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RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SEYRİ VE GÜNÜMÜZDEKİ YERİ 
 
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile ABD’nin hegemon güç olarak yer aldığı tek kutuplu bir sistem ortaya 
çıkmıştı. Rusya’nın 2008 Gürcistan müdahalesine kadar geçen süreç içerisinde, Rusya ABD’nin tek kutuplu 
düzenine karşı herhangi bir direniş gösterememiştir. Bu süreçte Yakın Çevre Doktrinini ilan etmiş ve bu 
çerçevede özellikle eski Sovyet coğrafyasında tekrardan hâkim güç konumuna gelmeye çalışmıştır. ABD ise 
bu dönemde dünya jandarmalığı rolünü üstlenmiş ve dünyada meydana gelen krizlere karşı tek başına 
müdahale etme eğiliminde olmuştur. Her ne kadar 11 Eylül saldırıları ile ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni 
sona erdi tartışmaları yaşansa da, ABD’nin tek kutuplu dünya düzenine en ciddi başkaldırı 2007 Münih 
Güvenlik Konferansı sırasında Rusya Devlet Başkanı V. Putin tarafından gerçekleştirilmiştir. 08.08.2008 
yılında Rusya’nın Gürcistan’a orantısız güç kullanarak girmesi uluslararası sistemde etkin bir güç olarak 
kendisinin de yer aldığının ilanı olmuştur. Bu sürece gelinirken gerçekleşen Turuncu Devrimler ve Rusya’nın 
yakın coğrafyasındaki ülkelerde Batı yanlısı rejimlerin kurulması çabaları, Rusya tarafından çevrelendiği 
hissini uyandırmış ve Rusya Gürcistan müdahalesi ile buna izin vermeyeceğini göstermiştir. Rusya daha 
henüz uluslararası  arenada aktif rol almaya başlamadan önce, ABD  eski  Sovyet coğrafyasında Batılı kurum- 
 

1 Sakarya Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

larla birlikte etki kurma çabasına girişmişti. Bu doğrultuda Ukrayna ve Gürcistan gibi devletlerin AB ve NATO 
üyelikleri gündeme getirildi. Rusya’nın petrol fiyatlarındaki artış ile kendini toparlamaya başlaması ve 
dünya arenasına tekrardan çıkışı ile birlikte Soğuk Savaş döneminin kutup liderleri arasında tekrardan 
büyük bir rekabet başlamış oluyordu. Bu dönemi, Soğuk Savaş döneminden ayıran en önemli farklılığı 
dünyada iki kutuplu bir sistem yerine yavaş-yavaş birçok güç merkezinin olduğu bir sisteme geçilmesi 
oluşturmaktaydı. Rusya ve ABD arasındaki ilk ciddi sorun 2013 yılında Ukrayna’da başlayan halk 
hareketlenmesi ile yaşanmıştır. Yanukoviç’in AB ile ortaklık antlaşmasını imzalamayacağını bildirmesi 
üzerine başlayan protesto gösterileri kısa bir sürede uluslararası krize dönüştü. Bu süreçte Rusya, ülkedeki 
Rus yanlılarını ve özellikle Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı hareketi desteklemiştir. ABD ise Yanukoviç’in 
iktidarının değişmesini memnuniyetle karşılamıştır. Poroşenko’nun iktidara gelmesi üzerine Rusya’nın 
tepkisi sert olmuş ve Ukrayna krizinin Batı tarafından oluşturulduğu dile getirilmiştir. Rusya’nın, Rus azınlığı 
bahane ederek Kırım’ı ilhak etmesi ABD ile ilişkilerini iyice geren nokta olmuştur. ABD’nin Afganistan ve Irak 
işgalleri sırasında büyük maliyetler yüklenmesi ve karşısında bu defa uluslararası sistemin önemli 
güçlerinden olan Rusya’nın yer alması direkt müdahale konusunun seçenekler arasında yer almamasına 
neden oldu. Bu dönemde ABD olaylara temkinli yaklaşmış ve uluslararası kurumlarla birlikte Rusya’ya karşı 
yaptırım kararlarının alınmasında öncülük etmiştir. Bu dönemde iki devlet arasındaki ilişkiler Suriye Krizi’nin 
de devam etmesi ve iki devletin de krize müdahil olmasıyla birlikte gergin olarak seyretmeye devam 
etmiştir. 2010 yılında başlayan Arap Baharı Suriye’ye sıçramış ve bölgedeki nüfuz kurma mücadelesinde 
önemli bir yeri olan Suriye iki devlet arasındaki yeni rekabet alanını oluşturmuştur. Krizin ilk yıllarında ABD 
Esad’sız bir yönetimi tercih etmiş, fakat zamanla bu kararından geri adım atmıştır. 

 
Rusya ise baştan beri Esad’lı çözümün 
savunucusu olmuştur. Ortadoğu Soğuk Savaş 
döneminde Sovyetler Birliği ve ABD arasında 
önemli nüfuz kurma mücadelelerinin yaşandığı 
bir coğrafyaydı. Soğuk Savaş sonrası dönemde 
Rusya’nın tekrardan uluslararası sisteme dâhil 
olması, Ortadoğu üzerinden nüfuz 
mücadelelerinin iki devlet arasında tekrardan 
yaşanmaya başlamasına neden olmuştur.2 
 
Ukrayna Krizi ve Kırım’ın İlhakı 
SSCB’nin dağılmasının ardından Sovyet 
ülkelerine bağlı olan devletler soğuk savaş 
sonrası kendi bağımsızlığı için mücadele 
etmiştir. Bağımsızlık mücadelesinin en 
demokratik ülkesi Ukrayna olmuştur. Halk 
referandumu yapılmıştır Aralık 1991 yılında yüzde 

 

2 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/588969 
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doksan bir oy alarak kabul edilmiştir. 24 Ağustos 1991 de Ukrayna Yüksek Kurulu tarafından bağımsızlığını 
ilan edilmiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Batılı ülkeler ve Batılı ülkelerin ağırlığı bulunan 
kurumların eski Sovyet coğrafyası ile yakın ilişkiler geliştirme çabası temel olarak, Rusya’nın askeri olarak 
sınırlandırılmasını, Hazar ve Orta Asya enerji kaynakları üzerinden enerji kartının elinden alınmasını 
hedeflemiştir. Her ne kadar Rusya Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bir bunalım sürecine girmiş olsa 
da Batılı devletler Sovyetlerin en önemli halefi konumundaki Rusya’nın tekrardan eski Sovyet coğrafyasında 
etkili bir aktör olarak yer almasını ve yeni bir bloklaşma ihtimalinin doğmasını istememekteydi. Bu 
çerçevede Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan’da renkli devrimlerle birlikte bu ülkelerde iktidara Batı yanlısı 
isimlerin gelmesi, genel olarak ABD ve AB’nin Rusya hamlesi olarak görülmüştür. Rusya Federasyonu, 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından uluslararası sistemde güç 
dengesinin kendi aleyhinde gelişmesi nedeniyle eski Sovyet ülkelerine karşı ‘Yakın Çevre Doktrini’ni 
geliştirmeye başlamıştır. Rusya kendisini güneyden çeviren bu devletlerin oluşturduğu coğrafyayı dış 
politikasının en öncelikli etki alanı olarak tanımlamış, bu bölgelerdeki her türlü gelişmeden birinci derece 
sorumlu olduğunu iddia etmiştir. Rusya’nın Yakın Çevre Doktrini ile temel amacını, eski Sovyet 
coğrafyasında ABD önderliğindeki Batılıların bölgede aktif olmasını engellemek ve Soğuk Savaş 
dönemindeki gibi çevrelenmeye karşı önlem alabilmek oluşturmaktaydı. 
 
Suriye Krizi Çerçevesinde Rusya ve ABD İlişkileri 
2010 yılında Tunus’ta başlayan ve daha sonra tüm Ortadoğu’ya yayılmaya başlayan demokratikleşme 
hareketinin, bilinen adıyla “Arap Baharı” zincirinin son halkasını Suriye oluşturmuştur. Tunus ve Libya’da 
rejim değişikliği, Mısır’da ilk olarak demokratik bir yönetim ardından askeri darbeyle vesayete geçiş 
denemesinin sonrasında Mart 2011’de Suriye’de Arap Baharının dalgası olarak başlayan olaylar, zamanla iç 
savaşa dönüşmüştür. Suriye’de yaşanan kriz, 2011 Mart’ta Esad yönetimindeki rejim ve muhalif güçler 
arasındaki çatışmalarla başladı ve günümüzde hala devam etmektedir. Yaklaşık 10 yıldır devam eden krizin 
vahim sonuçları olarak on binlerce kişi hayatını kaybetmiş, evsiz kalmış ya da ülkedeki şiddet ortamından 
kaçarak Türkiye, Irak ve Lübnan gibi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Mart 2011’de Esad rejimine 
karşı başlayan gösterilerin rejim tarafından sert müdahalelerle önlenmeye çalışılması ve askeri 
müdahaleye başvurulması ile ülke kısa süre içerisinde kaosa sürüklenmiş ve halk hareketlerinin uluslararası 
bir krize dönüşmesinin yolu açılmıştır. Arap Baharı Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Ürdün gibi ülkelerde kısa 
sürede sonuçlanırken, Suriye’de başlayan hareketlenme günümüzde hala devam etmektedir. Suriye krizinin 
2011 Mart’ından beri devam etmesinin en temel nedeni krizin bir süre sonra uluslararası bir krize dönüşmesi 
ve bu noktada bölgesel ve küresel aktörlerin yanı sıra birçok terörist grubunda krize dâhil olmasıdır. Suriye 
Ortadoğu’da özellikle Amerikan-İsrail hâkimiyetine karşı Tahran-Şam-Hizbullah ayağının önemli bir 
parçasıdır. Krizin uluslararası bir soruna dönüşmesi ile birlikte aktörler arasındaki rekabet Suriye’yi bir kan 
gölüne dönüştürmüştür. Bu süreç içerisinde Rusya, Suriye devlet başkanı Esad’ın arkasında bir tavır alırken, 
ABD yönetimi ise Esad’sız bir çözümün olması gerektiğini savunmuştur. ABD bu dönemde Esad’ın derhal 
gitmesi gerektiğine vurgu yaparken Rusya ise ABD’nin bu tezine karşılık sorunun bir iç kriz olduğu ve 
müdahale edilmemesi gerektiği görüşü üstünde durmuştur. Taraflar açısından aynı dönemde hem Ukrayna 
Krizi yaşanması hem de Suriye’de karşı karşıya gelinmesi tekrardan bir Soğuk Savaş mı yaşandığı sorusunun 
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uluslararası sistemin gündemine gelmesine neden olmuştur. Suriye Krizini bu iki ülke açısından analiz 
etmeden önce Suriye politikalarının ve Suriye’nin öneminin belirtilmesi kriz esnasında yaşanılanları daha iyi 
anlamamızı sağlayacaktır. 
 

 

 
SONUÇ 
Soğuk Savaş sona ermiş, Sovyetler Birliği dağılmış ve Rusya büyük bir çöküntü içerisine girmişti. Uluslararası 
sistem çift kutuplu düzenden ABD’nin hegemonyası altında tek kutuplu bir düzene dönüşmüştü. ABD 
uluslararası sistemi ve yenidünya düzenini kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etmekteydi. Ukrayna ve 
Suriye Krizleri, Rusya’nın Soğuk Savaş sonrası ABD’nin oluşturduğu yenidünya düzenine karşı en büyük 
meydan okuma fırsatlarını oluşturdu. Özellikle girdiği bunalımdan hidrokarbon kaynakları sayesinde 
kurtulan Rusya ilk olarak Gürcistan müdahalesi ile uluslararası arenaya mesaj verirken, Ukrayna Krizinde 
tüm dünyanın gözü önünde Kırım’ı ilhak etti. ABD’nin 11 Eylül sonrası gerçekleştirdiği Afganistan ve Irak 
müdahalelerinde katlandığı maliyetler, Ukrayna ve Suriye’de Rusya karşısında silahlı mücadeleye 
girilmesinin engelini oluşturdu. Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından eski gücüne kavuşabilmek 
adına yakın çevresine özel bir önem vermiştir. Bu bölgede ABD önderliğindeki Batı’nın faaliyetlerine karşı 
hep endişeli yaklaşmış ve bölgede tekrardan hâkim güç olmayı istemiştir. ABD ise Rusya’nın yakın 
çevresinde tekrardan hâkim güç olmasının yeni bir potansiyel tehdit ve yeni riskler ortaya çıkaracağından, 
Rusya’nın bölgede hâkim güç olmasını engelleyecek politikaları takip etmeye çalışmıştır. Ukrayna jeopolitiği 
Batı’ya açılan bir kapı olma ve hidrokarbon kaynaklarının geçiş güzergâhında bulunması nedeniyle Rusya 
açısından son derece önemlidir. Bu nedenle Ukrayna’nın Batı ile entegre olma ihtimali, Rusya’nın büyük güç 
iddiasını kaybetmesi ihtimalini doğuracağından dolayı Rusya Ukrayna Krizi’ne doğrudan müdahil olmuştur. 
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ABD açısından ise Ukrayna, dünyanın farklı coğrafyalarında kendine tehdit oluşturabilecek potansiyel 
güçleri engelleme ve Sovyetler Birliği’nin halefi konumundaki Rusya’nın hâkimiyet kurabileceği alanı 
kısıtlama nedeniyle önem teşkil etmekteydi. Dolayısıyla Ukrayna’da başlayan protestolar ABD’nin ve 
Rusya’nın güç mücadelesi içerisinde bir krize dönüşmüştür. 
 
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve ABD arasında önemli nüfuz kurma mücadelelerinin yaşandığı 
Ortadoğu, Soğuk Savaş sonrası dönemde de Rusya’nın tekrardan uluslararası sisteme dâhil olması ile 
birlikte nüfuz mücadelelerinin tekrardan yaşanmaya başladığı bir coğrafya olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Suriye, Rusya’nın Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi, Soğuk Savaş sonrası dönemde de Ortadoğu’daki 
varlığının kilit noktasını oluşturmaktaydı. Suriye’de bulunan Tarsus Üssü ve Lazkiye Limanı Rusya’nın 
Ortadoğu’daki varlığının temelini oluşturmakta ve Akdeniz’e çıkışını sağlamaktadır. ABD açısından ise Suriye 
İran ile birlikte, Ortadoğu hegemonyasının engelleyici noktaları olarak görülmekteydi. Ayrıca Suriye’deki Rus 
varlığının ortadan kaldırılması, Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığının sonlanması anlamına gelecekti. ABD 
açısından hegemonyanın güçlendirilmiş şekilde devamı Suriye’nin Batı yanlısı bir şekilde 
dönüştürülmesinden geçmekteydi. Rusya açısından ise Ortadoğu’daki varlığının sürdürülebilmesi için 
Suriye, Rusya’nın yörüngesinde kalmaya devam etmeliydi. Tüm bu olgular Suriye Krizi’nin kısa zaman 
içerisinde iç savaş niteliğinden uluslararası bir krize dönüşmesinin altyapısını oluşturmuştur. Ukrayna ve 
Suriye Krizleri uluslararası sistemin yeni bir düzene evirildiğinin en büyük göstergeleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu iki kriz uluslararası sistemin sadece önemli iki krizi olarak karşımızda yer almamaktadır. 
Aynı zamanda bu iki kriz uluslararası sistemin yapısının dönüşmesini sağlayan krizler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle ABD’nin tek yanlı ve müdahaleci politikalarının artık çok muhtemel olmadığı ve 
Rusya’nın tekrardan uluslararası sistemin önemli bir figürü olduğu bu krizler incelendiğinde daha iyi 
anlaşılmaktadır. Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda uluslararası sistem açısından dünyanın 
farklı coğrafyalarında önemli güç merkezlerinin oluştuğu görülmektedir. Artık uluslararası sistem ABD’nin 
kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirdiği bir yapı olmaktan çıkmıştır. Rusya bu krizler sırasında oynadığı 
roller ile birlikte uluslararası sistemde tekrardan var olduğunu göstermiştir. 
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