü÷ünün korunmasÕ gerekti÷ini vurgularken bir taraftan
1
Morozov Yuriy “ Rusya stratejisinde Balkanlar”, http://www.ieras.ru/journal/journal3.
2000/6.htm, 14 KasÕm 2011
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da o dönemlerde OsmanlÕ himayesinde bulunan Slav halklarÕnÕn ayaklanmasÕndan
tedirginlik duymaktaydÕ. Rusya OsmanlÕ topraklarÕnÕn bütünlü÷ünü korumak için
elinden geleni yapmaya çalÕúÕyordu; çünkü yanÕ baúÕnda patlak veren bir çatÕúmanÕn
tüm Slav ÕrklarÕna karúÕ bir savaúa dönüúmesinden korkuyordu. Rusya kendinden
daha güçlü gördü÷ü OsmanlÕ ordusuna karúÕ koyacak bir güce sahip olmadÕ÷Õ gibi
yakÕnÕndaki önemli bir ülkenin sükûnet içinde olmasÕ daha çok iúine gelmekteydi, bu
yüzden de Slavlar’Õn OsmanlÕ hâkimiyetine karúÕ baú kaldÕrmasÕna karúÕydÕ.
Bu, Rusya’nÕn Balkanlar’la ilgili ikili oyununun sadece bir baúlangÕcÕydÕ.
1804 yÕlÕnda Rusya ve OsmanlÕ ømparatorlu÷u arasÕnda BatÕ güçlerine karúÕ
savunma ittifakÕ kurulmuútur. OsmanlÕ ømparatorlu÷u’nun Avrupa’da gittikçe
etkisini kaybedece÷ini öngören Rusya, hem OsmanlÕ ile ittifakta oldu÷unu
göstermek hem de topraklarÕnda yer alan Slav halklarÕnÕn olasÕ bir savaútan en az
zararla çÕkmasÕnÕ sa÷lamak için ikili siyaset yürütmekteydi. Rusya’nÕn amacÕ
OsmanlÕ’nÕn rÕzasÕnÕ alarak Balkan topraklarÕnÕn bazÕ yerlerinde kendine ait askeri
üsler kurmak ve buradaki etkisini arttÕrmaktÕ.
Rusya’nÕn dÕú politikada oynadÕ÷Õ ikili oyunun bir parçasÕ olarak bir taraftan
Balkanlar’a destek ve yardÕm sözleri verilirken di÷er taraftan da egemenlikleri için
baúkaldÕrmalarÕnÕ önlemeye çalÕúÕlmaktaydÕ. Balkanlar Rusya’nÕn deste÷ine çok
güvendikleri için onlarÕn deste÷i olmadan herhangi bir ba÷ÕmsÕzlÕk savaúÕna girmek
istemiyorlardÕ, Rusya bunu kendi lehine çevirerek baúkaldÕrmalarÕnÕ geciktirmeye
çalÕúÕyordu. OsmanlÕ ømparatorlu÷u’nun himayesinden onlarÕ Rusya’nÕn
kurtaraca÷Õna inanan Slavlar beklemekle yetiniyorlardÕ.
1807 yÕlÕnda Balkanlar’da SÕrp ve Slav krallÕ÷Õ kurarak tahtÕna da Rus ÇarÕ I.
Aleksandr’Õ oturtmak istemiútir, fakat Rus çarÕ Rusya’nÕn böyle bir de÷iúime hazÕr
olmadÕ÷ÕnÕ öne sürerek tekliflerini geri çevirmiútir. Bu durum, Balkan SlavlarÕ’nÕn
Rusya’ya karúÕ so÷umasÕna neden olmuúsa da deste÷inden vazgeçirmemiútir.
1812 yÕlÕnda Rusya için beklenmedik bir anda Belgrad’da SÕrp ayaklanmasÕ
baúlamÕú ve gittikçe kontrolden çÕkarak SÕrplar’Õn OsmanlÕ hâkimiyetine karúÕ bir
savaúa dönüúmüútür. Ne Rusya ne de OsmanlÕ ømparatorlu÷u olaylarÕn bu yönde
gidece÷ini hesaba katamamÕútÕr. Rusya, OsmanlÕ ømparatorlu÷u ile imzaladÕ÷Õ ortak
savunma ittifakÕnÕ bozmama kararÕ almasÕna ra÷men SÕrplar’a destek
veremeyece÷ini açÕk bir úekilde söylemekte çekinmekteydi. Bu yüzden de deste÷in
“gelecekte” verilece÷ini belirten Rusya kendini iki ateú arasÕnda bulmasÕna ra÷men
"uzlaútÕrÕcÕ” bir pozisyonda oldu÷unu vurgulamaya çalÕúÕyordu. Bir taraftan SÕrplar’a
daha fazla egemenlik verilmesi için OsmanlÕ ømparatorlu÷u ile diplomatik
görüúmeler yaparken, di÷er yandan SÕrplar’Õn silah konusunda talep etti÷i deste÷i
yerine getirmeye çalÕúÕyordu. OsmanlÕ ømparatorlu÷u ile yapÕlan diplomatik
görüúmelerin sonucunda Bükreú AnlaúmasÕ2 imzalanmÕú ve SÕrplar’Õn otonom bölge
kurmasÕna izin verilmiútir.

2

Bükreú AntlaúmasÕ 28 MayÕs 1812 tarihinde OsmanlÕ ømparatorlu÷u ve Rusya ømparatorlu÷u
arasÕnda bugünkü Romanya'nÕn Bükreú úehrinde imzalanmÕú bir barÕú antlaúmasÕdÕr. 18061812 OsmanlÕ-Rus SavaúÕ'nÕ sona erdirmiútir.
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Rusya’nÕn Balkanlar ekseninde yürüttü÷ü siyasette verdi÷i diplomatik
mücadele, hile ve entrikalar sonucunda Balkan ve Yunan topraklarÕnda otoritesini
yükseltmiútir. 1829 yÕlÕnda Rusya ve OsmanlÕ ømparatorlu÷u arasÕnda yapÕlan
diplomatik görüúmeler sonucunda OsmanlÕ ømparatorlu÷u tarafÕndan Yunan
krallÕ÷ÕnÕn ve SÕrp beyli÷inin tanÕnmasÕ da Rusya’nÕn bu topraklarda etkisinin daha
da güçlenmesine sebep olmuútur.
Çar I. Nikolay döneminde Rusya’nÕn SÕrbistan’a ilgisi artmÕútÕr. Rusya,
SÕrbistan’da OsmanlÕ ømparatorlu÷u ile baúlatmayÕ planladÕ÷Õ savaú için destek
tabanÕ kurmayÕ planlÕyordu. AynÕ zamanda tüm Balkan ülkelerinin OsmanlÕ
himayesinden kurtulmasÕ için örgütlüyordu. Rusya’nÕn Balkan ülkelerini
destekleyici politikasÕ gittikçe artarak ulusal kurtuluú savaúlarÕnÕ koruyucu ve
ba÷ÕmsÕzlÕk hareketlerini destekleyici bir tavÕr almaya baúlamÕútÕr.
Rusya Balkanlar’Õn özgürlü÷üne kavuúmasÕnÕ desteklerken hiçbir zaman
kendi himayesi altÕna almayÕ veya topraklarÕna uzanmayÕ düúünmemiútir. Rus
çarlarÕn bu düúüncelerini do÷rulayan birçok belge bulunmaktadÕr. 1828 yÕlÕnda I.
Nikolay yayÕnladÕ÷Õ belgeyle Avrupa’ya verilen gönüllü bir taahhüt olarak herhangi
bir toprak talebinde bulunulmayaca÷ÕnÕ ve tek taraflÕ avantaj sa÷layacak herhangi bir
harekete geçmeyece÷ini bildirmiútir3. O dönemlerde Rusya, topraklarÕnÕ Balkanlar’a
do÷ru geniúletmenin kendine bir yararÕ olaca÷ÕnÕ düúünmüyor ve daha çok
Balkanlar’da oluúacak devletlerin siyasi statüsü ve yapÕsÕ ile ilgileniyordu. Çünkü
devletlerde oluúacak sorunlarÕn giderilmesinde Rusya’nÕn büyük bir payÕnÕn olmasÕ,
bu topraklarda Rusya’nÕn etkisini daha da arttÕraca÷Õ gibi siyasi ve askeri stratejileri
için büyük bir önem taúÕmaktaydÕ. Bu da Rusya’nÕn OsmanlÕ ømparatorlu÷u ile
anlaúmaya çalÕútÕ÷Õ Bo÷azlar’la ilgili sorunlarÕn çözülmesinde etkili olacaktÕ.

Sultan II. Mahmut 1808 yÕlÕnda tahta geçti÷i zaman, OsmanlÕ ømparatorlu÷u ile Rusya
ømparatorlu÷u arasÕnda 1806 yÕlÕnda baúlamÕú olan savaú devam etmekteydi. Birleúik KrallÕk
ile 1809'da yapÕlan antlaúma sonucu Rusya ømparatorlu÷u ile savaúa devam kararÕ alÕndÕ.
Rusya ømparatorlu÷u'nun Fransa ile olan sorunlarÕ, OsmanlÕ ømparatorlu÷u ordularÕnÕn
yÕllarca süren savaútan yorgun düúmesi yüzünden iki devlet de 1812 yÕlÕnda barÕú imzalamaya
mecbur kaldÕlar.
28 MayÕs 1912 tarihinde imzalanan Bükreú AntlaúmasÕnÕn bazÕ úartlarÕ úunlardÕ:
1.Rusya, Eflak ve Bo÷dan'dan çekilecek, Besarabya bölgesi ise Ruslara bÕrakÕlacak.
2.OsmanlÕlar Bosna ve Eflak'dan 2 yÕl vergi almayacak.
3. SÕrplar kendi içlerinde serbest kalacak.
4. Tuna nehrinde hem OsmanlÕ hem de Rus gemileri serbestçe dolaúabilecek. Prut ve Tuna
nehirlerinin sol sahilleri iki ülke arasÕnda sÕnÕr kabul edilecek.
5.Anapa kalesi ile birlikte, kuzeyde Kuban Irma÷Õ a÷zÕndan güneyde BzÕb Irma÷Õ a÷zÕna
de÷in uzanan Karadeniz kÕyÕ kontrolü OsmanlÕlara, BzÕb Irma÷Õndan güneydeki Rion
Irma÷Õna de÷in Karadeniz kÕyÕlarÕnÕn kontrolü de Ruslara bÕrakÕldÕ.
Antlaúma Rus tarafÕnda kumandan Mihail Kutuzov tarafÕndan imzalandÕ ve Fransa ømparatoru
I. Napolyon'un Rusya'ya saldÕrmasÕndan 1 gün önce Rus çarÕ I. Aleksandr tarafÕndan
onaylandÕ.. DetaylÕ bilgi için bkz: tr.wikipedia.org/wiki/Bükreú_AntlaúmasÕ, 14 KasÕm 2011.
3
Guskova E.Y “ Rusya PlanlarÕnda Balkanlar”, www.inslav.ru/index.php?option =com, 14
KasÕm 2011
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Tarihin bir çeliúkisi ki Rusya daha kendi anayasasÕ olmadan baúka bir ülkeye
bu hakkÕn tanÕnmasÕnÕ istemiú, kendi ülkesi içerisinde köleli÷i kaldÕrmadan Slav ve
Ortodoks halkÕn Türk hâkimiyetinden kurtulmasÕ için mücadeleye girmiútir.
1840’lÕ yÕllarda Rusya’nÕn Balkanlar’daki etkisi gittikçe azalmaya
baúlamÕútÕr. Rusya SÕrbistan için yaptÕklarÕna bir karúÕlÕk olarak verilen tüm
kararnamelerin kayÕtsÕz úartsÕz yerine getirilmesini beklemekteydi. Fakat Balkan
bölgesini ilgilendiren siyasi sorunlarÕ çözme konusunda net bir tavÕr belirlemek için
acele etmiyordu. Rusya dengelerin bir anda de÷iúmesinin kendi lehine olmayaca÷ÕnÕ
öngörerek aceleci siyasetten uzak durmaya çalÕúmaktaydÕ. Rusya’nÕn SÕrplara
sa÷ladÕ÷Õ otonom bölge ile yetinmeyip tamamÕyla ba÷ÕmsÕzlÕk kazanmak için bir an
önce harekete geçmek için sabÕrsÕzlanan SÕrbistan ise Rusya’nÕn bu tavrÕna karúÕlÕk
olarak ba÷ÕmsÕzlÕk mücadelesini destekleyecek baúka bir ülke arayÕúÕna giriúmiútir.
Ço÷u zaman Rusya deste÷ini kaybetmeyi de göze almÕútÕr. Di÷er taraftan Rusya
sadece kendi çÕkarlarÕ yönünde gidecek olan bir geliúme izlendi÷i zaman devreye
girmeyi ve destek vermeyi tercih etmekteydi.
Buna ra÷men Balkanlar’Õn ulusal kurtuluú için yaptÕ÷Õ bir dizi savaúÕn tarihine
bakÕlÕrsa arkalarÕnda hep Rusya’nÕn deste÷i olmuútur.
1919-1920 yÕllarÕnda Paris KonferansÕ’nda Avusturya, Macaristan, Türkiye
ve Bulgaristan ile imzalanan barÕú anlaúmasÕnÕn ardÕndan Balkan siyasi haritasÕnda
önemli de÷iúikler olmuútur. Avusturya-Macaristan ve OsmanlÕ ømparatorlu÷u
arasÕnda yapÕlan toprak paylaúÕmÕnÕn ardÕndan yeni devletler belirlenmiútir. BunlarÕn
en büyü÷ü SÕrp KrallÕ÷Õ ve kendi topraklarÕna kavuúan Arnavutluk olmuútur. Fakat
bu de÷iúim Rusya’nÕn bu bölgedeki etkisinin azalmasÕna neden olmuú ve Rusya bir
süre Balkan siyasetinden uzaklaútÕrÕlmÕútÕr. Ancak 1934 yÕlÕnda Bulgaristan ve
Arnavutluk ve 1940 yÕlÕnÕn sonuna do÷ru Yugoslavya ile diplomatik iliúkiler
yeniden baúlatÕlmÕútÕr.
II. Dünya SavaúÕ sÕrasÕnda faúizme karúÕ yapÕlan mücadelede Yugoslavya ve
Arnavutluk’un Sovyetler Birli÷i’nin yanÕnda yer almasÕyla aralarÕnda oluúan dostluk
ve müttefiklik ba÷larÕ pekiútirilmiútir.
II. Dünya SavaúÕ’ndan sonra ise Sovyetler’in tek amacÕ sosyalist görüú
birli÷ini olabildi÷ince geniú topraklara yaymaktÕ. Sovyet politikasÕnÕn Balkanlar’da
ve tüm Do÷u Avrupa’daki en önemli hedefi Sovyet modeli sosyalizmi aúÕlamak ve
bu topraklar üzerinde bir hâkimiyet kurmaktÕ. Fakat ülkenin çok uluslu oluúu ve her
ulusun farklÕ siyasi görüúe sahip olmasÕ durumu zorlaútÕrmaktaydÕ.

SSCB’nin Balkan politikasÕ -Yugoslavya ile Yol AyrÕmÕ
Savaú sonrasÕ ilk dönemlerde Sovyet dÕú politikasÕnÕn belirledi÷i ilk hedef,
kriz içinde bulanan balkan ülkelerin birleúmesini engellemek olmuútur, çünkü bu
birleúim Tito Yugoslavya’sÕnÕn güçlenmesi anlamÕna gelmekteydi. Bu da Stalin’in
hesaplarÕna uymuyordu. 1948 yÕlÕnda Tito ile ideolojik ayrÕlÕm gerekleútirilmesinin
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ardÕndan Bulgaristan ve Arnavutlu÷un yardÕmÕ ile Stalin, Yugoslavya federasyonun4
kurulmasÕna engel olmuútur5.
SSCB ve Stalin rejimi ile Tito arasÕndaki anlaúmazlÕklara ra÷men, Tito
önderli÷inde kurulan sosyalist sistem ilk dönemlerde Stalin uygulamalarÕna göre
kurulmuútur. Fakat kÕsa bir süre sonra Yugoslav modeli sosyalizm daha çok öne
çÕkartÕlmaya baúlamÕútÕr. Tito, giderek Stalin’den uzaklaúmaya ve kendine özgü
sosyalizm modelini kurmaya çabalÕyordu. Alman iúgali sÕrasÕnda Moskova’ya
yaptÕ÷Õ yardÕm taleplerinin karúÕlÕksÕz bÕrakÕlmasÕ ve SSCB’den yardÕm almadan
kendi imkânlarÕyla iúgalden kurtulmasÕ Tito’yu do÷al olarak SSCB’den uzak
durmaya teúvik ediyordu6.
Bu perdenin arkasÕnda da gizli planlar ve pazarlÕklar vardÕ. Stalin ve øngiltere
BaúbakanÕ Churchill arasÕnda bir anlaúma imzalanmÕútÕ ve bu anlaúmaya göre Do÷u
Avrupa ikiye bölünerek hükmedilecekti, yani SSB ve BatÕnÕn Yugoslavya’daki
etkisi yarÕ yarÕya paylaúÕlarak yönetilecekti.
Stalin, bu anlaúmaya ba÷lÕ olarak Alman iúgaline karúÕ mücadele yürüten ve
ideolojik bakÕmÕndan kendisine yakÕn olan Tito önderli÷indeki partizanlarÕ
desteklemek yerine SÕrp Milliyetçilerin örgütü olan Çetniklerle diyaloga girmiúti.
Stalin, partizanlarÕn ABD ve øngiltere’yi kÕzdÕracak eylemlerde bulunmasÕndan
endiúe duymaktaydÕ ve iúin içinden sessiz kalarak sÕyrÕlmaya çalÕúÕyordu7.
Tito ile Stalin arasÕndaki bir dizi anlaúmasÕzlÕklar savaú sonrasÕ da devam etti.
Stalin, Yugoslavya’nÕn sÕnÕrlarÕ içerisinde bulunan Sovyet askerlerine kötü
davranÕldÕ÷ÕnÕ iddia ederek Tito’yu suçlamaktaydÕ, bunlarÕ baúka iddialar da takip
etti. SSCB’ye göre Yugoslavya, Marksist – Leninist çizgiden sapmÕú ve Emperyalist
ülkelerin kolonisi haline gelmiútir, bu yüzden de komünist ülkelere karúÕ düúmanca
bir tutum sergilemekteydi. AslÕndaysa bu suçlamalarÕn ardÕnda Stalin’in gizli
planlarÕ yatmaktaydÕ, bu da Tito’yu iktidarlÕktan uzaklaútÕrarak çÕkarlarÕna daha iyi
hitap edecek bir kadro kurmaktÕ, fakat Stalin’in bu çabalarÕ boúa gitmiútir. Tito’nun
Yugoslavya’daki büyük saygÕnlÕ÷Õ ve halk arasÕnda sevilmesi onun yÕ÷Õlmadan
dimdik ayakta kalmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr.
1948 yÕlÕnda Yugoslavya Kominformdan8 ihraç ederek SSCB ile yollarÕnÕ
ayÕrsa da Tito, Sovyet modeli Ekonomi-PolitikasÕnÕ izleyerek 1953 yÕlÕna kadar
“Stalin’den kopuk Stalinci bir dönemi” yaúatmaya devam ettirmiútir9.

4

Söz konusu Federasyonda Yugoslavya dÕúÕnda Bulgaristan, Arnavutluk ve Romanya yer
alacaktÕ, Fakat Stalin bu projeyi SSCB’ye düúmanca bir tutum olarak de÷erlendirdi.
Yugoslavya Orta Avrupa’da Sovyet üstünlü÷ü için tehdit yaratÕyordu. Oral Sander, Balkan
Geliúmeleri ve Türkiye (1945-1965) A:Ü:SBF YayÕnlarÕ, Ankara 1969, s. 58-59
5
Aurel Braun. Russian Policy Towards Central Europe and the Balkans,R.E.Kanet, A.
Kozmiakin (eds). The Foreign Policy of the Russian Federation. New York, 1997. s. 54
6
ørfan Kaya Ülger, “ Yugoslavya Neden ParçalandÕ?”, Seçkin YayÕnlarÕ, Ankara 2003, s. 55
7
øbid. s. 46, 50, 51
8
Kominform – Komünist Partiler arasÕnda iúbirli÷i sa÷lamak amacÕyla kurulan Komitern’in
1943’de ortadan kalkmasÕyla ayni iúlevi görmek amacÕyla yerine kurulmuútur. øbid.s.56
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M. Gorbaçev’un iktidara gelmesinin ardÕndan Moskova’nÕn dÕú politikasÕ
bir kez daha gözden geçirilmiútir. Neticede Do÷u Avrupa’daki rekabetin gereksiz
yere gerginlik yarattÕ÷Õ ve artÕk SSB için bir yararÕnÕn kalmadÕ÷Õ açÕklanmÕútÕr.
Brejnev doktrininden10 vazgeçilerek Do÷u Avrupa’nÕn sosyalist ülkelerine
yapÕlan “birlikte yeni sosyalizm kurma”
ça÷rÕsÕ “Sinatra doktrini” olarak
adlandÕrÕlmÕútÕr11.
Fakat Gorbacev’in Sovyet modernizasyon planÕnÕn eski
müttefikleri tarafÕndan desteklenece÷i hesabÕ yanlÕú çÕkmÕútÕ. Hatta SSCB’nin
zamanÕnda balkan topraklarÕ üzerinde hakimiyet kurma amacÕyla baúlattÕ÷Õ
Ekonomik DayanÕúma Birli÷i ve Varúova antlaúmasÕ sessiz sedasÕz ortadan
kalkmÕútÕr.
Do÷u - batÕ anlaúmasÕzlÕklarÕn son bulmasÕ ve pax sovietica etkisinin sona
ermesi Do÷u Avrupa’nÕn BatÕ Avrupa ile yakÕnlaúmasÕna sebep olmuútur. Buna
ba÷lÕ olarak geliúen siyasi, toplumsal ve ekonomik de÷iúimler Do÷u Avrupa’nÕn her
ülkesinde farklÕ bir úekilde gerçekleúmekteydi12. Bu arada da sistemler arasÕndaki
sÕnÕrlarÕn silinmesi Emperyalist devletlere yeni imkânlar tanÕmaktaydÕ.
Do÷u Avrupa içinde geliúen kuzey ve güney arasÕndaki sosyal, ekonomik ve
siyasi farklÕlÕk kendini en kÕsa zamanda göstermeye baúlamÕútÕ. Ülkenin güneydo÷usu bu hÕzlÕ geliúime ayak uyduramadÕ÷Õ ve henüz Avrupalaúmaya hazÕr
olmadÕ÷Õ için geriden gelmekteydi ve özellikle de bu ülkeler Rusya’nÕn büyük
ilgisini çekmekteydi.
Fakat bir yandan bütün eski sosyalist anlaúmalarÕn iptal edilmesiyle
Moskova, geleneksel yönetim yöntemlerini de kaybetmiúti. Di÷er yandan yeni
düzenlenmiú genç Rusya Federasyonunun güney-do÷u Avrupa’ya yönelik yeni
bölgesel politika uygulamak için yeterli kadar ne maddi ne de manevi gücü vardÕ.

1990 SonrasÕ Rusya’nÕn Balkan PolitikasÕ
1990 yÕllarda Balkanlar ardÕ arkaya gerçekleúen savaúlar ile anÕlmaktaydÕ.
Komúu ülkeler geliúmeleri uzaktan takip etmekle yetinirken aynÕ dönemlerde
9

øbid.s.59
12 KasÕm 1968'de Brejnev komünist ülkelerin sadece sÕnÕrlÕ bir egemenlik hakkÕna sahip
olduklarÕnÕ ve e÷er sosyalizm tehlikedeyse SSCB'nin müdahale etmekle yükümlü oldu÷unu
söyleyerek Brejnev Doktrini olarak anÕlacak formülasyonu ilk kez dile getirdi. BatÕ Avrupa
komünist çevrelerinde büyük tartÕúmalara neden olan doktrin Avrupa tipi komünizmi
tetiklemiútir. Detant koúullarÕnda di÷er komünist yönetimlere SSCB'nin liderli÷ini dayatma
çabasÕdÕr. 1987'de Gorbaçov'un "ulusal sosyalizmlere sÕcak bakaca÷Õz" açÕklamasÕyla yara
almÕú, 1989'da Polonya'da komünist olmayan ilk hükümetin kurulmasÕna Kremlin'in sessiz
kalmasÕyla son bulmuútur. http://tr.wikipedia.org/wiki/Brejnev_Doktrini,1Nisan 2007
11
Aurel Braun. Russian POlicy Towards Central Europe and the Balkans, R.E.Kanet, A.
Kozhemiakin (eds.). The Foreign Policy of the Russian Federation. – New York, 1997, s. 54
12
Elmar Altvater. Westeuropaische øntegration und osteuropdische Transformation in der
globalen Standortkonkurrenz, M.Jachtenfuchs, B.Kohler-Koch(hrgs.).Europdishe øntegration.Opladen, 1996, s.531-557
10
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ülkesinde yaúanan kriz ve çatÕúmalara ra÷men, Rusya’nÕn Yugoslavya’daki savaúlara
büyük ilgi göstermesi ilginç bir geliúmedir. Daha önce de belirtilen Rus ve Slav
köklerin yakÕnlÕ÷ÕnÕn tartÕúÕlmaz büyük önemi vardÕr. Tabi bir açÕdan bu ideolojik bir
yaklaúÕmdÕr, çünkü bu yaklaúÕm daha çok Rusya’nÕn Baklanlara olan asÕl ilgisinin
bir nevi örtünmesi için kullanÕlmaktaydÕ. Bir baúka görüúe göre Rusya’nÕn
Yugoslavya’daki geliúmelere gösteren ilgi kültür yakÕnlÕ÷Õndan daha çok kader
benzerli÷i ile açÕklanmaktadÕr. Yugoslavya’daki çatÕúmalarÕn sona ermesi için
yapÕlan giriúimlerin nedeni bu tür çatÕúmalarÕn kendi topraklarÕnda patlak verme
endiúesinden kaynaklandÕ÷Õ gibi aynÕ zamanda bu tür olaylara seyirci
kalÕnmayaca÷ÕnÕn bir göstergesiydi13.
BazÕ araútÕrmacÕlar savaú sÕrasÕnda Rusya’nÕn SÕrplarÕn yanÕnda yer
almasÕnÕ RuslarÕn ve SÕrplarÕn arasÕndaki tarihi yakÕnlÕk ile açÕklamaktalar.
Levinzon, bu yakÕnlÕ÷Õ “benzer kadere” ba÷lamaktadÕr. Her ikisi de bölgelerinde
hâkimiyet kurmuú daha sonra kardeú ülkeler tarafÕndan terk edilmiú
ømparatorluklarÕn merkezleriydi14. Tabi iúin aslÕ böyle de÷ildir. RuslarÕn SÕrplarÕn
yanÕnda yer almasÕnÕn tek sebebi bölgede gerçekleúen “güç paylaúÕmÕndan”
kaynaklanmaktaydÕ. Kriz sÕrasÕnda Avrupa Birli÷inin HÕrvatistan’a sahip çÕkmasÕ,
ABD’nin ise Müslüman Boúnaklara destek vermesiyle Rusya’nÕn SÕrplara
yakÕnlaúmaktan baúka bir seçene÷i kalmamÕútÕr15.
1993 yÕlÕnda Rusya, ülke içinde yaúanan krizi bahane ederek Balkanlardaki
olaylardan uzaklaúmÕú ve bölgeyi batÕ güçlerine bÕrakmÕútÕ. Fakat bir süre sonra,
1994 yÕlÕnda dÕú siyaset kavramÕnÕ yeniden gözden geçirerek balkan krizinin Rusya
diplomasisi için önde gelen sorunlardan biri oldu÷unu açÕklamÕútÕr.
Rusya, BatÕ’nÕn Balkan topraklardaki amacÕnÕn
“demokrasiyi
yaygÕnlaútÕrmak ” de÷il, etki alanlarÕnÕ geniúletmek oldu÷unu öne sürerek bölgedeki
askeri güçlerinin geniúletilmesi için büyük çaba göstermeye baúlamÕútÕr16. Bu
çabalarÕn içinde Rusya’nÕn SÕrbistan’da kendilerine ait askeri üssün kurulmasÕ talebi
de yer almaktadÕr17.

13

Allen Lynch, Reneo Lukic. Europe from the Balkans to the Urals: The Disintegration of
Yugoslavia and the Soviet Union.-New York, 1996. Di÷er kaynaklar : D. Danilov, A.Moúes,
T.Bordaçev, “ Kosovskiy Krizis”: NovÕye Evropeyskiye Realiyi”, DokladÕ ønstituta EvropÕ.Moskova 1999.-No 59
14
A.Levinzon, “ KomponentÕ Populyarnosti Vladimira Putina”, NeprikosnovennÕy Zapas,
2000, No2 s. 35-41
15
Pavel Kandel, “ Rossiya na Balkanah, Balkanskiye ønteresÕ Rossii : PodlinnÕye i MnimÕye”,
http://pubs.carnegie.ru/books/1996/05ik/02kandel.asp, 27.03.2003, s.10
16
1994 yÕlÕnÕn ùubat ayÕnda NATO’nun Sarayevo da÷larÕndaki SÕrp güçlerine karúÕ yapÕlan
hava saldÕrÕlarÕnÕ önlemek amacÕyla Rus “Mavi Kasklar” Bosna’lÕ SÕrplarÕ desteklemek için
Pale’ye kadar uzanmÕúlardÕ. Bkz,
Peter Bonin, “Posledniye RezervÕ Mnimoy Velikoy DerjavÕ”, Vneúnyaya Politika Rossiyi: Ot
Yeltsina k Putinu, Kiyev 2002, s. 206
17
ø, Korotchenko, “ BalkanÕ Jdut Rossiyu”, Nezavisimaya Gazeta – Nezavisimoye
Voyennoye Obozreniye, gaz.,2000, 2 ùubat
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Bütün bu giriúimlere ra÷men Rusya, Balkan krizi sÕrasÕnda parlak bir baúarÕ
gösterememiútir. 1999 yÕlÕnda yaptÕ÷Õ “Marú brosok na Priútinu” (Priútina’ya
hücum) 18 adlÕ operasyon AB ve NATO’ya meydan okuma úeklinde gösterilmeye
çalÕúÕlsa da bunun bir güç göstergesi olmayÕp sadece sembolik bir anlam taúÕdÕ÷ÕnÕ
daha sonra Rusya yönetimi de kabul etmiútir19.
Balkanlardaki çatÕúmalar Rusya için ideolojik oldu÷u kadar stratejik bir
anlam da taúÕmaktaydÕ, bu yüzden NATO ve BatÕnÕn aktif giriúimleri ülkenin
çÕkarlarÕ için açÕk bir tehlike olarak algÕlanmÕútÕr. Rusya, NATO’nun Bosna’da
yaptÕ÷Õ askeri operasyonlarÕ do÷uya do÷ru bir geniúleme olarak görmekteydi. 1945
yÕlÕndan sonra Avrupa’nÕn ilk defa Rusya sÕnÕrlarÕna bu kadar yakÕnlaútÕ÷ÕnÕ
hatÕrlatÕrsak ülkenin tedirginli÷ini anlamak da zor olmayacaktÕr20.
Rusya’nÕn Balkan krizi sÕrasÕnda yaúadÕ÷Õ baúarÕsÕzlÕk BatÕya olan görüúünün
de÷iúmesine sebep oldu÷u gibi dÕú siyasetini kendi çÕkarlarÕ do÷rultusunda
yönetmesi gerekti÷ini hatÕrlatmÕútÕr 21.
ÇatÕúmalarÕn sona ermesi ile BalkanlarÕn sorunlarÕ sona ermiyordu, ülkelerin
ekonomik ve siyasi krizleri atlatmalarÕ ve yeniden ekonomilerini canlandÕrmalarÕ
gerekmekteydi, bu sorunlarÕn çözümünde de Rusya’nÕn, Avrupa Birli÷i ve
Amerika’dan çok daha az yararÕ olaca÷Õ kesindi.

Yugoslavya Krizi SÕrasÕnda Rusya’nÕn DÕú Siyaset HatalarÕ
Rusya’nÕn Balkanlar’a olan ilgisi Yugoslavya krizi ile artmÕútÕr. SSCB’nin
da÷ÕlmasÕyla yeni siyasi ortak ve strateji arayÕúÕna giren Rusya yanÕ baúÕnda patlak
veren krize birçok sebepten dolayÕ kayÕtsÕz kalamazdÕ. En önemlisi bölgenin
yakÕnlÕ÷Õ ve daha önceki bölümlerde de belirtildi÷i gibi din ve Õrk yakÕnlÕ÷ÕdÕr.
BunlarÕn dÕúÕnda Sovyetler’in yÕkÕlmasÕyla eski prestijini kaybeden Rusya
Federasyonu’nun kendi gücünü sergilemesi için bir fÕrsat do÷muútur. Rusya yeni
dünya düzeni içinde kendi yerini belirlemek zorundaydÕ. Fakat bu krizin hemen
çözümü için ne Rusya’nÕn ne de BatÕ’nÕn belirlenmiú net bir stratejisi vardÕ. Her ikisi
de aniden patlak veren kriz kadar arka arkaya geliúen olaylara henüz alÕúamamÕútÕ.
Sosyalist düzenin bir anda yok olmasÕyla SSCB’nin, ardÕndan da Yugoslavya’nÕn
parçalanmasÕ alÕúÕlagelmiú düzeni karÕútÕrmÕú ve yeniden yeni stratejik nokta ve
hedeflerin belirlenmesini gerektirmiútir. Yugoslavya krizinin çözülmesi krizi
18

1999 yÕlÕnda “Marú brosok na Priútinu” (Priútina’ya hücum) adlÕ operasyonu ile Bosna’da
SFOR’a dahil olan 200 Rus askerin NATO ile irtibata geçmeden NATO’nun Kosova’ya
gönderilen ordusundan önce Priútina altÕndaki “Slatina” havaalanÕna yerleúmiútir, bkz, Peter
Bonin, “Posledniye RezervÕ Mnimoy Velikoy DerjavÕ”, Vneúnyaya
Politika Rossiyi: Ot Yeltsina k Putinu, Kiyev 2002, s. 206
19
B. Jeltzin. Mitternachstagebuch. Meine Jahre im Kreml. Berlin/München, 2000, s.256
20
ibid
21
Aleksey, Fenenko, “ Balkanskiy krizis i Rossiyskiye Vneúnepoliticheskiye PrioritetÕ”,
Vneúnaya Politika Rossiyi, der., Cilt 6, No 4, 2001, s.2, http://www.carnegie.ru/ru/pubs/
procontra/56808.htm/ ,2002
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yaratanlarÕn aksine ne Rusya’nÕn ne de BatÕ’nÕn çÕkarlarÕna bir cevap verebilirdi. Bu
yüzden de krizin baúlarÕnda hem BatÕ hem Rusya krizin çözümü konusunda aynÕ
noktalarda mutabÕklardÕ. Hem Rusya hem BatÕ agresif milliyetçi hareketlere karúÕ
çÕktÕ÷Õ gibi krizin çözümünün uluslararasÕ yasalar do÷rultusunda gerçekleúmesi
gerekti÷inin altÕnÕ çizmekteydi. Rusya bölgedeki krizin yeterince sorun
oluúturdu÷unu düúünerek Birleúmiú Milletler ve NATO tarafÕndan sunulan bazÕ
anlaúmalarÕn tek taraflÕ ve SÕrp karúÕtÕ bir karakter taúÕdÕ÷ÕnÕ belirtmesine ra÷men
desteklemeye devam etmiútir.
NATO’nun bölgeyi kendi kontrolü altÕna almasÕyla Rusya bölgenin dÕúÕnda
tutulmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Rusya kriz sÕrasÕnda Balkan politikasÕ konusunda kendi
içerisinde yaúadÕ÷Õ tedirginlik ve BatÕ’yla oynadÕ÷Õ ikili siyaset yüzünden bölgedeki
etkinli÷ini kaybetmiúti. Bu boúluktan faydalanarak baúarÕyla bölgede etkisini arttÕran
BatÕ’yla rekabete girmeyi deneyen Rusya bu sefer de ekonomik ve kendi ülkesi
içerisindeki henüz atlatÕlamamÕú zorluklarla karúÕ karúÕya kalmÕútÕr.
Fakat NATO’nun Rusya’nÕn çÕkarlarÕnÕ ve görüúünü hiçe sayarak bölgedeki
krizin kontrolünü eline aldÕ÷ÕnÕ geniú çapta yaptÕ÷Õ agresif tavÕrlarÕyla belirtmesi
sonucunda Rusya baútan BatÕ ve NATO ile müttefiklik kurarak yanlÕú pozisyonda
yer aldÕ÷ÕnÕ çok geçmeden anlamÕútÕr. Fakat 1999 yÕlÕnda Priútina’ya atÕlan Rus
ordusu ve o meúhur “marú brosok na Priútinu” (Priútina istilasÕ) operasyonu dÕúÕnda
hem SÕrplar’Õn hem sivil Ruslar’Õn Rus hükümetinden bekledikleri giriúim
gerçekleúmemiútir.
Bugün Rusya’nÕn Yugoslavya krizi sÕrasÕnda yaptÕ÷Õ yanlÕúlarÕn analizi
yaparsak, sÕralama úu úekilde gerçekleúir:
1. Rusya’nÕn ikili diplomasisi: hem Birleúmiú Milletler ve NATO tarafÕndan
alÕnan tüm kararlara karúÕ suskunlu÷unu bozmamasÕ hem de veto hakkÕ olmasÕna
ra÷men birçok kez bu hakkÕ kullanmamasÕ.
2. NATO ve BM kararlarÕnÕn tek taraflÕ olmasÕna ra÷men uygulanmasÕna
karúÕ çÕkmamasÕ (kararlarÕn ço÷unlukla SÕrp karúÕtÕ olmasÕna ra÷men)
3. SÕrplar’a verilen destek sözünün yerine getirilmemesi
4. Kriz sÕrasÕnda net bir siyaset belirtmekte tedirgin kalmasÕ.
Rusya’nÕn Balkan krizi sÕrasÕnda aldÕ÷Õ yanlÕú kararlar Rusya’nÕn bu dönemde
“parlak bir dÕú siyaset” yapamadÕ÷ÕnÕn göstergesi olmuútur. Bu da Rusya’ya çok
pahalÕya mal olmuútur. Hem eski müttefiklerini kaybetmesine hem de otoritesinin
büyük oldu÷unu sandÕ÷Õ bölgede kriz sÕrasÕnda barÕú misyonunu NATO’ya
devrederek herkesin bekledi÷i tavrÕ sergileyememiútir. Rusya’nÕn kriz sÕrasÕnda
uyguladÕ÷Õ yanlÕú siyaset bölgede etkisinin azalmasÕ ve giderek kaybolmasÕ için
yeterli olmuútur.
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Rusya’nÕn Ekonomik PolitikasÕ
Balkan krizinin sona ermesi hem Rusya hem AB için büyük bir önem
taúÕmaktaydÕ. Krizin sona ermesi Rusya için bir sürü olanak sa÷ladÕ÷Õ kadar
olanaksÕzlÕklarÕ da vardÕ. Bir yandan Rusya’nÕn BatÕ ile Balkanlar konusunda olan
fikir ayÕrÕmlarÕn sona ermesi karúÕ karúÕya gelen iki güç arasÕndaki siyasi paylaúÕmÕn
son bulmasÕ anlamÕna gelmekteydi. Neticede daha önce karúÕ güç olarak kabul
edilmekte olan ülkeler ile yeni iú birlik imkânlarÕ ortaya çÕkmÕútÕr.
Di÷er yönden NATO’nun do÷uya do÷ru geniúlemesine karúÕ olan Rusya’nÕn
gönlü Balkan ülkelerinin bu ittifakÕn kanatlarÕ altÕna girmesine razÕ de÷ildi. Fakat
Yugoslavya krizinden sonra yaúanan geliúmeler Rusya’nÕn ülke çÕkarlarÕ için
Balkanlarla daha yakÕn temasta olmasÕ gerekti÷ini hatÕrlatmaktaydÕ. Bu yüzden
Rusya eski Yugoslavya’nÕn yerine oluúan yeni devletlerle hem ekonomik hem
kültürel iliúkilerinin devam etmesi için harekete geçmiútir. Rusya, özellikle Karada÷
bölge sÕnÕrlarÕnda yerleúen Balkan ülkeleri ile ortak bir iú kurulmasÕ için büyük
gayret göstermekteydi.
Eski Yugoslavya bölgesinde barÕúÕn sa÷lanmasÕ Balkanlarda oldu÷u kadar Ak
Deniz ve Karadeniz bölgelerinde güvenli÷in sa÷lanmasÕ anlamÕna gelmektedir. Bu
da Rusya’nÕn jeopolitik stratejisi için önemli noktalardan biridir. Bütün bu sebepler
Rusya’nÕn BatÕ ile ortak noktada buluúmasÕnÕ önemli kÕlmaktaydÕ22.
Rusya’nÕn Balkanlarla olan iú birli÷i dÕú siyasi ve daha da çok ekonomik
faktörlerle tanÕmlanmaktadÕr ve merkezi yeri enerjiye aittir. DünyanÕn en zengin gaz
kaynaklarÕnÕn birine sahip olan Rusya’nÕn güney-do÷u Avrupa’daki sembolik
siyasetinin perde arkasÕnda ekonomik, co÷rafik ve transportun önemi yatmaktadÕr.
Rusya’nÕn enerji kaynaklarÕnÕ batÕ piyasalarÕna ulaútÕrmak için Güney-do÷u
Avrupa’ya ihtiyacÕ vardÕr23. Bu ülkeler arasÕnda kendisi de Rus gazÕna ba÷ÕmlÕ olan
Bulgaristan’Õn Türkiye ve batÕ piyasasÕna olan yakÕnlÕ÷Õ ile Rusya için büyük önemi
vardÕr. Bununla birlikte Bulgaristan ve Yunanistan bölgelerinden Rusya’nÕn BurgasAleksandrupolis petrol borularÕ geçmektedir.
Sürekli sorunlar yaúamasÕna ra÷men Güney Do÷u ve BatÕ Avrupa
piyasalarÕna gaz ve petrol hatlarÕnÕn geçmesi için Ukrayna’ya mecbur kalmaktan
hoúlanmayan Rusya için Balkanlar bu anlamda alternatif bir kapÕdÕr. Bunun di÷er
olumlu tarafÕ da Ukrayna’nÕn 24Rusya enerji kaynaklarÕna olan kontrolünün
azalmasÕnÕn sa÷lanmasÕdÕr25.
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Lyuba Prvulovich, “ Konez Protivostoyaniya Dvuh Sistem i Strategicheskiye ønteresÕ
Rossiyi”, Rossiya i SovremennÕy Mir der, Cit 3, No 20, 1998, www.inion.ru/product/
russia/prvylovich.htm, 2006.
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E.Triffonova, V.Kashoukeeva-Nousheeva (eds)., “ Regional ønfrastructure Projects in
South-Eastrn Europe.-Sofia, 1999.
24
Pavel,Kandel, “Balkanskiye ønteresÕ Rossiyi : PodlinnÕye i MnimÕye”, http://pubs.
carnegie.ru/books/1996/05ik/02kandel.asp, 27.03.2003, s.7-9
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Kosova’nÕn Ba÷ÕmsÕzlÕk ølanÕ - Rusya DÕú PolitikasÕna KarúÕ Vurulan
Darbe
Kosova’nÕn tek taraflÕ ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕn ilan edilmesi Rusya’da büyük bir
tepkiyle karúÕlanmÕútÕ. Rusya, Kosova Parlamentosunun tek taraflÕ ba÷ÕmsÕzlÕk
ilanÕnÕn uluslararasÕ hukuk ihlali oldu÷unu belirterek Birleúmiú Milletler
TeúkilatÕndan ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn geçersiz oldu÷unu ilan etmesini talep etmiútir26. Fakat
Rusya’nÕn SÕrbistan’Õn bütünlü÷ünün bozulmasÕna karúÕ çÕkaca÷ÕnÕ ve veto hakkÕnÕ
kullanaca÷ÕnÕ belirtmesine ra÷men, Avrupa Birli÷i ve Amerika’nÕn Kosova’nÕn
ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ hiç ikilemeden hemen tanÕmasÕ Rusya dÕú politikasÕna için büyük bir
darbe olmuútur27.
Rusya’nÕn kanayan yarasÕ yeniden açÕlmÕútÕ. Bu ülkede farklÕ milliyetlerden
oluúmuú 20 otonom bölge bulunmaktadÕr ve bunlardan biri, iki kez ba÷ÕmsÕzlÕk
giriúimleri kanlÕ bir úekilde bastÕrÕlan ÇeçenistandÕr. Bütün bunlar Rusya’nÕn
Kosova’nÕn ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õna karúÕ olan tepkisini yeterli kadar açÕklamaktadÕr.
Kosova’nÕn ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õndan hemen sonra Prednestrovye, Güney Osetya ve
Abhazya yeniden Rusya’nÕn ba÷ÕmsÕzlÕklarÕnÕ tanÕmasÕnÕ istediler. Fakat Rusya,
Kosova konusunda oldu÷u gibi bu ülkelere karúÕ da aynÕ prensip do÷rultusunda
hareket edece÷ini açÕklamÕútÕr.28
Rusya devlet baúkanÕ Vladimir Putin bu konuda demeç verirken úu sözlerle
açÕklama yapmÕútÕr : “UluslararasÕ hukuk kurallarÕ tüm ülkeler için aynÕ olmasÕ
gereklidir, ancak bu durumda büyük ve küçük ülkeler kendilerini güvenli
hissedebileceklerdir. Bunun dÕúÕndaki her úey silah rekabetini ve gerginlik
yaratmaktadÕr.- Çünkü küçük ülkeler güvenliklerini uluslararasÕ hukukla de÷il silah
ve savunma gücüyle sa÷layabileceklerini düúünmekteler”29.
Kosova’nÕn arkasÕndan ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕn kabul edilmesini talep eden Guney
Osetya ve Abhazya konusunda Rusya devlet liderleri görüú ayrÕlÕklarÕ yaúamaktadÕr.
Bir taraf bu ülkelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕn kabul edilmesi gerekti÷ini savunurken di÷er
taraf bu davranÕúÕn çifte standart olaca÷Õ ve Rusya’nÕn tutumuna aykÕrÕ oldu÷unu öne
sürmektedir.
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“Postpred Rossiyi Schitayet chto Odnostoroneye Prevozgloúeniye Nezavisimosti Kosovo
Sozdast
OpasnÕy
Prezedent”,
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Merkezi,
http://www.un.org/
russian/news/fullstorynews.asp?newsID=9144, 18.02.2008
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“Provozglaúeniye Nezavisimosti Kosovo-SilnÕy Udar dlya Vneúney Politiki Rossiyi”,
www.regnum.ru/news/959278.html12:45 19.02.2008
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Valeriy VÕjutovich, “ Podderjka Bez Priznanya”, Rossiyskaya Gazeta –FederalnÕy VÕpusk
gaz., No 4572, 25 Ocak 2008, http://www.rg.ru/2008/01/25/precedent.html, 28 Ocak 2008
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“RF Po Prejnemu Schitayet Provozglaúeniye Nezavisimosti Kosovo NepravovÕm
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Devlet baúkanÕ Putin, Rusya’nÕn bu devletlerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kabul etmesi
durumunda uluslararasÕ hukuk ihlaline bir tane daha eklenmiú olaca÷ÕnÕ belirterek
Rusya’nÕn uluslararasÕ norm ve kurallarÕna sadÕk kalmak istedi÷ini açÕklamÕútÕr30.
Bütün bu kriterlerin Güney Osetya ve Abhazya’nÕn ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ için de
geçerlidir. Birleúmiú Milletler teúkilatÕnÕn uluslararasÕ düzenlemesindeki rolünün
güçlenmesi gerekti÷ini sÕkça dile getiren ve bu duruúu ile birçok ülkenin deste÷ini
alan Rusya bu konuda saygÕnlÕ÷ÕnÕ kaybetmeyi istemeyece÷i açÕktÕr.
Sonuç
Rusya’nÕn, dÕú politika stratejisini belirlerken uzun bir dönem balkanlara
yönelik belli bir siyasi strateji belirlememesi ayrÕca da balkanlarda çÕkan çatÕúmalar
sÕrasÕnda beklendi÷inden daha pasif bir duruú sergilemesi BalkanlarÕn Rusya’dan
so÷umasÕna ve oradaki etkisinin azalmasÕna neden olmuútur. Bundan böyle Rusya,
balkan politikasÕnÕ gözden geçirirken bu ülkelerin batÕya olan e÷ilimini göz önüne
almasÕ gerekmektedir. Fakat bütün bunlara ra÷men ne Balkanlar ne de Rusya
ba÷larÕnÕn tamamÕ ile kopmasÕnÕ göze alabilecektir. Balkan ülkelerinin Rusya ile
tarihi bir ba÷Õ oldu÷u kadar ticari ve ekonomik açÕdan da önemli çÕkarlarÕ vardÕr.
Rusya’nÕn ise balkanlar ile ba÷ÕnÕ koparmasÕ önemli stratejik orta÷ÕnÕ kaybetmesi
anlamÕna gelmektedir, bu da Rusya’nÕn hem dÕú ekonomik hem siyasi politikasÕ için
büyük bir darbe olacaktÕr. Bu durumda Rusya’nÕn hem batÕya pas vermeden hem de
bölgedeki etkisini kaybetmeden önemli bir sorunu çözmesi gereklidir. Bunun tek
yolu BatÕ ile birlikte ortak bir politika izlemektir.
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