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ÖZET
[GÜNAY, Serdal]. [Rusya Federasyonu’nun Suriye İç Savaşı’ndaki Dış
Politikası: 2011-2016], [Yüksek Lisans Tezi], Ankara, [2017]
Rusya Federasyonu’nu tarihsel süreç içerisinde siyasi, ekonomik ve askeri
dalgalanmalar yaşadı.1721’de Çarlık Rusya’sı ile başlayan büyüme, 1917devrimi ile
yerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) bıraktı. Sovyetler
Birliği’nin 1991’de parçalanması sonucunda Rusya Federasyonu dünyadaki yerini
aldı. Rusların küresel düzlemde yaşadığı gelişmelerle inişli çıkışlı süreçleri oldu.
Ancak Ruslar her zaman ayağa kalkmayı başarmıştır. Rusya Federasyonu’nu bir
yandan Çarlık İmparatorluğu üzerinden diğer yandan da Sovyetler Birliği gibi süper
güç üzerinde ayağa kalkmaya başladı. Bugünkü Rusya Federasyonu’nun Suriye İç
Savaşı’ndaki Dış Politikasını anlayabilmemiz için küresel iki gücün tarihsel arka
planının iyi kavranması gereklidir.
Rusya Federasyonu’nun Dış Politikasını, Suriye İç Savaşı’ndaki kodlarla
anlayabiliriz. Bu kodların merkezi Rusya Federasyonu’nda, uzantısı Suriye
Devleti’ndedir. Rusya’nın küresel ve bölgesel gelişmelerdeki etkisi Kafkasya, Asya
ve Ortadoğu’da derinleşmeye başladı. Rusya, coğrafi yakınlığını, askeri gücü
doğrultusunda bölgesel ve küresel şekilde kullanmaktadır. Rusya, askeri gücünün
yanında diplomasi kabiliyetini de kullanarak ülkeler üzerinde siyasi nüfuz
oluşturmuştur. Rusya, uluslararası siyasal sistemde ABD, Avrupa Birliği ve bölgesel
güçlerle rekabet içerisindedir. Rusya Federasyonu, uluslararası alanda Rusların
çıkarlarını korumak üzerine kurduğu dış politikasını Suriye’de hayata geçirdi. Rusya,
Suriye İç Savaşı’nda Beşar Esad’ın yanında yer aldı.
2010 yılında Arap ülkelerinde ortaya çıkan “Arap Baharı”, Ortadoğu’da
önemli siyasi sonuçlar ortaya çıkardı. “Arap Baharı”; kimine göre “halk
ayaklanması”, kimine göre “devrim”, kimine göre “terör”dür. 18 Aralık 2010 yılında
Tunus’ta Muhammed Buazizi’nin kendini yakmasıyla başlayan ve sırasıyla Lübnan,
Mısır, Yemen, Bahreyn, Libya, Ürdün, Irak ve Suriye’ye yayılan halk ayaklanmaları
aslında hem küresel hem bölgesel statükoya isyandır.
ABD’nin başının çektiği Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ile Rusya’nın
öncülük yaptığı Çin, İran, Suriye ülkeleri arasındaki çıkar çatışması, Suriye İç
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Savaşı’nın uzamasına neden oldu.
İç savaş, 6’ıncı yılını geride bıraksa da binlerce insan hayatını kaybetti ve
milyonlarca insan göçe zorlandı. Buna rağmen Suriye İç Savaşı’nın kısa sürede
çözülmesi zor gibi görünmektedir. Uluslararası güçler, Suriye İç Savaşını uzun
süredir bölgesel örgütleri kullanarak yürütmektedir. Suriye’nin normalleşebilmesi
için Rusya ve ABD’nin küresel, bölgesel ve yerel örgütlerle bir araya gelerek ortak
çözüm oluşturması gereklidir. Bu iki ülke masada çözüm geliştiremezse doğası
gereği ya bir yenilgi ya da bir galibiyet yaşayarak çözüm olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Suriye İç Savaşı, Rusya, Rus Dış Politikası, İç Savaşın
Kodları, Rusya ve ABD, Halk Ayaklanmaları, Diplomasi, Küresel Güçler,
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ABSTRACT
[GUNAY, Serdal], [Foreign Policy of Russian Federation During Syrian
Civil War: 2011-2016], [Dissertation], Ankara, [2017]
During the historical process, Russia came face to face with some
fluctuations in economics, politics and military. In 1721 The Russian expansion
began with Tsardom which gave place to Soviet Union in 1917. After the collepse of
the USSR in 1991, Russian Fedaration take its place in the history of the world.
Russians had some bumpy relations with improvements which occured in global
arena. But Russians always achieved to arise. First, they had arised with tsardom and
than it kept going with the USSR. They are both super powers created by Russian.
Unless understanding both of those powers, we can't understand the Syrian politics of
Russian Federation.
We can understand the Russian foreign policy with some codes which we
gain from Syrian Civil War. The core of these codes is in Russian Federation and
extension of them is in Syrian Arab Republic. Russian impact have being started to
deepening in Caucasus, Asia and Middle East. Russia takes advantages for its
geopolitical position by using military force as regional and global. Beside of this,
Russia also use its diplomatic power to create political influance on countries. In
international political system, Russia has competition with the USA, EU and other
regional powers. Finally, Russian Federation put its foreign policy into effect to
maintain its priorities in Syria. Russia stands by side of Bashar Al-Assad.
In 2010, Arab Spring began in Arab countries. It found out some important
political results in Middle East. The Arab Spring was a civil commotion in according
to some experts. On the other and, some scholars called it as "revelation." And some
others said "it is just terrorism." In 18 January 2010, the Arab Spring began with
Muhammad Bouazizi's burnt by himself in Tunusia. It suddenly spread to Lebanon,
Egypt, Yemen, Bahrein, Libya, Jordan, Iraq and Syria.
In Syria, war have become deepened because of the conflict of interest
between the blocks of the USA and its allies and the blocks of Russia-China and their
allies.
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In sixth year of the war, millions of people lost their lifes and forced to
migrated. International powers try to control the civil war by using regional and
international relations.
For the normalization in Syria, Russia and the Usa have to come togather and
discuss a common solution.
Key Words: Syrian Civil War, Russia, Russian Foreign Policy, the codes of civil
war, civic commotions, diplomacy, global powers.
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ÖNSÖZ
Ortadoğu bölgesine yönelik bir tez hazırlamaya karar verdiğimde konum
hazırdı ve zaman kaybetmeden çalışmalara başladım. Yazdıklarımı toplamaya
başladığımda iyi bir çalışma ortaya çıkaracağına inancım artmıştı. Bu konuda
çalışmaya başladığımda kaygılar, korkular, uyarı, destek ve umut hepsi bir arada
bulunmaktaydı. Aslında bir akademik çalışma üzerinde olmaması gereken bir gölge
vardı. Ne yazık ki bu gölge şimdilik üzerine düştü. Akademik çalışmamda
umutluydum ve desteğim de vardı. Bu desteğin büyüdüğünü de gördüm. Bizler için
değerli olan “zaman” kıymetsiz oldu ve konjonktüre kurban gitti. Zor zamanlarımda
bana destek veren Kartaca Kralı Hannibal’ın “Ya yeni bir yol bulacağız, ya da yeni
bir yol yapacağız!” sözleri güç verdi. Geçmişe ve yazdıklarıma takılmadan yeniden
bir başlangıç yaptım.
Suriye’de binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Suriye İç Savaşı
ve Rusya’nın oynadığı rolü tez çalışmam yaparak akademi dünyasına küçük bir katkı
sağlamak istedim.
Rusya’nın Dış Politikası ve Suriye İç Savaşı’nı yönelik Tez hazırlamam
konusunda yönlendiren ve emek veren Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’a teşekkürlerimi
sunarım.
Akademik çalışmalarımda desteğini esirgemeyen ve kaynak sağlayan; Erhan
Yaş, Mutlu Şahin, Orhan Kaya, İbrahim Kaya ile maddi ve manevi gücünü yanında
hissettiğim eşim Seda Günay’a ayrı ayrı teşekkür ederim.
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GİRİŞ
Rusya Federasyonu’nun, Ortadoğu’ya ve Suriye’ye tarihsel ilgisini ve
politikasını kavramadan Arap Baharı’ndaki uluslararası siyaseti, savaşı, ekonomiyi,
diplomasiyi ve stratejiyi anlamak mümkün değildir. Rusya Federasyonu’nun
Ortadoğu’ya yönelik sessiz ve derinden hareket eden diplomasi yeteneği ile tarihsel
birikimini

düşündüğümüzde

Rusya’nın

Ortadoğu’ya

ve

Suriye’ye

yönelik

politikasını anlamamızı kolaylaştıracaktır. Rusya, Arap Baharındaki sessizliğini
Kırım’a müdahale ile Batı’ya; Güney Osetya Savaşı ile de ABD’ye karşı
yükseltmiştir.
Rusya’yı Suriye’ye ya da Ortadoğu’ya çeken gelişme neydi? Arap Baharı ile
Tunus, Mısır, Libya ve Yemen’de halk ayaklanmaları ile Batı destekli iktidar
değişiklikleri meydana gelirken Rusya; hegemonik çıkışını Gürcistan ve Ukrayna ile
başlatmıştır. Ancak SSCB’nin Afganistan’a 1979 yılında müdahalesi ile 15 Şubat
1989 tarihinde geri çekilmesi ile Suriye iç savaşına müdahalesi arasındaki uzun yıllar
geçmesine rağmen Rusya bir kez daha Ortadoğu’ya sıcak bir müdahale yaparak
ABD’ye, Suudi Arabistan’a ve bölgesel aktörlere hem geçmişini hem de şimdiyi
hatırlatmıştır. Rusya, Ortadoğu çöllerine Sibirya soğuklarını getirerek ABD’ye ve
Batı’ya Suriye’nin kırmızı çizgi olduğu göstermiştir. Küresel hegemonya güçlerinin
dünyaya egemen olmak için Ortadoğu’ya hükmetmek ve bölgedeki statükolarını
koruma isteklerini sürdürmek istemektedirler.
Ortadoğu coğrafyasının tarihsel birikimi, jeopolitik ve jeostratejik özellikleri
nedeniyle geçmişten günümüze ayrıcalıklı konumunu sürdürmüştür. Bu bölgenin
denetimini sağlayan imparatorluklar ve ulus devletler güçlenirken diğer yandan da
bölge ülkeleri üzerinde söz sahibi olmuşlardır. Ortadoğu bölgesinin zengin petrol
kaynakları ile enerji imkanına kavuşan küresel güçler, denizlere ve okyanuslara
ulaşma ayrıcalığına kavuşarak askeri alanda da gücünü artırmışlardır. Ortadoğu
bölgesinin önemi nedeniyle tarihsel olarak tek başına bu bölgeye tek bir gücün
egemen olmasına izin verilmemiştir. Bu bölgede birden fazla gücün denetimi olurken
küresel güçlerin, Ortadoğu bölgesindeki ayrıcalıklarını korumak için siyasi,
ekonomik ve askeri işbirliği içerisinde olduğu bölge ülkeleri her zaman olmuştur.
Afganistan, Irak ve Suriye’de yaşanan iç ve dış müdahale kaynaklı savaşlar
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ile mezhep, etnik ve bölgesel savaşlar aslında küresel güçlerin tetiklediği sorunlardır.
Küresel güçlerin Ortadoğu bölgesindeki savaşları kışkırtması ve çatışmaları
derinleştirmesindeki amaç yarattıkları hegemonik sistemlerinin Ortadoğu’ya egemen
olmasıdır. Ortadoğu’nun devletleri birbirine düşman edilir ve aralarında savaşlar
çıkarılır. Küresel güçler, devlet altı grupların, etnik, mezhep ve inançsal çelişkilerini
kullanarak Ortadoğu’da hakimiyet derinliğini ve boyutlarını artırmak istemektedirler.
Rusya Afganistan’daki politikası ile ABD Suriye’deki politikası ile geri çekilme
hamleleri yapsalar da gerçek anlamda Ortadoğu’dan uzaklaşmamışlardır. ABD Irak
ile Rusya Suriye ile Ortadoğu’daki varlığını hiçbir zaman bırakmadıklarını
gösterirken iki küresel güç ABD ve Rusya, Suriye İç Savaşı ile dolaylı bir mücadele
yürütmeye başladılar.
Uluslararası Siyasal Sistem’de ülkelerin davranışlarını ve tepkilerini anlamak
için tarihsel arka planına bakmak ülkelerin, amaçlarının ne olduğunu anlamamızı
sağlar ya da kolaylaştırır. Anlık değerlendirmeler, tarihsel hataya sürüklerken geniş
bir perspektif ile olayları ele almak bizi doğru yola götürecektir. Rusya
Federasyonu’nun Dış Politikası, Suriye’yi nasıl etkiledi? Rusya Federasyonu’nu,
Suriye İç Savaşı’na müdahale etmeye zorlayan gelişmeler nelerdi? Ortadoğu’nun
coğrafyasının tarihi darbeler, savaşlar ve ayaklanmalar üzerine şekillenmiştir. Arap
ülkelerinde gelişen olaylar Uluslararası Siyasal Sistem’de uzak olmasa da 2010
yılında ortaya çıkan Arap Baharı, Ortadoğu’da yeni bir düzenin işaretini vermektedir.
Bu yeni düzende kilit ülke Suriye oldu. Ortadoğu’da Lübnan, Mısır, Yemen,
Bahreyn, Libya, Ürdün, Irak gibi ülkelerde yönetimler kısa sürede giderken
Suriye’de Beşar Esad, Rusya’nın desteğiyle ayakta kaldı ancak Esad’ın ülkesinde
kargaşa eksik olmadığı gibi küresel güçlerin ve yerel örgütlerin mücadele sahası
oldu.
Bu çalışmanın amacı Rusya Federasyonu’nun Dış Politikasını etkileyen
gelişmelerle birlikte Suriye İç Savaşı’na müdahalesini değerlendirmek ve geleceğine
ilişkin varsayımda bulunmaktır. Rusya Federasyonu, Çarlık İmparatorluğu ve
Sovyetler Birliği mirasları üzerinden yükselmiştir. Bu iki ülkenin sonlarını getiren de
savaşlar olmuştur. Rusya ve ABD arasında sınır hattını belirleyen bir çizgi var mı?
Bu sınırın aşılması halinde iki ülke arasında savaş çıkar mı? Bu ülkelerin tarihsel
mirasını sahiplenen Rusya Devlet Başkanı Putin, aynı akıbete uğramaktan korkuyor
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mu?
Rusya, Ortadoğu’dan neden çıktı? Ne zaman çıktı? Şimdi niye girdi? Arap
Baharı neden çıktı? Suriyeliler, iktidara karşı neden ayaklandı? Arap Baharı mı
Amerikan müdahalesi mi? Arap Baharının “baharı”nda halk nerede? Uluslararası
güçler neden bölgesel örgütleri kullanır? Suriye İç Savaşı’nı şekillendiren isyan mı
devrim mi? Rusya Federasyonu’nun Suriye İç Savaşı’nda, Suriye’ye desteğini ne
kadar sürdürebilir?
Bugünkü Rusya Federasyonu’nun Suriye İç Savaşı’ndaki Dış Politikasını
anlayabilmemiz için küresel iki gücün tarihsel arka planının iyi kavranması
gereklidir. Bu nedenle tarihsel metodoloji kullanılarak Rusya’nın geçmişten ve
günümüze kadar Kafkasya, Balkanlar, Asya ve Ortadoğu’daki dış politikası ve
olaylara yaklaşımı analiz edildi.
Rusya Federasyonun Dış Politikası’ndaki gelişmeler ve doktrinler küresel bir
gücün nasıl hareket ettiğini anlamamızı kolaylaştırmıştır. Rusya’nın Suriye İç
Savaşı’ndaki tutumu, kararı ve olaylara yaklaşımı bölgenin önemini anlatmaktadır.
Rusya’nın Suriye’ye müdahalesi ve Suriye’deki dış politika hamlesinin ne anlama
geldiğini ve Suriye’deki kararlı tutumunu anlatmak için geniş bir literatür taraması
yapılmıştır.
Rusya Federasyonu, Suriye İç Savaşı’na müdahalesi ile küresel ve bölgesel
bir güç olduğunu başta ABD’ye ve NATO gösterdi. Küresel bir güç olan Rusya’nın
Suriye Dış Politikası ile Ortadoğu’ya müdahalesi bölgedeki dengeleri etkiledi.
Rusya, Suriye’de askeri gücün yanında diplomasiyi kullanırken özellikle Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyinde Suriye’ye yönelik kararları veto etti. Rusya’nın ve
diğer

güçlerin

Suriye

konusundaki

tavırları

analiz

edilerek

varsayımlar

gerçekleştirildi. Rusya’nın, küresel dış politikası ve Suriye İç Savaşı’ndaki dış
politikasına yönelik değerli kitaplar, makaleler ve çalışmalardan yararlanarak
Rusya’nın Suriye’de gösterdiği yaklaşım analiz edilmeye çalışıldı.
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BİRİNCİ BÖLÜM
TARİHİ ARKAPLAN-ÇARLIK DÖNEMİ
1.1

Çarlık Dönemi Rusya İmparatorluğu ve Ortadoğu

Rus topraklarında çok eski dönemlerde yaşamış olan Kimerler, İskitler, Gotlar,
Sarmatlar, Antlar gibi kavimlerin Slav-Ruslarla karşılaşmaları ve mücadeleleri
sonucunda knezliklere ya da beylikler şeklinde zamanla kurumsallaşarak ilk
devletleşme adımlarını atmaya başlamışlardır.
Slavlar; Kafkasların Doğu, Batı ve Güney bölgesine yerleşmişlerdir. Ruslar,
Ukraynalılar, Belaruslar olarak Doğu’ya yönelmişlerdir. Polonyalılar, Çekler,
Slovaklar Batı’ya doğru yönelmişlerdir. Bulgar, Hırvat, Sloven, Sırp ve
Makedonyalılar

ise

Güney’e

doğru

inerek

bu

bölge

üzerinde

yerleşim

sergilemişlerdir.
Kafkaslarda, Orta Asya’da, Batı Avrupa’da farklı etnik ve inançtan halkların
5.yüzyıldan itibaren Rusya topraklarına girmesi ile küçük knezlikler meydana
getirdiler. Bu knezlikler arasında uzun süre siyasi ve ekonomik mücadelelerin
ardından 9. yüzyılda İskandinav asıllı halk tarafından ilk Rus devleti kuruldu. Rusya
bölgesinde, Novgrood ve Kiev merkezli devletin temeli atılmıştı. Bu merkezlerdeki
knezliklere son veren IV. Ivan, knezliklere arasında siyasi birliği sağlayarak Çarlık
İmparatorluğu dönemini başlattı. Rusların; Kafkasya, Asya, Avrupa ve Ortadoğu gibi
geniş bir bölgede imparatorluk sınırlarını yayma hedefleri bulunmaktaydı. Rusların,
knezlikler döneminden imparatorluk dönemine geçiş ile Rusya Federasyonu şekline
gelmesindeki tarihsel süreci uluslararası ilişkiler bağlamında ele alındı. Rusya’nın
küresel bir güç olarak dünyadaki önemi değerlendirilerek Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği ile Suriye bağlamındaki Ortadoğu politikası ele alınarak aktif
dış politikasını değerlendirilecektir.
İlk Rus devleti 9.yüzyılda İskandinav kabileleri tarafından kurulsa da devletin
merkezini Novgorod ve Kiev oluşturmaktadır. Bu iki merkezdeki knezlikler Rusların
teşkilatlanmasını

sağlarken

devlet

temelli

bir

sistemini

oluşmasına

katkı

oluşturmuştur. Kiev Rus Knezliği’nin içteki siyasi kargaşa ile diğer knezliklerden
gelen saldırılarla uğraşması nedeniyle bu knezliğin güçlenmesine yaramıştır. Kiev
Rus Knevzliği’nin Bizans ile siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkiler yürütmeleri
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Ortodoks mezhebini kabul etmelerine knezliğin resmi dini olmasının önünü açmıştır.
Peçenekler, Kumanlar ve Hazarların saldırılarına uğrayan Kiev Rus Knezliği’nin
sürekli bu kavimlerin saldırılarına maruz kalmasının sonucunda zayıflamasına ve
yıkılma sürecini hızlandıran etken olmuştur. Knezliğin varlığının en büyük tehdidini
oluşturan Moğollar ise son darbeyi vurdu. 1
Kiev knezliğinin yönetim ve askeri birikimleri üzerine kurulan Rusya’da devlet
idaresi yıllar içerisinde güçlenmiştir. Rusya bölgesindeki siyasi, ekonomik ve askeri
temelli sınıflaşma toprak üzerinden şekillenmiştir. Rusya’da her prensin kendine ait
toprakları bulunmaktaydı. Bu topraklar Udel ya da Apanaj dönemi olarak
adlandırılmaktadır. Knezlikler hükümdarın oğulları arasında bölündü ve her prensin
kendine ait toprakları olması ile Apanaj dönemi hızlı şekilde çoğaldı. Bu durum
ülkedeki

toprakları

bölmesinin

yanında

aynı

zamanda

siyasi

birliği

de

parçalamaktaydı. Ülkenin en önemli toprakları Güneybatıda Galiçya, Volinya;
Batı’da

Polotsk,

Smolenksk;

Kuzeyde

Novgorod;

kuzeydoğuda

Moskova

oluşturmaktaydı. Ülke topraklarının dört parçaya bölünmesi ülkenin siyasi birliğini
zayıflatmaktaydı. Kuzeydeki Novgorod prenslikleri; Litvanyalılar, İsveçliler,
Norveçliler ve Alman şövalyelerine karşı savaşmak zorunda kaldılar. Siyasi açıdan
bakıldığında zayıf apanaj prenslikleri, dış saldırılar açık olmakta ve bu saldırılara
karşı askeri olarak savunma geliştirememekteydi. Litvanya ve Polonya prensliklerin
saldırısı karşısında Batı kısmını kaybettiler, Moğollar ise 1240’tan 1480’e sürecek
saldırıları gerçekleştirme olanağı buldu. 2
Feodal sistemde toplumsal ve ekonomik üretim biçimini belirleyen ana etken
üretim ilişkileri ile tüketim ilişkilerinin biçimidir. Üretim biçimi toplumsal
katmanları ve ayrıcalıklı sınıfları belirlemiştir. Feodal düzende, derebeyi üretim
araçlarına sahip olmasına rağmen köylüye tamamen hakim olamamıştır. Derebeyi
köylünün emeğini sömürmeyi mümkün kılan bir toprak düzeni inşa etmişti. Bu
toprak düzeni Apanaj Rusya’sının feodalizm olarak adlandırılmaktadır. Apanaj
Rusya’sının prensliklerinin temel ekonomik geçim kaynağı tarımdır ve tarım arazileri

Nicholas V. Rıasanovsky ve Mark D. Steınberg, Rusya Tarihi Başlangıçtan günümüze, Çev.:
Figen Dereli, İnkılap Yay., İstanbul, 2014,ss.19-38.
Apanaj: Prens tarafından hanedana mensup olanlara gelir getiren mülk ve maaş olarak tahsis olunan
arazidir.
2
a.g.e.,ss.61-62.
1
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üzerinde köylüler alınıp satılan serflerdi. 3
Apanaj dönemindeki iç karışıklıklar ve dış saldırılar III. İvan’ın 1462’den
1505’e kadar devam etmiştir. Bu dönem III. Vasili’nin saltanı ile birlikte Apanaj
döneminin bitişi kabul edilir. III. İvan ve III. Vasili dönemi Rusya’nın yükselmesi ile
Moskova’nın başlangıcı olarak kabul edilir.

III. İvan, Novgorod ve Tver gibi

prenslikleri ele geçirdi ve Moğollara üstünlük sağladı. Rusya’yı birleştirerek
Moskova’nın üstünlüğünü sağladı. 4
III. İvan’ın Novgorod ve Tver’i, Moskova’ya dahil etmesi ile Rus apanajları ve
boyarlarının azalmasını sağlamıştır. III. İvan, Rus topraklarını genişletmesi ve
ülkedeki siyasi birliği sağlamasıyla 1493 yılında toprakları üzerinde egemenlik
kurma başladı. III. İvan hem çar ve otokrat unvanlarını kullanmaya başladı hem de
kutlama bir kilise ayini ile taç giyme töreni uygulamasını başlattı ve anlaşma yaptığı
devletlere üstünlük gösterdi. 5
1505’te 1533’e kadar hüküm süren oğlu III. Vasili Starodub, Çernigov-Seversk
prensliklerini, yukarı Oka bölgesin ve kalan apanajların hepsinin bölgesine kattı. III.
İvan’ın politikasını sürdüren III. Vasili, boyarları ve apanaj prensliklerini katı şekilde
yöneterek merkezi konumunu güçlendirerek Kazan Hanlığına baskı kurdu. 6
IV. İvan, 1547’de kilise tarafında taç takılması ve çar unvanı alması ile
egemenliğini saltanatını sağlamlaştırdı. IV. İvan, taç giyme törenini özellikle
patriklere yaptırarak Moskova topraklarına ve dış ilişkilere tek başına hakim
olmuştur. IV. İvan, ülkeyi modernleştirmesi, merkezileştirmesi ve reformlar şeklinde
yenilikler gerçekleştirerek ülkeye mutlak egemen oldu. IV. İvan saltanatı döneminde
feodal parçalanmanın üstesinden gelmek, dağınık toprakları bir devlet içinde
bütünleştirmek ve hükümetin merkezileşmesi ve sistemleşmesi için özel bir çabaya
girmiştir. 7
IV. İvan, 1547 yılında etkili saltanatının sürdürmek amacıyla Romanov boyar
ailesinden Anastasia ile evlenmesi boyarların “evlilik siyasetine” uygun bir hamle
yapmasına; Metropolit Macarius’un Sylvester isimli bir rahibinin ve saray memuru
Doç. Dr. Türkkaya Ataöv, Rus Devletinin Kuruluşu, s.219.
Rıasanovsky Nicholas V. ve Steınberg Mark D.,Rusya Tarihi Başlangıçtan günümüze, Çev.:
Figen Dereli, İnkılap Yay., İstanbul, 2014,ss.100-101.
5
a.g.e.,ss.101-105
6
a.g.e.,s.105
7
a.g.e.,ss.143-145.
3
4
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Aleksey Adaşev’in de içerisinde yer aldığı Danışmanlar Gurubu olan Seçilmiş
Kurulla çalışma kararı alması tebaası ile ilişki geliştirmesi yönünde dikkat çekicidir.
IV. İvan, 1549 yılında da Zemski Sobor ( Ülke Meclisi) kurumu ile mülk temsilcileri
toplama yönünde adım atmıştır. Çar, ilk kurumda tebaasının şikayetlerini dinlemek,
çeşitli konularda görüşlerini almak amacıyla; ikinci kurumda ise planlanan
reformları, yapacağı yerel hükümet yasaları ve değişikliklerinde onaylarını alma
girişimleridir. 8
IV. İvan, reformlarını ve yasal değişikliklerini gerçekleştirirken geçmişin
normları ve toplumsal yapısıyla çatışmamakta; mutlak monarşiyi idari ve hukuki
uygulamalarla sistemleştirmektedir. Kilise, çarın izni olmadan topraklarını
genişletememekte; merkezi olarak atanan memurların denetlenmesi ve soylu sınıfın
askerlik hizmetini düzenleyerek kontrollü şekilde ülkeye mutlak egemen olmanın
yollarını döşemekteydi. 9
IV. İvan, kendisinde önce devam eden step halklarının saldırılarına maruz
kalmaktaydı. Rusya, Tatar ordularının özelliklede Kazan, Astrahan ve Kırım
Hanlıklarının büyük çaplı akınlarına maruz kalmakta ve bu saldırılar kargaşa, yıkım
ve güneydoğu sınırını tehlikeye atmaktaydı. IV. İvan bu saldırıları nedeniyle 1551’de
en yakındaki Kazan Hanlığına karşı saldırganlaşarak vassal kavimlerinden bazılarını
fethederek Kazan yakınlarında Sviiazsk kalesini inşa etmiştir. Tatar ordular,
Rusya’nın kuzeyine sürekli saldırarak harap etmeleri IV.İvan’ı 1552’de Tatarlara ait
Kazan kalesini ve Astrakhan’ı ele geçirmesine neden oldu. Rusya’nın geniş bir
Müslüman nüfusu birleştirmesine ve Rusya’nın etnik ve dini anlamda çeşitlenmesi
ve Sibirya’ya doğru genişlemesine yol açtı. Kazan’ın fethinin ardından Ruslar,
Astrahan’ı ilk kez 1554’te son kez de 1556’de alarak kendi denetimlerine aldılar.
Rusya’nın üç önemli Tatar düşmanından geriye Osmanlı Devleti’nin arkasında
olduğu Kırım Hanlığı kalmıştır. Kırım güçleri, 1554-1557-1558’de Çar’ın
topraklarını istila etmiş, ancak her seferinde geri çekilmek zorunda kalmışlardır. 10
IV. İvan’ın reformları, savaşları ve diplomatik girişimleri Moskova’nın
mutlakıyetini güçlendirmeye yönelikti. Ancak IV. İvan’ın ikinci döneminde
Moskova’nın genişlemesiyle Apanaj dönemine bağlı kalan boyarların sayıları 16.
8

a.g.e.,ss.146-147.
a.g.e.,ss.147-148.
10
a.g.e.,s148.
9
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Yüzyılda 200’e çıkmış ve boyalar ile Çar arasında şiddetli bir çatışma yaşanmakta ve
Seçilmiş Kurul ile bağlarını koparmıştı. IV. İvan, kişisel ve mutlak hakimiyeti için
savaşmakta ve kırılma noktası 1564 yılında Moskova’dan ayrılan Çar, Aleksandrov’a
yerleşerek tahtan ayrılma arzusunu ifade eden bir mektup ile boyarları ve ruhban
sınıfını suçlamaktadır. Bu gelişme üzerine boyarlar ve Moskova halkı Çar’ın ülkeyi
yönetmek için sunduğu iki şartı kabul etti. İlk şartın Moskova devleti Çar’ın uygun
gördüğü şekilde idare edilerek olan Oprichnina adıyla bilinen özel bir kurumun ve
bölüğün yaratılması ve hainleri uygun gördüğü şekilde cezalandırma, idam etme ve
mal varlıklarına el konulması olarak Çarlık hakkıydı. 11
IV. İvan’ın ölümünden sonra en büyük oğlu Fyodor (1584-1598) Rusya’yı
yönetti ve bu dönemin en büyük olayı Rusya’da patriklik kurulması ile kilise
hiyerarşisinin yükselmesi ve genişlemesidir.
Godunov tarafından yönlendirilmiştir.

Fyodor saltanatı zamanında Boris

12

Karışıklık Dönemi, 17. Yüzyılın başından Boris Godunov’un 1598’de Moskova
tahtına geçmesinden 1613’te Mihail’in çar olarak seçilmesine ve Rusya’da Romanov
Hanedanlığının kurulmasına kadar geçen süreyi kapsamaktadır. 13
Rusya ile Polonya 1689’da ittifak antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya
Avusturya ve Venedik de katılarak Osmanlı karşıtı ittifak güçlendirildi ve
Avrupa’nın Osmanlıya karşı güçlü olmasını sağladı. 14
I. Petro’nun 1689 yılındaki Danimarka ve Lehistan ile ittifak yapmasına
güvenerek egemenliği boyunca Karadeniz’e ve boğazlara hakim olmasının yanında
sıcak denizlere ve Baltık Denizi’ne doğru genişlemek istemiştir. I.Petro, güneye inme
politikasını Karadeniz’e inerek gerçekleştirmek istemesinin iki hedefi vardı. Rusya,
1695’te Kırım Tatarlarının akınlarını önlemek ve 1696’da da Karadeniz’e inmek için
Osmanlı kalesi olan Azak Kalesi’ni ele geçirme istedi. I. Petro, Kırım Tatarlarının
koruyucu ve Karadeniz ve Güney Rusya’daki kıyıları kontrol eden güç olan Osmanlı
İmparatorluğu ile savaşarak Azak kalesini alma girişimleri birkaç başarısızlıktan
sonra ele geçirdi. Bu savaş girişiminin ardından I. Petro, Azak’ı almak için denizcilik
alanına yatırım yaparak hem karadan hem de denizden kuşatarak Osmanlılardan,
11

a.g.e.,ss.150-153
a.g.e.,s.158.
13
a.g.e.,s.160.
14
Hosking Geoffrey , Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21.Yüzyıla, Çev.: Kezban Acar, İletişim
Yay., 1. Baskı, İstanbul, 2011, s.256.
12
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Azak kalesini aldılar. 15
I. Petro’nun Karadeniz’e ve Akdeniz’e inme denemeleri 14 Temmuz'da RusOsmanlı antlaşmasının İstanbul’da imzalanarak gerçekleştirme imkanı buldu. Bu
antlaşma ile Ruslar Azak ve Taganrog imtiyazlarıyla Osmanlı’da yerleşik bir
bakanlık hakkı kazandılar. I. Petro, Osmanlı ile 1696’da Azak Kalesi için yaptığı
savaşı kazanmasının etkisiyle ve Lehistan ve Danimarka krallarıyla yaptığı ittifak
anlaşmasına güvenerek 1700 yılında kuzeydeki komşusu İsveç saldırdı ancak
yenildi. 16
I.Petro bu yenilginin ardından ordusunu top ve gemi konusunda yenileyerek
İsveç üzerine tekrar bir sefer düzenledi ve 1709 yılında Paltova Savaşı’nda yendi.
Rusya’ya karşı savaşı kaybeden İsveç kralı Osmanlı Devleti’ne sığınması üzerine
iadesi istenen kralı teslim etmeyen Osmanlı Devleti’ne I. Petro savaş ilan etti.
I.Petro, 1710 yılında Moldova, Eflak, Sırbistan ve Karadağ’daki Hıristiyan tebaasına
güvenerek Osmanlıyı yeneceğini düşündü. Ancak Osmanlı, Rusya’yı yenerek Azak
Kalesini tekrar aldı. Osmanlı ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut

antlaşmasıyla Azak Kalesi Osmanlıya geri verildi 17
Rusların çarlık (1547-1721) ve Rusların İmparatorluk (1721-1917) döneminde
Ortadoğu’da izledikleri strateji önemlidir. Bu stratejinin politikası Suriye’dir ve iki
temel önemi vardır. İlki Suriye’nin Ortodoksları için kutsal sayılan Filistin ve
çevresine ulaşımda stratejik bir konumda olmasıdır. Filistin ve çevresi, tarih boyunca
Ortodoks Rusların önemli dinsel ziyaret mekanları ile Rus Ortodoks Kilisesi’nin ise
önemli nüfus alanlarından biridir. Rus Ortodokslarının dini görevlerini yerine
getirmek

amacıyla

Filistin’e

ulaşmaları

tarih

boyunca

Suriye

üzerinde

gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle Suriye toprakları Rus Ortodoksları için güvenli bir
güzergah

konumundadır.

Suriye’nin

Rusların

Ortadoğu

politikasında

özel

konumunun diğeri nedeni ise I. Petro döneminde sürekli bir güneye inme stratejisi ve
Osmanlı İmparatorluğu ile Akdeniz’e inme savaşları gerçekleştirmiştir. I. Petro
Suriye toprakları üzerinde Akdeniz’e inme, Suriye’de Rus nüfusunu güçlendirmek
için özel bir çaba harcamıştır. I. Petro’nun izlediği bu strateji kendinden sonraki Rus
çarlarına da yol göstermiş ve Suriye Rusların Ortadoğu ve Akdeniz’e inme
Rıasanovsky ve Steinberg, ss.,229-233.
a.g.e.,ss.230-233.
17
a.g.e.,ss.230-233.
15
16
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politikasında önemli stratejik konumda olmuştur. 18
1.1.1

Ortodoks Rusların Müslümanlar Karşılaşmaları
Rusların, İslam’la tanışması 10.yüzyılda İdil Bulgarlarının Müslüman

olmasıyla başlarken bu topraklarda yıllarca hüküm süren Altınordu Devleti’nin de
İslamiyet kabul etmesiyle Müslümanların sayısı hızla arttı. Bu coğrafya henüz
Rusların kontrolü altında değildi. Altınordu Devleti’nin zayıflaması ve hanlıklara
ayrılması ile dengeler değiştirerek 1552 yılında IV. İvan’ın Kazan Hanlığını ele
geçirmesiyle birlikte Rus devleti ilk kez Müslüman bir tebaaya sahip oldu. Çarlık
Rusya’sının topraklarının Doğuya doğru genişlemesiyle, ülke içindeki Müslüman
nüfus da giderek arttı. 1556 yılında Hazar Denizi’nin kuzeyindeki Astrahan Hanlığı,
1783 yılında Karadeniz kıyısındaki Kırım Hanlığı işgal edilerek ele geçirildi. Bu
toprakların kazanılmasıyla Kazan Hanlığı ile birlikte Müslüman Tatar halklarının
hemen hemen hepsi Çarlık Rusya’sının hakimiyetine girdi. Ruslar, 1800’lü yılların
ilk yarısında Kafkasya, ikinci yarısında da Türkistan’ı bütünüyle işgal ederek
topraklarını daha da genişletti. Bu toprak kazanımları da Kafkasya Müslümanlarını
Asya’nın Türk kökenli halkları da Çarlık Rusya’sının bir parçası oldu. Çarlık rejimi,
genişleyen topraklara hakim olmak amacıyla tüm kazandığı yeni bölgelere birer
genel valilik kurarak Müslüman halkları Moskova’dan atanan valilerce yönetmeye
başladı. 19
1.1.1.1 Bulgar Hanlığı
Büyük Bulgar Devleti 643 yılında Hazarlar tarafından yıkılınca Hazarların
denetimi yerine Bulgarların bir bölümü güneybatıya göç ederek, bir bölümü ise
kuzeye yönelerek İtil (Volga) boylarına yerleşmişlerdir. İtil Bulgarları yedinci ve
onuncu yüzyılda bir Türk topluluğu olarak ortaya çıktığı bölgenin dışında aynı
zamanda İslam ülkeleri, Hazarlar ve İskandinav kavimlerinin ticari açıdan merkezleri
konumundaki bölgede varlık göstermişlerdir.

Müslüman tüccarların etkisiyle

10.yüzyılda İslamiyet ile karşılaşan Bulgarlar, Abbasi devletiyle diplomatik ilişkiler
geliştirdi. İtil Bulgarları Kazan Türklerinin atalarının yanı sıra İtil Bulgarları, 8’nci
Özkan Gökcan, “Rusyan’nın Suriye Politikasını Anlamak”, Birgün Gazetesi,15 Şubat 2016,
http://www.birgun.net/haber-detay/rusya-nin-suriye-politikasini-anlamak-103822.html, (E.T:15 Şubat
2017).
19
“Rusya Müslümanları’nın Dünü ve Bugünü”, www.dunyabizim.com , 23 Eylül 2015,
http://www.dunyabizim.com/dunyada-kultur/21545/rusya-muslumanlarinin-dunu-ve-bugunu-video,
(ET:05.03.2017)
18
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yüzyılda Müslüman olurken; Tuna Bulgarları ise 9’ncu yüzyılda Hıristiyanlığı
benimsemişlerdir.

İtil

Bulgarları,

Moğolların

ve

Altınordu

Devleti’nin

Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Ruslarla, İdil Bulgarları 12.yüzyılda ticari
sorunlar yaşamaları üzerine aralarında ciddi çatışmalar meydana gelmiştir. 1237
yılında Moğol hükümdarı Batuhan tarafından Bulgarlar Hanlığı ortadan kaldırıldı.20
1.1.1.2 Moğollar
Moğollar ile Rusların ilk karşılaşmaları 1223 yılında Moğolların, Kumanlar
üzerine saldırmalarıyla başladı. Kumanlar, Rus knezliklerinden Moğol saldırıları için
yardım istedi. Rus knezlikleri ile Kumanlar, Moğol saldırılarını birlikte durdurmak
istediler. Kuman ve Rus knezlikleri Moğolların ilk saldırılarını geri püskürtsede
Moğollar, Kalka Savaş’ında Rus-Kuman güçlerini Kalka ırmağına kadar çekerek
mağlup ettiler.

Moğollar, Novgorod sınırlarına ve Orta Asya içlerine kadar

ilerleyecek birçok Rus knezliğindeki köyleri yerle bir ettiler. Bu savaşla bölgeyi
tanıyan Moğollar, 1237-1240 yıllarında da Rusya’yı kalıcı olarak hakimiyetlerine
altına alacaklardı. Moğol kavimleri farklı klanlardan oluşmakta ve tek başına
üzerinde hakimiyet kurmak zordu. Bu bölünmüş ve parçalanmış kavimleri birleştiren
kişi 1206 yılında Cengiz Han (Temuçin) oldu. Cengiz Han, komşu kavimleri
kontrolü altına aldıktan sonra, Orta Asya’daki Müslüman devletleri yenerek
Kafkaslara ulaştı. Moğol hakimiyeti; Türkistan, Ermenistan, Gürcistan ve
Kafkasların diğer kısımlarına uzanırken; Volga Bulgarlarının Devleti ise Rusya, Pers,
Mezopotamya, Suriye, Kore ve Çin’in tamamına yayıldılar. Moğollar; Rusların
Novgorod, Riazan, Suzdal, Kiev, Galiçya, Volinya gibi knezliklerini fethetmeye
başladılar. Moğollar, fethettikleri yerlerden haraç ve vergi almanın yanında savaş
sırasında denetimi altına aldıkları yerlerin asker göndermeleri istemekteydi.
Moğollar, 13. Yüzyıldan itibaren Rusya üzerine yaptıkları seferlere dayanamayarak
Kiev knezliği uzun yıllar Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından kurulan
Altınordu Devleti’nin hakimiyeti altına girdiler. Moğollar, Altınordu Devleti’nin
topraklarını da başkent ilan etti. Moğolların, Rusya üzerindeki kontrolleri 1240’tan
1380’e kadar sürdü. Bütün Rusya’ya hakim olamayan Altınordu Devleti, Ortodoks
slavların merkezini Moskova’ya kaptırdı. I.İvan Daniloviç 1325-1341 tarihlerinde
Moskova’yı merkez yapması ve bütün Moskova’nın prensi olmasını sağladı.
“İtil Bulgarları”,”Wikipedia”,“http://tr.m.wikipedia.org/wiki/%C4%B0dil_Bulgarlar%C4%B1,20
Şubat 2016, (E.T: 05.03.2017).
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Daniloviç’in torunu Dimitri ise Moğollara başkaldırarak Altınordu Devletini yenerek
Moğollarını ve Tatar hanlıkların Rusya için tehdit olmasını ortadan kaldırdı. 1380’de
de Moskova Prensi Dmitri, Moğolları Kulikova alanındaki büyük bir savaşta
yenmeyi başararak Moğolların yenilmezliğine zarar verdi ve Rusya üzerindeki
hakimiyetlerine son verdi. Moğolların, Rusları üzerindeki hakimiyeti buna rağmen
1480’de kadar devam etti. Moskovalı III. İvan hem kendisinin hem de Rusların
Han’a olan bağlılığından vazgeçti. Moğollar ise III. İvan’ın bu hareketine ciddi bir
karşılık veremeyerek Rusya’nın, Altınordu’nun halefi olan Kazan Hanlığını 1552’de,
Astrahan’ı 1556’da ve son olarak Kırım Hanlığını 1783 yılında işgal ederek kendi
topraklarına kattı. Rusların toprakların ve hâkimiyetleri daha da genişlemeye
başladı. 21
1.1.1.3 Altınordu Devleti
Moğollar, 13. yüzyılda Kıpçaklar, Kuzey Kafkaslar, Kırım ve İdil-Bulgar
Devleti’ne yenerek bu bölgede Altınordu Devleti’ni kurdu. Batı Han tarafından
1242-1502 yıllarından kurulan Altınordu Devleti uzun yıllar bölgeyi yönetti.
Moğolların, hakimiyet kurduğu bu bölgede Rus knezliklerinden meydana gelirken
knezlikler arasında siyasi birlik bulunmamaktaydı. Altınordu Devleti, knezlikleri
başa geçerken hanlıklara bağlılıklarını bildirirlerdi. Rus knezliklerinin prensleri
siyasi olarak Altınordu Devleti’nin merkezinde yetişirdi.

Moskova knezliği

Altınordu Devleti’nde destek görerek büyümüştür. Altınordu Devleti’nin lideri Berke
Han, 1256-1266 yıllarında Müslümanlığını kabul ederken, Özbek Han döneminde de
1312-1341 yılında İslamiyet’i ülke geneline yayarak Altınordu Devleti, Türk-İslam
Devleti dönüştü. 13.yüzyıldan 14.yüzyıla kadar Altın Orda Devleti Avrasya’nın en
güçlü devleti konumundaydı. Altınordu Devleti, birçok knezliği ve devleti idaresi
altına alırken özellikle Ruslar üzerinde yüzyıllara varan hakimiyet kurdu. Altınorda
Devleti, Ruslar üzerinde hem siyasi hem kültürel üstünlük kurarak Volga’dan Baltık
Denizi’ne Ortadoğu’dan İran’a ve Hindistan’a kadar uzanan büyük ticaret yolu inşa
etti. Altınordu Devleti, Orta Asya’dan Çin’e uzanan sınırları Karadeniz ve Akdeniz
limanlarına kadar ulaştırarak kara ve deniz ticaretini geliştirdi. Altınordu Devleti,
ticaret yollarının denetimi sonucunda zenginleşerek güçlü devlet oldu. Altın Orda
Devleti’nin 15. yüzyılda zayıflarken, Moskova ise Novgorod’u yenerek gücünü
Riasanovsky ve Steınberg, a.g.e., ss.63-68.
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artıracaktır. Altınordu Devleti, dağılmasından sonra Kırım, Kazan ve Kasım
hanlıkları kurulurken Tatarlar üzerinde Rus knezliklerinin denetime artacak ve
birçokları Hristiyan oldu.
Altın Ordu Devleti, 1502’de Kırım Hanı Ahmet Giray tarafında ele geçirilerek
ortadan kaldırılacaktır. 22
1.1.1.4 Kazan Hanlığı
Ruslar, Kazan Hanlığını ele geçirmek amacıyla 1487’de Rus kuvvetlerini
Kazan’a göndererek oranın işgal edilmesini sağladılar. Rusların, Orta İdil
sahasındaki nüfuz hakimiyetleri bulunmaktaydı. Bu bölgenin denetimleri altında
olmasını kullanan Moskova, III. İvan’ın ölümünden sonra, Kazan Hanlığını işgal etti,
ancak başarılı olamadı. Kazan Hanlığı, IV. İvan tarafından dört kez sefer
düzenlenerek Kazan Hanlığını hakimiyetlerine almak isteseler de her seferinde geri
çekilmek zorunda kaldılar. Rusya, Kazan Hanlığının yolları ve köprülerini havaya
uçurarak şehre girmede başarılı oldu, 2 Ekim 1552 tarihinden ele tamamen ele
geçirdiler. 23
1.1.2

IV. İvan ve İslam Topraklarına Doğru Genişleme
IV. İvan ve Rusya, Tatar ordularının özellikle de Kazan, Astrahan ve Kırım

hanlıklarının büyük akınlarına maruz kaldı. III.İvan ve IV İvan zamanından Tatar
hanlıkları sürekli Rusya’ya saldırmaktaydı. Tatar saldırılarının ve istilalarının Rusya
üzerinde büyük hasar meydana getirmekteydi. IV.İvan döneminde bu saldırılar
karşısında güney sınırlarının kontrol altına almak için kuzeyden Kazan, Asrahan,
Kırım ve Nogay gibi hanlıkları saldırılar gerçekleştirerek denetimi altına almaya
başladı. Tatar ordularının saldırıları Çünkü Rusya’ya pahalıya mal oluyordu ve her
saldırıdan kent yağmalanmaktaydı. IV. İvan döneminde Kazan, Astrahan ve Sibirya
Hanlıklarını ele geçirilmesiyle doğuya doğru genişlemesinin sürdüren Rusya
İmparatorluğu farklı etnik yapıya hakim coğrafya üzerinde hüküm sürmeye başladı.
Ruslar, ele geçirdikleri Kazan ve Astrahan’da binlerce Müslüman Türk denetimi
altına altı. Rusya’da Slav ve Hristiyan olmayan yerli halkın yanında özellikle
Ortodoks Ruslar, Kazan ve Astarhan Tatar hanlıklarının ele geçirerek Volga
Hosking Geoffrey, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21.Yüzyıla, Çev.: Kezban Acar, İletişim
Yay., 1. Baskı, İstanbul, 2011,ss.117-129.
23
Prof.Dr.Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, 6. Baskı, Türk Tarih
Kurumu Yay.,Ankara, 2014,s168.
22
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Bölgesine hakim oldu. Rusya sadece Ortodoksların değil çok sayıda Animist, Budist
ve Müslüman’ın yaşadığı bir Avrasya imparatorluğuna dönüştü.
1.1.3

24

Büyük Petro ve Rusya’nın İmparatorluk Olması

İmparatorluk Rusya’sı, I. Petro’nun (Büyük Petro) 1682-1725 yıllarında ülkeyi
yönetmesinin yanında başkenti St. Petersburg’a taşımasıyla bilinmektedir. Çar
I.Petro, ülkeye yönetmeye başladığında ülke ekonomik, siyasi ve askeri alanda zor
durumdaydı. Rusya İmparatorluğu I.Petro döneminde Avrupa’daki reform ve
rönesans hareketlerinden etkilenerek ülkesinin geri kalmış durumundan çağdaş bir
ülke haline getirmek istemiştir. Avrupalı güçlerle yarışabilmek ve güçlü bir
imparatorluk için askeri, siyasi ve ekonomik alanda reformlar yapmıştır. Rusları,
sıcak denizlere indirme ile Avrupalı bir devlet yapmanın yanında slavları ve
Ortadoksları birleştirmek amacıyla I. Petro döneminde imparatorluk çağında
Rusya’nın yüzünü batıya çevirerek akılcılık, aydınlanma, ekonomi, sosyal ve kültürel
alanda bir kalkınma dönemi başlatmıştır. I. Petro Rusya’yı büyük bir güç haline
getirmek için askeri ve siyasi alanda yenilikler gerçekleştirdi. Petro, genişleme
savaşlarının yanında 1917’deki Rus Devrimine kadar geçen süreyi Rusya’yı
İmparatorluk haline getirmek için kullandı. 25
1.1.4

18. YY. Rusya ve İslam Dünyasında Kırım
18.yüzyılda Rusya’sının en büyük kaygısı Karadeniz’in kuzeyi ile güney

sınırının güvenlik problemiydi. Bu toprakların güvenliği hem ekonomik hem de
stratejik olarak değerli olduğu kadar Rusya’nın, Avrasya imparatorluğu ve Avrupalı
güç olma yolunda önemli merkez konumundaydı. Kırım Tatarları, Rusları hem
savunma hem de ekonomik olarak yıpratmaktaydı. Rusya bu topraklarda ticaret ve
denizi gücünü geliştirmeyi isteyerek bu doğrultuda İstanbul ve Çanakkale boğazlarını
elde etmeye çalışmaktaydı. Rusya stratejik noktadaki hedefine uzlaşmak amacıyla da
Akdeniz’e inmek istemektedir. Rusya, bu strateji ile sadece Ortadoğu’ya
inmeyecekti, ayrıca Osmanlı İmparatorluğundan Küçük Kaynarca Antlaşması ile
Hristiyan Ortodoksların liderliğini elde ederek imtiyaz sağlamaya hedeflemekteydi.
Rusya’nın bu stratejisi düşünüldüğünden Osmanlı İmparatorluğu’nu himayesi altına
almak için uzun mücadeleler ve savaşlar yapsada Karadeniz’e ve Akdeniz’e inme
Hosking Geoffrey, Rusya ve Ruslar: Erken Dönemden 21.Yüzyıla, Çev.: Kezban Acar, 1. Baskı,
İletişim Yay., İstanbul, 2011, s.208.
25
Riasanovsky ve Steınberg, a.g.e.,ss.221-222.
24
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hedefine 18. ve 19. yüzyıllarda ulaşmıştır. Rusya, Karadeniz’in kuzey kıyılarını
Kafkasya dağlık bölgeleri ile güney uçlarını hakimiyetine aldı. 26Rusya’nın ticaret
gemilerini İstanbul ve Çanakkale boğazları aracılığıyla Akdeniz’e gönderme
imkanına kavuşması ile dünyanın diğer bölgelerinde ticaret yapma hakkını elde etti.
Rusya için Karadeniz’in önemi Osmanlı ve İran devletleriyle yarışmasını
sağlayacaktı. Bu antlaşma ve strateji ile Rusya, Hazar Denizi üzerinde hakimiyet
kazandı ve güç elde etti. 27
Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki dönüm noktası 1769’daki Kırım
Tatarlarının baskını olmuştur. Bu dönemdeki Rus gücü; Balkanlar’a, Kırım’a ve
Kafkasya’ya aynı andan müdahale birikimi bulunmaktaydı.

Ruslar, Baltık

donanmasını güçlendirerek Osmanlı donanmasının karşısına çıkarmak için Atlantik
ve Akdeniz’e getirmişlerdi. Kırım seferleri çok başarılı olmasa da Rusya’ya Kerç ve
Yenikale’yi kazandırdı. 28
Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ve
Ortadoğu arasındaki ilişkilerde bir paylaşım antlaşmasıdır. Rusya, anlaşma ile
boğazlardan ticaret gemilerini geçirme ve Karadeniz’de savaş gemisi bulundurma
hakkı elde etti ve oradan Dinyeper’in ağzındaki Herson’da bir kale inşa ettirdi.
Rusya, 1783’te Kırım’ı tamamen ele geçirdi.

Kırım’ın kaybedilmesi Osmanlı

İmparatorluğu’nun Müslüman bir tebaası ilk kez Hıristiyan bir devletin hakimiyeti
altına girmiş oldu. Kafkasya’da ise Kabarda, Rus İmparatorluğu’nun bir parçası
haline geldi. Karadeniz’deki ve Balkanlar’daki ilerleyişi yavaş olsa da 1787-92
savaşının sonunda Bug ve Dinyester nehirleri arasındaki bölgeyi kazanarak büyük
liman kenti Odessa’yı kurma imkanına kavuştu. Rusya, 1828-29’da Tuna deltasını ve
Osmanlı hakimiyetinde kalan Eflak ve Boğdan'dan vilayetlerinin hakimiyetine aldı.
1829 yılında Edirne Anlaşması ile Rusya; Tuna Nehri’nden, Azak Denizi
sınırlarından Poti’den Karadeniz, Gürcistan ve doğu Ermenistan üzerine kadar
kontrolünü sağladı. Anlaşma, toprak kazançlarında daha önemli olarak, Rus ticaret
gemilerinin boğazlardan geçmesini onaylamıştı. Bu hakkın ihlal edilmesi halinde
düşmanca kabul edileceğini ve Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğuna karşılık verme

26

Hosking, a.g.e.,ss.386-388.
a.g.e.,s.270.
28
a.g.e.,s.321.
27
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hakkı tanımaktaydı. 29
Rusya’nın Mısır Valisi Mehmet Ali Paşaya müdahalesinin sonucunda Hünkar
İskelesi Anlaşması (1833) ile savaş döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun
Çanakkale Boğazı’nın yabancı savaş gemilerine kapatacağının kabul etmişti ve bu
Osmanlı devleti tarafından uzun süredir uygulanmaktaydı. Ancak bu antlaşmanın
Rusça metni, İstanbul Boğazının Rus savaş gemilerine açık olacağını ve Osmanlı’nın
merkezine kadar girme hakkı vermekteydi. Rusya, İngiltere ve Fransa’nın şüphelerini
ortadan kaldırmak amacıyla İstanbul ve Çanakkale boğazlarının Rus gemilerine de
kapalı olduğunu belirten 1841 Boğazlar Sözleşmesini imzaladı. Bu gelişmeler
üzerine Rusya’ya Paris Antlaşması’yla (1856) Osmanlı İmparatorluğu’nun Hıristiyan
tebaasını korumak iddiasının, Tuna vilayetlerini üzerindeki hakimiyeti, Avrupa
devletlerine devretmek zorunda kaldı. Karadeniz’de donanma bulundurmamaya, kıyı
boyunca

deniz

güçlerini

çekmesi

istenmesi

ile

Rusya’dan

çekindiklerini

göstermektedir. 30
1.1.5

19. YY. Rusya’sı ve İslam Dünyası
Çarlık Rusya’sı, 19.yüzyılın ilk yarısında Asya’ya doğru genişlemesinin

yanında Doğu Avrupa ve Ortadoğu’ya genişleme düşüncesine yönelik politikalar
geliştirdi. Çar I. Nikola (1796-1855) Osmanlı Devleti’nin zayıflamasını fırsata
çevirerek Ortadoğu’ya ve Doğu Avrupa’ya yönelik buralarda etkili olmaya çabaladı.
Rusya, 1828-29 yıllarındaki Sırp ve Yunan isyanlarını kullanarak etkili olmaya
çalıştı. Bu isyanları Avrupalı devletlerden daha çok kullandı. İsyanları kışkırtarak ve
yönlendirme girişimleri yaparak Osmanlı Devleti’nin yıpranmasını neden oldu.
Rusya, bu isyanlardan faydalanarak Osmanlı Devleti’ne savaş açmakta ve
Ortadoğu’ya yayılma hamleleri gerçekleştirmekteydi. 31
Çarlık Rusya’sında 19.yüzyılda modernleşme alanında ilerlemeler oldu. Rus
orta sınıfı hızla yükseldi ve sanayiciler ön plana çıkmaya başladı. Bu dönemde
Rusya’da kapitalizmin başlangıcı ya da yeşermesi olarak belirli teknolojik
gelişmeler, demiryollarının ve pamuk sanayisinin gelişmesi, ticaretin gelişmesi
şeklinde ilerlemeler gerçekleşti. 32
29

a.g.e.,ss.321-386.
a.g.e.,ss.386-388
31
Prof. Dr. Mehmet Saray, “Rusya’nın Türkistan’da Yayılması”,
https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=356235, (ET: 10.03.2017).
32
Hosking, a.g.e.,s.354.
30
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İmparatorluk Rusya’sının genişlemesi sonucu Rusya nüfusu etnik, dil ve din
açısından zengileşmeye başlamıştır. Gürcistan’ın, Ermenistan’ın ve Azerbaycan’ın
fethedilmesiyle Rusya İmparatorluğu dünyanın etnik ve dini açıdan genişlerken
toplum olarak zenginleşmiştir. Sibirya’nın Hıristiyan olmayan Müslüman halkları ve
diğer halklar Ruslaştırılarak bünyelerinde eritilmek istenmiştir. 19.yüzyıl Rus
edebiyatının “altın çağı”nın etkisiyle felsefi, sosyal ve siyasi düşünce etkisiyle Rus
olmayan halkları asimilasyon politikasıyla kendi içerisinde eritme çalışmaları
yapılmıştır. 33
Rusya yönetiminin Gürcistan tarafından kabul edilmesi ve İran ve Osmanlı
İmparatorluğu’na karşı 19.yüzyılın ilk yıllarda kazanılan zaferlerin sonucunda
Transkafkasya ve Kafkasya’nın tamamı çarlık yönetiminin denetimine girdi. Ancak
dağlık arazide yaşayan kalabalık kabileler Çarlık İmparatorluğunun otoritesine
alınamamıştır. Dağlık alanda yaşayan Çerkezler, Abazalar, Osetyalılar ve Çeçenler
halklara karşı 1810’larda savaş başlatıldı. Müslüman olan çoğu halklar,
özgürlüklerini ve inançlarını korumak için Rusya’ya karşı cihat hareketleri
başlattılar. 34
Rusya öncelikle güvenlik ve ekonomik gerekçelerle Kafkasya ve Orta
Asya’da genişledi.

Rusya’nın Uzakdoğu’daki gelişmesinin politikası İngiltere

İmparatorluğu’nun sömürgeleri ile diğer imparatorluklarıyla yarışmak isteme
düşüncesiyle etkin oldu. 35
Rusya’nın 1860-70’li yıllarda Türkistan’ın Batı ve Doğusuna doğru yürüttüğü
sömürgecilik savaşları nedeniyle farklı inanç ve etnik ülkelere doğru ilerlemeye yol
açtı. Rusya’nın ilerlemesi nedeniyle Arapça, Fars ve Türk dillerine olan ihtiyaç da
artmaya başladı. Çar’ın isteği üzerine Doğu Dilleri Fakültesi açılarak Rus ulusu ve
Rus kültürü Müslüman ve Budist toplulukların üzerinde kullanılmaya başlandı
Emperyal amaçların gerçekleştirilmesi için Rusya’nın bu dilleri bilen vatandaşlara
ihtiyaç vardı ve sömürge amacı için bu diller öğrenecek vatandaş yetiştirdi. 19.
yüzyılda Hristiyan olan binlerce Tatar yeniden İslam inancına dönecektir. Buna
paralel olarak 19. yüzyıldan itibaren İslam’a karşı oryantalist politikalar ve dinsel
söylemler gündelik hayata yönelik gerçekleşecektir. Emperyalist politikaların
33

a.g.e.,ss.360-361.
a.g.e.,s.402.
35
a.g.e.,s.403.
34
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meşrulaştırıcı çizgisi artık doğrudan Hıristiyanlaştırma değil, Müslüman toplumların
geri kalmışlığı bağlamında onların uygarlaştırılması ile ilişkilendirilmektedir. 36
1.1.6

Kafkasya 1828-1829
Rusya nüfusunun büyük kısmı Müslüman Türklerden oluşmaktaydı, Kırım’ı

denetim altına almasıyla birlikte Kafkaslara doğru hareket kabiliyeti kazandı.
Rusya’nın ele geçirdiği yerlerde demografik yapıyı değiştirmeye yönelik politika
izlemekteydi.

Kafkasya’da

Türklerin

sürgün

politikası

ile

yerlerinden

uzaklaştırılması ve birbirleriyle bağlantı kurmasını önlemekti. İkincisi Kafkaslara,
Hıristiyanların yerleştirilmesi politikası ile Müslüman nüfusun etkisini kırmak ve
Rusların kalıcı olarak hakimiyet kurmasını sağlamaktı. Bu politikanın devamı olarak
Hıristiyanların bir bölümü Kuzey Kafkasya’ya yerleştirildi, diğer bölümü de Güney
Kafkasya’ya yerleştirildi. Güney Kafkasya’ya Ermenilerin yerleştirilmesi ile
onlardan alacağı destekle Kafkasya’da hareket kabiliyetini artırmaktı. Rusya,
Kafkasya’ya indikten sonra Gürcü ve Ermeni halklarla siyasi ve ticari ilişkiler
güçlendirmek maksadıyla antlaşmalar yaptılar. Bu ticari ve siyasi antlaşmaların arka
planında Rus Çarı I. Petro’nun Osmanlı ve İran’a karşı güçlenmek ve ilerde bu
ülkelere yapacağı askeri hareketlerde başta Ermenilerin daha sonrada Gürcülerin
desteğini almak istemekti. 37
II. Katerina 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı ile Ermenileri yanına çekmek
amacıyla Osmanlı ile İran toprakları arasında Ermeni devleti kurulmasına destek
verdi. Ermenilerin, Gürcülerin ve Azerilerin desteği karşılığında Ruslar da bu
halklara koruyarak siyasi destek verdi. 38
Kafkas halklarının desteğini alan Ruslar 1804-1805’de, Bakü, Nahçivan,
Karabağ ve Revan hanlıklarını ele geçirdi. Rusların, Kafkaslardaki genişlemesi
Hazar Denizi’nden Karadeniz sınırlarına kadar uzandı. Ruslar, 1813’teki İran’la
yaptığı savaşında Ermenistan’ın desteğini aldı ve bu destekle İranlıları yendi. Rusya,
bu savaşın ardından Gülistan Antlaşması ile Azerbaycan’daki hanlığı aldı ve İran’ı
Doğu Gürcistan ve Dağıstan’daki haklarından vazgeçirdi. Ayrıca Rusya, Trans-

Sezgin Kaya, Rusya’nın Doğu Politikası, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013, ss.65-70.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy, XIX. Yüzyılda Rusya’nın Kafkas Politikası ve Ermeniler,04.04.2014,
http://ekoavrasya.net/duyuru.aspx?did=136&Lang=TR, (ET: 10.03.2017).
38
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy, XIX. Yüzyılda Rusya’nın Kafkas Politikası ve Ermeniler,
04.04.2014, http://ekoavrasya.net/duyuru.aspx?did=136&Lang=TR, (ET:10.03.2017).
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Kafkasya’da önemli bir güç olmasını etkisiyle de Revan Hanlığını da almak istedi. 39
Rusya ile İran arasında mücadele devam etti. Daha önce iki devlet arasında
imzalanan Gülistan Antlaşması uzun ömürlü olmadı. Çar I. Aleksandr’ın ölüm
üzerine Kaçar Hanedanı 1826’da Ruslara saldırmaya başladı. Rusların, Kaçar
Hanedanı’nın askeri ve siyasi mücadeleleriyle uğraşırken ön göremediği Taliş Han
isyanı çıktı. Taliş Han’ın isyan etmesi Rusya’yı zor duruma soktu, ancak Ermeniler
Ruslara destek verdi. Bu savaşı Ermenilerin desteğiyle Ruslar kazandı ve 1828’de
Türkmençay Antlaşmasını imzaladı. Antlaşma sonucunda Ruslar, Revan ve
Nahçivan hanedanlıklarını aldı. Ruslar, tarihsel yerleştirme politikasının bu savaş
sonrasında kazandığı yerlere Ermenileri yerleştirerek güvenlik koridoru oluşturdu. 40
Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasındaki savaş (1828–1829)
Balkan ve Kafkas coğrafyasında cephe savaşı şeklinde yapıldı. Osmanlı
İmparatorluğu’nun padişahı II. Mahmut 1827 yılında Fransız, İngiliz ve Rus
donanmalarına karşı savaşmak zorunda kaldı. Çünkü bu savaşta üç devlet ittifak
kurarak Navarin'de Mısır donanmalarını yaktı. Bu saldırının sıcaklığı soğumadan
Ruslar, Yunanların bağımsızlık hareketini destekledi. Rusya’nın, Osmalının iç
işlerine karışması ve Mısır donanmasının yakılmasındaki rolü nedeniyle II. Mahmut
Rusya'yla yapılmış olan Akkerman Antlaşmasını sonlandırarak Çanakkale Boğazı'nı
Rus gemilerine kapatma kararı aldı. Bu gelişmeler üzerine Rusya ile Osmanlı
savaşmaya başladı. Ruslar, Osmanlı toprağı olan Eflak ve Bükreş’i aldı. Tuna nehri
yakınlarında olan ve stratejik bir üs olan Dobruca’yı ele geçiren Rus çarı I. Nikolay
daha sonra önemli Varna ve Silistre kalelerini kuşatarak buradan Doğu Anadolu’ya
girdi. Bu savaşta Rus orduları Ermenilerin yardımıyla Kars ve Erzurum’u ele geçirdi.
Tarihsel olarak sürekli Ermenilerin desteğini alan Ruslar, bu savaş başlamadan
Ermenilerle görüşmeler yaptı ve Ermenilerin bu savaşta destek vermeleri karşılığında
ekonomik antlaşmaların yanında özerklik desteği verdiler. Ermenileri ve Rus
ordularının birlikte hareket etmesiyle Osmanlıdan Kars, Beyazıt, Ahıska ve Erzurum
kalelerini aldılar. Rusya ve Osmanlı arasındaki savaşı Rusya kazandı. Savaş
sonrasında Rusya ile Osmanlı arasında 1829’da Edirne’de bir antlaşma imzalandı. Bu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy, IX. Yüzyılda Rusya’nın Kafkas Politikası ve Ermeniler, 04.04.2014,
http://ekoavrasya.net/duyuru.aspx?did=136&Lang=TR, (ET:10.03.2017).
40
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy, XIX. Yüzyılda Rusya’nın Kafkas Politikası ve Ermeniler,
04.04.2014, http://ekoavrasya.net/duyuru.aspx?did=136&Lang=TR, (ET:10.03.2017).
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antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin, Türkmençay Barış ile Rusya ve İran’a bıraktığı
Revan ve Nahçivan Hanlıklarını, Rusya’ya ait olduğunu kabul etti. Edirne’de
imzalanan anlaşmayla Osmanlı Devleti, Rusya ile İran arasında daha önce imzalanan
“Türkmençay Barışı” ile Rusya’ya bırakılan Revan ve Nahçivan Hanlıklarının
Rusya’ya ait olduğunu tanımak zorunda kaldı. Bu antlaşmaya göre Eflak, Sırbistan
ve Buğdan’a tanınan imtiyazlar artırılacak ve Yunanistan’a bağımsızlık verilmesi
sağlandı. Osmanlıya karşı güçlenen Ruslar, bu antlaşma ile Balkanlardaki nüfusunu
iyice artırdı ve Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks tebaanın koruyuculuğun üstlenerek
Osmanlının içişlerine karışma imtiyazını elde etti. 41
1.1.7

1833 Hünkar İskelesi Antlaşması
Ruslar, 19.yüzyılda Ortadoğu’da etkin olmanın yollarını Osmanlı Devletinin

hakim olduğu coğrafyalardan geçtiğinin farkındaydı. Ruslar, Ortadoğu’ya açılmak
amacıyla uzun süre arayış içerisindeydi, bu fırsatı da Osmanlı Devleti’nde siyasi
krize neden olan Mehmed Ali Paşa isyanının çıkmasıyla yakaladılar. Bu isyanın
arkasında İngilizlerin ve Fransızların destek olduğunun farkında olan Ruslar,
Osmanlı ile sorunlarını bir kenara bırakarak Osmanlıya destek verdi. Ruslar, Osmanlı
Devleti’ne siyasi ve askeri destek vererek Osmanlı’nın güvenini kazandı. Rusların
amacı, Mehmed Ali Paşa yönetimindeki Mısır’ın Fransız ve İngiliz denetiminden
çıkarmak ya da zayıflatmaktı. Bunu da Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve
çevresini bu iki devletin siyasi himayesinde çıkarmak ve etkinliğini artırarak
yapabilirdi. Osmanlı Devleti, Mehmed Ali Paşa isyanını bastırmakta zorlanınca
Rusya’nın Osmanlı’ya isyanın bastırılmasına askeri ve siyasi destek vereceğini
açıkladı. Zor duruma düşen Osmanlı, Rusya ile yakınlaşmayı kabul etti, sonucundan
1833’te Hünkar İskelesi Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Ruslar, boğazlarda
serbest geçiş hakkı elde ettiler. Bu antlaşmanın kritik maddesi Osmanlı’da savaş
çıkması halinde Rusya’nın dışında Karadeniz’e sınırı olmayan devletlere Çanakkale
Boğazı’nı kapattırmaktı. Rusya bu antlaşma ile Osmanlı Devleti üzerinde siyasi güç
elde etti ve Karadeniz’e yabancı devlet gemilerinin girmesini önlemiş oldu. Çar I.
Nikola’nın Ortadoğu’ya Karadeniz üzerinde inme stratejisinde ve Osmanlı-Rus
yakınlaşmasında Batılı güçler tedirgin oldu. Bu iki gücün yakınlaşmasını çıkarları
gereği tehlikeli buldular. Batılı devletler 1840’da boğazların statüsünü yeniden tespit
Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Türk Tarih Kurumu, 6.Baskı,
Ankara, 2014,ss.343-345.
41

21

ettiler.

1840 yılında İngiltere, Avusturya, Fransa, Rusya, Prusya devletlerinin

içerisinde yer altığı Londra Antlaşması ile Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerinde tek
başına siyasi denetim kurması önlendi.

Ayrıca Hünkar İskelesi Antlaşmasının

hükümlerine son verildi. 42
1.1.8

1854-1856 Kırım Savaşı
Çar I. Nikola’da; Çanakkale, İstanbul boğazlarını alma ve Osmanlı

İmparatorluğu’nun

yıkılmasının

ardından

topraklarını

alma

düşüncesi

bulunmaktaydı. I. Nikola’nın 1829 seferi ve 1833’te Hünkar İskelesi Antlaşması ile
amaçlarına kısmen yaklaşmıştı. Ancak Çar’ın hedeflerine ulaşmasına 1840 Londra
Antlaşması ile karşı çıkıldı. Rusya, İngiltere devletine Osmanlı İmparatorluğu’nun
yıkılmasının ardından topraklarını paylaşmayı teklif etti. İngilizler, Çar’ın bu
teklifine ne evet ne de hayır diyerek sessizliği tercih ettiler. Rusya, III. Napolyon
dönemindeki Fransa ile İngiltere arasında yaşanan rekabetten faydalanmaya karar
verdi ve Osmanlıyı paylaşmak için İngiltere ile uzlaşma politikası yürüttü. Ancak
Çar I. Nikola’nın yanılgısı İngilizler ve Fransızların aralarında anlaşarak Osmanlı
Devleti’nin yanında savaşmalarının öngörememesidir. Fransız lider III. Napolyon,
Kudüs’teki Katoliklerin, Rus lider I. Nikola’da, Ortodoksların koruyuculuğu almak
için Osmanlıdan birtakım imtiyazlar istediler. Osmanlıların, Katoliklere ayrıcalık
verdiğini ileri süren Rusya, Osmanlıya bu ayrıcalık nedeniyle savaş açacağını
bildirdi. Ruslar daha da ileri giderek ağır taleplerde bulundular. Osmanlılar, Çar’ın
taleplerini kabul etmemesi üzerine Ruslar ile Osmanlılar arasında ilişkiler gerginleşti.
Ruslar bu taleplerin kabul edilmemesini bahane ederek Eflak ve Buğdan’a asker
gönderdiler. Rusların, Avrupa ile Ortadoğu’daki politikalarından rahatsız olan
İngiltere ve Fransa bu durumu amaçları doğrultusunda şekillendirdiler. Osmanlı
Devleti’nin Rus nüfuzu altına girmesinin bu iki devletin Ortadoğu’daki çıkarlarına
zarar vermesinden endişe duyarak Osmanlının yanında yer aldılar. Osmanlılar ile
Rusların 1854’ten başlayarak 1856 yılına kadar uzanan Kırım Harbi bu iki devletin
desteğiyle Rusların yenilgisiyle sonuçlandı. Bu iki devlet Rusya’ya karşı stratejik
hareket ederek Ortadoğu’da güçsüz bir Osmanlı varlığını tercih ettiler. Rusya’nın
Osmanlı’nın Ortadoğu’daki topraklarını alması demek İngiltere ve Fransa’nın
sömürgelerine tehlikeye atacaktı. Bu iki devletin taktiksel hamlesi aslında
42

Kurat, a.g.e., ss.345-346.
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Ortadoğu’da hakim gücün kimin elinde olacağıdır. 43
Rusya İmparatorluğu, Karadeniz üzerinden Akdeniz’e ve Ortadoğu’ya
uzanma emellerini gerçekleştirmek için Çar I. Petro döneminde aktif oldu.

Bu

politikanın devamını ve imparatorluğun stratejisini gerçekleştirme amacıyla
Osmanlı’nın denetimindeki Çanakkale ve İstanbul boğazlarını kontrol etme isteği I.
Nikola zamanında da devam etti. I. Nikola Kudüs’teki kutsal yerler ile Ortodoks
Hristiyanlar için Osmanlı Devleti’nden ayrıcalık istedi. Osmanlı tarafından kabul
edilmeyen ayrıcalık isteklerine I. Nikola Eflak ve Boğdan’a sefer düzenleyerek
ciddiyetini gösterdi. Rus donanması 1853’te Osmanlıya karşı savaş açtı. Osmanlılar,
Ahıska ve Başgedikler bölgesinde Ruslara yenildiler. Bu bölgelerin kaybı ile Ruslar
Doğu’da Osmanlı’yı yenerek Kafkasya ve Karadeniz limanlarını hakimiyetleri altına
aldı. Bu liman kentlerinin ele geçirilmesiyle Ruslar Doğu Akdeniz’de etkin olmaya
başladı. Rusların, Doğu Akdeniz’de varlık göstermeye başlamasıyla da İngiliz ve
Fransız donanmaları 3 Ocak 1854 tarihinde Karadeniz’e demir attılar. Rusya,
İngiltere, Fransa ve Osmanlı arasında yaşanan savaşta Fransa lideri III. Napolyon,
Çar I. Nikola’ya mektup göndererek Eflak ve Boğdan’dan Rusya’nın çekilmesi
karşılığında Karadeniz’den İngiltere ve Fransa’nın ayrılacağını taahhüt etti. Bu
gelişmelerin olmasıyla Osmanlı-Rus barış görüşmeleri başladı. Osmanlı’nın
koruyucuları İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle 30 Mart 1856 tarihinde Paris Barış
Antlaşması yapılarak Kırım Savaşı sona erdi. 44
1.1.9

Türkistan: 1865 ve sonrası
Rusya İmparatorluğu, Kırım Savaşı ile Balkanlara ve Ortadoğu’ya doğru

genişlemek istemekteydi. Ancak Rusların genişlemesi İngiltere, Fransa ve Osmanlı
Devleti tarafından durduruldu. Rusya İmparatorluğu, Kafkasya sınırlarının dışına
çıkma kararlılığı sergilemekte ve kendine bu sefer de Türkistan coğrafyasını
belirledi. II. Aleksandr (1855-1881) döneminde Rusların Ortadoğu’ya yayılma
planları sürmekte ve bu amaç için elverişli Türkistan coğrafyası seçildi. Çar II.
Aleksandr'ın ordunun yenilenmesi için askeri ve eğitim alanında yenilikler
gerçekleştirerek Rusya’nın kalkınması için ekonomik yenilikler yaptı. Avrupa
43

Kurat a.g.e., ss.346-348.
Emre Gül, 160 Yıl Önceki Dünyanın İlk Modern Savaşı:Kırım Harbi, Dünya Bülteni, 10 Mart
2014, http://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/291902/160-yil-onceki-dunyanin-ilk-modernsavasi-kirim-harbi, (ET:10 Mart 2017).
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devletlerinin hakimiyet kurduğu bölgelerde ve sömürgelerinde ilerlemesine izin
verilmeyen Rusya, Asya coğrafyasında bulunmayan Batılı devletlere karşı buralarda
ilerlemeye mecbur kaldı. Asya’daki ilerlemesini kolaylaştıracak politikalar geliştirdi.
Çarlık Hanedanı komutanı Aleksandr İvanoviç’in Kafkasya coğrafyasında hayat
sahası kazanımları elde etmesi için görevlendirdi.

Türkistan’da 18. yüzyıldan

Hokand Hanlığı, Buhara Emirliği ve Hiva Hanlığı bulunurken bu üç hanlıklık da
kendi aralarında siyasi mücadeleler yürütmekte ve skolastik düşüncenin hakim
olduğu bir toplumsal yaşam mevcuttu. Bütün bu gelişmeler Rusların Türkistan’a
girmelerini

kolaylaştırarak

onları

Rus

politikaları

doğrultusunda

eritmeyi

amaçlamıştır. Askeri alanda başarılı olan Baryatinskiy’in Kafkaslarda Rus birlikleri
eğitmesi için görevlendirildi. Askeri birliklerin savaş taktikleri ve gelişmeleri için
çabalayan Baryatinskiy etkili olmaya başladı. Uyguladığı taktiklerle Rus birlikleri,
Şeyh Şâmil liderliğinde bağımsızlık mücadelesi veren Müslümanlara karşı başarılar
kazanmaya başladı. Ruslar, 1859-1860'larda Şeyh Şâmil milis güçlerine karşı başarılı
olmaya başladı hatta büyük başarılar elde etmeye başladılar. Ruslar iki yıl içinde
Kafkaslarda güç olmaya başlayarak Orta Asya'daki Rus etkisini artmasına ve önemli
kazanımlar elde ettiler. 45
Rusya ile Türkistan Hanlıkları arasında ticaret ve diplomatik ilişkiler tarihsel
olarak uzun bir geçmişe dayanmaktadır. General Mihail Çernyayev, 1864-1865
yıllarında çıkan isyan nedeniyle Çimkent ve Taşkent şehirlerini denetimi altına aldı.
Rusya'nın Asya'da yayılış sebeplerini Rus hükümetine bildiren Prens Gorbaçov, 3
Aralık 1864 tarihinde şu şekilde açıklamıştır: Rusya’nın Orta Asya’da ilerlediği
coğrafyada halkların siyasi ve sosyal teşkilatlanma özelliklerinin bulunmadığı
göçebe ve vahşi özellikler taşımaktadırlar. Rusya’nın sınırlarına yakın olan
bölgelerde yaşayan vahşi göçebelerin kontrol edilmemesi halinde siyasi ve ekonomik
kazanımlarına zarar vereceklerdir. Geri çekilmenin zayıflık olarak gören bu Asyalı
halklar saldırı yapmakta tereddüt duymamakta bu nedenle çıkarlarını korumanın
zorunluluktan kaynaklandığıdır. Bu ilerlemeden sonra geriye çekilmenin güvenlik
kazanımlarından geriye gidiş olacağından Orta Asya içlerine kadar ilerlendi 46
Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Türk Tarih Kurumu, 6.Baskı,
Ankara, 2014,ss.366-370.
46
Prof. Dr. Mehmet Saray, Rusya’nın Türkistan’da Yayılması,
https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=356235, (ET:10.03.2017).
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1.1.10 1914-1917 I. Dünya Savaşı Kafkas Cephesi
Avrupa’da, Balkanlarda ve Ortadoğu’da sürekli gerilimler, kriziler ve
çatışmalar yaşanmaktaydı. Avusturya-Macaristan ve Rusya gibi Almaya da bu
bölgede

ilerleme

politikası

izlemekteydi.Osmanlı

İmparatorluğu

1912-1913

yıllarında Balkanlarda; Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ’da isyanlarla
uğraşmaktaydı. 47
Rus-Japon

Savaşı’nın

(1904-1905)

ardından

Rusya,

Almanya’dan

uzaklaşırken, Rus-Avusturya ilişkileri zayıfladı. Rusya ile Fransa arasında uzlaşı
sağlanırken Rusya ve İngiltere ilişki geliştirdiler. Büyük Britanya ile 31 Ağustos
1907 tarihinde imzalanan antlaşma kapsamında geleneksel düşmanlık politikası terk
edilerek karşılıklı uzlaşmaya dönüştürüldü. Bu sonuç iki ülkenin çıkarlarının çatıştığı
yerlerde anlaşmaya varılarak elde edilmiştir. Rusya, İran’ın kuzeyinde İngiltere ise
güneydoğu kısmında kalmayı kabul etti. Ülkenin merkezi bölgesi ise tarafsız kalırken
Rusya’nın da Afganistan’a müdahale etmemeyi ve Afgan hükümetleriyle İngiltere
üzerinden ilişki geliştirmeyi kabul etmesiyle ilişkiler normalleşti. İngiltere ise
ülkenin durumunu değiştirmemeyi ve içişlerine karışmamayı kabul etmiştir. 48
Avrupa devletleri arasındaki mücadelenin temelini İngiliz-Alman rekabeti
oluşturmaktayken Rusya’nın da mücadeleye dahil olmasıyla sorunlar büyüdü. Çünkü
Rusya İstanbul ve Çanakkale Boğazını Büyük Petro zamanından beri ele geçirerek
Ortadoğu’ya inme stratejisi oluşturmaktaydı. Almanya, Osmanlı’daki nüfuz ve
üstünlüğünü kullanarak Ortadoğu siyasetini gerçekleştirmek isteyen devletlerin
Berlin’in rızasını almanın yaygınlık kazandı. Rusya’nın ikinci büyük emeli de
Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun sınırları içinde yaşayan Slavları koruyarak,
Bosna ve Hersek’in Sırplara verilmesi suretiyle büyük bir Yugoslavya devletini
kurmaktı.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun tamamen yıkılması Rus

planlarının dahil değildi, buradaki amaç Çekleri güçlendirerek tıpkı Macarları gibi
Avusturya-Macaristan Çekistan İmparatorluğu haline getirmekti. Bu planların
gerçekleşmesi halinde Slavlar Rus hegemonyasını altına girecek ve panslavist
politikası gerçekleşme olanağı olacaktı. 49
Nicholas V. Rıasanovvsky ve Mark D. Steınberg,Rusya Tarihi Başlangıçtan Günümüze,
Çev.:Figen Dereli, İnkılap Yay.,İstanbul, 2014,s.435.
48
a.g.e.,s.434.
49
Nimet Kurat Akdes, “Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar”, 6.Baskı, Ankara, Türk Tarih
Kurumu, 2014,s435
47

25

Saraybosna’da Avusturya prensi Franz Ferdinand’ın Sırbistan milliyetçisi
tarafından 28 Haziran 1914 tarihinde öldürülmesi ile Birinci Dünya Savaşının
çıkması tetiklendi. Bu kıvılcımdan önce Birinci Dünya Savaşı’nın zemini
oluşturuldu. Savaş başlamadan önce İngiltere, Fransa ve Rusya birlikte hareket
edeceklerini; Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya da bu devletlere karşı ortak
hareket edeceklerini ilan ettiler. 50
Almanların, Paris’e yaklaşması üzerine, İngiliz ve Fransız hükümetleri
Rusların Doğu Prusya’ya karşı büyük taarruza geçmesini isteyerek Çarlık hükümeti
savaşı başlattı. Almanya ise Osmanlı İmparatorluğu’ndan Rusya’ya karşı Kafkas
Cephesini açmasını istediği savaştır. 51
Kafkas Cephesi (1914-1917) Rus-Osmanlı Savaşı olarak gerçekleşti. Osmanlı
İmparatorluğu tarihsel düşmanı Ruslarla savaştı. Rusların, Osmanlı İmparatorlu ile
savaştığı dönemlerde sürekli Ermenilerden destek gördü. Ermeniler Rusya’nın
yanında yer alarak Osmanlı ile savaşmaları Rusya’yı daha rahat hareket etmesini
sağladı. Enver Paşa’nın komutasındaki Kafkas Cephesi, Almanya’nın doğrudan
isteğiyle

gerçekleştirildi.

Bu

cephenin

Rusya’yı

zayıflatacağını

düşünen

Almanya’nın aynı zamanda Bakü petrollerini ele geçirme ve petrol kaynaklarına
ulaşma isteği vardı. Enver Paşa açısından Orta Asya Türklerini Osmanlı Devleti
çatısı altında toplama arzusu yatmaktaydı. Enver Paşa’nın kış şartlarını
hesaplamaması nedeniyle Ruslara kaybettiği cephe savaşında Trabzon, Muş, Bitlis,
Erzurum ve Erzincan’ı Ruslara vermek zorunda kaldı. Rusya bu toprakları almanın
yanında İran içlerine kadar ilerleyerek önemli kent İsfahan’ı da topraklarına kattı.
Almanya etrafında toplanan devletler Rusya’ya yardım götürmek amacıyla
Çanakkale Boğazına takılıp kaldılar. Rusya’ya yardım gitmemesi üzerine Rusya’da
çarlık rejimi zor durumda kaldı. Rusya’nın savaş koşullarının yıpratıcı etkisiyle
Rusya’da 1971 Ekim devrimi gerçekleşti. 52
Birinci Dünya Savaşı başladığında dünyanın her tarafındaki sosyalistler gibi
Rusya’daki sosyalistler de savaş karşıtı tutum takınmışlardır. Rusya’da Sosyal
Demokratlardan, Sosyalist Devrimci Parti (Es-Er), ve Bolşevikler savaş karşıtı tutum
takındılar, çünkü kapitalist-emperyalist savaşın taraftarları olmanın işçi sınıfının
50
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hiçbir şey kazandırmayacağını bilincindeydiler. 53
Çarlık Rusya’sı 1915-1916 yıllarında ekonomik, sosyal, siyasi ve psikolojik
olarak harap duruma düşmüştü. Rusya’da enflasyonun artmasıyla alım gücü çok
düştü, gıda sıkıntısı baş göstermesiyle de alt ve orta sınıflar ekonomik olarak perişan
duruma düşmüşler. 1915 yılında işçi sınıfı grevler yapmaya başlayarak ülkedeki
durumdan memnun olmadıklarını gösterdiler 1916 yılına gelindiğinde ise alt
sınıfların ayaklanma olasılığı artmakta çarlık rejimini tehlikeye düşürecek gelişmeler
yaşanmaktaydı. 54
Rusya’da Petrograd’da 17, bazı taşra şehirlerinde ise 40 yakın siyasi parti vardı.
Siyasi partilerin amaçlarının ve kuruşları olarak Monarşistler; Kadet kolu ile Çarlık
Rusya’nın emperyalist politikalarını destekleyen Burjuvalardan oluşmakta; Sosyal
Demokratik İşçi Partisi ise Marksist ideolojiyi benimsemiş Bolşevikler ve
Menşevikler olarak iki ayrılarak 1917’de Lenin önderliğinde proletarya devrimini
gerçekleştirdi. Çarlık rejiminin ve Romanovlar sülalesinin hakimiyeti son buldu. 55
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İKİNCİ BÖLÜM
SOVYETLER VE İSLAM DÜNYASI
2.1

Sovyet Dönemi Rusya ve Ortadoğu

Çarlık Rejiminin yıkılmasını gerçekleştiren ve 17 Ekim devriminin öncülüğünü
yapan iki kanat arasında Bolşevikler daha radikal, Menşevikler ise daha ılımlı
olmalarıyla bilinmektedir. 17 Ekim devriminin ardından bu iki kanat arasında
yaşanan iç mücadelenin yanında çarlık rejimini savunanlar ile ihtilali gerçekleştiren
yapılar arasında mücadele devam etmekteydi. Bu yapılar arasında siyasi mücadele
1922 yılına kadar devam ederken, Bolşevikler hem eski rejimi savunanları hem de
rakiplerine karşı üstünlük sağlayarak ülkeye hakim oldu. 56
Rus-Ortadoğu ilişkilerinde kırılma yaşanmasına yol açan gelişme 1917’de
gerçekleşen Bolşevik Devrimi’dir. Marksist-Leninist ideoloji ile dünyada sosyalizmi
hakim kılmaya çalışan Bolşevikler için en büyük tehdit emperyalizmdi. Bu tehdide
karşı sosyalist yeni dünya düzeni kurması için mücadele verilmekteydi. Bolşevikler,
Batı ülkelerinin sömürgesi konumunda olan üçüncü dünya ülkeleri ve Müslümanları
sosyalist dünyanın birer parçası yapmak amacıyla yeni bir dış politika uygulamaya
başladılar. Sovyetler Birliği’nin lideri Lenin, dünya çapında proleter devriminin ve
Batı merkezli kapitalist sistemle mücadelenin temsilcisi olarak sömürge ve yarı
sömürge halklarla dayanışma sergiledi. Lenin iktidara gelmesiyle Çarlık döneminde
kalan emperyalist antlaşmaları iptal ederek başta Fransa ve İngiltere gibi sömürgeci
güçlerin Ortadoğu’yu terk etmesini istedi. Ortadoğu’da emperyalist sömürge altında
ezilen uluslara kendi kaderlerini tayin hakkını savunarak onların bağımsızlık
hareketlerini destekledi. Sovyetlerin bu çıkışı hem Ortadoğu ülkelerinde güven
yaratmaktaydı hem de sosyalist düzenin yayılmasını sağlamaktaydı. Sovyetlerin,
Arap halklarının bağımsızlık hareketlerini destekleyeceklerini açıklamasına İngilizler
ve Fransızlar tepki gösterdi. Sovyetler ile Batı arasında siyasi gerginlik 1940’larda
ABD’nin Ortadoğu’da aktör olarak sahneye çıkmasına kadar devam etmiştir. 57
Sovyetler Birliği ile İngiltere arasındaki dünya düzeni mücadelesi ağırlıklı
olarak Arap dünyası ile İran, Türkiye ve Afganistan ülkeleri üzerinde
Nicholas V. Rıasanovvsky ve Mark D. Steınberg, Rusya Tarihi Başlangıçtan Günümüze,
Çev.:Figen Dereli, İnkılap Yayınları,İstanbul, 2014,ss.501-533.
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gerçekleşmiştir. Sovyetlerin bu dönemdeki Ortadoğu politikasında ideoloji hakim
değildi, güvenlik kaygısı ön plandaydı. İran, Türkiye, Afganistan ile ilişkileri
normalleştirerek devrimi içerde oturtmaya çalışmaktaydı. Sovyetler hem Türkiye
hem de İran ile 1921 yılında imzalanan dostluk anlaşmalarıyla ilişkileri
geliştirmekten yanaydı. Sovyetler, Türkiye ve İran ile siyasi ilişkilerde komünizm
yerine ulusçuluğu; emperyalist güçlere karşı da bağımsızlık mücadelesini
destekledi. 58
Sovyetler Birliği’nin Brest Litovsk Antlaşması ile savaştan çekilmesi ve
Skyes Picot başta olmak üzere savaş sırasında yapılan gizli anlaşmaları açıklaması
sömürge ve manda sistemi içinde yer almayacağını ilan etmesi Araplar nezdinde
olumlu karşılandı. Ancak bu dönemde Ortadoğu’daki Arap yönetimlerinin çoğu
İngiliz ve Fransız mandası altında olduğu için Sovyetler Birliği ile temas kurmaktan
çekinmekteydiler. Bu dönemde manda altında bulunmayan Kuzey Yemen, Sovyetler
Birliği ile diplomatik ilişki geliştiren tek Arap devletiydi ve 1928 yılında
bağımsızlığını kazandı. 59
Sovyetler Birliği, çarlık döneminde İran’da bulunan askerlerini çekerek
İran’ın kendi kaderini tayin etme olanağı sağladı. Sovyetler ile İran arasında 26 Şubat
1921 tarihinde Dostluk Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma çarlık rejimi ile yapılan
antlaşmaları geçersiz kıldığı gibi sınır anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturdu.
Sovyetler ile İran arasında 1927 yılında Tarafsızlık ve Garanti Antlaşması ile ilişkiler
uzun sure sorunsuz devam ederken 1941’de Sovyetlerin İran’ı işgal etmesiyle tekrar
sorunlar başladı. 60
Sovyetler Birliği ile İran arasındaki ilişkiler 1925 yılında İran’da Rıza Han’ın
yönetime gelerek şah ilan edilmesiyle farklı bir boyut kazandı. Şah Rıza, Sovyetlerle
ilişkileri geliştirmekten çekinmekteydi. Çünkü İran şahı ilişkileri sürdürmesine
rağmen komünizm tehdidinden korkmaktaydı. Hitler’in 1933 yılında iktidara
gelmesiyle Almanya’da Ortadoğu’da etkin olmaya başladı. Bu dönemde Şah Rıza
Han’ın, komünizm korkusu Almanya’ya yakınlaştırdı. Hitlerin 1941’de Sovyetler
Birliği’ne saldırmasının sonucunda İngilizler ile Sovyetler Birliği birlikte hareket
ederek İran’a saldırmak zorunda kaldı. Sovyetler, İran’ın kuzeyini; İngiltere de
58
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güneyini işgal ederek İran üzerinde denetim kurdu. Bu gelişmeler üzerine Şahı
deviren Sovyetler ve İngiltere, şahın yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi’yi başa
getirdiler. Bu gelişmeler üzerine İngiltere ve Sovyetler, İkinci Dünya Savaşına kadar
İran’da bulunma meşruiyeti elde ettiler. 61
Birinci Dünya Savaş sırasında İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, Lord
Rothshild’e bir mektup gönderdi. Bu mektupta Osmanlı’nın denetiminde bulunan
Filistin’in İngiliz egemenliğine verilerek, bu topraklar üzerinde Yahudilere yurt
verilmesinden bahsedildi. 62İngilizler ‘in görevi Filistin’de yaşayan diğer etnik ve
dinsel grupları korumanın yanında Yahudilerin yurdunun kurulmasına öncülük
etmekti. İngilizler, Filistin’i kapsayan Büyük Arap Krallığı için Araplara söz
vermenin zorluklarını yaşadı. İngiltere’nin aynı topraklar için hem Araplara hem
Yahudilere söz vermesi Arapların tepki göstermesine neden oldu. Bu tartışmalar
sürerken Büyük Arap Krallığı yerine İngiliz manda yönetimi kuruldu. Filistin’de
İngiltere’nin manda yönetimi başladı ve dünyanın her yanında Yahudiler buraya göç
ettiler. Yahudiler, SSCB’den Filistin topraklarına göç etti. İngiliz manda yönetimi,
başta kapılarını Yahudilere açarken iki gelişme üzerine politikasından vazgeçti.
1930’larda itibaren Araplar, Yahudilerin topraklarını satın almalarına ilk tepkiyi
göstermeye ve uyanmaya başladılar. Yahudilerin,

toprak satın alma yoluyla

Filistin’e yerleşmelerine karşı Araplar, İngiliz ve Yahudilere savaş açtı. İkincisi
1938’de Hitlerin iktidara gelişiyle beraber Yahudilerin Filistin’e göçünün hız
kazanması üzerine İngiliz manda yönetimi bu yükü bu hızla kaldıramayacağını
belirterek göçlere kota sınırlandırması koydu. İngiltere, Filistin’i abluka altına alarak
Yahudilerin en ihtiyaç duydukları zamanda Filistin kapılarını kapattı. 63 Balfour
Deklarasyonu’nu, Fransa, İtalya ve ABD desteklediklerini açıklaması üzerine Kral
Hüseyin tepki gösterdi. Yahudi Devleti’nin temellerinin atıldığı dönemden bugüne
sıkıntılar yaşanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nda sonra Arap-İsrail arasında dört
önemli savaş oldu. 64
2.1.1

1922-1941Arası Dönem ve II. Dünya Savaşı
Uluslararası Sistemin krize girmesi 1919 yılında başladı ve 1939’da ortaya
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çıkan İkinci Dünya Savaşı ile sonuçlanmasını kapsayan dönemdir. İki savaş arası
dönemde dünyada birden fazla sorun bulunmaktaydı. İlki Birinci Dünya Savaşı’nda
ülkelerin sorunlarını güç temelli olarak çözmesiyle yapılan haksızlık İkinci Dünya
Savaşı’na zemin hazırlamıştır. İkincisi, İtalya’ya savaş sonrasında verilmek istenen
toprakların ve sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle saldırgan davranmasıdır.
İtalya, Avrupa’da İngiltere ve Fransa ile hareket ederken Afrika’da bu iki devletle
çatışması gerekmekteydi. Üçüncüsü İngiltere’nin dengeli siyasetini yürütememesidir.
Dördüncüsü Birinci Dünya Savaşı’nın güçlü devleti ABD’nin Milletler Cemiyeti’ne
üye olmayarak kendi kıtasına ve ekonomik gelişmesine yönelik içe kapanmasıdır.
Beşincisi Sovyetler Birliği’nin Avrupa’dan, ABD’den ve yeni bir dünya düzeni inşa
etmesini etkili olmuştur.65
İki savaş arası dönemdeki gelişmeler ile 1919’dan önceki savaşta FransaAlmanya arasındaki sürtüşmelerdir. İki savaş arasındaki genel çerçeve üç ayrılır:
Birincisi Barış Antlaşmaları Dönemi olarak 1919-1924 yıllarıdır. Bu dönemde ABD
Milletler Cemiyeti’ne üye olmadığı halde Fransa’nın Almanya’ya karşı ittifaklar
antlaşmaları yaparak Avrupa’daki Versailles düzenini korumaktı. İkincisi Lokarno
Dönemi olarak 1925-1930 yıllarını kapsamaktadır. Bu yıllarda devletler arasında
ilişkiler artarken gerginlik sorunları azalır. Bu gerginliğin azalmasında Fransa’nın
Almanya’ya karşı tolerans göstermesi etkili olmuştur. Ayrıca 1925 Lokarno
Antlaşmaları, 1928 Briand Kellog Paktı, 1929 Young Planı ile 1930’lı yıllarda
denizlerin silahsızlandırılması antlaşmalarıdır. Üçüncü etkende 1990-1939 yıllarını
kapsayan dağılma dönemidir. Bu yıllarda uluslararası ilişkilerinde temelini sarsan
Lokarno döneminin son bulmasıdır. Fransız-Alman düşmanlığı olduğu kadar
Fransız-İngiliz

arasındaki

siyasi

çatışmalardır.

İngiltere,

Avrupa

barışını

Almanya’nın isteklerini gerçekleştirilmesiyle sağlanacağını savunurken Fransa,
Almanya’ya taviz verilmemeli ve Versailles düzeni korunmalıdır. Bu dönemi kesin
bitiren olayda Almanya’nın saldırgan politikalarıdır. 66
İkinci Dünya Savaşı’nın başlatan gerçeklik Birinci Dünya Savaşı sonrası
1919 Paris Barış Konferansında ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik sorunların
çözüldüğünü ve savaşların son bulacağı yanılgısıydı.

Bu yanılgı 20 yıl sonra

Avrupa’nın dışında dört kıtadan başlayan savaşın yaygınlık kazanmasıyla kanıtlandı.
Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, İmge Yay., 21.Baskı, Ankara, 2012,ss.14-15.
Sander, a.g.e.,ss.15-16.
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Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı arasında 20 yıllık bir zaman
dilimi vardır. Buna rağmen Birinci Dünya Savaşı’nın siyasi, ekonomik yıkımı büyük
olması nedeniyle ülkeler toparlanma sürecini yaşayamadı. Devletlerin ekonomik
çöküntüsü ile siyasi talepleri İkinci Dünya Savaşı’nın koşullarının oluşmasına zemin
hazırladı.

Sovyet Rusya 1917’deki Bolşevik Devrimi’nin siyasi çalkantılarını

toparlarken diğer yandan da sosyalist ekonomi modelini uygulamaya çalışmaktaydı.
Sovyetler, emperyalist sömürü ve liberal ekonomi modeline karşı korumacı ekonomi
modelini benimseyerek ülkenin kaynaklarını koruma uygulamasına geçti. Birinci
Dünya Savaşı’nın ekonomik ve siyasi gelişmelerini atlatan Sovyetler Birliği’nde iç
savaş atlatıldı ve Lenin’den sonra Stalin ülkeye tek başına hakim olmaya başladı. 68
Birinci Dünya Savaşı’nın siyasi ve ekonomik sorumluluğunu yenilen
devletlere çıkardılar. Birinci Dünya Savaşı’nda en ağır antlaşmayı 28 Haziran 1919
Versailles Barış Antlaşmasıyla Almanya yaşadı. Almanya, Alsas-Loren ve Saar
bölgelerini Fransa’ya bırakarak en önemli demir-kömür yataklarını kaybetti.
Almanya, sömürgeleri kaybetmenin yanında tazminat borcu, silahsızlanma ve
Avrupa’dan dışlanma gibi ağır yatırıma maruz kaldı. 69 Birinci Dünya Savaşı’nda
ekonomik kayıpları fazla olan İtalya’da, halkın savaşa ikna edilmesi karşılığında
köylülere toprak verilmesi işçilere iş verilerek ücretlerinin artacağı söylendi. Ancak
savaştan dönenlerin beklentileri karşılanmadığı için isyan ederek hükümete tepki
göstermeye başladılar. İtalya’nın bu zor siyasi ve ekonomik koşullarda 1919 yılında
Fascio di Combattimento’da örgütlenen Faşist hareket 1922’de Mussolini
önderliğinde iktidara geldi. İtalya’daki sol partilerin hiziplere bölünmesi ve
zayıflıklarını

kullanan

Mussolini,

1943

yılına

kadar

diktatörlüğünü

ilan

etti. 70Uzakdoğu’da Japonya Mançurya sorunu yaşamakta ve buraya almak
istemekteydi. Ancak ABD ve Sovyetler müdahalesinde korkmaktaydı. Bu bölgede
siyasi ve ekonomik denetim kurmak istemekteydi. ABD, ekonomik buhranın
etkisiyle uğraşırken Japonya 1931 yılında Mançurya’yı işgal ederek 1932 yılında
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tamamen hakim oldu. 71
1920’li yıllardan beri Çin’de iç savaş yaşanmakta ve milliyetçiler,
komünistler ve derebeyleri birbirleriyle mücadele etmekteydiler. Çin iç savaşı
yaşadığı dönemde Japonya yayılmacı siyaset yürütmekteydi. Japonya’nın toprak ve
hammadde bulmak amacıyla 1931’de Çin’i işgal ederek Mançurya’ya saldırdı.
Japonya’nın saldırı ile endişelenen Avrupalı devletler İngiltere, Hollanda ve
Fransa’nın buralarda sömürge topraklarını korumak için asker göndermeleri Avrupa
sınırlarının korunmasını zayıflattı. 72
Batı Avrupa’da 1930’larda Hitler iktidarı Almanya’yı yeniden silahlandırdı.
İspanyol İç Savaşı’nda faşistlere destek veren Hitler aynı zamanda buradaki
Almanları bahane ederek ülkeye toprak kazandırdı. Hitler’in bu toprak işgali
karşısında ses çıkarmayan Avrupa, İtalya ve İspanya’da faşist yönetimlerin iş başına
gelmesine ses

çıkarmadılar.

Milletler Cemiyeti’nin

Almanya’nın

saldırgan

girişimlerine ve faşistlerin iktidara gelmesi ile gerçekleştirdiği baskıcı uygulamaları
ses çıkarmaması nedeniyle Hitler daha da cesaret bulmaya başladı. Almanya’yı
yatıştırmak amacıyla İngiltere ve Fransa, 1938 Münih Antlaşması ile Almanya’nın
Çekoslovakya’nın Südetler bölgesini işgal etmesine göz yumdular.

Hitler

uluslararası güçlerin tepkilerinin cılızlığından güç alarak 1939 yılında Polonya’yı
işgal etti. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa, Almanya savaş açtı. Bu savaş öncesinde
Hitler, Sovyetler Birliği ile saldırmazlık antlaşması imzalayarak ordularını Fransa’ya
göndererek kısa sürede Fransayı işgal etti. Hitler, taktiksel antlaşma yaptığı
Sovyetlere Birliği’ni 1941 yılında işgal etmesi ile burada ağır bir yenilgi alarak
sonunu hızlandırdı. Bu saldırılarda Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne ekonomik,
siyasi ve nüfus olarak en büyük zarar vermesine rağmen savaşı kazandılar. 73
Hitler’in 1933’te iktidara geldiği yıldan itibaren politikası Versailles
Antlaşmasını iptal etmekti. Hitler, bu amaçla üç hedefi vardı. Birincisi Almanya’nın
Versailles Antlaşması ile kısıtlanan ordusunu 1935 yılında zorunlu askerlik sistemini
getirerek kaldırdı. Bu uygulamasına Avrupalı devletler ses çıkarmadı. İkincisi
Avusturya’da ve Südetler bölgesinde yaşayan Almanları birleştirmek için bu
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bölgeleri almak istedi. Bu uygulamasına karşı çıkan olmadı. Üçüncüsü Hayat Sahası
olarak Almanların ekonomik durumunu geliştirmek amacıyla 1939 yılında
Çekoslovakya’nın Bohemya ve Morovya bölgelerini aldı. Bu işgal girişim Avrupalı
devletleri artık tedirgin etti. 74
İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya’nın, Yıldırım Savaşı
hareketiyle Polonya’ya saldırmasıyla resmen başladı. Polonya ile yapılan ittifaklara
rağmen İngiltere ve Fransa askeri yardım gönderemediği gibi stratejik destek de
veremedi. Almanya ve Sovyetler arasında 23 Ağustos 1939 tarihinde imzalanan
saldırmazlık paktına rağmen Sovyetler, Almanya’nın saldırgan tutumlarına karşı
daha fazla dayanamadı. Ukrayna ve Beyaz Rusları korumak amacıyla Sovyetler
Birliği de Polonya’ya müdahale etti. Sovyetler Birliği’nin Polonya’ya müdahale
etmesine İngiltere ve Fransa ses çıkarmadı, çünkü Alman-Sovyet saldırmazlık
antlaşmasından çekindiler. 75
Sovyetler Birliği ile Almanya, Polonya’yı paylaşmasının ardından 23 Ağustos
paktı ile Baltık ülkelerini almak için harekete geçtiler. Sovyetler, Almanya’nın saldırı
girişimine karşı Baltık kıyılarındaki limanları alarak hava üsleri kurdu. Sovyetler,
Estonya’ya deniz ve hava üsleri vermesi isteğinde bulundu ve kabul gördü. Bununla
yetinmeyen Sovyetler, 1939 yılının 5-10 Ekiminde Litvanya ve Estonya’ya asker
gönderdi. Sovyetler ile Finlandiya arasında savaş çıktı ve 12 Mart 1940 yılında barış
antlaşması imzalandı. Sovyetler, Petsamo Koyu aldı ve Hangö Limanı da 30 yıllığına
kiraladı. 76
Hitler faşizmi; Norveç, Danimarka, Polonya, Slovakya, Hollanda ve Belçika
gibi ülkelere saldırarak 1940 yılında buraları aldı. Bu saldırılardan cesaret alan
Hitler, hızla İngiltere ve Fransa’ya da saldırdı. Hitler, bugüne kadar hiçbir Avrupalı
gücün tek başına sahip olmadığı Avrupa’ya ilk kez sahip olmaya çok yakındı. Hitler,
1940 yılında İngiltere’ye denizden ulaşamayarak havadan saldırılar düzenlemeye
başladı, ancak başarılı olamadı. Almanlar buna rağmen Londra şehrini bombalayarak
büyük zararlar verdi. 77
1941’de İtalya, önce Arnavutluk’a sonra da Yunanistan’a saldırdı. Almanlar,
Baskın Oran, Türk Dış Politikası Cilt I, İletişim Yay., 6.Baskı, İstanbul, 2002, s.404.
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu,20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, Timaş Yay.,21. Baskı, İstanbul,
2016, ss.324-325.
76
Armaoğlu, a.g.e.,ss.326-328.
77
Armaoğlu, a.g.e.,ss.328-332.
74
75

34

Sovyetlere saldırmadan önce Balkanlarda Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve
Yunanistan ve Ege adalarını aldı. 78
ABD, İkinci Dünya Savaşı’na 1941’de katılarak Almanya’ya karşı savaşmaya
başladığı sırada aynı zamanda müttefiklerine silah ve askeri malzeme tedarik etti.
ABD, 1945 yılında İngiltere ile birlikte Almanya şehirlerini bombaladı. 6 Haziran
1944 yılında Normandiya Çıkarması yapan İngiltere ve ABD Manş Denizi’nde
Almanya’yı Batıdan ablukaya alırken Sovyetler de doğudan sıkıştırarak kontrol
altına almaya başladı. Batıdan ve Doğudan kıskaca alınan Almanya çaresiz kalarak
müttefik devletlere teslim oldu. 79
Batı Avrupa’da yoğun savaş sürerken Japonya,

ABD ve İngiltere’yle

Güneydoğu Asya denetimi için mücadele yürütmekteydi. 1930’larda Japon
işgalciliğine karşı ABD, petrol konusunda Japonya’yı sınırlandırdı. ABD’nin bu
petrol hamlesine karşı Japonya’da 1941’de Pearl Harbor’a saldırarak Amerikan
donanmasına büyük zarar verdi. Bu saldırılar karşısında ABD, pasifik adalarını
Japonya’dan alarak Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine 1945 yılında atom bombası
attı. 80
Almanya; İtalya ve Japonya arasında 27 Eylül 1940’da üçlü işbirliği yaptı. Bu
ittifak gereği Batıda yeni güç odaklarının kurulması Almanya ve İtalya’ya; Asya’da
ise Japonya’ya düşmekteydi. Sovyetlerde de İspanya, Fransa, Yugoslavya, Romanya
ve Bulgaristan ile anlaştı. 22 Haziran 1941’de Hitler orduları Baltık kıyılarından
Romanya’ya kadar uzun bir cephe ile Sovyetlere saldırdı. Hitler, Sovyetlere saldırı
emrini vermesinin ardından İtalya’da Yunanistan’a saldırdı. Ruslar, Almanlara karşı
Leningrad, Moskova, Kiev şehirlerinde etkili savunma yaparak Nazi subaylarını ve
askerlerini geri püskürttü. Hitler ordularına karşı dönüm noktası ise Stalingrad
Savaşı’nda Almanların bozguna uğratılması oldu. Alman ordusunun 1943 yılındaki
Stalingrad yenilgisi ile geri çekilmeye başlaması üzerine Kızıl Ordu Almanları
kovalamaya başladı. Kızıl Ordu, Alman askerlerinin Leningrad ve Moskova’da
varlıklarına son vererek Kafkasya’da Nazi askerlerini süpürmeye başladı. 81
1943-1945 yıllarında başta İngiliz hava kuvvetleri Almanya'nın şehirlerini ve
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sanayi kentlerini bombaladı. ABD ise Uzak-Doğu’da Japon şehirlerini bombalarken
Fransa’nın Normandiya kıyılarına asker gönderirken, Ruslar da Balkanlara doğru
harekete geçti. Sovyet Kızıl Ordusu Orta Avrupa’ya girerek Balkanları denetimi
almasıyla Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Macaristan ve Çekoslovakya’ya asker
gönderdi ve Almanya sınırlarına dayandı. 82
Batı’dan Amerikalılar ve İngilizler, doğudan Sovyetler Birliği, Almanya’yı
çevreleyerek 1945 yılında yendiler. Savaş sonunda 4-11 Şubat 1945 tarihinde Yalta
Konferansı düzenlendi. Bu konferansta İngiltere’den Churchill, ABD’den Roosevelt,
Sovyetlerden Stalin hazır bulundu. Konferensta Almanya, Polonya, İran, boğazlar,
uzak-doğu ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı hakkında kararlar alındı. Potsdam
Konferansında ise hemen hemen aynı konular konuşuldu. Yalta Konferansında; Çin,
İran ve boğazlar konusunda Sovyetler Birliği çıkarları kabul edilirken Postdam
Konferansı’nda ise Polonya’nın doğu ve batı sınırlarını ve Sovyet sınırını Curzon
Çizgisi oluşturdu. Almanya; İngiltere, Sovyetler Birliği ve Amerika arasında üç
bölgeye ayrılarak savaş tazminatı konusunu üç devletin katılacağı komisyona
bırakıldı. Birleşmiş Milletlerdeki veto yetkisi ve üyelik meselesi kararlarında
anlaşıldı. Bu üç ülke arasında işbirliğinin ve yardımlaşmanın yerini artık rekabete
bıraktı. 83
Bu konferanslar ile savaş suçlusu kabul edilen Almanya, İtalya ve Japonya
ağır yaptırımlara maruz kalırken aynı zamanda sömürgelerini kaybetmek zorunda
kaldılar. Almanya, Doğu-Batı olmak üzere parçalanırken İtalya’nın Kuzey
Afrika’daki sömürgesi üzerinde Libya Devleti kurulurken, 1947 Paris Antlaşmasıyla
da On İki Adasını Yunanistan’a bırakmak zorunda kaldı. Birinci Dünya Savaşı’nda
barışı tesis etmesi için kurulan Milletler Cemiyeti’nin devamı olarak 1946 yılında
Birleşmiş Milletlerin kurulmasına karar verildi. 84
Almanya ve Japonya, 1930’lardan başlayarak İkinci Dünya Savaşı’nın
başlangıcına kadar saldırgan dış politika yürüttüler. Japonya, 1895’teki savaşta Çin’i,
1905’te Çarlık Rejimini yenilgiye uğratarak Tayvan ve Kore’yi siyasi denetimi altına
aldı. Birinci Dünya Savaşı’nda Japonya, Asya’da bulunan Alman sömürgelerini
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denetimi altına alırken 1931’de de Mançurya’yı işgal etmesinin sonucunda kendisine
bağlı bir rejim kurdu. Japonya 1937’de Çin’in kalan topraklarını da işgal etmesine
üzerine Çin-Japon gerginliği çıktı. 85ABD, Sovyetlere Uzakdoğu’daki savaşa ikna
etmek için tavizler verdi. Sovyetler, Güney Sakhalin ve Kuril adalarını, Port Arthur
deniz üssü ile Mançurya ve Çin’i kontrol etti. Çin ve Mançurya demir yollarını
kontrol eden Sovyetler, Çin ile birlikte buraları işletmeyi üstlendi. Tüm bu gelişmeler
üzerine Sovyetler, 1945 Ağustos’unda Uzakdoğu savaşına katılmayı kabul etti. 86
Amerika, 1945’in 6 Ağustos’unda Hiroşimaya, 9 Ağustos’unda Nagazaki’ye
atom bombası atarak Uzakdoğu sorunu üzerinde güç gösteri yaptı. Amerika, bu iki
atom bombasıyla yüz binlerce insanın ölmesine neden oldu. Japonya, 2 Eylül 1945
tarihinde teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı resmen sona erdi. 87
2.1.2

Süper Güç SSCB ve Ortadoğu: II. Dünya Savaşı Sonrası Dönem
II. Dünya Savaşından sonra Ortadoğu, Batı Avrupa, Doğu ve Güneydoğu

Avrupa ile Uzak Doğu Asya’da SSCB ile ABD arasında güç askeri ve ideolojik
savaş şeklinde ve vekalet savaşları şeklinde yapılmıştır. ABD’nin başının çektiği Batı
Avrupa ülkeleri Sovyet yanlısı iktidarların hiçbir ülkede yönetime gelmemesi için
çabaladılar. Bu iki süper güç arasında iki bloğa ayrılan uluslararası sistem çekişme
dönemine girdi. ABD’nin 1947 yılında Marshall Planı doğrultusunda Türkiye ve
Yunanistan’a ekonomik yardım yapmasıyla ABD ve Sovyetler Birliği arasında
1990’lara kadar “Soğuk Savaş Dönemi”nin temelleri atılmış oldu. Soğuk Savaş
süreci 1945-1990 döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasında inişli çıkışlı
seyreden iki süper gücün ideolojik çatışması etrafında şekillendi. Sovyetler Birliği
komünizme ulaşmak, ABD kapitalist sistemi yaymak amacıyla iki dünya
paradigmasını hayata geçirmek istediler ve yanlarına ülkeler dahil ederek mücadele
yürüttüler. Bu iki devlet nükleer silaha sahiptiler ve Avrupa ABD ve onun savunma
örgütü Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) etrafından toplanırken, Sovyetler
Birliği ve Doğu ve Orta Avrupa Varşova Paktı etrafında örgütlenmiştir. 88
Uluslararası politikanın merkezini İkinci Dünya Savaşı’na kadar Batı
Avrupa’da İngiltere ve Fransa üstlenirken 1945’ten sonra yerini ABD ve Sovyetlere
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bıraktı. Almanya, Japonya ve İtalya’nın savaştan yenilgiyle ayrılmaları sonucunda bu
ülkeler ekonomik ve siyasi zayıflık yaşadı. ABD ve SSCB, savaş sonrası iki büyük
güç olarak dünya politikasını şekillendirdi ve yönlendirdi. Sovyetlerin, dünya
sahnesinde etkin olmasıyla uluslararası ilişkilere artık doktrinler ve ideolojiler
egemen olmaya başladı ve Sovyetler dış politikasın doktrinler üzerine kurdu. Bu iki
kutuplu dünyanın en büyük gelişmesi de Afrika, Asya ve Ortadoğu’da emperyalist
devletlerin sömürgesi olan uluslara bağımsızlık hakkı verilmesiydi. 89
Sovyetler Birliği,

sosyalist sistemi ülkelere yaymak amacıyla egemenlik

alanını Kafkaslar, Batı Avrupa ve Ortadoğu’ya genişleterek uluslararası ilişkilerde
etkili olmak istedi. Sovyetlerin genişleme isteklerine başta İngiltere karşı çıksa da tek
başına gücünü yetmeyeceğini bildiği için ABD’nin öncülüğünde İngiltere, Batı
Almanya, Fransa Batı Bloğunu kurdu; SSCB’nin yanında da Doğu Almanya, Kuzey
Kore, Çin ve Yugoslavya olarak Doğu Bloğunu oluşturdu.

ABD, 1940 yılında

itibaren Sovyetler Birliği’nin sosyalizmi genişletmesine karşı çevreleme politikası ile
siyasi, askeri, ekonomik ve ideolojik önlemlerde durdurmaya çalıştı. Amerika
dünyada askeri ve deniz üstleri kurarak Sovyetleri durdurmaya çalıştı. 90
1949 yılında Çin Komünist devrimi ile Sovyetlerden destek gördü. Sovyetler
ile ABD arasında gelişen yakınlaşmadan rahatsız olan Çinli komünistler, Sovyetlere
tepki göstermeye başladı ve 1960’larda ayrı politikalar geliştirmeye başladı. Çin,
1970’lerde ABD’ye yakınlaştı ve 1979 yılında ABD ve Sovyetler arasında denge
kurmaya çalıştı. Ayrıca Komünist Kuzey Kore ile Güney Kore savaşında 1950
yılında başlayan savaşa BM onayı doğrultusunda ABD, Kuzey Kore’ye asker
gönderdi. ABD’nin Güney Kore’ye destek çıkmasına Çin ve Sovyetler tepki
gösterdi. Çin’den binlerce komünist Kuzey Kore’ye desteğe gitti. 91
Stalin, 1953’te hayatını kaybetmesi üzerine Soğuk Savaş dönemi yumuşama
evresine girdi. 1955’te Cenevre’de Zirve Toplantısı ABD ile Sovyetler Birliği
arasında gerçekleşti. Bu zirvede ABD ve Sovyetler arasında Avusturya’nın
parçalanmışlığına çözüm arandı. Bu dönemde Sovyetlerde iki önemli ayaklanma
meydana geldi. Sovyetler Birliği, 1956 yılında Macaristan’da başlayan ayaklanmayı
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bastırırken diğeri de 1968’de meydana gelen Çekoslovakya ayaklanmasını kontrol
altına aldı. Bu dönemde Sovyetler ile ABD arasında uzay yarışları ve krizleri
yaşanmaktaydı.1957 yılında Sputnik’i uzaya başarılı şekilde fırlatan Sovyetler,
Amerika’yı tedirgin etmiştir. Sovyetler Birliği 1960’ta hava sahası üzerinde
Amerikan casus uçağı U2 düşürmesi üzerine kriz çıktı. Amerika kıtasında Küba
lideri Fidel Castro’nun darbeyle devrilmesini isteyen ABD, 1961’de Domuzlar
Körfezine destek verdi ancak başarısız oldu. Amerika, Türkiye’ye yerleştirdiği
füzelere Sovyetler Birliği sert tepki gösterdi. Sovyetler Birliği’de 1962’de Küba’ya
füze yerleştirdi. Bunun üzerine iki ülke arasında gerçekleşen kriz iki tarafın
sağduyulu hareket etmesi üzerine çözüldü. 92
İki

süper

güç

arasında

kapitalist

ve

komünist

ideoloji

çatışması

yaşanmaktaydı. Amerika tarafından komünist tehdit o kadar önemsenmişti ki her
türlü Batı hareketlerini desteklemekteydi. ABD 1960 yılında Vietnam Savaşı’nda
ülkedeki Batı yanlısı hükümeti desteklemesiyle yaşandı. Çünkü Vietnam halkı
sosyalist hareketi desteklemekte ve Amerikan’ın müdahalesine karşı çıkmaktaydı.
Amerikan halkının bir kısmı Vietnam savaşını desteklerken diğer kesimi karşı
çıkmaktaydı. ABD, Güney Vietnam’da Batı yanlısı hükümeti destekleyen milis
kuvvetlere askeri malzeme gönderdi ancak sosyalist hareketi destekleyen halk
karşısında yenilgi aldı. Bu yenilginin ardında ABD, Ortadoğu’da zayıflamasına
neden oldu. Araplar tarafından ABD’ye 1973’te petrol ambargosu uygulandı, 1979
yılında da Amerika’nın arkasında yer aldığı İran şahı devrildi. ABD’nin yaşadığı
zorluğu fırsata dönüştüren Sovyetler 1979 yılında Afganistan’a girdi. Ancak
ABD’nin Vietnam’da yaşadığı hezimeti Sovyetler Birliği de Afganistan’da yaşadı.
Sovyetlerin on yıl süren savaşta ekonomik ve siyasi olarak yıpranması yıkılmasını
hızlandıran ve Ortadoğu’dan geri çekilme sürecini de başlattı. 93
Kore ve Vietnam savaşları, Berlin Sorunu, 1956-59 yılları arasında
Ortadoğu'daki çekişme, U-2 casus uçağı olayı, Küba krizi gibi olaylar soğuk savaşın
doruğunu oluşturmuştur. 94
2.1.2.1 Ortadoğu Çatışmaları (1955-1959)
Ortadoğu Bölgesi, 19.yüzyılda Avrupa devletlerinin sömürge alanlarını
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oluştururken 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren bağımsızlık hareketlerinin
yaşandığı bölge olmasının yanından iki süper gücün çatışma merkezlerini oluşturdu.
Ortadoğu Bölgesi, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren Suriye, Türkiye, İran,
Irak, İsrail, Ürdün, Mısır, Libya, Suudi Arabistan gibi ülkelerin bölgesel
çatışmalarına sahne oldu. Bu devletlerin güç mücadelesinin yanında ABD ve Rusya
damga vururken uluslararası güçlerin vekalet savaşına dönüşen bölgenin önemi
hiçbir zaman azalmadı.
Sovyet Birliği lideri Jozef Vissarionoviç Stalin’in 1953 yılında hayatını
kaybetmesi ile sosyalist blok içerisinde sarsıntılar meydana geldi. 1955 yılından
itibaren Soğuk Savaş Ortadoğu bölgesine yayıldı. Sovyetler Birliği’nin uğraştıran
Çekoslovakya’da 1 Haziran 1953 tarihinde Pilsen Ayaklanması, 16 Haziran 1953
tarihinde Doğu Berlin Ayaklanması,

Polonya’da ise 23 Haziran 1956 Poznan

Ayaklanması oldu. Sovyetler blok içi olaylarla uğraşırken diğer yandan Ortadoğu
bölgesinden Batı bloğu ile çatışma girmekten uzak durmayarak 1960 yılına kadar
Ortadoğu’da buhranlara neden oldu. Ortadoğu’daki buhranlar Sovyet Birliği’nin
denetimi dışında gelişse de Rusların bölgeye ilgili Petro zamanından başlamıştır. 95
Sovyetlerin, Ortadoğu’da etkin olmasının nedenleri birden fazla olsa da İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra hem Sovyetlerde hem de Sovyetler dışında gelişen olaylar
etkili oldu. Sovyetlerde, 1953 yılında Kruşçev’in Stalin yanlılarını tasfiye etmesi,
1956 yılındaki Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin (SBKP) 20.Kongresi’nde ABD
ile istikrarlı ilişki kurma kararı etkili olmuştur. Sovyetler dışındaki olaylar ise 1955
yılındaki Bağdat Paktı ile Bandung Konferansıdır. İngiltere, Türkiye ve Irak arasında
imzalanan Bağdat Parktı ile Bağlantısızlar Hareketinin toplandığı Bandung
Konferansıdır. Sovyetler, bu iki olayı benimsemese de çokta ses çıkarmamıştır. 96
Rusya’nın Ortadoğu’ya girme olanağı Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra oldu.
Rusya’nın Hicaz Krallığı dönemini yaşayan Suudi Arabistan’ı 1926 yılında krallık
döneminde tanımasıyla gerçekleşti. Ancak bu ilk tanımanın dışında Suudi
Arabistan’ın siyasi sistemiyle sorunlar yaşayan Sovyetler arasında ilişkiler
gerginleşmesi üzerine 1938 yılında elçiliğini kapattı. 97
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu,“20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995’, 1.Baskı, İstanbul, Timaş
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I. Dünya Savaşı’nın sonunda Filistin, İngiltere’nin mandasına verilmişti.
İngiltere için Yahudiler ile Araplar arasındaki çatışmalar sorun olmaya başladı ve
Filistin sorunu yaşanmaya başladı. Araplar ile Yahudiler arasında çatışmalar artmaya
başladı. 1948 yılında Yahudiler, Deir Yassın adlı bir Arap köyünü yerle bir etmesiyle
Filistin sorunu doğmaya başladı ve Filistinli mülteciler sorunu ortaya çıkmaya
başladı. İngiltere’nin, Araplar ile Yahudileri uzlaştırma politikası sonuç vermedi
çünkü Balfour Bildirisi ile Yahudiler ulus-devlet sözü verilmişken Araplara da
Büyük Arap Krallığı sözü verilmişti. 98
İkinci Dünya Savaşı’nda sonra Sovyetlerin, Arap ülkeleri ile ilişki
geliştirmesini zorlaştıran 1948 yılında İsrail’in kurulmasıdır. Amerika, İsrail
kurulduktan kısa sure sonra de facto tanırken; Sovyetler Birliği, İsrail’i dünyada de
jure tanıma gerçekleştirdi. Araplar tarafından kızgınlıkla karşılanan bu tanıma,
ardından Macaristan ve Romanya gibi ülkelerin tanıması ile Müslüman Araplar
arasında Sovyet ve komünizm karşıtlığını yükseltmiştir. 99
İngiltere, 1920 yılından itibaren Filistin’de manda yönetimini kurduktan
sonra bu bölgeye dünyanın her tarafından Yahudiler göç etmeye başladı. Bu bölgede
Yahudilere bir yurt verilmesine karşı çıkan Araplar ile Yahudiler arasında 1929
yılından itibaren çatışmalar başladı. İngiltere, bu çatışmaları çözememesi üzerine
1945 yılında Filistin’deki manda yönetimine son vererek sorunu 14 Mayıs 1948
tarihinde BMGK devrederek tüm askeri güçlerini bölgeden çekti. İngiltere, İsrailFilistin sorununu Çoğunluk ve Azınlık planı şeklinde BM’de özel bir komisyon
şeklide çözüme kavuşturmayı istedi. Ancak Yahudiler, çoğunluk planını; Araplar ise
azınlık planını desteklediler. BM Genel Kurulu, çoğunluk teklifi benimsenerek,
Filistin’in Araplar ile Yahudiler arasında bölüştürülmesine, Kudüs’ün uluslararası
statüye sahip olmasına karar verdi. ABD, SSCB ve Fransa çoğunluk planını lehinde
oy kullanırken, İngiltere ise çekimser oy kullandı. SSCB’nin, ABD ile olumlu oy
kullanmasının nedenlerinde ilki Ortadoğu’da İngiliz hâkimiyetine son vermek,
ikincisi de Doğu Avrupa’dan Filistin’e göç eden Yahudilerin komünizm düşüncesine
sahip olmaları ve Filistin’de sosyalizmin yayılma düşüncesidir. Yahudi Ulusal
Devleti 14 Mayıs 1948 yılında İsrail Başbakanı Ben Gurion tarafından Meclis’te ilan
Armaoğlu, a.g.e.,s.435.
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edildi.

ABD ve SSCB,

İsrail’i tanıyan ilk devletler oldu.

İsrail Devleti’nin

kurulmasının ilan edilmesi ile Arap Birliği’nin oluşturan Mısır, Lübnan, Suriye ve
Ürdün 15 Mayıs 1948 yılında İsrail’e savaş açtı. BM’nin 1947 yılında Filistin’in,
Yahudiler ile Araplar arasındaki yarı yarıya bölünmesi teklifinden daha fazla
toprakları İsrail, 1949 yılında Arap devletleriyle yaptığı antlaşmada elde etti. 1948
savaşı, Araplar için ağır bir darbe oldu, yeni kurulan İsrail devletine karşı dört Arap
devleti kaybetti. Bu durum Mısır’ın işine yaradı ve 1952’de Hür Subaylar Darbesi ile
Nasır, Mısır’ın başına geçti. Mısır’da, Kavalı Mehmet Ali Paşa’ya dayanan krallığı
yapılan darbe, aynı zamanda İngiltere’ye de bir tepkidir. Krallık, İngiltere ile işbirliği
içinde halkı sömürmekteydi ve darbe sorucu İngiltere’nin Mısır üzerindeki etkisi
azalacak, tam bağımsızlık söz konusu olacaktır. 100
ABD ve Sovyetler, İsrail Devletini tanımalarına rağmen Birinci İsrail-Arap
savaşında iki devlet anlaşılması güç tavır takındılar. ABD ve İngiltere, savaşın
çıkmasıyla Filistin kıyılarını çevrelediler ve Filistin’e silah sınırlandırması
uyguladılar. Sovyetler ise hava köprüsü yoluyla Yahudilere silah yardımı yaptı. 101
2.1.2.2 Nasır ve Mısır
İkinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa’nın sömürgeciliğine karşı ayaklanarak
bağımsızlığını kazanan Suriye ile Mısır lideri Cemal Abdül Nasır, Sovyetlerle sıkı
ilişki geliştirdi. Bu ilişkiden rahatsız olan Türkiye, Irak, Ürdün, İsrail ve Lübnan gibi
ülkelerde rahatsızlık yarattı. 102
Fransız şirketi tarafından Süveyş Kanalı 17 Kasım 1869 tarihinde yapıldı.
Fransız şirketi yap ve işlet ile kanalı dünya deniz trafiğine açarken aynı zamanda o
zamanki Mısır Hükümeti’ne kanaldan hisse verdi. Mısır yönetimi, ekonomik ve
siyasi kriz yaşaması üzerine kanal üzerindeki hisselerini 1875 yılında İngiltere’ye
sattı. Bu satıştan sonra kanal İngiliz-Fransız şirket ortaklığı tarafından işletilmeye
başlandı. Süveyş Kanalı İngiltere için Hindistan sömürgelerine giden yolların
güvenliğini sağlamaktaydı. İngiltere sömürgelerinin giden yolların güvenliğini
sağlamlaştırmak için Osmanlı İmparatorluğu’nun toprağı olan Mısır’ı 1882’de işgal
etti. Süveyş Kanalı, yapıldığı ilk dönemde gemilerin serbest geçiş hakkı bulunmakta
Armaoğlu, a.g.e.,ss.435-439.
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ve İngiltere’nin Mısır işgali ekonomik ve siyasi çıkarları olan devletleri korkuttu.
Ekonomik kaygılarını gidermek isteyen devletler kanal için 29 Ekim 1888’de
İstanbul’da bir araya geldi. Bu toplantıya katılan devletler arasında uluslararası
antlaşma imzalanarak devletlerin barış ve savaş zamanlarında ticaret gemilerinin
geçişi sınırlandırılmayacak ve güvenlik gerekçesiyle kanalın iki yakasında hiçbir
koşulda silahlı çatışma yaşanmayacağı kararlaştırıldı. İkinci Dünya Savaşı’nda
İngiltere, Mısır’a 200 bin asker gönderse de savaş sonrası askerlerini çekmedi.
İngiltere’nin gerekçesi Sovyetlerin; Türkiye, İran, Yunanistan üzerinde baskı
kurmasını öne sürdü. 103
Sovyetlerin, Nasırlı Mısır ile Ortadoğu’da geliştirdiği ilişkiler önemlidir.
1952 Hür Subaylar darbesi ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa yönetimindeki Mısır’da
kraliyet yönetimini sonlandırıldı. Nasır, 1954 yılına kadar General Necip yönetiminin
arkasında ülkeyi yönetmesinin ardından tamamen ülkeyi kontrol etmiştir. Mısır lideri
Nasır, Süveyş Kanalını kamulaştırarak İngiltere’ye karşı bağımsızlığını kazanmak
istedi. Mısır’ın Süveyş Kanalını kamulaştırma isteğine İngiltere ve Fransa karşı
çıkmaktaydı. Nasır, Suveyş Kanalının millileştirilmesinin kolay olmayacağının
farkındaydı ve bu kararının ardından savaş çıkma ihtimaline karşı ABD’den silah
yardımı istedi. Nil üzerinde Asvan barajı için ekonomik kaynak arayışında olan ve
silah alma imkanı arayan Nasır, Bandung Konferansı’nda bu imkanlara kavuştu 104
İngiltere, Mısır’ın Nil Nehri üzerine Asvan Barajını yapacağı sözünü
vermesine rağmen daha sonra çıkarları zarar göreceği endişesiyle vazgeçti.
İngiltere’nin tavrından rahatsız olan Nasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirerek tepkisini
ortaya koydu. Mısır’ın tek başına böyle bir karar vermesi karşısında İsrail Sina
Yarımadası'na saldırdı, sonrasında İngiltere ve Fransa Süveyş’e saldırdı. Sovyetler
Birliği, Suriye konusunda İngiltere’ye tepki göstererek durumu protesto etti. İsrail,
İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı saldırının daha önce
planladığını göstermektedir. 105
Süveyş Kanalının millileştirilmesinin ardından İsrail, İngiltere ve Fransa,
Mısır’a savaş açtı. 1956 yılındaki Süveyş Krizi, Sovyetlere fırsatlar yarattı.
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Sovyetler, saldırgan taraflara ültimatom vermenin yanında Ortadoğu’ya gireceğinin
işaretlerini vermiştir. Emperyalist güçlerin, bölgedeki son savaşlarından olan Süveyş
Savaşı, anti batı ve anti emperyalist duyguları artırdı. Sovyetler Birliği, 1968’e kadar
Mısır’a Asvan barajı konusunda hem ekonomik hem de teknik imkan sağladı.
Sovyetlerin Birliği’nin, Mısır konusundaki tutumları ile bölgedeki sempatisi artmaya
başladı. Suriye’ye 1957 yılında silah satışı yapmanın yanında Arap milliyetçiliği
Sovyet desteğini kazandı. Arap ülkelerinde bağımsızlığını kazanan ulusçu hareketler
Sovyetler Birliği’nin başını çektiği Doğu Bloğu ülkelere kaydı. Sovyetler Birliği ile
1958 yılında Suriye, Irak; 1962’de Cezayir, Kuzey Yemen; 1969 yılında da Libya,
Sudan ve Güney Yemen gibi ülkeler ilişki geliştirmeye başladı. 106
Mısır lideri Nasır’ın, Süveyş Kanalı’nı kamulaştırma isteğine başta İngiltere,
Fransa ve İsrail karşı çıktı. Bu üç ülke Süveyş Savaşı’na neden olmadan İngiltere,
Süveyş Kanalı’nın uluslararası bir komisyonla işletilmesini Nasır’a teklif etti. Ancak
İngiltere’nin teklifini kabul etmeyen Nasır’a karşı bir plan hazırlandı. Bu plan
doğrultusunda İsrail, Mısır’a savaş açacak İngiltere ve Fransa da savaşı bitirmek
amacıyla bölgeye asker çıkartarak Nasır’ın iktidarına son verecekti. Bu sırada
Sovyetler Birliği, Polonya ve Macaristan ayaklanmalarını bastırması ile bu üç devlete
sert mesajlar yolladı. Sovyetler Birliği Başbakanı Bulganin, Eisenhower'a konuyla
ilgili mesaj verdi. Bu iki süper güç Mısır’a asker göndereceğini acilen savaşı
sonlandırmalarını İngiltere’den istedi. Savaşın bitirilmemesi halinde Üçüncü Dünya
Savaşı endişesiyle Süveyş Buhranı, Sovyetlerin tehdidi ve Amerika’nın baskısı ile
çözümlendi. 107
ABD hükümeti ve kamuoyunu, İngiltere ve Fransa’nın Süveyş Kanalına
askeri hareket düzenlemesine tepki gösterdi. Amerika’dan habersiz hareket eden
İngiltere, Fransa ve İsrail, ABD’yi Sovyetler Birliği’ne karşı zor durumda bıraktı.
Amerika bu üç ülkeden Mısır topraklarından acilen ayrılmalarını istedi. Üç ülkeyle
Mısır arasında yaşanan çatışmalar sırasında kanalda batırılan gemiler temizlenerek
1957 yılında Süveyş Kanalı tekrar dünya deniz trafiğine açıldı. 108
Mısır, Süveyş Kanalı savaşından önce de İngiltere’nin işgali altında bir ülke
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konumundaydı. Bu işgal manzarasında rahatsız olan halk bağımsızlık gerekçesiyle
İngiltere’den askerlerini çekmesini istedi. Halkın liderliğini Mısır Komünist Partisi
ile 1929’da Müslüman Kardeşlerin lideri Şeyh Hasan el-Banna yaptı. Müslüman
Kardeşler hem Batı karşıtlığı hem de teokrasi propagandası yapmaktaydılar. Mısır,
1945 yılında İngiltere ile bu konuda görüşme yaptı. İki ülke arasında Ekim 1946
yılında yapılan anlaşmaya göre İngiltere, Eylül 1949 yılında Mısır’dan kademeli
olarak çekilmeyi kabul etti. İngiltere’nin Mısır’ı işgal ettiği dönemde de Nil nehrinin
güvenliğini sağlamak amacıyla 1899 yılında Sudan’ı da kontrolü altına aldı.
İngiltere’nin işgal döneminde Mısır ile İngiltere arasında Condominium Antlaşması
imzalanır ve iki ülke birlikte Sudan’ı yönetmeye başlarlar. İtalya’nın 1935-1936
yıllarında Habeşistan’ı işgal etmesi ile İngiltere’nin imparatorluk yolu tehlikeyi girdi.
İtalya, Kızıldeniz’e hakim olma avantajı yakaladı ve Mısır’a komşu oldu. İngiltere bu
nedenle Mısır ile ilişkilerini yeniden düzenledi. İngiltere, 1936 yılında Mısır ile
antlaşma imzalayarak askerlerini çekme kararı aldı. İngiltere bir yandan Mısır’dan
çekilmek istemekte diğer yandan da 1882’de işgal ettiği Sudan’ın bağımsızlığını
desteklemekteydi ancak Sudan’da olaylar çıktı. Mısır ise İngiltere’nin bağımsızlıkçı
tavrına karşı çıkarak Sudan’ı topraklarına katmak ve Nil’in bütünlüğünü korumaktan
yana tavır aldı. 109
İngiltere ve Mısır arasındaki anlaşmazlık karşısında Sudanlılar da ikiye
ayrılır. Milliyetçi Umma Partisi Sudan’ın bağımsızlığını savunurken; Ashigga Partisi
ise Nil’in bütünlüğüne vurgu yaparak Sudan’ın Mısır’la federal sistem içerisinde
özerk bir bölge olmasını istemiştir. Sudan olayları İngiltere ile Mısır arasında büyük
sorunlara neden oldu. Mısır, İngiltere ile yapılan askerlerini çekme antlaşmasını
tanımayarak hem Süveyş Kanalını hem de Sudan’ın bağımsızlık kararını BM
Güvenlik Konseyine taşıdı. Mısır ile İngiltere arasında yaşanan siyasi krizin devam
ettiği sırada BM Güvenlik Konseyi, Araplar ile Yahudiler arasında 1948 antlaşmasını
görüşse de çözüm geliştiremedi. Bu olayların arkasında 1948-1949 Arap İsrail Savaşı
yaşandı. 110
Arap-İsrail Savaşı’nın ardından İngiltere, Mısır’da kalmayacağını ancak
Süveyş Kanalı’nda kalacağını açıkladı. İngiltere, Mısır’da konumunu Ortadoğu
Komutanlığı şeklinde askeri bir statüye kavuşturmak istedi. Ortadoğu Komutanlığı
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Amerika, İngiltere, Fransa ve Türkiye’nin içerisinde yer alacağı şekilde 13 Ekim
1951 tarihinde Mısır hükümetine bildirildi. Ortadoğu Savunma Komutanlığı’nı dört
devletin yanında Mısır yürütecekti. Bu komutanlık, Süveyş Kanalı’nda yer almanın
yanında İngiltere de bu askeri komutanlığa asker vermenin dışında Mısır’daki
askerlerini çekecekti. İngiltere, ısrarla Süveyş Kanalı’ndan çıkmak istememekteydi.
Mısır, İngiltere’nin bu teklifini kabul etmediği gibi Mısır Meclisi 15 Ekim 1951’te
kabul ettiği yasayla 1936 tarihli İngiltere-Mısır Süveyş Anlaşmasını ve 1899’da
imzalanan Condominium Antlaşması’nı iptal ederek Mısır kralını aynı zamanda
Sudan kralı ilan etti. Halkın, Süveyş Kanalı’na yürümek istemesi üzerine İngiliz
askerleri

ile

çatışmalar

yaşandı.

Komünistler,

Müslüman

Kardeşler

ve

milliyetçilerden oluşan Milli Kurtuluş Ordusu etrafında Mısırlılar toplandı. Mısırlılar
ile İngiliz askerleri arasında 1952’de çatışmalar başladı, halk İngiliz mağazalarına
saldırmaya başladı. Mısır’da bu kargaşa ortamında Yarbay Cemal Abdül Nasır
liderliğinde Hür Subaylar Komitesi, 23 Temmuz 1952 günü kral Faruk’a karşı darbe
yaptılar; 26 Temmuz’da ise İskenderiye’deki kral Faruk tahtan indirildi. Mısır’da
darbeyi gerçekleştiren ordu, Süveyş ve Sudan çözümsüzlüğünde Batı ile uyumlu
hareket etti. İngiltere ile Mısır 12 Şubat 1953 tarihinde aralarında bir antlaşma
yaparak Sudan’a üç yıl içinde bağımsızlık verilmesi konusunda anlaştılar. 111
Süveyş kanalı sorunu 19 Ekim 1954 tarihinde İngiltere ve Mısır’ın
anlaşmasıyla çözüme kavuştu. Bu antlaşma sonucunda Mısır, hem İngiltere hem de
Batı ile ilişkilerini düzeltti. Bu antlaşma kapsamında Arap dünyası ve Arap
ülkelerinin yer aldığı ortak güvenlik paktı ve İslam Kongresi gibi oluşumlar
kurulmaya çalışıldı. Soğuk Savaş’ın bloklaşmasına Nasır da ek olarak üçüncü blok
kurmak isterken Bağdat Paktı kuruldu. Mısır lideri Nasır’ın istediği güvenlik paktı
karşısına Bağdat Paktı çıkarıldı. Bu pakta hem Mısır hem de Arap ülkeleri karşı
çıkarak tepki gösterdi. Bu huzursuzluk ve çatışma ortamını kullanan Sovyetler
Birliği, Bağdat Paktı’nı yıpratma politikası yürütürken diğer yandan da Arap ülkeleri
ile ilişki kurdu. Mısır da bu kargaşadan yararlanarak Batı’nın hassa noktası Sovyetler
Birliği’ne yanaştı. Mısır ile İsrail arasında 1955 yılında Gazze’de çatışmalar ortaya
çıkması üzerine Mısır önce Amerika daha sonra İngiltere’den silah almak istedi,
ancak bu iki ülke Mısır’a silah satmak istemedi. Bu fırsatı değerlendiren Sovyetler
Armaoğlu, a.g.e.,ss.446-447.
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Birliği, Mısır’a silah satmayı teklif ederek Çekoslovakya üzerinden Mısır’a silah
yardımı gönderdi. 112
2.1.2.3 Yemen
Yemen İç Savaşı kısaca 1962 yılında başlayıp 1970’lerde sonlandı. Şii
mezhebinin bir kolu olan Zaidilere mensup olan İmam Yahya, Yemen’in kuzeyinde
varlık gösterdi. Güney Yemen ise Sünni Müslümanların Şafii koluna mensuplardı ve
İmam Yahya’ya muhaliflerdi. Bu iki inanç Müslüman olsa da sürekli birbirleriyle
çatışma içindeydiler. Bu iki yapı arasında Ağustos 1948 yılında çıkan ayaklanmada
İmam Yahya öldürüldü ve yerine İmam Ahmed geçti. Zaidilerin ayaklanması başkent
Sana’da çok kanlı olmasına rağmen Suudi Arabistan’ın desteğiyle İmam Ahmed
zorda olsa ayaklanmayı bastırdı. İmam Ahmed, 1955-1959 yıllarında birçok kere
suikaste maruz kalırken aynı zamanda da birden fazla darbe ile karşılaştı. En son
1961 Mart’ında İmam Ahmed bir suikasta maruz kalmıştır. 113
Yemen’de monarşiye karşı halk hareketlerinin başlamasında Temmuz
1952’de Mısır monarşisinin devrilmesi etkili oldu. Yemen’de monarşiden rahatsız
olan aydınlar güvenlik gerekçesiyle Mısır’ın Kahire kentinde örgütlenmeye
başladılar. Yemenli aydınlar, Hür Yemenliler Hareketi etrafında toplanarak
monarşiye karşı hazırlık yaptılar. Güney Aden’de monarşiden rahatsız olan halkın bir
kısmı da Halk Sosyalist Partisi etrafında toplanmaya başladı. Yemen uzun süredir
Monarşi ile yönetilmekte ve yönetimde Şiilerin Zeydi mezhebine mensup bir
hanedanlık bulunmaktaydı. Yemen’de ülkeyi yöneten İmam Ahmed 19 Eylül 1962
tarihinde hayatını kaybetmesiyle yerine oğlu Muhammed El Bedr geçti. Ülkeyi
babasından sonra yöneten kral Bedr, Yemen’i reformlarla feodal düzenden çağdaş
konuma yükselteceğini açıkladı. Bu açıklamalardan ve Muhammed El Bedr’den
rahatsız olan askerler 27 Eylül 1962’de Albay Abdullah Sallal liderliğinde bir darbe
gerçekleştirdi. Muhammed El Bedr hayatını kurtarmak için Sana’dan kaçtı. 1962’de
Albay Abdullah Sallal darbesinin ardından İhtilal Konseyi kuruldu. Konsey,
monarşinin sonlandırılarak Cumhuriyet rejiminin kurulduğunu ilan etti. Ayrıca
sosyal adalete, kapitalist uygulamalara ve ordunun yenilenmesine yönelik
uygulamalar gerçekleştirdi. 114
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Darbeci Abdullah Sallal, Arap milliyetçiliği ve Arap ülkeleriyle işbirliği
yaparak Arap Ligi’ne destek verdi. BM kararları desteklenerek Yemen’in
bağımsızlığını tanıyan ülkelerle dostluk geliştirildi. 115
Sallal Darbesi’nin ardından her ne kadar Yemen’de Cumhuriyet ilan edilse de
ülkeyi kontrol etmek kolay olmadı. İmam El Bedr’e karşı gerçekleştirilen darbe
başarılı olsa da en büyük sıkıntı El Bedr’in ülkeden kaçması oldu. Abdullah Sallal’ı
zor durumda bırakanda İmam El-Bedr’in, Yemen’in kuzeyindeki dağlık bölgede
taraftar toplaması oldu. Salla rejimi darbe yapsa da eski rejimin liderinin varlığı
sürekli tehdit oluşturmakta ve ayaklanmalar yaratmaktaydı. Yemen İç Savaşı,
cumhuriyetçiler ile monarşi yanlılarının sürekli mücadelesine sahne oldu. Yemen İç
Savaşı ile yaşanan darbe Arapları karşılıklı tutum almalarına neden oldu. Mısır, Irak,
Suriye, Lübnan, Sudan, Tunus ve Cezayir cumhuriyeti tanırken; Suudi Arabistan,
Ürdün, Fas monarşi yanlılarını destekledi. Monarşiyi destekleyen devletler ülkelerine
bir isyan dalgasının sıçramasından korktular. Özellikle Suudi Arabistan ve Ürdün
Sallal rejimini kabul etmediklerini açıklarken diğer yandan da İmam Bedr’e destek
vermeye başladılar. Mısır ise Sallal rejimine destekleyerek bu amaçla Yemen’e asker
gönderdi. Yemen İç Savaşı’na destek veren Mısır, iç savaşın uzaması nedeniyle
ekonomik darboğaza girdi. Bunun ardından Haziran 1967 yılında Arap-İsrail Savaşı
sırasında Mısır’ın Yemen’de binlerce askeri bulunmaktaydı. Nasır’dan sonra Mısır
liderliğine Enver Sedat geldi. Yemen İç Savaşı’nda Sovyetler Birliği, Sallal rejimine
destek vermekteydi. Sovyetler Birliği ile Yemen Cumhuriyeti arasında 27 Aralık
1962’de ekonomik antlaşma imzalandı. ABD’nin tavrı ise 1962 yılında monarşi
yanlıları ile cumhuriyetçileri bir araya getirmek oldu. ABD, Mısır’ın askerlerini
çekmeleri karşılığında Suudi Arabistan’ın da Yemen İç Savaşı’na gönderdiği askeri
yardımları kesmesini sağlayacağını açıkladı. Bu teklifi sallal rejimi kabul etse de
monarşi yanlıları yanaşmadı. 116
Yemen İç Savaşı, Ortadoğu ülkeleri arasında gerginliği tırmandırmasına
neden oldu.

Yemen İç Savaşı’nda, Mısır ile Suudi Arabistan aktif davranması

nedeniyle iki ülkenin ilişkileri zarar gördü. 1965 yılında Mısır lideri Nasır ile Suudi
Arabistan Kralı Faysal Cidde Anlaşması imzalayarak aralarındaki gerginliğe son
vermek istediler. Bu antlaşmaya göre Suudi Arabistan monarşi yanlılarına yardım
Armaoğlu, a.g.e.,s.621.
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etmeyecek; Mısır’da on ayda Yemen’deki askerlerini çekecekti. Aslında 1967 Arap –
İsrail Savaşı, Yemen İç Savaşı’ndaki gidişatı değiştirdi. Mısır lideri Nasır, 1967’de
Yemen’den çekilerek hem ekonomik hem de siyasi toparlanma sürecine geçmek
istedi. Mısır askerlerinin, Yemen’den çekilmesi Sallal rejimini zora soktu. 1967
Kasım ayında Sallal, Şii din adamı Ahrar Partisi kurucu Abdurrahman El İryani
yönetime el koyarak Sallal rejimini darbeyle uzaklaştırdı. Yeni yönetim başta Suudi
Arabistan olmak üzere Arap ülkeleri ve Batıyla iyi ilişki kurdu. İsrail’in saldırgan
tutumunun ardından Ağustos 1967 yılında Hartum’da toplanan Arap Zirvesi’nde
Mısır, Suudi Arabistan’a Yemen İç Savaşı’nın bitirilmesini teklif etti. Suudi
Arabistan bu teklifi kabul ederek 31 Ağustos 1967 tarihinde Hartum Antlaşmasını
imzaladı. Bu antlaşmayla Mısır 9 Aralık 1967’ye kadar tüm askerlerini çekmeyi
kabul ederken Suudi Arabistan’da monarşi yanlılarına yardımı bırakacaktı. 117
Yemen’in liman şehri Aden’de komünistler Güney Yemen Cumhuriyeti’ni
kurdular. Suudi Arabistan bu durumdan çok tedirgin oldu. Suudi Arabistan,
cumhuriyetçiler ile monarşi yanlılarını barıştırma girişimlerine başladı. Suudi
Arabistan 1970’de gerçekleşen antlaşma ile cumhuriyetçilerin iktidarını, Milli
Danışma Konseyi’nde, diplomaside monarşi taraftarlarına yer vermesi karşılığında
ve İmam El Bedr ailesinin Yemen’e dönmesini kabul etmesi talebiyle tanıdı. Bu
antlaşmanın ardından Yemen Arap Cumhuriyeti’ni Suudi Arabistan 23 Temmuz
1970’de, ABD 1972’de tanıdı. Bu sorunun çözülmesinden kısa süre sonra Güney
Yemen, Yemen Arap Cumhuriyetine sorun oluşturmaya başladı. Yemen’de sosyalist
kökenlik Albay İbrahim Hamdi de, Abdurrahman El İryani’ye karşı 13 Haziran1974
yılında darbe yaparak iktidarı ele geçirdi. Darbeden sonra Hamdi, Suudi Arabistan ve
Amerika ile ilişki geliştirmekte zorlanmadı çünkü Sovyet Birliği’ne yanaşmaktan
vazgeçerek serbest ekonomiyi benimsedi. Buna rağmen 1977’de öldürüldü. Yerine
Albay Ahmet Haşimi geçti ve geçen kişi komünist Güney Yemen tarafından
emperyalistlerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle öldürüldü. 118
Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti, 1839 yılı itibariyle İngiltere’nin işgali
altındadır. Aden bölgesi Kızıldeniz’in Hint Okyanusu’na çıkış noktasıdır. Aden
bölgesinin bağımsızlık mücadelesi 1963 yılında başlayarak 1967’de sonuçlanmıştır.
Bağımsızlık mücadelesini Milli Kurtuluş Cephesi, Mısır ile bağlar kurarak Güney
Armaoğlu, a.g.e.,ss.623-625.
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Yemen Kurtuluş Cephesi’ni oluşturdu. Bu iki yapı İngiliz sömürgeciliğine karşı
savaşırken diğer yandan da kendi aralarından savaştılar. Uzun süren iç mücadelenin
ardından Milli Kurtuluş Cephesi 30 Kasım 1967’de Güney Yemen’de bağımsızlığını
ilan etti. Güney Yemen’de sosyalist rejim ilan edilerek yabancı sermayeyi sınır dışı
ettiler. Sovyetler Birliği ve Çin tarafından desteklenen Güney Yemen’e hem
ekonomik hem de silah yardımı yapıldı. Kuzeydeki Yemen Arap Cumhuriyeti,
Amerika ve Suudi Arabistan ile yakın ilişki geliştirmesi üzerine Marksist-Leninist
Güney Yemen’in tepkisiyle karşılaşmasının yanında Kuzey Yemen’de zaman zaman
Marksist bir rejimin kurulması için ayaklanmalara destek verdi. Güney Yemen’in
Marksist yönetimi Umman’da monarşiye karşı örgütlenen solculara yardım
göndermekteydi. Güney Yemen Başkanı Salim Rubaye Ali’nin; Kuzey Yemen,
Suudi Arabistan, Umman ve Amerika ile siyasi ve askeri ilişki kurması üzerine
1978’de ihtilalle devrildi. 119
2.1.2.4 Ürdün
Ürdün İç Savaşı, 1970 yılında ortaya çıktı. 1968’de Filistin Halk Kurtuluş
Cephesi’nin (FHKC) kurucu lideri George Habaş, 1948 yılında İngiliz sömürgesi
altındaki Filistin’de çıkan çatışmalar sonrası mülteci olarak ülkesinden ayrılarak
Ürdün’e yerleşti. Ürdün’deki iç savaş Filistinli gerillaların Ürdün ordusuyla
çatışmasında kaynaklandı. Filistinli gerillalar, iç savaşın etkisiyle Ürdün Ordusuna
ağır kayıplar verdirdi, Ürdün monarşisini devirerek Filistinlilere vatan toprağı
kazandırılması hedeflendi, ancak başarılı olunmadı. Ürdün’deki ilk çatışmalar
Ürdün’ün başkenti Amman’ın kuzey bölgesi Zerka Mülteci Kampında bulunan
Filistinliler ile Ürdün ordusu arasında yaşandı. Zerka Mülteci Kampı olaylarının
ardından FHKC lideri George Habaş, Marksist-Lenininst Halk Cephesi gerillalarıyla
Amman’a saldırmasıyla çoğu bölgeyi kontrol etmeye başladı. Filistinli gerillalar ile
Ürdün ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalara destek vermek için
El-Fetih gerillaları da Ürdün askeriyle çatışmaya başlaması üzerine El-Fetih ve
Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat ile Kral Hüseyin arasında bir antlaşma
yapılır. Bu antlaşmaya göre Filistinli mülteciler kamplarına döner ve ceza evindeki
Filistinliler serbest bırakılır. Bu antlaşmaya karşı çıkan FHKC lideri Habaş, Filistin
gerillalara karşı uygulanan politikalardan vazgeçilmesine, Ürdün askerlerinin
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kışlalarına dönmelerine ve hapisteki bütün Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep
etti. El-Fetih lideri Arafat ile Habeş liderliğindeki FHKC bütün gerilla birimlerini
yönetme üzere idari komite kurdular. Filistin’in Kurtuluş için Demokratik Halk
Cephesi Lideri Naif Hawatmeh ile küçük gerilla birimlerinin temsilcileri Dafı
Jamani, Dr. Issam Sartawi ve Kemal Nasır bu komiteye katıldılar. 120
Gerilla komitesi ile Ürdün hükümeti 16 madde üzerinde görüşme
sonuçlandırarak 10 Temmuz 1970 tarihinde anlaştılar. Filistinli gerillalar ile Ürdün
arasında antlaşma 26 Ağustos’a kadar sürdü. Filistinliler ile Ürdün askerleri
çatışmaya başladı ve Filistinli gerillaların liderliğini Arafat yapmaktadır. Arafat’ı
Mısır, Suriye ve Irak desteklerken asıl amaç Ürdün Kralı Hüseyin’i devirmekti.
Ürdün kralının devrilmesi halinde Ürdün,

Filistinlilere vatan olarak verilecekti.

Ürdün’de 17 Eylül itibariyle iç savaşın yaygınlık kazandığı ordu güçleri ağır silahlar
kullanırken Filistinliler yoğun bir direniş gösterir. Ürdün Ordusu, 20 Eylül’de
Filistinlilerin direnişi kırmak üzeriyken, Suriye askerleri Ürdün’ün kuzey
sınırlarından Filistinlilere destek verdi. Bu iç savaş bu sefer Suriye askerleriyle
Ürdün Ordusu arasında yaşanmaya başladı.

Ürdün kralı Hüseyin’in yardımına

Amerika, İngiltere gelerek Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderdi. Filistinli
gerillaların bulunduğu yere Amerika havadan bombardıman yaparken İsrail’de
karadan askeri hareket yaptı. Ayrıca Sovyetler Birliğini, Suriye konusunda uyararak
geri çekilmesini sağladı. Arap devletleri devreye girerek Ürdün kralı Hüseyin ile
Filistinli gerillalar lideri Arafat arasında 27 Eylül’de resmen ateşkes yapıldı. Ürdün
kral Hüseyin, Filistin gerillalarına karşı dış destekle başarılı oldu ve ülkesini
parçalanmaktan kurtardı. 121
2.1.2.5 Afganistan
Afgan toprakları tarih boyunca birçok milletlerin işgaline uğradı. Afganistan
tarihinde İngilizler tarafından iki kez işgale uğradı. Bu işgallerin ardından da
Sovyetler Birliği Afganistan’a müdahale etti. Ancak hiçbir devlet uzun süre bu
coğrafyaya egemen olamadı. İngilizlerin uzun süre kargaşa içerisinde olan
Afganistan’ı önce Hindistan üzerindeki etkisini artırmak için 1839-1842 yıllarında
Kuzey Hindistan’daki Peşaver sorunun çözümüne yardım maksadıyla olmuştur.
Afganistan lideri Dost Muhammed’in 1863 yılında ölmesiyle Afganistan’da yönetim
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boşluğu doğdu. Bu fırsatı da Rusya, Türkistan’ı işgal ederek kullandı. Rusların bu
müdahalesi, Afganistan ile İngilizleri yaklaştırdı. 1878 yılında Afganistan’da
Abdurrahman Han iktidarı eline aldı. İngilizler ile Ruslar anlaşarak Afganistan’ı
ikinci kez 1878 yılında kontrol altına aldı. Afganlar, İngilizlere karşı dirense de
ülkede savaşın ağır bedelini yaşadı ve Temmuz 1880’de antlaşma imzaladı. İngiliz
işgalinde yararlanan Ruslar, 1881 yılında Türkmenistan’ı işgal etti. İngilizlerle
yapılan antlaşmaya göre Afganistan, İngiliz nüfuz ve himayesini altına girmeyi kabul
etti. 1907 yılında İngilizler ile Ruslar arasında yapılan antlaşması ile Afganistan’daki
bu duruma ses çıkarmadı. 1919 yılında Emanullah Han iktidara gelen kadar
Afganistan kargaşa içindeydi. Birinci Dünya Savaşı’nda sonra Afganistan,
İngiltere’nin sömürgesinde kurtulma olanağı buldu. Uzun süren iktidar kavgalarının
ardından Emanullah Han Afganistan’ın başına geçti. Ancak İngilizlere karşı tarihsel
bir düşmanlığı vardı. 1919 yılında İngiltere’ye cihat ilan ederek Hindistan üzerine
yürüdü. Afganistan ile İngiltere arasında yaşanan savaştan sonra 8Ağuston 1919’da
Ravalpindi Antlaşması ile Afganistan bağımsızlığını kazandı.

Afganistan’ı

bağımsızlığına kavuşturan Emanullah, Sovyetlere yaklaşarak onlarla 28 Şubat
1921’de Sovyet-Afgan Dostluk Antlaşmasını imzaladı. 122
Afganistan lideri Emanullah, kadın hakları, eğitim reformu ve modernleşme
alanında yenilikler yapmasına ülkedeki gericiler karşı çıkarak ayaklanma çıkardılar.
Bu ayaklanmada Emanullah ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Emanullah döneminde
Fransa’ya sürgüne gönderdiği Nadir Han, Afganistan’a 1929 yılında dönerek isyanı
bastırarak ülkeyi yönetmeye başladı. Nadir Han’ın 1933 yılında ölmesi ile oğlu Zahir
Şah yerine geçti. Zahir Şah, 1947 yılında Pakistan’ın kurulmasına karşı çıkmaktaydı.
Çünkü İngilizler tarafından desteklenmesi tarihsel çağrışımları hatırlatmakta ve
yakınında bir ülkenin kurulmasını tehdit olarak algılamaktaydı. Bu durum üzerine
Afganistan, Sovyetlere ile daha da yakın ilişkiler geliştirir. Sovyetler Birliği,
Afganistan ile 1954 yılında kredi antlaşması imzaladı ve 1956 yılında da Afgan
gençlerini askeri ve eğitim amaçlı Sovyetler Birliği’nde ağırladı. Sovyetler
Birliği’nden de 1960 yılında Afganistan’a uzmanlar gelmeye başladı. Karşılıklı bu
ilişki geliştikçe Sovyetler Birliği, Afganistan’da örgütlenmeye ve güç olmaya
başladı. Bu durumdan rahatsız olan Zahir Şah, Sovyet nüfusuna karşılık Başbakan
Armaoğlu, a.g.e.,ss.192-193.
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Davud Han’ı görevden alarak Sovyet etkisini azaltmak istedi. Ancak Başbakan
Davud Han, Sovyetlerin desteği ile bir darbe gerçekleştirerek Zahir Şah’ı tahtan
indirdi. Afganistan’da etkinliği artan Sovyetler, ülke yönetiminde, askeri alanda ve
polis teşkilatında yetiştirmiş oldukları kişileri önemli görevlere getirdiler. Sovyetlerin
bu tutumu karşısında Başbakan Davud Han’ı askeriyede görevden almaları
gerçekleştirince bir darbe gerçekleştirerek yerine Nur Muhammed Terakki’yi
getirdiler.

Afganistan’da silahlı iç savaş yaşanmaya başladı. Terakki’nin

politikalarına karşı çakına Hafızullah Emin, 1979 yılında bir darbe gerçekleştirerek
Terakki’yi öldürdü. Sovyetler Birliği, bu silahlı isyana ve darbeye karşı 27 Aralık
1979 yılında Afganistan’ı işgal ederek yanıt verdi. Sovyetlerin işgaline karşı Afgan
halkı direnişe geçerek Mücahit grupları şeklinde direniş örgütlediler. Afganistan
halkının büyük bölümü bu savaştan Pakistan’a sağındı. Bu savaşta Sovyetler Birliği
de hem maddi hem de askeri anlamda büyük kayıplar verdi. 123
Türkistan, Özbekistan, Türkmenistan, Hive ve Buhara’da sosyalizmi
ideolojisini yaymaya çalışan Sovyetler Birliği’ne karşı halklar isyan etti. Sovyetler
Birliği’ne isyan eden ve ayaklanan Türk ve Müslüman nüfusun bir kısmı
Afganistan’a sığındı. Kafkasya coğrafyası üzerindeki halklar üzerinde etkinliği olan
Enver Paşa liderliğinde ayaklanmalarda aynı zaman da Emanullah’a sempati
duyulmaktaydı. Bu isyanlar nedeniyle Sovyetler Birliği ile Afganistan arasında
ilişkiler zedelendiği gibi sınır anlaşmazlığı çıktı. İki devlet arasında 10 Nisan
1927’de Tarafsızlık ve Saldırmazlık antlaşması imzalandı. Emanullah Afganistan’ın
kalkınması amacıyla Almanya’dan uzmanlar getirerek Hitler ile ilişkileri artırdı.
Emanullah’ın yaptığı reformlara mollalar büyük tepki gösterdi. Emanullah ülkeyi
terk etmesinin ardından Hafızullah Emin ülkeyi yönetti. Emanullah’ın yaptığı bütün
reformları kaldırması ve baskıcı politikalar uygulaması nedeniyle yerine Muhammed
Nadir Han 1929 yılında geçerek ülkeyi yönetti. Muhammed Nadir, Emanullah’ın
döneminde gerçekleşen reformları dindarların tepkisini almadan sürdürdü. İngiltere
ve Sovyet Birliği, 1941 yılında İran’ı işgal ederek Afganistan üzerindeki bu
devletlerin baskısı iyice arttı. Bu baskının etkisiyle Alman askerleri ve mühendisleri
ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. 124
Şarman Kansu, “Yabancı Ordu Mezarlığı, Afganistan”, NTV,
http://arsiv.ntv.com.tr/news/107824.asp, (ET:17.05.2017).
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2.1.2.6 Filistin Kurtuluş Örgütü
Filistin’in İsrail sınırları içinde kalan kısımlarında 1948-1949 yıllarında Arap
nüfusunun toplu göçü, Filistinli mülteci sorunu yaratmıştır. Mülteciler Lübnan,
Ürdün, Suriye ve Gazze Şeridi’nde bulunan kamplarda kalmaya başladılar. 19481951 yılları arasında 600 bin kişiyi aşan Yahudi göçüyle karşı karşıya kalan İsrailli
yetkililer, boş Filistin köylerini, kentlerdeki boş binaları ve çiftlikleri arazilerini
alarak yeni gelenleri buralara yerleştirdiler. Filistin toprak ve gayrimenkullerinin
İsrail ekonomisine katılması ve İsraillere verilmesi nedeniyle Filistinlerin dönme
umutlarını ortadan kaldırdığı gibi imkansız hale getirmiştir. İsrail, Filistinli
mültecilerin dönüşlerine yasak koydu ve Arap ülkeleri mültecileri kabul etmekteydi.
Suriye, Irak ve Ürdün’de Filistinlilerin çalışmalarına ve işyeri açmalarına izin vardı,
ama sadece Ürdün kendilerine yurttaşlık hakkı tanıyordu. 125
Beyrut’taki Filistinli aydın grupları Marksizm’i, Baasçılığı ve Pan-Arabizimi
benimsemişlerdi. Bu doktrinlerin Filistin davasına yardımcı olacağına inanıyorlardı.
Bir kısmı Nasır’ın Filistin’i kurtaracağını düşünüyordu. Filistin’in kurtuluşu dış Arap
rejimlerine ve dış ideolojilere dayandırıyorlardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Arap

Birliği’nin gözetiminde 1964 yılında kuruldu. Kuruluşu, Arap devletlerinin Filistin
direniş

faaliyetlerinin

kısıtlama

ve

Filistin

hareketinin

bağımsız

olarak

yürütülmesinin önleme çabasıydı. FKÖ’nün merkezi Kahire’deydi ve buradan
Nasır’ın güvenlik gözetimindeydi. Arap hükümetleri örgütün başına Filistin’in eski
ailelerinden olan Ahmet Şukeyri’yi getirmişlerdi.

1967 Arap-İsrail savaşında

Filistin’i kurtarmak bir yana Filistin topraklarının bir kısmını daha İsrail’e
kaptırmışlardı. 1967 Arap yenilgisi FKÖ’nün Kahire temelli bir bürokratik eşraf
grubundan çıkarak, İsrail’e karşı silahlı mücadeleye adanmış bağımsız direniş
örgütüne dönüşmesini sağlayan bir anlayış ortaya çıkardı. 126
Filistinli gerilla örgütü, Gazze Şeridi ve Ürdün’de faaliyete başladı. FKÖ
içindeki tek grup değildi, Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi (FKDC) ve Filistin
Kurtuluşu Halk Cephesi (FKHC) ile bunların en önemlisi Yaser Arafat’ın
liderliğinde El-Fetih örgütüdür. Grup, 1967’de Ürdün’e taşındı, kurduğu kamplarla
Filistinlilere silahlı eğitim veriyordu.

El-Fetih, Filistin milliyetçiliğini her şeyin

William L.Cleveland,Modern Ortadoğu Tarihi, Çev.: Mehmet Harmancı, İstanbul, Agora
Kitaplığı, 2004, ss.394-396.
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üstünde tutan ideolojiyi benimsedi. Örgütün kurucuları Filistin davasını komünizm,
Baasçlık ya da Arapçılık gibi doktrinlere bağlamayı kabul etmediler. Filistin
anavatanının yeniden elde edilmesinin yanında tarihsel Filistin olayları propagandası
ile milli kimlikleri oluşturulmuş ve Filistin’in kurtuluşu amaçlanmıştır. FKÖ, 1974’te
Filistin’in tamamını kurtarma hedefi yerine Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde oluşan bir
Filistin devletinin kurulması hedefine bıraktı. 127
2.1.2.7 Türkiye
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Paris Barış Konferansında alınan kararlar
neticesinde yenilen devletlere antlaşma imzalatıldı. Savaştan galip ayrılan devletler
ile yenilen devletler arasında antlaşmalar yapıldı. Bu antlaşmalardan en sıkıntılısı
Osmanlı’nın 10 Ağustos 1920’de imzaladığı Sevr Antlaşmasıdır. Sevr Antlaşması
kapsamında Ege bölgesi Yunanistan’a, Güneydoğu Anadolu’da Urfa, Antep, Mardin,
Maraş ve Adana bölgesi Fransa’ya verilir. Doğu Anadolu’da Van, Muş, Bitlis ve
Erzincan bölgesinde Ermenistan kurulması hedeflenmektedir. Irak ve Suriye
arasındaki bölgede de Kürdistan kurulmak istenir. Musul-Kerkük, İngiltere’ye
bırakılırken İstanbul Boğazı, uluslararası bir komisyon tarafından yönetilerek
boğazların ordusu ve bütçesi bu komisyonca işletilecekti. 128
Savaşın sürdüğü 1916 yıllarında Rus askerleri Doğu Anadolu’da Trabzon,
Erzurum, Erzincan ve Van’ı ele geçirdi, ancak 8 Kasım 1917’de Bolşevik yönetimi
barış yasasını yayınladı. Osmanlı İmparatorluğu ile 5 Aralık’ta Erzincan
Antlaşmasını imzaladı. Birinci Dünya Savaşı’nda Ankara Hükümeti ve lideri
Mustafa Kemal, uluslararası güçlerle iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Kafkaslar ve
Anadolu’da Amerikalı General Harbord ile Anadolu hareketi üzerine görüşmeler
yapılırken; Fransa ve İtalya ile 1921’de güney cephesini güvenliğini sağlamaya
çalışılırken; diğer yandan da Berlin’de 1922’de Talat Paşa, Moskova ve Orta
Asya’da Enver ve Cemal Paşalarla ilişki kurarak buradaki gelişmelerden yakından
ilgilendi. Orta Asya’daki Türk-İslam hareketinin gelişimi, Anadolu’da izlenen
politikayı etkiledi. Tüm bu gelişmelere rağmen Ankara Hükümeti’nin en önemli
ortağı Moskova yönetimi oldu. 129
Anadolu’dan
127

Orta

Asya’ya

uzanan

coğrafya

içerisinde

İslamcılar
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Bolşevizm’i, Türkçüler İslamcılığı, komünist akımlar hem Türkçülüğü hem de
İslamcılığı benimseyerek başarı elde etmek istemişlerdir. Ankara Hükümeti ile
Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin gelişimi iki önemli ideoloji, İttihatçılar ve
komünistler üzerine kurulmuştur. İttihat ve Terakki’nin Ankara ile Moskova
arasındaki politikasının çerçevesi şu şekildedir. Ankara açısından bakıldığından
Sovyetlerden yardım sağlamak için ittihatçılardan yararlanmak, Mustafa Kemal
kurtuluş savaşının başında ittihatçı önderlerle ilişkilerini koparmamıştı. Moskova
açısında iki etken vardır; birincisi ittihatçıların İslam dünyasındaki nüfuzlarından
yararlanarak, Orta Asya ve Hindistan’daki Müslümanları İngiliz emperyalizmine
karşı bağımsızlığını desteklemek. İkincisi Türk ordusuna destek vermek amacıyla
Anadolu’ya gönderilecek Kazak süvariler ile Komünistler tarafından Mustafa Kemal
ve Enver Paşa’yı birbirlerine düşman kılarak Anadolu’da çatışmalarını sağlamak ve
burada da Sovyetler Birliği’nin etkisinde bir devlet oluşturmak. Son olarak
İttihatçıların amacı ise Enver Paşa’nın Anadolu coğrafyasında gerçekleşen
emperyalist savaşın önderliğini almanın yanında Orta Asya Türklerini tek çatı altında
toplayarak Turan Cumhuriyeti kurmaktı. Tüm bu gelişmeler ile emperyalist
mücadeleye karşı ulusal hareketleri destekleyen Sovyetler Birliği, Anadolu
hareketiyle bu çizgide yakınlaşmaya başladı. Ulusal bağımsızlık hareketinin
örgütlendiği Anadolu’da komünizm, Türkçülük ve İslamcılık hareketleri iç içe
geçmişti ve keskin ideolojiler arasından üçünün çizgiyi benimseyen Mustafa Kemal
Paşa tarihin akışı değiştirerek bağımsızlık hareketini başarıyı ulaştırır. 130
Galip devletler, Osmanlı Devleti’ni cezalandırarak Osmanlı toprakları
üzerinde azınlıklara özerklik verecek düzenlemeler ile Anadolu’da stratejik
hedeflerini garantiye almak amacıyla Sevr antlaşmasını hazırlamışlardı. Bu
antlaşmayı kabul etmeyen Türk direniş grupları milis ve gerilla birlikleri oluşturarak
Anadolu’da direniş örgütlemeye başladılar.

Anadolu’da ve Trakya’da direniş

grupları Mustafa Kemal Atatürk etrafından birleşerek 1921’de de Ankara’da
Meclis’te Misak-ı Millîyi içeren bir Anayasa’yı kabul etti. Türk Dış Politikasının
temelini Arap vilayetlerinde toprak talebi olmadığını ilan eden, imparatorluğun Türk
çoğunluğunun bulunduğu kalan topraklarında egemenlik hakkını kabul ediyordu. Bu
egemenlik alanı Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın mücadele sınırlarını belirliyordu.
130
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Bu sınırların içerisine Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Millet Meclisi için Türklerin
egemenlik hakkı, Anadolu’nun Sevr Antlaşması’yla yeni Ermeni Cumhuriyetine
bırakılan kısmını da kapsamaktaydı.1919 Erzurum Kongresi’nde Türkiye’nin siyasal
egemenliğine zarar verebilecek hiçbir ayrıcalığın Hıristiyanlara tanınmayacağı kararı
alındı. 131
Sovyetler Birliği ile Ankara Hükümeti’nin işbirliği içerisinde olmasının
birçok nedeni vardır, ancak en önemlileri şu şekilde sıralanabilir: 132
 Ankara’nın savaş sanayisi olmaması nedeniyle en önemli askeri
malzeme ve ekonomik yardım SSCB’den yapılmıştır.
 Kafkaslarda, Bolşevik yanlılarının iktidara gelmesi karşılığında
Ankara, Moskova’nın politikalarını desteklemiştir. Bu durum doğu
cephesinin güvenliğini sağlarken Batı’ya askeri yığınak yapmasına
katkı sağlamıştır.
 Sovyetler Birliği, Ankara’nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğü
tanıyan

ilk

büyük

devlet

olması

ve

1921

antlaşması

ile

kapitülasyonları ilk reddeden ülkedir.
 Sovyetler Birliği, İngiltere’nin Yunanistan’ı desteklemesi karşısında
Ankara’nın bağımsızlık hareketini destekledi. Sovyetler Birliği’nin
amacı Ankara’nın kazanacağı başarı İngiltere’nin sömürüsü altındaki
Müslümanları uyandıracak ve İngiltere’yi Ortadoğu’da zayıflatacaktı.
 Türkiye’nin emperyalist savaşı kazanması; Moskova’nın güney
sınırını korumayı; Kafkaslarda Bolşevik hükümetlerinin kurulmasına
ve Boğazların denetiminin Türkiye’de olması avantaj sağlayacaktı.
 Ankara ile Moskova ilişkileri Orta Asya halkları üzerine de olumlu
tesir yapacaktı ve Bolşevik devrimi Anadolu’da yayılma zemini
bulacaktı.
1920 sonbaharında Türkiye ve Sovyetler Birliği, Ermenistan’a girerek
topraklarını aralarında paylaştılar ve böylece Sevr Antlaşması’nın bozulmasının ilk
aşaması başlamış oldu. Türkiye ile Sovyetler Birliği Ermenistan’ın topraklarının bir
kısmını paylaşarak aralarında sıcak ilişkiler geliştirdiler ve milliyetçilerin Sovyet
Cleveland William L.,Modern Ortadoğu Tarihi, Çev.: Mehmet Harmacı, 1.Baskı, İstanbul,
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niyetleri konusunda kaygılarından kurtulması ile güven ortamı oluştu. 1921 yılı,
milliyetçiler adına dönüm noktası oldu. Sovyetler Birliği ve Fransa, Ankara’yı
Türkiye’nin meşru hükümeti olarak tanıdılar.
Doğu Anadolu Cephesinde Ermeniler ile Ankara Hükümeti arasında Aralık
1920’de Gümrü Antlaşması yapılarak Sevr Antlaşması geçersiz sayıldı. Doğu
illerindeki Kars ve çevresinin Türk sınırları olduğu kabul edildi. Bu antlaşmanın
önemli bir maddesinde Erzurum-Bakü demiryolunu güvence altına alınarak Türkiye
ve Sovyetler Birliği arasında kesintisiz bir hat kuruldu. Bu hat üzerinden Türkiye,
kurtuluş savaşı boyunca askeri yardım aldı. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 16
Mart 1921’de Moskova Dostluk Antlaşması imzalanarak Misak-ı Milli Sovyetler
Birliği tarafından tanındı. Bu antlaşmanın diğer önemi de Çarlık Rusya’sı ve
Osmanlı zamanında yapılan antlaşmalar yok hükmünde sayıldı. Gürcistan ile Türkiye
arasında 22 Şubat 1921’de imzalanan antlaşmayla Artvin ve Ardahan Misak-ı Milli
sınırlarına alındı. 133
Mustafa Kemal Atatürk, etrafında toplanan Anadolu hareketi bağımsızlık
mücadelesini başarıyla vererek Osmanlı hanedanlığına son verdi ve yerine
Cumhuriyet rejimi kuruldu. Türkiye, 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması
imzalayarak uluslararası alanda tanınan, bağımsız bir milli devlet oldu. Musul
dışında Misak-ı Milli büyük oranda gerçekleştirildi ve Boğazlar uluslararası
denetimde kalması ile 1936 yılında Montrö Boğazlar Antlaşması ile boğazların
denetimi Türkiye’ye devredildi. 134
Türkiye, Lozan Antlaşması’ndan sonra devletin siyasal ve idari kodlarını
yeniden inşa ederken sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda reformlara hız
vermekteydi. Türkiye’nin; Musul, Hatay Sorunu ve Kürt sorunu etrafında şekillenen
yeni rejimi inşa edilirken siyasal ve kültürel çoğulculuk dikkate alınmaması üzerine
1925 yılında aylarca süren Kürt isyanları ortaya çıktı. Bu isyan kanlı bir şekilde
bastırıldı. 135Türk Dış Politikası hakkında Ortadoğu uzmanı Lenczowski, şunları
söylüyordu: 136
“Yeni Türkiye, 200 milyonluk dev Rusya ile sınırı olan etkisine açık bulunan
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16 milyon nüfuslu orta derecede büyük bir devletti. Dolayısıyla, Türkiye’nin siyasal
ve askeri yapısı ne kadar mükemmel olursa olsun, gücünün belirli sınırları vardı.
Belki de Mustafa Kemal ve onun izleyenlerin en büyük yanı, bu sınırlamaların
bilincinde olmaları ve ülkenin gücüne uygun gerçekçi ve ılımlı bir dış politika
izlemeleriydi. Kemal’in dış politikasında romantik ve serüvenci hiçbir yan
yoktur.” 137
Birinci Dünya Savaşı’nda önce İngiltere ve Fransa’nın yönettiği dünya
egemenliği İkinci Dünyası Savaşı’nın ardında ABD ve SSCB tarafından yönetildi.
Türkiye’nin dış politikası da savaş sonrası Avrupa’da meydana gelen boşluktan
yararlanma şeklinde olurken diğer yandan da SSCB’nin politikalarına açıktan karşı
çıkmak ve güvenlik merkezli politika yürüttü. Bu güvenlik endişesi Türkiye’yi,
NATO’ya girmek amacıyla Kore Savaşı’na,

sınır güvenliğini korumak için de

Balkan ve Bağdat ittifaklarına yöneltti. Bu gelişmeler 1945-1955 arasında dış
politikasını etkilerken 1954’te de Kıbrıs sorununun politikasını da etkiledi. Türkiye,
1945-1946 yıllarında Sovyetler Birliği’nin Türkiye’nin Doğu Anadolu topraklarını
resmen istemesi ile boğazlar konusunda da tedirgin olmasına neden oldu. Bu nedenle
Sovyetlere Birliği’ne karşı diğer ülkelerle işbirliğine yöneldi.
2.1.2.8 İran
Almanya, 1941’de SSCB’ye saldırınca İngiltere ve Amerika, Sovyetler
Birliği’ne askeri yardım yapma kararı aldılar. Almanyanın, Norveç ve Danimarka’yı
işgal etmesi üzerine Kuzey Denizi’yle Baltık Denizi denetimi altına aldı. Yugoslavya
ve Yunanistan, Almanya'nın işgali altındaydı bu nedenle Ege Denizi de Almanya’nın
denetimindeydi. Murmansk Limanı buzlarla kaplı olduğunda Sovyetler Birliği’ne
askeri yardım götürme imkanı Basra Körfezi ve İran üzerinde sağlanmasına karar
verildi. İran Devleti ise hızla Almanya’ya yakınlaşarak Hitler ile ilişki geliştirmeye
başladı. İngiltere ve Sovyetler Birliği, İran’ın hem Hitler’e yanaşması hem de
Sovyetlere yardım gönderilmesinin tek seçeneği olması nedeniyle askeri müdahale
gerçekleştirdi. İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında1942 yılında antlaşma yapılarak
İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinden altı ay sonra İran’dan çekilme kararı alındı.
İran’daki işgalden yararlanan Sovyetler Birliği, İran petrollerinden ayrıcalık istedi.
Ekonomik ayrıcalıkların yanında Azerbaycan’da Özerk bölgesi ve Kürt Cumhuriyeti
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kurulmasına siyasi destek verdi. Sovyetler Birliği, bu siyasi destekle bu yönetimler
üzerinde nüfuz oluşturup ilerde Basra Körfezi ve İran üzerinde siyasi denetim
sağlamak istiyordu. Bu gelişmeleri karşısında rahatsız olan İran, Sovyetlerin
topraklarından çıkması için BM’ye talepte bulundu. Ancak ABD ve İngiltere, İran’ın
Sovyetlerle anlaşarak sorunlarını çözmesini istedi. İran ve Sovyetler Birliği
aralarında anlaşarak Sovyetlere, İran petrollerinde pay verilmesine kararlaştırıldı. 138
Sovyetler Birliği ile İran arasında yapılan petrol antlaşmasından ABD
rahatsız oldu. Bu antlaşmayı 1947 yılında Amerika, İran’dan Sovyetler Birliği ile
yaptığı petrol antlaşmasını iptal etmesini istedi. Amerika, İran’a bu antlaşmayı iptal
etmesi halinde her türlü siyasi ve ekonomik destek verme güvencesini garanti etti.
Amerika’nın bu sert çıkışı Sovyetler Birliği’nin geri adım atmasıyla sonuçlandı. İran,
Sovyetler Birliği ile olan sorunlarını çözmüş, ancak bu kez İngiltere ile 1951-1954
yıllarını kapsayan İngiltere-İran Petrol Anlaşmazlığı ortaya çıktı. İran, İngiliz şirketi
Aglo İranian Oil Company adlı İngiliz şirketi ile işletme hakkını düzenleyen
antlaşmayı 29 Nisan 1933’te imzaladı. 139
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonar ülkeler ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı
bu ekonomik darboğazdan İran’da etkilendi ve çıkış yolları aramaktaydı. Bu çağın en
önemli özelliği petrol endüstrisine dayalı olmasıydı ve petrol, devletlerin önemli bir
gelir kaynağıydı. İngiliz şirketi, İran’a petrol antlaşmasından aldığı gelirin düşük
olduğunu ve İngiltere’nin bu şirketi kullanarak İran üzerinde siyasi baskı aracına
dönüştürdüğünü ve çalışan İranlıların ekonomik ve sosyal şartlarının kötü olduğunu
açıkladı. İran Devleti, petrol gelirinin İngilizlere aktığının ve İkinci Dünya
Savaşı’nın ortamından destek alarak bu antlaşmanın değiştirilmesini istedi. İran
yönetimi, petrol gelirinin artırılmasını istemesine rağmen İngiliz şirketi değişiklik
yapmadı. Bu tartışmaların sürdüğü ortamda İran ile İngiliz şirketi arasında 1933’te
yapılan antlaşmanın devamı niteliğinde 17 Temmuz 1949 tarihinde yeni bir antlaşma
yapıldı. İran yasalarına göre yapılan antlaşmayı İran Milli Meclisi onaylaması ile
geçerli sayılacaktı. Ancak Milli Cephe Grubu Başkanı Dr. Musaddık bu antlaşmaya
karşı çıkarak petrollerin devletleştirilmesini savundu. Bu partinin petrol antlaşmasına
Meclis’te yoğun şekilde karşı çıkması ile kamuoyunda gösteriler başladı. Milli Cephe
Artur Goldschmind Jr-Lawrence Davıdson, “Kısa Ortadoğu Tarihi”, Çev. Aydemir Güler, İstanbul,
Doruk Yayınları, 2011,ss.379-508.
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Grubu Başkanı Musaddık’ın tabanı ile Komünist Tudeh Partisi’nin komünist
militanları ile Molla Kaşani’nin aşırı sağcı kesimleri ile fanatik Şiiler petrol
antlaşmasına karşı çıktılar. İngiliz şirketi ülkede bu gösterilerin etkisiyle geri adım
atarak tıpkı Amerikan şirketleri gibi karın yarısını vermeyi kabul etti. İngiliz
şirketinin daha fazla kar vermeyi kabul etmesine rağmen Devletleşme Yasası
nedeniyle İngiliz şirketi tek taraflı feshedildi. 140
İran ve İngiliz şirketi arasında yürütülen görüşmelerde Başbakan Ali
Razmara, 3 Mart 1951’de “teknik, ekonomik ve politik sebeplerle” millileştirmenin
mümkün olmadığını açıkladı. Bu açıklama ile Başbakan Razmara’nın dört gün sonra
öldürülmesi arasında bağlantı var. İran Şan’ı Dr. Musaddık 28 Nisan 1951’de
Başbakanlığa

getirildi

ve

demokratikleşme,

ekonomik

kalkınma

planları

uygulanmaya başladı. Musaddık, muhalifleri sakinleştirmenin yanında uluslararası
antlaşmaları göz ardı edememesi nedeniyle İngiliz şirketine tazminat önerdi, ancak
İngiltere, konuyu Uluslararası Adalet Divanı’na götürdü. İngilizler hukuksal
arayışlarının yanında Basra Körfezine savaş gemisi göndererek İran’a gözdağı
vermeye çalıştı. Ancak 1921 Sovyet Birliği ile İran arasında Dostluk Antlaşması
imzalanmıştı ve bu antlaşmadan İngilizler korktu. İran-İngiltere olası çatışmasında
Sovyetler Birliği devreye girmesi halinde durum daha da kötüye gidebilirdi. Dr.
Musaddık, İngiltere’nin uzlaşmacı tavır sergilememesi halinde tazminatsız şekilde
petrollerin devletleştirileceğini belirtti. İran halkı da Musaddık’a destek vererek,
şirketi 30 Nisan’da millileştirilmesine karar verdi. ABD, taraflar arasında
arabuluculuk yapmak istediyse de Musaddık’ın Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler
içine girmesi ve içerideki komünistlerin desteği buna engel oldu. 1952’de İran’da
yapılan seçimlerde Dr. Musaddık’ın Milli Cephesi ile Tudehçiler Meclis’te
çoğunluğu oluşturdu. 141
Dr. Musaddık bu güçten yararlanarak 1953’te şaha tahtan “ayrıl” dedi, şahta
kabul ederek yurt dışına kaçtı. Şah, Roma’ya sığınmak zorunda kalınca da uzun süre
oralarda yaşadı. Bu durum İran ordusunun hoşuna gitmediği gibi Milliyetçi Molla
Keşani’nin tepkisine neden oldu ve Dr. Musaddık’a desteği çekti. Komünist Tudeh
Partisi’nin etkinliği karşısında General Zahidi liderliğindeki cuntacılar 19 Ağustos
1953 tarihinde Dr. Musaddık’ı devirdi. Dr. Musaddık tutuklanarak cezaevine
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gönderilirken İran Şahı ülkeye geri geldi. Bu darbenin başarılı olmasında ABD,
İngiltere ve CIA’nin göstericileri desteklemesi etkili oldu. Darbenin başarılı
olmasıyla İran şahı, İran petrollerinin düzenleyen yeni bir antlaşmaya imza attı. Bu
antlaşmayı 1954 yılında İran petrol gelirlerinin yüzde 50’sini almasıyla
sonuçlanmasının yanında İran, İngiliz şirketine tazminat ödedi. Bu gelişmeler üzerine
İran, tamamen batı yanlısı politika izlemeye başladı. 142
Sovyetlerin,

Ortadoğu’da

güçlenmesini

önlemek

amacıyla

Ortadoğu

ülkelerinin birlikte hareket etmesi için ABD tarafından ortaya atılan ittifak
Türkiye’nin desteği ile gerçekleşti. Türkiye ve Irak Şubat 1956’da Bağdat’ta ittifak
anlaşması imzaladı. Bu iki ülkenin ardından 1955’te sırasıyla İngiltere, Pakistan ve
İran ittifak antlaşmasını imzaladılar. Bu paktın kuruluşunda Ortadoğu’daki diğer
Arap ülkelerinin de katılması hedeflensede başarılı olunmadı. Eisenhower’ın ittifak
politikasına başta Mısır ardından Suriye, Suudi Arabistan ve Yemen karşı çıkarak
tepki gösterdiler. Bu ittifak paktı karşısında Arap ülkeleri üçe ayrıldı. İlki pakta
katılan Irak, İran ve Pakistan; ikincisi pakta karşı çıkan Mısır, Suriye, Suudi
Arabistan ve Yemen; sonuncusu bu grubun dışında kalan Ürdün ve Lübnan’dır. Arap
ülkeleri arasında pakta yönelik ayrılık keskinliği ilk baştaki hedeflerinden
uzaklaşarak Sovyetler Birliği’ni Ortadoğu’ya sızmasını kolaylaştırdı. Mısır lideri
Nasır, Arap ülkelerini etrafında birleştirmeyi hedeflerken Bağdat Paktı’nın
Türkiye’nin liderliğinde ortaya çıkmasını engellemekle kalmadı bir dizi politikayı
hayata geçirdi.

Mısır ekonomik kalkınma projesi ile tarım alanında yatırımlar

gerçekleştirerek makineleşmeye hızlandırdı. Köyden kente göç eden insanlara iş
bulunması amacıyla fabrikalar kuruldu. En önemli gelişmede Mısır lideri Nasır,
Bağdat Paktı’na karşı Batı karşıtlığını örgütlediği gibi Sovyetler Birliği’nin Süveyş
Buhranı ile 1956 yılında Ortadoğu’ya girmesini kolaylaştırdı. 143
2.1.3

Afganistan ve SSCB’nin Yıkılışı
Ortadoğu bölgesinde ve uluslararası ilişkiler açısından 1970’li yılların

sonunda İsrail ile Mısır’ın barışmalarından sonra en önemli olay Aralık 1979’da
SSCB’nin Afganistan’a müdahale etmesidir. Bu dönem aynı zamanda İran’da Batı
yanlısı Şah Rıza Pehlevi rejimi yıkarak yerine Humeyni’nin İran İslam
Cumhuriyeti’nin karşı devrimi yaşandı. Sovyetler Birliği’nin, Afganistan’a
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müdahalesi karşı devrimin yaşanmasıyla ülkede İslam dini ve gelenek göreneklerinin
yaşandığı döneme denk gelir. İran’da mücahitler, fedailer ve Tudeh yanlılarının
İslami rejim tarafından tasfiye edilme sürecinin yaşandığı sırada Sovyetler Birliği,
Afganistan’a girdi. Sovyetler Birliği, Afganistan’dan Basra Körfezi’ne inme imkanı
ile Ortadoğu petrollerine ve Hint Okyanusu’na inme olanağına kavuştu. Sovyetler
Birliği’nin, Afganistan’a müdahalesi Asya’ya uzanmasını ve Ortadoğu petrollerine
ulaşmasını sağladı. Sovyetler Birliği’nin bu müdahalesi Amerika’yı, Batı yanlısı
petrol üreticisi Arap ülkelerini tedirgin etti. 144
Afganistan’ın siyasi tarihini, feodal kabile çatışmalarını İslami yönünü bir
kenara bırakacak olursak stratejik pozisyonu nedeniyle dünyada önemli bir ülke
olmuştur. Afganistan’ı önemli kılan coğrafyası hem Asya bölgesine hem de
Ortadoğu’ya açılan bir kapı olmasıdır. Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’na geçiş
imkanı sağlaması nedeniyle de stratejiktir. Ülkenin stratejik konumu büyük devletin
güç mücadelesine dönüşmüştür. Afganistan’ı önemli kılan değerlerden biri de
İslamiyet’in halkın arasında derin izler bırakmasıdır. Çarlık rejimi, Kırım Savaşı’nda
yenilmesiyle yönünü Batı’dan Orta Asya’ya çevirdi. Orta Asya’daki Türk
devletlerinin yıkarak güneye doğru inen Çarlık, İngiltere’ye karşı Hindistan’a doğru
genişlemeye sağlayarak güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak istedi. 145
Çarlık İmparatorluğu 1917’de yıkılması ile kurulan Sovyetler Birliğini ve
ülkeyi yöneten Bolşevikler emperyalist ülkelere karşı ulusal bağımsızlık hareketlerini
destekledi. İngiliz, işgali altında uzun süredir bağımsızlık kazanmaya çalışan
Sovyetler Birliği’nin güç olarak ortaya çıkmasıyla Afganistan, İngiltere’ye karşı
bağımsızlık hareketini destekleyecek ülkeyi buldu. Afganistan, İngiliz işgaline ve
Sovyetler Birliği varlığına karşı 1933’te Almanya’dan destek görmeye başladı.
Afganistan’da 1945’ten itibaren iç karışıklık yaşanmaya başladı. Bu kargaşadan
faydalanan Sovyetler Birliği, 1979 yılında ülkeyi işgal etti. Afganistan uzun yıllar
monarşiyle yönetildi. Afganistan’ı yöneten Muhammed Zahir Şahı 1953 yılında
General Muhammed Davud Han bir darbeyle devirdi. Afganistan Başbakanı olarak
Davud Han Mart 1963’e kadar ülkeye egemen oldu. Davud Han’ın, Sovyetler
Birliği’ne yaklaşarak uzun yıllar bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkiler kurdu. Bu
ülkeyle kurduğu yakınlık o kadar ileri gidecek ki Sovyet egemenliği varlığını her
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alanda hissettirecektir. Bu ülkeye kurduğu yakınlık belli kesimleri rahatsız etmesinin
ardından bir darbe ile yerini Kral Zahir Şah bıraktı. Ülkeyi 1964 yılında yaptığı
Anayasa ile yönetmesi çok uzun sürmedi. Zahir Şah’ın monarşi yönetimine karşı 17
Temmuz 1973 tarihinde Davud Han karşı devrim yaparak Cumhuriyet rejimini ilan
etti. Davud Han’ın karşı devrimi geniş halk kesimleri tarafından desteklendi. Çünkü
ülkedeki reform ve yenilik yanlıları, subaylar ve Marksistler monarşinin baskıcı
uygulamalarını kabul etmemekteydiler. Afganistan’daki darbe geleneğinin etkisi
Davud Han’ın uzun sure ülkeyi yönetmesini engelledi. Çünkü 27 Nisan 1978
tarihinde bir darbeye maruz kalarak iktidardan ayrılmak zorun kaldı. Darbenin lideri,
Nur Muhammed Taraki’dir. Taraki darbe yapsa da Afganistan Demokratik Halk
Partisi’ne tek başına hakim olamadı.
Babrak Karmal, Taraki’nin darbesine direnerek halkı darbeye karşı durması
ve mücadele etmesini istedi. Darbeye karşı Yoğun direniş gösteren Karmal ve
destekçileri aynı zamanda da Teraki’nin ülkeye egemen olmasını zorlaştırdı. Bunun
üzerine Taraki, Sovyetler Birliği’ne sığınmak zorunda kaldı. Afganistan ile Sovyetler
Birliği arasında karşılıklı ilişki geliştirmeye kabul eden Taraki, iki ülke arasında
Afgan ve Sovyetler Birliği uzmanlarını birbirlerine gönderme antlaşması imzaladılar.
Bu karşılıklı ilişkiler Sovyetler Birliği’nin ülke üzerinde kontrol sağlamasını
kolaylaştırdı. Afganistan lideri Taraki, feodal bir ülkede sosyalizm modelinin
uygulamak, tarım ve hayvancılığı kolektifleştirmek, dindar ve geleneksel bir
toplumda din karşıtı radikal reformlar yapılmasını açıklamasıyla ayaklanmalar
başladı. Hafızullah Amin, etrafında örgütlenen bu mücahitler, 16 Eylül 1979 günü
Kabil’de Taraki’yi öldürdü. Afganistan’da, Hafizullah Amin iktidarı ele geçirmesiyle
ülkede milliyetçilik ve din yükselişe geçti. Afganistan da kargaşa ortamı başlaması
üzerine 27 Aralık 1979 tarihinde Sovyet Kızıl Ordusu, Afganistan’a müdahale ederek
olayları denetim altına alındıktan sonra çekilecekti. Sovyetler Birliği’nin bu
müdahalesi ve ülkede sağlanamayan istikrar nedeniyle İslami kesimler tarafından
kışkırtmalara yaşanmasına neden olmaktaydı. Afganistan’daki Kızıl Ordu varlığı
İslami kesimleri rahatsız etmekte ve Sovyetler Birliği’ne karşı cihat çağrıları
yapılmaktaydı. Sovyetler Birliği, Afganistan’da yaklaşık on yıl sürecek savaşta
cihatçılara karşı mücadelesinde yıpranacak ve çekilmek zorunda kalacaktır. 146
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Afganistan’ın, Sovyetler Birliği’nce işgal edilmesini Batı ülkeleri kabul
etmedi. Batı’da tepki ile karşılanmasının nedeni Sovyetler Birliği’nin, Afganistan’ı
ele geçirmesi ile Basra Körfezi ve Ortadoğu petrollerinin tehlikeyi gireceği
endişesidir. Sovyetler Birliği, Afganistan işgali ile petrol güzergahlarının güvenliğini
sağladı. Sovyetler Birliği’ne, Afganistan’da hareket kabiliyeti sağlayan gelişme 1979
yılında İran şahının devrilmesi ile aynı zaman dilimine denk gelmesidir. ABD’nin
Ortadoğu’da İran gibi önemli bir müttefikini kaybetmesi Ortadoğu stratejisini
yeniden değerlendirmesi ile sonuçlandı. Sovyetler Birliği ise Batı’nın tepkisine
karşılık işgalci olmadığını açıklamak için 1978’de imzalanan Sovyet-Afgan Dostluk,
İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşmasını hatırlattı. 147
Sovyetler

Birliği’nin

Afganistan’ı

işgal

etmesinin önemli

sonuçları

bulunmaktadır. Afganistan’da bulunma Sovyetler Birliği, Basra Körfezi’ndeki petrol
ve petrol yollarını kontrol sağlayarak Batı’nın petrole bağımlığını ile petrole bağımlı
dünya ekonomisini krize sokma imkanına kavuştu. Sovyetlerin, Afganistan işgali ile
asırlık Hint Okyanusu’na ulaşma olanağı vererek sıcak denizlere inme imkanı tanıdı.
Sovyetler Birliği, 1979 yılında stratejik bir hata yaparak Afganistan’ı işgal etmesi
Araplarla arasının açılmasına neden oldu. Kruşçev sonrası dönemde Sovyetler
Birliğinde yaşanan yönetim zafiyeti ve Afganistan’ın giderek bir bakıma Sovyet
Vietnam’ına dönüşmesi de bu ülkenin Ortadoğu’daki varlığına zarar verdi. Bu
sıkıntılar zamanla Ortadoğu politikalarına yansıyacaktır. 1982 yılında İsrail Beyrut’u
kuşattığında Sovyetler, FKÖ’ye yardım edecek durumda değildi. Bu noktadan sonra
Sovyetler Birliği, Filistin sorunundaki rolü de azaldı. Kruşçev sonrası dönemde
Moskova, Ortadoğu’daki aktörleri doğrudan etki alanı altına almak yerine, ABD’yi
zayıflatacak hareketlere destek olmayı tercih etmiştir. Sovyetler Birliği’nin,
Ortadoğu’daki politikasını değiştiren kişi Gorbaçov olmuştur. 1985 yılında başa
geçen Gorbaçov, Sovyetler Birliği’nin son lideriydi ve onun döneminde Ortadoğu
politikası da kökten değişti.
Gorbaçov, Amerika ile ilişkileri düzelterek yeni bir yumuşama süreci
başlatmıştır ve bunun göstergesi olarak da 1989 yılında Afganistan’da tüm Sovyet
askerlerini çekerek göstermiştir. Bunun yanı sıra 1967 yılında İsrail ile kesilen
diplomatik ilişkileri yeniden başlatan Gorbaçov, 1990 yılının Kasım ayında BM
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Güvenlik Konseyi’nde geleneksel müttefiki Irak’a yönelik müdahaleyi destekleyerek
SSCB’nin Ortadoğu’daki varlığının bittiğini ve dağılma sürecine girdiğini göstermesi
açısından önemlidir. 148
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SURİYE İÇ SAVAŞINA KADAR RUS DIŞ POLİTİKASI
3.1 Rusya Federasyonu’nun Bağımsızlığı ve İlk Dönem
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından ardından hem iç politikada hem de dış
politikada komünist ideolojiden sapmalar meydana geldi. Bu sapmaları hızlandıran
somut olaylar da Prag’da Birinci Sekreter Miloş’un “kadife” ve Bükreş’te
Çavuşesku’nun kanlı ihtilalleri ile devrilmeleri Sovyetler Birliği’nin dağılmasını
hızlandıran

etkenlerdendir.

SSCB’nin

merkezi

otoritesinin

zayıflamasından

yararlanan Rus milliyetçileri ve SBKP içerisinde Marksist-Leninist klikler sosyalist
rejimi daha da yıpratmıştır. 1990’da ise Gorbaçov, Komünist Parti’nin dışında Batı
yanlısı partilerin kurulmasını yasallaştırarak liberal ideolojinin ve serbest piyasanın
önünü açtı. 149
Sovyetler Birliği’ndeki ekonomik ve siyasi krizin derinleşmesi 1990 yılında
artarken; milliyetçilik hız kazanmaya başladı. Litvanya, Letonya ve Estonya’nın
ulusal bağımsızlık istemeleri ile SSCB’den ayrılma kararı almaları birliğin en büyük
üyesi Rusya Federasyonu’nun bağımsızlık isteğiyle birleşince Sovyetler Birliği
parçaladı. Bu dönemde Rusya Federasyonu’nun lideri Boris Yeltsin’di ve aynı
zamanda Sovyetler Birliği Yüksek Sözcüsüydü. 1991’de ilk seçimlerde Yeltsin,
Devlet Başkanlığına seçildi. Yeltsin, SSCB ekonomik ve siyasi modelinin
dağılmasını dikkate almayarak komünizmin sosyal adalet ilkelerini uygulamayı
sürdürmüştür. Sovyet yurttaşlarının temel geçim kaynakları ile barınma sorunlarına
duyarlı olan Yeltsin, yurttaşların zor şartlarını politik harekete dönüştürdü. Bu politik
hareketi Ocak 1999 yılında Demokratik Rusya Partisi lideri Andrey Saharov’un
savunduğu ifade özgürlüğü, demokrasi, insan hakları, çok partili sistem, serbest
seçimler ve piyasa ekonomisi üzerinden kullandı. Yeltsin, Sovyetler Birliği’nde
liberal ideolojiyi doğrudan yaymak yerine bir siyasi parti üzerinden gerçekleştirdi.
Paravan parti üzerinden Yeltsin, Gorbaçov’u devre dışı bırakma ve 1991’de devlet
başkanı olmasını sağlayacak politik girişimlerde bulundu. Yeltsin, doğrudan
Sovyetleri hedef almadan Rusya’yı Batılı anlamda demokratik bir konfederasyona
Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar: Erken Dönemden 21.Yüzyıla,Çev.: Kezban Acar, 1. Baskı,
İstanbul, İletişim Yayınları, 2011s.809.
149

67

dönüştürmek istedi. 150
Yeltsin’in Rusya Federasyonu’nu kendi amaçları doğrultusunda kullanması
ile Gorbaçov’un Glastnost ve Perestoroykayı benimyerek dış politikada Batıya
yanaşmasına komünistler karşı çıktı. Bu direnişin etkisiyle ekonomik sorunlar
yaşayan Letonya ve Litvanya’da komünistler, ihtilal yapmaya çalıştılar. Vilnius ve
Riga’da çatışmalar yaşandı. Komünistlerin ihtilal hazırlıklarını Yeltsin kınarken,
Gorbaçov durdurmaya çalıştı. Komünist ihtilalinde korkan Gorbaçov, olayların
yayılmasının önlemek amacıyla 1922’deki Birlik Anayasası’nı tartışmaya açtı.
Sovyetler Birliği’nde, Yeltsin tarafından desteklenen yeni Anayasa taslağı 1991’de
referandum ile onaylandı. Yeni Anayasa; Cumhuriyetlere askeri, siyasi geniş yetkiler
sağladı. Cumhuriyet liderleri yeni Anayasayı imzalama taraftarıydılar, ancak
antlaşmanın onaylanacağı 19 Ağustos’ta Başkan Yardımcısı Gennadi Yanayev’in
Başkanlık yaptığı Olağanüstü Komite tarafından Gorbaçov’un Sovyet yurttaşlarının
güvenliği için Olağanüstü Hal ilan ettiğini açıkladı. Bu Hal’e karşı komünist
yurttaşlar

direniş

gösterdi;

Yeltsin

ise

direnişi

pasifleştirmek

için

Rus

parlamentosunu işgal eden birlikleri yanına çekti. Olağanüstü Komite’ye gösterilen
direnişi 19 Ağustos’tan 21 Ağustos’a kadar bastırdı. Yeltsin, SBKP’nin faaliyetlerini
yasakladı, darbedeki sorumluluğu olan yöneticileri yargıladı. 151
Gorbaçov, yeni Anayasa’da adem-i merkeziyetçiliği güçlendirdi ve
Cumhuriyetlerin siyasi yetkilerini artırdı. Buna rağmen Cumhuriyet liderleri,
bağımsızlık istediler. Yeltsin, Minsk şehrinde Belovej ormanlarında Ukrayna ve
Beyaz Rusya liderleri Leonid Kravçuk ve Stanislav Şuşkeviç görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmeden Sovyetler Birliği’nin hukuken son bulduğu kararı çıktı. Bağımsız
Devletler Topluluğu’nu (BDT) kurarak; ortak stratejik, askeri, ekonomik ve siyasi bir
topluluk meydan getirdiklerini açıkladılar. Bu birlik danışma niteliğinde meydana
gelirken merkezi kurumlarının Moskova’nın dışında Minsk şehrini belirledi Bu
gelişme

üzerine

Gorbaçov,

Belovej

kararlarının

tanımadı

ve

SSCB’nin

sonlanmasının ekonomik darboğaza sürükleneceğini ve etnik çatışmaların önünü
açacağını açıkladı. Ancak 25 Aralık’ta SSCB Devlet Başkanlığı görevinden istifa
etti. Kremlin’de orak ve çekiç yerine 1917 öncesi Rusya’nın geleneksel üç renginden
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oluşan bayrak konuldu. Sovyetler Birliği ve SBKP tarihe karışmış oldu. 152
Rusya Federasyonun ilk döneminde Yeltsin, Batı yanlısı politikanın etkisiyle
Atlantikçi kesimlerin ağırlığını oluşturdu; 1990’larda ise Primakov’un Dışişleri
Bakanı olmasıyla iç ve dış politikaya Avrasyacılığın egemen olmasını sağladı. 153
Yeltsin Döneminin 1990-1995 yıllarında Rusya’nın bölgeyle ilişkilerini
bağımlılık olarak açıklarken 1993’teki doktrinlerle ise eski Sovyet coğrafyasını
ekonomik ve güvenlik bakımından yaşam alanı kabul etti ve yabancı güçlerin de
buna saygı göstermesi şeklinde belirledi. Yakın çevreyi hayat sahası olarak gören
Rusya, Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi Ortadoğu’yu da dış politika da
güvenlik alanı olarak belirlemiştir. Ancak Yeltsin’in ilk döneminde, siyasi ve
ekonomik destek karşılığında ABD’nin Ortadoğu politikalarına destek şeklinde
görülmüştür. 154
Rusya Federasyonu’nu 1990’lı yıllardan sonra Sovyetler Birliği’nin süper güç
mirası üzerine kurulmuştur. Sovyetler Birliği’nin kurduğu sistemde gelişen Rusya
Federasyonu’nu uzun sure değişim sağlamakla uğraşmıştır. Soğuk Savaşın
yenilgisini yaşayan Ruslar, dünyadaki hegemonik gücü ABD’ye kaptırmışlardır. 155
3.1.1

Alma Ata Anlaşması 1991-BDT
Sovyetler Birliği ve eski cumhuriyetler 1990’larda ekonomik ve siyasi olarak

zor durumdaydılar. Sovyetler Birliği’nde 1991’de başarısız olana askeri darbe ve
Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin’in darbeyi bastırmak için ön plana çıkışı
dağılma sürecini hızlandırdı. 156
Alma Ata Zirvesi, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) kurulması
kararının ardından Sovyetler Birliği’nin oluşturan 15 cumhuriyetten 11’nin katıldığı
bir toplantıdır. Rusya, 8 Aralık 1991 tarihinde Ukrayna ve Beyaz Rusya devlet
başkanlarıyla Minsk’te bir araya geldi. Bu toplantının ardından 21 Aralık’ta
Kazakistan’ın başkenti Alma Ata’da imzalanan Bağımsız Devletler Topluluğu ilan
edildi. Bu topluluk Estonya, Letonya ve Litvanya dışındaki eski cumhuriyetlerden
meydana geldi. Topluluğun amacı üye devletler arasında işbirliği yaparak SSCB
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sonrası sorunları çözüme kavuşturmaktır. Yürütme organı, devlet ya da hükümet
başkanlarından oluşan konseydir. BDT’nin en güçlü devleti Rusya Federasyonu’dur.
BDT ülkeleri içerisinde ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliği önemlidir. Bu
amaçla 15 Mayıs 1992 tarihinde Taşkent Anlaşmasıyla Ortak Güvenlik Konseyi
kuruldu; Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve
Ermenistan bu konseyin parçası oldular. Bu antlaşmaya ek olarak 24 Eylül 1993
tarihinde BDT ülkeleri arasında ekonomik birlik anlaşması imzalanmıştır. Buna
rağmen BDT içinde bütünlüklü bir yapıdan söz edilemez. Azerbaycan ve Ermenistan
arasından savaşa varan çatışmalar yaşanmıştır. BDT eski SSCB coğrafyasındaki
güçlü bir birlik olarak görünmektedir. 157
Sovyet Birliği’nde 15 cumhuriyetin dağılması ve kendilerini egemen devlet
olarak ilan etmeleri merkezi yönetimi zayıflattı. Bu süreç ulusal-self determinasyon
sürecini başlatarak toprak bütünlüğü sorunlarını ortaya çıkarttı. Siyasi olarak birlikte
hareket etseler de 1990 yılı itibariyle ekonomik çöküş, enflasyon, yolsuzluk ve askeri
zayıflıklar yaşandı. Bu devletlerin bağımsızlığının kazanmasıyla eski Sovyetler
Birliği’nde kopan devletlerin ekonomik ve siyasi temelini hem kapitalizm hem de
demokrasi olarak benimsendi. Cumhuriyetler BDT’yi kursalar da eski Sovyet
cumhuriyetlerinden Baltık ve Gürcistan BDT üyesi olmadı. 158
3.1.2

1993 Krizi ve Dış Politika
Rusya Devlet Başkanı Boris Nikolayeviç Yeltsin, yönetiminde olduğu

1991’den 1999’un sonuna kadar geçen dönem tarihsel olarak dönemlere ayrılabilir.
Birincisi Ağustos 1991’den Ekim 1993’e kadar radikal reformlarla başlamış,
kutuplaşma ve çatışmalarla bitmiştir. İkincisi Ekim 1993’ten Ağustos 1998’e kadar
Yeltsin’in gücü artmış, reform sürecinde ortaya çıkan sorunlar derinleşmiş, kargaşa
ile noktalanmıştır. Son olarak Ağustos 1998’den Aralık 1999’a kadar reformlardan
uzaklaşılmış, istikrar vurgulanmış ve Yeltsin’in kendi kişisel gücü ve güvenliğini
artırmaya yönelik olmuştur. 159
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 4 Ekim 1993’te Rusya’da
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parlamento felaketi meydana gelmiştir. Yeltsin döneminde, 10 gün süren iç savaş
1917 Ekim devriminden bu yana şehirdeki en kanlı olay olarak tarihteki yerini
almıştır. Rusya Devlet Başkanı Yeltsin ile Rusya Parlamentosu arasında Anayasa
krizi silahlı çatışmaya evrilmiştir. Parlamentodaki komünistler ve milliyetçiler,
Yeltsin’in ekonomik uygulamalarına karşı çıkmaktaydılar. Ayrıca Rus Halkının
Vekilleri Kongresi ve Büyük Sovyet Yasama Meclisi’nde komünistler çoğunluğu
oluşturmakta ve Yeltsin’in ekonomik, sosyal, siyasal politikalarından rahatsızlığını
dile getirmekteydiler. Kongre Yeltsin’in kararname yetkisini sınırlandırdı ve
başkanın gücünü azaltan yasayı onayladı. Yeltsin ise güçlü merkezi otoriteye
inandığı için Nisan 1993’te referanduma gitti ve halk güvenoyu verdi. Yeltsin,
parlamentoya danışmadan gücünü artıracak kararların yanında parlamentoyu fes
etme yetkisini eline aldı. Yeltsin; mahkemeler, bürokrasi ve yasama üzerinde tek söz
sahibi olacağı bir Anayasa taslağı hazırladı. Parlamento ise başkanın güçlerini
kısıtlayan bir Anayasa taslağı hazırladı. Yeltsin, parlamentonun bu tutumuna karşı
21 Eylül’de Halkın Vekilleri Kongresi’ni dağıttı, Aralık’ta yeni Anayasayı
onaylamak ve iki meclisli parlamento seçimleri yapılmasına karar verdi. Bu kargaşa
içerisinde Yeltsin kararnamelerle ülkeyi yönetmesine parlamento karşı çıktı. Vekiller
parlamento binasına direniş geçerek Yeltsin’in Anayasayı ihlal ettiğini ve başkanlık
yapamayacağını ilan ederek Yeltsin döneminin, Başkan Yardımcısı Aleksandr
Rutskoy’u Başkan seçtiler. Parlamento binasını korumak için halk silahlandırıldı ve
çatışmalar başladı. Beyaz Saray, parlamentoyu savunmaya gelen direniş grupları ile
dışarıdaki karşıt gruplar arasında silahlı çatışma yaşandı. Siyasi kriz Ekim ayında
derinleşerek 3 Ekim günü göstericiler parlamento binasını, valilik binasını, belediye
binasını ve Ostankino televizyon merkezini işgal ettiler. Yeltsin, 4 Ekim’de tanklarla,
askeri birliklerle Beyaz Saray’da direniş gösteren sivil halkın ve parlamentonun
üzerine ateş açtı. Yeltsin, parlamento işgalini bastırdı ve sorumluluğu olanları
cezalandırdı.12 Aralık 1993 tarihinde yeni Anayasa’nın kabul edildiği referandum ile
otoritesini güçlendirdi. Yürütme gücünü eline alan Yeltsin, bakanları atama,
görevden alma, yasama onayı olmadan kararname çıkarabilme ve parlamentoyu
dağıtma ile seçimleri yenileme gücünü eline aldı. 160
Sovyetler Birliği’nin liderliğini Gorbaçov’dan alan Yeltsin, Rus Dış
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Politikasını Avrasyacı politikaya kaydırarak Moskova’yı yönlendirmiştir. Yeltsin
hükümeti, 1993’te Rusya’nın ulusal çıkarlarının ve güvenliğinin ön planda olduğunu
açıkladı. Realist anlayış ile hareket edilmesi olarak anlaşılan Avrasyacılık dış
politikada belirleyici olmuştur. Büyük bir güç olarak Rusya yakın çevresiyle
yaşamsal çıkarlar kurmakta ve komşularının buna saygı duymasını beklemektedir.
Rus azınlıklarının olduğu yerler bu kapsam alanındadır. Rusya, Batı ile ilişkileri
geliştirmekte ancak çıkarlar ön plana çıkmaktadır. Batılı ülkeler, Rusya’nın büyük
devlet olduğunun farkında olduklarını ve buna rağmen Rusya’nın yakın çevresiyle
ilişki geliştirmişlerdir. Rusya’nın 1993 doktriniyle realist ve Avrasyacı anlayışla
“Yakın Çevre” politikasını yürüteceğinin işaretini verdi. 161
Yeltsin, Kozirev’in Milli Güvenlik Belgesi’ni Nisan 1993’te onayladıktan
sonra Rusya, 1987-1993 yılları arasında güvenlik öncelikli bir dönüşüm yaşamaya
başladı. Rus Milli Güvenlik Politikasında dünyayı eski Sovyet Cumhuriyetlerini
“Yakın Çevre” ve dünyanın diğer bölgelerine “Uzak Çevre” olarak ikiye ayırdılar.
Rus dış politikası Yakın Çevre’den Uzak Çevre’ye şeklinde uzanan hayat sahası
çizmekteydi. ABD’nin Batı’da 1823 tarihli Monroe Doktrini ile benzerlik
taşımaktadır. Karaganov Doktrini olarak tanınan Askeri Doktrini ile Kızıl Ordu’nun
iç güvenlikten sorumlu olduğu kadar Rusya ve BDT’nin güvenliğini sağlamak için
ülke dışına asker gönderilmesini kapsamaktadır. Yakın Çevre ve Karaganov arasında
ilişki kuran Rusya, hem eski Sovyet bölgelerinde siyasi, askeri, ekonomik etkinlik
hem de enerji kaynaklarını ABD’ye kaptırmamak şeklinde özetlenebilir. Bu doktrine
göre Rusya, Kafkasya ve Orta Asya’da askeri üstler kurdu. Rusya, Ermenistan ve
Tacikistan gibi ülkelerin sınırlarını kontrol etmeye ve denetlemeye başladı. Batılı
devletler, Rusya’nın Kafkas bölgesine girmesine ses çıkarmadı. Bu durumdan
faydalanan Rusya’da Dağlık Karabağ ve Çeçenistan gibi çatışmalı yerlerde
etkinliğini artırdı. 162
Yeltsin, iktidarının ilk yıllarında dış politikasını yakın çevre doktrinini olarak
duyurdu. 1993’te yakın çevre şeklinde yürütüleceği açıklanan doktrinle eski Sovyet
coğrafyasının ekonomik ve güvenlik açısından Rusya Federasyonu’nun hayat sahası
ilan edildi. Kasım ayında da Karaganov Doktrini ile Rusya askeri alanda önemli
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değişiklik gerçekleştirdi. Rusya Federasyonu, nükleer silahlara ilk başvuran ülke
olmayacağı ilkesini benimserken diğer yandan da Bağımsız Devletler Topluluğu
ülkelerinin güvenliği için gerektiğinde Rus askerlerinin ülke dışına gönderileceği
ilkesi kabul edilmiştir.163
Yeltsin dönemi Rus dış politikasında, ekonomide etkin kesim oligarklar oldu.
Bu oligarklar petrol ve enerji sektöründe iş yapmaya ve ayrıcalık elde etmeye
başladılar. Bu ayrıcalıklarla yetinmeyen oligarklar, Rusya’nın dış politikası ve
güvenlik politikalarını etkiledi. Yeltsin ikinci başkanlık döneminde bankacılık
sektöründen Boris Berezovski Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görevlendirdi. Rus
dış politikasında Batı ile stratejik işbirliği ve büyük güç politikalarına yönelik
uygulamalar gerçekleşti. 164
Yeltsin döneminin Ortadoğu politikası ABD ile uyumlu ilerlerken çatışmacı
politikadan özellikle uzak duruldu. Yeltsin’in politikasını etkileyen Rusya
Federasyonu Dışişleri Bakanı Andrey Kozirev’in Batıya yakınlık ve liberal
politikaları benimsemesi şeklinde ilerledi. Yeltsin’in dış politikası Batıyla iyi ilişkiler
kurmak üzerineyken Gorbaçov da dış politikasını Batı yanlısı ve Yeltsin çizgisi
şeklinde gerçekleştirdi. 1993-1995 dönemlerinde yapılan seçimlerde Yeltsin, Rusya
parlamentosundaki desteğini kaybetmiştir. Yeltsin’in politikaları zayıflarken
milliyetçiler güç kazanmaya başladı. Bu dönemde parlamentodaki Atlantikçiler ve
Avrasyacılar çekişmesi artarak devam etti. Soğuk Savaş döneminin bitimiyle
Sovyetler Birliği’ni üç siyasal akım yönlendirmiştir. Birincisi ABD ile iyi ilişkiler
geliştirmekten yana olan Atlantikçiler. Avrasyacıların savunduğu ikincisi de Avrupa,
Ortadoğu ve Uzak Doğu gibi bölgelerde dengeli hareket ederek ülkeler arasındaki
ilişkide hassas hareket edilmesidir. Milliyetçi ve komünistlerden meydana gelen son
grup ise ABD ve İsrail’in politikalarının karşısında durmayı ve Rusya’nın eski
Sovyet bölgelerinde küresel güçlerin bu coğrafyada etkinlik göstermesine izin
vermemesi şeklinde belirlemiştir. Rusya, 1995 yılındaki seçimlerin ardından 1996’da
Batı ideolojisini benimseyen ve Batı politikalarını uygulayan Dışişleri Bakanı
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Kozirev’i görevden aldı. Yerine ise Ortadoğu uzmanı olan Yevgeni Primakov
Dışişleri Bakanlığına getirildi. 165
3.1.3

Grachev Doktrini
Sovyetler Birliği, 1945 yılından itibaren Soğuk Savaşın etkisine girmişti ve

ABD ile girdiği güç mücadelesinde askeri, siyasi ve ekonomik olarak zarar görmeye
başlamıştı. Sovyetler Birliği, iç politikadaki revizyonist ve milliyetçi hareketlerin
etkisiyle yıpranmaya başladı. Bundan sonra çeşitli fikir akımlarıyla şekillenmeye
başladı.
Rusya Federasyonun siyaseti ve dış politikası farklı kanatlarını oluşturan üç
çizgi 1991’den itibaren ortaya çıkmıştır: Liberal Batıcılık (1989-1993), Milliyetçilik
(1993-2000), Faydacı Milliyetçilik (2000-2008). Liberal Batıcılar, Rusya’nın Çarlık
ve Sovyet geçmişini bir kenara bırakarak politika üretmesini savunmaktadır.
Avrasyacı görüşleri kabul etmeyen Batıcılar, uluslararası ilişkileri barışçıl, çatışmacı
değil işbirlikçi yaklaşmaktadırlar. ABD ile yakın ilişki geliştirmeyi savunan
Sovyetler Birliği Devlet adamları; Mihail Gorbaçov, Andrey Kozirev ve ilk dönem
Boris Yeltsin liberal ideolojiyi savunmakta ve Batıyla iyi ilişkiler kurulmasını
savunmaktaydılar. Bu dönemde Rus milliyetçiliği artmaya başlarken milliyetçileri ile
komünist parti içerisinde etnik yapı ve slavlık ön plana çıkmaya başladı. Rusya’nın
sınırlarını Sovyetler Birliği dönemi ya da Rusya Federasyonu’nun sınırları dahilinde
ele alınmaya başlandı. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasını felaket olarak tanımlamakta
ve Yeltsin’in devleti parçalamakla itham ederler. Rusya’nın Sovyetler Birliği gibi
yeniden birlik oluşturmasını ve Avrasyacılığı savunmaktadırlar. ABD ve Batı ile
ilişki kurulmasına karşı çıkan Milliyetçiler, Rusya Federasyonu’nun Çarlığın ve
Sovyetler Birliği’nin devamı olduğunu savunurlar. Faydacı Milliyetçiler de Rusça
konuşan halkların Rus olduğu ve Yakın Çevre olarak tanımladıkları eski Sovyet
Cumhuriyetlerindeki Rusların haklarını korumaktadırlar. Liberal Batıcıların aksine
Sovyet ve Rus Çarlığının mirasına sahip çıkarlar. Rusya’nın çıkarlarını
korumamaktadırlar. ABD’ye karşı çıksalar da Batı ile ilişkiler geliştirmekten
yanadırlar. Faydacı Milliyetçiliği savunan Devlet Başkanı Vladimir Putin, dış
politikasını Batı ile işbirliği şeklinde geliştirirken Rusya’nın büyük güçlü devlet
Sedide Kayrak, “Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu Politikası”, 27 Şubat 2012,
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olarak değerlendirmektedir. 166
Birinci Dünya savaşını hızlandıran olayların alt yapısını 1904-1914
yıllarındaki gelişmeler oluşturmuştu. İkinci Dünya Savaşı’na da, Birinci Dünya
Savaşı’nın ardından galip devletler, yenilen devletleri savaş suçlusu ilan ederek ağır
antlaşmalar imzalatmaları etkili oldu. Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan
antlaşmalar sorunları çözmediği gibi sorunların büyümesine neden oldu ve 19391945 dönemini kapsayan İkinci Dünya Savaşı’nın yaşanmasını neden oldu. ABD ve
SSCB arasında 1980-1990 yıllarını kapsayan gelişmeler dünyada yeni bir yapılanma
sürecini yarattı. 1991’den itibaren hem ABD hem de Rusya Federasyonu’nda iç
politika ve dış politikada köklü değişikliklere neden oldu. 167
Pavel Grachev, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Mayıs 1992’de
Rusya

Federasyonu

Savunma

Bakanı

oldu.

Yeltsin

döneminin

önemli

diplomatlarında olan Grachev, Yeltsin’e oldukça sadıktı. Rusya’da 1991’da yaşanan
darbe sürecinde Grachev’in Beyaz Saray’a saldırmasına kabul etmeyerek Yeltsin’e
destek vermenin yanında ordu üzerindeki etkinliği nedeniyle de darbecileri ikna
etmekde etkili oldu. Rusya Federasyonu’nda 1991 yılında Cevher Dudayev
önderliğinde çıkan bağımsızlık hareketini bastırmak için Yeltsin’i askeri operasyona
ikna etti. Grachev, Çeçenistan üzerine 1993 yaptığı askeri harekette büyük yenilgi
yaşadı. 168
Rusya’da 1992-1996 yıllarında ordunun başında bulunan Grachev, askeri
olarak sertlik yanlısı olmasının etkisiyle Çeçenistan’daki yenilgisi, Çeçenleri
radikalleştirmesiyle ile tanındı. Boris Yeltsin, 1996 yılında Grachev’in ordudaki
yolsuzluk, disiplinsizlik ve başarısızlığını tespit etti ve görevden aldı. Grachev, 23
Eylül 2012 yılında hayatını kaybetti. 169
Rusya’nın “Yakın Çevre politikası, ilk kez Dışişleri Bakanı Kozirev’in 2
Ocak 1992’de İzvestiya gazetesine yazmasıyla ortaya çıktı. Bu gazetede yazdığı
makalede “Blijnij Zarubej” kavramından bahsetti. Bu kavramın karşılığı da yakın
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çevre olarak anlaşılmıştır. Rusya içerisindeki Avrasyacıların Yakın Çevre
politikasına karşı çıkmasına rağmen uygulandı. 170
Rusya’nın yeni dış politikası 1992 yılının sonunda Dışişleri Bakanı Andrei
Kozirev Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda karar verildi. Kozirev’in Halk
Temsilcileri Meclisi Dış Politika Komisyonu’na sunduğu Rusya Federasyonu’nun
Yeni Dış Politika Konsepti Ekim 1992’de onaylanarak 25 Ocak 1993’te
yayımlanmıştır. Bu politikanın hedefleri şu şekildedir: 171
1- Rus dış politikasının sınırlarını Rus milli çıkarları, etki alanı, bağımsızlığı
ve toprak bütünlüğü oluşturmaktadır.
2- Rusya’nın güvenliği sağlanarak demokratik bir ülke olması sağlanmalıdır.
3- Rusya’nın ekonomisinin geliştirilmesi amacıyla pazar ekonomisi hayata
geçirilmelidir ve Rusya Federasyonu’nun uluslararası ilişkilerde uyumlu
hareket etmesi sağlanmalıdır.
4- İç ve dış politika ortak şekilde bütünleştirilmelidir.
5- Soğuk savaş sonrası ortaya çıkan dünya düzenine uygun politikalar
uygulanmalıdır.
6- Diplomatik yollara öncelik verilirken gerektiğinde milli ve uluslararası
istikrar için uluslararası kurallar çerçevesinde kuvvet kullanılmalıdır.
7- Rusya’nın çıkar politikaları ile eşit hakları savunulurken uluslararası
güçlerle işbirliği yapılmalıdır.
8- Rusya’dan ayrılmış ve eski Sovyet Cumhuriyetleriyle ilişki ve bağlar
kuvvetlendirilmelidir.

Gerekirse

Rusya

Federasyonu,

Sovyet

Cumhuriyetlerini etki alanına almalıdır.
Rusya’nın, “Yakın Çevre Politikası” doktrini ile Güney Kafkasya’yı ve Orta
Asya’yı zorunlu yaşam alanları olarak ilan etmiştir. 14 Eylül 1995 tarihinde 940
sayılı Başkanlık Emri ile Rusya’nın BDT’ye yönelik politikasını bildirmiştir: 172
1- BDT’de Rus etkisinin kurulması,
2- Eski Sovyet Cumhuriyetleri’ne uluslararası güçleri karıştırmamak,
3- BDT ülkeleri arasında savaşların önlenmesi,
Livaoğlu İlhan, Soljenitsin Kahraman mı Gafil mi Piyon mu, Sabab Yay., İstanbul, 1997. ss
Gülsencen E. Kafkasyalı, “ABD-Rusya Hegemonya Mücadelesinde Gürcistan ve Gül Devrimi”,
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, ss.43-45.
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Kafkasyalı, Gülsencen E., “ABD-Rusya Hegemonya Mücadelesinde Gürcistan ve Gül Devrimi”,
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s.45.
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4- BDT içerisinde bulunan etnik Rusları korumak.
Rusya Federasyonu’nun bu tavrından hoşlanmayan BDT devletlerini ikna
etmek amacıyla üç temel araç kullanıldı: 173
1- BDT ülkeleriyle ekonomik ve askeri işbirliği sağlanması,
2- Hazar havzası devletlerini Rusya’ya yakınlaştırmak için askeri, ekonomik
ve politik yakınlaşma,
3- Eski SSCB bölgesinde barış ve istikrar için özel bir BDT barış koruma
birimi kurulması sağlandı. Bu birimin idaresi ve garantörlüğünü Rusya
Federasyonu’na yapması kararlaştırıldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki itirazlara rağmen Grachev,
Yeltsin’in desteğiyle doktrini yayımlamıştır. 2 Kasım 1993 tarihinde Güvenlik
Konseyi’nin Askeri Doktrine ilişkin kararı Yeltsin’in aynı gün 1833 sayılı kararname
ile onaylayarak kabul edildi. SSCB’nin tarihi mirası üzerine kurulan yeni Rusya
Federasyonu’nun askeri amaçları ile çıkarları önemliydi. Doktrine göre, silahlı
çatışmaları önlenmek hayatiydi. Rusya Federasyon’una ve yakın çevresindeki
ülkelere saldırı yapılması durumunda kolektif savunma hakkı hariç hiçbir devlete
karşı silahlı saldırı olmayacaktı. 174
Doktrin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’ne ülkenin topraklarını
korumak, egemenlik haklarını ile yaşamsal çıkarlarını koruma görevi vermektedir.
Doktrin, BM ve uluslararası hukuk sınırları içerisinde barışı oluşturma, koruma, ülke
sınırlarını korumak ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklı

yükümlülükleri

yüklemiştir. Bu doktrin ile milliyetçilik ve dinsel akımlar tehlikeli olarak
görülmüştür. 175
Rusya Federasyonu, 1994-1997 dönemlerinde Ulusal Güvenlik Doktrini
oluşturdu.1994

yılında

Güvenlik

Konseyi

kapsamında

Güvenlik

Konsepti

oluşturularak komisyon kuruldu. Bu komisyon Ulusal Güvenlik Kanunu’nu 1995
yılında çıkararak Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Kanunu tasarısını oluşturdu.
Kozirev’den Dışişleri Bakanlığı görevini devralan Primakov 1996 yılında Rus dış
Kafkasyalı, Gülsencen E., “ABD-Rusya Hegemonya Mücadelesinde Gürcistan ve Gül Devrimi”,
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s.46
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Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s.47.
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politikasını yakın çevreyi daha da önemsemiştir.

Bu dönemde Batı karşısında

Asya/Avrasya yakınlaşmasını sağlayarak Çin, Hindistan gibi devletlerle işbirliği
yaparak “çok kutuplu dünya” doktrinine ağırlık verdi. 176
Rusya Federasyonu 1993’ten itibaren SSCB’nin dağılmasının etkisiyle
Kafkasya’nın bağımsızlık hareketleri ile Sovyetler alanı içerisinde bir dizi doktrin
yayınlandı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin 23 Nisan 1993 tarihte
hazırlanan belgeyi imzaladı. Bu belgeyle Sovyetlerin dağılmasında sonra Rus Dış
Politikasının esasları tekrar denklere edildi. Bu belgede BDT sınırları içindeki Rus
nüfus korunacak, BDT üyeleri ile ortak güvenlik sistemi oluşturmak amacıyla askeri
ve siyasi işbirliği genişletilmesine karar verildi. Yeltsin’in kabul ettiği doktrine karşı
1993’te “Yakın Çevre Doktrini” ile BDT üyeleri “Yakın Çevre” olarak kabul edildi.
Yakın Çevre ülkelerinin ekonomik ve güvenlik kaygısıyla Rusya Federasyonu ile
hareket etmesi, yabacı devletlerin eski SSCB alanında nüfuz kurma çabalarını
önlenmesi ile bölgenin güvenliği ve istikrar için önemli olduğu açıklandı. 177
3.2

Primakov Dönemi

Rusya Federasyonu’nda 9 Ocak 1996’da görev yapan Dışişleri Bakanı
Yevgeni Primakov, Rus dış politikasını uluslararası ilişkilerde çok kutupluluk
üzerine kurmuştur. Primakov Rusya’nın dış politikasını Avrasya eksenine kaydırdı
ve çok kutuplu uluslararası sistemin etkili olacağının açıkladı. Primakov Doktrini
şeklinde açıklanan yeni dış politikanın sınırları, Rusya’nın bağımsız ve güçlü bir
devlet olduğudur. Rusya’nın güçlü devlet olması nedeniyle de Batılı devletlerle
işbirliği içerisine girerek Doğu ve Batı arasında dengeli şekilde hareket ederek
çıkarlarını savunacaktır. Rusya politikalarının merkezini artık milli çıkarlar
belirlemekte ve ulusal menfaatleri koruma koşulu ile küresel güçlerle işbirliği
gerçekleştirilebilir. Primakov Doktrinin en önemli yanı ülkedeki Batı karşıtı
komünist ve aşırı milliyetçi kanat tarafından desteklenirken Batı yanlısı liberal
kesimler tarafından da kabul görmesi oldu. 178
Dışişleri Bakanı Primakov, “Rusya’nın daimi dostları değil, daimi çıkarları
Kafkasyalı, Gülsencen E., “ABD-Rusya Hegemonya Mücadelesinde Gürcistan ve Gül Devrimi”,
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s.49.
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Sedide Kayrak, “Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu Politikası”, 27 Şubat
2012,http://www.bilgesam.org/incele/103/-rusya-federasyonu'nun-ortadogupolitikasi/#.WQHuaIjyjIU, (E.T:15.05.2017).
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vardır” sözü doktrinini aslında özetlemiştir. Rusya’nın ulusal çıkarları her şeyin
üstündedir. İstikrar ve toprak bütünlüğü için eski Sovyet coğrafyasında çatışmaların
sonlandırılması ve BDT ile bütünleşme sağlanmalıdır. 179
Primakov, 1990’ların ikinci yarısından itibaren ABD’ye karşı önlemler
almanın adımlarını atmıştır. Uluslararası ilişkilerde ABD’nin hegemonik gücünün
tek taraflı ilerlemesinden rahatsız olan Primakov, Rusya’nın büyük bir güç statüsü
olan bir ülkenin dış politikasını ve sınırlarını belirledi ve Rusya’nın çıkarlarını
ABD’ye karşı bu şekilde koruma kararlılığı gösterdi. Primakov, eski Sovyet
Cumhuriyetleri ile ilişkileri siyasi ve ekonomik olarak güçlendirme taraftarıdır. Dış
politikayı Batıcılıktan, Avrasyacılığa kaydırmıştır. Bu politika değişikliği Batı ile
ilişkileri sarsmadan yapılmıştır. Güçlü Rusya’nın Batı’yı dengelemek amacıyla BDT
ülkeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirme politikası aynı zamanda eski
Sovyet Cumhuriyetlerini yakından ilgilendirdi ve Rusya’nın bu tavrı bu ülkelere
ekonomik ve siyasi fayda sağladı. Rusya Federasyonu 29 Mart 1996 tarihinde
Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan ülkeleri arasında işbirliği anlaşması imzaladı. 180
Uluslararası sistemin “tek kutuplu” dünyasında ABD’nin tek başına hareket
etmesi karşısında rahatsız olan Rusya, “çok kutupluluk” kavramıyla yanıt verdi.
Primakov döneminde Avrasyacılıkla Batı ve Doğu’ya yönelen Rusya, çok kutupluluk
dünya görüşüyle de devletin güçlendirilmesini sağlamayı hedefledi. Bu iki
yaklaşımla Rusya’nın merkeziyetçi devlet politikalarına yönelmesini sağladı. Soğuk
Savaş döneminin iki kutuplu dünyasının tek kutuplu şeklinde ilerlemesini kabul
etmeyen Primakov, 1996 yılında devletlerin karşılıklı çıkar ilişkilerinin korunduğu
ve iyi ilişkiler kurduğu ortaklık dönemini ilan etti. Primakov, Rusya’yı uluslararası
alanda güçlü devletlerin sahnesinde etkili aktör yapma kararlılığı sergiledi. Bu
kararlılığı da ABD’ye rağmen Batı Avrupa ve Yakın Doğu’da gösteren Rusya; Çin,
Japonya, Hindistan, Asya ve Pasifik bölgesi ile Latin Amerika ve Afrika bölgelerinde
aktif politikalar gerçekleştirerek gösterdi. 181
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3.2.1

Kosova ve Rus Dış Politikası 1999
Rusya’nın farklı etnik yapılardan oluşan 20 otonomi bölgesi bulunmaktadır.

Rusya Federasyonu Çeçenistan sorunu nedeniyle Kosova’nın bağımsızlığına sert
tepki gösterdi. Kosova’nın bağımsızlığından hemen sonra Prenestrovye, Güney
Osetya ve Abhazya da Rusya’nın bağımsızlıklarını tanımaları istemelerine karşı
Rusya, Kosova konusunda olduğu gibi bu ülkelere taviz vermemiştir. ABD, AB,
Kosova’nın bağımsızlığı 17 Şubat 2008’de tanıdılar.
Sovyetler Birliği’nde ayrılan eski Yugoslavya Cumhuriyeti, Körfez
Savaşı’ndan sonra 1991’de diğer cumhuriyetlerin bağımsızlık talepleriyle parçalandı.
Hırvatistan ve Bosna’da azınlık olan Sırplar, Büyük Sırbistan için toprak elde ettiler.
Yugoslav ordusunu kontrol eden Sırbistan’ın desteğiyle etnik bir çatıma süreci
başladı. Sırp olmayan Bosnalı ve Hırvat halkları öldürülerek ülkeyi terk etmeleri
istendi. Uluslararası ilişkilerde, Hırvatistan ve Bosna’nın bağımsızlık istekleri
karşılık buldu ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararıyla onaylandı. BM denetiminde
Hırvatlar ve Boşnakları için güvenli bölge kuruldu. Bu güvenli bölgeye Sırpların,
1995’te saldırmasıyla yüzlerce insan hayatını kaybetti. Bu durum karşısında NATO
Sırplara, hava saldırısı düzenledi ve saldırının ardından etnik çatışmayı uzlaştırma
yöntemiyle çözmeye çalıştı. Etnik savaşı sonlandırmak amacıyla Amerikalıların
hazırladığı barış antlaşmasını özerklik karşılığında Sırplar kabul etti. Yugoslavya’da
yaptığı katliamın hesabını vermesi için 2001 yılında Sırp lider Slobodan Miloşeviç,
Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılandı. Sırp milliyetçileri, 1999 yılında Arnavut
halkının yaşadığı ve aynı zamanda Sırbistan’ın bir bölgesi olan Kosova’da “etnik
temizlik” yapmaya başladı. Bosna’da Batılıların geç müdahale etmesiyle yüzlerce
insan hayatını kaybetmişti. Batılı ülkeler Kosova’da daha hızlı karar alarak aksine
tutum takındı ve daha hızlı askeri müdahale gerçekleştirdi. Rusya ve Çin, BM
Güvenlik Konseyi kararı olmadan NATO’nun yaptığı askeri hareketi kınadı. Çünkü
Sırbistan’ın iç işlerine BM kararı olmadan askeri saldırı yapıldı. Uluslararası toplum
ve BM, Bosna’nın aksine Kosova’yı Sırbistan’ın bir parçası olarak değerlendirdi.
Sonuçta, Sırp kuvvetler Kosova’dan çekilmesinin ardından NATO olayları denetimi
altına aldı. BM Güvenlik Konseyi ülkenin bağımsızlık statüsünün netleşmediği halde
Kosova’nın 2008’de bağımsızlığının ilan etti. Kosova’nın bağımsızlığının tanınması
Sırbistan ve müttefiklerinin protestolarına neden oldu. Uluslararası Adalet Divanı,

80

somut statüsü tartışmalı olsa da Kosova’nın bağımsızlık ilanını yasal olduğuna karar
verdi. 182
Yugoslavya Cumhuriyeti’ne 1989 yılında bağlı olan Sırbistan Özerk
bölgesinin içerisinde Kosova ve Voyvodina’nın özel statüsü vardı. Yugoslavya
Cumhuriyeti içerisinde yer alan Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, Bosna-Hersek
özerk bölgeleri 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettiler. 183
Kosova,

Yugoslavya

Federasyonu

içerisinde

Sırbistan

Federal

Cumhuriyeti’ne bağlıydı. Yugoslavya Anayasasına göre 1974 yılında Kosova’ya
özerklik hakkı verilmişti. Sırbistan Federal Cumhuriyeti Başkanı Slobodan
Miloseviç, 1989 yılında verilen özerklik hakkını iptal etti. Sovyetler Birliği’nin
1991’de dağılmasıyla Yugoslavya’da parçalandı. Hırvatistan’da başlayan olaylar
sonradan 1992-1995 yıllarında Bosna’da kanlı iç savaş başladı. Bu iki olayın
ardından Kosova’da da aynı olaylar gerçekleşti. 1998 yılında Sırp polisi ile Kosova
Özgürlük Ordusu arasında çatışmalar yaşandı. Miloseviç’in ordusu Arnavutluk’taki
köylerde onlarca sivilin öldürülmesi sürecini başlatırken bu olaylar 78 gün gibi uzun
bir süreye yayıldı. Uluslararası toplum uzun süre olayları göz ardı etse de 24 Mart
1999 tarihinde NATO askeri hareketiyle Kosova Birleşmiş Milletler Kosova Geçici
Yönetimi’nin (UNMİK) idaresine geçti. 184
Rusya’nın Balkan Politikası, her zaman stratejiktir, çünkü Karadeniz ve
Akdeniz’in bir parçası olan Balkan yarımadası, Rusya’yı Avrupa ile ilişkilerini
sağlaması ve dünya ticaret noktalarında jeostratejik ve jeopolitik açıdan önem arz
etmektedir. Rusya’nın Balkanlarda kültür, din ve kök birliği tarihsel bir geçmişi
bulunmaktadır. 185
Kosova parlamentosunun tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi Rusya
tarafından tepki ile karşılanmıştır. Rusya,

Kosova’nın bağımsızlık kararını

uluslararası hukuk ihlali olduğu belirterek Birleşmiş Milletler Teşkilatından
bağımsızlığının geçersiz sayılmasını istemiştir. Ancak Rusya’nın Sırbistan’ın
Joshua S. Goldsteın ve Jon C. Pevehouse,Uluslararası İlişkiler, Çev.: Prof. Dr. Haluk Özdemir,
1.Baskı, BB101 Yay., 2015, s.74.
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http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/899/rusyanin_balkan_politikasi, (ET: 05.05.2017)
182

81

bütünlüğünün bozulmasına karşı çıkacağını ve veto hakkını kullanacağının
belirtmesine rağmen, Avrupa Birliği ve Amerika’nın Kosova’nın bağımsızlığını
tanıması, Rus Dış politikası için sorun olmuştur. 186
Kosova’da katliama varan öldürmelerin yaşanması nedeniyle 1999 Mart’ında
NATO, BM Güvenlik Konseyi kararı olmamasına ve Rusya’nın itirazlarına rağmen
Arnavutları, Sırp milliyetçilerinin tehdidinden korumak maksadıyla Yugoslavya’ya
askeri operasyon düzenledi. 187NATO’nun müdahalesi Rusya’yı endişelendirdi ve
korkularını güçlendirdi. Rusya’da, NATO’nun müdahalesi tehdit olarak algılandı.
Başkan Vladimir Putin, NATO’nun müdahalesinde korkan Rusların endişelerini ve
korkularını iç politika aracı olarak kullandı ve Rusların kaygılarını giderdi. Rusya,
Çeçenistan sorunu ve Dağıstan köylerindeki Çeçen birlikleriyle uzun süredir
uğraşmaktaydı. Rusya’da Çeçen militanlarının apartmanlardaki bombalı saldırıları
halkın öfkesine neden oldu. Çeçenler karşı Rusya Federasyonu, devlet statüsünü ve
toprak bütünlüğünü korumak için Çeçen direnişine karşı sert politikalara yöneldi.
Putin’in bu tavrı Rusya halkı tarafında destek gördü ve Aralık 1999 istifa eden
Yeltsin’in yerine Putin Mart 2000’de Devlet Başkanı olarak seçildi. 188
3.2.2

Dağıstan ve İkinci Çeçenistan Savaşı 1999
Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra özellikle

Kuzey Kafkasya ile Güney Kafkasya’da milliyetçilik sorunlarıyla uğraşmaktaydı.
Kuzey Kafkasya’daki Çeçenlerin tarihsel olarak bağımsızlık isteklerini Rusya,
bastırmak ve tanımamakta ısrar etmektedir. İslami yönü ağır basan Çeçen halkı,
inatçı ve savaşçı karakteri ile bağımsızlıkta direnmektedir. Çeçenlerin Kafkasya’da
İslami Birleşik Kafkasya Devleti kurmak istemekteler. Çeçenlerin bağımsızlık
taleplerine karşılık Ruslar da federal bölgelerini etkileyeceği ve ülkenin parçalanma
korkusu nedeniyle karşı çıkmaktadır. Rus-Çeçen savaşı özellikle Dağıstan bölgesinde
gerilla mücadelesi şeklinde yoğunlaşmaktadır.
Rusya ve Çeçenistan mücadelesinin tarihsel kökleri 1722 yılındaki savaşa
uzanmaktadır. Kuzey Kafkasya’da ilk Çeçen direnişi 30 yıl önce Şeyh Şamil
Av. Seçil Şahin, “Kosova’nın Bağımsızlık İlanının Uluslararası Adalet Divanı Kararı ve Self
Determinasyon İlkesi Çerçesinde İncelenmesi”,
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2015-3/15.pdf, (ET: 05.05.2017)
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liderliğinde başlamıştır. Şeyh Şamil, Ruslara karşı Kuzey Kafkasya Müslümanlarını
birleştirmeyi ve bağımsızlığını sağlamayı amaçlamıştır. Çarlık Rusya ordularının
1859 yılında Şeyh Şamil liderliğindeki Çeçen güçlerinin yenerek Çeçenistan’ı
topraklarına kattı. Ruslar ile Çeçenler arasındaki ilişkiler komünist dönemde de iyi
değildi. 1929’da Çeçenler, Shita İstamulovin liderliğinde, Bolşevik hükümetine karşı
ayaklandılar. Stalin, 1930 yılında ayaklanan Çeçenlere bir kez af ilan etmesine karşı
bu durum uzun sürmedi. Sovyetler Birliği ile Finlandiya savaşı yaşanırken 1939
yılında isyan eden Çeçenlerin bu tavrı unutulmadı. 1942’de Kuzey Kafkasya ve
Volga havzasının içlerine saldıran Nazi’lere yardım etmekle suçlanan Çeçenler,
Stalin tarafından Sibirya’ya sürgün edildiler. 1956 yılında Kruşçev tarafından
Çeçenlerin yurtlarına tekrar dönmelerine izin verildi. 189
Çarlık döneminde yaşanan sorunlar, Sovyetler döneminde de yaşandı ve
Çeçen halkının isyanlarına karşı Çeçenlerin sürgün edilmesi çözüm olarak görüldü
ancak bu durum sorunları derinleştirmekten başka işe yaramadı. Sovyetler Birliği’nin
1991 yılında çökmesiyle özerk olan cumhuriyetler bağımsızlık hareketlerini
başlattılar. Bu milliyetçilik akımlarında Kuzey Kafkasya’da etkilenmiştir. İlk önce
Abhazya 1922 Anayasası’na dayanarak Gürcistan’dan ayrıldı, ardından Çeçenistan
1991’de bağımsızlığını ilan etti. Ancak Rusya, Abhazya ve Çeçenistan’ın
bağımsızlığını tanımadı. Rusya Federasyonu’nun toprakları olması gerekçesiyle 1994
yılı sonunda Rus ordusu Çeçenistan’a askeri birliklerini gönderdi. II. Dünya
Savaşı’ndan sonra Rusya topraklarında en büyük askeri birliğin hedefi Çeçenistan
olmuştur. Buna rağmen Rus ordusu, Çeçenistan’a karşı ağır bir yenilgi aldı. Bu
yenilginin ardından imzalanan antlaşmalar ile kısa süreliğine bir durgunluğun
ardından Rus ordusu, 1999 yılında Çeçenistan’a tekrar saldırdı. 190
Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından Çeçen-İnguş Özerk
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti,

İnguşetya Cumhuriyeti ve Çeçen Cumhuriyeti

şeklinde özel bir statüye kavuştu. Rusya Federasyonu 89 birimden oluşsa da
Moskova’nın egemenliğini tanımayan Çeçenistan bağımsızlığına kavuşarak devlet
kurmak istemektedir. 191
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Rusya Federasyonu’nun yönetimi 12 Aralık 1993’te kabul edilen Anayasa ile
federatif sistemdir. Rusya Federasyonu’nun içerisinde cumhuriyet, bölge ve büyük
şehir gibi statülerden oluşan bölgeler bulunmaktadır.17 Ağustos 1998’de ekonomik
bunalıma giren Rusya Federasyonu en büyük sorunu Çeçenya’da yaşanmıştır.
Müslüman federe birimlerde özellikle Dağıstan ve Çeçenya’da İslami kökten
dinciliğini yükselmesi ile Rusya’da iç savaş yaşanmaktadır. 192
Birinci Çeçen Savaşı 1994-1996 yıllarında yaşandı. Rusya ve Çeçenler büyük
kayıplar vermesine rağmen iki taraf arasında 30 Ağustos 1996’da Hasav-Yurt
Antlaşması imzalanmıştır. Bu savaşın ardından 1999’da Çeçenlerin, Dağıstan
köylerine saldırması ve buraya yerleşmesi girişimleri karşısında Rusya, İkinci Çeçen
Savaşı’nı başlatarak, bölgede yoğun bir savaş sürdürmüştür. Çeçenistan için askeri
savaş hazırlığının iki gerekçesi vardı. İlk neden “anti demokratik” ve “aşırılıkçı”
olarak nitelenen Şamil Basayev militanlarının Dağıstan’a saldırması karşısında
meşru müdafaa savaşı vermesidir. İkinci gerekçe de barış, istikrar ve batılı değerleri
savunan demokratik bir ülke olan Rusya Federasyonu’nda, patlayan bombalar ile
uluslararası terörizmi destekleyen militanların Çeçenistan’da varlık bulduğudur.
Dağıstan’ın stratejisi; Gürcistan, Azerbaycan ve Çeçenistan sınır komşusu olmasının
yanında Hazar Denizine yakınlığı belirlemektedir. Orta Asya ve Bakü-Novorossisk
petrol boru hatları üzerinde yer alan Dağıstan Rusya için vazgeçilmezdir. 193
1994-1996 döneminde yaşanan Çeçen Savaşı Rusya’nın genel dış politikasını
yeni bir aşamaya taşımıştır. Karadeniz Bölgesi’nin önemi Rus dış politikası açısında
daha da önemli olduğunu göstermiştir. Bölge politikasını Çeçen Savaşı sorunu
etrafında tanımlarken Rusya, askeri güvenliği iyice pekiştirmiştir. Bu savaşın yoğun
askeri tedbirlerle bastırılmak istenmesinde tarihsel korku ve toprak bütünlüğü
oluşturmaktadır. Rusya Federasyonu’nun tıpkı Sovyetler Birliği gibi dağılma
endişesi duyulmakta ve Kuzey Kafkasya’da istikrarın sağlanması ile Karadeniz
politikası açısında kritik görülmektedir. 1999’da başlayan İkinci Çeçen Savaşı’nda
ise Rus dış politikasında Boris Yeltsin’in yerine devlet başkanı olan Vladimir Putin,
iktidarının ilk yıllarında Çeçenistan bölgesinde sert bir politika izleyerek Çeçen
Yönelimleri: Yeltsin ve Putin Dönemleri”, Ankara Üniverstesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, TEZ,
Ankara, 2009.
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sorununu terörizmle tanımlamıştır. Özellikle ABD’nin 11 Eylül sonrası güvenlik
doktrini ve teröre karşı başlattığı savaşın atmosferi etkili olmuştur. Rusya’nın
Çeçenistan sorunu konusunda elini güçlendirmiştir. Putin, 2009 yılında İkinci ÇeçenRus Savaşı’nın sonlandığını açıklamıştır. 194
3.3

11 Eylül 2011 ve Rus Dış Politikası

ABD’ye 11 Eylül saldırıları ve arkasında dünyada “terörizm” kavramına
yüklenen anlam farklı olmuştur.11 Eylül saldırılarının ardından ABD Başkanı Bush,
teröristleri, Taliban benzeri İslami hareketleri hedefleri arasına yerleştirdi. ABD
Başkanının Haziran 2002 yılında açıkladığı yeni planı ile terörle mücadelede savaşı
düşmanın bölgesine götürerek teröristi bulunduğu yerde bertaraf etme anlayışını
ortaya çıkardı. 11 Eylül olayları Putin ve Bush’u birbirine yakınlaştırdı. ABD ve
NATO Afganistan’da Taliban ve El Kaide’ye saldırmaya karar verdi. Rus
Federasyonu için bu saldırıları bir fırsat yaratmıştır. Rusya’nın Çeçen Sorunu
nedeniyle uluslararası baskı nedeniyle çekinmesinin ortadan kaldıran 11 Eylül
saldırısı Ruslara fırsat yaratmıştır. Rusya, Putin’in iktidarında yumuşak politikasında
vazgeçmesine neden olan olaylar 23-26 Ekim 2002’de Çeçenler tarafından tiyatro
baskını ve birden fazla bombalı saldırı sonrasında sert politikayı benimsedi. ABD ile
girilen yakınlaşmanın etkisi ve 11 Eylül saldırıları Putin’in terörizmle mücadeleyi ön
plana çıkararak Çeçenistan’a yönelik sert askeri tedbirler almaya başladı. Rusya’nın
güvenliğini önemseyen merkezi kararlar almaya başladı. 11 Eylül terör olaylarından
sonra ABD’nin Afganistan operasyonun eski Rus Cumhuriyetlerinde hava üssü
desteğinin yanında Amerika ile işbirliği yaptı. Rusya, terör eylemi olarak
adlandırdığı Çeçenistan bağımsızlık savaşını bastırmak amacıyla uluslararası zemin
ve koşullar hiç olmadığı kadar lehine işlemekteydi. Terörle mücadelenin Rusya’da
gündemin ön sıralarına alındığını göstermesi açısından önemlidir. 195
Rusya’nın Çeçen sorunu dış politikada manevra alanını daraltmaktaydı. Lakin
11 Eylül 2001tarihinde ABD’ye yapılan terör saldırıları Rusya’nın hareket alanını
genişletti. Rusya teröre karşı ABD ile ortak hareket etmeye başladı. Bu kapsamda
terörle mücadelede Rusya, beş strateji geliştirdi. Rusya, Taliban ve El Kaide
savaşında; ABD ile istihbarat paylaşmak, hava sahasını insani yardım amaçlı
194
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uçuşlara açmak, ABD’nin Orta Asya’daki müttefiklerine hava sahasıyla yardım etme
olanakları verdi. Uluslararası arama ve kurtarma operasyonlarına destek vermenin
yanında Kuzey ittifakına askeri ve insani yardım sağladı. Rusya’nın terörle
mücadeledeki yardımı karşılığında Putin, Çeçen sorunu ile savaşması konusunda
Bush’tan yardım görmüştür. 196
ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi askeri nitelikli olmasının yanında ülke
dışına yayılmacılık politikasının benimsedi. Küreselleşen dünyada ulus aşırı terörist
tehditlere karşı savunma stratejisini yeniden şekillendirdi. ABD, Gürcistan ile askeri
ilişkilerini 2000 yılında hızlandırmıştır.11 Eylül saldırılarıyla küresel hegemonyasını
tehdit altında gören ABD, Avrasya konjonktürünü değiştirme kararı aldı. SSCB’nin
çöküşü ile Orta Asya ve Kafkasya’da iktidar boşluğu meydana geldi 197
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD, SSCB’nin etkinliğini tüm Avrasya’ya
yaymasını engellemek için çevreleme politikasını hayat geçirdi. Bu politika
doğrultusunda Rusya’nın güneyinde yer alan Müslüman ülkeler ile Yeşil Kuşak
politikasıyla aktif oldu. Kafkasya ve Türkistan’da 1991-2001 döneminde yaşanan
boşluk Avrasya’daki güç dağılımını etkiledi. ABD’nin 11 Eylül saldırısını yaşaması
küresel gücünü tehdit edildi. ABD, bu saldırı ile Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya
yerleşme olanağı elde ederken bu iki bölgeyi Avrasya’nın güçlü devletleri Rusya,
İran, Çin, Hindistan ve Pakistan’a bırakmamakta kararlı görünmektedir. Çünkü bu
ülkeler ABD için tehdit olarak görülmektedir. Bu devletlerin Avrasya’da güç ve
komşuluk ilişkilerini artırmaları ile ABD’ye karşı güçlü işbirliği ve ABD
hegemonyasına son verme imkanına kavuşabilirler. Avrasya’yı küresel bir gücün tek
başına kontrol etmesi ile dünya hegemonyalarını tehlikeye atma ihtimali
doğacaktı. 198
ABD, 11 Eylül sonrası süreçten yaralanarak, Avrasya ülkelerini kendi
sınırlarında tutmaya çalıştı. ABD’nin Afganistan yönelik işgali Avrasya’nın
jeopolitik coğrafyasının değişmesini hızlandıracak gelişmelere neden oldu. ABD,
Kafkasya’ya yerleşme sinyallerini vererek, bölgenin İran ve Rusya hakimiyetini
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girmesini önlemek istedi. Türkistan’daki varlığının korumak isteyen ABD
Avrasya’daki bölgesel güçlere bağımlı olmaksızın Kafkasya’da varlık gösterebilir. 199
3.4

Renkli Devrimler ve Rusya

SSCB ve ABD arasında güç mücadelesinin sürdüğü iki kutuplu dünyanın
egemen olduğu Soğuk Savaş dönemin ardında Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile tek
güç merkezi ABD olmuştur. Dünyada tek kutupluluğun egemen kılınması karşısında
çok kutupluluk merkezleri meydana gelmeye başladı. Sovyetler Birliği’nin
dağılmasından sonra eski sosyalist cumhuriyetlerde ortaya çıkan ihtilallere Renkli
Devrimler denmektedir. Renkli Devrimler, günümüzde başta Kafkaslar olmak üzere;
Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu’ya doğru genişlemiştir. 200
Yugoslavya Cumhuriyeti’nin parçalanma sürecinde İlk kez Sırbistan’da
başlayan Renkli Devrimler;2003’te Gürcistan, 2004’de Ukrayna ve Romanya’da
meydana gelmiştir. Bu devrimleri 2005’de Lübnan ve Kırgızistan izlemiştir. Bu
ülkelerdeki başarılı Renkli Devrimlerin ardından Rusya, Özbekistan, Ermenistan ve
Azerbaycan’da da yapılmak istenmiş ancak başarı imkanı verilmemiştir. Renkli
Devrimlerin özelliklerinden biri bu ülkelerde yapılan yönetim değişikliklerine çiçek
ve renk isimleri verilmesidir. Gürcistan’da “Gül”, Ukrayna’da “Turuncu” ve
Kırgızistan’da “Lale” sembolleri kullanılmıştır. Renkli Devrim süreçleri emperyalist
çıkarlar ve hedefler doğrultusunda bu ülkeleri serbest piyasa koşullarına göre
şekillendirmek bu amaçları gerçekleştirecek yönetimleri iş başına getirmek
hedeflenmiştir. Emperyalist ülkelerin hedeflerini Kafkaslarda gerçekleştirmenin
adımı Renkli Devrimler iken; günümüzde Ortadoğu’da post-modern biçimiyle ılımlı
rejimler ve demokrasi kavramları kullanılmaktadır. 201
Bu

ülkelerde

emperyalist

çıkarlarla

uyuşmayan

yönetimler

Renkli

Devrimlerle müdahale edilerek devrilmekte ve yerlerine Batı ile uyumlu yönetimler
getirilmektedir. Renkli Devrimlerin aynı odaktan yönetildiğini anlamak amacıyla
sembollere bakmak yeterli olacaktır. Çünkü Renkli Devrimlerin sembolü
“yumruk”tur. Sırbistan’da siyah-beyaz, Ukrayna’da turuncu, Gürcistan’da ise pembe
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olmuştur. Renkli Devrimleri aynı stratejik ve taktik işlerlikle uygulandı. Batı hayranı
basın-yayın organları ise devrime yol göstermesi için eğitimli gençlik, sosyal medya
kullanan kitle, uluslararası finans kuruluşlarının desteği ve uluslararası sivil toplum
kuruluşlarının etkinliği bu hareketlerin yaygınlaşmasını sağladı. Renkli devrimlerde
ABD istihbarat örgütünün desteği kullanılmaktadır. 202
Kafkaslarda, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’da Renkli Devrim girişimleri
bulunmaktadır. Ortadoğu’da İran, Libya, Suriye, Irak gibi ülkelerde halk hareketleri
kullanılarak emperyalist çıkarlarla uyumlu olmayan yönetimleri demokrasi, insan
hakları ve siyasal istikrar adı altında müdahale gerekçesi devrilmek istenmekte ya da
devrildi. Bu ihtilal süreçleri “Arap Baharı” adı altında Ortadoğu’da Mısır, Yemen,
Tunus, Libya ve Suriye etkilenmiştir.

Renkli Devrim sürecinin Kafkasya’daki

ülkeleri Ermenistan, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Tacikistan, Rusya, Kazakistan ve
Kırgızistan’dır. Küresel ve emperyalist ülkeler, renkli devrimlerle sonuç alınmaması
üzerine hedefledikleri ülkeyi işgal etme ya da NATO’yu devreye koyarak bunu
gerçekleştirmektedir. 203
3.5

Rus Dış Politikası Konseptleri ve Putin

Sovyetler Birliği’nin mirası üzerine kurulan Rusya Federasyonu uluslararası
sistemle uyum sorunu yaşamıştır. Bu uyum sıkıntısı 1991 yılının Rusya’sından
bahsederken komünizm veya sosyalizm sonrası olarak adlandırılmasıdır. ABD ve
Batı Avrupa ülkeleri açısından geçiş kavramı pazar kapitalizmi ve liberal demokrasi
şeklinde algılanmaktadır. Rusya’nın ilk iki Başkanı Boris Yeltsin (1991-1999)
arasında;

Vladimir

Putin

(2000-2008)

döneminde

Rusya

Federasyonu’nu

yönetmiştir. Vladimir Putin, 2008’de Başbakan olarak görevlendirilmiştir. Bu iki
lider eski komünist, devlet gücü ve bireysel liderliğe önem verse de, ülkedeki tüm
gelişmelere hakim değildir. 204
1999 yılında Yeltsin, Putin’i Başbakan ardından başkan vekili olarak seçti.26
Mart 2000 yılında oyların yüzde 53’ünü, 2004 yılındaki seçimlerde oyların yüzde
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71’ni almasıyla sekiz yıllık başkanlık döneminde kamuoyunda büyük destek aldığını
göstermektedir. Putin, vatanseverlik ve milliyetçiliği devletçiliğiyle yakından ilişkili
olduğu kadar liberal reformcu politikaları da savunmaktadır. Rusya’nın Avrupalı
olduğu, güneyi ve doğusuyla Batının bir paçası olduğunu savunmaktadır. 205
Putin, Rusya için ekonomik, siyasi ve güvenlik alanında istikrar demektir.
Rusya’nın uzun süredir uğraştığı Çeçenistan mücadelesinin iktidarını ilk yıllarında
askeri güç kullanarak ülke gündemini meşgul etmesine izin vermedi. İktidarını
sağlamlaştıran Putin, ülkedeki oligarkların ekonomik olarak güçlenmesine izin
verirken siyasete karışmalarına müsaade etmedi. Putin, ülkedeki AtlantikçiAvrasyacı politikaları savunan aydınları kendi politikasına çekmeyi başardı. Putin,
Çarlık rejimi ve Sovyetler Birliği’nin mirasını inkar etmemekle birlikte geçmişi
birebir kopyalamaktan kaçındı. Çarlık rejiminin üç rengini Rusya’nın bayrağı,
Sovyet Kızıl Ordusu’nun kızıl rengini ordunun bayrağı seçmiştir. Sovyetler
Birliği’nin yurtseverliğini de Rusya’ya uyarlayan Putin, Yeltsin döneminde yapılan
ve Sovyetler Birliği’ni olumsuzlayan tutumlara karşı çıkmıştır. Rusya Federasyonu
Putin’in dediği gibi “Her kim ki Sovyetler Birliği’nin çöküşünden dolayı üzülmüyor,
onun kalbi yoktur; her kim ki onu eski şekliyle canlandırmak istiyor, onun aklı
yoktur.” 206
Rusya Federasyonu Başkanlığına 2000 yılında gelen Putin, yeni askeri
doktrin ile tek kutupluluğa karşı çok kutuplu uluslararası sistemi savunmaya başladı.
Rusya’nın aktif bir dış politika uygulayacağını açıkladı. Putin, temel hedeflerini şu
şekilde açıkladı. Rusya’nın dünyadaki imajını yenilemek ve ABD’nin tek kutuplu
dünyasına çok kutuplu olarak yanıt vermek ilkidir. İkincisi, güçlü Rusya için güçlü
ekonominin yaratılmasıdır. Sonuncusu, Ortadoğu’daki Müslüman ülkelerle iyi
ilişkiler kurarak Çeçen isyanına yardımları bitirmek. 207
Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’dan çekilmesini sağlayan Afganistan yenilgisi
Putin’in iktidarının ikinci döneminde Ortadoğu’ya hamleler yapmasıyla dönüş
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sinyali göstermesi açısından önemlidir. İktidarının ikinci yılında Putin Ortadoğu’da
ülkeleri ziyaret etti. Putin, 2005 yılında Mısır, İsrail ve Filistin’e; 2006 yılında
Cezayir’e; 2007’de ise Birleşik Arap Emirlikleri ve İran’a diplomatik geziler
gerçekleştirerek bir dizi antlaşma yaptı. Rusya’nın 2005 yılında İslam Konferansı
Örgütüne üye olmak istemesi Ortadoğu’da etkin olmak istediğini göstermektedir.
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı hem Çeçen mücadelesi hem de Kafkasya
Müslümanları açısından önemlidir. Rusya’nın güvenlik sınırlarını dışarda başlatması
ve bölgedeki aşırı dini yapıların Kuzey Kafkasya ile bağlantı kurmasını engeller.
Putin Ortadoğu ülkeleriyle ekonomik açıdan bağlantı kurarak ülke ekonomisine katkı
sağlar. Rusya’nın enerji üreticisi olduğu kadar Ortadoğu ülkeleri de enerji
üreticisidir. Bu ülkelerle salt rakip olmak yerine bu ülkelerle işbirliğine dayalı çıkar
politikası izlemenin daha faydalı olacağını düşünmektedir. Rusya’nın iyi bir silah
üreticisi olarak Ortadoğu ülkeleriyle silah ticareti yapmanın hem ekonomik getiri
hem de siyasi nüfus etkinliği kazandıracaktır. Tek kutuplu dünya düzenine karşı
çıkması ile Ortadoğu’da bölgesi çok kutupluluk açısında önemlidir. Bölgedeki
dengeler buna müsait gibi görünmektedir. 208
Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası ilişkilerin temelini Realizm ve
Pragmatizm üzerine kurdu. Moskova 10 Ocak 2000 tarihinde Rus Dış Politikasını
Güvenlik ve Savunma doktrini şeklinde açıkladı. Rusya’nın güvenliğini önceliği
olarak belirleyen uluslararası ilişkiler konseptinin doktrinleri kısaca şu şekilde: 209
“1.Aktif dış politika: Rusya’nın geniş bir düzlemde girişimler gerçekleştirmesinin
yanında eski Sovyet Cumhuriyetleriyle iyi ilişki kurmak ve yeni stratejik ortaklar
elde etmek için geniş planlar hazırlamak,
2. Açık dış politika: Rusya, açıklık politikası benimseyerek Batı ile duvarlar
örmemeyi, işbirliği ve uluslararası örgütlerde etkin konum almayı hedeflemiştir.
3.Bağımsız dış politika: Rusya, çıkarları doğrultusunda hareket edilmesini ve
bağımsız kararlar almayı önceliği olarak görmektedir. Rusya’nın herhangi bir
devletin politikalarına sürüklenmeden ülke çıkarlarını korumasına ek olarak
ekonomik ve siyasi kısa vadeli çıkarların yerine uzun vadeli hedeflerden taviz
Sedide Kayrak, “Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu Politikası”,27 Şubat 2012,
http://www.bilgesam.org/incele/103/-rusya-federasyonu'nun-ortadogu-politikasi/#.WQHuaIjyjIU,
(E.T: 15.04.2017).
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verilmemesini benimsedi.
4.Ulusal çıkarlar temelinde dış politika: Rusya siyasi, ekonomik, askeri hedeflerde
taviz vermeden devletinin çıkarlarını koruyacak ve özellikle yurtdışındaki Rusların
korunması için tavizsiz politika izleyecektir.
5.Pragmatik dış politika:
a.

Uluslararası ilişkilerde Rusya, önemli ve sonuç alıcı kararlarda hızlı hareket

etmeyi, önemsiz ve zaman kaybettirici olaylarda ise enerjisini boşa harcamayacaktır.
b. Rusya, Batıyla önemsiz konularda çatışmaktan kaçınmayı kabul ederken aynı
zamanda uluslararası fırsatları değerlendirecektir.
c. Rusya, dış ilişkilerini aynı zamanda yabancı yatırımcıyı ülkeye çekme şeklinde
kabul etmiştir.” 210
Vladimir Putin’in Rusya’yı dış politika anlamında SSCB döneminin
etkinliğine

kavuşturma

stratejisi

izlemektedir.

Dünyanın

önemli

siyasal

merkezlerinden olana Avrasya Bölgesi’nde yer alan Rusya aynı zamanda BM
Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olması ile kritik kararlarda etkin olmaktadır.
Rusya coğrafyası, büyük toprak parçasına sahip olması, bu topraklar üzerinde
yaşayan farklı etnik ve inançtan milletlerin varlığı hem avantaj sağlamaktadır hem de
tehdit oluşturmaktadır. Rusya’nın hassa olduğunu konuların küresel ve bölgesel
güçler tarafından kullanılma tehlikesine karşı; güç eksenli ve realist temelleri üzerine
bir dış politika stratejisi geliştirdi. Rusya’nın izlediği dış politika merkezini toprak
bütünlüğünü koruma ve güvenlik öncelikli olarak belirledi. Rusya, 1990 yılının
ikinci yarısından itibaren Atlantikçi çizgiden uzaklaşarak Avrasyacı dış politikayı
benimsedi.

Rusya’nın

ulusal

güvenliğini

gerçekleştirmesi

amacıyla

SSCB

dönemindeki topraklar üzerinde siyasal, askeri ve ekonomik denetim kurmaya ve
işbirliğine ihtiyaç vardı. Rusya, Rus etnik milliyetçiliği ile ülkedeki siyasi yaşam,
ekonomik girişim, otoriter bürokrasi kesimlerinin karışımı şeklinde değerlendirilecek
Avrasyacılığı her alanda ön planda tutarken Kafkasya, Kuzey Karadeniz, Hazar ve
Orta Asya coğrafyalarını da nüfuz alanı olarak kabul etmiştir. 211

210

Elnur, a.g.e.,ss.75-83.
Göktürk Türksüzoğlu, Rus Dış Politikası’nda Güvensizlik Unsuru ve Türkiye, 11 Eylül 2011,
http://www.tuicakademi.org/rus-dis-politikasinda-guvensizlik-unsuru-ve-turkiye/, (E.T: 25 Nisan
2017).
211

91

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SURİYE İÇ SAVAŞI VE RUSYA FEDERASYONU DIŞ POLİTİKASI
4.1 Suriye ve Rusya
Suriye Devleti, Fransa mandasına karşı bağımsızlığını 1946 yılında kazandı.
Suriye’de, bağımsızlık elde edilmesinden sonra siyasi kargaşa dönemi başladı.
Suriye’de 1949 yılında yaşanan darbe ile ülkenin tarihinde artık darbe süreçleri eksik
olmayacaktır.

Suriye’de

darbeden

sonra

halk

ordudan

rahatsızlığını

halk

hareketleriyle gösterdi. Bu ayaklanmalara kayıtsız kalmayan ordu 1954 yılında
iktidarı sivil yönetime bıraktı. Mısır ile Suriye 1958 yılında Birleşik Arap
Cumhuriyeti devleti şeklinde birleşti. Bu birleşmede Arap kimliği önemli tutulurken
Suriyeliler devletin önemli kademelerinde göz ardı edildi ve Mısırlılara her alanda
kolaylıklar sağlanması siyasi krizlere neden oldu. Bu sorunların yanında
parlamentonun kaldırılması ve tüm yetkilerin başkanda toplanmasını düzenleyen
yetkilere Suriyeliler kayıtsız kalmadı. Suriye Baas Partisi 1963’tedarbe ile iktidarı
devirmesi ile iktidardan ayrılması arasında üç yıl geçti. Çünkü 1966’da Baas
Partisi’ne darbe yapılır ve partinin kanaat önderlerinden Michel Aflak ile Selahaddin
el Bitar tutuklanır. Suriye tarihi aynı zamanda darbeler tarihidir. Savunma Bakanı
General Hafız Esad 1970’de bir darbe yaparak iktidarı alır ve ülkedeki darbeler
dönemine de son verir. Bu darbeden sonra Suriye’de tek parti ve baskıcı yönetim
hüküm sürer. Darbe lideri Hafız Esad’ın 2000 yılında hayatını kaybetmesi üzerine
iktidarı oğlu Beşar Esad devraldı. Beşar Esad’ın Suriye’de demokrasiyi, özgürlükleri
artıracağı ve hızla bir reform süreci yaratacağı havası oluştu ve Esad karşıtı
muhalifler ile halk arasında bu yönde talepler ortaya çıktı. 212
Beşar Esad’ın yarattığı olumlu beklenti 2001 yılında muhaliflerin
tutuklanması ile son buldu. Ülkedeki ekonomik sorunlar ile geçmişin olağanüstü hal
koşullarının yarattığı ağır siyasi baskılar ve 1982 yılındaki Hama katliamı hafızalarda
tazeliğini korumaktadır. Esad rejimine yakın belli odaklar zenginleşirken, halkın
büyük bölümü fakirleşmekte ve 2008 krizinin etkisiyle de öfkeli kitleler oluşmaya
Nevin Yazıcı, “Suriye Siyasi Tarihi”, 29 Mayıs 2012,
“http://www.21yyte.org/tr/arastirma/suriye/2012/05/29/6619/suriye-siyasi-tarihi, (E.T: 24 Şubat
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başladı. Suriye’de uzun bir kaosun ya da iç savaşın koşulları artık hazırdı. Suriye’de
biriken sorunların etkisiyle iç savaşa evrilmesi bir kıvılcım beklemekteydi ve
Tunus’da 2011 yılında meydana gelen ayaklanma Suriye’ye sıçradı. 213
Suriye’de iç savaşın ilk gösterileri 28 Ocak 2011’de başlarken 15 Mart Halep
ve Şam yakınlarında gösteriler başladı. Bu iki kentteki küçük olaylar, Baas
askerlerinin sert müdahalesiyle kitlesel hale geldi. Baas rejimi gösterilerin
büyümesini ve yaygınlaşmasının önlemek için ağır askeri tedbirlerle sindirmeye
çalıştı. Suriye’nin bu iki kentinde başlayan gösteriler Suriye’nin diğer şehirlerine
yayıldı. Suriye’de 20 Mart’ta Dera’da göstericiler, Esad rejimini protesto ettikleri
gösterilerde Baas Partisi’nin il başkanlığını yakmasına Baas Partisi sert tepki
göstererek şiddet uyguladı. Beşar Esad, olayları uluslararası komplo olduğunu ve
göstericileri teröristlikle suçladı.

Göstericiler, Beşar Esad’ın reform yapmasını

istedi, ancak Suriye ordusu askeri operasyon başlattı. 214
Suriye’de silahlı ayaklanma 2011 yılında Türkiye sınırındaki İdlib eyaletine
bağlı kentte başladı. Suriye İç Savaşı’nda rejimin gitmesini isteyen muhalifler
Ağustos 2011’de Suriye Ulusal Konseyi oluşturdu. Bu konseyin içinde Özgür Suriye
Ordusu ve Türkiye destekli gruplar ve etnik yapılar bulunmaktaydı. Suriye ordusu ile
Özgür Suriye Ordusu arasında 2011 yılının sonuna kadar savaş şiddetlenerek arttı.
Baas rejimi savaşın ülke geneline yayılmasını önlemek amacıyla bastırmayı
hedeflemekteydi. Bu nedenle Suriye Ordusu tankların, savaş uçakların katıldığı ağır
askeri operasyonlarla muhalifleri ezmek için orantısız güç kullanmaya başladı.
Suriye ordusunun bu kapsamlı askeri operasyonları Şubat 2012’de sonuç verdi ve
rejim karşıtlarının eline geçen toprakları geri aldı. Suriye İç Savaşı’nın ikinci yılında
rejim askerleri tarafından 25 Mayıs 2012'de Şebbiya Hula’ya askeri hareket
düzenlendi. Buradaki askeri harekette kadın ve çocukların içerisinde yer aldığı 108
kişiyi öldürüldü. Özgür Suriye Ordusu, olayı katliam olarak değerlendirerek Baas
rejimine karşı saldırı başlattı. Başer Esad, bu ayaklanmayı ağır şekilde ezeceğini
açıkladı. BM, 12 Haziran 2012 tarihinde Suriye’deki kargaşa ve kanlı ayaklanmaları
Nevin Yazıcı, “Suriye Siyasi Tarihi”,29 Mayıs 2012,
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"İç Savaş" olarak tanımladı. 215
Suriye İç Savaşı’nda 2013 yılında, El Nusra ve IŞİD'in bölgede etkinlik
kazanmasıyla savaşın seyri değişti. Suriye’de, El Nusra'nınTaftanaz Hava Üssü'nü
ele geçirmesi ve 6 Mart'ta da Rakka'yı kontrol altına alması savaşı tamamen
farklılaştırdı. Baas rejimi cihatçı yapılarla baş etmek amacıyla Hizbullah ve Şii
güçlerinden destek aldı. Bu desteğin gücüyle muhalifleri sindirilse de olaylar devam
etmekteydi. Suriye'nin şehirleri 2013 yılının sonuna kadar taraflar arasında el
değiştirmenin etkisiyle de 2014 yılında El Nusra ile IŞİD ayrıldı. Buna rağmen IŞİD
bölgede çoğu yeri denetimi altına aldı. Özgür Suriye Ordusu, Rakka’yı kısa
süreliğine IŞİD’in elinde almasına karşı uzun süre elinde tutamadı. 216
Suriye İç Savaşı’nın büyümesinde uluslararası güçlerin etkisi büyük oldu.
Suriye hükümeti Rusya, İran ve Hizbullah militanlarından destek gördü. Özgür
Suriye Ordusu ve diğer yapılar başta ABD ve Batı ülkelerinden sonrada Türkiye,
Katar ve Suudi Arabistan’dan askeri ve ekonomik destek gördü. 217
Rusya’nın, Suriye İç Savaşı’nda BM Güvenlik Konseyi’nde Esad rejimine
deste vermesi Esad’ın şiddet politikalarını ağırlaştırmasına neden oldu. Uluslararası
sistemde İran ve Suriye şer üçgeni olarak tanımlanmaktadır. Suriye’nin Lübnan’daki
Hizbullah’a desteği İsrail ile Suriye’nin karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır.
Suriye İç Savaşı’nda İsrail ile Suriye doğrudan çatışmaktan uzak durdu. 218
Rusya-Ortadoğu ilişkileri, Rusların dini ve etnik gruplarla kurduğu etkileşim
16.yy kadar uzanmaktadır. Çar Büyük Petro’nun 1689 yılında özellikle dünya
siyasetinde belirleyici güç olmak istemesi, coğrafi yakınlık ve jeostratejik önemi
nedeniyle Rusların, Ortadoğu dış politikasının stratejisinde önem arz etmiştir. 219
Ruslar, güçlü bir devlet olmak amacıyla Akdeniz’e inmek ve Ortadoğu’da
güç olmaya çalışmaktaydı. Rusya’nın, stratejik, ekonomik ve siyasi amaçları için
boğazları elde ederek hayatiydi. Rusya, tahıl ihracatının çok önemli bir bölümü
“Suriye’de ateşkes Ortadoğu’da kalıcı barış için bir adım olabilir
mi?”,http://www.yarinhaber.net/guncel/35259/suriyede-ateskes-ortadoguda-kalici-baris-icin-bir-adimolabilir-mi-, (E.T:23 Şubat 2017).
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boğazlar üzerinde yapmaktaydı. Ayrıca Karadeniz’in güvenliği söz konusuydu.
Rusya için Karadeniz, Akdeniz, Boğazlar ve Ortadoğu bir bütünün parçaları olarak
değerliydi. Ruslar için boğazlar ve Ortadoğu’daki fırsat Osmanlı tarafından verildi.
1830’da Mısır’daki Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile II. Mahmut arasında yaşanan
mücadele, Ruslara tarihsel bir fırsat sundu. Hünkâr İskelesi Antlaşması ile RusyaOsmanlı ittifak yaptı. Ruslar, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ordusuna karşı
Osmanlıyı korudu, bunun sonucunda boğazlarda hakim bir güç ve Akdeniz’de
donanma bulundurma olanağına kavuştu. 220
Rusların Ortadoğu’daki amaçlarını dini boyutu ise Küçük Kaynarca
Antlaşması ile Rus çarları, Osmanlı İmparatorluğu tebaası olan Ortodoks nüfusunun
koruyucu olmuştur. Rusya, Ortodoksların, Fransa Katoliklerin Kudüs de ayrıcalık
sağlanmasını Osmanlı’dan istemişlerdir. 221
19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Rusya’nın yüzyıllardır Ortadoğu’ya inme
girişimlerine Almanya’nın dahil olmasıdır. Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu
arasında Berlin-Bağdat-Basra demiryolu projesi, İngiltere, Fransa ve Rusya’yı
rahatsız etmiştir. Ruslar, İran’a alternatif demiryolu projesini hayat geçirmek
isteseler de İngiltere müdahale etmiştir. Yüzyıllardır Afganistan, İran, Akdeniz ve
Osmanlı İmparatorluğu üzerinde gelişen İngiltere, Rusya çekişmesi, Almanya’nın
Ortadoğu’ya adım atmasıyla ortadan kalkmıştır. 222
Rusya’nın Akdeniz’e ve Ortadoğu’ya inme girişimleri İngiltere ve Fransa
tarafından engellenmiştir. Ancak Rusya Ortadoğu’da kendi denetiminde devletçikler
kurulmasını sağlamaya yönelik olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından
Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması, İngiltere’nin zayıflamasına ve İkinci Dünya
Savaşı’na kadar ortaya çıkacak yeni devletlerin Batı karşısında bir alternatif olarak
Rusya’dan destek istemeleri ile Ortadoğu’da etkin olmaya başlayacaktır. 223
Rus-Ortadoğu ilişkilerinde kırılma yaşanmasına yol açan gelişmeler 1917’de
Bolşevik Devrimidir. Devrim sonrasında Sovyetler Birliği, Brest Litovsk Antlaşması
ile savaştan çekilir ve Sykes Picot başta olmak üzere savaş sırasında yapılan gizli
anlaşmaları açıklar. Sovyetler Birliği’nin sömürge ve manda sistemi içerisinde yer
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almayacağını açıklaması Arap halkı arasında olumlu karşılanır, İngiliz ve Fransız
mandası altında olan Arap halkının bağımsızlık hareketlerini destek vermeye başlar.
Bu nedenle Sovyetler Birliği ile İngiltere arasındaki güç mücadelesi Arap
dünyasından ziyade İran, Türkiye ve Afganistan üzerinde yaşanır. İkinci Dünya
Savaşından sonra İngiltere ve Fransa mandaları bağımsızlık kazanmaya başladı.
Avrupalıların, Ortadoğu’daki etkinliği zayıflaması ile Sovyetler Birliği ve ABD
arasında güç mücadelesi yaşandı. 1956 yılındaki Süveyş Kanalı sorunu, 1962 Kuzey
Yemen İç Savaşı, 1967-1970-1973 Arap İsrail Savaşları, Yemen Demokratik Halk
Cumhuriyeti ve Kuzey Yemen arasındaki iç savaş Sovyetlerin Birliğinin varlığını
iyice hissettirdi. 224
Suriye 1946 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk kez Sovyetler Birliği
ile ilişki kurmaya başladı ve iki ülke arasında yapılan gizli anlaşmalarla temas
sağlandı. Suriye ile SSCB arasındaki ilişkiler ekonomik olduğu kadar ideolojik
yakınlık şeklinde yürüdü. İki ülke arasında Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler etkili
oldu. İsrail’in kurulması ve ABD tarafından desteklenmesi Arap ülkelerinde tepkiyle
karşılansa da Suriye’de İsrail varlığı hiçbir şekilde kabul görmedi. Suriye tepkisini
göstermek ve İsrail’den gelecek tehditler karşısında Sovyetler Birliği’ne yanaştı.
Suriye’de Baas Partisi’nin 1954 yılında iktidarı gelmesi ve uyguladığı sosyalist
program nedeniyle Sovyetlerle ideolojik yakınlık kurmaktaydı. İkinci Dünya Savaşı
sonrası bağımsızlık hareketlerinden yararlanan Suriye, Fransa sömürüsünden
kurtuldu. Suriye’nin, 1945-1949 yıllarını siyasi istikrar olarak değerlendirsek de
1949'dan itibaren ülkede siyasi kaos süreci başladı. Ülkede art arda 1949-1953
yıllarını kapsayan askeri darbeler dönemi başladı. Bu dönemde 21 kez Bakanlar
Kurulu değişikliği, üç darbe ve iki kere de askeri diktatörlük kuruldu. 25 Şubat
1954'te Edip Çiçekli hükümetinin askeri darbeyle hükümetten uzaklaştırılmasından
sonra yerine Suriye Baas Partisi geldi. Baas Partisi ile Sovyetler Birliği arasındaki
ilişkiler hem siyasi hem de ekonomik olarak iyi gelişti. 225
Suriye’nin Tartus Limanı, Rusya’nın Soğuk Savaş döneminden günümüze
önemini korumaktadır. Sovyetler Birliği, Vietnam, Küba, Mısır ve Suriye gibi
ülkelerde deniz üsleri kurarak Soğuk Savaşın güvenlik politikalarını buralardan
224
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sağlamaktaydı. Sovyetler Birliği parçalandıktan sonra siyasi sorunların yanında
ekonomik darboğaza girdi. Rusya Federasyonu’nun yaşadığı ekonomik sorunlar
nedeniyle üslerin giderlerini karşılayamaması nedeniyle bazılarını kapatmak zorunda
kaldı. Rusya Federasyonu’nun iki deniz üssü bulunmaktadır. Biri Ukrayna’daki
Sivastopol üssüdür. Rusya ile Ukrayna arasında yapılan antlaşmayla 2042 yılına
kadar Rusya’nın Karadeniz Donanması burada bulunacaktır. İkincisi de 1971 yılında
SSCB ile Suriye arasında imzalanan anlaşmaya dayanmaktadır. Rusya’nın
Akdeniz’deki varlığı için önemli olan Suriye’nin Tartus Limanıdır. Rusya donanma
ve hava kuvvetlerinin lojistik ve bakım üssüdür. Suriye’nin iki önemli limanı Tartus
ve Lazkiye’dir. Rusya 2005 yılında Akdeniz’deki varlığını artırmak için Suriye ile
Tartus limanı süresini uzatarak buradaki varlığını garantiye almıştır. Suriye’nin,
Rusya’ya bu limanı tahsis etmesinin karşılığında Rusya’da, Suriye’nin Sovyetlerden
kalan borçlarının bir kısmını sildi.226
Suriye’nin Tartus üssü ile Rusya’nın Sivastopol üssü birbirlerine bağlıdır.
Rusya’nın Karadeniz donanması ile Akdeniz donanması arasında bağlantıyı
sağlamaktadır. Tartus

Liman Üssü’nde Akdeniz, Aden Körfezi ve Hint

Okyanusu’nda bulunan Rus savaş gemilerinin bakım, onarım, lojistik ihtiyaçlarını
sağlamaktadır. Bu limanın Rusya ve Suriye için önemli kılansa Suriye’nin diğer
bölgeleriyle demiryolu ve karayolu bağlantısı sağlamasıdır. Bu limanda Rusya 2009
yılından günümüze yenileme çalışmalarını yanında limanın derinliğini artıracak
çalışmalar yanında teknolojik yatırım yapmaktadır. 227
Sovyetler Birliği ile Mısır arasındaki ilişkileri zedeleyen gelişme 1971 yılında
Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasını 1976’da Mısır tek taraflı sonlandırdı. Bu
antlaşmanın iptal edilmesiyle Sovyetler Birliği de Ortadoğu’daki varlığı Suriye
üzerinde yoğunlaştırdı. Lübnan İç Savaşı’nın ardından Mısır lideri Enver Sedat ve
İsrail arasında Camp David Anlaşması imzalandı. Mısır ile İsrail arasında barış
antlaşması Arap ülkeleri arasında Amerikan karşıtlığını yükseltti. Sovyetlerin,
Ortadoğu’da etkinlik alanı sağladı. Sovyetler Birliği ile Suriye arasında 8 Ekim
1980'de Dostluk ve İşbirliği antlaşması imzalandı. Bu antlaşma 15 madden
Doç. Dr. Fatih Özbay, “Rusya’nın Suriye Politikası ve Türkiye-Rusya İlişkileri”,
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oluşmaktaydı ve 5.maddesi taraflardan birine karşı yapılacak saldırı halinde acilen
temasa geçilmesini düzenlemekteydi. Bu antlaşmanın gizli protokolünde İsrail’in
Suriye’ye saldırması halinde Sovyetler, tüm gücüyle yardım etmeyi taahhüt
etmekteydi. 228
Sovyetler Birliği ile Suriye arasındaki ilişkiler 1980’lerin ikinci yarısında
gerilemeye başladı. Gorbaçov döneminde Batı ile yumuşama ve GlastnostPerestroika (açıklık ve yeniden yapılanma) politikalarını hayata geçirdi. Gorbaçov,
Sovyetler Birliği’nde reformlar yaparak Batı ülkelerinden siyasi ve ekonomik destek
aramaktaydı. Bu desteği almak isteyen Gorbaçov, Sovyetler Birliği’nin Suriye’ye
karşı izlediği dış politikasında değişikliğine yöneltti. Suriye Devlet Başkanı Hafız
Esad 1985’te Sovyetlerden askeri ve ekonomik yardım isteği karşılık bulması için
Ortadoğu politikalarını gözden geçirmesine bağlandı. Suriye’nin Filistin Kurtuluş
Örgütü, Irak politikasında değişiklik yapması istendi. Ayrıca Suriye’deki Sovyet
askerileri ve uzmanları geri çekildi.1990’lar da Suriye ile Sovyetler arasında ilişki
oldukça kötü nokta gelmişti. Çünkü Sovyetler Birliği döneminde Suriye’nin yüklü
miktarda borçları kalmıştı ve ödememekteydi. Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin
tekrar başlaması ise 1997’de Suriye Büyükelçisi Viktor Gogitidze borç meselesinin
iki ülkenin işbirliğine gölge düşüremeyeceğini belirtmesiyle tekrar canlanmaya
başladı. Rusya, 1998 yılında Suriye ile hava kuvvetleri, zırhlı araçlar konusunda 3
milyar dolarlık antlaşma yaptı. Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, 1999 yılında
Moskova’yı bir dizi ziyaret gerçekleştirmesi iki ülke arasında yumuşama dönemini
sağladı. 229
4.2

Rusya Federasyonu Suriye İlişkileri: 1991-2011

Uluslararası ilişkileri şekillendiren Soğuk Savaş’ın ardından iki ülke yeniden
şekillenmeye başladı. Uluslararası konjonktürde Rusya Federasyonu ve Suriye
oldukça etkilendi. Çünkü Soğuk Savaş’ın sonlanmasıyla SSCB’nin mirası üzerine
kurulan Rusya Federasyonu 1990 yılında sert bir geçiş dönemi yaşamak zorunda
kaldı. Rusya, sosyalist düzenin çökmesiyle siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarla
Armaoğlu Prof. Dr. Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, Timaş Yay.,21. Baskı, İstanbul,
2016, ss.654-664.
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mücadele etmeye başlarken uyum sorunları yaşamaya başladı. Rusya, içerisine
girdiği boşluk nedeniyle eskiden aktif olarak bulunduğu bölgelerden hızlı bir şekilde
çekilmek zorunda kaldı. SSCB döneminde özellikle Ortadoğu’da Suriye ile iyi
ilişkiler kurulmuştu. Ancak Sovyetlerin dağılmasıyla Suriye’de aynı Rusya
Federasyonu gibi etkilendi. Suriye, soğuk savaş sonrası döneme uyum sağlamak
isterken diğer yandan en yakın müttefikini kaybetmenin tedirginliğini yaşamakla
birlikte ilişkilerini koruma çabası sergilemekteydi. 230
Suriye ile Rusya Federasyonu arasında 1990’larda ilişkiler gerginleşmeye
başlamıştı. Çünkü Suriye’nin SSCB zamanında kalan borçları durmaktaydı. Suriye
ile Rusya arasında kısa dönemli gerginliğin yerine Haziran 1997’de ilişkiler tekrar
canlanmaya başladı. Rusya’nın Suriye elçisi Viktor Gogitidze, iki ülke arasında borç
meselesinin işbirliğini engellemeyeceğini açıklamasıyla eski sıcaklığına dönmeye
başladı. Bu açıklamadan bir yıl sonra Rusya ile Suriye arasında hava kuvvetleri ile
zırhlı tugayların güçlendirilmesi için 3 milyar dolarlık anlaşma gerçekleşti.

Bu

yakınlaşmalara ek olarak Temmuz 1999 yılında Suriye Devlet Başkanı Hafız
Esad’ın, Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaret ile Moskova ile Şam yakınlaşmasını
başlattı. 231
Rusya-Suriye ilişkilerini soğuk savaş sonrasında gelişen olaylar etkiledi.
Ancak Sovyetlerin inişli çıkışlı siyasi ve ekonomik gelişmeleri Suriye ile sorunlar
yaratsa da Rusya Devlet Başkanı Putin, bu döneme son verdi. Putin döneminde Rus
dış politikası toparlanma sürecine girdi. Sovyetler Birliği zamanında iyi ilişkiler
geliştirdiği Suriye, Rusya için tekrar önemli bir ülke oldu. Sovyetlerin 1990’larda
zorunlu olarak terk ettiği Ortadoğu coğrafyasına Suriye ile yeniden adım attı. Rusya
Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Çerdin, Suriye ile 2000 yılında
askeri ve ekonomik işbirliği yapacaklarını açıkladı. Suriye Devlet Başkanı Hafız
Esad’ın 2000 yılında hayatını kaybetmesi üzerine yerine oğlu Beşar Esad geçti.
Rusya’da 2000 yılında Putin seçimle Devlet Başkanı oldu. Bu iki gelişme hem Rusya
hem de Suriye için önemli bir başlangıç sağladı. Suriye Devleti’nin Rusya ile ilişki
geliştirmesinde ABD’nin saldırgan politikaları ile 11 Eylül 2001 terör olaylarının
Doç. Dr. Fatih Özbay, “Rusya’nın Suriye Politikası ve Türkiye-Rusya İlişkileri”,
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etkisi önemlidir. Çünkü ABD bu olayları bahane ederek Ortadoğu’da sertlik yanlısı
politika yürütmeye başladı. Amerikan Dış politikanın etkisinin yanında Suriye ile
İsrail arasındaki tarihsel mücadele ve tek kutuplu dünyanın yalnızlığı Suriye’yi,
Rusya’ya yakınlaştırmaya yönlendirdi. Suriye, ABD gibi küresel bir gücün
karşısında ancak güçlü Rusya ile başa edebilirdi. Rusya’da 11 Eylül 2001 yılındaki
terör saldırıları gerekçesiyle ABD ile yakınlaşma politikası yürüttü. Bu politika
uluslararası terörizm ve cihatçı terör saldırıları için gerekliydi. Çünkü Rusların
Müslüman nüfusu ve Çeçen sorunu nedeniyle çok hassas olması gerekliydi. Tüm bu
gerekçelerle Rusya, Amerika’nın 2003’teki Irak işgali, 2004 yılındaki Afganistan
operasyonlarını destekledi. Amerika’nın Arap dünyasında ve Müslüman ülkelerdeki
askeri operasyonu bölgede anti Amerikancılığın yükselmesine neden oldu. ABD’nin
bölgedeki kötü imajı ve istikrarsızlık politikaları nedeniyle petrol fiyatları yükseldi.
Bu fırsatı kullanan Rusya, Ortadoğu’ya girmeye başladı ve petrol fiyatlarının
yükselmesiyle de ekonomisini toparladı. 232
Rusya Federasyonu ve Suriye Devleti arasındaki ilişkilerin geriye gitmesine
nasıl ki siyasi ve ekonomik sorunlarsa tekrar düzelmesini sağlayınca aynı
gerekçelerdir. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 2005 yılında Rusya’yı ziyaret
etti. Bu ziyarette Suriye’nin Sovyetler Birliği’nde kalan borçları konuşuldu ve çözüm
üretildi. Sovyetler Birliği zamanından kalan borçların %73’ü silah anlaşmaları
karşılığında silindi. İki ülke arasındaki ziyaret siyasi, askeri ve ekonomik kazanç
haline döndü. Rusya, İsrail ve ABD’nin tüm itirazlarına karşı Suriye’ye hava
savunma füzeleri sattı. Rusya’nın bu hamleyi yapmasına arka planında şu gelişmeler
bulunmaktadır. Rusya, NATO’nun doğuya genişlemesinde oldukça rahatsızdı.
ABD’nin Rusya’nın sınırlarına yakın Çek Cumhuriyeti’ne füze savunma sistemi
yerleştirmesi çevreleme politikasını düşündürdü. Rusya’nın, vazgeçilmez ülkesi
Ukrayna’da, Batı tarafından turuncu devrim ile Batı yanlısı iktidar değişikliği yapma
denemeleri oldu. Rusya, Ukrayna’daki turuncu devrim denemelerinin arkasında
ABD’nin olduğu düşüncesi yaygınlık kazanmaya başladı. Tüm bu gelişmelere
karşılık Rusya da ABD’ye yanıt niteliğinde sayılan gelişmeler yaptı. Rusya’nın
Suriye ile borç krizi kaldırıldıktan sonra enerji alanında işbirliğine yöneldi. Rusya ile
Sedide Kayrak, “Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu Politikası”, 27 Şubat 2012,
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Suriye arasında 2005 yılında Taftneft Şirketi, Akdeniz kıyılarında petrol ve gaz
arama çalışmalarına başladı. Buna ek olarak Aralık 2005 yılında Stroytransgaz
şirketi, Suriye ile petrol işletme tesisi kurma anlaşması yaptı. 233
Suriye Devleti Başkanı Hafız Esad döneminden bugünümüze Suriye, Rusya
ile ekonomik ilişki içerisindedir. Rusya Devlet Başkanı Medvedev’in 2010’daki Şam
ziyareti Suriye ile havacılık, iletişim, turizm, teknoloji, enerji ve askeri bir dizi
anlaşmalar gerçekleştirmesini sağladı. Rusya, Suriye’nin Tartus limanını askeri üs
olmasının yanında ticari limana dönüştürdü. Rusya, Suriye’nin askeri teknolojisini
yenilediği gibi 2006-2010 yıllarını kapsayan dönemde Suriye’nin %48 silah
ihtiyacını karşıladı. 234
Putin döneminde uluslararası rekabet gücünü arttıran Rusya Federasyonu,
Suriye’yi desteklemesiyle Ortadoğu’da aktör olma kararlılığı sergiledi. Ortadoğu’ya
giriş stratejisi askeri güçten ziyade bölge devletleriyle güçlü ticari antlaşmalar
yapmak ve siyasi ilişkiler geliştirmek şeklinde oldu. Soğuk Savaş’tan günümüze
Rusya iyi bir silah üreticisidir. Rusya, ürettiği silahları Ortadoğu pazarına satmak ve
tarihsel bağları bulunan Suriye’nin acil askeri ihtiyaçlarını karşılamak istedi.
Suriye’de Soğuk Savaş döneminde beri askeri envanterini modernleştirmek ve silahlı
kuvvetlerini güçlendirmek istedi. Suriye’nin silah sistemleri füze teknolojisi ve kitle
imha silahlarını barındırmaktaydı. Rusya, 2005 yılında İsrail Başbakanı Ariel
Şaron’un ve ABD’nin itirazlarını dinlemedi. Rusya ve Suriye arasında 100 milyon
dolarlık Strelets SA–18 alçak ve yüksek uçuş yapabilen uçaklar için hava savunma
füzesi antlaşması yaptı. Suriye bu silah teknolojisi ile İsrail ile askeri denge kurmaya
başladı. 235Ortadoğu’da etkinlik göstermek isteyen Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri
alanda Suriye üzerinden Akdeniz’e açılma girişimleri sergiledi. Rusya’nın
Akdeniz’deki tek üssü olan Tartus Limanı bu nedenle stratejiktir. Tartus üssü,
Rusya’nın Karadeniz filosuna bağlı hava üssüdür. Bu üssü Rusya’nın hava filosunun
bakım ve depolama özelliğinin yanında Ortadoğu’da etkin olmasını sağlamaktadır.
Suriye hükümeti, 2005 yılında Rusya ile yeni bir antlaşması ile Tartus Limanı’nın
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süresini uzatarak ilişkilerini daha da sağlamlaştırdılar. 236
4.3

Arap Baharı ve Rusya Baharı

Arap Baharı; Ortadoğu’da 2010 yılında Arap ülkelerinde ortaya çıkarak önemli
siyasi sonuçları olan isyan dalgasıdır. 23718 Aralık 2010 yılında Tunus’ta Muhammed
Buazizi’nin kendini yakmasıyla başlayan ve sırasıyla Lübnan, Mısır, Yemen,
Bahreyn, Libya, Ürdün, Irak ve Suriye’ye yayılan isyan dalgasının otoriteye
başkaldırışıdır. 238
Arap Baharında ordunun halk hareketleri karşısındaki siyasi ve askeri duruşu
çok etkili oldu. Ordu, Mısır ve Tunus’ta siyasi iktidarın arkasında durmazken; Libya
ve Yemen’de iç savaşlarında iktidarların arkasında kısmen destek verdi. Suriye ve
Bahreyn gibi ülkelerde ordu siyasi yönetimin sonuna kadar arkasında durdu. 2010
yılında Tunus’ta başlayan ve hızlı şekilde Arap ülkelerine yayılan ayaklanmalar
Tunus, Yemen, Libya ve Mısır’da rejim değişikliğini sağlarken Suriye’de iç savaş
şekline dönüştü. 239
Arap Baharının ilk çıktığı yıllarda, isyanın ilk yayıldığı ülkelerde aynı etki ve
aynı gelişmelere yol açmadı. Bu kategoride Arap Baharı değerlendirilecek olunursa
ilk kategoride halk hareketleri köklü yenilikler ortaya çıkardığından bu ülkeler için
devrim niteliğinde gelişmeler yarattığı kabul edilmektedir. Tunus, Mısır, Libya ve
Yemen’i içeren bu ülkelerin liderleri devrilerek yeni yönetimler ülkeyi yönetmeye
başladı. İkinci ülkelerde ise devrim yerine yenilik, reform ve Anayasa değişikliklerini
meydana çıkardı. Fas, Ürdün ve Cezayir gibi ülkeler bu gruptadır. Son olarak halk
hareketlerinin sadece protesto durumunda kaldığı mevcut rejimlerden bahsedebiliriz.
Çünkü bu ülkelerde başlayan isyan büyümeden bastırılmıştır. Irak, Suudi Arabistan,
Bahreyn, Kuveyt ve Umman gibi ülkeler bu şekilde değerlendirilmiştir. Bu ülkeler
içerisinde Suriye’yi farklı şekilde ele almak ve değerlendirmek gereklidir. Suriye’nin
Arap Baharından sonraki mevcut durumu incelendiğinde Beşar Esad’ın arkasındaki
ordu, halk desteğiyle ayakta kalmasını sağlarken ülke içerisinde yaşanan küresel
Burak Sarıkaya,“Suriye İç Savaş Perspektifinde Geçmişten Günümüze Suriye-Rusya ilişkileri”,ss.614.
237
Işık Üniversitesi, Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konfederansı, FMV Işık
Üniversitesi Yay., İstanbul, 24-25 Mart 2016,s.1.
238
Işık Üniversitesi, Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konfederansı, FMV Işık
Üniversitesi Yay., İstanbul, 24-25 Mart 2016,s.130.
239
Işık Üniversitesi, Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konfederansı, FMV Işık
Üniversitesi Yay., İstanbul, 24-25 Mart 2016,s.1.
236

102

rekabet Suriye İç Savaş’a evrilmiştir ve uzun süre devam edecek bir karışıklık
dönemine yol açmıştır. 240
Ortadoğu’daki halk ayaklanmalarını, Arap Baharı yerine halk ayaklanması
olarak değerlendirmek gereklidir. Arap ülkelerinde yaşayan halklar, yıllarca
yaşadıkları ülkede siyasi, ekonomik ve kültürel baskıya maruz kalmaları nedeniyle
yönetimlerine isyan etmelerine neden olmuştur. Bu isyan dalgası Mısır, Yemen,
Tunus ve Libya’da kısa süreliğine başarı sağlasa da aslında Yemen, Libya ve
Suriye’de bir iç savaş şeklinde ilerlemiştir. Ortadoğu gibi zorlu bir coğrafyada halk
hareketlerini kontrol etmek çok zordur. Çünkü isyan dalgası başladığı zaman nerede
sonlanacağını kestirmek güçtür. Ortadoğu’da Suriye ve Mısır kilit konumdaki
ülkelerdir. Mısır’da kısa süreliğine Müslüman Kardeşlerin lideri Mübarek iktidara
geçti. Uyguladığı baskıcı politikalar neticesinde bir darbeyle yönetimi bırakmak
zorunda kaldı. Suriye de ise Arap Baharı denilen halk ayaklanması iç savaşa dönüştü.
Suriye’de süren iç savaşın birden fazla aktörü bulunmaktadır, ancak burada onlara
değinilmemektedir.
Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimler 2008-2009 yılında Rusya’nın
Ukrayna’ya giden gazı kesmesi karşısında yaşandı. Ukrayna’da, Batı Avrupa’ya
giden Rus petrol boru hatlarını kapatarak Rusya’nın tavrına enerji üzerinden yanıt
verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, 2010 yılında iktidara gelmesiyle
NATO’ya katılım isteğini durdurdu. Ancak bundan önceki Ukrayna lideri 2008’de
NATO’ya üyelik için başvuru yapmasına rağmen reddedilmişti. Ukrayna halkı
NATO’yu ret etmekte ve AB’ye katılımı desteklemektedir. Rusya da, Ukrayna’nın
NATO ile olan işbirliğinden rahatsızlık duymaktadır. Rusya’nın Ukrayna’nın
NATO’ya katılımının karşı çıkmasının yanında yakın ilişki kurmasından da oldukça
rahatsız olmaktadır. Kosova savaşı sırasında NATO’nun 1999’da Sırbistan’ı
bombalaması nedeniyle Ukrayna vatandaşları da NATO’ya karşı çıkmaktadır.
Ukrayna’da Batı yanlısı gösteriler ve AB’ye yakınlaşma isteği ile başlayan gösteriler
ABD ile Rusya’yı Ukrayna sorunu nedeniyle karşı karşıya getirdi. Tüm bu
gelişmeler Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, sakinliğini koruyarak
uygun bir zamanı bekledi. Kırım’ın tarihsel Rus mirası olduğunu ileri sürerek işgal
etti. Batılı devletler ve kurumlar Rusya’ya tepki gösterseler de Kırım dış politikanın
Işık Üniversitesi, Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konfederansı, FMV Işık
Üniversitesi Yay., İstanbul, 24-25 Mart 2016,s.1.
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merkezini oluşturmaktadır. 241
Rusya ile Gürcistan arasında toprak tartışması nedeniyle sorun yaşamaktaydı.
Gürcistan’ın Batı ülkeleriyle yakın ilişki kurması ve tartışmalı toprak parçası
nedeniyle Rusya ile Gürcistan savaşmak zorunda kaldı. Rusya, Ukrayna ile doğalgaz,
NATO ve AB konusunda sorun yaşamaktadır. Hem Gürcistan hem de Ukrayna
ABD’nin

ile

yakın

ilişki

kurmaktaydı.

Rusya,

Arap

Baharının

konjonktüründen yararlanarak Rus Baharını getirmeye çalışmaktadır.

242

siyasi

Rus lideri

Putin, Çarlık Rusya’sı ve Sovyetler Birliği deneyimleri doğrultusunda eski jeopolitik
sahasına geri dönmek istemektedir. 243
Kırgızistan’daki Manas askeri üssü Rusya ve ABD açısından önemlidir. Bu
üs Çin’in yanı sıra Afganistan’a ulaşımda ve terörle mücadelede stratejik bir üs
görevi görmektedir.

ABD 2014 yılında bu üssü boşaltmaya başladı. Rusya’nın

Kazakistan üzerindeki siyasi nüfuzunu kullanması Amerika’nın üssü boşaltmasında
etkili oldu. Amerika’nın varlığında hem Rusya hem de Çin rahatsızdı. Rus şirketler,
Kırgızistan şirketlerine ortak olmakta ve Manas havalimanını yarı hisselerini satın
aldılar. Bu gelişmeler karşısında Kazakistan, Rusya’nın Ukrayna ve Kırım
politikalarından rahatsızlık duymaktaydı. Kazakistan’ın Kuzey bölgesinde Ruslar
yaşamakta ve Putin’in Ukrayna ve Kırım politikalarını desteklemektedirler.
Kazakistan bu meseleyi ulusal tehlike olarak görmektedir. ABD’nin Asya ve Pasifik
coğrafyasında siyasi ve ekonomik çıkar sağlaması karşısında Rusya yer almaktadır.
Rusya coğrafyasında olası Rus Baharına engellemek için ABD çevreleme politikasını
hayata geçirdi. Rusya’da çevreleme politikasını karşı Ukrayna ve Kırım ile boşa
çıkardı. 244
Rusya’nın Arap Baharındaki jeopolitik hareket noktası Suriye'nin istikrarının
sağlanmasıdır. Suriye'de olası bir hükümet değişikliği neticesinde radikal İslami
grupların güçlenmesinden korkmaktadır. Çünkü ülkesindeki Müslüman nüfusu
Joshua S.Goldsteın ve Jon C.Pevehouse,Uluslararası İlişkiler, Çev.: Prof. Dr. Haluk Özdemir,
1.Baskı, BB101 Yay., 2015, s.260.
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etkileme

olasılığı

bulunmaktadır.

Kuzey Kafkaslardaki

sorunlarını

kısmen

çözmüştür. Kırgızistan kargaşası, Gül Devrimi ve Turuncu Devrim gibi ülkelerdeki
olaylar Rusların "Yakın Çevresi"nde etkinlik alanlarında yaşanmıştır. Rusya, yakın
çevresi

olarak

değerlendirdiği

BDT

sahasındaki

gelişmelerden

ve

İslami

genişlemeden kaygı duymaktadır.
Rusya’nın Suriye’deki İç Savaş’la yakından ilgilenmesinin nedeni Arap
Baharının bir Rus Baharına dönüşme potansiyeli taşımasıdır. Arap Baharının
etkilerinin Rusya’ya uzanma potansiyeli bulunmaktadır. Bu kaygı nedeniyle Rusya,
Ortadoğu

ve

bölgedeki

gelişmelerle

yakından

ilgilenmektedir.

Rusya

Federasyonu’nda Putin üç seçimi de kazanarak iktidara geldi. Bu seçimlerden önce
ve sonra şehir merkezlerinde Putin protesto edilerek zor durumda kaldı. Rusya’daki
bu hava ister istemez Putin’i kaygılandırdı. Rusya coğrafyasında yaşanacak bir Rus
Baharı’nın Kuzey Kafkasya, Volga boyları ve Sibirya coğrafyalarından Moskova’ya
sıçraması uzak bir ihtimal değildir. Suriye’de Baas rejiminin yıkılarak iktidarın
Müslüman Kardeşler gibi İslami yapıların eline geçmesine karşı çıkmaktadır. Çünkü
bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Rusya’daki Müslüman nüfus üzerinde olumsuz
etkisi olur. Suriye İç Savaşı’nda binlerce Çerkez, tarihi vatanları Kafkasya’ya göç
etmek için Rusya’dan destek istemekte ancak Rusya bu talepleri görmezden
gelmektedir. Rusya, Kafkas asıllı Müslüman Suriye vatandaşlarının bu taleplerine
sessiz kalmaktadır. Rusya’nın Kafkas asıllı Ruslara karşı gösterdiği tavra karşılık
Ermenistan ise Suriye’deki Ermenileri asıllı Hristiyanları uçaklarla ülkesine
götürmektedir. Rusya, Kafkas asıllı Müslümanlara karşı Suriye’de bilinçli bir
politika yürütmektedir. 245
Rusya Federasyonu’nun, Arap Baharındaki korkusu Kafkasya ve Orta Asya
bölgesindeki tarihsel parçalanma korkusunun halen canlı olmasıdır. Eski Sovyet
Cumhuriyetleri’nin toprakları Rusya için hayat sahasıdır. Buralarda olası gelişmeler
Rusya tarafından aşırı tepki verilmesini ortaya çıkarmaktadır. BDT coğrafyasında
çıkacak isyan ve iktidar değişimleri bölgeyi istikrarsızlaştırır ve Rusya’yı kaos
sürecine götürür. Rusya, bu bölgeleri ABD ve NATO gibi ülkelerden korumak içi
yakın çevre politikasını geliştirdi. Suriye’deki halk ayaklanmasını iç politika olayı
olarak değerlendirmekte barışçıl çözüm ve diyalogla sorunun çözüleceğini
Doç. Dr. Fatih Özbay, “Rusya’nın Suriye Politikası ve Türkiye-Rusya İlişkileri”,
http://avrasya.istanbul.edu.tr/?page_id=8008, (E.T: 19 Nisan 2017).
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savunmaktadır. Suriye’ye olası dış müdahaleye en başında beri karşı çıkmaktadır.
Arap Baharı sürecinde Suriye ve Libya’da yaşanan olaylar Rusya için enerji
kaynakları ile jeopolitik konumları nedeniyle önem arz etmektedir. 246
Rusya, Arap Baharı sürecinde Libya’da yaşanan olaylarda faydacı politika
izlemiştir. Rusya, Libya konusunda AB ve ABD ile ilişkilerini gözetirken aynı
zamanda yaşanan gelişmelerde de haklarını saklı tuttu. Rusya, BM Güvenlik
Konseyi’ndeki Libya müdahalesine çekimser kalarak belirsiz bir politika izledi.
NATO’nun Libya müdahalesine karşı çıkmadı. Ancak sivil kayıplar ile ülkenin alt
yapısının tahrip edilmesini eleştirdi. NATO’nun müdahalesini desteklemeyerek Arap
ülkelerindeki Rusya’nın prestijini korudu. Rusya, veto kartını da kullanmayarak Batı
ile ilişkilerini zedelememiştir. Rusya’nın çekimser kalması zamanlama açısından
önemlidir. BM Güvenlik Konseyi’nin Libya müdahalesi kararının hemen sonrasında
Kaddafi güçleri, Bingazi’ye saldırdı. Bu saldırı üzerine Rusya zor durumda kalarak
BMGK’nin uçuşa yasak bölge kararına direnemediği gibi veto hakkını kullanmaktan
özellikle kaçındı. Çünkü Rusya, bu kararı veto etmesi durumunda uluslararası
toplumun baskısını yaşamak zorunda kalacaktı ve uluslararası kamuoyunda suçlu ve
sorumlu duruma düşecekti. Ek olarak NATO-Rusya arasında Füze Savunma Sistemi
tehdidi ve krizi yaşanmaktayken bu gerginliğin artırılması halinde ilişkiler daha da
zarar görebilirdi. 247
NATO’nun Libya müdahalesi ülkede istikrarsızlık ve kaos yaratmıştır. Bu
müdahalenin ardından petrol fiyatlarında artış yaşandı ve enerji güvenliğinin yolları
tehlikeye girdi. Rusya, Libya’daki NATO müdahalesinden siyasi ve ekonomik olarak
etkilendi. Rusya, Libya konusunda veto yetkisini kullanmamasının pişmanlığını
yaşarken bir yandan da Batı’nın Libya harekatını yüksek sesle eleştirmeye başladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov askeri hareketin faydadan çok zarar verdiğini
hatta askeri müdahalenin uluslararası terörizmi beslediğini açıkladı. Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin de askeri harekete karşı çıkarak Batı’nın Ortaçağ’da
Ortadoğu’ya düzenlediği Haçlı Seferlerine gönderme yaparak ağır benzetmede
bulundu. Rusya Başkanı Dmitri Medvedev ise Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin
Sedide Kayrak, “Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu Politikası”, (Erişim Tarihi): 27 Şubat 2012,
http://www.bilgesam.org/incele/103/-rusya-federasyonu'nun-ortadogu-politikasi/#.WQHuaIjyjIU
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kararını veto etmemesini eleştiren Libya Büyükelçisi Çamov’u görevden aldı. Rusya,
Batı’nın Libya’da düzenlediği askeri müdahaleye birbirinden farklı sesler çıktı.
Rusya’nın, BM Güvenlik Konseyi’nin 17 Mart 2011 tarihinde 1973 sayılı uçuşa
yasak bölge kararını veto etmeyerek çekimser kalması ile Libya konusunda üç devlet
adamının farklı yaklaşımları Rusya’da pragmatik siyasetin öncelikli olduğunu
göstermektedir. 248
4.4

Suriye İç Savaşı

Ortadoğu ülkelerinde ve Arap ülkelerinde 2010 yılında ayaklanmalar
yaşanmaya başladı. İlk olarak Tunus’ta diktatör Zeynel Abidin Bin Ali’nin halk
ayaklanmaları nedeniyle Suudi Arabistan’a kaçması ile ülkede ılımlı İslamcı
Nahda’nın iktidar gelmesiyle sonuçlanan Arap Baharını başlattı. Arap nüfusunun
yoğunlu ve bölgedeki etkin konumu nedeniyle Mısır önemli bir ülkeydi. Mısır
bölgedeki etkinliğine rağmen Mısır’da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek halk
ayaklanmasıyla görevden uzaklaştırıldı. Halk hareketi sonrasında Mursi iktidara
geldi, Mursi’nin halk üzerinde baskı kurmasıyla halk ayaklandı, General Sissi halkın
desteğiyle darbe yaparak Mursi’yi devirdi. Mısır’da inişli çıkışlı bir süreç yaşandı.
Libya’da 42 yıldır ülkeyi yöneten Kaddafi iç savaşla gitti. Yemen’de 33 yıllık Devlet
Başkanı Ali Abdullah Salih, Körfez İşbirliği Konseyi’nin antlaşmasıyla gitti. Sıra
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a gelince Suriye’de İç Savaşı yaşandı, küresel bir
savaşa evrildi ve ülke içerisinde vekalet savaşları yaşanmaktadır. 249
Arap Baharı öncesi ve Suriye İç Savaşı öncesinde 2000-2010 yılları arasında
Rusya izlediği Ortadoğu politikasıyla nüfuzunu artırdı. Rusya Devlet Başkanı Putin
Ortadoğu bölgesine Suriye iç savaşıyla giriş yaptı. Rusya, Suriye ve bölge ülkeleriyle
silah satışları, enerji antlaşmaları ve ittifaklar yaparak varlık gösterdi. Rusya, Suriye
üzerinden hem Ortadoğu’da etkinlik kazandı hem de küresel güç oldu. Suriye ile
siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler geliştirildi. ABD’ye karşı İran ve Çin ile hareket
etti. Rusya, Suriye İç Savaşı’nda Çin ile birlikte BM’de veto hakkını kullandı. Rusya
Federasyonu; Tunus, Bahreyn, Yemen ve Mısır’da gelişmelere sessiz kalarak Soğuk
Savaşı döneminde çekildiği bölgede etkin olmaktan çekindi. Rusya, Soğuk Savaş’tan
Sedide Kayrak, “Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu Politikası”, (Erişim Tarihi): 27 Şubat 2012,
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günümüze ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştirdiği Libya’da yaptığı yanlışı Suriye’de
tekrarlamadı. İran ile birlikte Suriye İç Savaşı’nda doğrudan sahaya indi. 250
Suriye, Rusya için ekonomik ilişkiler geliştirdiği bir ülke olmanın ötesinde
stratejiktir. Rusya, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de jeopolitik ve askeri bağlantı
kurduğu Suriye’de; Sovyetler Birliği’nden günümüze önemini korumaktadır.
Rusya’nın tek deniz üssü Tartus, Rus bakım ve onarım limanıdır. Suriye İç
Savaşı’nda Batılı devletlerin kararsız politikaları karşısında Suriye-İran-Rusya ile
Çin’inde veto desteğiyle bu ülkeye destek vermekten çekinmemiştir. Suriye, Soğuk
Savaş’tan bu yana Rusya’nın bölgede birçok bakımdan kritik ortağıdır. Suriye
düşerse sıra İran’a geleceğinden Rusya, tüm gücüyle Suriye İç Savaş’ında yer
almaktadır. 251
2011’de Arap Baharı olarak adlandırılan isyan dalgası Suriye’ye sıçradığında
ülkede yaşananlar ile dış müdahaleler arasında kargaşa yaşandı. Arap Baharı,
Suriye’de tıkanmıştı. Ülke içerisinde yerel aktörler ve küresel aktörler farklı gruplara
destek vermekte ve her yapının hesapları farklıydı. Baas rejimi ile İslamcılar ve diğer
muhalif güçler, yılların hesaplaşmasını gerçekleştirme olanağına kavuştu. Suriye’de
hesabı olan iç ve dış aktörler, iç savaşın etkisiyle vekâlet savaşına dönüşen
parçalanmayı

hızlandırdı.

Suriye’de

Beşar

Esad’ın

kısa

sürede

gideceği

hesaplanırken yedi yıllık bir direniş sergiledi. Suriye’de devrim değil, parçalanma ve
sorun üreten bir ülkeye dönüştü. Suriye İç Savaşı uzadıkça gerçekler çarpıtılmaya,
olaylar ve aktörler kirli bir propaganda sürecine girdi. Tüm bu gelişmelerin içerisinde
binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca insanda göçmen oldu. Suriye’nin
seküler yapısı, farklı din ve mezheplerin birarada yaşadığı toplumsal yapısı zarar
gördü. IŞİD terör örgütü Suriye’de zemin bularak güçlendi ve Suriye’nin geleceği
karanlık çağa teslim edildi. 252 Arap Baharı diye anılan 28 günde Tunus diktatörü
Zeynel Abidin bin Ali'yi, 18 günde Mısır diktatörü Hüsnü Mübarek'i deviren isyan
süreci, Suriye'de birçok aktörün hesaplarını alt üst eden bir dirençle karşılaştı. 253
Suriye’de yaşanan çatışmalar 2011 yılında günümüze iç savaş boyutuna
Doç. Dr. İrfan Kaya Ülger, Putin’in Ülkesi: Yeni Yüzyıl Eşiğinde Rusya Federasyonu,1.Baskı,
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evrilerek uluslararası barışı ve güvenliği tehlikeye düşürmüştür. Suriye’de hükümet
güçleri ile muhalifler arasında süren çatışmaya küresel ve bölgesel güçlerde de
destek vermesi ile vekalet savaşına döndü. Uluslararası örgüt olan Birleşmiş
Milletler’in (BM) iç çatışmalarda müdahalesi çözüm sunamamaktadır, çünkü küresel
ve bölgesel güçler tarafından desteklenmemekte ve sonuçsuz kalmaktadır.
Uluslararası barış ve güvenliğin sağlamakla görevli BM Güvenlik Konseyi’nin
ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinden çözümü zorlaştırmaktadır. 254
“Arap Baharı” denilen ayaklanmalarda Suriye Baas Rejimi, terörist olarak
gördüğü muhalifleri askeri tedbirlerle bastırmaya çalışmıştır. Rejimin isyanı
bastırmaya çalışması ile silahlı muhalefet ortaya çıkmıştır. Bu durum ülkede iç
savaşa evrilerek Esad rejimi Hizbullah, İran ve Rusya’dan destek görmekte; Esad
rejiminin devrilmesinin isteyen ABD, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeler
de muhalif grupları desteklemektedir. 2011-2015 yılları arasında milyonlarca
Suriyeli iç ve dış göçe maruz kalmıştır. Suriye iç savaşında 250 binden fazla insan
öldü ve 4,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı konumuna düştü. Suriye’de 619
katliam yaşandı ve bu katliamlarda kadın, çocuk olarak 20 bin kişi hayatını
kaybetti. 255
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki otoriter rejimlere yönelik halk reform
taleplerinde bulundu. Halkın taleplerine iktidarlar karşılık vermediği gibi baskı
yöntemiyle sindirmeye çalıştı. Bu baskılar nedeniyle halkın öfkesi ve isyanı Arap
ülkelerine yayıldı. Suriye İç Savaşı 2010 yılının sonunda başlayarak 2011 yılında
artmaya devam etti. Arap Baharı olarak tanımlanan halk ayaklanmaları mevcut
rejimleri tehdit noktasına dönüştü. Suriye’de Mart 2011 yılında yenilik isteyen halk
gösterilere başladı. Bu gösteriler karşısında Baas rejimi askeri tedbirlerle bastırmaya
çalıştı. Rejim ve iktidar artık Suriye’de sorun teşkil etmekteydi. Olaylar bu şekilde
giderken uluslararası güçler devreye girmeye başladı. Batı ülkeleri ile Doğu ülkeleri
kargaşanın büyümesine neden oldular. Çin’in BM Daimi Temsilcisi, Suriye
olaylarının Suriye halkının kararı neticesinde şekilleneceğini bu nedenle herhangi bir
dış gücün askeri müdahalesine karşı olduklarını açıkladı. Arap Baharını yaşayan
ülkeler gibi Suriye olayı da BM Güvenlik Konseyi’ne gündemine taşındı. Konseyin
Doç.Dr. Fatma Taşdemir,Suriye Çatışma ve Uluslararası Hukuk, Nobel Akedemik Yay., Ankara,
2016, ss.1-2.
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ülkeler hakkında alacağı kararlar ve yaptırımlar yasalarla belirlenirken konsey üyesi
üç ülke Batı’dan, iki üye de Doğu’dan oluşmaktaydı. BMGK’nin Suriye’ye
yaptırıma ilişkin 4 Ekim 2011, 4 Şubat 2012, 19 Temmuz 2012 ve 22 Temmuz 2014
tarihlerinde sunmuş olduğu bu dört karar Çin ve Rusya tarafından veto edildi. 256
Doğu ülkelerinin ağırlığını kullandığı konseyde, Suriye’ye ilişkin yaptırım
kararı çıkması önlendi. Suriye’de çıkan iç karışıklığın sunduğu fırsatlarla Batılı
güçler muhalifleri askeri anlamda destekleyerek sahaya indi. Rusya’da, Suriye’ye
gelişmiş gemi savar füzeleri göndermeye başladı. Suriye’ye önem veren Rusya,
Pasifik Okyanusu’ndaki askeri filosuna bağlı üç Rus savaş gemisi Akdeniz’e ve
Güney Kıbrıs’ın Limasol Limanı’na gönderdi. Savaşın doğu kanadında Rusya, Çin
ve İran vardı. Suriye ordusu ile muhalifler çatışırken İran’ın desteklediği örgütlerle
Suriye askerleri Şam yakınlarında kasabayı tamamen kontrollerine aldı. 257
ABD, Ortadoğu’yu şekillendirmek için Büyük Ortadoğu Projesi’ni hayata
geçirdi. Amerika, bu proje doğrultusunda ülkelere müdahale ederken terörizme
zemin oluşturmaktadır. ABD, Ortadoğu coğrafyasında demokratik yönetimleri
desteklemekte çünkü petrol gibi enerji kaynaklarınca zengin olan bölgeye önem
vermekte ve enerji güvenliği ile enerji arzının problemsiz dünyaya ulaştırılması
gerekmektedir. Bu nedenlerle ABD, Soğuk Savaş Dönemi'nde yaptığı gibi kendisiyle
uyumlu rejimleri korumakta ve desteklerken diğer yandan da siyasal ve ekonomik
modelini uygulayan ülkelere teşfik etmektedir. 258ABD'nin Soğuk Savaş Dönemi
Ortadoğu stratejisi, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle yeniden uyarlandı ve genişletilerek
BOB’a dönüştürüldü. Amerika’nın BOP stratejisi, coğrafya itibariyle Rusya
Federasyonu'nun tarihsel arka bahçesi olarak bilinen Orta Asya ve Kafkasları hedef
almaktadır. 259
4.5

BMGK Suriye Kararları ve Rusya’nın Verdiği Oylar

Suriye’de 2011 yılında yaşanan gelişmeler, uluslararası güçler tarafından
yakından takip edilmeye başlandı. Ülkedeki çatışmalarda ve askeri operasyonlarda
binlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce insanda mülteci konumuna düştü.
Dr. Kemal Aytekin Akseli, Uluslararası Siyasal Şiddetin Dinamikleri ve Zemin Kayması,
1.Baskı, Pera Yay., İstanbul, 2015, ss.279-283.
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Suriye’de Şubat 2011 yılında başlayan çatışmalarda Şam, Banyas, Lazkiye, Kamışlı,
Dera, Hama, Humus gibi şehirlerde insanlar hayatını kaybederken, en ciddi saldırı 3
Şubat 2012’de Hama’da yaşandı. Suriye’de yaşanan iki yıllık askeri operasyonlara
uluslararası toplum sessiz kalmadı. Suriye Devleti başta Rusya ve Çin olmak üzere
İran’ın desteğiyle varlığını devam ettirmektedir. Ayrıca Rusya, Suriye’de diplomatik
çözüm savunurken dış müdahaleyi kesinlikle ret etmektedir. ABD, Batı, Türkiye,
Katar, Suudi Arabistan muhaliflerin yanında yer alırken; Rusya, Çin, İran ise
Suriye’nin yanında yer aldı. 260
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulunda Suriye’ye
askeri müdahaleye karşı tutum takınmıştır.261
Suriye’nin Baas rejimi, 31 Temmuz 2011 tarihinde, Hama kentinde ağır bir
saldırı düzenlemesi uluslararası toplumda hem kendisini hem de Rusya’yı zor
durumda bıraktı. Bu saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
uluslararası basına bildiri hazırladı. Rusya, bu bildiriye Suriye’de sivil halka askeri
operasyon yapılmaması koşulu ile destek verdi. BMGK’nin 3 Ağustos 2011 tarihinde
hazırladığı bildiride Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın acilen şiddeti
sonlandırması istendi. Bu bildiri nedeniyle Esad, uluslararası alanda ilk kez yalnız
kaldı. ABD Başkanı Barack Obama, Ağustos 2011’de Beşar Esad’ın ülkeden ayrılma
çağrısına karşılık, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksandr Lukaşeviç, Esad’a
reformlar için zaman verilmeli yanıtı verdi. Rusya, 24 Ağustos 2011’de BM İnsan
Hakları Komitesi’nin Suriye’deki rejimin araştırılması ve yaptırımlarına karşı oy
verdi. 2011’de ABD’nin Suriye’ye enerji ambargosu, AB’nin de petrol ambargosuna
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov sonuçsuz ve krizi derinleştirici bularak karşı çıktı.
Suriye İç Savaşı’nda rejim askerlerinin sivillere yönelik ölümler gerçekleştirmesi
Rus diplomasisini zor durumda bıraktı. Diplomatik zorluğa karşılık Rusya ve Çin,
BM Güvenlik Konseyi’nin 2 Ekim 2011 tarihinde Suriye rejimine yaptırım kararı
almasını veto ederek Suriye’ye her koşulda destek verdiğini gösterdi. 262
Birleşmiş Milletler Mart 2012’de Suriye’ye gözlemciler gönderme kararı aldı
Doç. Dr. Fatih Özbay, “Rusya’nın Suriye Politikası ve Türkiye-Rusya
İlişkileri”,http://avrasya.istanbul.edu.tr/?page_id=8008, (E.T: 19 Nisan 2017).
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ve askeri güç yerine bu yöntemle rejimin durdurulması hedeflendi.

Suriye’de

savaşın durdurulması için çalışacak gözlemci gruba BM Arap Birliği Suriye Özel
Temsilciliği oluşturuldu. Bu göreve de eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan
getirildi. Annan, Esad ile muhalifleri 14 Nisan 2012’de ateşkes yapmaları konusunda
uzlaştırdı. Ancak ateşkes çok uzun sürmedi ve başarısızlığın ardında Kofi Annan
istifa etmek zorunda kaldı. 263
Güvenlik Konseyi, Nisan 2012 yılında Suriye’de şiddetin durdurmak için BM
Özel Temsilcisi Kofi Annan’ın 6 maddelik barış planını BM Suriye Gözetleme
Misyonunu kabul etmesine rağmen tarafların bu plana uymadığını raporlaştırdı. BM
Suriye Gözetleme Misyonu’nun hazırladığı raporda hem rejimin hem de muhaliflerin
şiddeti sonlandırması için ek 10 günlük süre verildi. BM, 19 Temmuz 2012 tarihli
S/2012/538 sayılı taslak kararı ve Suriye ve Ortadoğu gündemli kararı Rusya
Federasyonu ve Çin veto etti. BM Güvenlik Konseyi veto üzerine 41. madde
kapsamında silahlı kuvvetleri kullanmadan BM üyelerinin bir dizi ekonomik ve
siyasi karar alarak üyelerin bu kararları uygulamaya çağırdı. BM aldığı bu taslak
kararı Rusya, Çin veto ederken Pakistan ve Güney Afrika çekimser tavır sergiledi.
Rusya Federasyonu Temsilcisi Vitali Churkin, kararı veto etmelerini gerekçesinde
BM Güvenlik Konseyi’nin 7.Maddeye dayanarak Suriye’ye silahlı müdahale etme
hakkı tanıyacağını ve Suriye’ye silahlı müdahale imkanı vermesi nedeniyle karşı
çıktılarını açıkladı. Churkin, BMGK üyelerinin askeri hareket düzenlemekten
kaçınmaları gerektiğini çünkü Suriye Devleti’nin egemenlik haklarını zarar vermesi
nedeniyle Rusya’nın kararı kabul etmediğini belirtti. 264
Suriye’deki iç savaşın uluslararası barışı ve güvenliği tehdit ettiği ve rejimin
insanlık dışı uygulamaları ve katliamları karşısından BMGK, 22 Mayıs 2014’te
S/2014/348 sayılı taslak karar aldı. Suriyeli yetkilerin Uluslararası Ceza
Mahkemesi’nde (UCM) yargılanması gerektiği belirtilen kararda suç teşkil edilen
kararlar gerçekleştiği Genel Kurul’a bağlı İnsan Hakları Konseyi ve Bağımsız
Uluslararası Suriye Soruşturması Komisyonu tarafından Mart 2011’de başlayan
Suriye İç Savaşı boyunca hazırladıkları raporları mahkemeye sundular.

GK’ye

İlk Saniyesinden Bugüne Suriye İç Savaşı’nın, Takvimi, 11 Kasım 2012,
http://www.aktuel.com.tr/dunya/2012/11/21/ilk-saniyesinden-bugune-suriye-ic-savasinin-takvimi,
(E.T:19 Nisan 2017)
264
Taşdemir, a.g.e.,ss.20-22.
263

112

iletilen raporlarda gerekli önlemlerin alınması önerileri sunmalarına rağmen Çin ve
Rusya’nın vetosu ile karşılaşmıştır. Suriyeli yetkililerin, ülkelerinde işledikleri
katliamların insanlık suçları kapsamı nedeniyle 1998 Roma Statüsü’nün 13/b
maddesi ve BMGK’nin 7.maddesi kapsamında UCM yargılanması istenmiştir. BM
Güvenlik Konseyi toplantısında 13 lehte oy alan 22. 05. 2014 tarih ve S/2014/348
sayılı kararı Rusya ve Çin veto etmiştir. 265
ABD’nin

BM

Temsilcisi

Samantha

Power,

UCM

kapsamında

değerlendirilecek suçların Güvenlik Konseyi’nin engelleme sorumluluğunda
olduğunu açıkladı. Suriye’deki katliamların sorgulanması gerektiğini ve hesap
vermesi gerektiğini anlatan Power, Rusya ve Çin’in veto oylarıyla bu suça ortak
olduğunu hatta konseyin sorumluluğunu yerine getirmesine engel olan iki ülkenin
tavrının rejim güçlerini ve terör örgütlerini korumaya yaramasına neden olma
gerekçesiyle veto ülkelerini suçladı. Kararı veto eden Rusya Federasyonu Temsilcisi
Vitali Churkin ise Suriye’deki kimyasal silahların, varil bombaların yok edilmesi için
GK’nin 2013/2118 sayılı karar ile ve GK’ye bağlı İnsan Hakları Konseyi aldığı
2014/2139 sayılı kararlarında konsey ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini
belirtti. Churkin, taslak kararın Suriye rejiminin kuvvete başvurarak devirmeyi
amaçlayan İslami Cephe gibi terörist örgütlerinin listesini içermediğini, bu
yaklaşımın uluslararası toplum tarafından sorun oluşturduğunu ve çözüm bulmayı
güçleştireceğini ve taslak kararın dışardan mahkemeye etki edeceğini anlattı. Bunlara
ek olarak Churkin, tüm bu gerekçelerle konsey ülkeleri Suriye İç Savaşı’nın bitmesi
için görev ve sorumlu davranması ve birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Churkin, BM’nin daha önce Libya’da Güvenlik Konseyi kararını Uluslararası Ceza
Mahkemesi’ne götürmesiyle Suriye’de aynı yanlışı sergilemeye devam etiğini
vurguladı. Churkin, böyle bir kararın sorunları artırdığını, NATO güçlerinin
sivillerinin öldürmesi hakkında yaptırım uygulayamadığını, ABD’nin UCM
statüsüne taraf olmadığını ve İngiltere’nin mahkemeye taraf olmasına rağmen
Suriye’de savaşan İngilizleri mahkemeye göndermekten kaçındığını anlattı. Kararı
veto eden BM Çin Temsilcisi Wang Min ise Suriye’de halkın zor şartlarda
yaşadığını, insan hakları ve hukuk kuralları ihlallerine karşı çıktığını ancak Suriye İç
Savaşı’nın UCM’ye taşınması halinde Suriye Devletinin egemenliğine zarar vereceği
Taşdemir, a.g.e.,ss.22-23.
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gibi yargılama ilkesinin tamamlayıcılık kuralı zarar göreceğini kaydetti. Min, Çin’in
ülkelerdeki sorunları dışardaki mahkemelere taşınmasına karşı olduğunu ve bu
konulara tarihsel olarak çekinceler koyduğunu belirtti. Güvenlik Konseyi ülkelerinin
Suriye İç Savaşı’nın çözülmesine destek vermekleri için öncelikle Suriye rejimi ile
muhalifleri yan yana getirerek acilen ateşken antlaşması imzalamaya destek olmaları
gerektiğini ileri sürdü. 266
Rusya, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin devrilmesinde ABD’nin başı
çektiğini askeri müdahaleye imkan veren 1973 sayılı BM Güvenlik Konseyi
kararından çekimser davranmasının hatasını Suriye konusunda Batı ile farklı bir tavır
sergileyerek göstermiştir. Suriye lideri Beşar Esad’ın gitmesini isteyen Batılı ülkeler
ile Esad’ın kalmasını isteyen Rusya hem Güvenlik Konseyi’nde hem de sahada ABD
ile karşı karşıya kaldı. Suriye’deki İç Savaş nedeniyle İngiltere ve Fransa’nın BM
Güvenlik Konseyi’ne 8 Haziran 2011’de Suriye’ye yaptırım kararı istedi. BM’nin
Suriye’yi doğru düzgün kınamaması, şiddet olayları ve insan hakları ihlallerinin
durdurulması ile silahsız gözlemcilerin gönderilmesi şeklindeki kararı 14 Nisan
2012’de Rusya ve Çin’in desteğiyle ılımlı olarak kabul edilmesini sağladı. Bu iki
ülke aksi bir kararı veto edeceklerini belirttiler. Söz konusu karar tasarısı Suriye
rejiminin şiddeti kınanmış ve iktidarın sistematik bir biçimde saldırılarının devam
etmesi halinde insanlığa karşı suç potansiyeli taşıyacağı uyarısı yapılmıştır. Buna
rağmen Rusya, bu karar tasarısında pek memnun olmadı ve sorunun BM içerisinde
çözümünde ısrar etti. Rusya, Suriye sorununu diplomatik yollardan çözmek ve
arabulucu olarak sürecin destekçisi olmaya çalışmıştır. 267
Suriye’de 2011 yılında çıkan halk ayaklanmasında göstericiler demokrasi,
insan hakları ve rejimin devrilmesini talep etti. Göstericilerin tüm isteklerine karşı
çıkan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, sorunları askeri tedbirlerle bastırmaya
çalıştı. Suriye’de farklı kesimlerin rejimle çatışmasında altı yıllık bir iç savaş
yaşanmasına neden oldu. Bu iç savaşta yerel aktörler kadar uluslararası güçler etkili
oldu. Suriye’deki iç savaşın uzun sürmesi BM’de üç özel temsilci değişmesine neden
olurken birçok uluslararası konferans düzenlenerek Suriye sorununa çözüm
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Sadide Kayrak, “Rusya’nın Arap Baharı’na Bakışı”,
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bulunmak istendi. Suriye’de kaos ve krizin sürdüğü günden bugüne binlerce insan
hayatını kaybederken milyonlarca Suriyeli göç etti. Dünyada barış ve güvenliği tesis
etmekle görevli Birleşmiş Miletler, aldığı kararlarla çok da etkili olamadı. BM Genel
Kurul toplantısında Suriye’deki iç savaşı bitirilememesi ve BM’nin güvenirliğine
yönelik ciddi kuşkuların oluştuğunu bizzat BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon
eleştirmiştir.

BM Genel Sekreteri Moon, Suriye iç savaşında BM Güvenlik

Konseyi'nin (BMGK) etkin olmaması nedeniyle hem insani dramların yaşandığını
hem de Güvenlik Konseyi ile BM sisteminin güvenilirliğinde büyük kuşkular
yarattığını belirtti. Bu açıklama BM’nin içine düştüğü çaresizliği göstermektedir.
BM, Suriye savaşının dört yıllık bir zaman diliminde BM Güvenlik Konseyi birçok
görüşme, toplantı ve dört kez de Cenevre Konferansları düzenledi. BM’nin, İnsani
yardım çağrıları karşılık bulamadı. Suriye İç Savaşı’nda tarafları ikna etmediği gibi
ülkede 220 bin insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan ülkede iç ve dış göç
yaşamak zorunda kaldı. 268
BM Güvenlik Konseyi'nin beş üyesinden ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve
Rusya arasında Suriye İç Savaşı konusunda çıkar çatışması bulunmaktadır. Bu
ülkeler arasında yaşanan çıkar çatışmaları Ortadoğu’daki sorunların büyümesine
neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye İç Savaşı’na yönelik
dört yıl içinde olağanüstü ve düzenli toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılarda beş
daimi ülke ile BM üyesi ülkeler Suriye’ye yönelik fikirlerini, çıkarları doğrultusunda
açıkladılar. BM Güvenlik Konseyi, Suriye İç Savaşı’na yönelik 10 karar aldı. Bu
kararlardan sadece ilk karar yani 14 Nisan 2012 tarihindeki kabul edildi. Bu karar
doğrultusunda BM-Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan, 6 maddelik bir plan
hazırladı. Annan, Suriye İç Savaşı’nda tüm taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Suriye’de
ateşkesi denetlemek için 30’un üzerinde askeri gözlemciyi çatışma bölgelerine
gönderdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Annan planına uymaması üzerine 21
Nisan 2014 tarihinde BMGK de yeni tasarı hazırlanarak Annan planına uyması
istendi. Suriye’deki iç olaylar nedeniyle BM Misyonu (UNSMİSS) kuruldu. Bu
görev gözlemci sayısını 300’e çıkarttı ve görev süresini uzatacak kararı 20 Temmuz
2012 tarihinde aldı. 269
268
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BM Güvenlik Konseyi, Suriye lideri Esad’ın Şam’ın Doğu Guta bölgesinde
kimyasal silah ve sarin gazı kullandığı kabul etti. ABD’de kimyasal gaz
kullanılmasını daha önce kırmızı çizgi olarak açıklamıştı. ABD, BMGK’nin askeri
çözümü devreye koyması için 27 Eylül 2013’te bir karar tasarısı hazırladı.
Suriye'deki tüm kimyasal silahların imha edilmesini öngören bu karar BMGK'nin
2013

yılında

Suriye’de

kimyasal

silahların

belirlenmesine yönelik karar tasarı kabul edildi.

kim

tarafından

kullanıldığını

270

BM Güvenlik Konseyi, 2014 yılında insani yardım ve IŞİD hakkında bir dizi
karar aldı. BM Güvenlik Konseyi, IŞİD’in insani yardımları önlemesi ve yabancı
savaşçıları saflarına çekmesi nedeniyle IŞİD hakkında önlemler alınması konusunda
konsey üyeleri aralarında anlaştılar. Bu kararda Suriye İç Savaşı’nda insani dramların
çözülmesi için Suriye’ye ve bölgeye yönelik acil ekonomik ve insani yardımların
ulaştırılması amacıyla karar alındı. BMGK kontrolünde Suriye’deki insani
yardımların yapılması ve çatışma bölgelerine gerekli insani koşulların götürülmesi
için 22 Şubat 2014 ve 14 Temmuz 2014 tarihlerinde iki karar alındı. İkinci tasarı
kısmında BM’nin kontrolünde Türkiye üzerinden Suriye’ye yardım gönderilmesi
vardı. İki tasarıda da karara uyulmaması halinde ileri adımlar atılmasına karar
verildi.17 Aralık 2014'te kabul edilen tasarıda da sınır ötesi yardım kararının süresi
uzatıldı.271
BM Güvenlik Konseyi 2014 yılında IŞİD ve İslami militanları gündemine
aldı. IŞİD’in Irak ve Suriye’deki iç savaştan yararlanarak ülkenin önemli şehirleri ile
enerji kaynaklarını ele geçirmesine sessiz kalınmadı. Bu konuda konsey üyeleri
uzlaştı ve üç karar tasarısını kabul etti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, IŞİD
militanlarının dünya üzerinde 80 ülkeden Irak ve Suriye’ye savaşmaya gittiğini ve 15
bin kişinin IŞİD saflarında olduğunu açıkladı. Bu açıklama gerekçesiyle BMGK’de
15 Ağustos 2014'te karar aldı. Alınan kararda IŞİD ve El Nusra Cephesi kınandı ve
Suriye ile Irak’a militan göndermeye yardımcı olan 6 kişi yaptırımlar listesine alındı.
BMGK’de 24 Eylül 2014 yılında Suriye ve Irak’taki İslami militanlarla mücadele
etmeyi sağlayan tasarı oybirliğiyle kabul edildi. IŞİD teröristlerinin Ortadoğu
krizinde-bmnin-rolu-ne-oldu-173804.html, 18 Mart 2015 (E.T: 18 Mayıs 2017).
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bölgesine geçişlerini engellemek ve bu terör örgütüne her türlü silah ve lojistik
destek verenlerin cezalandırılması hedeflendi. BMGK tarafından 12 Şubat 2015’te
IŞİD’in ekonomik gelirlerine yönelik bir dizi karar alındı. IŞİD’in yasadışı petrol
ticareti, tarihi eser kaçakçılığı, rehine pazarlığı gibi ekonomik uygulamalarına
yaptırım uygulandı. 272
Rusya ve Çin, Suriye İç Savaşı’nın başladığı 2011 yılından bugüne BMGK
önüne getirilen Suriye ve Ortadoğu’ya ilişkin dört tasarıyı veto etti. Rusya ve Çin’in
veto tavrı bilindiği için birçok tasarı Güvenlik Konseyi’nin önüne getirilmedi.
BMGK üye ülkeleri, Suriye Devletini eleştiren, kınayan ve hükümete yaptırım
getirecek tasarıları kabul etmeyerek veto ettiler.

Güvenlik Konseyi tarafından

Suriye’ye 4 Ekim 2011, 4 Şubat 2012, 19 Temmuz 2012 ve 22 Mayıs 2014
tarihlerinde dört farklı yaptırım karar tasarısı kabul edilmek istendi. Bu kararlar
Rusya Federasyonu ve Çin tarafından veto edilirken dört tasarı 13 lehte oy alarak
kabul edilmek istendi. İlk üç tasarı Esad rejiminin sivillerin yaşadığı yerlere ağır
askeri operasyon yapmamasını, ağır silahlar kullanmamasını ve insan hakları
ihlallerinden vazgeçmesini içermekteydi. Bu tasarıları ek olarak 22 Mayıs 2014’teki
son tasarıda Suriye’de işlenen savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne
taşınması istenmekteydi. Konsey üyesi iki ülke bu tasarıyı da veto etti. 273
BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Suriye İç Savaşı’na yönelik çözümler
geliştirmek için tarafları bir araya getirecek çözüm planları oluşturdu. BM Genel
Sekreteri Moon, Suriye İç Savaşı’nın çözülmesi için dört yılda üç özel temsilci
değiştirdi. Suriye’deki savaşın ilk yıllarında 23 Şubat 2012 tarihinde BM eski Genel
Sekreteri ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan’ın atanmasıyla
hazırladığı 6 maddelik ve içerisinde ateşkes, insani yardım, rejim güçlerinin sivil
yerleşim yerlerinden askerlerini çekmesi, siyasi tutukluları ile gazetecilerin serbest
bırakılmasına yönelik barış ve müzakere teklifi 16 Mart’ta Suriye’deki taraflara ve
uluslararası kamuoyuna sunuldu. Söz konusu barış planında çatışmaların
bitirilmesini, şehirlerde ordunun çekilmesi, Suriye rejiminin halkın isteklerini
karşılama teklifi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından da kabul edildi. Annan
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planının Nisan’da kabul edilmesine rağmen taraflar karşılıklı olarak birbirlerini plana
uymadıkları suçlamasını yaptı ve iki taraf arasında çatışmalar devam etti. 274
Suriye iç savaşının sonlanması için 6 maddelik barış planının başarısız
olmasının ardından çatışmaların tekrar şiddetlenmemesi için BM eski Genel
Sekreteri ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Annan, ABD Dişileri Bakanı
Hillary Clinton, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BMGK üyelerinin ve
bölge ülkelerinin temsilcilerini 30 Haziran 2012 tarihinde Cenevre Konferansında bir
araya getirdi. 30 Haziran 2012'de BM Güvenlik Konseyinin yanı sıra Türkiye, Katar,
Kuveyt ve Irak Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılan Birinci Cenevre
Konferansı’nın sonuç bildirgesinde karar çıkmadı. 2013'ün sonlarında Suriye
rejiminin kimyasal silah kullandığına dair oluşan kanaat neticesinde ABD'nin askeri
müdahale yönteminden söz etmesiyle kriz zirveye tırmanmıştır. Buna karşın
Suriye'deki gelişmeleri yakından takip eden Rusya'nın sert tepkisi ABD tarafından
dikkate alındı ve müdahale yerine İkinci Cenevre Konferansı 22 Ocak 2014 tarihinde
İsviçre’nin Montrö kentinde 40 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. BMGK üyeleri
ve bölgesel güçler 24 Ocak'ta ilk kez aynı masada oturarak müzakereler yürütmeye
başladı. Suriye İç Savaşı’ndaki tarafların aynı masa etrafından toplanmasına ve
Cenevre’de gerçekleşen iki haftalık müzakere sürecine rağmen anlaşamadılar. Çünkü
Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görevi ısrarla bırakmasını talep eden muhalif kesime
karşılık Suriye hükümeti de Esad’ın geleceğine yönelik bir tartışmaya karşı çıktı.
Ceneverede iki tarafın görüş ayrılılıkları nedeniyle toplantıda olumlu bir karar
çıkmadı. Konferans çözümsüz bir şekilde sona erdi. Rusya, ikinci konferans
sonrasında düzenlediği Moskova görüşmelerinden de olumlu sonuç alamayınca Eylül
2015'de Suriye'ye askeri müdahalede bulunmuştur. Bunun ardından bölgede tablo
değişerek kriz daha da derinleşti ve krizin boyutu bölgesel ölçekten küresel boyuta
dönüştü. Rusya ve İran’ın tamamen rejimin yanında yer alması Esad’ı
güçlendirmektedir. Birinci konferansa davet edilmeyen ikincisinde ise kendisine
yapılan davete katılmayan İran üçüncü konferansa katıldı. 29 Ocak'ta başlayan ve
birkaç gün süren 3. Cenevre Konferansı, BM'nin yıllardır Suriye'de iç savaşa siyasal
çözüm bulmak amacıyla yapılan müdahalelerin devamı niteliğindedir. Konferans,
Şam yönetiminin temsilcileriyle muhalefet güçleri arasında 2 tarafın kabul edeceği
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bir yol haritası oluşturamaması ve ülkelerin birbiriyle çatışması nedeniyle 25 Şubat'a
ertelenmiştir. 275
Cenevre Bildirisi'ndeki geçiş hükümeti, diyalog süreci, seçim kararı
Suriye’de uygulanmaması ve BMGK'deki parçalı yapı gerekçesiyle kendisini
başarısız olarak değerlendiren Kofi Annan, BM ve Arap Birliği Özel Temsilcisi
görevinden 17 Ağustos 2012 tarihinde istifa etti. BM’de Suriye İç Savaşı’nın
çözümüne katkı sağlaması ve Cenevre Konferanslarını sürdürmek için BM Suriye
Özel Temsilcisi olarak diplomat El Ahdar el İbrahim’i tayin etti. BM Suriye Özel
Temsilcisi İbrahim, görev süresinin büyük bölümünü İkinci Cenevre Konferansına
harcadı. Suriye Özel Temsilcisi İbrahim de Suriye savaşını sonlandıracak çözüm
sağlayamadığı için 14 Mayıs 2014 tarihinde görevinden istifa etti. 276
BM Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar el-İbrahimi'n yerine BM Suriye Özel
Temsilciliği'ne 10 Temmuz 2014 tarihinde Staffan de Mistura getirildi. De Mistura,
Suriye'de bir barış planının gerçekçi olmadığını bunun yerine eylem palanı şeklinde
hareket edeceğini açıkladı. Cenevre Bildirisinin geçerliliğini koruduğunu ancak farklı
yöntemler uygulanacağını ve Suriye’de belirli bölgelerde çatışmaları durdurma kararı
uygulayacağını açıkladı. BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura, 17 Şubat'ta BM'de
yaptığı açıklamada her türlü hava saldırısı ile ağır silahlarla yapılan müdahaleleri
durdurmak istedi ancak başarılı olamadı. BM Suriye Özel Temsilcileri Suriye’de
barışın sağlanması için konferanslar düzenlemeye devam etmekte ancak yeterli
sonucu alamamaktadırlar. ABD ile Rusya arasında konferanslar sonuç vermediği gibi
kısa vadede uzlaşma görünmemektedir. Bu nedenle Suriye’de iki gücün sahada
hesaplaşması gerçekleşmeden Suriye İç Savaşı’nın gidişini belirleyecektir. 277
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

14

Kasım 2015 tarihindeki

toplantısında Suriye’de ateşkes sağlanması ve barışın tesis edilmesi için BM’nin
gözetiminden Suriye Devleti ve muhalifleri bir araya getirdi. Bu amaçla Avrupa
Birliği, Arap Birliği ve küresel güçleri Uluslararası Suriye Destek Grubu (ISSG)
şeklinde buluşturdu. BM bünyesinde toplanma kararının ardından 11-12 Şubat
Cüneyt Mengü, Cenevre Konferansları ve düşündürdükleri,http://www.turkmensani.net/trtr/index.php?option=com_content&view=article&id=2769:cenevre-konferanslar-vedueuenduerduekleri&Itemid=165, 8 Şubat 2016, (E.T:19 Mayıs 2017)
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2016’da gerçekleştirilen Münih’teki toplantıda ülkeler ISSG’nin BM’nin 2254 Nolu
çözüm taslağını uygulama kararı aldı. ISSG, 18 Aralık 2015 tarihinde üçüncü
toplantısını BMGK’de gerçekleştirdi. Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle ISSG barış
planını uygulama planını hayata geçirdi. ISSG, Suriye’deki çatışmaların bitmesi için
2254 Nolu karar taslağını kabul etti. ISSG, 22 Aralık 2015 tarihinde BMGK’nin
Suriye iç savaşındaki tarafları uluslararası hukuka uymaları için 2258 Nolu karar
taslağını oy birliğiyle kabul etti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesindeki
savaş nedeniyle vatandaşlarını koruyamadığı için BMGK toplantısında 2254 ve 2258
Nolu karar taslakları kabul edildi. Suriye hükümetine bu kararlarla ülkesindeki
vatandaşlara daha fazla zarar vermesi engellenmek istenmiştir. BMGK 26 Şubat
2016 tarihinde 2268 Nolu karar taslağını oy birliğiyle kabul ederek Suriye’de
bulunan taraflara uluslararası hukuka uymaları ve savaştan zarar gören insanlara
yardım ulaştırılmasının önündeki engelleri kaldırmalarını istemiştir. Suriye’de barış
ve istikrarın sağlanması amacıyla BMGK ve İnsan Hakları Konseyi 2012’de 5,
2013’de 2, 2014’de 4, 2015’de ise 5 toplamda da 16 karar taslağını kabul etmiştir.
BMGK almış olduğu tüm karar taslaklarında Suriye’deki sivil ölümlerin
durdurulması gerektiğini ve Suriye hükümetinin sorumluluğunun olduğunu kabul
etmiştir.

Barış Planı’nın bir parçası olarak 14 Mart’ta Viladimir Putin askerî

güçlerini Suriye’den çekmeye başlamıştır. 278
4.5.1

2011-2012
İç Savaşı’nın başladığı Mart 2011 yılında Suriye’de binlerce kişi hayatını

kaybetti. Bu ölümlerin büyük bölümünü çocuklar ve kadınlar oluşturmaktadır. Suriye
İç Savaşı, insani yönü ön planda olsa da aslında Ortadoğu’da hegemonik güçlerin
çatışması vardır. 279
Tunuslu Muhammed Bouazizi, polisler tarafından dövülmesi ve seyyar
tezgahına el konulması üzerine tepki göstermek amacıyla eylem kararı alır. Bu
eylemi de 17 Aralık 2010 tarihinde Sidi Buzid şehrinin valilik binası önünde kendini
yakarak gerçekleştirir. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Bouazizi’ye
kayıtsız kalmayan halk, protesto gösterilerine başlar. Bu şekilde Arap Baharı denilen
Merve Aksoy, “6. Yılında Suriye İç Savaşı ve Koruma Sorumluluğu’nun Başarısızlığı”,İNSAMER,
Analiz 10, Haziran 2016, http://insamer.com/rsm/files/6_Yilinda-Suriye-Ic-Savasi-ve-KorumaSorumlulugunun-Basarisizligi.pdf, (E.T:18 Mayıs 2017) ss.14-15.
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ve tüm Arap dünyasına yayılan isyan dalgası başlamıştır. 280
Tunus’tan sonra olaylar Mısır’a sıçrar. Mısır’da Haziran 2010’da Halid Said
isimli genç, polis tarafından öldürüldü. Bu olay sonrasında protesto gösterileri
başladı. Mısır halkı uzun süredir ekonomik sıkıntı yaşamakta ve siyasi yönetimdeki
memnuniyetsizliğine Said isimli gencin polis tarafından öldürülmesini eklendi. Bu
memnuniyetsiz kitleye Said’in öldürülmesine tepki gösterileri de eklenince 11
Şubat’ta Hüsnü Mübarek devrildi. Mısır’da bu karışıklıktan sonra 16-17 Haziran
2012 tarihlerinde seçimler yapıldı ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi seçimi
kazandı. Mursi, iktidarının ilk yıllarında uyguladığı politikalar nedeniyle halkta
rahatsızlık yaratmaya başladı. Mursi taraftarları ile halk arasında çatışmalar başladı.
Mısır halkı baskıcı ve otoriter diktatörlüklerden çekmesi nedeniyle Mursi’yi de 3
Temmuz 2013 tarihinde askeri darbe ile gönderdi. Darbeyi gerçekleştiren Savunma
Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi, Haziran 2014’de girdiği
seçimlerde yüzde 97 oy alarak Mısır’ın Cumhurbaşkanı oldu. 281
Arap Baharı, Tunus ve Mısır ile başlamış ülkeler arası yayılan isyan
dalgasına dönüşmüş en sonunda 2011’de Suriye’ye uğramış ve çok yönlü bir iç
savaşa evrilmiştir. Suriye’nin Dera kentinde başlayan ayaklanmalar ülke geneline
yayıldı. Halkın barışçıl gösterileri şeklinde başlayan protestolar rejimin askeri
tedbirleri nedeniyle giderek iç savaşa dönüştü. Esad rejiminin gösteriler bastırmak
için uyguladığı şiddete ABD tepki gösterdi. ABD, Suriye iç savaşında artan şiddeti
rejimin uyguladığı orantısız gücü BM gündemine taşıdı. 2011 Haziran’ında silahlı
muhalifler toplanmaya başladı. Uluslararası güçler de iç savaşa müdahil olmasıyla iç
savaş iyice yaygınlaşmaya başladı. İstanbul ve Antalya’da bir araya gelen muhalifler,
16 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’da Ulusal Kurtuluş Konferans düzenlendi.
Suriye hükümeti 30 Temmuz 2011 tarihinde Hama’ya askeri operasyon düzenledi ve
Suriye ordusunun operasyonu sonrası çok sayıda insan hayatını kaybetti. Suriye
rejimi, Ağustos 2011’de Lazkiye, Humus kentlerinde de askeri hareketler
düzenleyerek gösterileri yaygınlaşmadan bastırmak istedi. Suriye hükümeti, 21
Ağustos’ta askeri operasyonların tamamladığını ve Şubat 2012 yılında çok partili
Ateşin Yandığı An, Aljazeera Turk, http://www.aljazeera.com.tr/haber/atesin-yandigi, 17 Aralık
2015, (E.T: 26 Nisan 2017)
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seçimlerin yapılacağını açıkladı. Bu askeri operasyonlara karşısında 2012-2013
yıllarında muhalifler çok yeri kontrol etmeye başladı. 282
2012 yılında El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri, Müslümanları Suriye’de
cihada çağırması üzerine Suriye’de yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, intihar
saldırılarıyla ülke iyice karışmaya başladı. El Kaide’nin Suriye kolu olarak El Nusra
Cephesi kuruluşunu ilan etti. Suriye’nin etnik ve inanç olarak farklı yapılardan
oluşması ülke içerisinde çatışmaları yaygınlaştırdı. Lübnan-Suriye sınırında Sünni ve
Şii yabancı savaşçı sayısında artış meydana geldi. Bu ortamda muhalifler aralarında
çatışmaya başladı. IŞİD ise kuzey ve doğudaki bölgelerin muhaliflerin ve rejimin
elinde almaya başladı. IŞİD muhaliflerden sonra Esad güçleri ve Kürtlere saldırdı.
Esad güçleri Şam, Hama, Humus kırsalını eline geçirdi. 283
Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu’da Rusya ile geliştirilen ittifak ilişkisi
Hafız Esad’ın 8 Ekim 1980 tarihinde SSCB lideri Leonid Brejnev ile Moskova’da
Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Suriye’de yaşanacak olası bir
krizde Rusya’nın korumasını içeriyordu. Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçov
1987’de Moskova’nın Suriye’ye desteğinin süreceğini açıkladı. Rusya Federasyonu
Başkanı Boris Yeltsin, 5-6 Temmuz 1999’da Hafız Esad’ı Moskova’da ağırlayarak
iki ülkenin ilişkisinin kalıcı olduğunu anlattı. Suriye ile Rusya arasındaki ilişkiler 2427 Ocak 2005 tarihinde Moskova ziyareti ile tekrar canlandı ve Suriye Devlet
Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Sovyet Birliği
döneminde kurdukları ayrıcalıklı ilişkilerin devam etmesini kararlaştırdı. Rusya’nın
Gürcistan’ın Osetya bölgesinde yaşadığı sorular nedeniyle Suriye Devlet Başkanı
Beşar Esad, Rusya’nın yanında yer aldı. ABD’nin Doğu Avrupa ve Güney
Kafkasya’ya yönelmesine misilleme olarak Rusya’da, Sovyetler Birliği döneminin
etki alanlarına kaymaya başladı. Rusya, Suriye ile 2009 yılında Tartus üssü
antlaşmasının süresini uzatma kararı aldı. Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri
Medvedev ise 10-11 Mayıs 2010 tarihinde Şam’ı ziyaret ederek iki ülke arasında
doğalgaz ve petrol tesisleri yapmak için bir dizi antlaşma imzaladı. 284
2011’de Libya konusunda BM Güvenlik Konseyi’nde Batı ile ortak hareket
etmekte sakınca görmeyen Rusya sıra Suriye’ye gelince taviz vermedi. Moskova,
Çomak, Sancaktar, Yıldırım, a.g.e. ,ss.142-144.
Çomak, Sancaktar, Yıldırım, a.g.e. ,ss.144-145.
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BM’de Suriye aleyhindeki kararları veto ederek Akdeniz’deki müttefikini korudu.
Rusya, Libya’da “uçuşa yasak bölge” oluşturma yetkisinin aşıldığını belirtip aynı
hatanın Suriye’de yapılmasına izin vermedi. Rusya’yı Suriye’de farklı davranmaya
zorlayan şey bu ülkenin Soğuk Savaş’tan beri müttefiki olmasıydı. Rusya’nın
Akdeniz’deki tek üssü Tarsus’taydı. 2011’de isyan patlak verdiğinde Rusya,
Suriye’ye silah sağlamayı sürdürdü. 285
4.5.2

Eylül 2012-2013 Kimyasal Madde Kullanımı
İsrail Devleti, Suriye’nin gizli bir bölgesinde bulunduğunu ileri sürdüğü

nükleer reaktörü Eylül 2007 yılında bombaladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
da 2008 yılında konuyla ilgili soruşturma yaptı. ABD İsrail hükümetini destekleyerek
Suriye hükümetinin gizli nükleer reaktör inşa etmekte olduğunu ve uzak doğudan
komünist ülkeden yardım aldığını açıkladı. Suriye hükümeti ise iddiaları kabul
etmedi söz konusu açıklamaların kuzeydoğudaki Deyrizor askeri tesisin inşası
olduğunu belirtti. İsrail’in saldırgan tutumuna karşı Suriye, İsrail’e diplomatik tepki
gösterdi. 286
BM Güvenlik Konseyi’de Suriye İç Savaşı hakkında ortak karar çıkmadan
askeri müdahale seçeneği yapılmamaktadır. ABD, Suriye İç Savaşı devam ettiği
sürede ülke içerisinde kimyasal silahların kullanılmasını kırmızı çizgisi olduğunu
belirterek müdahale gerekçesini kimyasal silahlar olarak belirledi. Esad rejiminin,
Şam’ın Doğu Guta bölgesinde 21 Ağustos 2013 tarihinde kimyasal silah kullandığı
ortaya atıldı. Yerleşim bölgesinde 1500 Suriyeli kimyasal zehir nedeniyle öldüğü
yayıldı. Tüm bu iddialar üzerine uluslararası toplum kınama ve müdahale
açıklamaları yaptı.

Suriye’yi zor durumda bırakan bu gelişmeler Rusya tepki

göstererek Suriye ile antlaşma yaptı. Bu antlaşmaya göre Rusya’nın denetiminde,
Suriye’nin kimyasal silahları imha edilir. Ek olarak Suriye Kimyasal Silah
Sözleşmesine katılır, elindeki tüm kimyasalları teslim eder. Rusya’nın bu garantileri
karşılığında ABD askeri seçeneği devreden çıkarır. BM Güvenlik Konseyi’nin
Suriye’ye yapacağı askeri hareketi veto yetkisini kullanarak her şekilde
engelleyecekti. 287
Taştekin, a.g.e.,s.56.
BBC, “Suriye'deki tesis 'muhtemelen nükleer reaktördü”,
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2011/05/110524_syria_nuclear.shtml, 24 May 2011, (ET: 24
Nisan 2017).
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BM Güvenlik Konseyi 27 Eylül 2013 tarihinde 2118 sayılı kararla Suriye’de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi’ni Rusya ve ABD kabul etti. BMGK
almış olduğu bu kararı Suriye Devleti de kabul ederek elindeki kimyasal silahları
imha etti. Suriye Devleti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (KSYÖ)
denetimini kabul etti. BM Genel Sekreterliği, Suriye’de kimyasal silahların
araştırılması için bir komisyon kurdu. Komisyon raporunda Şam’da 21 Ağustos
2013’te kimyasal silahtan kaynaklı ölüm gerçekleşti. Uluslararası toplum tarafından
kimyasal silahların kullanılmasını uluslararası hukukun ihlali kabul etmiştir. ABD ile
Rusya Cenevre’de 14 Eylül 2013’te Suriye’nin kimyasal silahları hakkında
antlaşmaya vardılar. Bu antlaşma ile Suriye’deki kimyasallar yok edilmesine,
uluslararası denetime açılmasına, kimyasal silah üretme, geliştirme ve kullanmama
garantisi verildi. Ek olarak KSYÖ’nün kararlarına uyacağı noktasında anlaştılar. 288
Suriye’de kullanılan kimyasal silahların kimin tarafından kullanıldığı net
olmasa da KSYÖ tarafından Suriye’de 12 kimyasal üretim tesisi tespit edildi. Bu
tesislerin yüzde 98’i imha edildi. BM Suriye Bağımsız Araştırma Komisyonu 28
Ağustos 2014’te Esad rejiminin Nisan ve Mayıs aylarından sekiz ayrı olayda klorin
gazı kullandığını raporlaştırdı. 289
4.5.2.1 Lavrov ve Rus Diplomasisi
Sovyetler Birliği’nde iyi bir diplomat olarak yetişen Sergey Viktoroviç
Lavrov, 1972 yılında Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden mezun olduktan
sonra Dışişleri Bakanlığında görev yaptı. Lavrov, Sovyetler Birliği diplomatı olarak
Sri Lanka’da görev yaptı. Lavrov, 1981-1988 yıllarında Birleşmiş Milletler New
York merkezinde SSCB Misyonu Birinci Sekreteri olarak görev yürütmesinden sonra
1994 yılında New York’ta BM Daimi Temsilciliğini yürütmüştür. Rusya’nın BM
Güvenlik Konseyi’nde beş daimi üyeden biri olması ile veto yetkisinin bulunması
değerlendirildiğinde Lavrov, önemli bir görev yürütmektedir. Görevini başarılı
şekilde gerçekleştiren Lavrov, diplomasiyi etkin kullanmakta ve bulunduğu görev
nedeniyle iyi müzakere yetisine sahiptir. Diplomat rakibi Amerikan’ın BM
Büyükelçisi John Negroponte,

Lavrov’un değişmez iki amacı olduğunu ilkinin
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289
Al Jezeera,3 Şubat 2015 http://www.aljazeera.com.tr/haber/suriyede-ilk-kez-kimyasal-silah-tesisiimha-edildi, (ET: 20.04.2017)

124

Rusya’nın gücünü artıracak şekilde veto yetkisini kullanmak diğeri de fırsatını
bulduğu anda Amerikalıları yenilgiye uğratmaktır. Lavrov, uluslararası ilişkilerde
ideolojiye inanmadığını açıklamasının yanında 2004 yılında Rusya Dışişleri Bakanı
olarak atandı. 290
4.5.3

IŞİD/DAEŞ
Irak ve Suriye İç Savaşı ile birlikte ortaya çıkan IŞİD, küresel bir korku

olarak belirmiş, devletleri hazırlıksız yakalamıştır. Ortadoğu’da şiddet uygulayan
diğer örgütlerden farklı olarak selefi cihadist anlayışı ile hareket etmektedir. IŞİD,
2014’de İslam dünyasını temsil ettiğini açıkladı. IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’yi
halife ilan etti. Irak ve Suriye devletlerinde iç savaş yaşansa da BM tarafından
sınırları belirlenmiş, toprak bütünlüğü kabul edilmiş devletlerdir. IŞİD gibi terör
örgütü bir yapılanmanın devlet olma veya uluslararası hukuk açısından karşılığı
yoktur. IŞİD’in bölgedeki varlığı bir devlet olmaktan çok devlet dışı silahlı bir aktör
olmasıdır. 291
ABD’nin 2003 yılındaki Irak işgali sonrasında Arap Baharı süreci ve Suriye
İç Savaşı ortamında varlık bulan Irak Şam İslam Devleti(IŞİD) olarak dünyanın her
tarafından militan bulmaya başladı. Terör örgütü IŞİD, Irak’ın siyasi istikrarsızlığı ile
ortaya çıkmış ve karışıklık ortamında yararlanarak etki alanını Irak’tan Suriye’ye
genişletmiş buradan da tüm dünyayı tehdit eder büyüklüğe ulaşmıştır. 292
IŞİD terör örgütünün ideoloji temeli İslami inanıştaki cihat anlayışına
dayanmaktadır. Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a müdahalesi sırasında dünyanın
her yerinde Afganistan’a gelen cihatçılar ve mücahitler Sovyet askerlerine karşı
savaşmışlardı. Sovyetler Birliği’ne karşı ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan cihatçı
örgütlere eğitim, silah ve finansal yardımları yapmışlardı. Afganistan savaşında
cihatçılar Sovyetlere Birliği’ne karşı etkin mücadele yürütmüş, büyük kayıplar
verdirmişti. Sovyetler, 15 Şubat 1989 tarihinde Afganistan’da geri çekilmek zorunda
kalmıştı. Afganistan Savaşı’nda Sovyetler Birliği ile mücadelede ABD tarafından
desteklenen El Kaide terör örgütü ve onun lideri Usame Bin Ladin ön palan
çıkmıştır. Cihatçı ve İslami terörün temelleri Afganistan savaşında atılmıştır.
Afganistan savaşı bitiminde ülkelerine dönen eğitimli mücahitler ülkelerinde hücreler
Hannah Thoburn, Rusya Siyasetini Anlama Klavuzu, 1. Baskı, SETA, İstanbul, 2015, ss.19-20
Taşdemir, a.g.e.,s.273.
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halinde örgütlenerek sessizce beklemeye başlamışlardır. Afganistan’da Sovyetlere
büyük kayıplar verdiren El Kaide terör örgütü, elde ettiği öz güven, tecrübe ve
güdülenme ile dünyanın tek süper gücü olan ABD’ye karşı 11 Eylül 2001 tarihinde
terör eylemlerini gerçekleştirmiştir. El Kaide ve Taliban’ın 11 Eylül saldırısı ile
ABD tarafından terör örgütü listesini alındı ve bu örgütler tehlikeli örgüt statüsüne
alınarak dünya ülkelerinden bu terör örgütleriyle birlikte mücadele edilmesi çağrısı
yapılmıştır.

Bu

saldırılara

karşılık

ABD,

Afganistan’a

askeri

operasyon

düzenlemiştir. ABD’nin uzun sure Afganistan da savaştığı El Kaide ve Taliban
örgütü buradan Ortadoğu ülkelerine yayılmaya başladı. ABD’nin işgali ile bölgeden
ayrılan Ebu Mus’ab Ez Zerkavi ise İran üzerinden Irak’ın kuzeydoğusuna geçmiştir.
Bu bölgede uzun süredir varlık gösteren Ansari Al İslam örgütü ile ilişki geliştirdi.
Bu örgütü ile İslamcı militanlar konusunda ortak hareket etmeye başladılar. 293
ABD Başkanı George W. Bush, 17 Mart 2003 tarihinde Irak Başbakanı
Saddam Hüseyin’i kitle imha silahlarının olmasıyla suçladı ve 19 Mart 2003
tarihinde Irak işgalini başlatmıştır. ABD liderliğindeki koalisyon güçleri kısa
süreliğine Irak’ta Saddam Hüseyin yönetimini düşürdü. ABD’nin izlediği politikalar
neticesinde Irak’ta ciddi bir otorite ve güvenlik boşluğu oluşmaya başladı. Irak
ordusunun özel kuvvetleri, istihbarat servisleri ve askerleri yeni kurulan Irak
rejiminde yer bulmadığı gibi bu askerler ülke içerisinde boşlukta kaldı ve çoğu asker
işsizlikle boğuşmaya başladı. Saddam’ın eski askeri personeli Irak’ta deneyimli
militan olarak hazır beklemeye başladı. Ülkede herhangi bir görev almayan ve işsiz
olan bu askerler IŞİD’in çekirdek yapısını oluşturmaya başladı. El Kaide unsurlarının
ve yabancı savaşçıların da IŞİD’e katılmalarıyla örgüt gücünü artırmıştır. Özellikle
Zarkavi komutasında Cema’at el-Tevhidvel-Cihat adlı grubun Sünnilerin karşılaştığı
adaletsizlik propagandası ve Zarkavi’nin çağrısı üzerine dünyanın her yerinde cihat
için militanlar gelmiştir. 7 Haziran 2006 tarihinde Zarkavi’nin ABD güçleri
tarafından bir hava operasyonu ile öldürülmesi ile örgüt yeni bir döneme girmiştir.
Cema’at el-Tevhidvel-Cihat örgütünün yeni lideri Ebu Hamza El Muhacir olmuştur.
Irak’taki Şii unsurlar, ABD ile Sünnilere karşı operasyonlar da yer aldı. Bu örgüt
Şiileri hedef almaya başladı. 2006 yılı sonunda, Ebu Hamza el-Muhacir, Mücahitler
Şura Konseyi’ne Sahabelerin Askerleri (Cund El-Sahaba), Fatihler Ordusu (Ceyş ElÇomak, Sancaktar, Yıldırım, a.g.e. ,ss.212-220.
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Fatihin), Ebu Ömer El-Ensari liderliğindeki Muzaffer Mezhep Ordusu (Ceyş ElTaife El-Mansua) gibi bir kaç gurubu daha katmıştır. Bu grupların birleşmesiyle
birlikte Ebu Eyüp el Masri, Irak İslam Devleti (IİD)’ni ilan etmiştir. 294
İslam Devleti’nin liderliğine Ebu Ömer El Bağdadi getirildi. İslam
Devleti’nin Savaş Bakanı ise El Mucahir oldu. ABD’nin yeni Bush Doktrini
çerçevesinde Irak’ta asker sayısı artırmış ve Baas yönetiminin düşmesinin ardından
sürdürdüğü Sünnilere karşı baskı politikasından vazgeçti. Sünni bölgelerdeki
aşiretleri ve direniş gruplarının ikna ederek, Sahva (Uyanış) konseyleri oluşturarak
cihatçı direnişi çökertmiştir. ABD’nin bu yeni politikası operasyonlarda IİD’ye
büyük kayıplar verdirmiştir. IİD, 2007-2009 arası dönemde sahip olduğu gücü
yitirmiş, ancak IİD yeniden yapılanmaya gitmiştir. Bu kapsamda Saddam’ın Ordu
Komutanlarından General Hacı Bekir IİD’ye katılmıştır. General Bekir, Sahva
Konseylerine ağır kayıplar verdirmiştir. IİD içerisinde etkinliği artan Hacı Bekir,
ABD’ye ve Sahva Konseylerine büyük zarar verdi. General Hacı Bekir, IİD Şurasına
kabul edilmesinden kısa sure sonra öldürüldü. ABD operasyonunda Ebu Ömer elBağdadi ve Ebu Hamza el-Muhacir sağ kurtuldu. ABD operasyonunda Hacı Bekir
ölmeden önce Ebu Bekir El Bağdadi’yi Şura’ya önerdi. El Bağdadi, El Kaide
merkezince de kabul gördü. Çünkü güvenlik ve başarı ölçütlerine uygundu. Merkez
ise yerel yapılan kararlarına çok fazla müdahale etmeden yeni lideri kabul etti. 2011
yılında Usame bin Ladin, ABD güçlerince öldürüldü. Ebu Bekir El Bağdadi, Eymen
Ez Zevahiri’ye bağlılığını bildirerek ve El Kaide’nin bir parçası olmayı
sürdürmüştür. 295
Irak İslam Devleti’nin etkileyen iki önemli gelişme meydana geldi.
Bunlardan birincisi Tunus’ta başlayan halk hareketleri Kuzey Afrika ülkelerini ve
Arap ülkeleri etkiledi. Tunus ve Mısır’da başlayan isyan dalgası Suriye’ye sıçrayarak
iç savaşa dönüştü. İkincisi ise ABD askerlerinin 2003 yılında Irak’ta ayrılmasıdır.
Suriye’de iç savaşın getirdiği olaylar ve otorite boşluğunun etkisiyle her türlü
gelişmeye zemin hazırladı. ABD’nin Irak’tan çekilişi sonrasında Maliki’nin Sahva
konseylerinin devamının sağlamaması ve Sünnileri siyasal alanda dışlaması
politikaları IİD’nin yeniden toparlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu dönemde
IİD

cihatçıları,

özellikle

Suriyeli
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yönlendirmesiyle birlikte Suriye’ye geçmeye başlamışlardır. Suriye’ye geçen
savaşçılar El-Kaide’ye bağlılıklarının ifade etmişler ve kısa sure sonra bölgede Nusra
Cephesi adlı bir grup kurmuşlardır. Bu örgütün başına ise Zarkavi döneminde beri
Irak’ta savaşan Fatih Ebu Muhammed el Cevlani getirilmiştir. Suriye’de El Cevlani
önderliğinde güçlenen bu grup rejime karşı etkili saldırılar yapmaya başladılar.
Suriye’deki İslami muhalif yapılara göre tecrübeli ve deneyimli olan bu grup Suriye
rejimine karşı etkili saldırlar gerçekleştirerek etrafındaki İslami örgütleri yanına
çekmeyi başardı. Suriye iç savaşının etkisiyle İslami cihatçı Müslüman gençler
dünyanın her tarafından bölgeye gelmeye başladı.

Bu grup militan sıkıntısı

yaşamadığı gibi Esad rejiminin silahlarını ve cephaneliğini ele geçirmesiyle de askeri
anlamda güçlenmektedir. Ek olarak ele geçirdiği petrol gelirleriyle finans sıkıntısı da
yaşamamaktaydı. Kısa surede hem Suriye’de hem de dünya güçlenen ve tanına bir
örgüt olmaya başladı.

Bu durum Irak İslam Devletini rahatsız etti. IİD, El

Cevlani’ye Nusra Cephesi’ni derhal feshetmesini ve kendisine bağlılığını
bildirmesini istedi. El Cevlani’nin bu isteğe karşı çıktı. Bu itiraz üzerine Hacı Bekir
ve IİD’nin bazı liderleri Suriye’ye gelerek El Nusra Cephesi’ni kontrol etmeye ve El
Bağdadi’ye bağlılığını sağlamak için militan devşirmeye çalıştılar. 2013 Nisan’ında
El Bağdadi Suriye’ye gelerek ve bir ses kaseti yayınlayarak Nusra Cephesi’nin IİD
tarafından kurulduğunu, finans edildiğini açıkladı. Bu iki İslami cihatçı yapı Irak ve
Şam İslam Devleti (IŞİD) adı altına birleştiğini açıklamasının yanında gerçek ve saf
Sünni ideallerin savunucusu olduğunu ilan etti. El Bağdadi ve El Cevlani’nin
gruplarının başında kalmaya devam edeceklerini ve yeni bir değerlendirme Şurası ile
ya birleşecekler ya da ayrı hareket edeceklerine karar verdiler. Buna rağmen iki grup
birbirlerini destekleyeceklerdi. İki yapı arasında süren tartışmayı çözmesi için Ahrar
Eş Şam’ın kurucularından Ebu Mus’ab es Suri’yi hakem olarak belirlediler. Bu
açıklamadan sonra Ebu Bekir el Bağdadi, sesli bir mesaj yayınlayarak Zevahiri’nin
emrine karşı çıktığını ve birleşmenin gerçekleşeceğini ilan etti. El Kaide Merkezi,
Suriye’deki gruplar IŞİD’i kararından vazgeçirmek istediyse de sonuç alamamıştır.
Bu nedenle Nusra Cephesi ve IŞİD arasında birçok bölgede çatışmalar yaşandı. IŞİD,
Suriye’de Nusra kontrolündeki bazı kentleri ele geçirerek üstünlük sağladı aynı
zamanda başta petrol zengini Rakka kenti olmak üzere birçok kenti kontrolü altına
aldı. Irak’ta ise Musul kentini ele geçiren IŞİD, Felluce’yi de kontrol altına almıştır.
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IŞİD, Rakka ve El-Bab, Haseke, Deyr Ez Zor gibi yerlerde egemen olmuştur. 296
IŞİD, 9 Haziran 2014 tarihinde Musul’un ele geçirdikten sonra Tikrit ve
önemli Sünni kentlerini ele geçirdi. IŞİD ile birlikte Sünni gruplar hızla ilerleyerek
birçok kenti ele geçirdi.29 Haziran 2014 tarihinde gelindiğinde ise IŞİD bölgede
etkinliğini artırmış halifeliğin yeniden kurulduğunu ilan etmiş ve İslam Devleti (İD)
olarak adını değiştirmiştir. 297
ABD ve Batı müttefiklerinin içerisinde olduğu Suriye İç Savaşı’nda Suriye
hükümetinin talebi üzerine Rusya Federasyonu’nu da 30 Eylül 2015’te hava
operasyonları yapması ülkedeki çatışmaları daha da büyümesine neden oldu. Suriye
İç Savaşında farklı politikaları destekleyen ülkeler, IŞİD konusunda ortak hareket
etmeye başladılar. İran kara güçleri ve Hizbullah, Rusya Federasyonu, 298 diğer
taraftan ABD ve Batı koalisyonu ile Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun silahlı
kanadı YPG, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri IŞİD’i yok etmek için çaba
harcamaktadırlar. 299
IŞİD terör örgütünün söylemleri ve yaptıkları göz önüne alındığında Sünni
temelli bir örgüt olmadığı, 300Batının Ortadoğu’daki amaçlarını gerçekleştirmek için
Irak’ta kurulmuş ve Suriye’de gelişmesine ve büyümesine göz yumulmuş bir örgüt
olduğu ifade edilmektedir. 301Bu kapsamda IŞİD’in yaratıldığı, güçlendirildiği Suriye
ile Kuzey Suriye içerisinde genişleme alanı yaratılmıştır. IŞİD terör örgütünün askeri
genişlemesinin Müslüman ülkelerden gelen yardım ve bağışlar, savaş ganimetleri ve
petrol ticareti sayesinde finansal gücünü artırdığı kabul edilmektedir. 302
4.5.4

Rus Askeri Müdahalesi ve 2015
Suriye İç Savaşı’nda ABD ve Rusya gibi büyük devletlerin ulusal çıkarları

önemli olduğundan bu iki devletin Suriye konusunda alacağı pozisyonlar önemlidir.
Çomak, Sancaktar, Yıldırım, a.g.e.,ss.215-217.
Çomak, Sancaktar, Yıldırım, a.g.e.,ss.219.
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2016,(E.T 28.03.2017).
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Rusya, Çin gibi devletlere bölgesel güç olarak İran destek vermektedir. ABD ve
Batılı güçler ile Türkiye ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın gitmesi amacıyla
Özgür Suriye Ordusu ve muhalifleri destekledi. ABD'nin "Büyük Ortadoğu Projesi"
kapsamında Ortadoğu'da diktatörlükleri devirmek ve Ortadoğu’yu şekillendirmek
amacıyla demokrasi söylemleri ile Afganistan ve Irak’a müdahale etti. ABD’nin
Ortadoğu’da bu iki ülkeye müdahale ederken ses çıkarmayan Rusya, Suriye'de tutum
değiştirerek bizzat 2015 yılında hava hareketiyle müdahale gerçekleştirdi. ABD'nin
önceliği önce Ortadoğu’da sonrada Asya-Pasifik bölgesinde etkin olmak şeklinde
değerlendirmek yerinde olacaktır. Rusya ise ABD'yi Suriye üzerinde engellemeye
çalışmaktadır.
Yevgeniy Satanovski, Rusya’nın Sesi radyosunda Rusya’nın Suriye İç
Savaşı’ndaki politikasını yansıtan açıklaması ve Batılı ülkelerin sorumluluğunun
olduğunu şu şekilde değerlendirdi: “Kofi Annan, çözülemeyecek problemi çözmeye
çalıştı. Suriye’de iç savaş Arap Birliği’nin bazı üyelerinin desteği ile gelişiyor. Bu
ülkeler Suriye iç savaşını organize ederek destekleyici politikalar gerçekleştirdi ve
Suriye’de savaşan militanları eğittiler. Yüz milyonlarca dolar ve binlerce savaşçı
sayesinde sürdürülen bu iç savaş bir arabulucu tarafından durdurulamaz. Rusya ve
Çin gerçekten Kofi Annan’a yardım etmeye çalıştılar. Arabuluculuğun başarıyla
sonuçlanması, çıkarlarımıza uygun gelirdi. Batılı ülkeler ise Kofi Annan’ı
desteklediklerini

iddia

ederken

yapmadılar…” 303Satanovski’nin

gerçekte

açıklamaları

bu

doğrultuda

Rusya’nın

Suriye

hiçbir

şey

politikasının

doğruluğunu ve uluslararası ilişkilerde çözümü, barışı ve istikrarı destekleyen taraf
olduğunu göstermektedir. 304
ABD ve Batı müttefiklerinin yanında Suriye hükümetinin talebi üzerine
Rusya Federasyonu’nun da 30 Eylül 2015’te hava operasyonlarına başlaması
Suriye’deki durumu daha karmaşık bir hale getirmiştir. 305
4.6

Rus Diplomasisi

SSCB’nin yıkılması ile birlikte Suriye Ortadoğu’da yalnızlaştı. Suriye bu
nedenle ülke çıkarlarını gözeten dış politika izledi. Ortadoğu’da 1991’de yaşanan
Bülend Aydın Ertekin, "Neo-Rusya'nın Akdeniz Rüyası:Neo Rusya'nın Suriye Arap Baharı'ndaki
Rolü", Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012, ss.150-151
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Birinci Körfez Savaşı’nda Amerika’nın öncülüğündeki koalisyon güçlerinde yer alan
Suriye, Irak’a askeri hareket gerçekleştirdi. Sovyetler Birliği’nin eksikliğini her
alanda yaşayan Suriye, ordunun ihtiyaçlarını karşılama sıkıntısı yaşamaktaydı.
Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile kurulan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı
Yeltsin, bu dönemde iç politikaya yönelerek dış dünyadaki gelişmelere sessiz kaldı.
Çünkü Rusya ülkeye ekonomik ve siyasi ağırlık getirecek dış politikalardan özellikle
kaçındı. Rusya Federasyonu 1990’larda Ortadoğu politikasında uzak dururken
etkinlik sahasını yakın çevre politikası olarak belirledi. Rusya’nın güvenliğini
sağlamanın yollarında biri de Ortadoğu’dan geçtiğini bu nedenle eski ortaklarıyla
ilişki geliştirmeye çalışmıştır. Rusya Federasyonu 1993 itibariyle Rus Dış
Politikasını yakın çevre doktriniyle açıkladı. Bu yakın çevre doktrini de eski
Sovyetler Birliği ülkelerinin coğrafi sınırları belirlemekteydi. 306
Rusya Federasyonu, dış politikasını Rus Dışişleri Bakanı Kozirev ile Boris
Yeltsin'in ilk dönemlerinde Atlantik ekseninde çizmiştir. Rusya, 1994'te "yakın
çevre" doktrini ile hareket ederek eski Sovyet Cumhuriyetlerini iç ve dış politikasının
merkezine aldı. Rusya’nın yakın çevre politikasının etkisiyle Batı ile ilişkiler gerildi.
Bu gerginliğe NATO'nun genişlemesi ve Bosna sorunu eklendi. Rusya’nın Ortodoks
Slav dünyasının koruyuculuğu üstlenmesinin etkisiyle Bosna sorununda Sırbistan'ın
yanında yer aldı. 307
NATO'nun doğuya genişleyerek Rusya’yı tehdit etmesi, Batı’nın Ruslara
vereceği kredileri gerçekleştirmemesi gibi nedenlerin etkisiyle ülke içinde Batı
karşıtlığı yükseldi. Bu dönemde Avrasyacı politika yükseldi ve Rusya’da, eski
Sovyetler Birliği sınırları gündeme geldi. Yeni Rus Askeri Doktrini ile "yakın çevre"
ülkeleri önem kazandı. Buraların Rus hayat sahası olduğu tezi güçlendi. Diplomatik
alanda ise ABD ile stratejik ortaklık hedeflerinden vazgeçildi. ABD-Rusya
ilişkilerinin yerine diplomaside ulusal çıkarlar ve menfaatler rol oynadı. Rusya,
realist temelli dış politika ve diplomasi yürüterek yeni dönemin kodlarını
açıklamıştır. Afganistan’da ve Irak’ta ABD askeri müdahalesine ses çıkarmayan
Rusya, Suriye’de farklı bir tepki vermesiyle gündemin Rus realist çıkarları olduğun
Elnur Hasan Mihkail, Yeni Çarlar ve Rus Dış Politikası, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007, s.73
Burak Sarıkaya, “Suriye İç Savaşı Perspektifinden Geçmişten Günümüze Suriye-Rusya İlişkileri”,
TASAM, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/19580/gecmisten_gunumuze_suriye-rusya_iliskileri,
18.09.2015.(E.T:25.04.2017), s.8
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ilan etmiştir. 308
Rusya Federasyonu Başkanlığına 1999’da Putin’in gelmesiyle Rus Dış
Politikası ve diplomasisi aktif bir döneme girdi. Putin, Sovyetler Birliği’nde olduğu
gibi bölge ülkelerinde kendisine yakın rejimleri destekledi. Bu ülkelerle siyasi,
ekonomik, askeri ilişkileri geliştirilmesine önem verdi. Sovyetler Birliği döneminde
kalan borçları silinerek ya da askeri, enerji, diplomasi, siyasi, alanda antlaşmalar
gerçekleştirilerek Rus nüfuzu güçlendirildi.
Suriye, Sovyetlerin yıkılmasının etkisiyle Ortadoğu’da kendini izole edilmiş
hissetti. Özellikle İsrail’e karşı silahlanma rekabetinde çok zayıf kalmaktaydı. Suriye,
1990'lardan sonra biyolojik ve kimyasal silah çalışmaları yaptı. Çünkü bu silahların
caydırıcılık gücü konvansiyonel silahlardan daha etkilidir. Suriye’nin bu konudaki
politikalarına Sovyetlerden günümüze Rusya destek olmuştur. 309
Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardında Gorbaçov ve Yeltsin’in uyguladığı
dış politika ve diplomasi ağırlıklı olarak Batı yanlısı oldu. Ancak Putin ve Medvedev
döneminin uygulamaları, dış politikası ve diplomasisi faydacı yaklaşımlar sergiledi
ve Rus çıkarları öncelikli oldu. Bu dönemde Soğuk Savaşın zıt ilişkileri terk edilerek
uzlaşma ve ortak menfaatler ön plana çıktı. Rusya, büyük güç olmanın etkisiyle
realizm, merkeziyetçilik, faydacılık ve normallik kavramları üzerinden ilerledi.
Rusya uluslararası ilişkilerde büyük güç olmasının etkisini Putin döneminde etkin
kullandı. Rusya’nın jeopolitik, ekonomik ve kültürel varlığı ile Rusların tarih
boyunca uyguladığı politikalar birleştirilmeye başlandı. 310
11 Eylül 2001 Saldırıları ve ABD’nin 2003’te Irak’ı işgali uluslararası
ilişkileri, küresel ve bölgesel ülkeleri etkilediği gibi dünyanın daha karmaşık bir yöne
gitmesine neden oldu. ABD’nin Irak’a ve Afganistan’a müdahalesi Suriye Devlet
Başkanı Beşar Esad’ı kaygılandırdığı gibi üzerinde yoğun bir baskı hissetmesine
neden oldu. Ortadoğu’daki dış dinamikler, iç politikalar Suriye’yi sürekli krizleri
yönetme şeklinde politikalar üretmesine neden oldu. Güçlü aktörlerle çatışmalardan
kaçındı, faydacı ve esnek diplomasi ile ilişkileri gerginleştirmedi. Suriye, dış
politikasını esnekleştirdi. Güvenlik sorununu noktasında ise stratejik davranarak
Elnur Hasan Mikail, Yeni Çarlar ve Rus Dış Politikası, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007, s.73
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Suriye-Rusya İlişkileri’’, Karadeniz Araştırmaları, Sayı :15, Güz 2007,s.82.
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gücünü dolaylı olarak Hizbullah üzerinden sağladı. İran ve Rusya ile iyi ilişkiler
kurmaya çalıştı. 311
Suriye Devleti, 14 Şubat 2005 tarihinde El-Hariri suikastına karıştığı
gerekçesiyle uluslararası toplum tarafından baskı altına alındı. Suriye Devleti, ElHariri suikastına karıştığının dillendirilmesinin cezasını Lübnan’da çıkmakla yaşadı.
Mısır ve Ürdün, İsrail ile barış antlaşmasına otururken Suriye, İsrail ile siyasi ve
askeri sürtüşmeler yaşamaya devam etti. Çünkü Suriye’ye ait olan Golan tepeleri
İsrail işgali altındaydı. Suriye Devleti, Batılı ülkelerle diplomatik ilişki kurarken
Rusya’yla olan ilişkilerini ve dostluğunu derinleştirmeye devam etmiştir. 312
4.7

Çurkin ve Lavrov Diplomasisi

Rusya Federasyonu’nun BM Temsilcisi Vitaliy Çurkin Mayıs 2006 yılında
göreve geldi. BM’de yürüttüğü 10 yıllık döneminde Rusya’nın siyasi, ekonomik,
askeri ve diplomatik çıkarlarını etkili şekilde korudu. Rusya’nın BM Daimi
Temsilcisi Çurkin, görev süresince BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye, Ukrayna ve
Libya olaylarında etkili oldu. Çurkin, ABD’nin BM Daimi Temsilcileri Samantha
Power ve Susan Rice ile Ortadoğu, Balkanlarda yaşanan krizleri ve çatışmalarda
tartışmalar yaşadılar. Rusya BM Daimi Temsilcisi Çurkin, Gürcistan’da yaşanan
çatışmalar, Ukrayna’daki ayrılıkçı isyanda, Kırım’ın Rusya tarafından işgali ile Arap
Bahar’ındaki Libya, Mısır, Tunus ve Suriye’deki savaşlarda etkili diplomasi ile Rus
çıkarlarını korudu. 313
Vitaly Çurkin, Suriye İç Savaşı’nda BM Güvenlik Konseyi’nin Esad’ın
katliam yaptığını yönelik taslak tasarısını veto etmiştir. Çurkin, BMGK’de Suriye ve
Kırım sorunları ile ABD, İngiltere, Fransa BM Temsilcileriyle ağır tartışmalar
yürütmüştür. ABD’nin BM Temsilcisi Samantha Power’in Suriye’nin Halep kentinde
yaşanan katliam için Rusya ve İran’ı sorumlu tutması ile BMGK Power’in yaptığı
konuşmada Rusya’yı suçlayıcı olarak “Halep'in Ruanda, Srebrenitsa ve Halepçe gibi
onlarca yıl geçse de tarihte bir leke olarak kalacaktır” sözlerine karşılık Çurkin ise
“Power’ın konuşmasını ilginç buluyorum. Sanki kendisi Rahibe Teresa” yanıtı
Yasin Atlıoğlu, “Suriye Dış Politikasında Güç ve Güvenlik İlişkisi,
http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-48-2014040742suriye-dis-politikasinda-guc-veguvenlik-iliskisi.pdf, s.110.(E.T:27.04.2017)
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Rolü", Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012, s.146.
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vermiştir. 314Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, 20 Şubat'ta 64 yaşında
görev yaptığı New York’ta hayatı kaybetmiştir. 315
Rusya Federasyonu BM Daimi Temsilcisi Çurkin, BM Güvenlik Konseyi’nde
2011 yılında Arap Baharı’nın sonuçları ve özellikle NATO’nun Libya askeri hareketi
nedeniyle eleştirdi. Çünkü Libya hakkında BM Güvenlik Konseyi’nin 1973 no’lu
kararını sivil halkın korunması ve her türlü önlemin alınmasını içermekteydi. Buna
rağmen NATO’nun Libya’daki operasyonunda yüzlerce sivilin ölmesi ve ülkenin alt
yapısının tahrip edilmesini hoş karşılamadı. Ancak Rusya’nın Libya konusundaki
tavrı net değildi. Libya konusunda Putin ile Medvedev anlaşmazlığa düşmüştü. Tüm
gelişmeler nedeniyle Çurkin, Rusya’nın Güvenlik Konseyi’ndeki oylamada çekimser
kalarak diktatörlüğün destekçisi görünmekten uzaklaşmış ancak dolaylı destek
verilmişti. BM Güvenlik Konseyi’ne Aralık 2011’de Rusya Federasyonu’nun BM
Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin Başkanlık yapmıştı. Çurkin, Moskova’nın
NATO’nun Libya’daki olaylar, bombardımanı sırasındaki ölümlerin araştırılmasını
istedi. ABD, Fransa ve İngiltere sert tepki gösterdi hatta ABD’nin BM Temsilcisi
Suzan Ray, Rusya’yı Suriye olaylarının Birleşmiş Milletlerin gündeminde
düşürmekle suçladı. 316
Rusya Federasyonu, NATO’nun Libya’ya düzenlediği hava hareketinde
yüzlerce sivil insanın öldüğünü ve durumu daha da kötüleştirdiği gerekçesiyle
BMGK’nin Suriye’ye yönelik kararlarına itiraz etmesine neden oldu ve veto
gerekçelerinin meşruiyet kaynağı olmasının temelini oluşturdu. Rusya Federasyonu,
Kasım 2011’de Suriye kıyılarına askeri gemi göndererek Suriye hükümetine verdiği
desteğin ciddiyetini göstermiştir. Rusya, Suriye’ye verdiği askeri, siyasi desteğin
yanında Ortadoğu’daki stratejisi ile ekonomik çıkarları önem teşkil etmektedir.
Muhaliflere yönelik askeri tedbirleri tartışılan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a
yönelik uluslararası toplumun eleştirileri artarken Rusya, Suriye hükümetinin
yanında yer alarak Suriye olaylarını bitmesi için BMGK’nin çözüm taslak çağrılarını
desteklemektedir. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin,
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi hayatını kaybetti, http://www.hurriyet.com.tr/rusyanin-bm-daimitemsilcisi-hayatini-kaybetti-40372088, 20 Şubat 2017, (E.T:20 Mayıs 2017).
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Suriye’de şiddetin durması, insan haklarının ve Suriye’de reform uygulamalarının
hayata geçmesi için Arap Birliği’nin, Suriye hükümetine destek vermesini ve birlikte
çalışmalar gerçekleştirmesini istedi. Çurkin, Suriye hükümetine de Arap Birliği ile
birlikte çalışması konusunda baskı yapmıştır. Rusya’nın baskıları sonuç alıcı
olurken; Suriye, 19 Aralık 2011 tarihinde Arap Birliği'nin Suriye’ye gözlemci
göndermesini kabul etti ve Arap Birliği ile Suriye arasında bir protokol imzalandı.
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de ülkeleriyle Arap Birliği arasındaki
protokolün Rusya’nın isteği üzerine kabul ettiklerini açıkladı. 317
Rusya Federasyonu, Mısır Devleti ile Aralık 2011’de ilişki kurmaya başladı.
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2011’de Soğuk Savaş döneminin güçlü ülkesi
Mısır’ı ziyaret etti. Lavrov, Ortadoğu coğrafyasında ve Arap dünyasındaki ağırlığı
nedeni ile Mısır Dışişleri Bakanıyla bir araya gelerek Libya, Yemen, Suriye ve İran
gibi ülkelerdeki gelişmeleri ele alıp destek aramıştır. 318
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriye Dışişleri Bakanı Valid
Muallem arasından 10 Eylül 2013 tarihinden gerçekleşen görüşmede Esad’ın
kimyasal silahların imha edilmesini kabul etti.

Bu görüşmeden birgün sonra

Cenevre’de Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Eylül
2015’te Esad’ın kimyasal silahları yok etmeyi kabul ettiği konusunda anlaşmaya
vardılar. Lavrov, diplomasinin başarılı girişimi sayesinde ABD’yi ikna etti ve Batı ile
Arap devletlerinin Suriye’ye askeri müdahale seçeneğini ortadan kaldırdı. 319
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı John Kerry
Suriye İç Savaşı’ndaki gelişmeleri değerlendirerek Suriye’de yaşanan terör
olaylarının bitmesi için işbirliği yapacaklarını açıkladılar. Bu iki bakan Suriye’de
insani drama ilişkin ve siyasi çözüm konularını değerlendirerek Cenevre’de çözüm
için bir araya geleceklerini belirttiler. 320Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
ABD'nin Suriye hava üssüne yaptığı saldırının, 2003'te Batı'nın Irak'a Birleşmiş
Sedide Kayrak, “Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu Politikası”, (Erişim Tarihi): 27 Şubat 2012,
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Milletler izni olmadan yaptığı askeri hareketti hatırlatarak tepki gösterdi. Lavrov,
ABD'nin Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırılarıyla El Nusra’nın
güçlenmesine

yaracağını

ve

kışkırtma

niteliğinde

saldırı

kapsamında

değerlendirdi. 321
4.8

ABD ve Rusya İlişkileri

ABD ile Rusya ilişkileri 1990 ve 1991 yılları arasında Soğuk Savaşı sona
ermesiyle yeni bir döneme girmiştir. Soğuk savaşın bitmesiyle bu iki ülke arasında
ilişkiler başlangıçta iyi gelişti. Ruslar, nükleer silahların güvenliği ve ekonomik
konularda ABD ile işbirliği yürüttü. Rusya, NATO’nun eski Varşova Paktı’nın bazı
ülkelerini üye olarak kabul etmesini ve genişlemesini ilk başlarda ses çıkarmadı.
Ancak NATO’nun genişlemeyi sürdürmesi ve Rusya’nın güvenliğini tehlike atmaya
başlamasıyla ilişkiler bozulmaya başladı. Rusya, 1990’lar ve 2000’lerde Irak
konusunda BM Güvenlik Konseyi kararlarını veto etme tehdidine karşı ABD ise Rus
istihbarat

görevlilerini

tutukladı.

ABD’nin

2001’de

Anti

Balistik

Füze

Antlaşması’ndan çekilmesi, silahlanma yarışı Rusları endişelendirmeye başladı.
2003 Irak Savaşı öncesinde Rusya, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde onay
alma kararına karşı çıktığı gibi önerilen her kararı veto etme gerekçeleri sundu.
2008’de Rusya, ABD müttefiki Gürcistan’a karşı bir savaş başlattı. Bu olaylar
nedeniyle ABD ile Rusya arasında gerginlik çıkmasa da ilişkilerde geriye gidiş
başladı. Rusya, ABD’nin düşmanları Venezuela ile ortak askeri tatbikat yapması ve
İran’la ilişkilerini geliştirmesi gerginlik yarattı. Rusya, ABD’nin müttefikleri
Gürcistan, Ukrayna’yı tehdit etmesi ilişkileri geriletmeye başladı. ABD ile Rusya
arasında bu gerginlikler yaşansa da iki ülke arasında ideolojik farklılık
bulunmamaktadır. Soğuk Savaşı’ı komünist ve kapitalist ayrılık çatışması
bulunmamaktadır. İki ülke İslami radikal cihatçı örgütlerle mücadele ettikleri gibi
çıkarlarının örtüştüğü durumlarda işbirliğini yürütmektelerdir. 322
4.9

Rusya-Çin İlişkileri

Rusya-Çin arasında stratejik, politik ve ekonomik faktörler etkili olsa da uzun
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu saldırı 2003'teki Irak işgalini hatırlattı,
http://t24.com.tr/haber/rusya-disisleri-bakani-lavrov-bu-saldiri-2003teki-irak-isgalinihatirlatti,397923, 7 Nisan 2017, (E.T: 23.05.2017)
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yıllar inişli çıkışlı ilişkiler kurmuşlardır. Sovyet Birliği lideri Gorbaçov’un 1989
yılında Çin’i ziyaret etmesiyle başlayan ilişkiler iki ülkenin birlikte hareket etmesini
gerekli kılan ABD’nin hegemonyalığına ve NATO’nun genişleme politikaları etkili
olmuştur. Rusya ve Çin’i yakınlaştıran gelişmeler ekonomik ve siyasi konular oldu.
Rusya, Çin’in 1989 Tiamenmen olayları ile Tayvan meselesini ülkenin iç olayları
olarak değerlendirerek Çin’in iç ilişkilerine karışmayarak bu şekildeki tutumu iki
ülkenin birbirlerine daha güvenli bakmasını sağladı. Rusya ile Çin 1990 yılında
Sovyet-Çin sınırındaki askeri güçlerinin karşılıklı olarak düşük seviyeye çekerek
gelişmesine katkı sağladılar. Bu yaklaşım iki ülke arasında güven ve ilişkileri
geliştirdi. Rusya ile Çin arasında 1992-1996 yıllarında yoğun ilişkiler başladı. Boris
Yeltsin, 1992-1996 yıllarında Pekin’i ziyaret etti. Bu ziyaretlerde iki ülkenin
dışişleri, savunma, askeri ve ekonomik yetkilileri de bulunmuştur. Bu ziyaretler
siyasi ve ekonomik birçok antlaşmayı beraberinde getirdi. Bu ilişkilerin
yükselmesine dolaylı olarak Batı ülkeleri katkı vermiştir. Çin’in 1989 Tiamenmen
olayları nedeniyle Batı tarafından Çin’e uygulanan ambargo etkili olmuştur. Çin’in
silah ihtiyacının silah üreticisi Rusya karşılayarak hammadde, enerji ihtiyaçlarına
destek vermiştir.1994 yılında Rusya Dışişleri Bakanı Yevgeni Primakov’un iki ülke
arasında yakın ve dengeli politikalar kurulmasını sağlamıştır. Çin ve Rusya arasında
1997 yılında İyi Komşuluk ve Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. Rusya ve Çin,
ortak bakış açılarına sahip olduklarını açıklayarak ABD hegemonyasına karşı çok
kutuplu dünya ve yenidünya düzeni bildirgesini ilk bu dönemde açıkladılar. 323
Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in 2000 yılında iktidara gelmesiyle ilk Asya
ziyaretini Çin’e gerçekleştirdi. Rusya bu

ziyaretti denge siyaseti olarak

değerlendirmektedir. Rusya’nın küresel bir güç olarak etkili olması hem Asya hem
de Avrupa ile ilişkileri gelişmesinden geçmektedir. Rusya ve Çin arasında stratejik
işbirliği

Şengay

İşbirliği

Örgütü

içinde

ortak

mekanizmaları

kurmasıyla

sağlanacaktır. Her yıl yayınladıkları bildirilerde ortak hareket, dostluk, işbirliği,
gelişen olaylara karşı ortak hareket etme yönünde karar çıkmaktadır. Rusya, 2002
yılında çok kutupluluğu tekrar dile getirerek iki ülkenin çok kutuplu dünyada ve
BM’de güçlenmesini istemektedir. 324
Doç. Dr. İrfan Kaya Ülger, Putin’in Ülkesi: Yeni Yüzyıl Eşiğinde Rusya Federasyonu,1.Baskı,
Seçkin Yay., 2015,ss.611-614.
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ABD’ye karşı iki ülke ortak hareket etmektedir. Amerika’nın 1995’de
Balkanlar’da Bosna müdahalesi oldukça rahatsızlık yaratmıştır. Çin ise 1996’da
ABD-Japonya Güvenlik Antlaşmasında Japonya’ya sorumluluk vermesi ve Pasifik’te
Amerika ile birlikte hareket etmesinden rahatsız olmuştur. Rusya ve Çin’in ABD’ye
karşı

rahatsızlıklarından

ABD’nin

Bosna

operasyonundan

çok

NATO’nun

genişlemesi rahatsız etmiştir. Çin açısından ise Japonya’dan çok Tayvan’ın statüsü
konusunda ABD’nin alacağı tavır önemlidir. Soğuk Savaş’ın ardında siyasi, ekonomi
ve askeri büyüklüğü olan Rusya ve Çin, ABD için tehlike oluşturmaktadır. Soğuk
Savaşın ardından ABD’nin NATO aracılığıyla Avrupa ve Balkanlara müdahale
etmesi, 2001’deki Afganistan ve 2003 yılındaki Irak işgali Rusya ve Çin’i
kaygılandırdı. Bu kaygılarını artıran gelişmede NATO’nun 1999’da Polonya, Çek
Cumhuriyeti ve Macaristan’ı üye yapmasına ek olarak 2004 yılında da Bulgaristan,
Litvanya, Estonya, Slovakya, Slovenya, Romanya’yı üye yapması Rusya’yı
çevreleme kaygısını kuvvetlendirdi. NATO’nun çevreleme politikası nedeniyle iki
ülke ABD’ye karşı ortak hareket etmeye başladılar. Rusya ve Çin karşılıklı iyi
ilişkilerin gelişmesi için 2006 yılında Çin’de Rusya yılı, Rusya’da 2007 yılında Çin
yılı ilan etti. 2011 yılında Rusya Devlet Başkanı Medvedev ve Putin ziyaretlerinde
birçok alanda karşılıklı ticari ve enerji antlaşmaları imzalandı. 2013 yılında Çin
Başkanı Xİ Jiping Rusya ile ilişkiler önem verdiği seçimi kazanmasından beş gün
sonra Rusya ziyareti ile göstermiştir. 325
4.9.1 Rusya-Çin Problemleri
Rusya-Çin
arasındaki
ilişkileri

dönemlere

ayırarak

anlaşılmasını

kolaylaştırabiliriz. Birincisi 1997-2001 yılları karşılıklı yumuşama sinyallerinin
verildiği dönemdir. İkincisi 2001’den 2008’e kadar Çin’in güçlenmesini kapsar.
Üçüncüsü ise 2008’den sonraki yıllar Rusya’nın Orta Asya’daki baskınlığı nedeniyle
jeopolitik olarak Çin’i rakip görmesidir. Rusya ve Çin arasında tarihsel olarak
politik, ekonomik, enerji, ticaret ve askeri alanda rekabetten kaynaklı sorunlar
oluşmuştur. Çarlık Rusya’sı ve SSCB dönemlerinde Rusya, Çin’e göre daha
başarılıydı. Son zamanlarda hızlı büyüme ve gelişme gösteren Çin, gücünün etkisi
nedeniyle küresel güçlerle sorunlar yaşamakta bu sorunların yanında Rusya’yla
problemler yaşamaktadır. Modern Rus-Çin ilişkileri kanlı savaşlar, emperyalist
325
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hayaller ile karşılıklı suçlamalarla geçmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla
zayıflayan Rusya, Çin’in ekonomik ve siyasi olarak güçlenmesinden rahatsız olmaya
başladı. Rusya ve Çin arasında medeniyet çatışması yaşanmakta ve iki ülkenin
kültürel farklılıkları çok derinlere gitmektedir. 326
Rusya ile Çin arasında Çinli göçmen sorunları yaşanmaktadır. Enerji alanındaki
problemler ve askeri alandaki sorunlar dikkat çekmektedir. Rusya’ya Çinli göçmen
sayısındaki artış özellik Rusya tarafından tedirginlikle karşılanmaktadır. Enerji
alanında ise ilişkilerin sıklığına göre şekillenmektedir Rusya, elindeki enerji kozunu
kaybetmek istememektedir. Enerji boru hatlarının geçiş noktalarını, Çin’in
çıkarlarına

ters

şekilde

gerçekleştirmektedir.

Şangay

İşbirliği

Örgütündeki

birlikteliğe rağmen; Rusya’nın, başını çektiği, Ortak Güvenlik Antlaşması
Örgütü’nde Çin, Çin’in başını çektiği ASEAN+3 İşbirliği Örgütünde Rusya’nın
olmaması stratejik ortaklık açısından kaygı uyandırmaktadır. Rusya’nın silah
ticaretinde önemli bir ülke olan Çin, her geçen gün silah teknolojisinin
geliştirmesiyle Rus silah pazarından uzaklaşmakta ve bu durumdan Rusya rahatsız
olmaktadır. Çin, modern silahları ve füze sistemlerini üretmeyi hızlandırmaktadır.
Çin’in Rusya’dan silah alımını düşürmesine ek olarak gelişmiş silah sistemlerini
üretmeye yönelmesi Rusya tarafından tehdit olarak algılamaktadır. 327
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SONUÇ
Rusya’nın uzun bir geçmişe sahip olduğu Ortadoğu ve Suriye’de nasıl
hareket ettiği konusunda bir değerlendirme gerçekleştirildi. Rusya’nın bugünkü dış
politikasının anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla farklı dönemlerin dış politika
karşılaştırması yapıldı. Bu geçmişin izlerine bakarak Rusya’nın Suriye’de oynadığı
role ilişkin bir çıkarım yapılacak olursa Rusya’nın tarihsel mirasının devamını
yürütmekte olduğu ve stratejisini bu politika üzerine kurduğudur.
Rusya’nın Dış Politikasını belirleyen gelişmeler aslında uluslararası siyasal
sistemde ABD, AB ve Çin gibi küresel güçlerle mücadele yürütmesi şeklinde
gelişmiştir. Kafkaslar’da Gürcistan ile Abhazya ve Güney Osetya sorunları; Batı’da
NATO, Ukrayna, Kırım problemleri, Balkanların Yugoslavya Savaşı ve Kosova
sorunu; Ortadoğu’da Afganistan, İran, Irak, Suriye sorunları vardır. İç politikada
Çeçenistan ve Dagıstan sorununa ek olarak Kazakistan ve Çin problemleriyle
uğraşmaktadır.
Rusya’nın ABD ve NATO tarafından çevrelenmesi nedeniyle küresel güçlere
sert çıkışlar yapmaya mecbur kaldı. ABD’nin çevreleme politikasına karşı Rusya’da
yakın çevre doktrini ile yanıt verdi. Çevresindeki ülkelerle askeri, siyasi ve ekonomik
ilişki geliştirdi. Rusya’nın yakın çevresinde 2008’de Gürcistan savaşı, Ukrayna
krizleri ve 2010 yılında ortaya çıkan Suriye İç Savaşı’na müdahale etmek zorunda
kaldı. Rusya’nın bu bölgelerle tarihsel bağları güçlüdür. Buraları tamamen
kaybetmesi demek Rusya’yı güçsüzleştirecektir.
Çarlık

Rejiminden

günümüze

Ortadoğu’nun

tarihsel

arka

planında

Ortadoğu’nun vazgeçilmez olmasının Rusya’nın küresel bir güç olmasını sağlayan
isteklerde aramak gereklidir. Bu uğurda kapsamlı savaşlar yapmıştır. Rusya’nın Dış
Politikasını tamamen Ortadoğu oluşturmamaktadır, ancak Suriye’nin özgül ağırlığı
yadırganamaz. Rusya’nın, Suriye ile sadece ekonomik bağları bulunmamaktadır.
Doğu Akdeniz’de jeopolitik ve askeri bağlantısını Tartus deniz üssüyle
sağlamaktadır.
Çarlık rejimi ve imparatorluk dönemlerinin tarihsel emelleri bulunmaktaydı.
Önce Karadeniz’e sonra Baltık Denizi’ne ve Balkan üzerinden ya da boğazlar
üzerinden Ege ve Akdeniz’e ulaşmayı hedeflemekteydi. Ruslar küresel bir güç olmak
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amacıyla ve büyük devlet statüsüne kavuşmak için genişlemesini güneye doğru
kaydırdı. Rusların güneye inme hedefleri arasında denizlere ulaşmak önemliydi.
Rusların denizlere inmesi stratejikti ve bu hedefleri gerçekleştirmek için denizlere
inerken küresel güçlerle sorunlar yaşamaktaydı. Ancak Ruslar, denizlere inmeyi
aşama aşama gerçekleştirdi. Bu uğurda yıllara varan savaşlar ve diplomasiler yürütse
de en sonunda amacına ulaştı. Bu uğurda büyük savaşlar ve bedeller ödeyen Rusya,
Suriye’yi kaybetmesi halinde Tartus ve Lazkiye’yedeki varlığı son bulacaktır.
Akdeniz’in kaybedilmesi Rusya’nın tarihsel mirası üzerinde yükseldiği atalarının
kazanımlarını geriye gitme sürecini başlatır.
Rusya, Batı ile Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Atlantik politikasını
yürüterek ilişkileri geliştirmeye çalıştı. Soğuk Savaşla güçsüzleşen Rusya, soğuk
savaşın ardından tekrar yükselmeye ve güçlü bir devlet olmanın yollarını aradı.
Soğuk Savaş’ın ideolojik kodlarını terk eden Rusya, ekonomik sistemini kapitalist
sistem ile uyumlu hale getirerek siyasi yaşamda liberal politikalar ve dış politikada
ulusal çıkarları merkezine aldı. Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin iyi gitmesi uzun
sürmedi. Rusya, kısa süreliğine dengede götürdüğü Atlantik-Avrasya ilişkilerini
Suriye İç Savaşı ile Avrasyacı eksene kaydırdı. Batı ile yaşadığı askeri ve siyasi
sorunları Avrasyacı politika ile çözmeye çalıştı.
Rusya ile ABD arasında soğuk savaş dönemi süresince her alanda mücadele
yaşanmaktaydı. Bu mücadele merkezlerinden birini Ortadoğu diğerini de Batı
oluşturmaktaydı. Rusya Devlet Başkanlığı’na Vladimir Putin 2000 yılında
geçmesiyle hem ABD hem de Batı ile ilişkileri kısmen rayına oturttu. Buna rağmen
Putin, ABD’nin küresel gücünü dengelemek için iktidarının ilk yıllarında hem Askeri
Doktrin hem de Dış Politika Doktrini açıkladı. Bu doktrinlerin sınırlarını Sovyetler
Birliği coğrafyasını oluşturan yakın çevresi belirledi. Rusya, ABD’nin küresel gücü
karşısında yer almaktan çok politikalarını destekleyerek iyi ilişkiler yürüttü. Bu
politikanın kritik eşiği de Rusya, 11 Eylül 2001 yılında ABD’ye karşı El Kaide’nin
düzenlediği terör saldırıları nedeniyle sıcak mesajlar yolladı. Rusya, Amerika’nın
Taliban ve El Kaide’ye askeri operasyon yapmasına destek vermenin yanında
üslerini kullanmasına izin verdi.
Rusya ve ABD arasında yakınlaşma yaşatan Afganistan operasyonu ardından
ABD’nin 2003’teki Irak’a askeri müdahalesi ilişkileri gerginleştirdi. Rusya, bu
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dönemde Atlantik-Avrasya ilişkilerini koruma politikası yürütse de ABD’nin hem
Irak askeri hareketine hem de Kosova müdahalesine oldukça sert tepkiler verdi.
NATO ve AB ülkelerinin, Rusya’nın yakın çevre olarak ilan ettiği ülkelerle ilişki
geliştirmeleri ve Ortadoğu’da askeri operasyonları tedirginlik yarattı. Bu tedirginliği
artıran gelişmede ABD’nin, Rusya sınırlarına çok yakın yerlere füze sistemleri
yerleştirmesi güvenlik tehdidini iyice artırdı.
Putin; İran, Irak, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle iyi ilişkiler kurarken, ABD
özellikle Irak ve İran’dan şer ekseni olarak bahsetmekteydi. Rusya’nın, ABD’nin
Irak’a düzenlenecek askeri operasyona karşı çıkmasına rağmen ABD askeri
müdahale gerçekleştirdi. Rusya ile ABD arasında çıkarlar bazen örtüşse de genel
itibariyle çatışma havasına girerek ilişkiler inişli çıkışlı bir süreç yaşamaya başladı.
Rusya ve Batı ülkeleri arasında asıl çekişme alanı BDT ülkeleri üzerinde
gerçekleşmiştir. ABD ve Batı, Rusya’nın en hassas olduğu bölgede ve küresel
dengelere gelişi güzel müdahaleler yapmaya başladı. Renkli devrimler olarak
gerçekleşen halk hareketleri Rusya ile Batı yanlısı iktidarların çatışması şeklinde
yürümüştür. Çünkü bu dönemde 2000’de Sırbistan, 2003’te Gürcistan, 2004’te
Ukrayna,

2005’te Kırgızistan Batı yanlısı yönetimler iş başına gelmiştir. Bu

bölgelerdeki müdahalelerde genellikle Batı destekli olması Rusya’yı ulusal
çıkarlarını korumak için müdahaleler yapma ihtiyacı doğurdu. Bu gelişmeler
NATO’nun genişlemesi yoluyla Rusya’yı çevrelediği ve güvenlik politikası
noktasında kaygılar yaşamasına neden oldu.

Çünkü NATO’nun Polonya, Çek

Cumhuriyeti ve Macaristan’ı üye yaparken Kosova’ya askeri harekatı sonucunda
Sırplara zarar vermesi Rusya ile ABD arasında ilişkileri iyice yaraladı. Gürcistan ve
Ukrayna’nın NATO üyeliğine yönelik istekleri de Rusya’yı tedirgin olmasını
güçlendirdi.
Rusya Federasyonu, uluslararası birçok sorunda askeri yolları en son
kullandı. Kosova’da, Gürcistan’da Güney Osetya ve Ahbazya, Kırım’da, Suriye’de
ağırlıklı olarak diplomatik ve barışçıl yöntemlerde hareket etsede zaman zaman
askeri operasyonlarla küresel düzene geri döndüğü sinyalleri verme ihtiyacı
duymuştur. Rusya hem yakın çevresinde hem de uzak çevresinde BM ile hareket
ederek sorunların dış müdahale ile değil diplomasi ile çözümünden yana oldu.
Suriye İç Savaşı’nı çözmek için Rusya, stratejisini diplomasi olarak kullansada
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ABD’nin ve Batı’nın Rus nüfuz alanlarına hesapsız müdahaleleri askeri güç
kullanmasını zorunlu kıldı.
Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a müdahalesi Ortadoğu’dan çekilmesine
neden olurken Rusya Federasyonu ise Suriye İç Savaşı ile Ortadoğu’da kalıcı
olmanın çabasına girdi. Suriye krizi Rusya’nın sadece Ortadoğu’da değil Kafkasya,
Asya ve Batı ile ilişkilerini etkileme ağırlığı bulunmaktadır. Rusya’nın Suriye’de
kazanması halinde politikalarına daha kararlı sarılması ile sonuçlanacaktır. Rusya’nın
olası bir yenilgisi ülke içerisinde ekonomik sıkıntıları yaracaktır. Rusya
Federasyonu’nun Kuzey Kafkasya’da uzun süredir uğraştığı bağımsızlık yanlısı
hareketleri hızlandırmasına neden olabilir.
Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin 2011 yılında Libya’ya karşı askeri
hareketini veto etmeyerek çekimser kalmasının sancılarını hem ekonomik hem de
siyasi olarak yaşamıştır. Rusya’nın, Libya konusunda çekimser kalmasının nedeni
ABD’nin 11 Eylül saldırılarına maruz kalmasının ardından ABD ve Batı ile kurduğu
olumlu etkiyi korumak istemesinde kaynaklanmaktadır. Buna rağmen NATO’nun
askeri operasyonuna karşı çıkmıştır, ancak NATO Libya’ya askeri operasyonu
oldubittiye getirdi. Bu askeri operasyonda Rusya’nın Libya ile kurduğu ekonomik ve
askeri ilişkiler büyük zarar gördü. Rusya, Libya askeri operasyonunu veto
etmemesinin pişmanlığını Suriye İç Savaşı’nda BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı
çoğu kararı veto ederek göstermiştir. Buna ek olarak ABD’nin 2003 yılında Irak’a
müdahale ederken kimyasal silah açıklamalarının gerçek dışı çıkmasıyla hem
dünyada hem de Rusya açısından inandırıcılığını yitirmesine neden oldu. Suriye’de
de sık sık kimyasal silah kullanıldığı iddiaların öne süren ABD’nin hem Rusya hem
de Çin tarafından sürekli veto edilmesinde ABD’nin küresel düzeni istekleri
doğrultusunda şekillendirmesine izin verilmemesinin yanında Irak müdahalesinin ve
kimyasal silah aldatmacasının hafızalarda tazeliğini koruması etkili olmuştur.
Birinci Çeçen Rus Savaşında ve Yugoslavya’nın parçalanması sürecinde
ABD ile Rusya arasında çıkar çatışmasının temelleri atılmıştı. NATO’nun Kosova
Savaşına müdahalesi, ABD’nin Irak’a askeri hareket düzenlemesi ile Renkli
Devrimler sürecinde Gürcistan ve Ukrayna müdahaleleri, Rusya ile Batı arasında
gelişen ilişkilere büyük zarar verdi.
Putin, 2000 yılından günümüze kadar eski Sovyet Cumhuriyetlerinde gelişen
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savaşlar, ayaklanmalar, çatışmalar ve Batı müdahalelerine sesini yükseltmeye
başladı. Rusya’nın Gürcistan ve Ukrayna’ya müdahale etmesiyle Batı’ya açık açık
tepki göstermesinin yanında eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinden uzak
durmasını hatırlattı. Rusya hem Batıya hem de Amerika’ya, Suriye İç Savaşı ile
açıktan şu mesajları vermiştir. Müttefik olduğu ülkelere dışarıdan gelecek
müdahaleler sessiz kalmayacağını, müttefiklerine sadık olduğunu göstermiştir. En
büyük tepkisi tek kutuplu ABD dünyasına karşı çok kutupluluğu savunarak AB ve
NATO’nun genişleme stratejisinde daha fazla izin vermeyeceğini ilan etmiştir.
Rusya, Suriye İç Savaşı’nda oldukça kararlı bir tutum sergilemiştir.
Rusya, 2011 yılında Ortadoğu’da başlayan Arap Baharı’nı izleme stratejisi
izlemiştir. Rusya, uzun sure sessiz hareket ederek Arap Baharı’na taraf olmamıştır.
Ancak Rusya’nın Suriye’deki tavrı Ortadoğu’daki varlığını ilgilendireceği için
politikasını burada şekillendirmiştir. Rusya, Suriye İç Savaşı’nda, küresel güçlerle
sıcak çatışmayı göze alarak Suriye’de askeri müdahale gerçekleştirdi. Rusya ve
ABD, Suriye İç Savaşı’nın ilk yıllarında diplomatik kanalları kullanmayı tercih
etmişlerdir. İki ülke Suriye İç Savaşı’nın devam etmesi karşısında ve Suriye’de farklı
aktörlerin devreye girmesiyle sıcak bir karşılaşma ihtimali artmaya başlamıştır.
Rusya ve Amerika,

Suriye’de kontrolü altına aldıkları bölgeleri zaman zaman

bilerek ya da yanlışlıkla askeri hava hareketleri düzenleyerek bombalama
gerçekleştirmekte ve karşılıklı

mesajlar vermektedirler.

İki

ülke çıkarları

doğrultusunda Suriye’de bir çözüm geliştirmeye yakın olsada askeri çatışmalar
yaşama potansiyeli de yüksektir. Rusya ve ABD’nin egemenlik ve denetimi altında
olan bölgelerde kısmen çatışma yaşanmasa da zaman zaman birbirlerine farklı
araçlarla mesajlar vermektedirler. Suriye topraklarında kısa vadede bir çözümün
gerçekleşmesinin zor olduğunu ancak çözüm gelişmemesi halinde de Suriye İç
Savaşı uzayacaktır. Suriye İç Savaşı’nın uzaması haline küresel güçlerin, bölgesel
aktörlerin ve Körfez ülkelerinde yaşanacak olası gelişmelerin Ortadoğu’daki hassas
güç dengelerini tehdit etmesine neden olacağı gibi bölgesel bir savaşın çıkmasını da
artırmaktadır.
ABD, Suriye Devleti’nin İdlib kentinde kimyasal silah kullanmakla suçladı.
Bu gerekçeyle ABD, Doğu Akdeniz’deki savaş gemilerinden 59 Tomahawk Land
füzesi ile Suriye Devleti’ne ait Humus şehrindeki Şayrat Hava üssünü füzeyle vurdu.

144

Bu saldırılardan önce de ABD’nin başını çektiği koalisyon uçakları Suriye Ordusunu
ve rejim yanlılarını 18 Mayıs’ta, 6 Haziran’da El Tanf bölgesinde vurmuştu. Suriye
İç Savaşı’ndaki Rus-Amerikan ilişkileri ABD’nin hava saldırıları nedeniyle
dalgalanmalar şeklinde ilerlemektedir. Rusya Federasyonu, ABD’nin düzenlediği
saldırıları karşısında uluslararası hukuk ihlali gerekçesiyle BMGK göreve
çağırmıştır. ABD’nin Suriye’ye füze saldırıları gerçekleştirmesi nedeniyle Rusya’da
Akdeniz’e savaş gemileri gönderdi. ABD’nin, Suriye’de hava saldırısı düzenlemesi
küresel güç gösterisi sergilemesiyken Rusya’da ABD’yi Irak işgalini gerekçe
göstererek ABD’yi saldırgan davranmakla ve BMGK kararı olmadan hareket
etmekle suçlayarak diplomasinin gücünü kullanmaktadır. Suriye, İran ve Rusya için
fiili olarak işler yolunda giderken başta ABD, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye için
durum iç açıcı görünmemektedir. Rusya, ABD’nin bu saldırgan tavrının ve hava
saldırılarını kimyasal silahlarla mücadele olmadığını ileri sürmektedir. Rusya,
ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan 2003’te de Irak’ta kitle imha
silahları gerekçesiyle saldırı düzenlediğini ve gerçek dışı olduğunu sık sık örnek
vermektedir. Rusya, ABD’nin Irak’ta yaptığı kimyasal propagandayı Suriye’de de
tekrarladığını

hatırlatarak

uluslararası

toplumda

bu

diplomasisiyle

destek

bulmaktadır.
ABD ve Rusya arasında Suriye İç Savaşı nedeniyle gerginlik artmaktadır.
Ancak ABD ve Rusya gibi küresel iki gücün nükleer silah bulunması nedeniyle savaş
ihtimalleri çok düşük görünmektedir. Rusya ve ABD arasındaki küresel güç rekabeti,
jeopolitik çıkarları ile askeri ve ekonomik üstünlük ve ilişkileri doğrudan bir savaş
çıkmasını önlemektedir. Rusya ve ABD’nin savaşmasının Ortadoğu ve diğer
kıtalardaki gelişmeleri etkileyeceğinden iki ülke istese de Suriye’de karşılaşması
küçük bir ihtimaldir. Çünkü bu iki ülke arasındaki asimetrik ve simetrik ilişkileri
dünya savaşına tetikleyecektir bu nedenle Rusya ve ABD, Suriye’de sadece
birbirlerini dengelemeye çalışmaktadır.
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