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Abstract 

In this paper, we try to discuss how the Siberian part of the Russian territory can present advantages and 

disadvantages for Russian foreign policy. Situated in the center of the Eurasian geography, Siberia offers many 

economic opportunities and energy reserves as well as a strategic value for Russia, whose population and 

interests are mostly concentrated in the western provinces. Long considered as an isolated continent for exile for 

political dissidents, Siberia has become nowadays a center of the economic strategies of the Russian 

administration, in relation with its foreign policy perspectives. As an energy source for natural gas and oil and 

transit corridor toward China and Kazakhstan, Siberia is now supported through governmental policies of 

restructuration and labour migration. This new perspective can lead to a new policy of regionalism in connection 

with foreign policy interests. For the federal center, there is an unavoidable correlation between the domestic and 

foreign policy stakes with Siberia’s integration in world and regional politics.  

 1  Giriş 

Dünya tarihi genel olarak Batı uygarlığının yönelimlerinin ve girişimlerinin tarihçesi olarak yazılagelmiştir; bu 

yayılmacı politikalar ağırlıklı olarak ekonomik ve askeri araçlarla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Nasıl 19. 

yüzyılda Afrika kıtası Avrupalılar için ekonomik hedeflerin merkezi olmuşsa, günümüzde benzer kolektif bir 

“hücum süreci”ni Asya kıtası için gözlemliyoruz. İmparatorluklar çağının gözdesi Afrika kıtası artık yerini 

küresel siyaset ve ekonomik ilişkiler bağlamında daha farklı bir çerçeveye bırakmış durumdadır. Günümüz 

uluslararası ilişkilerinde “Doğu’ya Yolculuk” deyimi, eskiden olduğu gibi nostaljik ya da maceracı bir 

kullanımdan çok artık Batı’nın önem verdiği insan hakları ve demokratik hak ve özgürlükler gibi temel siyasal 

ve hukuksal değerlerin kapsam dışında bırakılarak, tamamen ekonomik çıkarlara odaklı bir içeriğe sahiptir. Bu 

coğrafyanın temel aktörlerinden Rusya da günümüzdeki bu sürece ayak uydurmuş durumdadır; nitekim bu 

yaklaşım kendi siyasal arayışları ve gereksinimleriyle de uyumlu görünmektedir. Hem Avrupalı hem Asyalı bir 

ülke sıfatıyla Rusya’nın dış politikasındaki bu “Doğu’ya Yolculuk” arayışı bir yandan uluslararası 

konjonktürdeki değişimlerle uyumludur, öte yandan da kendi ekonomik kalkınma ihtiyaçlarını tamamlamak 

açısından önemli bir araçtır.  

Rusya’nın 2013 tarihli Dış Politika Konsepti’ne baktığımızda, “jeopolitik bir alanda büyük değişimler”, 

“uluslararası ilişkilerde çok-merkezli bir sistemin yaratılması” ve “Asya-Pasifik bölgesi merkezli Doğu’ya kayan 

küresel güç ve kalkınma potansiyeli” vurgularını görmekteyiz. Birçok konuşmasında, Rusya Cumhurbaşkanı V. 

Putin’in ulusal ekonomide Çin rüzgârından büyük ölçekli yararlanılması, Sibirya ve Rus Uzakdoğusu’nun bu 

yollarla kalkındırılması ve “Yeni Asya”daki dinamik bütünleşme sürecine Rusya’nın yapısal araçlarla daha da 

katılım göstermesi gibi noktalar vurgulanmaktadır. Her ne kadar Rus topraklarının üçte ikisi Uralların ötesinde 

yer alırken, Rus kimliğinin tarihsel ve pratik merkezi hep Avrupa coğrafyası (Rusya Ana söylemi) olmuştur. 

2014 Ukrayna krizinden sonra Moskova’nın Asya eksenli dış politika üzerinde yoğunlaşması, ekonomik girdabı 

atlatmak ve uluslararası sistemde etkin rol oynamayı sürdürmek açısından Rusya için tek çıkış yolu olmuştur. 

Rus dış politikasında artık açıkça dile getirilen “Povorot na Vostok” (Doğu’ya Dönüş) söyleminin ne kadar 

gerçekçi ve tüm araçlarıyla uygulanma şansının olabilirliği tartışılabilir, ama şu noktayı vurgulamak gerekir ki 

Avrasyacı bir dış politika söylemi güden bir ülke açısından bu doğal bir tartışma sürecidir (Lukyanov, 2010).  

Bu çalışmamızda Rusya’nın yeni “Doğu’ya Yolculuk” politikası çerçevesinde Sibirya coğrafyasının getirdiği 

avantajları ve dezavantajları tartışmak istiyoruz. Ekonomik kalkınma, nüfus politikaları ve demokratik yönetim 

anlayışı açısından yüzyıllardır Batı’daki Rusya Ana söyleminin dışında kalan Sibirya ve Uzakdoğu toprakları, 

artık bir sürgün ya da tecrit bölgesi olmanın dışında yeni keşiflere açık duruma gelmektedir. Bu açıklık sadece 

Moskova yönetiminin burayı yeniden keşfetmesi sürecini değil aynı zamanda dış aktörlerin de bu bölgelere ilgi 

duymalarının sonucunu getirmektedir. İşte bu çerçevede Sibirya ve Uzakdoğu bölgeleri, Rus dış politikasında 

belirli fırsatları doğurduğu kadar da endişe noktalarını da sunmaktadır.  

 2  Rusya’dan Sibirya ve Uzakdoğu’ya Bakış 

Ruslar tarafından 17. yüzyıl itibariyle tamamen fethedilen Sibirya’ya Çarlık Rusya’sı ve Sovyetler Birliği 

yönetimleri uzaktaki bir “sömürge” gözüyle bakmışlardır. Merkezdeki yönetici seçkinlerin bu coğrafyaya olan 

bakışı zamanla bölge zenginliklerinin merkezi beslemeye yönelik bir gelir kaynağı olarak görülmesini de 



SESSION 5C: Uluslararası İlişkiler 479 

beraberinde getirmiştir. Rusya topraklarının Uralların ötesinde kalan kısmını üç coğrafi ve ekonomik 

bölümlendirmeyle ele alıyoruz: Batı Sibirya (Novosibirsk merkezli), Doğu Sibirya (İrkutsk merkezli) ve 

Uzakdoğu (Vladivostok merkezli) bölgeleri; ancak günümüz terminolojisinde Sibirya ve Uzakdoğu adları 

çoğunlukla birlikte kullanılıyor. 

Merkez tarafından bölgeye yapılan ilk ciddi yatırım, 19. yüzyılın sonlarında ancak inşasına başlanan ve 1904 

yılında tamamlanan Trans-Sibirya demiryolu hattı olmuştur. İlkin 6.000 mil uzunluğunda olarak inşa edilen ve 

Moskova-Vladivostok kentleri arasında işleyen bu hattın 1956 yılında güneye doğru genişlemesiyle Moskova ile 

Çin’in başkenti Pekin de birbirine demiryolu ile bağlanabilmiştir. Bu demiryolu, tarihsel süreçte Moskova’nın 

bölgeye en önemli yatırımı olmasının ötesinde, hat üzerindeki şehirlerin gelişimine sunduğu sosyo-ekonomik 

katkı nedeniyle de önemlidir. 20. yüzyılda bölgeye olan nüfus hareketleri gerek 1930’ların zorunlu endüstrileşme 

hamleleri gerekse siyasi mahkûmların aktarılması açılarından olsun ancak Trans-Sibirya demiryolu hattının 

varlığıyla mümkün olabilmiştir. Geçtiği şehirlerde kümelenme ve idari bağlantı sağlayan hat, Moskova açısından 

bölgeyi kontrol etmek ve ekonomik etkinlikleri düzenlemek açılarından oldukça işlevsel bir rol üstlenmiştir.  

Günümüz Rusya’sının gündeminde Trans-Sibirya hattı 21. yüzyıl perspektifleri açısından bölgenin iktisadi 

kalkınmasında farklı bir rol oynayacak “sınır ötesi” bir hat olarak da görülmektedir. Bu hattın modernleştirilerek 

özellikle yük taşımacılığında kapasitesinin artırılması projesi her geçen gün daha fazla tartışılmaktadır. Öyle ki 

Çinli üreticilerin Avrupa pazarlarına ulaşımında bu hattın kullanımı, Süveyş Kanalı üzerinden yapılan 

taşımacılığı iki hafta kısaltarak, hem üretici/tüketiciler hem de transit gelirleri artıracağından Rusya açısından 

büyük bir dinamizm sağlayacaktır (Zamyatina, 2013). 

Tarih boyunca uzun süre sürgün yeri olarak görülen bu bölgenin büyük ölçekte sanayi ile ilk tanışması 

1930’larda “Gulag” sistemi ve Moskova ile batısında yer alan endüstriyel tesislerin II. Dünya savaşı sırasında 

Alman tehlikesi nedeniyle Uralların ötesine taşınması tercihiyle yapılan zorunlu yer değiştirme politikalarıyla 

mümkün olmuştur. Gulag sistemi, Stalin’in SBKP Genel sekreterliği döneminde, 1930’lu yıllardan başlayarak 

NKVD (Sovyet İç İstihbarat Birimi) tarafından yönetilen, ağırlıkla ağır cezalılar ve politik mahkûmların buralara 

sürülerek ağır koşullarda zorla çalıştırıldıkları bir sürgün/tecrit ve toplama kampları politikasıydı. Yine II. Dünya 

savaşı sırasında Alman ordularının o zamanlar Sovyetler Birliği’nin neredeyse tüm petrol ihtiyacını karşılayan 

Bakü kaynaklarına ulaşma hamlesi Stalingrad Muharebesi’yle bu korku kâbusa dönüşmekten son anda 

kurtulmuş ve savaş sonrası tek kaynağa bağlanma riskini dağıtmak isteyen Sovyet planlamacıları ülkenin enerji 

güvenliği için Sibirya’daki rezervleri ön plana almışlardır.  

1991’de Sovyetlerin yıkılması bölgeyi de derinden sarsmıştır; endüstri üretiminin yaşadığı genel çöküş ve 

yapısal dönüşüm bölgenin demografik yapısını da derinden etkilemiştir. Öyle ki SSCB’nin dağılmasından hemen 

sonra 8 milyon insana ev sahipliği yapan Rus Uzakdoğu’sunun nüfusu % 25’lik bir kayıpla 2014 itibariyle 6,2 

milyona kadar düşmüştür. 2002-2010 nüfus sayımlarını da karşılaştırırsak Sibirya ve Uzakdoğu federe bölgesinin 

nüfusunun 27,2 milyondan 25,6 milyona düştüğünü görmekteyiz (Rusya Federal Nüfus İstatistikleri Birimi, 

2014).  

Seneler boyunca Moskova merkezli hükümetler, Sibirya ve (Rus) Uzakdoğu (RUD) bölgelerinin 

zenginliklerini kendileri için bir gelir kapısı olarak görmüş, ancak buna karşın hiçbir zaman bu bölgelerin Rus 

ekonomisi ve siyasetinde merkezi bir konuma gelmesine izin vermemiştir. Bu bölgelerin Rus ekonomisine 

katkılarının istatistiksel değeri bile düşük gösterilmektedir. Devlet güdümlü Rus enerji şirketlerinin kayıtlı 

oldukları merkez Moskova’da gözükmesinden ötürü, bu bölgeler Rusya Federasyonu (RF) toplam ihracatının 

aslında % 70’inden fazlasını yapmalarına rağmen bu oran istatistiklerde % 10 olarak geçmektedir (Inozemtsev, 

2013). Makalemiz genelinde bu iki bölgeyi tek bir kombine bölge olarak değerlendireceğiz. Bölgenin makus 

talihi günümüzde kısmen devam etse de 21. yüzyılla birlikte bu durum değişmeye başlamıştır. Bunun temel 

sebebi ise Rusya dışı bir faktördür: Dünya iktisadi ve siyasal sistemik merkezinin Atlantik’ten Asya-Pasifik’e 

doğru kayması olgusu (Gunder Frank, 1998). 

Yeltsin’li yıllarda olan yürürlüğe konulan her türlü akım (ekonomide liberalleşme, siyasette adem-i 

merkezileşme, özelleştirmeler), 2000’li yıllarda tamamen tersine dönerken Sibirya kaynaklarını içeren enerji 

sektörü de merkezi yönetimin hedeflerinin başında gelmiştir. Putin KGB yıllarından beri ekip olarak çalıştığı 

İgor Seçin gibi isimleri beraberinde Kremlin’e taşırken bunlara oligarklarla aktif mücadele talimatı vermiştir. 

Bunun yanı sıra, ekonominin yeniden yapılandırılmasında petrol ve doğal gaz en önemli kaynaklar olarak 

değerlendirilmiş ve bu çerçevede Volga havzası, Yamal-Nenets, Hansi-Manti bölgeleri gibi hidrokarbür üretim 

merkezleri tamamen işletilmeye açılarak Rus ekonomisinin küresel piyasalar koşullarına uygun bir biçimde 

güçlendirilmesi sağlanmıştır. Nitekim Yeltsin’li yılların dış borçları bu vesileyle tamamen ödenmiş ve Rus 

ekonomisi ve savunma sanayi yeniden yapılanma fırsatı bulmuştur. 

Bu dönüşüme paralel olarak dünyadaki iktisadi merkezin Asya-Pasifik’e kayması ile birlikte Moskova’daki 

karar alıcılar açısından Sibirya ve Uzakdoğu bölgeleri farklı bir ölçekte değerlendirilmeye başlanmıştır. Bunun 

neticesinde Rusya tarihinde ilk defa bölgenin kalkındırılmasına yönelik geniş kapsamlı çalışmalar başlatılmış ve 

bölgesel kalkınmanın organizasyonun eşgüdüm altında yürütülebilmesi için 21 Mayıs 2012 tarihinde müstakil 

“Rusya Federasyonu Uzakdoğu Kalkındırma Bakanlığı” bile kurulmuştur. Zira Sibirya ve RUD’un artık RF için 
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en önemli bölge olduğu ve bu bölge kaynakları olmadan ne Rus ekonomisinin modernleştirilebileceği ne de 

Asya-Pasifik pazarlarına açılmaksızın Rusya’nın dünya gücü konumunu koruyabileceği gerçeği yatmaktadır. 

Öte yandan, Rus uzmanların bölge üzerinden dış politika açılımları ve bu yöndeki fikirleri 2000’li yılların 

başından beri büyük bir tartışma konusudur. RF’nin ancak bölge sayesinde Asya-Pasifik ve dolayısıyla dünya 

siyasetinde varoluşunu idame ettirebileceği saptamaları da bu kapsama dâhildir. Hatta ABD’nin Kaliforniya 

örneğinde olduğu gibi kendi “vahşi Batı”sı üzerinden Asya-Pasifik ekonomilerinde etkin olmasına benzer bir 

şekilde, RF’nin de bu bölgeler üzerinden bunu yapması gerektiği, bunun için de bölgenin öncelikle jeo-

ekonomik açıdan ele alınması gerektiği yazılıp çizilmiş ve buranın “Yeni bir Kaliforniya”’ya dönüştürülme 

projesi bile ortaya atılmıştır (Kudinov, 2001). Son yıllarda bölgesel kalkınma adına altyapı yatırımlarını da 

içeren iki strateji belgesi kabul edilmiştir: Bunlar 2011 tarihli Sibirya Federal Bölgesi (2011) ve 2010 tarihli 

Uzakdoğu Trans-Baykal Bölgesi Kalkınma Planları’dır (Kapsamlı bilgi için bkz. Seliverstov & Melnikova, 

2013: 96-102). Ne var ki bu strateji belgelerinde vurgu yine devlet eliyle kalkınma olmuştur ve özel sektör 

yatırımlarının bölge kalkınmasında yer alması fırsatı henüz öncelik dahilinde değildir (Aleschenko, Nedelea, 

Nedelea, 2009).  

 3  Bölgenin Jeo-Ekonomik Avantajları 

Batı Sibirya kalkınmışlık bakımından Doğu Sibirya ve Uzakdoğu bölgesine göre daha ileri bir konumdadır. 

Özellikle Yamal-Nenets bölgesini içermesiyle gelir kaynakları açısından epey zengin olan Batı Sibirya’nın 

gelişmişlik sorunlarının Rusya’nın St. Petersburg ve Moskova gibi merkezlerinin dışında kalan geniş 

kesimleriyle paralellik göstermesi bu açıdan şaşırtıcı değildir. Doğu Sibirya ve Uzakdoğu bölgelerinin kalkınma 

sorunları ise başlı başına bir vaka olarak üzerinde ayrıntıyla durulması gereken bir meseledir. Bugün için iktisadi 

açıdan bölgenin Asya-Pasifik piyasalarındaki mukayeseli üstünlüğü enerji ve maden alanlarındaki rezervlerdir 

(Barabanov & Bordachev, 2012).  

Sibirya gibi geniş bir coğrafyanın tamamının kalkındırılması kısa ve orta vadede mümkün olmadığından Rus 

yönetimin elinde önemli kozlar bulunmaktadır; bu olumlu faktörler arasında ise aşağıdaki hususları sayabiliriz: 

a) Son yıllarda Moskova’nın Sibirya ve RUD’sunu kalkındırmak için ciddi emek sarf etmesi ve kaynakların 

kullanımını etkili hale getirebilmek için devlet yapısında ayrı bir bakanlık bile kurmuş olması; 

b) Coğrafi konum olarak dünyanın iktisadi merkezinin kaydığı Asya-Pasifik Bölgesine olan yakınlık. Asya’da 

artan refahla beraber artacak talebi karşılamada bölgenin avantajlı bir konuma sahip olması ve bu olgu 

karşısında geliştirilen hem transit hem de üretim projelerinden faydalanılması; 

c) Bölgenin dünyanın en önemli ve henüz keşfedilmemiş hidrokarbon kaynaklarının (doğal gaz, petrol) ve 

diğer madenlerine (demir, altın, nikel) sahip olması. Sanayi üretiminin enerji talebini mutlaka çekeceği 

iktisadi kuralı kabul edildiğinde bölgenin akıllı yönetilirse Asya pazarlarının bu talebini yüksek katma 

değerle karşılayabilme potansiyeli; 

d) Tarımdan, madenciliğe, ağır sanayiden, ormancılığa, balıkçılıktan altyapı yatırımlarına kadar bölgenin 

dünya pazarlarında rekabet edebilecek birçok farklı ekonomik sektöre ev sahipliği yapıyor oluşu; 

e) Bölgenin ulaştırma ve enerji naklinde transit bir merkez olma durumu. Gerek mal gerekse artan ticaretle 

birlikte insan ve yük taşımacılığında ülkenin hizmet sektörüne yük sunulacak katkı potansiyeli; 

f) Bölgenin verimlice kullanılamayan büyük turizm potansiyeli. Soyu tükenmekte olan hayvan çeşitlerinden 

dünya mirası listesine giren birçok tabiat güzelliğine ve bunlara yönelik olarak kurgulanan UNESCO 

programlarına kadar bölgenin harekete geçirebileceği bir alanın bulunması (Suslov, 2014).  

Uzakdoğu bölgesindeki Sahalin’in sahalarında devam eden gaz ve petrol alanındaki “upstream” yatırımlarının 

yanı sıra bölgenin kömür yatakları da yıllardır ilgi odağıyken, dünya enerji sektörünün gözdesi Arktik sahaları ve 

Doğu Sibirya kaynakları olmaya başlamıştır. Bu sahalardan üretilecek petrol ve doğal gaz Batı Sibirya’ya göre 

daha maliyetlidir, fakat RF’nin geleneksel sahalarında azalan üretimi dengeleyecek yegâne unsur olarak ön plana 

çıkmaktadır. Bilhassa Arktik sahaları için uluslararası rekabetin giderek kızışmakta olduğu bilinmekteyken 

dünya ticaret yollarını değiştirecek bir gelişmeye de yine bu bölge tanıklık etmektedir. Küresel ısınmaya paralel 

olarak Arktik Okyanusu’ndaki buzulların erimesiyle birlikte “Kuzey Deniz Rotası” (Northern Sea Route) 

üzerinden hammadde ve mal taşımacılığı buna göre tasarlanmış yeni yük taşıma gemileriyle artık mümkün 

olmaya başlamıştır. Bu rotanın aktif bir şekilde kullanılmasıyla Asya ekonomilerine denizden mal sevk etmek 

çok daha kısa ve az masraflı olacak, bu da bölge ekonomisinin dünyayla entegrasyonunu hızlandıracaktır.  
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Harita 1 – Rusya Federasyonu’ndaki Petrol ve Doğal Gaz Havzaları 

 4  Rus Dış Politikası Açısından Sibirya’nın Sunduğu Avantajlar ve Dezavantajlar 

Tarihsel olarak Rusya’nın nüfusu ve iktisadi gelişimi daha çok ülkenin Batı ya da başka bir deyişle Ural 

dağlarından başlayarak Rus Avrupa’sı (Rusya Ana) denilen kısımlarında yoğunlaşmıştır. Bunun temel nedeni de 

aslında son 300 yıldır Avrupa ve Batı medeniyetinin dünyada hâkim ve merkezi bir konum teşkil etmesidir. Asya 

ile Avrupa arasındaki devasa coğrafyada uzanan Rusya’nın da Batı ile daha yoğun ilişkiler içerisinde olması ve 

Batı’ya yönelmesi bu nedenle anlaşılabilir. Fakat denildiği gibi Asya’nın yükselişi RF’nin iç dinamiklerini 

Doğu’ya doğru yönlendirmeye başlamış ve bunun doğal bir sonucu olarak da Sibirya ve RUD, Moskova için hiç 

olmadığı kadar önem kazanmıştır. Bu çerçevede iç ve dış politika etkileşimini apaçık bir biçimde görmekteyiz. 

Ancak tarihte Rusya’nın Asya’daki uluslararası aktörlere bakışı hep güvenlik açılarından olmuştur. Stalinli 

yıllardan sonra Sovyet-Çin ilişkileri yaklaşık otuz yılı aşkın bir süre için gergin ve rekabet ilişkisinde olmuş ve 

hiçbir Sovyet yöneticisi Asya-Pasifik eksenini uluslararası bir işbirliği alanı olarak değerlendirmemiştir. Asya 

kıtasının Rusya açısından öneminin yeniden değerlendirilmesi, ancak 1990’ların ortasından itibaren gündeme 

gelmiş ve özellikle Çin’e yönelik “stratejik ortaklık” bakışı, ABD’nin uluslararası siyasetteki rolünün 

dengelenmesi ve tek-taraflı eğilimlerinin dizginlenmesi amacıyla önem kazanmıştı. Bu çerçevede özellikle 

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün kurulması Rus-Çin ikili ilişkilerinin örgüt üyesi Orta Asya ülkelerinin varlığıyla 

çok-taraflı bir diplomasiye dönüşmesi sürecini başlatmıştır. Bu çok-taraflı işbirliği süreci, hem sınır güvenliği 

hem ekonomik ilişkilerin artırılması hem de enerji hatlarının yaygınlaştırılması açılarından Asya kıtasında çok 

önemli bir çekim merkezi yaratmıştır.  

 Sovyetlerin dağılmasından sonra Rus dış politikasında gündeme gelen Avrasyacı söylemin Yakın Çevre ve 

Uzak Çevre yaklaşımları, Rus karar seçkinlerinin uluslararası sistemde Batılı güçleri dengeleyecek çok-merkezli 

arayışların bir ürünü olarak karşımıza çıkmıştır. Nitekim Putin’in birçok dış politika konulu konuşmasında Rusya 

coğrafyasının özgünlüğü ve biricikliği vurgulanırken Doğu ile Batı arasında bir köprü rolü ile ABD ile Çin 

arasında “dalgalanan güç” (swing power) deyimleri çok kullanılır olmuştur. Ancak uluslararası sistemde 

yaşanılan küresel mali krizlerin olumsuz etkileri, Moskova yönetimini farklı aktörlerle stratejik ilişkilere girerek 

çok-vektörlü ve çok-araçlı bir dış politika izlemesine destek vermiştir. Nitekim Batılı ülkelerin 2008 mali 

krizinden beri tam anlamıyla toparlanamamaları, Rusya’nın daha dinamik bir ekonomik hayata ve potansiyele 

sahip Doğu’ya yönelme fikrini desteklemiştir. Nitekim 2000’lerin sonlarında etkililikleri yoğunlukla tartışılan 

yeni küresel aktörler olarak BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkeleri, Batı merkezli 

küresel yönetişime alternatif söylemler getirmişler ve kendi coğrafyalarında yeni stratejiler ve sinerji 

yaratmışlardır, ancak 2010’ların ortalarına geldiğimiz bu dönemde BRICS ülkelerinin kalkınma başarılarının 

sürdürülebilirliği etkisini yitirmiş gibi (özellikle Rusya ve Brezilya’da görülen mali krizlerle birlikte) 

görünmektedir. 

Rusya’nın Asya politikasına baktığımızda belirli öncelikleri söz konusudur. Bu çerçevede Sibirya ve 

Uzakdoğu bölgesinin konumu belirli hassasiyetleri doğurmaktadır. Bunları sıralamak ve tartışmak gerekirse;  
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a) Birincil olarak, Rusların dış politikasında hep merkezi konumda olan ulusal güvenlik konusudur. Ulusal 

güvenlik kavramından öncelikli olarak anlamamız gereken husus, Rusya’nın çok-etnikli yapısından 

kaynaklanan bir istikrarsızlık düşüncesidir. Özellikle Çeçen Savaşları’ndan sonra merkezi yönetim etnik 

gruplarla Moskova arasındaki ilişkilere çok hassas açılardan yaklaşmakta ve her etnik bölgedeki etnik Rus 

nüfus varlığına özen göstermektedir. Dolayısıyla nüfusları günden güne azalan Sibirya ve Uzakdoğu 

bölgelerindeki etnik çeşitliliğe ve çoğulculuğa rağmen buralarda ekonomiyi güdebilecek seçkinler olarak 

Rusların (oligarklar) ön plana çıkarılmaları söz konusudur. Nitekim Hruşçev’li yıllarda uygulanılan Bakir 

Topraklar politikasıyla birçok etnik bölgede nüfus dengesinin Rusların lehine geçmesi sağlanmıştı, ancak iş 

göçleri ve doğurganlığın azalmasıyla günümüzdeki azalan nüfusla Moskova yönetiminin bölgedeki 

ağırlığını kaybetme riski söz konusudur. Bu çerçevede dış göçler konusu çok hassas bir güvenlik konusu 

haline gelmiştir. Özellikle Uzakdoğu bölgesine yönelik kısa vadede yaşanılan ve ilerde yaşanılması mümkün 

Çinli işgücü göçüne karşı sınırların kapatılması söz konusudur. 

b) İkincil olarak, bölgesel kalkınma arayışlarında Sibirya ve Uzakdoğu bölgelerine yatırım desteğini çekmek 

ve bu bölgelerin Rusya geneliyle de bütünleşmesine de yardımcı olmaktır. Bu çerçevede yabancı sermaye 

desteğini çekebilmek de önemli bir siyasal tercihtir. Dış politika aracı olarak Batılı ülkeler gibi siyasal 

koşullar aramayan ve daha düşük maliyetli Çin ve diğer büyük Asya ülkeleri (özellikle Güney Kore) 

sermayelerinden daha fazla yararlanarak bu bölgeleri kalkındırma, yapılandırma ve altyapı eksiklerini 

gidermek gibi bir tercih söz konusudur. Bu yatırım ilişkisi, hem Asyalı firmaların bölgede “Rus 

ekonomisinin kurallarına uyacak şekillerde” altyapı yatırımlarında bulunmaları hem de bölge kaynaklı, 

üretimli ve ihtiyaçlı malların ikili ticari ilişkilerin çatısını oluşturması hususlarını kapsamaktadır. Sibirya ve 

Uzakdoğu bölgelerinin dış dünyayla yaptığı ticaretin, Rusya’nın başta Çin olmak üzere diğer Asya 

ülkeleriyle olan ticaret hacmine olumlu katkısı bulunmaktadır; bunun yanı sıra bu bölgenin aslında hali 

hazırdaki ülkelerle farklı oranlarda ticaret geçmişi olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Sanıldığının 

aksine, bölge ekonomisi sadece Asya ülkelerine eklemlenmiş değildir, dış ticaret ilişkilerinde Büyük 

Britanya gibi uzak coğrafyaların da önemli bir payı bulunmaktadır (Lee, 2013). Bölgedeki alt birimler 

incelendiğinde, örnek olarak Saha (Yakut) Cumhuriyeti için Belçika’nın, Kamçatka için ise Güney Kore’nin 

birinci ticaret partneri olduğu görülecektir. 

c) Üçüncü öncelik ise, Asya’nın ve küresel dinamiklerin jeopolitik avantajlarından yararlanmaktır. Bu 

çerçevede Trans-Sibirya hattının tekrar canlandırılarak “Büyük İpek Yolu” projesinin hayata geçirilmesi söz 

konusudur. Öte yandan Sibirya ve Uzakdoğu bölgeleri, komşu oldukları coğrafyalarla Orta Asya’yı, 

Moğolistan’ı, Asya’nın Çin, Hindistan, Endonezya gibi ekonomi devlerini, Japonya, Güney Kore ve dış 

dünyadakiler gibi Pasifik bağlantısını devreye sokabilmektedir. Bu açılardan (özellikle 2008 Gürcistan ve 

2014 Ukrayna krizleriyle) Batı’yla olan gergin siyasal ilişkileri karşısında yeni bir alternatif üretebilmek 

açısından Asya’nın ekonomik ilişkilerine dayanan jeopolitiğini kullanmak için Sibirya ve Uzakdoğu 

bölgeleri Rus yönetimine çok önemli bir avantaj sunmaktadır.  

d) Dördüncü olarak, Rusya’nın ekonomik çıkarlarını ve altyapı şartlarını geliştirmek ve buna bağlı olarak 

devlet ve özel aktörlerin konumlarını güçlendirmek konusu söz edilebilir. Nitekim bölgeye dair bakanlığın 

kurulması ve özel bir kalkınma stratejisinin belirlenmesi açısından Putin yönetiminin bu konularda ciddi ve 

tutarlı olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede süreci hızlandırmak adına bölgedeki federe cumhuriyetlerin 

ve federe bölgelerin başlarına oligarkların atanması söz konusu olmuştur. Putin döneminin ekonomik 

yapılanmasının en önemli aktörleri konumundaki silovikler (eski istihbaratçı ve asker kökenli yöneticiler) ve 

oligarklar, bu bölgeye doğrudan atanarak Moskova merkezli bir kontrol süreciyle buradaki kalkınma 

hamlelerini yürütmektedirler. Bu çerçevede her ne kadar Rusya’nın batısıyla doğusunu birbirine yakın 

kalkınma düzeylerine getirmek kısa vadede mümkün olmasa da belirli merkezler ve şehirler (özellikle 

Novosibirsk bu konuda pilot bölge olarak seçilmiştir) üzerinden bölgesel kalkınma hamlelerinin odak 

noktaları olarak seçildiğini görmekteyiz. Altay Cumhuriyeti’nin Rusya’da kumar turizmi merkezi olarak 

seçilmesi, hem turizmi geliştirmek hem de nüfus yoğunlaşmasını Rusların lehine çekmek adına önemli bir 

örnek olarak da gösterilebilir. 

e) Beşinci olarak, geçmişten beri varolan hidrokarbür (petrol ve doğal gaz) boru hatlarının Sibirya ve 

Uzakdoğu bölgelerine komşu olan devletlere (Kazakistan, Moğolistan, Çin) doğru uzatılması ve bu 

bölgelerin enerji nakil hatlarının ağı olarak merkez bir alana dönüştürülmesi söz konusudur. Nitekim bu ağ 

sayesinde RF, Asyalı partnerlerine AB’ye sattığı petrol ve doğal gazın birçok katı büyüklükteki bir dış ticaret 

hacmi yaratabilecek bir stratejiyi yaratmaktadır (Boru hatları için, bkz. Harita-2). 2013 yılında imzalanan bir 

sözleşmeyle Rosneft’in 25 yıllık bir vadeyle Çin’e 270 milyar dolarlık petrol satışı (Times of India, 21 

Haziran 2013), 2014 Ukrayna krizinin akabinde Rus-Çin Cumhurbaşkanlarının imzalarıyla kesinleşen doğal 

gaz anlaşmasıyla Rusya’dan Çin’e doğru 30 yıl içinde 400 milyar dolarlık bir doğal gaz satış garantisi 

(Reuters, 11 Ekim 2014) , buna bağlı olarak yeni bir boru hattının döşenmesi ve ESPO’nun kapasitesinin 

arttırılması ihaleleri söz konusu olmuştur. 

f) Sonuç olarak, Rusya’nın Asya’daki dış politika ve küresel ekonomi aktörü konumunu da kalıcı hale 

getirmektir. Tabii bu çerçevede Rus politikasının “Asyalılaşması”, küresel bir gereklilik mi yoksa Batı’yla 
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siyasal ve askeri sorunlar yaşayan Moskova açısından yeni bir fırsatlar odağı mıdır, bu tartışma birçok 

açılardan zamana dayalı bir süreci içermektedir. Eski Sovyet mirasını artık bertaraf edebilmek için 

kendilerine yeni bir kilit rol arayan Rus yöneticileri, Avrasyalılık ile Avro-Pasifik kimlikler arasında bir 

konumu tercih etmektedirler. Avro-Pasifik kimliği, Rusya’nın Asya-Pasifik coğrafyasında başat bir aktör 

olmasını sağlamak yanı sıra Avrasyalılığın getirdiği tarihsel ve uygarlık mirasının ağırlığın aşılacağı ve daha 

küresel ve ekonomik anlamda farklı araçların da devreye gireceği bir platform söz konusu olacaktır. Bu 

çerçevede kendi ulusal kalkınma hamlelerinde bu yeni kimlik tartışmaları da araç olacaktır. 

Arktik kaynaklarının yanında yine son yıllarda gözde olan Doğu Sibirya’nın enerji zenginlikleri satış pazarı 

olarak Avrupa yerine coğrafi açıdan daha yakın olan Asya ekonomilerine doğru artan oranda akmaktadır. Her ne 

kadar bölgenin Çin’in basit bir hammadde sömürgesine dönüşeceği endişesi yaşansa da bu konuda ortaya atılan 

“Doğu Yönelimi” stratejisi çerçevesinden çeşitli projeler geliştirilmiştir (Poussenkova, 2009: 133). Bölgenin 

petrol potansiyeli Doğu Sibirya Pasifik Okyanusu (ESPO) ham petrol boru hattıyla artmaya başlamıştır. Senelik 

400.000 varil/günlük kapasiteyle işletmeye alınan hattın kapasitesinin 2020’ye gelindiğinde tam kapasiteye 

ulaşması beklenmektedir. Hali hazırda Rus petrolü Asya pazarlarına ihracı bu zamana kadar rekor bir seviye olan 

1,2 milyon varil/günlük kapasiteye ulaşmış, toplam petrol ihracatı ilk defa 2014 yılı itibariyle % 30’u aşmıştır 

(Vedomosti, 15 Ağustos 2014). 

 

Harita 2 – Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları 

Petrolden sonra Doğu Sibirya’nın doğal gaz yataklarını işleme ve ihraç etmede önemli bir eşik ise son 

zamanlarda atılmıştır. Buna göre, Rus Gazprom ile Çin devlet petrol şirketi CNPC arasında 10 yıldan fazla süren 

müzakereler 21 Mayıs 2014’te nihayete ermiş ve taraflar 2018 yılından başlamak üzere 30 sene süreli yıllık 

azami 38 milyar metre küplük (mmk) gaz alım-satım anlaşmasına imza atmışlardır. Anlaşma Gazprom’un 

Avrupa pazarlarında Amerika’daki ‘shale gas’ devriminden ve dünya Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasının 

rekabetçiliğinden ötürü düştüğü sıkıntılı durumdan sonra Asya’ya açılımı olarak yorumlanmıştır. 400 milyar 

dolar değerindeki bu anlaşmanın Çin ekonomisine kaynak çeşitliliği açısından olumlu katkı yapması 

beklenmektedir. Uzun süren müzakerelerde taraflar arasındaki en hassas pazarlık konularından birisi gaz fiyatı 

olmuştur. Gazprom, Avrupa ortalama satış fiyatında (1000mk/380$) ısrar ederken Türkmenistan’dan aldığı gaz 

için yaklaşık 1000mk/320$ gibi bir fiyat ödeyen Çin için Rus gazının kıymetinin de yakın bir seviyede olması 

gerektiği Çinliler tarafından hesaplanmıştır. Petrol ürünleri fiyatına bağlı olarak yapılan kontrattaki fiyatın 

başlangıçta 1000mk/350$ gibi bir seviyede olduğu anlaşılmaktadır (Milov, 2014). İlk başta taraflar orta yol 

buldu gibi görünse de Çin’in asıl doğal gaz ithal kaleminin LNG olduğu ve bunu da Pasifik’te en az 

1000mk/550$ gibi bir fiyatla satın aldığı düşünüldüğünde burada CNPC’nin önemli bir kazanım edindiği 

düşünülmektedir. Çin petrolden sonra doğal gazı da Rusya’nın Avrupa’ya gönderdiği uluslararası piyasalardaki 

fiyattan daha indirimli bir şekilde ithal edecektir. Rusya’nın buradaki kazanımı ise iktisadi olmaktan çok 

stratejiktir. Rusya Asya-Pasifik açılımı ve bu bağlamda Bölgenin gelişim projelerini Çin’le yaptığı anlaşmalar 

üzerinden somut bir hale getirmiş gözükmektedir. Çin’e satılacak doğal gaz için kaynak olarak RUD ve Doğu 

Sibirya’da yer alan Çayanda (Yakutistan) ve Kovykta (İrkutsk) sahalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu kadar ekonomik değere dayanan avantajlar tartışmasının yanı sıra Sibirya’da yaşayan halklar açısından 

baktığımızda küreselleşen dünya karşısında yerel kimliklerin aciz bir durumda kaldığını görüyoruz. Yerli 
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halkların kendi yaşadıkları özerk bölgelerde bile çoğunluğu yıllardan beri Rusların lehine kaybetmeleri ve hiçbir 

zaman ekonomiyi güden aktör konumuna gelememeleri bu yerel kimliklerin ne yazık ki sadece şehir ve bölge 

müzelerine sıkışmış örnekler olmaya doğru gitme sonucunu da doğurmaktadır. 

Sibirya ve Uzakdoğu gibi büyük ve engin bir coğrafyanın kalkındırılması Rus dış politikası açısından çok 

maliyetli ve zaman alacak bir projedir. Buna bir de Arktik bölgesini eklediğimizde uluslararası hukuk, egemenlik 

sorunları gibi Rus dış politikasına sorunlar ve yeni tartışma konuları yaratması da söz konusudur. Nitekim dış 

göçlerin Sibirya ve Uzakdoğu’daki nüfus dengelerini değiştirme durumu da ayrı bir dezavantaj noktası olarak 

karşımıza çıkmaktadır; bu çerçevede Moskova yönetiminin ulusal güvenlik hassasiyetiyle dizginleri elden 

bırakmayacağı aşikardır. 

 5  Sonuç Değerlendirmesi 

Sonuç olarak tarihsel süreç içerisinde Rusya için Sibirya ve Uzakdoğu bölgelerinin Moskova tarafından 

kaynakları sömürülen yarı koloni olduğu olgusu karşımızdadır. Bu durum 21. yüzyıla kadar böyle devam etmiş 

fakat dışsal etmenlerin zorlamasıyla değişen şartlarda bölge ilk defa ciddi bir şekilde makûs talihini 

değiştirebilecek iktisadi kalkınma tartışmalarının odağında yer almıştır. Bölgesel kalkınmanın kendi içerisinde 

barındırdığı zorluklara rağmen jeo-ekonomik perspektiften bölge kaynakları ve diğer sektörlerdeki gelişimin son 

yıllarda yapılan düzenlemelerden sonra umut verici olduğunu iddia edebiliriz. Ancak enerji sektörü bölgesel 

kalkınmanın tek lokomotifi olarak görülüp diğer sektörleri besleyen bir araç olarak idrak edilmezse bölgenin 

kötü talihini tekrarlaması şaşırtıcı olmayacaktır. Bölgenin en büyük şansı, dünya ekonomik-politik güç 

dengesinin komşu coğrafya olan Asya-Pasifik kıtasına kaymakta olduğu gerçeğidir. Geleceğe yönelik öngörüler 

yapılmak gerekirse, uluslararası konjonktürde Asya’nın yükseldiği bir dönemde Sibirya ve Uzakdoğu 

bölgelerinin kalkınması için yerel yönetimlere verilecek geniş yetkiler adem-i merkeziyetçiliğe ve bu da 

bölgenin zamanla özellikle Çin’le daha sıkı entegrasyonuna sebep olabilecektir. Bu tür bir gelişmenin doğal 

sonucu ise bölgenin ileride Rusya’dan koparak Çin’in bir uydusu haline gelmesi riskini de içinde 

barındırmaktadır. Burada temel nokta Moskova açısından bölge kalkındırılırken kontrollü entegrasyonun ne 

denli yönetilebileceği sorusudur. Eğer bölge tamamen ihmal edilirse bu da sonunda Çin tarafından yutulma 

riskini barındıracaktır. Bölgenin kaybedilmesi Rusya’ya ağır bedeller ödeteceğinden Moskova’nın bulacağı çıkış 

yolu ve bunun uygulama süreci hayati önemdedir.  

Rus stratejist Sergey Karaganov’un hem bölgeyi kalkındırmak hem de 21. yüzyılda zamanın ruhu olan Asya 

yükselişinden faydalanarak Rusya’ya Sibirya üzerinden çizdiği vizyon bu çerçevede dile getirilebilir: Çar I. 

Petro’nun 1700’lerin başında o dönemin yükselen gücü Avrupa’ya Baltık denizi üzerinden açılarak St. 

Petersburg’u başkent yapmasıyla Rusya’nın kaderini olumlu yönde çizmesine benzer bir şekilde 2000’lerde 

Rusya’nın kaderi, yükselen Asya’ya Pasifik üzerinden çıkmak ve ikinci başkenti Vladivostok yapmaktır. Bu 

sayede hem bölge hem de Rusya Federasyonu kurtuluşa erecek, ancak bu yapılamazsa Rusya’yı zor yıllar 

bekleyecektir. Karaganov’un deyimiyle, Çar I. Petro bu yüzyılda yaşasaydı aynen böyle bir karar alır, karasal 

merkez Moskova’dan çıkar, fakat başkenti bu sefer Avrupa’daki St. Petersburg yerine Asya sınırı olan 

Vladivostok’a taşıyabilirdi (Karaganov, 2012). Bu vizyonun 21. yüzyıl gerçeklerinde Rus karar alıcılar 

tarafından paylaşılıp paylaşılmayacağı tartışmaya açık iken, tartışmasız olan konu bölgenin asırlar boyu süren 

yalıtılmışlık ve ihmal edilmişliğinin son yıllarda yaşanan gelişmeler neticesinde artık kader olmaktan çıkmakta 

olduğu gerçeğidir.  
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