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SUNUŞ 
OĞUZ OYAN
Dayanışma Forumu Dergisi’nin dördüncü sayısı gene zengin bir içerikle okuyucuyla buluşuyor. 
Bu sayının dosya konusu “AKP Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası” ana başlığını taşıdığı için 
en büyük rol “Uluslararası İlişkiler Komisyonu” üyelerimize düştü. Ama dış politikayla ilgileri hep 
canlı olan Komisyon dışındaki DM üyelerimizden de destek alınması ihmal edilmedi.

Bu sayının hazırlıkları Ukrayna’daki krizin açık savaşa dönüşmesi öncesinde tamamlandı. 
Dolayısıyla Dergi’deki Ukrayna krizini merkeze alan iki kapsamlı yazıda da 24 Şubat öncesinde 
Rusya-Ukrayna-ABD-NATO-AB arasındaki gerginliğin nasıl adım adım derin bir krize evrildiğinin 
siyasi analizleri yer almakta. Ukrayna Savaşı’nın enine boyuna tartışıldığı bir başka DF sayısının 
çok fazla gecikmeyeceği şimdiden belli olmuştur da diyebiliriz.

Bu savaş “kaçınılmaz” değildi; bu nedenle “meşru” sayılamaz. Ölenlerin, sakat kalanların, 
evini/ yurdunu terketmek zorunda kalanların, işini/gücünü yitiren emekçilerin, tarımsal 
üreticilerin kayıpları esas olarak telafi edilemez. Bu çapta bir askeri istilaya girişen Rusya’nın 
“haklı gerekçeler” üzerinden mazur gösterilmesi de düşünülemez. Ama bu bizim, bu 
savaşın baş kışkırtıcılarını, başta ABD ve NATO’yu ve onların güdümünden çıkıp tarafsızlığı 
seçemeyen Ukrayna yönetimini sorumlular listesinin başına yazmamıza engel oluşturmaz. Batı 
emperyalizminin, savaşın uzaması için Ukraynalıların sırtından bir “vekâlet savaşı”nı körükleme 
ahlaksızlığını görmemize de mâni olmaz.

ABD emperyalizmi eğer, Sovyetlerin çöküşünde olduğu gibi, Rusya’yı içten bölerek ona yeni 
bir teslimiyet çizgisini dayatmak ve böylece onun nükleer gücünü içerden teslim almak gibi 
hesaplar içinde olduysa, bunun tutacağı bir zeminin olmadığı herhalde anlaşılmıştır. ABD’nin 
kendi çıkarları için sınır ülkelerini nasıl kolayca savaşın hedef ülkesi haline getirdiği görüldükten 
sonra NATO üyelerinin ABD’nin arkasında konsolide olması beklentisi dahi tam tersine 
dönebilecektir.

Savaşın güncel ve artçı sarsıntıları tüm dünyayı etkilemektedir. Türkiye, savaşan ülkeler 
dışında en olumsuz etkilenen üçüncü ülke konumundadır. Siyasi düzlemde, Motrö’ye 
sadakat göstererek, savaşan ülkelere eşit mesafede durarak ve yaptırımlara katılmayarak 
olumsuzluklardan kaçınabilir. Ekonomik etkilerden kaçınmak ise zordur. Dünya emtia 
fiyatlarındaki sıçrama, TL’nin değer kaybı yüzünden Türkiye’ye çifte şok olarak yansımaktadır. 
Aslında TL’nin değer kaybını önemli ölçüde gidermek Türkiye’nin elindedir, ama önünde 
cehalet duvarı durmaktadır. Ülkeyi 20 yıldır yönetip de gıda ve enerji bağımsızlığını sürekli 
aşındıran ve küresel tekellerin insafına terkeden bir iktidarın kimin hizmetinde olduğu da artık 
toplumca sorgulanmak zorundadır.

Dayanışma Meclisimizin bugünkü en acil talebi Ukrayna’da ateşkesin bir an önce sağlanarak 
silahların susması ve barış müzakerelerinin hızla sonuca ulaştırılmasıdır. İnsanlık, dünyayı 21. 
yüzyılda daha büyük savaş felaketlerinden sakınmanın anlamlı bir örneğini Ukrayna’da vermek 
zorundadır. 

Dayanışma Meclisi, insanlık tarihinin en yıkıcı yüzyılı olan 20. yüzyılın bir “benzerinin” hatta onun 
nükleer versiyonunun bu yüzyılda tekrarlanmasına karşı durmayı bir görev olarak bilecektir. DM 
bu acımasız savaş ortamını, Rusya ve Ukrayna emekçileriyle, sosyalist/komünist hareketleriyle 
dayanışmasını ifade etmenin de bir fırsatı saymaktadır. Barış sanıldığı kadar uzakta değildir; 
yeter ki halklar istesin. Barışa hep birlikte yürümek umuduyla…
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ERHAN NALÇACI
AKP DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN 
DIŞ POLİTİKASI

SÖYLEŞİ

AKP dönemi dış politikaları Cumhuriyet’in 
önceki dönemlerinden ayırmak mümkün olur 
mu? AKP döneminde nitelikçe bir değişiklik 
oldu mu sizce?

AKP’nin yönetimde olduğu yaklaşık 20 
yılda Cumhuriyet’in önceki dönmelerine 
göre dış politikada nitelikçe bir değişiklik 
olduğu açık, ancak son 20 yılı önceki 80 
yılla karşılaştırmanın güçlükleri var. AKP 
öncesi ve sonrası dönem burjuvazinin 
kesintisiz iktidarına dayanmasına rağmen 
iç ve dış dinamiklerdeki değişikliklere 
bağlı olarak kendi içinde farklı karakterde 
bölümlere ayrılabilir. Ayrıca keskin sınırlardan 
çok birbirinin içine geçen dönemlerden 
bahsediyoruz. 

Ancak bir söyleşi sınırları içinde kalacağımız 

düşünülürse, çok kabaca İkinci Dünya Savaşı 
sonrası dönemle AKP yönetiminde 2008 
sonrasını karşılaştırmak bize en çarpıcı sonucu 
verecektir.

ABD’nin tartışmasız hegemonik güç olduğu 
emperyalist sistem ile Sovyetler Birliği’nin 
öncülüğündeki sosyalist sistem arasındaki 
dünyada Türkiye burjuvazisi için süreç 
daha sadeydi. Sınıfsal olarak yeri belliydi, 
Kore Savaşına ABD yanlısı olarak katılmış 
ve kuruluşundan kısa bir süre sonra NATO 
üyesi olmuştu. Türkiye sermayesi bu dünya 
çapındaki sınıf mücadelesinde ve büyük 
güçlerin çatışmasında ancak tasarruf hakkını 
kullandığı ulusal ölçekte kendi egemenliğini 
korumaya çalışıyordu, yayılmacı bir hırs söz 
konusu değildi, en azından yayılmacı bir hırs 
varsa bile bu koşullarda yüzeye çıkmıyordu.
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Ordu daha çok emekçi sınıfların Türkiye 
içindeki olası kalkışmasına karşı bir sigorta 
olarak görülüyordu. Bunun dışında uluslararası 
görevler genellikle Birleşmiş Milletler’in 
veya NATO’nun istikrarı korumaya dönük 
operasyonları veya “emperyalist barış” diye 
kodladığımız anlaşmalar çerçevesinde 
oluyordu. Cumhuriyet’in kuruluşunda 
söylenen “Yurtta barış, dünyada barış” sloganı 
yüzeyde geçerliydi. Gerçi hem ülkede hem 
dünyada sınıf savaşı şiddetlenmişti, ama bu 
slogan “kimsenin toprağında gözümüz yok” 
anlamındaydı.

Bu dönemin aykırı olayı daha sonra bir 
işgale dönüşecek 1974 Kıbrıs Çıkartması’ydı. 
“Yavru Vatan” olayı, Türkiye burjuvazisinin 
yayılmacı iştahını kışkırttığı doğru olmakla 
birlikte, aslında geneli bozmamaktadır. 
Çünkü bu politika emperyalizmin o dönemde 
Bağlantısızlar’ın üyesi olan bağımsız Kıbrıs’ı 
araçsallaştırma planı ile uyumludur.

Türkiye burjuvazisi 1950’de Kore Savaşı’nda, 
1960’lerde Füze Krizinde, 1970’lerde Kıbrıs’ın 
parçalanmasında, 1990’larda Yugoslavya’nın 
parçalanıp yutulmasında ABD, İngiliz ve AB 
emperyalizminin açık veya gizli güdümünde 
hareket etmiştir. 

1990’larda Sovyetler Birliği’nin çözülüşü 
Türkiye’nin emperyalist dünyada yeni 
taşeron rollere soyunmasına neden olmuş, 
Orta Asya’ya uzanan eski reel sosyalizm 
coğrafyasında başarısız girişimlerde 
bulunmaya başlamıştır. Aynı zamanda 
bu dönem ABD ve müttefiklerinin Irak’a 
saldırmasında Özal’ın “Bir koyup üç alacağız” 
sözü ile etiketlenmiştir. Türkiye sermayesi bir 
şey alamamıştır ama AKP dönemine giden 
yolun kapısı komşu halkların acılarından çıkar 
sağlamaya dayalı bir ahlaksızlıkla açılmıştır.

Türkiye burjuvazisinin ve emperyalizmin 
ortaklaşmış programını uygulamak ve önceki 
siyasetlerin başa çıkamadığı toplumsal 
engelleri aşmak üzere AKP tasarlandığında 
ve yönetime geldiğinde yukarıda tanımlanan 
dış politikanın dramatik şekilde değişmesine 
daha çok vardı. ABD hala geçen yüzyılda 
sosyalizmin etkisiyle şekillenen siyasi 

coğrafyaya müdahale etmekle meşguldü. 
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) açıklanmış, 
Erdoğan projenin eş başkanlarından biri 
olduğunu iddia etmişti. Bu yıllarda Türkiye’nin 
pozisyonu daha çok ABD emperyalizminin 
taşeron görevlerini üstlenmekti. 2003’te Irak’a 
müdahale edecek ABD askerlerinin Türkiye’ye 
yerleşmesini öngören tezkerenin reddi AKP 
açısından tamamen bir kazaydı.

Avrupa Birliği (AB)’ne üyelik ve bu süreçte 
Türkiye’nin başta Almanya olmak üzere AB’nin 
bir yan ekonomisi haline gelmesi ise Türkiye 
sermayesinin ve doğal olarak AKP’nin temel 
hedeflerinden biriydi.

2008’den sonra başlamak üzere, özellikle 
AKP’nin devleti büyük ölçüde ele geçirdiği 
2011’den günümüze dış politika yöneliminde 
nitelikçe bir değişiklik oldu.

Türkiye’nin askeri gücü NATO ve BM 
görevlerinin dışında Türkiye sermayesinin 
çıkarlarını korumak üzere yurt dışında 
görevlendirilmeye başlandı. Bu dönemde 
Kıbrıs’a ilave olarak, Irak ve Suriye’de, Katar’da, 
Libya’da, Somali’de, Azerbaycan’daki askeri 
varlıklar artık başka bir anlama gelmeye 
başladı. Genel Kurmay’ın kapısına “Yurtta 
Barış, Dünyada Barış” belgisi yerine “Güçlü 
Ordu, Güçlü Türkiye” belgisi asıldı. THY 
geniş bir çemberdeki kentlere kârlı olup 
olmadığından bağımsız olarak seferler 
düzenlemeye başladı. Ayrıca Türkiye çeşitli 
operasyon alanlarına cihatçılardan oluşan 
ve Suriye’de konumlanmış kiralık bir orduyu 
transfer ederek kullanabiliyordu.  Bütün 
bunları Türkiye sermayesinin silah üretmesi ve 
ihracatçısı haline gelmesi izledi. Bu yetenek 
çatışmalı sıcak alanlara taşınarak süreçlere 
müdahil olundu. Hedef ülkelerle yapılan 
anlaşmalar sonucunda bu ülkelerde okullar 
açıldı, gençlerine Türkiye’de okumak üzere 
burslar verildi, ikili askeri anlaşmalar yapıldı. 
Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hak iddia ettiği 
olası doğal gaz ve petrol sahaları donanmayla 
korunmaya çalışıldı.

Yukarıda sayılan ve aslında daha 
uzatılabilecek bu listedeki maddelerin biri bile 
daha önceki dönemde akla bile gelmezdi.
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Ayrıca AKP’nin AB üyeliği hırsından 
vazgeçmesinin yanı sıra Türkiye’nin Şangay 
İşbirliği Örgütü’ne gözlemci olarak katıldığını, 
Orta Asya ve Kafkasya Türki Cumhuriyetleri ile 
Türk Devletleri Teşkilatı’nı oluşturduğunu ve 
Rusya’dan ABD’nin bütün itirazlarına rağmen 
S-400 alımı yaptığını ekleyelim.

Bu değişimin altında ne yatıyor olabilir? 
Erdoğan’ın kişisel özellikleri veya dine dayalı 
siyaset rol oynamış olabilir mi?

Muhakkak Erdoğan’ın kişisel özelikleri, dine 
dayalı politik açılım, güçlü ve uzun süreli 
yönetimde kalma, bunlar bu dönemde 
rol oynamıştır, ama bu dönemin üzerinde 
yükseldiği maddi zemini oluşturmuyorlardı. 
İki toplumsal olayın Türkiye’nin yurtdışında 
yayılmacı özellik göstermeye başlamasına 
neden olduğunu söyleyebiliriz.

Bunlardan ilki; aslında kapitalizmin yapısal 
krizinin bir ürünü olarak 2008 yılındaki 
ABD’den başlayan ve bütün kapitalist sistemi 
peşinden sürükleyen çöküşle birlikte, ABD’nin 
emperyalist düzende bir hegemonya krizinin 
baş göstermesidir. Bu sürece olağanüstü 
büyüklükteki sermaye birikimi ile dünya 
kapitalizmine liderlik etme hırsına sahip Çin’in 
ve müttefiki olarak Rusya’nın bir rekabet 
unsuru olarak belirmesi eşlik etmiştir. Devletli 
sosyalizmin reel bir güç oluşturmadığı 
günümüzde bu emperyalist rekabet adeta 
Birinci Dünya Savaşı öncesi bir ortam yaratmış 
gözükmektedir.

ABD’nin hegemonya krizine girmesinin 
bu söyleşide açılamayacak birçok nedeni 
ve göstergesi vardır, ancak bir tanesi 
Türkiye’nin yurtdışı politikasındaki değişimle 

yakından ilişkili. ABD hegemonyasını sadece 
ekonomik ve askeri gücüne dayandırmıyor, 
diğer kapitalist ülkelerin ortak çıkarlarını 
da savunabilmesi üzerine inşa ediyordu. 
Özellikle sosyalizme karşı verilen mücadelede 
sermaye cephesinin liderliğini yapabiliyordu. 
Oysa şimdi taraflar arasında sınıf farkının 
kalmadığı rekabet koşullarında ABD’nin ulusal 
sermayelerin yararına politika geliştirme 
yeteneğini yitirdiği görüldü. Örneğin, Türkiye 
Suriye ve Libya komplo ve saldırılarına 
katılmak zorunda kaldığı halde her ikisi de 
Türkiye sermayesinin aleyhineydi. 2011 yılına 
geldiğimizde hem Suriye hem Libya’da 
pazarların Türkiye’de üretilen metalarla 
dolduğu, hatırı sayılır bir sermaye yatırım 
üstünlüğünü ele geçirdiği ve ideolojik olarak 
Türk dizilerinin bu ülkelerde büyük bir izleyici 
kitlesine ulaştığı görülüyordu. 

Keza hegemonya krizinin iki taraflı 
politikalarca belirlendiği düşünülürse, Çin’in 
geliştirdiği Yeni İpek Yolu Projesi hem dünya 
kapitalizmine hem Türkiye sermayesine 
yeni olanaklar sunuyordu. Yine Rusya geniş 
pazarı ve doğal gaz temini, Türkiye’yi Rus 
doğalgazının diğer ülkelere sevk edilmesinde 
istasyon haline getirmesi ile Türkiye 
sermayesinin çıkarlarını okşuyordu.

Bu koşullarda ABD’nin güç yitirmesi ve 
dünyada bir denge halinin ortaya çıkması hem 
yeni arayışları hem de Türkiye sermayesinin 
kendi çıkarları için görece bağımsız 
davranmasının yolunu açıyordu.

Ancak ikinci faktörün en az birincisi kadar 
önemli olduğunun altını çizmeliyiz. AKP 
yönetimi topluma ait olan bütün üretim araç 
ve nesnelerinin sermayeye devrini yönetti. 
Bu dönem sanki sermayenin ilkel birikim 
dönemine benzer şekilde yağmaya dayalı bir 
sermaye birikiminin önünü açtı. Türkiye’de 
uluslararası sermayenin yatırımları da bu 
dönemde arttı ve sermaye egemenliği daha 
kompleks hale geldi. Öte yandan Türkiye 
sermayesi edindiği sermaye birikimi ile yurt 
dışına önceki dönemlere göre katlanarak 
sermaye ihraç etmeye başladı. Gerçekten 
son 20 yıl Türkiye sermayesinin sadece 
Avrupa Birliği gibi klasik piyasa alanlarına 
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değil, Afrika’ya, Asya ülkelerine, Kafkasya’ya, 
Rusya’ya büyük bir sermaye transferlerini 
gerçekleştirdiği yıllardır. Sadece 1990’dan 
2007’ye sermaye ihracı yaklaşık 10 kat arttı. 
Türkiye sermayesi artık sadece Türkiyeli 
işçileri değil, farklı uluslardaki işçi sınıfını da 
sömürür hale gelmiş, diğer ülkelerle rekabete 
başlamıştır. Türkiye sermayesinin 2019’da 
yurtdışında istihdam ettiği yerel işçi sayısı 180 
bini geçmişti.

Doğal olarak sermaye ihraç edilen ülkelerin 
iç siyasetine karışılacak, legal ve illegal 
yönlendirme unsurları kullanılacaktır.

AKP’nin orijinal tasarımda içinde bulunan 
Gülen Tarikatının daha çok ABD tarafından 
yönlendirilen bir casusluk faaliyetini de 
içerdiği düşünülürse, önce neden bu kadar 
muteber olan tarikatın gözden düştüğü ve 
başarısız bir askeri darbeye sürüklendiği 
anlaşılabilir.

AKP yurtdışı açılımlarında da tıkanmış 
gözüküyor. Öylemi gerçekten? Son dönemde 
ne değişti?

Her şeyden önce emperyalist hiyerarşide bir 
yer tutmak için iktisadi yapının güçlü olması, 
mali sermayenin bir bağımsızlık kazanması 
gerekir. Oysa kapitalizmin giderek yoğunlaşan 
krizinin ilk vurduğu ülkelerden biri Türkiye 
oldu. Yüksek ithal ara mala bağlı üretimi 
ve cari açığı, dış borçları, enerji bağımlılığı, 
ülkenin ekonomisini yönetecek araçların 
kamunun elinde hiçbir şey bırakılmayarak 
tüketilmiş olması Türkiye’yi bir ekonomik 
krize yuvarlayıverdi. Krizden Türkiye’yi 
maliyetini ödeyerek çekip çıkartacak bir 
devlet bulunmuyor dünyada; ne ABD, ne AB, 
ne Çin bu büyüklükteki bir ekonomiyi düze 
çıkartacak güce sahip değil.

AKP’nin hırslı yurtdışı açılımında 2011’de 
elini güçlendiriyormuş gibi gözüken İslamcı 
açılım büyük ölçüde elinde patladı. 2012 AKP 
Kongresi adeta uluslararası bir Müslüman 
Kardeşler toplantısı gibi yapılmıştı ve 
hatırı sayılır bir siyasi güce işaret ediyordu. 
Ancak Müslüman Kardeşler süreç içinde, 
Körfez sermayesinin karşı koyması, İsrail ve 
ABD’nin tarafını Körfez sermayesinden yana 
seçmesi, Çin ve Rusya’nın zaten mesafeli 
davranmasıyla Müslüman Kardeşler bir 

yok oluşa doğru gittiler. Bu çözülüşte Mısır, 
Tunus, Suriye, Sudan gibi ülkelerde halkın laik 
tepkileri de önemliydi.

AKP, örneğin, Akdeniz’deki paylaşım 
rekabetinde birden yalnız başına kaldığını fark 
etti. BAE, Mısır, İsrail ve Fransa gibi yayılmacı 
aktörlere uzlaşmaya gitmek zorunda kaldı, 
bu ise ancak iddialarını küçülterek mümkün 
olabilirdi.

Üçüncüsü, oyun çok sert oynanmaya 
başlandı. Büyük askeri güçlerin gövde 
gösterisi yaptığı, savaşın kenarında dolaşıldığı 
bu tehlikeli oyun Türkiye’nin çapı için her 
bakımdan çok fazla büyük. Türkiye geçen 
süreçte, Azerbaycan’da, Orta Asya’da, 
Ortadoğu’da elde ettiği mevzileri daha çok 
NATO’ya pazarlayan bir taşeron role dönmek 
durumunda kaldı. Evet, bu olanaklar 20 
sene önce yoktu ama bu olanaklar üzerinde 
bağımsız bir yayılmacı siyaset geliştirme şansı 
ve olanağı oldukça kısıtlandı.

AKP ülke içinde karşılaştığı zorlukları aşmak 
için yurtdışında bir hamle yapabilir mi?

Yukarıda tarif ettiğimiz sıkışma içinde AKP, 
yurtiçinde kaybettiği saygınlığı yurtdışı 
operasyonlarla kazanma olanaklarını da 
kaybetmiş gözüküyor. Karadeniz gerilimi 
varken ve bütün dünyanın donanmaları bu 
civara yığılmışken Yunanistan ile gerilim 
ancak gazete manşetlerinde kalabilir. 
Suriye’de de durum çok farklı değil. Şu anda 
Irak ve Suriye’de Kürt mevzilerine yapılan 
saldırılar belki bu kapsamda görülebilir ama 
yurtiçi siyasi pozisyonlara çok etkisi olduğu 
söylenemez.

Karadeniz civarında çıkacak bir savaşa ise 
Türkiye dâhil olmak zorunda kalacaktır ve 
böyle bir yükü hiçbir şekilde kaldırması 
mümkün gözükmüyor. Bu yükü büyük bir 
yıkıma maruz kalarak karşılayacak olan 
emekçi halkın öfkesi cabası…
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AKP DIŞ POLİTİKASININ 
EKONOMİ-POLİTİĞİ
EKİN OYAN ALTUNTAŞ

Türkiye, uluslararası kapitalist sisteme, 
hegemonik ilişkilerine ve emperyalist 
örgütlenme yapısına siyasi, askeri, hukuki 
boyutlarıyla bağımlı olarak eklemlenmiş 
bir ülkedir ve AKP’nin ne iktidara gelmeden 
önce ne de iktidarda geçirdiği 20 yıldan sonra 
neoliberal bağımlılık ilişkilerine ve emperyalist 
blok örgütlenmesine karşı herhangi bir 
itirazı bulunmaktadır. AKP, siyasal İslam’a 
dayalı otoriter rejim inşası sürecinde birçok 
defa takiyye ve U dönüşü yapmıştır ama bir 
sermaye partisi olarak sermaye düzeninin 
çıkarlarını öncelemek noktasında özüne hep 
sadık kalmıştır. AKP’nin bu temel niteliğinin 
dış politikadaki izdüşümü de piyasacı 
ilişkilerin devamlılığını (fırsat bulunursa 
yayılmacılığını ve yağmacılığını) sağlamak 
ve Türk sermayesinin 1946’dan beri küresel 
kapitalizme eklemlendiği emperyalist Batı-
Transatlantik İttifak hattından (hiyerarşide 
yer değiştirme gayesi olsa da) fazla uzağa 
düşmemektir. 

Bu anlatım her zaman ve her koşulda AKP dış 
politikasının burjuvazinin çıkarlarını yansıttığı 
veya birebir örtüşmesi olduğu anlamına 
gelmemelidir. Zaten farklı fraksiyonları, 
sınıf içi çelişkileri ve çıkar öncelikleriyle ne 
burjuvazi yekpare bir bütünlüktür ne de 
iktisadi bağımlılık ilişkileri, kapitalist birikim 
modelinin kuralları, hegemonik kurulum ve 
en nihayetinde emperyalizmin iç nüvelerinin 
konumları tarihin değişmez sabitleridir. 
Üstelik AKP, iktidarını sürdürebilmek için 
kapitalist üretim ve bölüşüm ilişkilerinin en 
temel çelişkisi olan sınıflar arası mücadelenin 
değişen dengelerini ve bunun iç siyasi 
ittifaklara yansımasını dikkate almak 
zorundadır. Her ne kadar AKP son 20 yılda 
örgütlü sınıf mücadelesini yasa değişiklikleri, 
özelleştirmeler, olağanüstü hâl uygulamaları 
ve Başkanlık rejimin aşırı güçlendirilmiş 
yürütme mekanizması içinde hayli geriletmiş 
ve iç ve dış siyasetteki manevra alanını çokça 
genişletmiş olsa da iktidarının geleceği 
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kapitalist üretim-bölüşüm ilişkilerinden ve 
bağımlı birikim modelinin biriken çelişkileri ve 
sınıfsal yansımalarından etkilenmeyecek bir 
konumda değildir.

Yukarıdaki genel saptamayı yaptıktan sonra 
AKP dış politikasının özel nitelik ve sınırlılıkları 
hakkında da birkaç tespitte bulunmak yazının 
devamı için okuma kolaylığı sağlayacaktır.

AKP dış politikada kendisinden önceki 
hükümetlerin sahip olmadığı kadar geniş 
bir manevra alanına sahip olmuştur. AKP, 
uluslararası ve yerel ölçekte büyük bir ittifak 
ortaklığı içinde iktidara gelmiş ve iktidarı 
süresince örgütlü sınıf mücadelesini zayıflatıp, 
laikliğin sınırlayıcı işlevinden uzaklaştıkça, 
dış politikayı, sınıfsal ve toplumsal dirençleri 
bastırma; Başkanlık rejiminin hukuki-kurumsal 
yapılanmasını kolaylaştırma; ekonomik 
krizleri milliyetçi İslamcı konsolidasyonla 
aşma ve muhalefeti işlevsizleştirme-
paralize etme-hizaya çekme hedeflerinde 
de araçsallaştırarak kullanabilme imkânına 
kavuşmuştur. 

Bunun dışında, AKP dış politikayı iktidarının 
bekasını korumak üzere emperyalist 
bloğun güç boşluklarında bir pazarlık aracı 
(militarizmden teslimiyetçiliğe; şantajdan 
tavize) olarak kullanabilmiştir. “Değerli 
yalnızlık” söyleminden “sorunsuz çembere” 
doğru savrulmuş gibi görünen çelişkili AKP 
dış politikası, aslında pazarlık aracı olması 
bakımından kendi içinde tutarsız olmayan bir 
çizgi izlenmiştir. Dış politikasının anlaşılamaz 
olduğu iddiası ancak AKP’nin “ulusal çıkarları” 
gözettiği varsayımının öncül kabul edilmesi 
halinde geçerlidir.

Son olarak, AKP’nin dış politikayı 
araçsallaştırarak kullanmasının sınırsız 
olmadığını söylemek gerekir. Türkiye’nin 
küresel sermaye akımlarına bağımlı, kırılgan 
ve borç temelli iktisadi birikim modelinin 
kapasite sınırları ile emperyalizmin tanıdığı 
hareket alanı AKP’nin dış politikadaki nesnel 
sınırlarını belirlemiştir. 

Bu tespitleri yaptıktan sonra gene okunma 
kolaylığı olması adına AKP dış politikasının 

ekonomi politiğinin dönemsel sınıflandırma 
ile inceleneceğini belirtmek yararlı olacaktır. 
Her ne kadar bu yazının konusu son 20 yıldaki 
AKP dış politikasının ekonomi politiği olsa da 
AKP dış politikasının temellerini anlamak için 
öncelikle 1980’lerden gelip 1990’larda devam 
eden iç ve dış koşullara ilişkin bir süreç analizi 
yapmak gereklidir; çünkü ne AKP dönemi dış 
politikası ne de AKP’nin siyasi tarihi 2002’de 
başlamaktadır. AKP’yi 2002 yılında iktidara 
getiren ekonomi-politik koşulların kökleri 
(düşünsel ve örgütlenme pratikleri 1946 
sonrasına ait milliyetçi-İslamcı anti-komünist 
karşı-devrimde aranmalıdır hiç kuşkusuz), 
24 Ocak 1980 kararlarının 12 Eylül darbesinin 
askeri tahakkümü altında topluma dayatılan 
neoliberal dönüşüm döneminde aranmalıdır. 
Bu sebeple, yazı 1980’lerden başlayan bir 
dönemsel sınıflandırma içinde ele alınacak ve 
günümüze kadar getirilecektir. 

1980-1989: Burjuvazi-Emperyalizm 
Ortaklığında Siyasal İslam’ın İktidara 
Hazırlanışı  

Uluslararası kapitalist sistem ABD ve 
Birleşik Krallık (Reagan-Thatcher ikilisinin) 
öncülüğünde ve uluslararası sermayenin 
kurumlarının düzenleyiciliğinde, 1979-1980 
yıllarında neoliberal birikim modeline geçişi 
başlatmıştır. Emperyalist blok, küresel ölçekte 
sermaye ihracı için yeni mekân (Doğu Bloku 
ve iki bloklu sistemin korumasından altındaki 
ara bölgeler) ve değerlenme alanlarının (tarım, 
kamu hizmetler, sosyal güvenlik, orman ve su 
kaynakları gibi) metalaşmaya açılması için çok 
saldırgan politikalar yürürlüğe sokmuştur.

Türkiye’nin neoliberal birikim modeline 
geçişi, ABD’nin askeri, siyasi ve iktisadi 
koçbaşlığında uluslararası sermayenin çevre 
ülkelere başlattığı emperyalist saldırılara 
eş zamanlı şekilde, darbe koşulları içinde 
gerçekleşmiştir. Türkiye’deki kanlı dönüşüm 
sadece neoliberal piyasa ekonomisine geçişle 
sınırlı kalmamıştır; çünkü emperyalizmin 
küresel saldırı programında Türkiye’nin dış 
politika bağlamında çok özel bir yeri vardır. 
Türkiye emperyalizmin hedefindeki bölgelere 
(Irak başta olmak üzere Ortadoğu, Balkanlar, 
Kafkasya) hem coğrafi olarak yakın hem 1979 
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İran İslam Devrimi ile Körfez Bölgesindeki en 
önemli müttefikini kaybeden ABD’nin askeri 
operasyonları için değerli bir konuşlanma 
sahası (NATO üyesi) hem de neoliberal-Batı 
müttefiki-emperyalizmle uyumlu-Müslüman 
olma özelikleriyle model gösterilebilecek bir 
ülkedir. 

Kendisi bu şekilde söylediğini kabul 
etmese de CIA Türkiye istasyon şefi Paul 
Henze’nin 12 Eylül darbesini dönemin 
ABD Başkanı Jimmy Carter’a “Bizim 
çocuklar başardı” diye mutlulukla haber 
vermesi, darbecilerin emperyalizme 
sunabileceklerinin ne kadar çeşitli 
olduğunu bilmesi bakımından tesadüfen 
değildir. Zaten, darbeciler bu sevinci boşa 
çıkartmamış ve örgütlü emek ve sol siyasetin 
direnci ile karşılaşmadan Amerikan askeri 
tesislerinin modernizasyonunu, nükleer 
silahların saklanmasını sağlayacak altyapı 
düzenlemesini, yeni hava üslerinin inşa 
edilmesini (Muş ve Batman) ve ABD’nin 
asker ve istihbarat desteğine erişimini geri 
kazanmasını sağlayacak kararları çabucak 
almışlardır (Gerger, 2012). Türkiye’nin 
transatlantik ittifak ağı ve uluslararası 
sermaye ile işbirliğini artıracak bir dış politika 
geliştirmesini organik çıkarları ile uyumluluğu 
sebebiyle savunan TÜSİAD büyük sermayesi, 
1983 sonrası Turgut Özal’ın Başbakan olduğu 
yıllarda Avrupa Ekonomik Topluluğu’na 
başvurma girişiminden ABD destekli siyasal 
İslamcı “yeşil kuşak1”  projesine (ülke içindeki 
emek hareketlerinin bölünmesinde de 
oldukça kullanışlı olan) kadar Türkiye’nin dış 
politika çizgisinden memnun kalmıştır. 

İmalat-montaj hattına ucuz emek olarak 
yığılan yoksul halk kitlelerine sunulan siyasal 
İslam (Türk-İslam sentezi) ile 1990’lara kadar 
iktidar koalisyonlarına düşük ölçekli siyasi 
ortak olarak eklemlenebilen İslamcı siyaset 
(Milli Görüş ve Erbakan çizgisinde), 1990’larda 
Refah Partisi (RP) üzerinden önce yerel 
yönetimlere sonra da büyük iktidar ortaklığına 

taşınacaktır.

1990-2002: Koalisyon Dönemleri ve Güçlü 
Hükümet Arayışı

AKP’yi iktidara taşıyan koşullar ve AKP’nin 
2002-2011 arasında uygulayacağı dış 
politikanın temel nitelikleri, 1990’ların 
parçalı koalisyonlar döneminde oluşmaya 
başlayacaktır. Bu dönemin tüm niteliklerini 
hakkıyla incelemek bu yazının kapsamını 
aşacağı için sadece üç ana etken üzerinden 
bir soyutlama yaparak 1990’ları anlatmak 
yerinde olacaktır.  

1- İşçi sınıfının ve emek mücadelesinin 
canlanması ve parçalı siyaset

1988’den başlayarak 1990’ların ilk yarısına 
kadar Türkiye’de emek hareketleri ve 
kolektif eylemler tekrar canlanmış ve işçi 
sınıfı ile burjuvazinin hem birbirlerine karşı 
mücadelelerinde hem de sınıf içi fraksiyonlar 
arası rekabetlerinde farklılaşan siyasal temsil 
arayışları, 2002’ye kadar çok sayıda kırılgan 
koalisyon hükümetinin iktidar olmasına neden 
olmuştur. Uluslararası kapitalist sisteme, 24 
Ocak kararları ve neoliberal birikim modelinin 
gereklerini (Washington Uzlaşısı) yerine 
getirerek eklemlenmek için bastıran büyük 
sermaye (TÜSİAD); siyasi temsil arayışında 
siyasal İslam’a yakınlaşmış Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler (KOBİ); enflasyon-ücret-hak 
kayıpları karşısında ortaklaşırken özelleştirme, 
liberalizasyon, deregülasyon gibi konularda 
kafa karışıklığı yaşayan ve merkez sağ ve 
sol partilere dağılmış kamu ve özel sektör 
emekçileri; siyasi partiler arasındaki rekabeti 
artırmış ve neoliberal küresel kapitalist 
sisteme entegrasyonun hızını görece 
yavaşlatmıştır.

2- Finansal Kriz Dalgası ve Neoliberal Devletin 
Yeniden Konumlandırılışı

ABD öncülüğünde gelişmiş kapitalist ülkelerin 
ve düzenleyici örgütlerinin (IMF, Dünya 

1 Yeşil kuşak projesi, ABD koordinasyonu ve Körfez sermayesiyle Sovyetler Birliği’ni Afganistan-Pakistan hattında cihatçı 
taşeronlarla ve İran’ı Sünni Körfez İslam Bloğu ile çevreleme stratejisiydi. Yeşil kuşak aynı zamanda, emperyalizmle işbirliği 
içindeki monarşilerin-rejimlerin devamlılığı için ülke içlerindeki sınıf siyasetini ve devrim olasılıklarını ehlileştirilmiş dinselleşme 
ile dönüştürmeyi amaçlıyordu.  Türkiye için ise yeşil kuşak projesi, sol ve sınıf siyasetinin tasfiye edilerek yerine neoliberal 
Türk-İslam sentezinin getirilmesi ve örgütlü ve bilinçli işçi sınıfının yerini edilgenleştirilmiş halk kitlelerine bırakması anlamına 
geliyordu.
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Bankası, DTÖ, AB) zorlamasıyla neoliberal 
modele çok hızlı ve kontrolsüz şekilde geçen 
çevre ülkelerinin, 1990’lar boyunca yaşadığı 
finansal-ekonomik krizler, neoliberal devlete 
ait görevlerin yeniden tanımlanmasına yol 
açmıştır. “Finansallaşmanın ilk nesil krizi” 
(Yeldan, 2009) olarak adlandırılabilecek bu 
kriz dalgası Meksika, Rusya, Güney Kore, 
Brezilya, Arjantin, Endonezya’yı dolaşmış ve 
Türkiye’ye de 1994 ve 1999 yıllarında iki kere 
uğramıştır. Kapitalizmin çevre ülkelerinde 
yaşanan bu krizler, kapitalizmin ana çekirdek 
aktörlerinin neoliberal devlete yeni görevler 
yükleyen Post-Washington Uzlaşısı üzerinde 
anlaşmasına neden olmuştur. Yeni uzlaşıda, 
piyasaların işleyişinde pasifleştirilmiş devlet 
yerine sermayenin değersizleşmesini 
engelleyen; mali kurulları özerkleştirip 
uluslararası finans-kapitalin kural-gözetim-
denetimine açan; emek piyasasını 
esnekleştiren; sınıf siyasetini kültür, kimlik, 
ideoloji alanına çekip etkisizleştiren; kitlesel 
itiraz ve ayaklanmalara dönüşmeyecek 
kadar yoksulluğa refahtan pay dağıtabilen ve 
toplumsal uzlaşıyı sağlayabilen düzenleyici bir 
devlet tanımlanmıştır (Akçay ve Türkay, 2006). 
Post-Washington Uzlaşasının tanımladığı 
bu yeni devlet, küresel-yerli sermayenin 
ve emperyalist metropollerin çıkarlarını 
kollamalı, neoliberal modelin gerektirdiği 
kuralların sürdürülebilirliğini sağlamalı (güçlü 
bir hükümet aracılığıyla) ve aynı zamanda 
toplumsal ilişkileri düzenlemek (kitle 
yönetimini sağlamak) için gerekli kapasiteye 
sahip olmalıdır.

3-ABD’nin Ortadoğu’yu Neoliberal Sisteme 
Entegre Etme Projesi

Bilindiğinin aksine ABD’nin Ortadoğu’ya 
yönelik müdahaleleri 2000’lerde Irak işgali ve 
renkli devrimleri örgütlemeleriyle başlamamış 
ve ayrıca sadece askeri zor yöntemleriyle 
sürdürülmemiştir. Ortadoğu’da sisteme 
entegre olması mümkün görünmeyen 
rejimlerin barışçıl yöntemlerle sisteme 
entegre edilmesi ve askeri yöntemlerle 
değiştirilmesi, 1990’ların ikinci yarısından 
itibaren dile getirilmeye başlanmıştır. 
(Genişletilmiş) Büyük Ortadoğu Politikası 
(BOP) olarak anılacak projenin içeriği genel 

çerçevede: piyasa ekonomisinin kurallarını 
işletecek ölçüde devlet-hukuk-toplumsal 
dönüşümü gerçekleştirecek; meşruiyeti düşük 
diktatörleri iktidardan uzaklaştırıp kapitalizmin 
uzaktan denetleme mekanizmalarını-
küresel yönetişim kurallarını işletebilecek; 
ABD hegemonyası ve Batı ile uyumlu 
çalışmaya hazır olacak; toplumsal desteğini 
seçimlerle kazanmış ve düzen-içi siyaset 
yapan “ılımlı” İslamcı iktidarları desteklemeyi 
kapsamaktaydı (Uzgel, 2009). Türkiye’de 
koalisyon ortağı olarak da olsa iktidara 
ulaşmış siyasal İslam’ın, işleyen bir model 
olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da sunulması 
önemliydi. Bu ılımlı İslam model rolüne ek 
olarak Türkiye’den ayrıca Ortadoğu’daki zora 
dayalı düzenleme sürecinde askeri ve lojistik 
destek vermesi de beklenmekteydi. Zaten 
Abdullah Öcalan’nın Şubat 1999’da bir CIA 
ve MOSSAD operasyonu ile Türkiye’ye teslim 
edilmesi de bu sürecin bir parçasıdır.

Toparlamak gerekirse, TÜSİAD’da temsil 
edilen büyük sermayenin siyasi beklentisi, 
liberalleşmeyi sınıf siyasetine takılmadan, 
Post-Washington Uzlaşısına uygun şekilde 
kitle yönetim kapasitesi ve araçlarına sahip, 
AB çıpasına bağlı ve IMF uyum programlarının 
gereklerini kesintisiz sürdürebilecek kadar 
istikrarlı ve AB-ABD-NATO hattından dışarı 
çıkmayacak güçlü bir hükümettir. TOBB 
ve MÜSİAD’da temsil edilen Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler ve Anadolu Sermayesi 
neoliberal küreselleşmeye eklemlenmek 
ve küresel mali genişlemeden pay 
kazanmak istemektedir. Emek tarafında ise 
1990’ların ilk yarısındaki örgütlü ve kitlesel 
direniş hareketleri ivmesini kaybetmiş ve 
ekonomik-siyasi krizlerle başa çıkmaya 
çalışan dağınık kitleler vardır. Merkez sağ-
sol partiler kırılgan koalisyonlar içinde 
düzen-içi çözümler aramakta fakat ne Post-
Washington Uzlaşısı’na uyumlu devlet işlevini 
yerine getirebilecek siyasi dayanağa sahip 
olabiliyorlar ne de ABD’nin beklediği “model” 
ülke niteliklerini taşıyorlardı. Siyasal İslam’ın 
temsilcisi konumundaki RP ise büyük sermaye 
ve Batı’nın beklentilerinin çok dışında söylem 
ve eylemler gerçekleştiriyordu. Erbakan, AB-
ABD-NATO hattını ağır şekilde eleştiriyor, ilk 
yurtdışı seyahatini İran’a yapıp uluslararası 
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İslami bir örgüt kurma (D-8) çabasına girişiyor, 
İslami bir Ortak Pazar kurma ve askeri 
örgütlenmeden bahsediyor (Uzgel, 2009) ve 
“korumacı ekonomik milliyetçiliği (Madra and 
Yılmaz, 2019) andıran bir “Adil Düzen” programı 
açıklıyordu. 

RP’nin 28 Şubat Milli Güvenlik kararlarından 
kısa süre sonra iktidardan düşmesi ve kurulan 
Fazilet Partisi’nin de Anayasa Mahkemesi 
tarafından kapatılmasından hemen sonra 
Erdoğan ve A. Gül, ABD’ye giderek Dış 
İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations), 
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi 
(Center for Strategic and International Studies) 
ve Amerikan Girişim Enstitüsü (American 
Enterprise Institute) gibi önemli kuruluşlarda 
Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu 
yapan konuşmalar yapmış, Türkiye’nin AB-
NATO çizgisine ne kadar bağlı olduklarını 
anlatmış ve iktidara gelirlerse emperyalizmin 
merkezleri ile ayrışmaya düşmeden 
uluslararası kapitalist sistem ile uyumlu bir 
siyasi ve iktisadi politika izleyeceklerinin 
güvencesini vermişlerdir. (Uzgel, 2009). 
Türkiye tarihinin en ağır toplumsal sonuçlar 
yaratan 2001 krizinden çok kısa bir süre 
sonra kriz koşullarında erken seçim kararının 
alınması, AKP’nin sunduğu bu güvencelerin 
kabul gördüğünün de bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir.

2003-2011: Emperyalizmin “Model” Ülkesi

AKP, 2002 yılında ulusal ve uluslararası 
düzeyde çok özel koşulların kesiştiği çok 
avantajlı bir dönemde iktidara geldi. 2001 
yılında kurulduğu için IMF programlarında 
sorumluluğu gözükmüyordu; seçim süreci 

boyunca IMF programını eleştirmiş olsa da 
Kemal Derviş’in IMF uzmanlarıyla birlikte 
hazırladığı Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nı 
aynen uygulayarak ve birikim modeli krizini 
sınıfsal bölüşüm uzlaşılarına girmeden 
çözeceğini göstererek sermaye örgütlerinin 
desteğini almaktaydı; “milli görüş” gömleğini 
çıkartarak liberalleşme yanlısı “muhafazakar 
demokrat” gömleğini giymiş görüntüsüyle 
sermayenin organik aydınlarının övgülerini 
kazanmaktaydı; Öcalan’ın yakalanması sonrası 
PKK’nın çatışmasızlık ilan etmesi (1999-
2004 arası) ve sınır dışına çekilmesiyle Kürt 
sorununa ilişkin bir politika üretmesine gerek 
kalmamıştı ve Ortadoğu’ya müdahale etme 
ve düzenleme yapma arifesindeki ABD’nin 
bölgede ihtiyaç duyduğu neoliberal ılımlı 
İslam demokrasi modeli ile askeri-lojistik 
ortak arama talebine istekle yaklaşıyordu2.  
Bu arada, ABD Federal Merkez Bankası 
(FED)’in 2001’de faizleri aşağıya çekmesiyle 
başlayan büyük parasal genişleme dalgası 
içinde uluslararası finans kapital, AKP’nin 
de sadakatle uygulayacağı enflasyon 
hedeflemesi ve sıkı para politikasının (2001 
IMF programı) olumlu ortamında Türkiye’ye 
akmaya başlamıştı.

Bütün bu özel koşullar, AKP’nin 
emperyalizmle çelişkisiz bir birliktelik ve 
pürüzsüz bir ilişki yürüttüğü anlamına 
gelmemekteydi fakat tüm iniş çıkışlarına 
rağmen genel çerçevede AKP dış politikası 
2013 yılına kadar sermaye ve emperyalizm 
çevresi ile daha uyumlu bir ilişki içinde 
çalışmıştı. Bunun en temel sebeplerini 
aşağıdaki alt başlıklar altında toplayabiliriz: 

1- Neoliberal Birikim Modelini Uygulamada 
Sermayenin Tam Desteğinin Alınması

AKP’nin sermayeye olağanüstü hareket ve 
kâr alanı açan 2001 IMF programını kesintisiz 
sürdürmesi ve IMF ile 2005’te yeni bir “stand-
by anlaşması” imzalaması, 2003 yılında 4875 
sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” 
ile başta AB ve ABD olmak üzere yabancı 
sermayenin Türkiye’deki hak ve imkânlarını 
artırması, neoliberal yönetişimin kurallarına 

2 Bülent Ecevit’in başbakanlığındaki önceki koalisyon hükümeti, ABD’nin “terörizme karşı savaş” ve Irak’a yönelik askeri işgal 
seçeneğine çok temkinli yaklaşmaktaydı.
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uyması (düzenleyici-denetleyici kurulları 
oluşturmak veya bağımsızlaştırmak gibi) 
hem yerel sermaye örgütlerinden (TÜSİAD, 
MÜSİAD, TOBB) hem de emperyalizmin üst 
örgütlenmelerinden (AB-IMF) büyük takdir 
toplamıştı. Yüksek reel faiz-düşük döviz kuru, 
büyük ölçekli özelleştirmeler, net sermaye 
ithalatı, sermayeye yüksek artık değer 
aktarımı, kredi mekanizmalarına kolay erişim 
ve rantiye ekonomisinin olağanüstü fırsatlar 
yaratması, ekonominin krize girmeden sürekli 
büyümesini sağlamış ve sermayenin farklı 
fraksiyonlarının çıkarlarını ortaklaştırabilmiştir. 
Başka bir deyişle, AKP’nin burjuvazinin farklı 
gruplarının farklı çıkarlarını aynı siyasi temsil 
içinde birleştirebilmesini sağlamıştır. AKP’nin 
sermayenin farklı kesimlerinin iktisadi çıkar 
birliğini sağlaması (özellikle emeğin sermaye 
lehine disipline edilmesiyle) ve temsil etmesi 
hem AKP’nin sermayenin geneli üzerinde güç 
kazanmasını sağlamış hem de emperyalist 
bloğun AKP’ye verdiği desteği artırmıştır. 

1990’ların parçalı siyasetinde büyük sermaye 
için hem dönemin koalisyon hükümetleri hem 
de AB üyesi olmaya istekli toplum üzerinde 
liberalleşmenin devamı için etkili bir baskı ve 
rıza (havuç-sopa) oluşturma enstrümanı ve 
hizaya çekme aracı olarak kullanılan AB ve 
AB’ye üyelik süreci, 2010’larda eski önemini 
ve işlevselliğini yitirmiştir. AKP’nin neoliberal 
model ve emperyalist blok ile uzlaşı içinde 
olduğu anlaşıldıkça, Türkiye’deki büyük 
burjuvazi ve uluslararası sermayenin toplum 
ve hükümeti, AB kaldıracı üzerinden disipline 
etme ihtiyacı azalmıştır. 

2-Örgütlü Emeğin Tasfiyesiyle Dış Politikada 
Kazanılan Özerklik

AKP, dış politikada (hem karar alım sürecinde 
hem de yapay dış krizler üzerinden toplumsal 
meşruiyet veya kutuplaşma üretmede) 
şimdiye kadar hiçbir hükümetin sahip 
olmadığı kadar geniş manevra alanına 
sahip olmasını, emeğin örgütlü yapısını 
tasfiye ederek ve işçi sınıfının siyasi temsilini 
neredeyse bitirerek elde etmiştir. Bu süreç 
2003’ten başlayarak üç kanal üzerinden 
yürümüştür: 

• 2003 yılında çıkartılan 4857 Sayılı “Yeni İş 
Yasası” ve işgücü piyasası düzenlemeleri ile 
esnek çalışma yasallaştırılmış ve iş güvencesi 
aşındırılmıştır. 2001 yılında %30 civarında olan 
sendikalaşma oranı 2013 yılı itibariyle %6’ya 
düşmüş ve toplu sözleşme kapsamında olan 
işçilerin oranı toplam istihdamın %6 veya %7’si 
seviyesine inmiştir (EU Commission Final 
Report, 2016). 

• Özelleştirmelerle birlikte, emeğin sınıf bilinci 
en yüksek, sendikal faaliyetleri en güçlü ve 
hak talepleri ile siyasette ve toplumda en 
fazla etki yaratabilen kesimi tasfiye edilmiştir 
(Akçay, 2018). Bu kesimin bir kısmı emekli 
olsa da çoğunluğu kronik işsizliğin yaşandığı, 
örgütsüz, güvencesiz işgücü piyasasına 
inşaat, imalat-montaj veya diğer emek 
yoğun hizmet alanından ucuz işgücü olarak 
eklemlenmiştir. 

• Reel ücret artışlarının baskılanmasının 
etkisiyle hane halklarının aşırı borçlanması 
sonucunda kendi finansal kaderlerini (borç 
döngüsünü sürdürebilmeyi) iktidardaki 
partinin siyasi istikrarı ile eşitlemeleri ve bu 
istikrarı bozabilecek her türlü siyasi değişime, 
kitlesel hak talebine, hukuki davaya… vb. karşı 
tepki duymaları veya tepkisiz kalmaları,  AKP 
iktidarının krizleri yönetebilme kapasitesini 
artırmıştır (Ümit Akçay’ın “Finansal İçerilme” 
olarak kavramsallaştırdığı bu sosyal disiplin 
mekanizması hakkında daha detaylı bilgi için 
bkz. Akçay, 2018 ve Güngen, 2021).

Sınıfsal direncin ve sınıf siyasetinin 
azalmasında çok etkili olan bu üç kanallı 
süreç sayesinde AKP dış politikaya ilişkin 
karar ve uygulamalarında önemli bir 
özerklik elde etmiştir. Kısaca açıklamak 
gerekirse, emek hareketlerinin ve sınıf 
siyasetinin güçlü olduğu ve işçi sınıfının siyasi 
temsil imkânı bulduğu dönemlerde hem 
burjuvazi hem de hükümetlerin (özellikle 
koalisyon hükümetlerinin) emperyalizmle 
işbirliği sınırlandırılmakta ve dış politikada 
maceracı talepler kontrolsüzce yerine 
getirilmemektedir. Örneğin, Türkiye’de güçlü 
bir örgütlü emek hareketi olması halinde 
Türkiye, Suriye’ye yapılan emperyalist 
saldırıya bu kadar rahat ve kontrolsüz şekilde 
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dâhil olamaz ve savaştan kaçan Suriyeli 
sığınmacılar kayıt dışı ucuz emek deposu 
olarak çalıştırılamazdı. İnsanlık dramının 
ve emperyalist saldırının engellenmesine 
ek olarak, Suriye’den Avrupa’ya mülteci 
akımı yaşanmaz ve AKP, mülteci pazarlığı 
(şantajı) üzerinden, iktidarına AB destek aşısı 
yaptıramazdı.

Sonuç olarak, sınıfsal direncin ve hukuki-
kurumsal yapının sınırlayıcı baskısı azaldıkça, 
AKP hem Yeni-Osmanlıcı, İhvancı (Müslüman 
Kardeşler) ve militarist teori-pratikleri dış 
politikada uygulayabilme gücüne kavuşmuş 
hem emperyalizmle işbirliği ve pazarlık 
yapma olanaklarını arttırmış hem de siyasi 
veya ekonomik krizlerle tıkandığı zamanlarda 
milliyetçi-İslamcı retorik ve yapay tehditler 
üzerinden (7 Haziran-1 Kasım 2015 arasında 
fiilen kullanarak) dış politikayı iç politikada 
araçsallaştırabilmiştir. 

3- Neoliberal Ilımlı İslam Modeli

AKP seçildikten hemen sonra neoliberal 
İslamcı modelinin küresel kapitalist sistemle 
uyumlu olduğunu göstermek için meşruiyet 
kazanma çabasına girişmiştir; 2004 yılında AB 
ile üyelik müzakerelerinin başlaması adına 
AB’nin hiçbir aday ülkeden talep etmediği 
ayrımcı önkoşulları kabul etmiş, Kıbrıs’ta 
Annan Planı’nı (Türkiye burjuvazisi, ABD 
ve AB’nin de istediği şekilde) desteklemiş, 
İncirlik Üssü’nü ve hava sahasını ABD’nin 
Ortadoğu’daki emperyalist müdahaleleri için 

açmış, gerek ikili ziyaretlerde gerekse de 
İslam Konferansı Örgütü toplantılarında İslam 
ülkelerinde “demokrasinin yayılması”, siyasi 
katılımın arttırılması ve toplumsal değişiminin 
gerekliliğine ilişkin ABD taleplerini dile 
getirilmiştir (Uzgel, 2009). 

Türkiye’nin Suriye ile siyasi ve ekonomik 
yakın ilişkiler geliştirmesi ve bu sayede 
Suriye’yi “direniş ekseni” olarak bilinen 
cepheden (2011’e kadar Suriye, İran, Hizbullah, 
Hamas’tan oluşan grup) uzaklaştırabilecek 
siyasi ve iktisadi kapasiteye sahip olması 
(neoliberal dönüşüme çok istekli olan Beşar 
Esad ile Erdoğan ailesi arasında geliştirilen 
yakın ilişkilerin de katkısıyla), emperyalizmin 
merkezleri tarafından olumlu karşılanmıştır. 
Buna ek olarak, 2009’da Davos Zirvesi’nde 
Erdoğan’ın “One Minute” çıkışıyla İsrail’e kafa 
tutan tavrı, Filistinlilerin haklarını destekler 
görüntüsü, Halid Meşal, Muammer Kaddafi, 
Beşar Esat veya Ömer-el Beşir gibi Batı 
ile sorunlu siyasi figürler ile iyi ilişkiler 
içinde olması ve Arap kamuoyunda çok 
popüler olması, Türkiye’nin Ortadoğu’daki 
Sünni muhalefetin lider ülkesi olabileceği 
yanılsamasını yaratmıştır. Türkiye’nin 
emperyalizm adına bir nevi “Truva Atı”nı 
oynadığı bu dönem, Arap İsyanlarının 
başlamasıyla birlikte 2011’de sona ermiş ve 
yerine emperyalizmin koçbaşı olma rolü 
gelmiştir.

2012-2018: İçeride Otoriterleşme Dışarıda 
Emperyalist Hayaller

AKP iktidarının 2001-2013 arasındaki 
kapitalizmin finansal genişleme dalgası 
içinde yürüttüğü dış kaynak girişlerine 
bağımlı, kırılgan ve borç temelli büyümeye 
dayalı birikim modeli, 2013 yılında FED’in 
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faizleri artırmaya başlama kararı sonrasında 
tıkanmıştır. 

AKP, 2001-2013 arasında devam eden 
ekonomik büyüme (2008 Krizi sebebiyle 
2009 yılı hariç) sayesinde, sermayenin 
farklı fraksiyonları (özellikle faiz ve döviz 
kuru politikalarında çıkar ayrışması olan 
büyük sermaye ile KOBİ’ler) ile toplumun 
farklı kesimlerini iktisadi ve siyasi çıkar 
birlikteliği içinde kendi iktidarı altında 
toplayabilmekteydi. Her ne kadar bir anda 
olmasa da birikim krizinin kronikleşmesi ve 
AKP iktidarını giderek zayıflatan toplumsal 
ve siyasi (1 Haziran 2015 seçim sonuçları 
gibi) sonuçlar yaratması, 2013 sonrasında 
dış politikanın iç politikanın bir aracı olarak 
kullanılmasının sıklığını (tek yöntem bu 
olmasa da) artırmıştır. AKP dış politikaya ilişkin 
konuları (veya yapay olarak ürettiği güvenlik-
beka krizlerini) iç muhalefeti (muhalefet 
partilerinin dış politikayı siyaset üstü kabul 
etmesi sayesinde) hizaya çekmekten vatan 
hainliği ile suçlamaya ve kendi çıkarını 
tüm halkın çıkarı olarak göstererek (dış 
politikanın toplumda sınıflar üstü olarak 
kabul görmesi sayesinde) siyasi destek 
toplamaktan, kutuplaşma yaratarak AKP 
kitlesini milliyetçi İslamcı otoriterleşmede 
konsolide etmeye kadar çok geniş bir amaç 
aralığında araçsallaştırabilmiştir. Özellikle 15 
Temmuz 2016 darbe girişimi ve sonrasındaki 
Olağanüstü Hal (OHAL) koşulları altında 
bir taraftan “milli güvenlik” adına grevler 
yasaklanır ve emek hareketleri tam baskı 
altına alınırken, diğer taraftan hukukun 
sınırlayıcılığından kurtulan AKP milliyetçi 
oyları arttırmak, Kürt siyasi hareketini 
kriminalleştirmek ve siyasi partilerin ittifak 
olasılıklarını parçalamak için dış politika 
söylem ve araçlarını (sınır ötesi askeri 
müdahaleler) kullanmıştır.  

AKP iktidarının iç politikayı konsolide 
etmek için dış politikadan yararlanabilmesi, 
emperyalizmle yakın ilişkisi sayesinde 
mümkün olmuştur. Neoliberal ılımlı 
İslamcılığın başarılı siyasi modeli olarak kabul 
gören AKP iktidarının emperyalizm içindeki 
statüsü, 2009 yılında Barack Obama’nın 
Türkiye’yi “model-ortak” nitelendirmesiyle bir 

adım ileriye taşınmış ve AKP Türkiye’si, Arap 
İsyanları sürecinde Suriye ve Libya rejimlerinin 
askeri yöntemlerle devrilmeye çalışılmasında 
aktif askeri rol üstlenmiştir. 

2011’de NATO’nun Libya müdahalesinde 
hava operasyon komuta merkezi İzmir 
olmuş ve Atlantikçi cephenin istihbarat 
kuruluşlarının da desteğiyle Suriye’deki cihatçı 
muhalifler Türkiye üzerinden silahlandırılmış 
ve Suriye’ye sokulmuştur (Özkan, 2018). 
Transatlantik müttefiklik örgütlenmesi (NATO) 
ile emperyalizmin örgütlü yapıları arasındaki 
koordinasyona (NATO-AB) görece az önem 
veren Donald Trump’ın Başkanlık döneminde 
(2017-2021), AKP hem Suriye hem de Libya’da 
militarist dış politika araçlarını daha rahat 
kullanabilme olanağına sahip olmuştur.

Dış Politikada Hayaller ve Gerçekler

2011-2015 arası dönem, AKP’nin Atlantik 
cephesini arkasına alarak Ortadoğu’da 
(Osmanlı’nın eski nüfuz bölgelerinde) bölgesel 
bir İslami güç olma hayalini (yeni-Osmanlıcılık) 
kurduğu dönem olmuştur. 2012 yılında AKP’nin 
kendisini lideri olarak varsaydığı “Müslüman 
Kardeşler” partileri Tunus (El Nahda) ve 
Mısır’da (Muhammed Mursi) yönetime gelince, 
“Sudan’dan Suriye’ye kadar Sünni Müslüman 
Kuşağı” hayali (Özkan, 2018), AKP dış 
politikasında daha da belirgin bir hal almıştır.
 
2013 Gezi olayları, Erdoğan’ın ülke içinde 
varsayıldığı kadar desteğinin olmadığını 
gösterirken, barışçıl gösterilere karşı polis 
şiddetinin aşırılığı AKP’nin ne “ılımlı” ne 
“demokratik” olduğunu ne de “model” 
olabileceğini ortaya çıkartmış ve Erdoğan’ın 
Batı kamuoyundaki “demokrat muhafazakâr” 
itibarını yerle bir etmiştir. Bu arada, 2013’te 
Mursi ve 2014’de El Nahda iktidardan 
düşmüşlerdir. ABD’nin Libya Büyükelçisi’nin 
cihatçı çeteler tarafından öldürülmesi, 
Suriye’de El Kaide’nin uzantısı El Nusra ve Irak 
Şam İslam Devleti (IŞİD) gibi terör örgütlerinin 
etki alanlarını arttırmaları ve ABD’nin bölgedeki 
en yakın müttefikleri ve finansörleri olan Suudi 
Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin “İhvan” 
partilerini kendi rejimlerine karşı tehdit olarak 
görmeleri (Özkan, 2018) ve hatta Türkiye-Katar 
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ikilisine karşı bir cephe oluşturmaları, ABD’nin 
2000’lerden beri sürdürdüğü “ılımlı İslam” 
politikasını rafa kaldırmasına neden olmuştur.

2015 Eylül ayında Rusya’nın Suriye’de 
hükümete fiilen askeri destek sağlaması 
ve Suriye hava sahasını denetlemeye 
başlamasıyla birlikte AKP iktidarı, Türkiye’nin 
ekonomik-siyasi ve askeri kapasitesinin çok 
üstünde olan bölgesel emperyal güç olma 
hayalini bir kenara bırakmak zorunda kalmıştır. 
Erdoğan, Rus uçağının Türkiye tarafından 
vurularak düşürülmesi sonucunda 2016 
yılında Putin’den mektupla özür dilemiş ve 
Rusya öncülüğünde başlatılan Astana Süreci 
ile Suriye’deki Rusya-İran-Suriye cephesi ile 
göreli bir uzlaşıya gitmek zorunda kalmıştır. 
Bununla birlikte, AKP iktidarı ne Esad 
Hükümeti’ni devirmekten ne cihatçı örgütlere 
destek vermekten ne de Körfez ülkeleri ve 
Mısır’ı karşısına alıp ilişkilerini bozma pahasına 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İhvancı siyasetin 
hamiliğini sürdürmekten ve İstanbul’u İhvan’ın 
sürgündeki merkezi yapmaktan vazgeçmiştir.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra AKP, 
Rusya ile ABD’yi birbirine karşı “yarıştırma” 
(ABD-Rusya arasında rekabetçi denge 
kurma stratejisi) ve askeri güç kullanmaktan 
çekinmeyen “yayılmacı” (Irak-Suriye-Libya) 
ve neredeyse her konuda “pazarlıkçı” (1Mart 
2003 öncesinde ABD’den Türkiye’den 
cephe açma karşılığında alınacak hibe 
veya kredinin yükseltilmesinden mülteci 
sorununa ve gazeteci-rahip tahliyesine 
kadar) bir dış politika stratejisi yürütmeye 
başlamıştır. Bununla birlikte, militarist 
politikanın uygulama alanı emperyalizmin 
temel çıkar sahalarında değil daha tartışmalı 
ve emperyalist uzlaşının az olduğu 
bölgelerle sınırlı kalırken, “yarıştırmacı” dış 
politika, neredeyse hiçbir sorunlu bölge 
ve konuda (Fırat’ın doğusu, Doğu Akdeniz, 
Libya) Türkiye’ye uzun vadeli bir nefes alma 
alanı açmamış ve Türkiye lehine bir denge 
yaratmamıştır. Bu dönemde, Rusya’dan 
2,5 milyar dolar verilip alınan S-400 füze 
sistemi aktive edilemediği gibi Türkiye F-35 
programından çıkarılıp 2017’de yürürlüğe 
giren ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar 
Yoluyla Karşılık Verme Yasası’nın (CAATSA) 

yaptırımlarına muhatap olma tehlikesi (2019’da 
gerçekleşecektir) altına girmiştir.

2018-2022 Dış Politikada Kapasite Sınırlarına 
Ulaşmak

2018 yılında FED’in tekrar faizleri düşürme ve 
miktarsal genişleme kararı alması, AKP’nin 
Eylül 2019-Eylül 2020 arasında faizleri 
düşürebilmesine olanak sağlamıştır. Bu 
sayede, ağırlıkla AKP seçmeni olan küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin ve finansal borç 
kapanına sıkışmış hane halkının düşük 
faizli kredi erişimine ulaşabilmesi mümkün 
olmuş ve AKP kriz koşullarını yönetebilme 
zamanı kazanmıştır. Bu kazanılan zaman, 
AKP’nin kaçınılmaz olan yeni kriz dinamikleri 
ortaya çıkmadan önce, Başkanlık rejimini 
konsolide etmesine imkân tanıyacaktır. 
Bu süreçte dış politika, hem milliyetçi-
İslamcı söylem üretme hem de muhalefeti 
işlevsizleştirme-hizaya çekme hedeflerinde 
AKP’ye alan kazandıracaktır. Emperyalizmin 
Batı kurumlarının koordineli hareket etme 
iradesinin zayıf olduğu Trump Başkanlığı 
dönemine denk gelen bu süreç, AKP’nin 
çatışmacı dış politikasına Doğu Akdeniz, 
Suriye, Irak, Libya gibi tartışmalı bölgelerde 
manevra alanı açmıştır.

Türkiye’de Başkanlık rejiminin resmen 
başladığı Temmuz 2018 ile Joe Biden’ın ABD 
Başkanı seçildiği Kasım 2021 arası dönemde, 
AKP iktidarının (AKP-MHP koalisyonu) dış 
politika karakteri “militarist-pazarlıkçı-
yarıştırıcı” olmayı sürdürecektir. ABD ile 
2018’deki Rahip Brunson krizinden 2019’da 
Trump’ın Erdoğan’a oldukça ağır ifadeler 
kullanarak yazdığı mektuba; AB ile Mavi 
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Vatan tezinden mülteci sorunlarına; Mısır 
ve Körfez ülkeleriyle Müslüman Kardeşler’e 
verilen destekten Libya’daki Trablus 
Hükümeti’nin askeri olarak arka çıkılmasına; 
Rusya ile Suriye’deki cihatçı oluşumların 
desteklenmesinden Ukrayna-Kırım-Karadeniz 
jeopolitiği sorunlarına kadar birçok irili 
ufaklı kriz yaşansa da, AKP iktidarı Türkiye’yi 
yalnızlığa sürükleyen dış politikanın bu üçlü 
karakterini büyük bir değişikliğe gitmeden 
devam ettirecektir. Bununla birlikte, 2020 
yılının sonlarına doğru koşullar değişecek 
ve AKP’nin dış politikayı araçsal olarak 
kullanılabilmesinin önüne bazı nesnel sınırlar 
çıkacaktır. Bu nesnel sınırlar kısaca şunlardır:

- ABD’nin Transatlantik ittifakını yeniden tesis 
etme çabası:

Joe Biden ABD Başkanı (Ocak 2021 görev 
başlangıcı) seçildikten hemen sonra 
emperyalizmin koordinasyon mekanizmalarını, 
askeri ittifak yapısını (NATO) ve ideolojik 
ortaklığını tekrar işlevsel hale getirme (gerçi ne 
kadar başarılı olduğu bir tartışma konusudur) 
çabasına girişmiştir. Biden’ın amacı, ABD’nin 
zayıflayan küresel hegemonyasının ömrünü 
uzatmak ve Rusya ile Çin’i çevrelemek 
için emperyalizmin mevcut ittifaklarını 
güçlendirmek ve yeni paktlarla (örneğin: 
Dörtlü Güvenlik Diyaloğu-QUAD) desteklemek 
olmuştur.  

Batı emperyalizmine ve hegemonik 
yapılanmasına siyasi, askeri, iktisadi, kültürel 
ve kurumsal olarak tamamen eklemlenmiş 
olan Türkiye’nin, bu yeni koordinasyon planı 
dışında kalması mümkün değildir. Dolayısıyla, 
AKP iktidarı, iç politikayı konsolide etmekte 
kullandığı “militarist-pazarlıkçı-yarıştırıcı” dış 
politikasını, emperyalizmin kurumsal ittifak 
ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi sürecinde 
gözden geçirmek ve yeniden ayarlamak 
zorunda kalmıştır.

- Birikim Modelindeki Çelişkilerin 
Yönetilememesi:

Birikim modelinde yaşanan tıkanıklıklar 
dış politikanın iç politikada araçsallaşma 
sıklığını artırırken, birikim modelinin biriken 

çelişkilerinin yarattığı sınırlılıklar da AKP’nin 
dış politikadaki kapasitesinin sınırlarını 
belirlemiştir. Yabancı sermaye akımlarına 
bağımlı iktisadi modelin sürdürülebilmesi 
için yüksek reel faiz sunma zorunluluğunun 
bulunması fakat bu durumda düşük faizli 
krediye erişime ihtiyacı duyan küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin iflas etme 
tehlikesi içine girmesi; enerji, ara mal ve 
sermaye mallarında ithalata bağımlı olan 
ihracatın artmasıyla cari açığın da artması; 
doların Türk lirası karşısında değerlenmesini 
engellemeye çalışırken Merkez Bankası 
rezervlerinin negatif bakiyeye dönmesi gibi 
örnekler, birikim modelinin içinde biriken 
çelişkilerden bazılarıdır. Bunlara ek olarak, 
kronikleşen işsizlik, yüksek enflasyon ve 
artan yoksullaşma ile yükselen sınıfsal öfke 
ve farklı sermaye fraksiyonlarının birbiriyle 
çelişen çıkarlarının siyasi baskı yaratması, AKP 
iktidarının yönetebilme kapasitesini giderek 
zorlamaktadır.  

Toparlamak gerekirse, emperyalizmin örgütlü 
yapıları arasındaki koordinasyon artmaktadır. 
Bu koordinasyonun tam uyuşma ve çıkar 
birliği içinde gerçekleştiğini iddia etmek 
mümkün değildir. AB veya NATO üyeleri 
arasında ABD, Rusya veya Çin ile ilişkiler 
bakımından birbiriyle çok ciddi şekilde çelişen 
çıkar ayrışmaları bulunmaktadır. Türkiye 
açısından Batı emperyalizminin görece dahi 
ortaklaştığı alanlarda “militarist-pazarlıkçı-
yarıştırıcı” dış politikası sürdürmesi mümkün 
değildir. Zaten uluslararası kapitalist sistem 
ve emperyalist Transatlantik İttifakı’na bağımlı 
eklemlenme modeliyle Türkiye’nin bu yapı ile 
çelişen politikaları uzun süre sürdürebilmesi 
mümkün değildir. Dolayısıyla, 2021 sonrasının 
iç ve dış koşullarında AKP kendi sınırlarına 
ulaşmış ve maliyeti yükselmiş “militarist-
pazarlıkçı-yarıştırıcı” bir dış politika yürütmek 
yerine daha uyumlu ve yer yer tavizkar bir dış 
politika izlemeye başlamıştır. Bu doğrultuda:

• Doğu Akdeniz’de NAVTEX siyasetinden 
vazgeçilmiş, Oruç Reis araştırma gemisi 
Antalya Körfezi’ne çekilmiş ve Mavi Vatan tezi 
sessizce rafa kaldırılmıştır.

• Biden’ın 24 Nisan günü için kullandığı 



DAYANIŞMA FORUMU 2022 SAYI 04 | 17

“soykırım” ifadesine diplomatik teamüller 
seviyesinde bile tepki verilmemiştir.

• Yunanistan ile istişari görüşmeler 
başlatılmıştır.

• Mısır ile yakınlaşma girişimlerinde 
bulunulmuş ve İstanbul’dan yayın yapan 
Müslüman Kardeşler bağlantılı televizyon ve 
radyo kanallarında Mısır yönetimi aleyhine 
içerik üreten yayınlara son verilmiş ya da 
azaltılmıştır.
• İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi 
Arabistan ve Körfez ülkeleri ile ilişkiler tekrar 
başlatılmaya çalışılmıştır.

• “Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı yok” söyleminden 
“AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açalım” talebine 
geçilmiştir.

• Libya’da uzlaşı mesajları verilmiştir. 

AKP iktidarının dostluk ve uzlaşı talep 
eden yeni tavizkar dış politika yaklaşımı, 
emperyalizmin diğer ortaklarından beklediği 
desteği henüz bulamamıştır. AKP iktidarının 
bir çatışma ve pazarlık aracı olarak kullandığı 
dış politika, yıllar boyunca Türkiye’yi komşu ve 
yakın bölgesindeki ülkelerle sorunlu ilişkilere 
itmekle ve bölgesinde yalnızlaştırmakla 
kalmamış aynı zamanda kendisine karşı ittifak 
oluşumlarını tetikleyerek ikili sorunların çok 
boyutlu ve çok oyunculu sorunlar yumağı 
haline dönüşmesine neden olmuştur. Doğu 
Akdeniz Gaz Forumu veya Mısır, Güney Kıbrıs 
ve Yunanistan arasında gelişen yakın ortaklık 
ilişkisinde görüldüğü gibi Türkiye’nin gerginlik 
yaşadığı ülkeler veya Türkiye’nin yalnızlaştığı 
alanlardaki fırsattan yararlanan rakip bölgesel 
güçler, Türkiye karşıtlığının fiili durumundan 
yararlanarak savunma, enerji veya diğer 
konular üzerinden örgütlenebilmişlerdir. 
Dolayısıyla Türkiye, artık sorunlarını sadece 
tek bir ülke veya ilgili konu ile değil farklı konu 
ve çoklu ittifak grupları ile pazarlık ederek 
çözmek zorundadır. Pazarlık sürecinde de 
Türkiye’nin eli oldukça zayıftır. Ekonomisi 
zordadır, ittifak ilişkileri zayıftır, yalnızlaşmıştır, 
itibar kaybı içindedir ve jeopolitik değeri 
azalmaktadır. İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan 
gibi Türkiye’nin özellikle barışmaya çalıştığı 

ülkeler de uzlaşma talebinde bulunan, taviz 
vermeye hazır görünen ve oldukça yalnız 
olan Türkiye’yi bekleterek daha fazla taviz 
koparmaya çalışmaktadır.

Sonuç olarak, 20 yıllık iktidarı boyunca AKP 
dış politikayı hem iç politikada yeni rejim 
inşası ve konsolidasyonu hem de uluslararası 
alanda emperyalizmin ve sermaye düzeninin 
çıkarları için birçok defa kullanmıştır. Bununla 
birlikte, bu sınırsız bir kullanım olmamıştır. 
AKP’nin dış politikadaki sınırları, bağımlı birikim 
modelinin kapasite sınırları ile emperyalist 
güç ilişkilerinin izin verdiği hareket alanı 
içerisinde belirlenmiştir. Eğer dış politikada 
gerçekten halkların ve emekçi sınıfların yararı 
için değişim isteniyorsa işe önce sınırlılıkları 
yaratan bu iki yapı ile başlamak gerekir.
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AKP’NIN ABD VE
AB İLE İLİŞKİLERİ 
ENGİN SOLAKOĞLU

Bundan uzun bir zaman sonra siyaset 
bilimcileri 2000’li yılların emperyalizminin 
Türkiye bağlamındaki manevralarını 
incelediklerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
(AKP) 20 yılı aşan iktidarına geniş bir yer 
ayırmak durumunda kalacaklar. AKP nedir? 
Siyasal İslam’ın Türkiye’de böylesine bir 
egemenlik kurması nasıl mümkün oldu? 
AKP’nin toplum projesi ne kadar başarılı 
oldu? Bu geniş ve zaman geçtikçe daha 
fazla ayrıntısı ortaya çıkacak hikâyede dış 
politikanın rolü nedir? Soruyu biraz daha 
netleştirirsek AKP’nin Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği’nin 
Türkiye’ye yönelik yaklaşımları AKP’nin 
iktidara gelişinde ve bu iktidarı 20 yıldan fazla 
sürdürmesine nasıl bir etki yaptı? Bu soruların 
tümüne şimdiden kapsamlı ve herkesi tatmin 
edecek yanıt vermek kolay değil. 

Aşağıda okuyacağınız satırları bu soruların dış 
politika boyutuna ilişkin kimi olgu ve verileri 
ortaya koymak ve soruların hiç değilse bir 
bölümüne yanıt arama iddiasıyla kaleme 
aldım. Bunu yaparken akademik anlamda 
yetersizliğimin bilincinde olarak, sahadaki 
gözlemlerime dayanmaya çalıştım. Okuyanlar 
açısından yararlı ve bilgilendirici olmasını 
diliyorum.

21. Yüzyılda Türkiye’nin başına gelen bir şey: 
AKP

1991 yılının Aralık ayında Dışişleri Bakanlığı’na 
girdiğimde 1984’den beri devam eden ANAP 
hükümeti seçimleri kaybetmiş, Süleyman 
Demirel liderliğindeki Doğru Yol Partisi (DYP) 
ve Erdal İnönü’nün genel başkan olduğu 
Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) koalisyonu 
iktidara gelmişti. Birçok çevre açısından bu 
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ANAP’ın bozduğu ayarlara geri dönüleceği bir 
dönemin başlangıcıydı. Dış politika özelinde 
bakarsak ANAP’ın son yılları Dışişleri Bakanlığı 
açısından zor geçmişti. Bu yüzden Bakanlıkta 
da Demirel-İnönü ortaklığı sayesinde Türk 
diplomasinin klasik çizgisine geri dönüleceği, 
Bakanlığa “kulak” verileceği umudu vardı. 

Bu klasik çizginin anlamı dış politika 
seçeneklerinin Genelkurmay ve Dışişleri 
ortaklığıyla oluşturulması Hükümet’in de bu 
seçenekler dahilinde hareket etmesiydi. 

Sonra 20. yüzyıl sona erdi. Gregoryen 
takvime göre değil uluslararası politikanın 
takvimine göre 2001 yılının 11 Eylül’ünde 
20. yüzyıl bitti. ABD’nin SSCB’yi çökertmek 
için beslediği Radikal İslami yapı sonunda 
ABD’nin göbeğinde can aldı. Saldırıyı kimin 
düzenlediği ya da kimin göz yumduğu hâlâ 
tartışılıyor. Sonuçta Emperyalizm açısından 21. 
yüzyıl başlamış oldu. Medeniyetler çatışması 
gibi kavramlar havada uçuşmaya başladı. 
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bizi 
daha çok ilgilendiren bölüme odaklanırsak, 
Radikal İslamcılığın da yeniden tasarlanması, 
şekillendirilmesi gündeme geldi. İslamcılık 
emperyalizm bakımından faydasını 
kanıtlamıştı ama mutlaka denetlenmesi, 
hizada tutulması gerekiyordu. 

AKP böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan beri var olan gerici siyasi 
geleneğin yenilenmiş, reforme edilmiş bir 
versiyonu olarak doğdu. Kuruluşunun iç 
politikaya dair unsurları bir yana, partinin 
oluşum aşamasında şimdi kimi muhalif kimi 
lâl olmuş bazı önde gelenlerinin ABD’nde bir 
dizi temasta bulundukları ve bu temasların 
sadece siyasi çevrelerle sınırlı kalmadığı, daha 
açık şekilde söylersek ABD mali sermayesinin 
temsilcileriyle de görüşüldüğü bir sır değil.  
Bütün bu görüşmeler ABD’nde eli-kolu uzun 
şahsiyetlere erişimi olan önemli bir işadamı 
sayesinde organize edilmişti. Zaten gerek 
Körfez bölgesinde gerek Avrupa’da “sağlam” 
bağlantıları bulunan bu “fındıkçı” işadamı 
yıllar sonra “Erdoğan’ı lavaboya süpürmeyin” 
mealindeki sözleriyle de gündeme gelecekti. 

Bu bilgiler bize AKP’nin doğrudan ABD 
tarafından kurulduğunu söyleyebilme 
konusunda yeterli kanıtı sağlamasa da partinin 
ABD’nin tüm etkili kurum ve kuruluşlarının 
Türkiye ve Orta-Doğu hakkındaki 
tahayyüllerine uygun bir çizgi benimseme 
taahhüdüyle kurulduğunu ve desteklendiğini 
gösteriyor.

ABD’nin yeni dönemdeki küresel oyun 
planında Türkiye’nin önemli bir rolü olacaktı 
ve bu rolü oynayacak en uygun aktör AKP’ydi. 
Yalnız AKP’nin bu rolü oynayabilmesi için 
siyasi ve mali destekten öte, Türkiye’deki 
“kanaat önderleri”ni ve burjuvazinin geniş 
kesimlerini partinin hizasına çekecek bir 
teşvik unsuruna ihtiyaç vardı. Türkiye’nin 
uzun yıllardır çeşitli sebeplerle sürüncemede 
kalmış AB’ye üyelik süreci bu işlevi yerine 
getirebilirdi.

AB ile ilişkiler

AKP iktidarın ilk zamanlarında Dışişleri 
Bakanlığı’nda en sık duyduğumuz 
sloganlardan biri “ezber bozmak”tı. Bu ezber 
bozmanın en net olarak deneneceği yer 
AB’ne üyelik konusu ve buna bağlı olarak da 
Kıbrıs politikasıydı. AKP öncesi hükümetler 
AB konusunda kimi somut adımlar atmışlardı 
ama süreç yeterince “hızlı” ilerlemiyordu. 
AKP gerçekten de coşkulu bir reform süreci 
başlattığı görüntüsü verdi. AKP’nin AB aşkı 

karşılıksız değildi. Brüksel ve daha çok da 
Washington Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne 
yakınlaştırmak için ciddi çaba sarf ediyorlardı. 

Türkiye’nin AB sularına demirlemesi için 
asıl önkoşul Kıbrıs filan değil iç yapısını 
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değiştirmesiydi. Türkiye’de bir “vesayet 
rejimi” vardı ve öncelikle o yapının çözülmesi 
gerekiyordu. AKP’nin o dönemde en iyi 
yardımcısı ve müttefiki olan Fethullahçı 
hareket hem içeride hem dışarıda önemli bir 
görev üstlenmişti. İslam kendi başına radikal 
olması gereken bir şey değildi. Kapitalizme 
uyumlu “Müslüman Demokrasi” mümkündü. 
AKP tam da bu görevin partisiydi. Üstelik bu 
görev Türkiye’yle de sınırlı değildi. Cihatçı 
çetelerin veya Filistinliler’in yaptığı gibi 
sistemle kavgalı değil, sistemi besleyecek, 
güçlendirecek bir Müslüman yönetim 
modeli bütün İslam dünyasına örnek 
olacaktı. Müslüman bir ülkenin AB yoluyla 
“Batı’ya Entegrasyonu”nun mümkün olduğu 
gösterilecekti.

AKP o dönemde rolünü iyi oynadı. “Müslüman 
Demokrat” etiketiyle ağırlıkla Avrupa Hıristiyan 
Demokrat Partilerini bünyesinde toplayan, 
bir anlamda Sosyalist Enternasyonal’in sağcı 
karşılığı olan EPP’ye (European People’s 
Party- Avrupa Halklar Partisi) üye dahi oldu.

Bu siyasetin içerideki yansımalarına göz 
atacak olursak öncelikle şunu görürüz. 
Türkiye’de burjuvazi ve dış politika bürokrasisi 
AB’ye üyelikten yanaydılar. O dönemde 
Dışişleri kadrolarının tamamına yakını AB 
sürecini destekliyorlardı. Bu nedenle TSK’nın 
bütün ayak sürümelerine rağmen AKP’nin 
hızlandırdığı sürece bilerek ve isteyerek ayak 
uydurdular. AB’ye üyelik o sırada yaygın 
deyişle bir “medeniyet”, bir “Cumhuriyet” 
projesiydi. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 
Cumhuriyetin nihai olarak erişmesi gereken 
hedefti. 

Bu kadar gönül bir olunca samanlığın da 
seyran olmaması için de bir sebep yoktu. 
Ne var ki, sürecin varacağı yerin üyelik 
olmayacağını Brüksel de Ankara da biliyordu.

AB’nin zirvelerde ve muhtelif toplantılarda 
aldıkları kararlar ile AB yetkililerinin yaptıkları 
açıklamalarda sürekli olarak kullandıkları bir 
ifade vardı. Bunu mealen şöyle söyleyebiliriz: 
“Turkey must stay anchored to the European 
Institutions”. Bu cümlenin Türkçesi şuydu: 

Türkiye AB kurumlarına demirli kalmalıdır.

Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasına karşı 
Birliğin iki üyesi Fransa ve Almanya’da ciddi 
bir direnç vardı. Üstelik bu direnç kamuoyu 
tarafından da benimsenmiş ve kimilerinin 
pek sevdiği deyimle “satın alınmıştı”. Türkiye 
Avrupa Birliği’ne üye olamayacak kadar 
“kalabalık, Müslüman ve yoksuldu”.

AKP açısından bakıldığında ise, üyelik 
hedefine varmak için Kıbrıs’ta taviz vermek 
filan değil, sadece Kamu İhale mevzuatında 
yapılması gereken değişiklikler bile bu 
partinin iktidarda kalabilmesi hatta bekası 
bakımından imkânsızdı.

Üyelik süreci her iki tarafın da zımni onayıyla 
tıkandıktan sonra yeni bir dengenin tesis 
edilmesi gerekiyordu. Bir yandan Arap 
ülkelerindeki ayaklanmalarla da bağlantılı 
olarak şiddetlenen göçmen sorunu, bir 
yandan da AKP’nin sermaye dostu politikaları 
bu yeni dengenin iki temel parametrelerini 
oluşturdular.

Bu noktada şunu hatırlatalım. Türkiye ile AB 
arasında bir Gümrük Birliği var. Tarım ürünlerini 
ve Hizmetleri kapsamayan böyle bir birliğin 
dünyada örneği yok. Çok basitleştirerek 
söylersek, Türkiye AB’ye üye olmadan pazarını 
ve sınai üretim imkânlarını ve dış ticaret 
politikasını karar alma mekanizmalarına dâhil 
olmadığı bir iradeye teslim etmiş bulunuyor. 
Göçmen konusu dışında Türkiye-AB ilişkileri 
dediğimizde son dönemde en çok iki başlık 
gündeme geliyor. Bunlardan birincisi Gümrük 
Birliği’nin modernizasyonu. Bunu anlaşmanın 
günümüz koşullarına uyarlanması şeklinde 
de anlayabilirsiniz. Bu meselenin gündemde 
kalacağını ve önünde sonunda bir gün 
gerçekleşebileceği tahmine müsaittir. Zira 
Avrupa sermayesi bakımından Türkiye’deki 
sabit sermaye yatırımları ve Türkiye’de 
yapılan sınai üretim rakipsizdir diyemesek de 
ikamesi güç bir ağırlık taşımaktadır. AKP’nin 
otoriterleşmesi, temel hak ve özgürlükleri 
ihlal etmesi, çok sayıda kişiyi hukuksuzca 
rehin alması, ülkesindeki müzeleri kılıçla fetih 
gösterilerine girişmesi bu gerçeğin karşısında 
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önemsizdir. 

Aksine dinselleştirilmiş, cıvataları sıkıştırılmış 
bir toplum, diğer birçok sosyal hak gibi grev 
hakkının da ortadan kaldırıldığı bir çalışma 
rejimi Avrupa sermayesi bakımından AKP 
Türkiyesi’nin bir yeryüzü cenneti olduğu 
anlamına gelmektedir.

İkinci konu ise Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına vize serbestisi.  Türkiye’nin 
AB’nin önüne koyduğu yüze yakın ölçütün 
tamamını karşılaması durumunda vizenin 
kaldırılacağı masalının değişik versiyonlarını 
yıllardır dinliyoruz. Vize muafiyeti gündeme 
geldiğinden beri sürekli ileri sürdüğüm bir 
tezi burada bir kez daha yineleme ihtiyacı 
duyuyorum. Haklı çıkmanın acı verdiği bir 
konudur bu.

Dış politikada falcılık olmaz, iddialı olmamak 
gerekir, her şey değişebilir, diplomasi ihtiyat 
mesleğidir. Bunların hepsi doğrudur. Bununla 
birlikte, Türkiye’ye vize serbestisi tanınması 
yakın ve orta vadede mümkün olabilecek bir 
şey değildir. Diğer ülkeleri bir yana bırakalım, 
Fransa ve Almanya’da böyle bir kararın altına 
imza atacak siyasetçinin politik kariyeri sona 
erer. Bu konuyu burada kapatabiliriz.

Türkiye-AB ilişkilerinin ayrılmaz parçası göç 
konusu da iki taraf açısından halledilmiş 
görünmektedir. Brüksel parayı göndermekte, 
AKP kapıyı tutmaktadır. Üstelik bu meselenin 
yukarıda betimlediğim ucuz üretim üssü 
olgusuyla kuvvetli bir bağı da bulunmaktadır. 
AKP göçmenleri kapıda tutarak sadece 
AB’nin politik dengelerini korumaya hizmet 
etmemekte, aynı zamanda emek piyasasını 
da AB sermayesinin çıkarları doğrultusunda 
düzenlemiş olmaktadır.

AKP’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri yukarıda 
özetlemeye çalıştığım çerçevede bir 
dengeye oturmuş gözükse de AKP’nin 
Türkiye’yi sürüklediği mali uçurum AB 
bakımından sürdürülebilirlik kaygısı yaratmış 
olmalıdır. Önümüzdeki dönemde Berlin, 
Paris ve genel olarak Brüksel’in beklediği 
Türkiye’de meydana gelmesi kaçınılmaz 
nöbet değişikliğinin kendi çıkarlarına halel 

getirmeyecek şekil ve içerikte olmasıdır. Başka 
bir deyişle, Recep Tayyip Erdoğan’sız, hatta 
AKP etiketi taşımayan, tıpkı Gümrük Birliği gibi 
güncellenmiş bir AKP 2.0 Avrupa Birliği’nin 
ihtiyacını fazlasıyla karşılayacaktır.

ABD ile ilişkiler

ABD ile AKP’nin ilişkilerine yazının önceki 
bölümlerinde değinmiş, AKP’nin 11 Eylül 2001 
sonrasında başlayan yeni yüzyılda ABD’nin 
hedeflediği yeni dünya düzeninin bir ürünü 
olarak şekillendiğine dair kimi tezler ortaya 
koymuştum. 

ABD’nin “Büyük Ortadoğu Projesi” adıyla 
pazarladığı yeni dünya düzeninin Eş başkanı 
unvanını en azından bir süre “gururla” taşıyan 
AKP’nin bu ülkeyle ilişkilerinin ilk olarak 
ikinci Irak Savaşı’nda gerildiğini biliyoruz. 
Kamuoyunda “Tezkere krizi” olarak bilinen 
gerilimde Türkiye üzerinden ikinci bir cephe 
açma fikrinin, AKP yönetiminin bütün çabasına 
rağmen TBMM tarafından engellenmesinin 
Washington’da bir soğuma yarattığı kesindir.

Bu soğukluğun Obama döneminde 
hafiflediğini, Arap ayaklanmaları sürecinde 
AKP Türkiyesi’nin model ülke olarak 
pazarlanmaya çalışıldığını da biliyoruz.  
ABD’nin “Müslüman Kardeşler (İhvan-ı 
Müslümin)” ideolojisinin en başarılı temsilcisi 
saydığı AKP’ye ciddi ve görünür destek 
verdiği muhakkak. Bu balayı dönemini 
gerçek anlamda kapatan gelişme ise bana 
göre, Türkiye-İsrail ilişkilerinde “Davos olayı” 
ile simgeleşen bunalımın “Mavi Marmara” 
vakasıyla birlikte neredeyse sıcak bir sürtüşme 
aşamasına gelmesi ve siyasi anlamda bir 
kopuşa yol açmasıdır.
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Türkiye-ABD ilişkilerini yeterince uzun 
süre izleyen herkesin üzerinde mutabık 
kaldığı husus, Tel Aviv ile Ankara arasındaki 
mesafenin Washington’la ilişkiler bakımından 
belirleyici olduğudur. Washington’daki İsrail 
ya da -herkesin bildiği şekilde söyleyelim-, 
Yahudi lobisinin desteğini yitiren Ankara’nın 
diplomatik ve siyasi temsilcileri deyim 
yerindeyse boşa kürek çekerler. Bunun 
pratik sonucu ABD’ndeki diğer Türkiye karşıtı 
lobilerin, yani Rum-Yunan ve Ermeni lobilerinin 
ellerinin güçlenmesidir. Sonuç olarak, 
Mavi Marmara katliamının yaşandığı 2010 
ortalarından sonra AKP ve ABD arasındaki 
ilişkilerde derin bir soğuma yaşandığını 
görebiliyoruz.

ABD-AKP ilişkilerindeki bozulmanın tepe 
noktasının 15 Temmuz 2016’da yaşanan 
ve en azından aksi yönde somut bir kanıt 
ortaya çıkana kadar Fethullahçıların 
başını çektiğini söyleyebileceğimiz darbe 
girişimi olduğu ileri sürülebilir. Fethullahçı 
hareketin Washington’da belirli iktidar 
odaklarının desteğine sahip olduğu ve AKP 
ile Fethullahçıların arasının açılmasından 
sonra bu odakların iki ülke arasındaki 
ilişkilerin iyileşmemesi için kayda değer 
çaba harcadıklarına kuşku yok. Her ne kadar 
“enişte söyledi, kayınbirader fısıldadı” filan 
dense de darbe girişimini ABD’nin değil 
büyük bir olasılıkla Rusya’nın haber vermiş 
olması da Beyaz Saray ve Beştepe arasındaki 
güven bunalımını artırmış olması olağan 
karşılanmalıdır.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, özellikle 
de darbecilerin denetimindeki F-16’ların o 
gece kır gezintisi yapar gibi Ankara’daki kimi 
hedefleri bombalayabilmeleri AKP ile ABD 
arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim noktası 
teşkil eden S-400 alımına getiriyor bizleri.

Türkiye’nin, bölgesinde güçlü sayılabilecek 
bir hava kuvvetine sahip olmasına karşın 
özellikle balistik tip füzelere karşı etkin bir 
hava savunma sisteminin bulunmadığı bütün 
uzmanların mutabık oldukları bir gerçek. 
AKP’nin, uzun yıllar muhtemelen TSK’nın da 
talebiyle hava savunma sistemleri alımı için 
gerek ABD gerek AB ile pazarlık yaptığı ancak 

bunların tatmin edici bir sonuca ulaşmadığı da 
biliniyor.

15 Temmuz’un AKP liderliği bakımından 
yarattığı kaygı ve yalnızlık duygusunun AKP’yi 
NATO’ya mensup uçakları düşürebilecek bir 
hava savunma sistemi teminine ittiği akla 
yakın bir iddia sayılabilir.  Washington’un 
şiddetli ve hala devam eden itirazlarına 
rağmen bir adet S-400 bataryası satın alan 
AKP’nin bu tek bataryanın bütün bir ülkenin 
hava savunması bakımından hiçbir anlam 
ifade etmediğini bilmediğini varsaymak 
gerçekçi değildir. Bu durumda akla gelen 
olasılıklardan biri, bataryanın Beştepe’yi 
korumak amacıyla alındığı. İkinci ve en az 
birinci kadar kabul edilebilir olasılık ise AKP’nin 
Washington’a rest çekmek amacıyla böyle bir 
yola gitmiş olduğudur.

Bütün savunma altyapısını NATO’ya 
endekslemiş bir ülke bakımından böyle 
bir restin sonuçlarının ağır olabileceği 
muhtemelen güvenlik bürokrasisi tarafından 
dile getirilmiş ama dikkate alınmamıştır. 
Sonuç olarak 2,4 milyar dolara mal olduğunu 
bildiğimiz S-400 bataryası iki ülke arasındaki 
ilişkilerde koyu bir gölge olarak varlığını 
sürdürmektedir.

15 Temmuz’un AKP-ABD ilişkileri bağlamında 
bir diğer önemli yansıması ise hiç kuşkusuz 
kamuoyunda “Rahip Brunson” krizi olarak 
bilinen gelişmedir. Ayrıntıları kısaca 
anımsatalım: 

Darbe girişiminden yaklaşık iki ay sonra 
Eylül 2016’da İzmir Diriliş Kilisesi Rahibi ABD 
vatandaşı Andrew Craig Brunson’un ‘milli 
güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu’ 
iddiasıyla, eşi Norine Lyn Brunson’la birlikte 
sınır dışı edilmesine karar verildi Brunson çifti, 
Göç İdaresi’ne teslim edildi. 9 Aralık 2016’da 
Brunson 15 Temmuz davasındaki bir gizli 
tanığın ifadesi üzerine tutuklandı ve 35 yıla 
kadar hapis istemiyle yargılanmaya başladı.

ABD’ndeki gericiliğin en güçlü 
dayanaklarından birini teşkil eden ve 
Brunson’un da mensup olduğu Evanjelist 
Kilise’nin açık desteğiyle seçilen Trump 
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16 Mayıs 2017’de görüştüğü Erdoğan’dan 
rahibin serbest bırakılmasını istedi. Erdoğan 
görüşmede ne yanıt verdi bilinmez ama 
sonradan 18 Eylül 2017’da “Fethullahı verin, 
papazı alın” teklifini yaptı.

16 Nisan 2018’de Brunson’un ilk duruşması 
görülürken ABD’nde de Halkbank Davası 
kapsamında Hakan Atilla yargılanıyordu. 
Duruşmadan tutukluluğa devam kararı çıkınca 
Trump ilk kez kamuoyu önünde “Brunson 
zulüm görüyor” dedi ve ABD’li yetkililerden 
yaptırım sinyalleri gelmeye başladı.
Trump bu süreçte Erdoğan’a çok ağır 
ifadelerle dolu bir mektup yazarak 
“ekonominizi çökertirim” dedi. Erdoğan bu 
mektuba bir yanıt verdi ama bu mektup 
kamuoyuna açıklanmadı.

Çok uzatmayalım. ABD’nden gelen yaptırım 
tehditleri arttıkça manzara değişmeye 
başladı, müebbet hapisle yargılanan, 
“FETÖ Yöneticiliği” ile suçlanan Brunson ev 
hapsine terfi etti. Bu arada Erdoğan “ölürüm 
de vermem” yollu demeçler vermekteydi. 
Sonuçta, Brunson bir ABD uçağına binerek 
Türkiye’den ayrıldı. 

2021 yılının başında Biden’ın iktidara gelmesi 
ikili ilişkilerin yakın vadede düzelebileceği 
ihtimalini de ortadan kaldırdı. Biden’ın 
Türkiye’ye dair ilk icraatı F-35 savaş uçaklarıyla 
ilgiliydi. 1995 yılından beri F-35 program 
ortağı olan Türkiye, Rusya’dan S-400 hava 
savunma sistemi satın aldığı gerekçesiyle 
Amerika Savunma Bakanlığı tarafından 21 
Nisan 2021’de F-35 Programı ortak mutabakat 
zaptından çıkartıldı.

Biden’ın ikinci adımı 24 Nisan’da yaptığı 
“Ermeni Soykırımı” açıklaması oldu. AKP bu 
tokadı da “gelecek güzel günler umuduyla” 
sineye çekmeyi tercih etti.

AKP’nin son dönemde ABD ile ilişkileri 
düzeltme yönünde telaşlı bir çaba içinde 
olduğunu görüyoruz. Bu çabanın kapsamında 
sadece ikili ilişkiler değil, ikili ilişkileri 
doğrudan etkileyecek diğer konular da yer 
almakta. Ermenistan açılımı diye sunulan özel 
temsilci görüşmeleri bunlardan bir tanesi ise 

daha kapsamlı olanı BAE başta olmak üzere 
Arap monarşilerine yanaşmak ve buradan da 
hareketle artık Tel Aviv’e değil Kudüs’e koşmak 
denilebilir. Burada kastedilen Kudüs ise 
Mescid-i Aksa’nın bulunduğu kent değil İsrail 
Devleti’nin başkentidir. AKP’nin Washington 
yolu Kudüs’ten geçmektedir. Kudüs’ten 
geçen o yolun etrafında yüksek duvarlar 
bulunmakta, duvarların ardında ise İbrahim 
Anlaşmaları ile Arap monarşileri başta olmak 
üzere neredeyse bütün dünyanın ve bu arada 
da AKP’nin “ne haliniz varsa görün!” dedikleri 
Filistin halkı yaşamaktadır. 

Bu yılın ilk çeyreği içinde gerçekleşeceği 
söylenen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un 
Türkiye’yi ziyaretinin, Türkiye-İsrail ilişkilerinin 
ötesinde, AKP açısından Washington’a 
kendini affettirmenin en uygun yollarından 
biri olarak göründüğünü vurgulamak gerekir. 
Washington’a ulaşabilmek İsrail’e verilecek 
tavizler ölçüsünde kolaylaşabilecektir.

Sonuç

AKP’nin yirmi yılı bulan iktidar dönemi 
boyunca ABD ve AB ile ilişkilerinin inişli 
çıkışlı bir seyir izlediğini söylemek doğal 
olarak yoğun bir çaba veya uzmanlık 
gerektirmemektedir. Bu sürecin bizi 
ilgilendirmesi gereken kısmı, 20 yıl boyunca 
Türkiye’nin emekçi halklarının bu gel-gitler 
sırasında ve bunların sonucunda neler 
yitirdikleri ve bu yitirdiklerini nasıl geri 
alabilecekleridir. 

Türkiye işçi sınıfının zorunlu ve müstakbel 
iktidarının öncelikli hedefi ABD ve AB gibi 
uluslararası aktörlerle mevcut asimetrik 
ilişki modelinin ortadan kaldırılmasına ve 
dengelenmesine odaklanmak olacaktır.
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AKP DIŞ POLİTİKASINDA YENİ 
FAKTÖR: 
UKRAYNA, KIRIM VE DONBASS
CEYDA KARAN

‘Ukrayna; Kırım ve Donbass’ meselesinde 
Türkiye’nin tutumu, AKP’nin dış politikasında 
göbekten bağımlı olduğu emperyalist sistem 
içerisindeki duruşunun bir yansıması. Son 
dönemde, Ankara’nın meseleyi ‘Rusya-
Ukrayna’ sorunu olarak kodlayarak soyunduğu 
‘arabuluculuk’ ile gündeme getirmiş olması, 
meselenin özünü değiştirmiyor. ‘Ukrayna’ 
başlığı, Türk dış politikasının ‘açılım’ alanı 
olarak yeni olmadığı gibi, Erdoğan yönetiminin 
‘emperyalizmin dikine gidiyormuş’ gibi 
yaparken, ‘sistemin bıraktığı manevra alanını’ 
kullanarak, ABD politikalarına adapte olabilme 
kapasitesini sergilemesi bakımından önem 
taşıyor.   

Öncelikle... ABD ve Batı Avrupa ile 15 Temmuz 

darbe girişiminden bu yana belirli çıkar 
alanlarında yönetilmesi zor krizlerden geçen 
ve kendisini ‘desteğin devamı’ bağlamında 
kabul ettirme mücadelesi veren Erdoğan 
yönetiminin, dış politikasında emperyalist 
bloğun çıkarlarına uygun manevralarla 
kendisini kilit noktalarda vazgeçilmez kılmayı 
başardığını teslim etmeli.

Yakın dönemde 2021 yılındaki belirgin örnek 
Afganistan’dır. ABD ve NATO’nun 20 yıllık 
bir maceranın ardından geçtiğimiz ağustos 
ayında Afganistan’dan çekilme kararının 
akabinde, Erdoğan yönetimi hızla pozisyon 
alarak ‘Kabil’de havaalanı işletmeciliği’ 
ihalesine talip oldu. ABD Başkanı Joe Biden 
ile bir türlü arzu ettiği diyaloğu geliştiremeyen 
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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 
geçen hazirandaki G7/NATO zirveleri 
vesilesiyle verdiği mesajlar resmi açıkça 
ortaya koyuyor: “Türkiye-ABD ilişkilerinde 
çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, 
tam tersine zengin bir görünüm sergilediğini” 
belirten Erdoğan, Afganistan arzusunu “süreci 
devam ettirecek güvenilir tek ülke malum 
Türkiye” sözleriyle ifade etmişti. Erdoğan’ın 
“NATO’nun sağladığı güvenlik şemsiyesinde 
ittifak her yerde aktif rol üstlenmelidir. Dönem 
sorumluluktan kaçma değil elini taşın altına 
koyma dönemidir” sözleri de Ukrayna 
bağlamında Türkiye’nin payına işaret eder. 
Taşları son sekiz yılda döşenmiştir.
 
‘Milat olarak 2015’

Türkiye’nin Ukrayna’yla ilişkileri, Sovyetler 
Birliği’nin çökertildiği 1990’lardan itibaren 
Karadeniz üzerinden komşuluk ilişkileri 
üzerinden ve ekonomik düzlemde ‘mutedil’ 
ilerledi. Ancak bu ilişkilerin 2014’te AB’nin 
‘Doğu Ortaklığı’ aracılığıyla ABD’nin önayak 
olduğu Maydan Darbesi’nin hemen ardından 
kazandığı ivme, dikkat çekicidir. Bu ivmede 
bir yıl sonra 2015’te Türkiye’nin Suriye’de bir 
Rusya savaş uçağını düşürmesinin yarattığı 
kriz ortamının katkısı da vardır. Suriye’deki 
IŞİD olgusu ve Rusya Federasyonu’nun 
müdahilliğiyle ABD destekli İhvan projesinin 
başarısızlığının dayattığı uluslararası 
konjonktürde, Ankara açısından elbette 
Moskova ile ‘barışmak zorunluluğu’, pragmatik 
ilişkilerin önünü açtı. Esasında Erdoğan 
yönetiminin, ABD-Rusya dengesini S-400’lerin 
alımını Washington’a de facto kabul ettirerek 
‘başarıyla’ yönettiği dahi söylenebilir.

Aynı dönemde Erdoğan yönetiminin Kiev’le 
ilişkileri 2015’ten başlayarak adım adım 
ilerletmesi ise uzun süre dikkatlerden kaçtı ve 
salt ‘pragmatizme’ bağlandı. Oysaki Erdoğan 
yönetimi, Rusya ile ‘barışma’ karşılığında Rusya 
doğalgazını Avrupa’ya Ukrayna’ya da alternatif 
teşkil eden bir hattan ulaşmasını sağlayacak 
Türk Akım projesine imza atarken, Amerikan 
politikalarına paralel bir seyirle, cephenin öteki 
ayağını hiç ihmal etmedi.

Donbass’a ilgisizlik, Kırım’da tavır

Kiev’de 2014’te Maydan Darbesi’nin tetiklediği 
ortamda Donbass meselesine daha ziyade 
‘ilgisiz kalan’ Ankara, bir referandum 
sonucunda Rusya Federasyonu’na yeniden 
katılan Kırım’da çok açık tavır almıştı. Kırım 
1954’te hediye edildiği Ukrayna’dan ayrılıp 
Rusya Federasyonu şemsiyesi altına 
dönerken, Ankara bu müdahaleyi ‘işgal’ olarak 
tanımlamıştı. Erdoğan o dönemde, “Türkiye, 
Kırım’ın gayrimeşru ilhakını tanımamıştır, 
bundan sonra da tanımayacaktır” vurgusu 
yapmıştı. 1783 Osmanlı-Rus savaşından 
bu yana oturmuş statükonun, Erdoğan 
tarafından Kırım Tatarlarına atıflar eşliğinde 
neo-Osmanlıcı bir retorikle anılması tesadüf 
değildir. Aynı şekilde Erdoğan yönetimi, Kırım 
bağlamında Rusya’nın güncel reel politik 
zeminden ‘iletişim kurma’ girişimlerini istikrarlı 
biçimde yanıtsız bırakırken, Kırım Tatarlarını 
temsil niteliği tartışmalı, İslamcı Mustafa 
Cemilov’a açık destek sundu.

İlişkilerin asıl stratejik ayağı savunma işbirliği

Bugün bir ucu Donbass’ı etkileyen Türkiye 
ile Ukrayna arasındaki askeri teknik 
işbirliğinin temelleri ise Ukraynalı askeri 
sanayi şirketlerinin temsilcilerinin Ankara’da 
ağırlandığı 2015’e denk düşer. Maydan 
Darbesi’nin ardından Kiev’de başa geçen Petro 
Poroşenko, 2016’da Ankara’yı ziyaret ettiğinde 
Ukrayna sanayisinin özelleştirme sürecine 
Türkiye’nin katılması önerisini dile getirdi. Ortak 
askeri-teknik işbirliği koordinasyon grubu 
oluşturularak 2017 başlarında stratejik işbirliği 
memorandumu imzalandı. Ankara’nın ilgisini 
özellikle Sovyetler Birliği’nden kalan savunma 
şirketleri çekiyordu. Bu dönemde Ukrayna’nın 
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savunma sektörünün Türk uzmanlara ve 
sermayesine bağlanacak şekilde işbirliği 
mekanizmalarının temelleri atıldı.

Elbette Ukrayna-Türkiye ilişkilerinde Türk 
şirketlerinin emlak, altyapı, yol ve liman 
yapım ve onarımları ile turizm de rol oynuyor. 
Ancak stratejik işbirliğinin yolunun askeri ve 
teknolojik bağlamı, günümüze de yansıyan 
görünümüyle çok daha önemli. Ankara, 
Ukrayna’nın 2020 Ulusal Güvenlik Belgesi’nde 
‘stratejik ortak’ olarak anıldı. Türkiye’nin ev 
sahipliğinde, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-
2’nin, ABD, Bulgaristan, İngiltere ve Romanya 
Deniz kuvvetlerinin de katılımıyla icra edilen 
tatbikatına Ukrayna da davet edildi. Poroşenko 
döneminde Ocak 2019’da Ukrayna’nın 
Türkiye’den Bayraktar TB2 İHA alımı için 
anlaşma imzalandı. Kiev’de iktidar değişikliği 
ve Vladimir Zelenskiy’nin iktidara gelişi işleri 
hızlandırdı. Ekim 2020’de Zelenskiy’nin Türkiye 
ziyaretinde askeri işbirliği ve savunma sanayi 
projeleri için çerçeve anlaşmaları imzalandı. 
Bunu İHA, SİHA, korvet üretimi ve teknoloji 
paylaşımı ile Ukraynalı şirketlerin Türkiye’ye 
motor tedariki sözleşmeleri izledi. Kasım 
2021’de de Ukrayna parlamentosu Yüksek 
Rada, Türkiye ile askeri işbirliği anlaşmasını 
onaylayınca askeri eğitim, ortak tatbikatların 
yolu açıldı.

Son olarak Erdoğan’ın 3 Şubat ziyaretinde 
Zelenskiy yönetimiyle İHA’ların üretileceği 
fabrika için anlaşma da imzalandı. Anlaşmanın 
BAYKAR Makina İHA’larının Ukrayna’da 
üretimini genişletecekti. Ukrayna, Sovyetler 
Birliği’nin askeri sanayisi için kilit önemde bir 
ülkeydi ve büyük kısmı adeta ‘yağmalanan’ 
bu tesisler de Sovyet sistemine entegreydi. 
Ukrayna bunları nerede ve kime karşı 
kullanacak diye sormak kâfi.

Rusya büyük ölçüde sessizce izledi

Rusya Federasyonu’nun 2015’ten bu yana 
bu süreci daha ziyade sessizce izlediği iddia 
edilebilir. ABD ve NATO’ya rağmen Erdoğan’a 
S-400 satmayı başararak rakiplerinin kalesine 
‘bir gol’ atmış olan Moskova, savunma 
alanındaki ikili işbirliklerini daha ziyade ‘iş 
ortaklığı’ olarak değerlendirerek bu süreçte 

tutarlı bir biçimde pek az yorum yaptı.

Biden yönetiminin iş başına gelmesi ve 
Ukrayna dosyasının yeniden ısıtılması ile 2021 
Nisan’ında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov’un bir soru üzerine, Türkiye’yi de kattığı 
bir kısım ülke için “Kiev rejiminin militarist 
eğilimlerini teşvik etmemeleri için uyarıyoruz” 
demişliği var. Açıklama ve tepki, ancak geride 
bıraktığımız Ekim ayında, Ukrayna tarafı 
Türkiye’den alınan SİHA’ların Donbass’ta 
kullanıldığını açıklamasıyla daha doğrudan 
ifade edildi. Bu silah sistemlerin saldırı amaçlı 
kullanımında Türkiye’den uzmanların nasıl bir 
rol oynadığı meselesine girilmemesi ise dikkat 
çekicidir. Minsk anlaşmaları, AGİT ateşkes 
çerçevesi bu silahların Donbasss sınır hattında 
kullanımını menetmişken, Kremlin sözcüsü 
Dimitri Peskov, SİHA’larla ilgili “Bu sadece 
istikrarsızlaşmaya neden olur ve asla Ukrayna 
içindeki bu sorunun çözülmesini sağlamaz” 
yorumu yaptı. Lavrov’un ise “Ancak elbette 
tarih, Ukrayna’nın kaprisli taleplerini kabul 
eden herkesi düşünmeye sevk etmelidir” sözleri 
dikkat çekiciydi.

İlişkilerdeki Kırım denklemi

Benzer şekilde Moskova’nın, Kırım’ın Rusya 
Federasyonu’na katılımını Ankara’nın 
tanımama tavrını ‘anlayışla’ karşıladığı da 
söylenebilir. Rusya yönetimi daha ziyade Kırım 
dosyasını Ankara’ya ‘izaha’ ve Kırım Tatarları 
üzerinden kültürel zeminde bir yakınlaşma 
çabasına giriştiyse de karşılık bulmadı. Ve 
Ankara’dan bir ses yükselmedikçe bu konuda 
konuşmamayı tercih ettiler.

Son olarak geçtiğimiz Eylül ayında Ankara, 
Rusya Federasyonu’ndaki Devlet Duması 
seçimlerinin Kırım Federasyonu ayağını 



DAYANIŞMA FORUMU 2022 SAYI 04 | 27

hukuken tanımadığını altını çizerek 
beyan edince, “Bu gibi açıklamaları kabul 
etmiyoruz” diyen Peskov, üzüntülerini dile 
getirip ‘zamanla siyasi irade ile pozisyonun 
değişeceği umudunu’ dile getirmekle 
yetindi. Moskova, Kırım ve KKTC’nin karşılıklı 
tanınmasına yönelik ‘fikirler’ ortaya atıldığında 
da bunları yalanladı.

Kırım bağlamında Moskova’dan nadir 
görülen sert tavır geçtiğimiz Mayıs ayında 
Stalin döneminde İkinci Dünya Savaşı’nda 
Nazilerle işbirliği etmiş Kırım liderliğinin en 
baş müsebbibi olduğu Kırım Tatar Sürgünü 
vesilesiyle geldi. Putin yönetimi Kırım’ın 
federasyona geri döndüğü 2014’ten bu 
yana sürgünün anılması ve tarihsel yaraların 
sarılmasına özel önem atfediyor. Hal 
böyleyken, Ankara’da sahte afişli bir etkinlik 
Moskova’nın sinirlerini gerdi. Nazilerin Kırım 
Tatar liderliğinin işbirliğiyle Almanya’ya 
işgücü sıkıntısını gidermek için zorla kaçırdığı 
Ostarbeiter’leri (yabancı köle işçileri) bindirdiği 
vagonlar söz konusu etkinliğin afişinde sanki 
Sovyetlerin Kırım Tatar sürgünüymüş gibi 
sunulmuştu. Eşzamanlı olarak Türk Dışişleri 
Bakanlığı, Kırım sürgünü ile 2014 ilhakını 
bağlantılandıran bir açıklama yayınladığında, 
tepki zehir zemberek oldu.

Rusya Dışişleri sözcüsü Mariya Zaharova, ‘yas 
tutulan tarihleri içeren ortak hafıza temelinin 
devletler ve halkları yakınlaştırmaya hizmet 
etmesi gerektiğini’ söyledi. Zaharova, “Türk 
siyasetçilerin, etnik faktörü, en başta etnik 
grupların çıkarlarına darbe vuran jeopolitik 
oyun aracı olarak kullanmaktan vazgeçme 
zamanı çoktan geldi” diye devam etti. Ve 
Türkiye’nin endişe verici söylemlerinin 
değiştirmesi gerektiğini belirtip, “Biz de 
Türkiye’nin kendi etnik ve dini sorunlarıyla 
ilgilenmek zorunda kalırız. Bunu yapmak 
istemiyoruz” vurgusu yaptı.

Yine yeniden fırsat penceresi

Bugün gelinen noktada Erdoğan yönetimi,’ 
Ukrayna; Kırım ve Donbass’ başlığında adım 
adım ABD politikalarına uyarladığı ‘siyasi, 
askeri ve ideolojik’ pozisyonuna karşılık, 
‘pragmatik’ görünümünü ‘arabuluculuk’ 

çerçevesinde sunuyor. Moskova’nın bunun bir 
karşılığı bulunmadığını bildiğini, Erdoğan’ın 
‘arabuluculuk’ ısrarına, “Çok istiyorsanız 
Kiev ile Donbass’taki cumhuriyetler (Donetsk 
ve Lugansk) arasında arabuluculuk yapıp 
Ukrayna’ya imza koyduğu Minsk protokollerini 
uygulatınız” demesinden de anlıyoruz.

‘Ukrayna; Kırım ve Donbass’ faktörü Erdoğan 
Türkiye’si için ABD öncülüğündeki Batı ile 
ilişkilerinde alacağı desteği pekiştirecek fırsatı 
sunuyor. Bu fırsatlar ABD ve Batı medyası ile 
düşünce kuruluşlarının değerlendirmelerinde 
açıkça görülüyor. Yeni Türk ihraç ürünleri 
İHA ve SİHA’ların Ukrayna’da oynayacağı 
rollerden, ‘Kırım ile akrabalık bağlarının’ 
anılmasına ve ‘Ankara Ukrayna’da nasıl yardım 
eder’, ‘Türkiye Boğazları Rus donanmasına 
kapatabilir mi’ sorularının sorulmasına varan 
bu değerlendirmeler Erdoğan’ın ‘kredisini 
artırdığına’ işaret ediyor.

Örneğin ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 
Ned Price, Erdoğan’ın son olarak 3 
Şubat’ta gerçekleştirdiği Kiev ziyaretini 
“Türkiye gibi bir NATO müttefiki ile Ukrayna 
arasındaki savunma işbirliğinin bölgesel 
istikrarı ve Ukrayna’nın kendini savunma 
kabiliyetini güçlendirdiğini düşünüyoruz’’ diye 
değerlendirirken, önde gelen uzmanların 
yorumları, Ankara’ya ‘gaz verme’ boyutlarına 
vardı.

ABD’nin eski büyükelçisi, emekli diplomat 
Matthew Bryza Ankara’nın Kiev’e SİHA 
satışlarının Rus ordusunun Ukrayna’da 
bir maceraya atılmasına karşı ‘caydırıcılık’ 
sağlayacağını dile getirdi. Küresel elitler 
için önemli bir zemin olan Münih Güvenlik 
Konferansı’nın Başkanı Wolfgang Ischinger’ın 
‘Ankara ile görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye 
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ile yakın ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini’ 
söylerken, Türkiye’ye Ortadoğu, İran ve 
Balkanlar ve Karadeniz bölgesinde güvenlikle 
‘merkezi önemde’ bir konum biçti.

Hemen bütün Türkiye analizlerinin odak 
noktası ‘Ukrayna’ dosyasında ABD’nin 
Ankara’ya duyduğu ihtiyaç. Son dört yılda 
Ankara’nın ‘özerklik alanını zorlayacak 
şekilde’ Rusya’dan S-400 ısrarı karşısında 
‘asabileşmiş’ olan Batılı yorumcuların Türk 
savunma sanayisine yönelik övgüleri de yine 
dikkat çekici. Öyle ki bu ay The Economist 
dergisi SİHA programı dışında Türkiye’nin 
yerli muharebe tankı, denizaltılar, insansız 
saldırı helikopterleri ve savaş uçağı üretme 
planlarına atıfla, Türk savunma sanayinin 
‘kendi kendine yeterli’ hale geldiğini 
vurgulayan bir analiz yayımladı. Ankara’nın 
‘savunma sanayi hırslarının’ SİHA’ların ötesine 
geçtiği belirtilirken, TCG Anadolu hafif uçak 
gemisinin TB2’nin daha gelişmiş versiyonu 
Akıncı’yı taşıyacağı ve Ukrayna motorlarıyla 
donatılan bu araçların havadaki ve yerdeki 
hedefleri vurabileceği ballandırılarak anlatıldı. 
Yine Ankara’nın kendi donanmasında 
kullandığı bir modelden Ukrayna’ya iki korvet 
teslimini planladığı da öyle.

Yanı sıra Atlantik Konseyi’nin sitesinde 
Dania Koleilat Khatip tarafından yayınlanan 
‘Türkiye’nin yeni füze sistemi neden ABD-
Rusya ikilemini çözebilir’ başlıklı yazıda 
‘Siper’ ismini taşıyan ‘uzun menzilli’ hava 
savunma sisteminin S-400’lere rakip 
çıkması beklentisinden söz edilmesinin de 
altını çizmek gerekir. Bu yazıda Türkiye’nin 
S-400’leri alarak siyaseten kendi kendisini 
sıkıştırdığı köşeden çıkartacak bir işe imza 
attığı vurgulanıyor.

ABD’de ‘küreselleşmeci’ kanadın başa 
gelmesiyle birlikte 2021’de Karadeniz 
bölgesinde artan tatbikatlar, ‘ticari’ 
vurgulu Kanal İstanbul projesi ve Montrö 
Sözleşmesi’nin Türkiye içerisinde uyarılar 
yapan 104 emekli amiralin yargılanmasına 
varacak şekilde tartışmaya açılabilmesi 
düşünüldüğünde, Erdoğan yönetiminin olası 
‘fırsatların’ uzun süredir ayırdında olduğu açık.

15 Temmuz sonrası Obama ABD’siyle büyük 
sıkıntılar yaşayan Erdoğan yönetimi açısından, 
Trump ABD’si, Amerikan devlet sisteminde ve 
küresel hegemonyasında yarattığı sarsıntılarla, 
adeta bir ‘mola’ almıştı. Dış politikasında 
stratejik bir yönelimden yoksun olmakla 
birlikte Türkiye sermayesinin ihtiyaçlarını 
yönlendirecek adımları emperyalist sistemden 
pay alma pazarlığı eşliğinde yürüten Erdoğan 
Türkiye’sinin hamlelerinden birisi Ukrayna’ydı. 
Bugün bu faktör çok daha görünür oldu.

Pek çok uzman ‘Ukrayna krizinde’, 
Ankara’nın ‘NATO gereklerine uyarak daha 
geride pozisyon alan, temkinli bir tutum 
sergileyeceği’ görüşünde. Kanımca Erdoğan 
Türkiye’sinin tutumu, ‘güç dengeleri’ ve 
ABD’nin Rusya’yı çevreleme krizini götürmek 
istediği çerçeveye paralel olarak çok daha 
aktif alanlara yansıyabilir.
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DİPLOMASİDEN ÇATIŞMAYA 
UKRAYNA’DA KRİZİN 
DÖNÜŞÜMÜ
MUSTAFA TÜRKEŞ

ABD yönetimi, başta başkan olmak üzere, 
dışişleri bakanı, ulusal güvenlik danışmanı, 
savunma bakanlığı sözcüsü, aynı içeriğe 
sahip açıklamaları son iki ay içinde aralıksız 
tekrarladılar. Söz dizimi değişse de anlam 
bakımından benzer olan açıklamalar şunları 
içeriyordu: “Rusya Ukrayna’ya kısa süre içinde 
askerî saldırı yapacak, eğer bunu yaparsa 
Rusya bilmelidir ki, ABD müttefikleriyle birlikte, 
Rusya’nın askerî müdahalesi ve işgaline 
karşı mali, iktisadi ve askerî yaptırımları hızla 
uygulamaya koyacak, böylece bu ağır bedeli 
Rus halkı ödemek zorunda kalacaktır.” 

Son haftalarda askerî müdahalenin günü 
hakkında falcılık yapılmaktan da geri 
durulmadı. ABD başkanının ulusal güvenlik 
danışmanı Jake Sullivan’ın ağzından Rusya’nın 
“en geç 16 Şubat 2022’de Kiev’i işgal edeceği” 
duyuruldu.

Rusya yönetimi ise ısrarla “Eğer savaş kararı 
Rusya’ya kalmışsa böyle bir şey olmayacak, 
biz meseleyi diplomasi yoluyla çözmeyi tercih 
ederiz, ancak bir saldırı veya provokasyon 
olursa karşılık vermekten imtina etmeyiz, fakat 
sorunu çözmek için sonsuza kadar beklemeye 
niyetimiz yok” ifadesiyle karşılık verdi.
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Rusya yönetiminin Avrupa güvenlik mimarisi 
ve NATO’nun genişlemesi gibi hususları 
müzakereye açmaya yönelik yazılı belge 
olarak önerdiği anlaşma çerçevelerine 
rağmen ABD’nin krizi bir Ukrayna-Rusya krizi 
olarak tanımlaması ve Rusya yönetiminin 
istediği gibi bunun ötesine geçen hususları 
müzakereye açmaya yanaşmaması Rusya’yı 
Donbass’ta harekete geçmeye sevk etti. 
Sonuçta Rusya Donetsk ve Luhansk özerk 
bölgelerinin bağımsızlık ilanını tanıdı ve bu 
bölgelerin güvenliğini sağlama hedefiyle 
askerî bir operasyon da başlattı.  Ve böylece 
kriz 21 Şubat itibariyle yeni bir aşamaya girdi.

Ukrayna üzerinden yaşanan gerginlik, yalnızca 
bölge halkları açısından değil, dünyanın 
başka bölgelerinde yaşanma olasılığı bulunan 
başka vakalara önemli bir öncül oluşturma 
potansiyeli bulunması nedeniyle de ayrıntılı 
olarak irdelenmeyi gerektiriyor. 

Öncelikle belirtmek gerekir, Ukrayna’da 
yaşanan gerginlik, kriz ve müdahaleler şubat 
ayına mahsus değildir. Geçmişi olduğu gibi 
gelecekte de devam edebilecek bir süreçtir. 
Yaşanan gerilim ve krizi bugün itibarıyla üç 
aşamada irdelemek mümkündür. Gerginliğin 
tırmandırıldığı ve krize dönüştüğü 10 Kasım 
2021-15 Şubat 2022 tarihleri arasını krizin ilk 
aşaması olarak tanımlayabiliriz. 16 Şubat-20 
Şubat 2022 arası günleri diplomasinin sabote 
edildiği ikinci dönem olarak adlandırabiliriz. 21 
Şubat’ı müzakere konularının sadeleştirildiği 
yeni bir müzakere stratejisinin benimsendiği 
ve Haziran 2022’ye kadar sürebilecek üçüncü 
dönemin başlangıcı olarak saptayabiliriz.

Kriz ne zaman başladı ve nasıl dönüştü?

Ukrayna krizinin arka planı çok eskilere 
götürülebilir. En azından 1990’lara kadar 
gider, fakat son iki ayda krizin tırmanışına yol 
açan nedenlerin daha yakın zamana ilişkin 
sorunlarla alakalı olduğunu iddia etmek 
için elimizde yeterince veri bulunmaktadır. 

Aşağıda tarihsel nedenler üzerinde duracağız, 
fakat tartışmaya net bir zemin oluşturmak 
adına bu krizin başlangıcının daha yakın 
zamanda ortaya çıkan durumlarla ilişkili 
olduğunu söyleyerek işe başlayalım. 

Var olan gerginliğin krize dönüşmesinde 
rol oynayan önemli adımlardan ilki 2021 
yılı Kasım ayında gerçekleşti. Bu tarihte 
ABD yönetimi, Ukrayna yönetimi ile daha 
önce var olan stratejik ortaklık anlaşmasını 
yeniledi ve kapsamını genişletti. Bu 
anlaşmanın1  içeriğine bakınca şu tespiti 
yapmak mümkün: ABD Ukrayna’ya mali, 
askerî teknik, teknolojik ve lojistik konularda 
cömert desteklerde bulunacağını ifade etmiş, 
fakat çıkabilecek bir savaşta Ukrayna adına 
savaşacak asker vermeyeceği de eklenmiştir. 
Ukrayna yönetiminin beklentisi, ABD’nin 
fiilen yer alması ve bu olmadığı durumda 
Ukrayna’ya ileri düzeyde güvenlik garantileri 
sağlanmasıydı. ABD’nin kışkırtmasına rağmen, 
yine de Ukrayna yönetiminin temkinli 
davrandığını söylemek için yeterli neden 
var, Ukrayna kriz sürecinde büyük oranda 
provokasyondan kaçındı.

Uzun süredir gerginlik kol geziyordu; ABD 
son bir yıl içinde artan hızda Yunanistan’ın 
Dedeağaç limanı üzerinden başta Romanya 
ve Polonya olmak üzere Doğu Avrupa 
ve Baltık ülkelerini, gerektiğinde başlığı 
değiştirilerek nükleer silah olarak da 
kullanılabilecek türden saldırı silahları 
ile besliyordu. Obama döneminde 
yerleştirilmekten vazgeçilen bazı füze 
savunma ekipmanları Romanya ve 
Polonya’da bulunan ABD üslerine NATO ile 
ilişkilendirilerek konuşlandırıldı. Bunların 
bazıları Rusya’nın elinde bulunan kıtalararası 
balistik füzelerin Doğu Avrupa semalarında 
düşürülebilmesini ön görüyor olabilir. 
2019’da orta ve kısa menzilli nükleer silahları 
yasaklayan INF anlaşmasının ilga edilişi2,  
Doğu Avrupa’yı orta ve kısa menzilli nükleer 
silahların konuşlandırılabilmesi riskine açık 

1 10 Kasım 2021, U.S.-Ukraine Charter on Strategic Partnership, https://www.state.gov/u-s-ukraine-charter-on-strategic-part-
nership/ 

2 Buse Yılmaz, “The World without the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty”, First International Social Sciences 
Congress, the World in Context Of Economics, Politics and Environment in the 21st Century,  Ufuk Üniversitesi Yayınları, (Anka-
ra, 2021), ss (1131-1146).
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hale getirdi. Elbette bu durum tarafların 
elinde bulunan uzun menzilli nükleer silahlar 
hesaba katılınca, teknolojik bakımdan 
önemli bir tehdit oluşturmayabilir, fakat 
Rusya bunu bir tehdit unsuru ve daha önce 
verilen sözlerin ihlali olarak okudu. Rusya 
yönetimi de boş durmadı: Hem Rusya’nın 
Ukrayna sınırına yakın bölgelerine hem de 
Belarus ile kurduğu yakın-özel ilişki (devlet 
birliği anlaşması) vasıtasıyla Belarus’a askerî 
birlikler konuşlandırdı, birlikte askerî tatbikatlar 
yaptılar.

Rusya Ukrayna sınırında doğrudan kendi 
toprakları, ABD ise Doğu Avrupa’da bulunan 
müttefikleri ve özellikle NATO üzerinden, 
askerî imkân ve kabiliyetlerinin ne kadar 
gelişkin olduğunu sergilediler, karşı tarafa 
hissettirdiler. Ukrayna yönetimi ise ABD 
ve NATO üyelerinden açık ve net askerî 
destek ve güvenlik garantisi bekledi, fakat 
bu beklentisinin yeterince karşılık bulduğu 
söylenemez.

Rusya yönetimi de son iki ayda gerginliği 
tırmandıracak adımları atmaktan geri durmadı. 
Rusya büyük aktör muamelesi beklentisi 
içinde, biraz da fazla özgüvenle 17 Aralık 
2021 günü ABD ve NATO’ya genişlemeyi 
durdurmaları, geri adım atmaları ve Avrupa 
güvenlik mimarisini Rusya’nın isteklerini de 
içeren bir yapıya büründürmek üzere masaya 
oturma taleplerini barındıran iki anlaşma 
taslağı sundu ve bunlara yazılı cevap bekledi.3

 
Rusya’nın kendi toprakları üzerinde sahip 
olduğu egemenlik hakları uyarınca askerî 
yığınak yapması uluslararası hukuka aykırı 
değildi. Değildi ama bunu özellikle Ukrayna 
sınırına yakın bölgelere yapması ve Donbass 
meselesinin çözümünü beklediğini de ifade 
etmesi, sürecin basit bir askerî tatbikat 
olmadığına işaret etti ve gerginliğin krize 
dönüşmesine katkı sundu. Bütün bunların 
nedenleri çok eskilere götürülebilir, fakat 
gerginliği krize dönüştüren önemli nedenlerin 
çoğu yakın zamanda yaşandı. 
  

Soğuk Savaş sonrası süreçte Rusya’nın ikinci 
sınıf aktör muamelesi görmesi, yine Rusya’nın 
meşru güvenlik kaygılarının Batılı ülkeler 
nezdinde yeterince dikkate alınmadığına 
yönelik itirazları ve diğer başka sorunlar zaten 
mevcuttu, bunları aşağıda irdeleyeceğiz. 

Peki, Rusya’yı hızla harekete geçiren faktör 
nedir? Son bir yılı aşkın zaman diliminde 
Doğu Avrupa ülkelerinin, özellikle Polonya ve 
Romanya’nın saldırı silahlarıyla donatılmaya 
başlanmasının üzerine ABD’nin Ukrayna 
ile yinelediği stratejik ortaklık anlaşması 
birlikte düşünüldüğünde, Rusya’yı hızla 
harekete geçiren faktörün bu gelişmeler 
olduğunu belirtmek mümkündür. Bu 
noktadan hareketle, krizin başlangıç tarihini, 
elbette bu denli net tarih vermenin risklerini 
bilerek, fakat biraz da tartışmayı netleştirmek 
ve kolaylaştırmak adına, 10 Kasım 2021 
olarak saptamanın mümkün olabileceğini 
düşünüyorum. Bu aydan itibaren gerginliğin 
arttığını, krizin patlak vermek üzere olduğunu 
gözlemek mümkündür.

Krizin sona ermediği, fakat diplomasi yolunun 
açıldığı 15 Şubat 2022 tarihi önemli bir dönüm 
noktasıdır. O gün, Almanya Şansölyesi 
Olaf Scholz ile Vladimir Putin görüşmesi 
gerçekleşti; buluşma öncesinde, esnasında 
ve takiben Rusya, Almanya, Ukrayna ve 
son olarak ABD yönetimlerinin yaptıkları 
açıklamalar savaş yerine diplomasiye öncelik 
verileceğine işaret etti, fakat kısa sürdü. 16 
Şubat-20 Şubat arasında Donbass’ta ciddi 
çatışmalar yaşandı ve diplomasi sabote edildi. 
21 Şubat günü Rusya yönetimi, daha önce ilan 
ettikleri üzere “sonsuza kadar beklemeyip” 

3 ″ https://www.mid.ru/ru/; https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/themes/824670/
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Donbass bölgesinde bulunan iki özerk 
bölgenin bağımsızlık taleplerini tanıdığını ilan 
etti. Böylece diplomasi seçeneği Donbass 
bölgesi için ortadan kalktı. Buna mukabil, Batı 
yaptırım uygulama kararını açıkladı. 

Kısacası, kolaylık ve basitleştirme adına 
Ukrayna krizi adıyla simgeleşen bu krizin 
zaman dizinini,10 Kasım 2021-15 Şubat 2022 
arasını krizin ilk aşaması, 16 Şubat-20 Şubat 
arası dönemi diplomasiye kısa şans ve sabotaj 
günleri olarak krizin ikinci aşaması ve 21 
Şubat’ı Rusya’nın Donbass’ın bağımsızlığını 
tanıması ve Ukrayna’ya yönelik askerî bir 
operasyon başlatmasını yeni bir evrenin 
başlangıcı olarak krizin üçüncü aşaması olarak 
saptayabiliriz.

Kriz anlatıları

Tarafların izlediği dış politika stratejileri ile kriz 
anlatıları arasında yakın bir ilişki olduğunu 
söylemek mümkündür. Öncelikle ABD ve 
Rusya yönetimlerinin Ukrayna krizi anlatılarını 
irdeleyelim; sonra gerektiği ölçüde diğer 
aktörlerin anlatılarını çözümlememize dahil 
edeceğiz.

ABD yönetimi, Ukrayna krizini 2014 yılıyla 
başlatmaktadır. O yıl Rusya’nın Kırım’ı 
uluslararası hukuka aykırı bir şekilde 
işgal ettiğini vurgulamakta, fakat Minsk 
anlaşmalarından söz etmekten kaçınmaktadır. 
Rusya’nın kendi sınırları içinde olsa bile yaptığı 
askerî yığınakları ve tatbikatları Ukrayna’yı 
yakın zamanda istila için hazırlık göstergesi 
olarak sunarken, bunun aynı zamanda Doğu 
Avrupalı müttefiklerine karşı da açık bir tehdit 

olduğunu ileri sürdü. Ukrayna krizini Rusya’nın 
yayılmacı politikalarının göstergesi ve devamı 
olarak sundu. Bu doğrultuda ABD yönetimi 
son iki ay içinde hemen hemen her gün 
Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceği 
söylemini yineledi.

Gerginliği tırmandıran diğer iki önemli konu 
başlığı, NATO genişlemesi ve güvenlik 
garantileri, sorunlarını ABD uzunca bir süre 
Rusya ile görüşmeyip, NATO’nun “açık kapı” 
politikasını tartışmaya açmamaya özen 
gösterdi. Yüksek olasılıkla NATO genişlemesi 
konusu Haziran 2022’de NATO’nun Madrid’de 
yapılacak toplantısında gündeme alınabilirdi. 
Bu durum Rusya’nın hareketlenmesine ivme 
kazandırdı, karşı hamle olarak ise Rusya 17 
Aralık 2021’de ABD ve NATO’ya yazılı cevap 
vermelerini istediği anlaşma taslaklarını 
sundu.

ABD ile Rusya arasında gerginlik yaratan 
NATO genişlemesi ve güvenlik garantileri 
adıyla bilinen Avrupa güvenliği mimarisinin 
yeniden yapılandırılması konuları, Ukrayna’nın 
Donbass bölgesinde bekleyen sorunlarla 
üst üste bindi. Bu da ABD’nin Romanya 
ve Polonya başta olmak üzere Baltık 
ülkelerini ve Ukrayna’yı silahlandırması ile 
Rusya’nın Donbass bölgesinde bulunan 
Rusları silahlarla donatmasını aynı zaman 
dilimine denk düşürdü, böylece gerginlik 
hızla krize dönüştü. İki tarafın güç kullanma 
yeteneklerini gösterme arzusu durumu daha 
da zorlaştıracaktı.

Ukrayna meselesinin tarihselliği

İlk olarak, sorun 1990’lı yıllara götürülebilir. 
Nitekim bazıları bunu 1994 yılında 
imzalanan Budapeşte mutabakatı4 ile 
ilişkilendirmektedir. 1994 yılında Ukrayna’da 
bulunan nükleer silah başlıklarının Rusya’ya 
taşınıp imha edilmesi karşılığında Rusya 
Federasyonu, ABD ve Birleşik Krallık 
Ukrayna’ya sınır bütünlüğünü koruma sözü 
verdiler. Bugün Ukrayna bu sözler uyarınca 
Batılı güçlerin Ukrayna’ya borçlu olduklarını 

4 ″ Budapeşte Mutabakatı için bkz.  Memorandum on security assurances in connection with Ukraine’s accession to the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. 5 December 1994, Budapest. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/
Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf 
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hatırlatarak Kırım’ın Ukrayna’dan koparılması 
karşısında Rusya’ya karşı daha net ve sert tavır 
almaları gerektiğini ileri sürmektedir. 

Buna karşı Rusya, iki Almanya’nın 
birleşmesi sürecinde, 1989-1990 yılında, 
Batılı güçlerin, ABD, Birleşik Krallık ve 
Almanya’nın Gorbaçov’a Doğu Almanya 
topraklarına saldırı silahları ve nükleer silahlar 
yerleştirmeyecekleri, Almanya’nın bütün 
olarak NATO’ya üye olması karşılığında 
ise NATO’nun daha fazla Doğu’ya doğru 
genişlemeyeceği sözlerinin verildiğini 
ileri sürmektedir. 17 Aralık 2021 tarihli 
Rusya’nın ABD ve NATO üyelerine verdiği 
iki taslak anlaşma metinlerinde bu noktalar 
hatırlatılmaktadır. Diğer bir ifade ile, Rusya 
bugün, 1990’larda kendisine verildiğini 
iddia ettiği yazılı olmayan ve bugüne kadar 
tutulmayan sözleri hatırlatıp, onları yazılı, 
bağlayıcı hale getirmek istemektedir. Rusya 
NATO genişlemesinin durdurulmasını ve 
“güvenlik garanti anlaşmaları” dediği Avrupa 
güvenliği tartışmasını yeniden masaya 
yatırmak istemektedir. ABD ise bunların Rusya 
ile tartışılmasını istememektedir.

1990’larda Boris Yeltsin döneminde 
Rusya’nın statüsü aşağı yukarı şöyle tarif 
edildi: Rusya, elinde birinci sınıf nükleer ve 
konvansiyonel silahlara sahip bir üçüncü 
dünya gücüdür. Batı, Rusya’ya böyle bir 
statü atfetmişti. Rusya bunu değiştirmek 
için yakın çevre politikası denemeleri yapsa 
da esas itibarıyla Putin dönemine kadar 
kendisine biçilen bu statü dışına taşan bir 
politika izleyemedi. 1997’de NATO-Rusya 
Kurucu Senedi imzalandığında Doğu Avrupa 
silah pazarının Rusya’ya kapatılmadığını 
göstermek üzere, 1996’da NATO Madrid 
Zirvesi’nde, NATO genişlemesinin silah 
ticaretinde standardizasyonu öngörmediği, 
aşina ve uyumlu olmasının yeterli olacağı 
maddesi yerleştirildi. Aynı yıl bir ay ara ile 
NATO benzer bir anlaşmayı Ukrayna ile 
imzalayarak, Rusya’yı Ukrayna ile eşitleme 
eğilimini hissettirdi. Böylece Rusya’ya 
büyük güç kategorisinde olmadığı mesajı 
verilmişti. 1999’da Batı, Kosova’yı Yugoslav 
Federal Cumhuriyeti’nden koparacak askerî 
müdahaleyi NATO üzerinden yaptığında 

Rusya yönetimi irkildi. Rusya güçsüzlüğünü 
gördü, sorun çıkarabilme kapasitesini 
kullanamadığının farkına vardı. 1997’de 
Bosna’da IFOR ve SFOR’a ABD komutası 
altında yan yana katılma izni bahşedilmişti, 
1999’da ise haziran ayında yapılan ateşkes 
anlaşmasında Sırbistan ile ABD arasında 
arabuluculuk rolü verildi. Rusya başkaca bir 
diplomatik hamle de yapamadı. Belki de 
elde ettiği en üst düzey statü, Kosova askerî 
idari bölgelerine ayrılırken, Priştine havaalanı 
sektörünün Rusya’ya verilmesiyle Rusya 
yönetiminin gönlünün alınması oldu. Yeltsin 
yönetimi bununla yetindi. 

Putin, iktidara geldikten yaklaşık bir buçuk 
yıl sonra ABD’nin Afganistan’da El Kaide 
örgütüne karşı yapacağı askerî harekâtı, 
ABD ile yakınlaşma fırsatına dönüştürecek 
kadar pragmatist bir hamle yaptı.  Rusya’nın 
hava sahasını ABD operasyonları için 
açtı, muhtemelen bunun karşılığında 
Çeçen kalkışmalarının ABD tarafından 
desteklenmeyeceği sözünü aldı. Putin ABD 
yönetimleri ile al ver ilişkisini uzun bir süre 
sessizce, ABD’yi doğrudan karşısına almadan 
yürüttü.

2008 yılı bir dönüm noktası oldu. Nisan 
2008’de NATO’nun Bükreş toplantısında ABD 
yönetimi, Ukrayna ve Gürcistan’a NATO üyeliği 
için ön koşul olan “Üyelik Harekât Planı” 
verilmesini savunurken, Almanya ve Fransa 
bu konuda acele edilmemesini vurguladı. 
Varılan uzlaşıya göre Ukrayna ve Gürcistan’ın 
gelecekte üye olabilecekleri, fakat şimdilik 
“Üyelik Harekât Planı”nın başlatılmaması 
kararını aldılar. Bu hamleyle Rusya ile 
yaşanabilecek kriz ötelendi. 2008 Gürcistan 
krizinin NATO genişlemesi bağlamında bugün 
yaşanan Ukrayna krizinin öncülü olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Gürcistan’da 2008 Ağustos ayında, daha 
önce 2003 yılında “Gül devrimi” adıyla anılan 
rejim değişimi müdahalesi ile iktidara gelen 
Saakashvili yönetiminin, Güney Osetya ve 
Abhazya bölgesinde bulunan Rus askerlerine 
karşı askerî güç kullanması Rusya’yı açıktan 
kışkırttı. Buna oldukça sert bir cevap veren 
Putin yönetimi, Saakaşvili’nin yönetme 
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becerisini sonlandıracak hamleleri yapmaktan 
geri durmadı. Aynı zamanda NATO’nun 
Gürcistan’a doğru genişlemesini uzunca bir 
süre öteledi. 

NATO’nun Avrupalı üyeleri NATO 
genişlemesini tartışmak yerine “Doğu Ortaklık 
Politikası”nı öncelediler. Zaten, Avrupa 
Birliği ve ABD bir süredir Ukrayna üzerine 
odaklanmışlardı. 2004 yılında Kiev kent 
meydanında önemli ölçüde Soros Vakfı’nın 
siyasi ve iktisadi desteğiyle gerçekleşen 
“Portakal devrimi”, 2014 yılına kadar sürecek 
Viktor Yanukoviç - Viktor Yuşçenko rekabetini 
ikincisinin lehine çevirmişti. Seçim sonuçları 
irdelendiğinde açıkça görüldüğü üzere 
Ukrayna siyasal bakımdan Avrupa Birliği 
ile Rusya taraftarları arasında bölünmüştü. 
Bu durum bir bakıma AB’nin ve Rusya’nın 
gerçekleştirmek istedikleri projeler arasındaki 
gerilimi yansıtıyordu. AB, Ukrayna’nın “entegre 
Avrupa iktisadi alanı”na yakınsanmasını 
sağlamak üzere Ukrayna’yı, AB üyeliği 
garantisi vermeden, derinleştirilmiş serbest 
ticaret antlaşması imzalamaya yönlendirdi. 
Buna karşılık Rusya, “tek ekonomik alan” 
olarak tanımladığı Rusya Federasyonu, 
Belarus ve Kazakistan’ı kapsayan birliğe 
Ukrayna’yı dahil etmek üzere politika 
üretmeye koyuldu.5  2004’ten 2014’e kadar 
yapılan bütün seçimlerin sonuçları ülkenin 
bölünmüş durumunu açıkça göstermektedir. 
2014 yılında Yanukoviç’i iktidardan düşüren, 
AB ve ABD’nin desteklediği “Meydan 
müdahalesi”, Putin yönetimini Yanukoviç’i 
tekrar iktidara getirmek için uğraşmaya 
sevk etmedi. Bunun yerine Putin yönetimi, 
Rus nüfusun yoğun olduğu ve Karadeniz 
filosunun konuşlandırıldığı Azak Denizi, Kırım 
ve Donbass bölgelerine ilgi göstermeyi tercih 
etti. Kırım’a, referandum ile Ukrayna’dan 
ayrılıp daha sonra parlamento kararı ile Rusya 
Federasyonu’na katılımını gerçekleştirmek 
üzere doğrudan siyasi ve askerî destek 
sundu. Putin buna öncül olarak Kosova 
örneğini göstermekten çekinmedi. Putin 
yönetimi Donbass bölgesinde Rus nüfusun 
ağırlıkta olduğu Donetsk ve Luhansk 

özerk bölgelerinin bağımsızlık taleplerini 
destekledi. Ukrayna yönetimi buna karşı 
askerî müdahalede bulunmaya kalkınca 
Donetsk ve Luhansk bölgelerinde silahlı 
çatışma yaşandı ve Rusya’nın açık desteği 
sonucu Ukrayna yönetimi ilki Eylül 2014’te, 
ikincisi Şubat 2015’te olmak üzere Minsk 
anlaşmalarını imzaladı. İki anlaşma da 
çatışmaları sona erdiremedi, bunun üzerine 
Almanya dışişleri bakanının önerisiyle kabul 
edilen Normandiya Formatı adıyla bilinen 
Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya’nın 
birlikte yapacakları dörtlü görüşme usulü, 
ek bir protokol ile kabul edildi. Almanya ve 
Fransa bu protokolün garantörleri oldular. 
Poroşenko’nun imzaladığı 2014 ve 2015 tarihli 
Minsk anlaşmaları ve ona ekli Normandiya 
Formatı protokolü Rusya için nirengi noktası 
oluştururken; 2019’da iktidara gelen Zelenskiy, 
Minsk anlaşmalarını ve ekli protokolü 
benimsemedi ve mümkün olduğunca ayak 
sürüdü. İşte o günden beri Rusya, Ukrayna’nın 
Minsk anlaşmalarını uygulamadığını, bu 
durumu garantör devletler olarak Almanya 
ve Fransa’nın denetlemesi gerektiğini 21 
Şubat 2022’ye kadar savundu. Buna karşı 
Ukrayna yönetimi; Minsk anlaşmaları ve ona 
ekli protokolün Ukrayna anayasasına aykırı 
olduğunu, böylece söz konusu anlaşmaların 
yeniden müzakere edilmesi gerektiğini, 
bunun için isterse Putin ile yüz yüze müzakere 
edebileceğini dile getirdi. Putin yönetimi ise 
Ukrayna Cumhurbaşkanı’nı muhatap almak 
yerine Minsk protokollerine garantörlük 
eden Almanya ve Fransa’nın sorumluluklarını 
hatırlatmaya devam etti.

ABD ve AB, Rusya’nın öngördüğü iktisadi 
birliğin hayata geçirilmesini Ukrayna’da 
“Meydan müdahalesi” üzerinden sabote 
ederken, Rusya yönetimi de Ukrayna’yı 
Batı’ya kaptırmamak için bütün gücüyle 
uğraşmaktadır. Rusya için Ukrayna meselesi 
salt iktisadi ve jeopolitik bir mesele olmakla 
sınırlı değil. Rusya yöneticilerinin büyük 
çoğunluğu Ukrayna toplumunu vazgeçilmez 
öneme haiz kardeş olarak tanımlıyorlar. 
Ukrayna ise abi-kardeş ilişkisine karşı. Bunun 

5 Mustafa Türkeş, “Contested Hegemonies in the Black Sea Region”, Current Problems of International Relations, Edited by L. 
V. Hubersky, Volume 61, part 1, Kiev National University “Taras Shevchenko” Institute of International Relations: Kiev, 2006, ss. 
(33-38)
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yanında, Temmuz 2021’de Ukrayna üzerine 
yaptığı tarihi-ideolojik tartışmada Putin, 
1991’de Sovyetler Birliği dağılırken Rusya 
Federasyonu dışındaki birlik üyelerinin 1922’de 
birliğin kurucu antlaşması imzalanırken 
getirdikleri topraktan daha fazlasını aldıklarını 
iddia ederek, Ruslara haksızlık edildiği6 
kanısını oluşturmaya gayret etti. Ayrıca, 
Kırım’ın 1954’te Ukrayna’ya haksız biçimde 
bahşedildiğini, böylece 2014’te Rusya’ya geri 
dönüşünün tarihi meşruiyeti bulunduğunu 
iddia etti. Çoğu anti-komünistin yaptığı gibi 
Putin de bütün sorunları, özellikle de sınır 
sorunlarını Bolşeviklere yükleyerek ideolojik 
konumunu Rusya Federasyonu, Belarus ve 
Ukrayna’dan oluşmasını arzuladığı devlet 
birliğinden yana ve bunun gerçekleşmediği 
durumda da Rusların tarihi haklarından yana 
seçiyor.

Putin yönetimi ideolojik, maddi nedenler ve 
jeopolitik hesaplar üzerinden yola çıkarak 
Rusya Federasyonu’na karşı 1990’lı yıllarda 
yapılan “haksızlıkları” bugün elde ettiği askerî, 
iktisadi ve siyasi güç yeteneğine dayanarak 
gidermeye çalışmakta, bu yolla da Batı’yı ciddi 
bir sınamaya tabi tutmaktadır. ABD’nin Doğu 
Avrupa ülkelerini saldırı silahları ile donatma 
politikasını kendi varoluşuna karşı tehdit 
olarak okuyan Putin yönetimi Batı ile karşı 
karşıya gelmeyi göze aldığını ifade etmekten 
çekinmemektedir.

Donald Trump’ın Ukrayna’nın NATO üyeliğini 
önceleyen bir politikası olmadığı için Putin 
oldukça memnundu. Joe Biden yönetimi 
“Amerika geri döndü” derken Trump 

döneminde Avrupalı müttefikleriyle gerilen 
ilişkileri düzeltmeyi, böylece Avrupa ile nikâh 
tazelemeyi planladı. Avrupa ise köprünün 
altından çok su aktı diyerek, diğer alanlarda 
olduğu gibi, NATO genişlemesi konusunda 
da Biden yönetimi gibi davranmayacağının 
ipuçlarını vermeye başlamıştı. Rusya, 
Almanya’nın ihtiyacı olan enerji arz 
güvenliğini, hem de eski Almanya şansölyesi 
Gerhard Schröder’in Rusya devlet şirketi 
Gazprom’un danışma kuruluna üye olması 
üzerinden sağlayarak Almanya sermayesine 
gaz akışının sorunsuz devam edeceği mesajını 
verdi. Böylece Almanya sanayicileri ile Rusya 
yöneticileri arasında çıkar örtüşmesi olduğu 
gösterildi. Angela Merkel de Putin’in gaz arzı 
politikasından oldukça memnundu.

Fransa yönetimi, Almanya’da gelişen 
duruma paralel bir şekilde Rusya’yı 
doğrudan karşısına alan bir politikadan 
kaçındı, böylece Ukrayna’nın NATO üyeliği 
Barack Obama’dan Biden’a kadar öncelikli 
bir konu haline gelemedi. NATO’nun beyin 
ölümünün gerçekleştiğini iddia eden 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 
Donald Trump döneminde birçok başka 
uluslararası ve bölgesel örgütte olduğu gibi, 
NATO’nun da ikincil öneme sahip olacağı 
tezinden yola çıkarak, Avrupa’ya güvenlik 
ve savunma alanlarında stratejik otonomi 
fırsatı doğduğunu düşündü ve bunu yüksek 
sesle dile getirdi. Ne var ki Biden yönetiminin 
“Amerika geri döndü” derken NATO’ya 
yeniden işlerlik kazandırmayı da hedefleyerek 
Macron’un hevesini kırdığı görülüyor. Biden 
yönetimi, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı 
ertesinde Avrupa’yı biçimlendirebildiği fırsatı 
yeniden yakalayabilir mi? Kuşkulu. Öte yandan 
Putin, Macron’un tartışmaya açmak istediği 
Avrupa güvenliği konusunu ve Biden’ın 
NATO’ya ilişkin politikalarını yakından takip 
ederek 17 Aralık 2021 günü NATO ve ABD’nin 
önüne güvenlik garantileri anlaşması tasarısını 
koydu. Putin’in, 2022 Haziran ayında Madrid’de 
yapılacak olan NATO zirvesi öncesinde 
bunların karara bağlanacağını hesapladığı 

6 Vladimir Putin, “Rusların ve Ukraynalıların tarihi birliği üzerine” 12 Temmuz 2021, Çevirip yorumlayan ve yayına hazırlayan Hazal 
Yalın, https://www.ydh.com.tr/HD16991_ruslarin-ve-ukraynalilarin-tarihi-birligi-uzerine-.html
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söylenebilir. ABD ise Putin’e bu fırsatı 
vermemek üzere politika üretiyor.

Daha da önemlisi, Rusya’nın Çin ile birlikte 
hareket etme olasılığı karşısında durabilmek 
için ABD yönetimi, Avrupa’yı yanına çekmek 
zorunda hissediyor; zira Avrupa’nın desteği 
olmadan ABD, Rusya ve Çin ile aynı anda tek 
başına mücadele etmekten imtina ediyor. 
Biden yönetimi açısından; Çin’in inovasyon 
konusunda epey mesafe kat etmiş olmasına 
rağmen, ABD’nin teknoloji konusunda Çin 
ile rekabet edebilir durumda olduğu ve 
teknolojik üstünlüğünü yeniden üretebileceği, 
Rusya konusunda askerî teknolojinin ise halen 
ABD’nin üstünlüğünde olduğu daha dışişleri 
bakanı ataması yemin töreninde Antony 
Blinken tarafından kongrede söylenmişti. 
2021 yılının ilk ayından itibaren Biden yönetimi 
Çin ve Rusya’yı karşısına alacak politikanın 
parametrelerini döşemeye başladı. Sınamalar 
devam edeceğe benziyor.

Buna karşılık Rusya’nın, 1990’lı yıllardan 
başlayarak ve 2000’li yılların başında hız 
verdiği, Çin ile sınır sorunlarını çözme 
politikası sonuçlarını verdi. Böylece Çin-
Rusya gerginliklerinin en önemlisi giderilmiş 
oldu. Bunu takiben   Şanghay İşbirliği Örgütü 
(SİÖ) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü 
(KGAÖ) üzerinden bölgesel iş birliklerini 
geliştirdi. Putin yönetimi, 2022 Ocak ayında 
Kazakistan’da yaşanan isyan karşısında 
Kazakistan yönetimini korumak ve istikrarı 
sağlamak adına KGAÖ vasıtasıyla hızlı 
müdahale edebildiğini gösterdi. Bu politikanın 
devamı sayılabilecek gelişme 4 Şubat 2022 
Çin Olimpiyatları açılışında Çin-Rusya Ortak 
Açıklama7  metninde ifadesini buldu. İlk 
kez Çin yönetimi Kırım konusunda Rusya’yı 
desteklediğini, Rusya ise “Tek Çin” politikasını 
desteklemeye devam ettiğini beyan ettiler. 
Rusya ile Çin yeni bir dünya düzeni önerisi 
ortaya koymamalarına rağmen Birleşmiş 
Milletler’i merkeze alan, eşit aktörlük kıstasını 
öne çıkaran, ABD’nin hiyerarşik üstünlüğünü 
reddeden ve çok sayıda konuda Rusya-Çin iş 
birliğini öne çıkaran ortak bir açıklama yaptılar. 

Putin yönetiminde Rusya, Batı’nın Çin’i 
kendisine karşı kullanamayacağı hesabıyla 
askerî yeteneklerine güvendiği bir 
konumlanma ile ABD’nin Doğu Avrupa ve 
özellikle Ukrayna üzerine geliştirdiği politikayı 
bozmak amacıyla hamleler yapıyor. Rusya 
artık 1990’lardaki konumunda olmadığını, 
statüsünün yükseldiğini kabul ettirmeye 
başladı.

Krizin ilk döneminde ABD ve Rusya’nın 
müzakere stratejileri

Artık bu çalışmanın konuları arasında bulunan 
ABD ve Rusya’nın müzakere stratejilerini 
irdelemeye yönelebiliriz.

Bu kriz karşısında ABD’nin önerdiği ve 
savunduğu dış politika stratejisi, Rusya’ya 
karşı uluslararası mali, iktisadi yaptırımları 
içeren baskı ve diplomasinin birlikte hayata 
geçirildiği ikili yaklaşıma dayanmaktadır. 
Bunun hayata geçirilmesi için Avrupalı 
güçlerin ABD ile birlikte hareket etmesinin 
sağlanması gerekiyor. 

Rusya yönetimi, Kırım meselesini Rusya için 
tarihi meşru bir hak olarak görmekte ve onu 
tartışmaya açmamaya çalışıyor. Rusya’nın 
izlediği dış politika stratejisine göre, Ukrayna 
Donbass bölgesinde Minsk anlaşmalarını 
hayata geçirdiği durumda Rusya’nın askerî 
yığınak yapmasına gerek kalmayacaktır. 
Bu nedenle, Rusya, Batılı güçlerin, özellikle 
garantör devletler Almanya ve Fransa’nın, 
Ukrayna’nın Minsk anlaşmalarını uygulamasını 
sağlamaları durumunda sorunun 
çözülebileceğini ileri sürüyordu. 

Batılı güçlerin sorunun kökeninde yatan 
nedenselliği “Rus yayılmacılığı” olarak 
tanımlamaları karşısında Rusya meseleyi 
Batılı güçlerin “Ukrayna’nın iç politikasına 
müdahalesi” ve ABD’nin Polonya, Romanya, 
Baltık ülkeleri ve Ukrayna’yı Rusya’ya karşı 
saldırı silahları ile donatması, Ukrayna ve 
Gürcistan’ı NATO üyeliğine teşvik ederek 
Rusya’yı çevrelemeye çalışması şeklinde ifade 

7 4 Şubat 2022, “Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the International Relations 
Entering a New Era and the Global Sustainable Development”, http://en.kremlin.ru/supplement/5770?s=08
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etmektedir. Yine Rusya’ya göre bu süreçlerin 
diplomasi ile durdurulması gerekir, aksi 
durumda askerî çözüm yoluna başvurmak 
durumunda kalınabilecektir.

“Rus işgali” ve “Batılı güçlerin Ukrayna iç 
politikasına müdahalesi” tanımlamalarını 
yapan ABD ve Rusya hızla karşıt cephe 
oluşturmaya yöneldiler. Doğu Avrupa 
yönetimleri; Polonya, Litvanya, Letonya 
(kısmen Estonya) ve Romanya (ve Bulgaristan 
gönülsüzce) ABD’nin pozisyonuyla eş güdüm 
içinde, Rusya’nın Ukrayna’da saldırgan bir 
politika izlediğini, Rusya’nın kendilerine 
tehdit oluşturduğunu ileri sürerek NATO 
başta olmak üzere Batılı güçlerin harekete 
geçip, Rusya’nın Ukrayna’da durdurulması 
gerektiğini savundular. Yunanistan ise Girit 
Adası’ndan başlayarak Ege adalarının bir kısmı 
ve özellikle Dedeağaç limanını ABD’nin askerî 
konuşlanmasına tahsis ederek ABD’nin Doğu 
Avrupa ülkelerine silah sevkiyatı yapmasını 
kolaylaştırdı. 

Buna karşı Rusya yönetimi, Belarus ile ilişkisini 
stratejik ortaklığın ötesine taşıyarak ABD’nin 
Doğu Avrupa’ya yerleştirdiği füze savunma 
sistemi ve saldırı silahlarına karşı Belarus ile 
ortak savunma pozisyonu oluşturduklarını, 
kendilerine karşı bir saldırı olursa cevap 
vereceklerini ortak askerî tatbikat yaparak 
gösterdi.

Diğer Avrupalı güçlerin nasıl pozisyon 
alacakları zamanla biçimlenecektir. NATO 
üyeliği dayanışması çerçevesinde Rusya’ya 
karşı ortak açıklamalara destek veren 
Almanya ve Fransa yönetimleri ABD’nin 
Ukrayna’yı savaşa sürükleyici çağrılarının 
törpülenmesine yol açacak pozisyon 
aldılar. ABD yönetimi Kasım 2021’de yüksek 
perdeden açtığı söz düellosunu Ocak 2022’de 
düşürmek durumunda kaldı, fakat anti-Rus 
söylemini devam ettirdi.

ABD yönetimi gerginliği Kasım ve Aralık 
aylarında tırmandırırken Avrupalı güçlerin 
bazıları, özellikle Almanya, Rusya’nın enerji 
arz güvenliğini ihlal etmediğini, daha ötesi, 

Avrupa’ya akacak olan gazın Kuzey Akım 2 
projesini sorunsuz tamamladığı noktasından 
hareketle Ukrayna krizinin bir silahlı çatışmaya 
dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini, 
fakat Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi 
durumunda ABD’nin hazırlamakta olduğu 

iktisadi yaptırımları destekleyeceğini açıkladı. 
Almanya ayrıca Kuzey Akım 2 projesinin 
dağıtım lisanslamasını öteleyerek Rusya’ya 
gerginliği tırmandırmaması mesajı verirken, 
Ukrayna’ya silah satmayacağını açıkça bildirdi 
ve bunun yerine 5 bin askerî kask göndererek 
ve dahi Litvanya’nın kendisinden aldığı zırhlı 
araçların Ukrayna’ya gönderilmesini önleyen 
kararlar alarak, askerî çatışma konusunda ABD 
ile aynı pozisyonda olmadığı mesajını verdi.

ABD yönetimi Rusya’ya karşı baskı ve 
diplomasiyi içeren ikili politika yaklaşımını, 
öncelikle Rusya’ya karşı eşgüdüm içinde 
tutmak istediği Avrupalı müttefiklerine 
kabul ettirmeye çalışıyor. Bu politikanın, 
Avrupa’da kısmi bir karşılık bulmasına rağmen 
sürdürülebilir olmadığı kısa sürede anlaşıldı, 
çünkü Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji 
bağımlılığı Avrupa’yı baskı seçeneğinden 
ziyade diplomasiye yöneltecekti. Avrupalı 
güçler bu politikayı 21 Şubat’a kadar 
sürdürdüler.

Bütün bunlar yaşanırken Rusya yönetimi biri 
ABD’ye diğeri de NATO üyelerine sunulmak 
üzere iki anlaşma, müzakere taslağını Rusya 
dışişleri bakanlığı sayfasında, İngilizce ve 
açık belge olarak 17 Aralık 2021 günü ilan 
etti.8  Aynı zamanda Rusya yönetimi bu 
belgelere ABD’nin ve NATO’nun yazılı cevap 

8 https://www.mid.ru/ru/; https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/themes/824670/ 
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vermesini beklediğini duyurdu. Biden yönetimi 
önce müttefikleri ile hızlı ikili görüşmeler 
gerçekleştirdi, NATO konuyu ABD ile 
eşgüdüm içinde görüştü ve yazılı yanıtları 25 
Ocak’ta Rusya’ya verdiler. Not etmekte fayda 
var; Rusya yönetimi NATO genişlemesi ve 
uluslararası güvenlik konularında müzakere 
stratejisi olarak yazılı ve açıklık yöntemini 
benimseyerek kartlarını açık oynarken, ABD ve 
NATO müzakerenin gizli yürütülmesini istedi.

İkili görüşmeleri takiben yapılan açıklamalarda 
ABD dışişleri bakanı Blinken ve Rusya 
Federasyonu dışişleri bakanı Sergey Lavrov 
konu hakkında önemli açıklamalarda 
bulunmakla birlikte gizlilik esasına uymaya 
devam ettiler. Buna rağmen ABD ve NATO’nun 
yanıtları El Pais gazetesine sızdırıldı. El Pais 
gazetesi 2 Şubat 2022 tarihinde ABD ve 
NATO’nun yanıt belgelerini yayımladı. Böylece 
top tekrar Rusya’nın sahasına atılmış oldu. 

Putin’in Pekin Olimpiyatları açılış töreninden 
dönmesi beklendi, sonra hızlı ve yoğun 
bir düzine diplomatik görüşme başladı. 
Diplomasinin ilk aşamasında dışişleri bakan 
yardımcıları görüştü, sonra dışişleri bakanları 
açıklamalar yaptılar. 8-15 Şubat tarihleri 
arasında Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere 
Başbakanı ve Almanya Şansölyesi Kiev ve 
Moskova’yı ziyaret ettiler. Bu görüşmelerde 
hemen hepsi Ukrayna’yı destekleyeceklerini 
fakat Rusya’ya karşı savaşacak asker 
göndermeyeceklerini belirttiler. Ukrayna 
askerlerini eğitmek için Birleşik Krallık 
yönetimi yüz civarında askerî personeli Kiev’e 
göndermişti. Amerikan askerî personelinin 
birkaç bini Romanya ve Polonya’ya gönderildi, 
fakat bunlar savaşa katılmayacak, yalnızca 
eğitim verecekti. ABD, Birleşik Krallık ve 
Fransa kısmen doğrudan, çoğunlukla 
Yunanistan’ın Dedeağaç limanı üzerinden 
Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Baltık 
ülkelerini silahlandırmaya devam ettiler. 
Özellikle Polonya ve Romanya’ya yerleştirilen 

saldırı silahları Rusya tarafından tehdit olarak 
değerlendirildi. 

Almanya’nın Ukrayna’ya silah 
göndermeyeceği ilan edilmişti, yine de 
Alman şansölyesi Scholz 7 Şubat 2022 günü 
Biden ile Washington’da görüştüğünde bunu 
yineledi ve Kuzey Akım 2 projesini mümkün 
olduğu ölçüde müzakerelerin dışında 
tutmaya çalıştı.9  Biden yönetimi tam da bu 
noktada Almanya’ya yüklendi ve “Eğer Rusya 
Ukrayna’ya saldırırsa Kuzey Akım 2 projesi 
biter” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı’nın Putin 
ile Moskova’da görüşmesini takiben, Biden 
ısrarla Putin ile Pazartesi günü yapmaları 
planlanan telefon görüşmesini 12 Şubat 
Cumartesi gününe çekti. Bu görüşmede Biden 
son iki aydır söylediği “Eğer Rusya Ukrayna’ya 
saldırırsa ağır iktisadi ve finansal yaptırımlar 
devreye sokulur ve Rusya bundan zarar görür” 
mesajını yineledi. Başka bir pazarlık olduğuna 
dair henüz bir bilgi yok. 

14 Şubat günü Alman şansölyesi Scholz Kiev’i 
ziyaret ettiğinde Ukrayna Cumhurbaşkanı 
Zelenskiy aynı temayı yineledi. Biden’ın 
kendisi, dışişleri bakanı Blinken ve ulusal 
güvenlik danışmanı Sullivan son iki ayda 
hemen her gün savaşın “yakın” olduğunu, 
Rusya’nın birkaç gün içinde Kiev’e 
saldıracağını tekrar ettiler. İngiliz basınında 
işgal krokileri yayımlandı. Bundan rahatsız 
olan Ukrayna Cumhurbaşkanı savaş çıkacağı, 
Rusya’nın saldıracağı temalı açıklamaların 
panik yarattığını, Ukrayna ekonomisini 
çalışmaz hale getireceğini ve sonuç olarak 
Ukrayna’ya zarar verdiğini duyurdu. Aynı 
günlerde Ukrayna yönetimi diplomatları 
üzerinden çelişkili haberler yayarak Rusya 
ile diplomatik görüşme yolu olup olmadığını 
sınadı.10  14 Şubat günü Putin dışişleri 
bakanı Lavrov ile televizyonda bir görüntü 
verdi. Lavrov Putin’in sorusu üzerine “krizin 
halen diplomasi yoluyla çözülme şansı 
bulunduğunu, fakat çok uzun süre beklemeye 

9 https://beta.dw.com/tr/washingtonda-scholz-biden-bulu%C5%9Fmas%C4%B1/a-60691135

10 https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-hints-concessions-russia-scholz-heads-region-2022-02-14/?utm_
source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=The%20Reuters%20Daily%20Briefing&utm_content=Nomura%20JP%2002-14-
2022%20Sponsorship&utm_campaign=Nomura%20JP%2002-14-2022%20Sponsorship
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niyetleri olmadığını” duyurdu.11  Aynı gün 
Rus savunma bakanı askerî tatbikatların 
bazılarının sona ereceğini duyurdu.12  Rusya 
parlamentosu 15 Şubat Salı günü Donbass 
bölgesinde bulunan iki özerk bölgenin 
bağımsızlığını tanıyıp tanımama konusunu 
tartışmaya başladı, bu doğrultuda karar alındı 
ve Putin’in onayına sunuldu. Bu bir anlamda 
müzakere yongası olarak 21 Şubat’a kadar 
masada tutuldu.

Batı’dan beklediği askerî güvenlik garantisinin 
gerçekleşmeyeceğini anladığı noktada, 
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Batı’yı 
“panik yaratmakla” itham etti. Son anda, 
biraz da iktidarını korumak umuduyla, Minsk 
anlaşmalarını Normandiya Formatında 
uygulamaya karar verdiği mesajını verdi 
ve Ukrayna iç politikasında sureti haktan 
gözükmek için 15 Şubat 2022’de ekledi: 
“Ukrayna ve Batılı müttefikler Rusya’ya 
askerlerini geri çektirdi.” Bu gerçekte, 
Rusya’nın diplomasiye yol açmak üzere askerî 
birliğinin bir kısmını çektiği görüntüydü.
Rusya 14 Şubat günü Putin-Lavrov görüşmesi 

esnasında Rusya-Ukrayna sınırında bulunan 
birliklerinden bir miktar asker çekmeye 
başlayarak ABD’nin elini zayıflattı, Avrupalı 
güçlerin pozisyonunu sağlamlaştırdı. 15 Şubat 
günü gerçekleşen Scholz-Putin görüşmesinde 
belli ki diplomasinin nasıl yürütüleceği üzerine 
de konuşuldu. O gün basın açıklaması yaklaşık 
bir saat sürdü ve yöneltilen sorulara verdikleri 

cevaplarda Putin ve Scholz diplomasiye yol 
açacaklarını gösterdiler.

Elbette bu denklem içinde ABD’nin yeri çok 
önemlidir. Diplomasiye öncelik verileceğine 
yönelik açıklamayı en geç yapan aktör Biden 
oldu. Gecikmenin önemli bir nedeninin 
saat farkından kaynaklandığını varsaymak 
mümkündür. Biden diplomasiye öncelik 
verirken bunun şartlı olduğunu eklemeyi 
ihmal etmedi. Eğer Rusya gerilimi düşürmek 
için üstüne düşen görevi yerine getirmezse 
en ağır yaptırımlarla karşılaşacağı nakaratını 
yineledi. ABD ile ön görüşme yapılmış olma 
ihtimali yüksek olmasına rağmen içeriğine 
ilişkin bilgi henüz açıklanmadı. Yine Lavrov-
Putin görüşmesinde ifade edildiği üzere, 
ABD’nin 25 Ocak tarihli yazılı cevabının ikinci 
kısmına atıfta bulunan Lavrov13, güvenlik 
garantileri ve balistik füze savunma ve saldırı 
silahları meselelerinde müzakere alanı 
olabileceğine örtük biçimde işaret etti. Bütün 
bunların masada müzakere edilebileceğini 
savundu Rus tarafı. Bu aşamada Minsk 
anlaşmalarının uygulanması konusu Rusya 
yönetimi için oldukça önemli gözüküyordu.

NATO’nun “açık kapı” politikasını devam 
ettirmekle birlikte yakın gelecekte Ukrayna’nın 
NATO üyeliğinin gündeme getirilmeyeceği, 
“Üyelik Harekât Planı”nın da şimdilik rafa 
kaldırıldığı, büyük ihtimalle dolaylı görüşmeler 
üzerinden Rusya’ya iletilmişti. Ancak Rusya 
ısrarla yazılı garanti bekledi. Halbuki hukuki 
bağlayıcılığı bulunan böyle bir garantiyi ne 
ABD tek başına ne de NAC kararı olmadan 
NATO genel sekreteri verebilirdi. Rusya ne 
ABD’yi ne de NATO genel sekreterini bu 
konuyu masada müzakere etmeye ikna 
edebildi. Doğu Avrupa ülkelerine yerleştirilen 
saldırı silahları hakkında bir uzlaşıya varılıp 
varılmadığı henüz bilinmemektedir. Eğer 
diplomasi devreye sokulacaksa büyük 
olasılıkla bu AGİT çerçevesinde yürütülebilirdi. 
Helsinki Nihai Senedi’ne giden müzakere 
sürecine öykünen Rusya yönetimi, benzer bir 

11 https://tr.sputniknews.com/20220214/rus-disisleri-guvenlik-onerilerinin-kilit-maddelerinde-abd-ve-nato-ile-anlasma-
sansi-var-1053824570.html 

12 https://www.rt.com/russia/549320-putin-military-drills-ending-shoigu/
13 https://tr.sputniknews.com/20220214/rus-disisleri-guvenlik-onerilerinin-kilit-maddelerinde-abd-ve-nato-ile-anlasma-
sansi-var-1053824570.html 
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tavrı şimdi yinelemek istiyordu.

15 Şubat 2022’ye kadar yürütülen müzakereler 
krizin çatışmaya dönmesini önlemiş, fakat 
tarafları tatmin eden bir çözüm ortaya 
çıkmamıştı. Zira Lavrov “sunduğumuz 
anlaşma metinlerine verdikleri cevapta esasa 
ilişkin tatmin edici bir cevap bulunmamakta, 
güvenlik kaygılarımız giderilmemiştir”, “buna 
rağmen diplomasiye dayalı bir çözüm yolu 
tamamen ortadan kalkmamıştır” açıklamasını 
yaparak krizin tırmanmasını önlemiştir.

Krizin ikinci dönemi: Diplomasinin sabote 
edilişi (16-20 Şubat 2022)

15 Şubat günü verilen uzlaşı görüntüsü yerini 
hızla gerginliğe, Donbass bölgesi özelinde ise 
çatışmaya bıraktı. 

Taraflar masaya henüz oturamadan 
Donbass’ta çatışmalar alevlendi. Çatışmaları 
kimlerin gerçekleştirdiğini tespit etmek kolay 
olmamakla birlikte, Donbass’ta bir süredir 
devam eden çatışmaların Ukraynalı faşistler 
ile Rus şovenistler arasında yaşandığını 
söylemek mümkündür; Ukraynalı faşistleri 
Ukrayna’ya yerleşen ABD ve Avrupalı güçlerin 
silahlandırdığını, Rus şovenleri Rusya’nın 
silahlandırdığını tahmin etmek zor değil. 
Donbass halkını böyle bir seçime zorlayanlar 
elbette öncelikle Ukrayna ile Rusya 
yönetimleridir.

19 Şubat 2022 günü Münih Güvenlik 
Konferansı’nda (18-20 Şubat) verdiği 
mülakatta Zelenskiy, Batı’dan beklediği 
güvenlik garantilerini alamadığını, oldukça 
sıkışık durumda kaldığını şöyle ifade etti: 
“Ülke bombalandıktan sonra yaptırımlarınıza 
ihtiyacımız yok”, ve “Rus mevkidaşı Putin’le 
görüşmek istediğini” ekledi. Zelenskiy 
kendince Batı’ya daha fazla dayanamayacağı, 
böyle sürerse Putin’e yaklaşacağı mesajını 
vererek Batı’yı harekete geçmeye davet etti.

Rusya yönetimi Zelenskiy’i küçümsemenin 
ötesinde önemli bir yanlış adım attı. Rus 
parlamentosu alt kanadına sunulan ve 
orada kabul edilen Donetsk ve Luhansk 
özerk bölgelerinin bağımsızlık talepleri 21 

Şubat günü Putin tarafından imzalandı. Bu, 
Donbass’ta diplomasiye açılabilecek yolu 
dinamitledi. Rus yerleşik güçleri Donetsk ve 
Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma 
imza törenini Putin’in yeni Rus tarihi yazımı 
şovuyla 21 Şubat günü bütün dünyaya 
servis ederek, özgüvenin nasıl küstahlığa 
dönüştüğünü sergiledi. 

Macron’un aracılık ettiği ve 24 Şubat’a 
tarihlenen Putin-Biden zirve toplantısının 
en azından o tarihte yapılması mümkün 
olmaktan çıktı. ABD ve Avrupalı devletler 
Putin’in bu kararını kınadılar, yaptırım kararı 
almaya başladılar. Yaptırımların kapsamı 
zaman içinde arttırılabilir, fakat ilk haliyle kabul 
edilen yaptırımlar Rusya yönetimine büyük 
zarar verecek boyutta değil. Yaptırımların 
önemli maddelerinden bir tanesi, Kuzey Akım 
2 projesi ki zaten henüz başlamamıştı. Yani 
diğer iki hat; Kuzey Akım 1 ve Yamal hatları 
çalışmaya devam ediyor. Bu noktada iki tespit 
yapılabilir: İlki, bu süreçte çatışmayı önleyip 
diplomasiye yol verebilme yeteneği bulunan 
Almanya’nın manevra alanı küçüldü ve onu 
ABD’nin pozisyonuna mecbur etti. İkinci tespit, 
bu, ABD’ye Avrupalı güçleri bir araya getirecek 
fırsatın altın tepside sunumu anlamına gelir.

Krizin üçüncü dönemi: Müzakere konularında 
sadeleştirme (21 Şubat- Haziran 2022!)

Donbass bölgesinin bağımsızlığını tanıma 
kararı Rusya’nın uluslararası düzlemde 
pozisyonunu zayıflattı, 21 Şubat günü Putin’in 
dünyaya servis edilen görüntülü yeni Rus 
tarih yazımı şov-söylevi ise Batılı güçlerin ileri 
sürdüğü “Rus yayılmacılığı” tezini güçlendirdi. 
Rusya yerleşik güçlerinin bunu hesaba 
katmadıklarını söylemek saflık olur. 

Tahminime göre Rusya yönetimi şöyle bir 
hesap yapmış olabilir. ABD ve NATO Rusya’nın 
sunduğu anlaşma taslaklarını müzakereye 
açmamak için ayak sürüdüler. Ayrıca Batı’nın 
krizi Donbass’a indirgeyen müzakere 
söylemine karşı, Rusya, güvenlik garantileri 
ve NATO genişlemesinin durdurulması 
konularını müzakereye açmak istiyordu. 
Bu durumda Rusya, Donbass konusunu 
müzakere masasından düşürmek üzere bir 
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hamle yapmış olabilir. Bunun net sonucu; 
Minsk anlaşmaları ve Normandiya formatı 
protokolü artık geçerli bir müzakere zemini 
oluşturamaz. Böylece Rusya müzakere 
konularını sadeleştirerek yeni bir müzakere 
stratejisi takip edeceğinin ipucunu verdi.
Bu doğrultuda, Donbass bölgesi için Batılı 

güçlerin Rusya ile savaşa girmeyeceği 
varsayımından hareket eden Rusya, Donetsk 
ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tek 
taraflı tanıyarak bu toprakları Ukrayna’dan 
koparıp fiili bir durum yarattı. Soydaşlarını 
korumak amacıyla gönderdiğini iddia ettiği 
“barış gücü askerlerine” hukuki bir kılıf 
biçti; Rusya’nın tanıdığı bağımsız devletler, 
Donetsk ve Luhansk bağımsız cumhuriyetleri, 
tarafından çağrılmıştı ve Ruslara karşı 
“soykırımı” önlemek üzere orada olacaktı. Her 
daim yaptığı üzere, Batı’nın Kosova’da yaptığı 
müdahaleyi öncül olarak gösterecekti. Batılı 
güçlerin yaptığı yanlışı defaten yüzlerine 
vurmak elbette önemsiz değil, fakat yanlışı 
örnek alan bir politika izlemek ne anlama 
gelir? Elbette savunulamaz bir pozisyondur. 
Daha iki hafta önce 4 Şubat günü Çin ile 
birlikte BM şartının ilkelerini savunacaklarını 
ilan edip, normları eğip bükerek kullanan 
ABD hegemonyasına karşı duracaklarını 
ilan etmişlerdi. Rusya’nın şimdi yaptığı tam 
da BM normlarını eğip bükerek kullanmak 
anlamına gelmektedir. Bu durumun Rusya-
Çin yakınlaşmasını nasıl etkileyeceği ilerleyen 
zamanda ortaya çıkacaktır.  

Bu noktada, 21 Şubat tarihi itibarıyla, 
Rusya’nın müzakere stratejisinde önemli bir 
değişiklik yaptığını gözlemek mümkündür. 
Rusya asıl müzakere etmek istediği NATO 
genişlemesinin durdurulması ve güvenlik 
garantileri taslaklarını müzakere masasına 

getirebilmek için Donbass meselesini 
müzakere masasından kaldırdı. Bunun 
en büyük riski karşılaşacağı yaptırımlardı 
ve buna hazırlıklı oldukları anlaşılıyor. 
Batılı güçlerin Rusya’yı Donbass’tan geri 
çıkartmak üzere asker göndermeyecekleri 
ve Ukrayna’nın da askerî nitelikte karşılık 
veremeyeceği varsayımından hareket 
eden Rusya, Donbass’taki özerk bölgelerin 
bağımsızlığını tanımakla yetinmedi ve bu 
bölgelerin güvenliğini sağlama adına askerî bir 
operasyon da başlattı. Operasyonun hedefinin 
“sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından alaylara, 
soykırıma maruz kalan insanları korumak” 
olduğunu ilan etti. Bunu gerçekleştirebilmek 
için de “Ukrayna’nın demilitarizasyonunu, 
de-nazifikasyonunu, yine Rusya Federasyonu 
vatandaşları da dahil sivil halka karşı sayısız 
kanlı suç işlemiş olanları yargıya teslim 
etmeyi” taahhüt etti. Rusya Donbass’ta fiilî 
bir durum yarattı. Böylece Donbass artık 
müzakere konularından biri olmayacaktı. 

Bu riskli adımın Rusya’ya güvenlik garantileri 
ve NATO genişlemesinin durdurulması 
konularında yeni bir alan açıp açmayacağını 
zaman gösterecek. Bu zaman dilimi çok uzak 
değil. Haziran ayına kadar çok şey yaşanabilir. 
Rusya’nın Donbass’ta aldığı karara tepki ve 
onu geri adım attırmak adına Batılı güçler 
Ukrayna’ya NATO üyeliğinin yolunu açacak 
“Üyelik Harekât Planı” sunabilir. Bu, Ukrayna’ya 
NATO üyeliğini vermez ama sürtüşmenin canlı 
tutulması için önemli bir enstrüman olarak 
kullanılabilir. 

Daha açık bir ifade ile Ukrayna krizi Haziran 
ayında yapılacak NATO Madrid zirvesine kadar 
inişli çıkışlı ve ucu savaşa kadar gidebilecek 
bir sürece girdi.

Rusya’nın da elinde, Batı’nın elinde olduğu 
kadar müzakere enstrümanları var. Rusya şu 
seçeneği de gündeme getirebilir: Güvenlik 
garantileri ve NATO genişlemesi ile nükleer 
silahların sınırlandırılması konusunu bir paket 
halinde müzakere etmek istiyor olabilir.

Eğer Rusya ve Batı müzakere için ortak 
bir nokta bulabilirlerse söz konusu paket 
üzerinden müzakere başlayıp ilerde uzlaşı 
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da çıkabilir, bulamazlarsa diplomasi yerini 
geniş kapsamlı fiilî bir savaşa bırakabilir. 
Krizin üçüncü döneminin 21 Şubat tarihinde 
başladığını belirtmek mümkün olmakla 
birlikte ne zaman sona ereceğini veya 
nereye evrileceğini kestirmek kolay değil. 
Beklenmedik ani bir gelişme, kontrol 
edilemeyen bir kaza olmadığı durumda, 
tarafların pozisyonlarını Haziran ayındaki NATO 
toplantısına kadar sürdürmeye çalışacaklarını 
varsaymak mümkün olabilir.

Ukrayna krizinin Türkiye-Rusya ilişkilerine 
etkisi
AKP döneminde (2002-2022) Türkiye-Rusya 

ilişkileri kuşkusuz tekdüze ilerlemedi. Bir 
taraftan ticari ilişkilerin büyüdüğü gözlenirken, 
öte yandan siyasi ilişkiler çalkantılı geçti. 
Suriye’de AKP yönetiminin 2011’den itibaren 
izlediği yanlış politikalar sonucu Suriye ve 
Türkiye halkı çok sayıda gereksiz bedel 
ödemeye mahkûm edildi. Suriye sahasında 
Türkiye-Rusya ilişkileri de inişli çıkışlı bir 
seyir izledi. Suriye’ye yönelik angajman 
kurallarının değiştiğini ilan eden AKP yönetimi, 
24 Kasım 2015’te talimatı Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan’ın verdiklerini belirttikleri, Rus savaş 
uçağını Türkiye hava sahasını ihlal ettiği için 
düşürme kararı Türkiye-Rusya ilişkilerini krize 
soktu. Sorun büyüktü, iki ülke arasında bir 
askerî çatışma durumunda Türkiye ve Rusya 
birbirinin yanlış düşmanı olabilirdi, zira böylesi 
bir olasılıkta taraflar birbirini yorar, birikimleri 
heba olabilirdi. Putin yönetimi uçak düşürme 
kararını “arkadan hançerleme” olarak ifade etti 
ve tepki göstereceğini hissettirdi. Diplomatik 
ilişkiler koptu, turizm geliri sıfırlandı, fakat 
Putin yönetimi gaz akışına dokunmadı. AKP 
yönetimi, işlerin daha kötüye evirilebileceği 
endişesiyle, önce Batı’ya baktı, NATO’dan 

destek bekledi, beyhude bekleyiş uzadıkça 
Türkiye-Rusya gerginliğinin maliyetinin 
arttığını görerek geri adım attı: İlişkinin daha 
kötüye gitmemesi için Türkiye tazminat 
ödedi, AKP yönetimi Rusya’dan özür diledi. 
Daha büyük vahamet ilkesel konuda oldu. 
AKP yönetimi Rus uçağının düşürülmesini 
Türkiye’nin bağımsızlık ve egemenlik hakkı 
-normu- ile ilişkilendirmişti, atılan geri adım 
bir öncül olarak okundu. Bunu yalnızca Putin 
yönetimi değil, ABD yönetimleri de böyle 
okudular. ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi ve 
Trump’ın Suriye özel temsilcisi James F. Jeffrey 
bunu “diş gösterme” söylemi ile ifade etti. AKP 
yönetiminin Suriye’de izlediği yanlış politika, 
patlayınca zehirleyici niteliği haiz, görüntü 
itibariyle apandisite benzeyen İdlib sorununu 
Türkiye’ye “hediye” etti.

Erdoğan ve Putin yönetimleri, temkinli olmakla 
birlikte, Libya’da karşıt güçleri desteklediler, 
çıkarları örtüşmedi, ilişkiler inişli çıkışlı seyretti. 

AKP yönetiminin Rusya’dan S400 füze 
savunma bataryaları alması dikkate şayan bir 
gösteriye dönüştü, fakat aldıkları silahı aktive 
etmekten imtina eden AKP yönetimi hem 
ABD’yi hem de Rusya’yı idare etmeye çalıştı. 
AKP’nin bu konuda izlediği stratejiye Rusya 
ses çıkarmadı, çünkü Rusya için NATO üyesi 
bir devlete kendi silahını satabilmek kendi 
başına önemli bir adımdı, fakat ABD’nin Trump 
ve Biden yönetimleri Türkiye’yi cezalandırmak 
için diplomatik, askerî, iktisadi araçları devreye 
soktular, halen de cezalandırmaya devam 
etmekteler.

Putin yönetimi, Azerbaycan-Ermenistan 
arasında yaşanan ikinci savaşta Türkiye’nin 
Azerbaycan’a askerî lojistik ve eğitim 
vermesine ses çıkarmayarak Türkiye’ye 
alan açtı, böylece giderek Batı’ya yaklaşma 
eğilimine giren Paşinyan yönetimini 
cezalandırdı, kontrol altına aldı. Aynı zamanda 
AKP yönetimine jest çekerek dostluk tazeledi, 
fakat Rusya ipleri hep kendi elinde tuttu.

Putin yönetiminin AKP’ye sunduğu en dikkat 
çekici diplomatik jest ABD’nin yönlendirici 
olmadığı, Rusya, İran ve Türkiye’nin birlikte 
kendi kendilerine atfettikleri ortak garantörlük 
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ilişkisini sunan Astana sürecidir. Suriye 
sorununu tartışırken bölgesel meseleleri ele 
alıp pozisyonlarının gerilime yol açmasını 
önlemeyi ve mümkün olduğunca iş birliği 
alanları oluşturmayı hedefleyen Astana süreci, 
AKP yönetiminin bölgesel düzlemde, özellikle 
Suriye alanında önemli bir aktör konumuna 
getirilmesinde rol oynadı.  Aynı zamanda, bu 
durumun Türkiye’nin Suriye’de daha fazla 
maceracı politika izlemesini frenlediğini 
söylemek de mümkündür.

Batı ile olan ilişkisinde “değerli yalnızlaşmayı” 
yadsımayan AKP yönetimi, Rusya ile olan 
ilişkisini eş zamanlı olarak “rekabet ve 
işbirliği” klişesi ile kavramsallaştırmaya çalıştı.  
Rusya yönetimi, AKP yönetiminin Suriye’de, 
Libya’da ve Güney Kafkasya’da izlediği 
politikaları sınırlandırmakla yetindi, doğrudan 
karşısına almadı. Söz konusu bölgelerde AKP 
yönetimine alan açarak Türkiye’nin Batı’ya 
karşı daha mesafeli olabilmesine imkân 
sundu. Öte yandan bu ilişki Batı’nın Türkiye’ye 
mesafe koymasına yol açtı. Elbette Türkiye’nin 
Batı ile ilişkisi kapsamlı bağımlılık içinde 
yürüdüğü için ne Erdoğan ne de Putin’in açtığı 
alan üzerinden Erdoğan yönetimi, Türkiye’yi 
Batı’dan koparabilirdi. Kısacası, Erdoğan-
Putin ilişkisi sıradan dış politika manevraları 
yapmaya elverişli bir ortam sunmasına 
rağmen bunun ötesine geçecek niteliğe haiz 
olmadı. 

2021-22 yıllarına damgasını vuran Ukrayna krizi 
Türkiye-Rusya ilişkisini nasıl etkileyecek? Bu 
önemli bir soru.

Türkiye ve Ukrayna yönetimleri iki ülke 
ilişkilerini geliştirmek istiyorlar. Bu doğrultuda 
çok sayıda yüksek düzeyli istişare toplantıları 
yapıldı. Daha Poroşenko döneminde, yani 
Kırım konusu gündeme oturduğunda 
Erdoğan yönetimi Rusya’nın Kırım’ı ilhakını 
tanımadığını belirtti, 2019’da Zelenskiy iktidara 
geldiğinde Erdoğan yönetimi aynı tutumu 
yineledi. Tanımladıkları çıkarların bütünüyle 
örtüştüğünü söylemek mümkün olmamakla 
birlikte, iki tarafın da ilişkileri derinleştirmek 
için oldukça istekli olduğu görülüyor. Ukrayna 
yönetimi açısından Türkiye’nin Rusya’nın 
Kırım’ı ilhakını tanımaması, Ukrayna’nın toprak 

bütünlüğünün korunmasına verdiği ilkesel 
destek gibi konular önemli iken; Türkiye 
açısından ilişkilerin önemi Ukrayna’nın 
sahip olduğu savunma sanayi altyapısından 
faydalanma isteğinde yatmaktadır. İki ülke 
yönetimleri 2021 Nisan ayında ilişkileri hızla 
üst düzey stratejik ortaklık noktasına taşıdılar. 
Bir yıldan az bir zaman içinde, 3 Şubat 
2022’de Erdoğan-Zelenskiy buluşmasında 
9 ay önce üzerinde çalışmaya başladıkları 
serbest ticaret anlaşmasını imzaladılar. O 
gün ayrıca Türkiye ile Ukrayna’nın Ukrayna 
topraklarında ortak İnsansız Hava Aracı (İHA) 
üretme anlaşmasına vardıkları duyuruldu. 
Henüz iki ülkenin parlamentolarında onay 
süreci tamamlanmamış olsa da ortak niyeti 
göstermesi bakımından önemlidir. 

2019 yılında Ukrayna Türkiye’den iktidarının 
sunduğu kredi imkânı ile Baykar TB 2 SİHAları 
satın aldı ve bunların bazılarını Ukrayna’da 
kullandı. Türkiye dışişleri, bunun ticari bir ilişki 
olduğunu vurgulasa da Rusya bu durumdan 
hoşnut olmadığını yansıttı, fakat bunu büyük 
bir mesele haline getirmedi. Ancak 3 Şubat 
2022 tarihinde iki ülke arasında imzalanan 
ortak İHA üretim anlaşmasının Rusya’yı 
büyük oranda rahatsız ettiği görülüyor 
çünkü bu durum basit bir ticari ilişkinin 
ötesine geçileceği anlamına geliyor. Bunun 
ilerde Türkiye-Rusya ilişkilerinde ciddi bir 
tartışma noktası oluşturacağını tahmin etmek 
mümkündür. 

Ukrayna krizinin tırmanışa geçtiği bir zaman 
diliminde, Kiev ziyareti öncesinde, “Kırım dahil 
Ukrayna’nın sınır bütünlüğünün korunmasına 
saygılıyız” diyen Erdoğan aynı konuşmada 
“Ukrayna’nın Minsk anlaşmasını uygulamaya 
koyması gereğini” hatırlatması Rusya’nın 
tezine de bir göndermedir. Diplomatik olarak 
iki tarafa da dengeli duruş sergileyeceği 
mesajı veren Erdoğan’ın böylesi zor bir 
dengeyi sürdürüp sürdüremeyeceği zamanla 
ortaya çıkacaktır. Bu noktada altı çizilmesi 
gereken konu; AKP yönetiminin Ukrayna 
ile geliştirdiği ilişki biçimi ABD’nin desteğini 
alırken, Rusya’nın bunu not ettiğini belirtmekle 
yetinelim.

Ukrayna krizi askerî çatışmaya dönüşürse 
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Türkiye bundan büyük zarar görebilir 
çünkü Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen 
turist sayısı azalır, ortak İHA üretimi planı 
sekteye uğrayabilir. Kriz diplomasi yoluyla 
çözülme eğilimine girdiği durumda ise 
Ukrayna yönetimi İHA üretimi sürecine ivme 
kazandırmak isteyecektir. Bu durumun 
Rusya’yı harekete geçirip Türkiye-Rusya 
ilişkilerini gerginliğe sürükleme olasılığı az 
değildir. Her iki durumunda iki ülke arasındaki 
ilişkileri olumsuz etkileyeceği açıktır. Rusya 
dışişleri bakanlığından Türkiye’ye verilen 
mesaj net: “Rusya da Türkiye’nin hassas 
olduğu konularda duyarsız davranabilir”.

Kısacası Ukrayna krizinin nereye evirileceği 
kadar AKP yönetiminin bu süreci nasıl 
yöneteceği de önemli bir konudur. 
Krizin tırmanışa geçtiği sürecin başından 
itibaren Erdoğan, Ukrayna ve Rusya 
yönetimlerine Türkiye’nin arabuluculuk 
yapabileceğini belirtti. Zelenskiy bu teklifi 
benimsediğini, ne zaman istenirse hemen 
gelip Putin ile görüşmeye hazır olduğunu 
söyledi. Öte yandan Rusya yönetimi 
Türkiye’nin arabuluculuk yapmasının 
uygun düşmeyeceğini, ama eğer bir katkı 
vermek isteniyorsa Türkiye’nin Zelenskiy’e 
Minsk anlaşmalarını uygulamaya koyması 
doğrultusunda telkin etmesinin anlamlı 
olacağı mesajını verdi. Bütün bunların 
gösterdiği üzere Ukrayna konusunda 
Türkiye’nin dahlinin Rusya bakımından bir 
getirisi olmayacağı kanısı Rusya’da hâkim 
görüş durumunda. Rusya ile NATO ve ABD 
arasında bir arabuluculuk rolünü Türkiye’nin 
üstlenmesi zaten düşünülemez çünkü 
Türkiye bir NATO üyesi ve Erdoğan yönetimi 
NATO’nun kararlarını destekleyeceğini 
açıkladı. Bu konuda Türkiye’nin yapabileceği 
tek anlamlı katkı taraflara buluşma mekânı 
sağlamak olabilir. Krizi aşma konusunda 
Türkiye’nin verebileceği katkının oldukça 
sınırlı olduğu anlaşıldı. Asıl merak konusu, 
eğer Rusya’ya karşı NATO bağlamında bir 
yaptırım kararı alınırsa, bu durumda Türkiye’nin 
kararının ne olacağıdır. Zira 2014 yılında 

Kırım konusunda ABD’nin öngördüğü Rusya 
yaptırımlarına Türkiye katılmamıştı.

Rusya’nın 21 Şubat günü Donbass’ta bulunan 
iki cumhuriyetin bağımsızlık ilanını tanıması 
üzerine Erdoğan’ın verdiği mesaj beklendiği 
üzere bu kararın yanlış olduğu, Ukrayna’nın 
sınır bütünlüğünün korunması gerektiği 
yönündeydi. Bunu vurgulamakla kalmadı, 
NATO liderler toplantısı öncesinde, 23 Şubat 
günü, Erdoğan, “NATO ne yapacaksa artık 
yapmalı, Rusya sınıra asker yığdı, kâhin olmaya 
gerek yok” dedi.14  Sonraki açıklamaları daha 
özenli oldu, “Rusya ve Ukrayna arasında bir 
seçim yapmak durumunda değiliz, ikisi ile de 
iyi ilişki kurmak istiyoruz” mesajını yineledi. 
AKP yönetimi bugüne kadar izlediği iki tarafı 
da memnun edecek açıklamalarla durumu 
idare edebilir mi; bekleyip göreceğiz.

Sonuç yerine

Krizin halen devam ettiği zaman diliminde 
net bir sonuç yazmak çok anlamlı olmayabilir. 
Zaten kriz önemli dönüşümler geçirdi ve 
değişmeye devam ediyor. Bütün diğer 
krizlerde olduğu gibi elbette savaş seçeneği 
yerine tarafların diplomasiyi benimsemesi, 
sorunları müzakerelerle çözmesi istendik 
bir uluslararası ilişkiler biçimidir. Bu süreçte 
taraflar arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı seyretti, 
diplomasi ile çatışma arasında savrulmaya 
devam ediyor. Sorunlar çözülmüyor, 
dönüştürülüyor. Dönüştürülen sorunlar bir 
sonraki dönemde çok daha ciddi sorunlara yol 
açabiliyor. Sahadaki kanlı çatışmaların yanında, 

14 https://tr.euronews.com/2022/02/23/canl-blog-rusya-ukrayna-kirizi-abd-d-sisleri-bakan-blinken-lavrov-ile-
gorusmeyecek?utm_source=newsletter&utm_medium=tr&utm_content=canl-blog-rusya-ukrayna-kirizi-abd-d-sisleri-bakan-
blinken-lavrov-ile 
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bu krizin büyük ihtimalle önce ikili düzlemde 
karşılıklı suçlamalarla devam edeceğini, daha 
sonra BM ve AGİT gibi uluslararası örgütlere 
taşınarak oldukça gürültücü tartışmalarla 
sürdürüleceğini söylemek mümkündür.

Bu, ABD’nin ve Batılı müttefiklerinin tanımladığı 
şekilde Rusya-Ukrayna çatışmasından ibaret 
bir kriz değildir. Esas itibarıyla Gorbaçov’un 
anti-Sovyetik politikalarla giriştiği reformlar, 
bir taraftan Sovyetler Birliği’nin sonunu 
getirirken, öte yandan da anti-komünist, dar 
milliyetçi kadroları iktidara taşıyacak yolun 
açılmasıydı. Boris Yeltsin liderliğinde sözüm 
ona bu reformcu ama esas itibariyle anti-
komünist Rus milliyetçisi kadrolar, bugünden 
bakıldığında insanları hayrete düşürecek 
bir iyimserlikle, yeni kurdukları devletin 
geleceğini ABD’nin çıkarlarıyla neredeyse 
özdeşleştirerek işe başlamış ve ABD’li 
uzmanların maharetli danışmanlığında Rusya 
halkını bir yıkıma sürüklemişlerdi. Yaşanan 
bu toplumsal, ekonomik ve politik yıkımın 
içerisinde Yeltsin’in halefi Vladimir Putin bir 
kurtarıcı olarak iktidara gelmişti. İktidarının 
ilk yıllarında ABD ve Batı ile ilişkileri çok 
daha dengeli bir zeminde restore etmeye 
çalışan Putin’in politikaları, ABD’de Putin’in 
beklediği, büyük güçler arası ilişki türünden 
bir karşılık bulmamıştır. Bulmadığı ölçüde 
de Putin, ABD tarafından ona biçilen küçük 
ortak rolünü reddetmiş, bir taraftan ABD’nin 
BM sistemini ve uluslararası hukuku kendi 
çıkarları için nasıl eğip büktüğünü vurgulamış, 
buna karşı da Rusya’yı BM’nin temsil ettiği 
kurallar ve değerleri koruyucu bir aktör olarak 
konumlandırmaya çalışmıştır. Diğer taraftan 
ise Rusya’nın yeniden yükselen önemli bir 
güç olduğunu ve ABD’nin yakın coğrafyasında 
farklı biçimlerde giriştiği eylemlere daha 
fazla izin vermeyeceğini belirtmiş ve bunları 
sınırlandırmaya başlamıştır. Gürcistan’da 
yaşananlar da Ukrayna’da yaşananlar da 
ancak bu genel çerçevede anlaşılabilir. 
Bundan dolayı ne 2008’deki Gürcistan krizi 
ne de 2014’ten beri süregelen Ukrayna krizi, 
bu devletlerle Rusya arasında yaşanan 
krizlere indirgenebilir. Hem Gürcistan’da 
hem de Ukrayna’da Rusya’nın esas itibariyle 
mücadele ettiği devlet ABD’dir ve esas amacı 
ABD’nin giriştiği rejim değişiklikleri ve bu 

devletleri NATO’ya üye yapma girişimlerine 
engel olmaktır. Bu anlamda Rusya yönetimi 
Soğuk Savaş sonrası süreçte esas itibariyle 
revizyonist politikalara girişen devletin ABD 
olduğunu, buna karşı kendi politikalarının 
savunma amacı taşıdığını öne sürmüştür.

Hiç kuşkusuz BM Güvenlik Konseyi’ni bypass 
ederek girişilen Kosova müdahalesi, uydurma 
deliller üzerinden yapılan Irak işgali ve Libya 
ve Suriye’de yapılan yıkıcı faaliyetlerde, 
başta ABD olmak üzere Batı önemli roller 
üstlenmişti. Elbette Batı’nın yaptıkları ve 
yapacakları, Rusya’nın komşularına yönelik 
giriştiği eylemleri öyle ya da böyle haklı 
çıkarmaz. Her ne kadar Rusya’nın Ukrayna’nın 
NATO üyeliğine karşı yaptığı mücadele meşru 
güvenlik kaygılarından ileri geliyorsa da bu 
durum Putin’in 21 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik 
yaptığı küstah açıklamalarını, işgal girişimlerini 
hiçbir şekilde haklı çıkarmaz. Rusya yönetimi, 
ABD ve Batı tarafından Soğuk Savaş sonrası 
maruz kaldığı ve uzun süredir şikâyet ettiği 
Rusya’yı aşağılayan ve onun güvenlik 
kaygılarını dikkate almayan politikalarına karşı 
ABD ve Batı’ya benzeyerek barış ve güvenliği 
sağlayamaz. Bu anlamda, yükselen Rus 
milliyetçiliğinin had bildirme reflekslerinin 
gittikçe tipik bir revizyonist politikaya 
dönüştüğü görülüyor. ABD revizyonizmine 
karşı Rus revizyonizminin varacağı sonuç 
savaş ve çatışmadır. Bu savaş ve çatışmaların 
yükü Ukrayna halkına ödettirilmemelidir. 
Mevcut Ukrayna yönetimi de kendi halkına 
karşı yükümlülüklerini hatırlamalı ve ABD’nin 
emperyalist politikalarına alet olmamalıdır.

ABD’nin revizyonist politikalarına karşı daha 4 
Şubat 2022’de Çin ile birlikte ilan ettikleri ortak 
bildiride vurguladıkları BM şartı, kuralları ve 
normlarına uyumu esas alan dünya düzeni 
savunusu, 21 Şubat günü Putin’in yaptığı 
konuşma ile sorgulanmaya başlamıştır. ABD 
ve Avrupa dahil dünya kamuoyunda bir 
süredir oluşan Rusya’nın haksızlığa uğradığı, 
geçerli güvenlik kaygıları bulunduğu, bunların 
ABD ve Batı tarafından görmezden gelindiği 
yönünde oluşan kanı, Putin’in 21 Şubat günü 
yaptığı açıklamalar ve giriştiği eylemlerle 
inandırıcılığını kaybetme noktasına ulaşmıştır.
ABD ile Avrupalı güçler arasında bir süredir 
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görünür olan limoni ilişkilerin bu kriz 
sayesinde yeniden düzeltilip, güçlendirilmesi 
hesaplanmış olabilir. Gelinen nokta itibarıyla 
ABD’nin gündemde tuttuğu yaptırımlar 
bu bağlamda bir birlik görüntüsü altında 
uygulamaya koyulabilecektir. ABD’nin krizin 
başında, kullanıma hazır halde bekleyen 
Kuzey Akımı 2 projesinin uygulamaya 
koyulmaması için çaba sarf ettiği, krizin 
ilk aşamasında Almanya’nın bu talebe 
karşı koyabildiği, fakat Putin’in Donbass’a 
yönelik kararları sonucunda Kuzey Akım 2 
projesinin yaptırımlardan biri haline getirildiği 
görülmüştür. Buna rağmen Rusya ile Avrupa 
arasında var olan Yamal ve Kuzey Akım 
1 hatları halen çalışmaktadır. Enerji arzı 
konusunda ABD ile Avrupalı güçlerin, özellikle 
Almanya’nın çıkarlarının aynı olmadığı fakat 
Rusya’nın revizyonist politikası karşısında 
uygulanacak yaptırımlara Almanya’nın 
kısmi olarak katılacağı sonucunu çıkarmak 
mümkündür.

Bu krizde Rusya Ukrayna’dan kolayca 
vazgeçmeyeceğini, gerektiğinde güç 
kullanabileceğini gösterdi. Rusya’nın izlediği 
dış politika stratejisi krizin ilk döneminde 
Rusya’ya diplomasi alanında önemli bir alan 
açtı. Krizin ikinci döneminde Rusya diplomasi 
alanında elde ettiği kazanımını koruyamadı. 
Üçüncü dönemde Rusya müzakere konularını 
sadeleştirmeye çalıştı. 21 Şubat’ta Donbass’ı 
müzakere konuları arasından çıkartmak için 
yaptığı askerî operasyon Rusya’yı yeni bir 
durumla karşı karşıya bıraktı. Donbass’ın 
ötesine geçip Kiev’i işgal mi edecek? Kiev’de 
iktidarı değiştirip Rusya yanlısı yeni bir iktidar 
mı inşa etmek istiyor? Ukrayna’nın Karadeniz 
bağlantısını imkânsız hale getirmek üzere 
Odessa’yı işgal mi edecek? Veya diplomasiye 
yeni bir şans verelim mi diyecek? Bu kez 
Batı’yı NATO ve Avrupa güvenliği konularında 
müzakere masasına çekebilecek mi? Bunların 
hepsi ucu açık sorular.

Bu krizde Türkiye her durumda doğrudan 
etkilenecek konumdadır ve tarafların ikisine 
de yakın durma politikasını sürdürebilme 
imkânına bundan böyle sahip olması giderek 
daha zorlaşmaktadır. Daha kötüsü, çatışma 

uzar ve genişlerse, Karadeniz bölgesi de 
çatışma alanına dönüşeceği için Türkiye’nin 
duruşu çok önemli ve bir o kadar da riskli 
hale gelebilir. Gelişmelerin Türkiye’yi 
Karadeniz’de gereksiz risk almak durumunda 
bırakmayacağını umut edelim.

Ukrayna krizi birçok konunun sınanması 
bakımından öncül olma özelliğine sahip. Bu 
nedenle dikkatle ele alınması gereken bir 
konudur.

Bir bütün olarak bakıldığında kısa ve net 
olarak, kapitalist-emperyalist sistemde 
sorunların çözülmediği, büyük ölçüde 
dönüştürüldüğü görülmektedir. Daha kötüsü, 
savaş olasılığı tamamen ortadan kalkmış 
değildir. Maharet, halkı böylesi risklerle karşı 
karşıya bırakmamaktır.
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AKP’NİN DIŞ POLİTİKASI, 
SURİYE VE İHVAN
MUSA ÖZUĞURLU

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Ortadoğu Arap 
– İslam coğrafyasına yönelik dış politikası 
kabaca 2011 öncesi ve sonrası dönem olarak 
ikiye ayrılabilir.  Ulusal ve uluslararası sermaye 
ile en ufak bir sorunu olmayan AKP, iktidarının 
ilk yıllarında Batı’ya karşı muhafazakâr – 
demokrat, İnsan haklarına önem veren, 
(Hıristiyan) AB’nin (Kopenhag) değerlerini 
reddetmeyen bir görüntü çiziyordu. 
Madalyonun diğer yüzünde ise Müslüman 
kimliğin öne çıktığı, İslam ülkeleri ile dindaşlık 
üzerinden kurulacak lider – ortaklık ile 
Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası üzerine 
yükselen bir ilişki modeli beklentisi vardı.
 
Böylece Türkiye İslam coğrafyası için Batı’nın, 
Batı için ise Arap – İslam dünyasının en yakın 
ve köprü ülkesi olarak konumlanacaktı. 

Batı ile ilişkiler bu yazının ana başlık konusu 
değil. Bu yazıda AKP’nin Ortadoğu ve özellikle 
Suriye politikasına değinmeye çalışacağız.

AKP’nin iktidara geldikten sonra açılım 
başlattığı ülkelerden biri de Suriye oldu. 
Türkiye geçmişte Suriye ile çok sayıda sorun 
yaşadı. Müslüman Kardeşler örgütü, Hatay, 
PKK, Abdullah Öcalan ile ilgili krizler, akarsular 
ile ilgili ihtilaflar bu sorunların başında gelir.

İki ülke arasında özellikle Abdullah Öcalan’ın 
Suriye’de barınması nedeniyle savaşın 
eşiğine gelinen ilişkilerde 2000 yılında Hafız 
Esad’ın cenaze törenine katılan dönemin 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 
girişimleri ile buzlar çözülmeye başladı. 
Sezer ziyaretinde babasından sonra iktidara 
gelecek olan Beşşar Esad ile görüşmüş ve ikili 
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ilişkilerin geliştirilmesi kararı alınmıştı. 
“
İlişkilerin geliştirilmesi hususunda Beşşar 
Esad’ın Sezer’in daveti ile Ocak 2004’te yaptığı 
Ankara ziyareti, aynı yıl dönemin başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Şam ve Ahmet 
Necdet Sezer’in Nisan 2005’te yaptıkları Şam 
ziyaretleri ile bazı adımlar atılmış olsa da asıl 
somut gelişmelr AKP iktidarı döneminde 
yaşandı.

Karşılıklı olarak iki tarafın da birbirlerinden 
beklentileri olduğu bir dönemdi. AKP Suriye’yi 
Ortadoğu’ya, Suriye ise Türkiye’yi Avrupa’ya 
açılan kapılardan biri olarak görüyordu. Suriye 
Arap dünyasının dev pazarı için köprü, Türkiye 
ise devletçi ekonomiden Liberal ekonomiye 
geçmek isteyen Beşşar Esad için büyük bir 
pazardı. 

Suriye’nin diğer Arap – İslam ülkeleri ile 
“gümrük birliği anlaşması” var. Bu anlaşmaya 
göre “made in Syria” damgası taşıyan ürünler 
avantajlı şekilde diğer Arap ülkelerine 
giriş yapabiliyordu. Türkiye’de hükümet 
bu nedenle Suriye’de imalat yapılmasını 
teşvik etti. O dönemde Suriye kendi imalat 
sanayisini korumak amacı ile dışarıdan gelen 
mallara yüksek vergi koyuyordu. Türkiye 
yapılan bu anlaşma Suriye’deki imalatçılar 
arasında rahatsızlığa da neden oldu. Başta 
mobilya olmak üzere bazı Türk firmaları Suriye 
pazarına giriş yaptılar.

Bu gelişmeler ile birlikte iki ülke arasında 
ekonomik, askeri işbirliği alanlarında işbirliği 
artmaya başladı. Öyle ki daha önce savaşın 
eşiğine gelmiş iki ülke 2009’da ortak askeri 
tatbikat gerçekleştirdiler ve askeri işbirliği 
anlaşmaları imzalandı. Siyasi alanda özellikle 
dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
ziyareti sonrasında ilişkiler ortak Bakanlar 
Kurulu toplantıları yapılacak düzeye varmıştı.

Beşşar Esad ve eşinin 2007’de yapmış olduğu 
Türkiye ziyareti, Erdoğan’ın Esad’a “kardeşim” 
diye hitap etmesi yukarıda belirtildiği gibi 
ikili temaslar ve işbirliği anlaşmaları tam bir 
“bahar havasının” yaşandığını düşündürmeye 
başlamıştı ki 2010’da “Arap Baharı” adı verilen 
isyanlar patlak verdi.

Suriyeliler başlangıçta isyanların kendilerine 
ulaşmayacağını düşünüyorlardı ancak öyle 
olmadı. Suriye de Arap Baharı’nın dışında 
kalamadı ve Mart 2011’de olaylar başladı.

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik tavrı bu tarihten 
sonra değişmeye başladı, ya da daha 
önceden gizli tutulan tavır aşikâr edilmeye 
başlandı.Olaylar başladığı zaman Suriye’de 
Türkiye’nin Suriye aleyhinde bir pozisyon 
alacağı düşüncesi yoktu. Gerçekten de 
özellikle “one minute” çıkışı sonrası sokakta 
büyük bir Erdoğan hayranlığı vardı.

Ancak olayların başlaması ile birlikte 
dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu 
ve başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıklamaları sertleşmeye ve Suriyelilerin 
şaşkınlıkları artmaya başladı. 

Gazeteci olarak görüşme yaptığım bir 
milletvekili şunları anlatmıştı: Ben Türkiye 
– Suriye Dostluk Komitesi’nin üyelerinden 
biriydim. Suriye’de olayların başladığı ilk 
aylarda Türkiye ile temasımız ve ziyaretlerimiz 
sürüyordu. Bu ziyaretlerden birinde Ankara’da 
bize olağan dışı ilgi gösterildiğine şahit 
olduk ve durumdan şüphelendik. Şam’a 
döndüğüm zaman bunu rapor ettim ancak 
yönetim Türkiye’den kendisi aleyhinde 
bir tavır beklemediği için raporu abartılı 
bularak dikkate almadı. Yaklaşık 6 ay sonra 
Türkiye’nin tavrı daha net anlaşıldığında bana 
“haklıymışsın” dediler.

Türkiye’nin Suriye özeli politikasına devam 
etmeden önce AKP’nin Ortadoğu politikaları, 
İhvan’ın bu politikada neden özel bir yeri 
olduğu konusu ile ilgili bir çerçeve çizmeye 
çalışalım:

Osmanlı mirasını güçlendirmeye ve bu şekilde 
Ortadoğu üzerinde etkili olmayı hedefleyen 
Ahmet Davutoğlu’na göre Türkiye Balkanlar’da 
olduğu gibi Ortadoğu’da da mirastan 
faydalanmalı ve “eski ruhu” canlandırmalıydı
.
Bu canlanmanın sağlanabilmesi için işbirliği 
yapılması düşünülen muhatapların sadece 
devletler / hükümetler olmadığı, özellikle 
ideolojik yakınlık duyduğu muhalif grupların, 
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şahısların olduğu ilerleyen zamanlarda ortaya 
çıktı.

Bu politikada Müslüman Kardeşler örgütünün 
özel bir yeri vardır. Müslüman Kardeşler örgütü 
sadece Türkiye açısından değil, Arap Baharı 
sürecinde Batı açısından da önemli bir yere 
sahipti.

Müslüman Kardeşler kurulduğu günden bu 
yana uluslararası bir örgüt olarak çeşitli isimler 
altında Arap coğrafyası başta olmak üzere 
birçok ülkede faaliyet halinde. Bu ülkeler 
arasında Suriye, Tunus, Filistin öne çıkar. 

Tunus’ta 1981’de kurulan El Nahda, Filistin’de 
1987’de kurulan Hamas en bariz örnekler. 
Örgüt 1950’lerden itibaren Suriye’de geniş bir 
örgütlenme içindeydi. Örgüt Suriye’de 1982 
Hama operasyonu sonrasında büyük ölçüde 
sahneden çekildi ancak kalıntıları hiçbir zaman 
silinmedi ve 2011 isyan süreci ile birlikte (çok 
etkili olmasa da) tekrar sahneye çıktı. 

Müslüman Kardeşler’in kurulduğu ilk 
dönemde kurucu Hasan El Benna ve 
arkadaşlarının üzerinde durdukları en önemli 
konulardan biri hilafettir. Hasan El Benna 
o dönemde yaptığı konuşmalarda hilafet 
kurumunun Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından ilga edilmesini eleştirmiş ve bunun 
İslam toplumuna vurulan bir darbe olduğunu 
savunmuştur. 

Buna karşılık örgütün faaliyet biçimleri, 
yardım dernekleri, camilerde örgütlenme, 
toplum içinde yaygınlaşma vasıtası ile iktidarı 
ele geçirebilecek niceliğe ulaşılması gibi 
hedefleri diğer yandan devletin yerine ümmeti 
koyması birçok Müslüman ülkede olduğu 
gibi Türkiye’de de model olarak görülmüştür. 
İhvan’ın özellikle hilafet ısrarının altında 
“sınırları aşan” ve İslam’ın “ümmet” anlayışıyla 
birleşmesini öngören düşüncesi yatar. 

Doçent Behlül Özkan bu ilişkiyi ele aldığı 
makalesinde Müslüman Kardeşlerin AKP’nin 
içinden çıktığı düşünce içinde sadece 
düşünsel etkisi değil aynı zamanda somut 
faaliyetler açısından “bağlantılarının” olduğunu 

savunuyor. (1) 

Özkan’a göre Müslüman Kardeşler’in Türkiye 
ile bağlantıları hususunda ilk öne çıkan isim 
Hasan El Benna’nın damadı Said Ramazan’dır.

“Müslüman Kardeşler ile Batılı istihbarat 
örgütleri arasında önceleri milliyetçiliğe, daha 
sonra da yükselen sola karşı 1950’lerden 
itibaren kurulan ilişkilere değinen çok sayıda 
kitap ve makale yayınlandı. Bu karanlık 
ilişkilerin merkezinde yer alan kilit isimlerden 
birisi de Said Ramazan idi. 

Said Ramazan Müslüman Kardeşlerin kurucusu 
Hasan el Benna’nın damadıydı. Müslüman 
Kardeşlerin tüm dış bağlantılarını yöneten isim 
olan Said Ramazan için, Hasan el Benna’nın 
oğlu Cemal el Benna, “Eğer İhvan’ın bakanlar 
kurulu olsa, o dışişleri bakanı olurdu” demişti. 
Said Ramazan daha 1950’lerin başında 
Pakistan’dan Suriye’ye, Ürdün’den Türkiye’ye 
kadar Ortadoğu’daki tüm İslamcı akımlarla 
Müslüman Kardeşler adına irtibat kuran isimdi.

Said Ramazan ve Müslüman kardeşler, devlet 
merkezli bir İslam anlayışına karşı çıkıyordu. 
Ümmetin birleştirilmesi, devletleri aşan bir 
idealdi.” 

“Said Ramazan Kasım 1950’de Türkiye’de 
gazetecilerle yaptığı sohbette “memleketinizde 
İslamlığın zerresi dahi kalmadığı hakkında 
birçok menfi propagandalara şahit olmuştum. 
Fakat şimdi bu propagandaların tamamen 
yalan ve iftiradan ibaret olduğunu bizzat 
görmüş bulunuyorum” diyordu.”

“Türkiye İslamcıları üzerinde Said Ramazan’ın 
çarpıcı etkisinin zirveye ulaştığı nokta, 1962’de 
Mekke’de Rabıta’nın kuruluş toplantısıdır. 
Toplantıda bulunan Kemalettin Şenocak 
“kongreyi fiilen Dr. Sait Ramazan idare ediyor” 
diyerek, 18 Mayıs 1962’de Ramazan’ın yaptığı 
konuşmadan ne kadar etkilendiğini tarif eder: 
“Genç Hukuk Doktoru Mısırlı Sait Ramazan söz 
aldı. İrticali olarak öyle bir hitabede bulundu ki, 
hayatımda, üzerimde tesir icra eden bu kabil 
bir konuşmayı ilk defa duyuyordum. Hatip 
konuşuyor, konuştukça coşuyor, imanlı bir 
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kalbin akılla işbirliğinin en beliğ timsali ve bir 
yanardağ, bir volkan misali coştukça coşuyor. 
İslam’ın yeryüzündeki dertlerini davalarını birer 
birer ele alıyor, Müslümanları İslamiyete sıkı 
sarılmağa, uyanıklığa, kardeşliğe ve birliğe 
davet ediyor. Konuşma biterken heyecanımdan 
gözlerimin yaşardığını, tüylerimin ürperdiğini 
hissettim.”

AKP için Müslüman Kardeşler sadece ideolojik 
yakınlığından dolayı değil aynı zamanda geniş 
bir coğrafyada etkili olmasından dolayı da 
önem arzediyordu.

Müslüman Kardeşler Arap Baharı döneminde 
belki de hayal bile edemeyeceği bir 
fırsat yakaladı. Tunus’ta Ennahda hareketi 
Zeynelabidin Bin Ali’nin devrilmesi sonrası 
partileşti ve ilk seçimlerde yüzde 37 oy oranı 
ile iktidar oldu. 

Mısır’da ise Hüsnü Mübarek döneminde illegal 
olan örgüt Mübarek’in devrilmesi sonrası 
legalleşti ve “Özgürlük ve Adalet Partisi” adı 
altında katıldığı seçimlerde Ocak 2012’de 
iktidara geldi, aynı yılın Haziran ayında yapılan 
cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin 
ardından Muhammed Mursi cumhurbaşkanı 
oldu.

Gerek Tunus’ta Ennahda’nın iktidara gelmesi 
gerekse Mısır’da Özgürlük ve Adalet Partisi’nin 
iktidara gelmesi sürecinde Türkiye her iki 
partiyi de yakından destekledi. 

Arap Baharı sürecinde Müslüman Kardeşler’in 
yükselmesi AKP’de çok rahat diyalog 
kurabileceği ve ideolojik yakınlığın da 
getirdiği işbirliği ile bölge siyasetini domine 
edebileceği düşüncesini doğurmuştu. Diğer 
bir deyişle Arap Baharı Davutoğlu ve Erdoğan 
için de baharın müjdecisiydi. 

Müslüman Kardeşler düşüncesinin coğrafyaya 
hakim olmanın eşiğine gelmesi sadece 
Türkiye’de değil örgütün seçim kazandığı 
diğer ülkelerde de büyük sevinç ve 
Türkiye’den beklentiler yaratmıştı.

“Tunus’un Erdoğan’ı” olarak nitelendirilen 
Ennahda’nın lideri Raşid Gannuşi seçimler 

sonrasında AA’ya verdiği demeçte “Arap 
Baharını en iyi Türkiye anladı” diyor, Erdoğan’ı 
örnek aldığını vurguluyordu. (2) (3)

Tunus’ta Ennahda’nın iktidara gelmesi elbette 
önemliydi ancak asıl zafer Mısır’daydı. İhvan 
iktidarı ve Mursi’nin cumhurbaşkanı seçilmesi 
ile zafer “taçlandı.” Müslüman Kardeşler 
yüzyıllık rüyasını gerçekleştirmiş, Türkiye’de 
idolojik olarak yakın durduğu AKP ise “ümmet” 
arasında bölgesel sinerji oluşturma fırsatını 
yakalamıştı. 

Şimdi sıra Suriye’deydi. Suriye’de BAAS’ın 
iktidardan düşmesi ve ideolojik açıdan AKP 
ile sorunu olmayan bir yönetimin gelmesi ile 
“ümmet” mozaiği büyük ölçüde tamamlanmış 
olacaktı. Ahmet Davutoğlu “Esad’ın 
devrilmesinin zaman işi olduğunu söylüyor 
ve Esad’ın devrilmesi temennisini açıkça dile 
getiriyordu. 

20 Aralık 2012 tarihinde Helsinki’de Finlandiya 
dışişleri bakanı ile görüşen Davutoğlu “Esad’ın 
gitmesi an meselesi, daha fazla felaketin 
önlemek için bu geçiş ve değişimin ne kadar 
hızlı olacağı uluslararası camiaya kalmış” 
diyordu.

Davutoğlu’nun “geçiş ve değişimden” kastı 
Müslüman Kardeşlerin Suriye’de de iktidara 
gelmesi ya da iktidar ortağı olmasıydı. 
Mısır ve Suriye böylece AKP’nin hiç sorun 
yaşamayacağı, AKP’nin önderliğinde Türkiye 
ekseninde yer alan iki ülke olacaktı.

Türkiye İslamcı Hareketi ve Müslüman 
Kardeşler İlişkisi

Türkiye Suriye Müslüman Kardeşler’i ile her 
zaman ilişkide oldu. Türkiye’nin 1980’ler ve 
öncesinde Müslüman Kardeşler örgütüne 
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destek verdiği iddia edilir. Örgüt’ün Suriye 
kolunun eylemleri ile ilgili iddialar ise Türkiye 
açısından daha vahimdir. 

Örneğin, 1986’da yolcu otobüsleri ve 
Lazkiye – Halep yolcu trenine Cısrışşuğur 
yakınlarında yapılan ve 200 kişinin ölümü ile 
snuçlanan bombalı saldırılarda bazı Türklerin 
adı geçmektedir. Bu kişiler daha sonra bir 
operasyonla Suriye güvenlik güçlerince 
yakalanır ve eylem ile ilgili diğer kişiler idam 
edilirken iki Türk hapse atılır. Mustafa ve 
Mehmet Albayrak adlı bu kişiler ile ilgili hikâye 
ise ilginç bir tablo ortaya çıkarmaktadır. (4)

“Dönelim tekrar Hatay’ın Bohşin köyünden 
Suriye’ye gidip bombalı saldırılar yapmakla 
suçlanan Albayraklar’a. 1993’teki İkibin’e 
Doğru Dergisindeki haberden sonra 
Albayraklarla ilgili tek satır bilgi bulamadım. 
Suriye hapishanelerinin kötü koşulları ve 
beraber tutuklandıkları Arapların idam 
edildiği göz önüne alındığında, muhtemelen 
öldüler diye düşünebilirsiniz. Gerçekten 
de Albayraklardan 2009’a kadar ses seda 
çıkmıyor. Beşar Esad’ın “kardeşim Esad” 
olduğu 2009 yılında, Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Beşar Esad’a bir mektup yazıyor. Herkesin 
unuttuğu Albayraklar’ı, devlet unutmuyor, 
geri istiyor. Ve sıkı durun, 23 yıl sonra 
Mehmet ve Mustafa Albayrak Mayıs 2009’da 
Türkiye’ye dönüyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu 
Albayrakları köylerinde ziyaret ederek, “bir 
yanlış anlaşılma” sonucunda 23 yıl tutuklu 
kaldıklarını söylüyor. Size inandırıcı geldi mi?”

Yukarıdaki örnek ve bu örneğin verildiği 
makalede anlatılanlar Türkiye’nin 1970’ler ve 
80’lerde Müslüman Kardeşler’i desteklediği 
kanısını güçlendiriyor.

Şu ayrımın yapılması gerekir: yukarıda çizilen 
çerçevede belirtilen ilişkilere rağmen yine de 
Türkiye - Müslüman Kardeşler ilişkileri resmi 
değildi. 

Özellikle MK’nin Suriye’de saldırılarını arttırdığı 
70’lerin sonu ve 80’lerin başlarında İslamcılar 
arasında Müslüman Kardeşler efsanesi, etkisi 
bir hayli artmıştı. O dönemde Türkiye’deki 

İslamcıların Müslüman Kardeşler’e bakışı 
farklılıklar gösteriyordu. 

Türk İslamcıları, yakınlık duydukları MK’ye 
bakışları açısından iki gruba ayrılabiliz. Birinci 
gruba göre Suriye’nin Baas rejimi kafir ve 
tağut ifadelerini hak etmişti. Bu grup “cihad” 
olarak gördüğü silahlı mücadelesinde İhvan’a 
tam destek verdi. Aynı grup titizlikle MK’nin 
silahlı saldırılarının Oratdoğu’da İsrail ve ABD 
karşıtı önde gelen ülkelerden olan Suriye’yi 
zayıflattığını görmezden geldiler.

İkinci grup ise genel olarak İslamcı 
politikacıları ve önde gelen tarikatların 
(Cemaatlerin) liderlerini barındıran, 
Erbakan liderliğindeki gruptu. Bu gruptaki 
İslamcılar MK’nin Esad rejimine karşı silahlı 
mücadelesini onaylamıyordu, aksine bunun 
Batı’nın ve İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini 
düşünüyordu. Necmettin Erbakan’ın bu tavrı 
dikkat çekicidir. 

Bu İslamcılar MK’ye ideolojik yakınlık duymuş 
olsalar ve yakın ilişkileri olmuş olsa da 1982 
Hama isyanı ve örgütün silahlı mücadelesini 
desteklemediler.

Müslüman Kardeşler ile Türkiye ilşkisinin 
“resmileşmesi” AKP dönemindedir. 

2011 Sonrası

AKP iktidarı 2011 öncesinde Esad ile iyi 
ilişkiler geliştirmeye çalışıyor görüntüsü 
sergiledi ancak gerçekte Suriye’de Müslüman 
Kardeşler’in iktidara ortak olmasının zemini 
hazırlanıyordu.

“Dostluk Barajı” temel atma töreni 
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muhtemelen iki ülke arasındaki son dostane 
temastı.  Dönemin Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Suriye Başbakanı Naci Itri 
tarafından yapılan temel atma töreninden 
sonra Erdoğan Helikopter ile Halep’e geçti 
ve Halep’te bulunan Beşşar esad ile görüştü. 
Esad Suriye’de isyanın başlamasından sonra 
verdiği röportajlardan birinde Erdoğan’ın 
kendisinden Müslüman Kardeşler’in iktidara 
ortak edilmesini istediğini açıkladı. O görüşme 
muhtemelen temel atma töreninden sonra 
Halep’te yapılan görüşmeydi. Esad Erdoğan’ın 
önerisini reddetti. Esad’a göre Türkiye’nin 
Suriye yönetimine karşı tavır almasının 
sebeplerinden biri bu cevaptır.

Suriye’de isyan başladıktan sonra Müslüman 
Kardeşler destek açıklamalarında bulundular 
ancak kendilerini bariz şekilde göstermediler. 
Yaratılan imaj bu isyanın İhvan değil “sağcısı, 
solcusu, komünisti, liberali, Alevisi, Sünnisi, 
Hırsitiyanı ile “muhalefetin” isyanı olduğuydu. 

Müslüman Kardeşlerin öne çıkmamasının 
daha önemli sebebi ise örgütün Suriye’de 
tabanını neredeyse tamamen kaybetmiş 
olması / karşılığının bulunmamasıydı. İhvan 
yine de “devrimde” boy gösterdi.

Davutoğlu’nun Mısır ve Tunus’ta yaşanan 
“sevindirici gelişmeler” sonrası Esad’ın 
günlerinin sayılı olduğu düşüncesine 
kapılarak yaptığı açıklamalar bir süre sonra 
öngörüsüzlüğün örneği olacaktı.

Türkiye’nin “Mısır Devrimindeki” Rolü

Mısır’da Mübarek’in devrilmesi ve Mursi’nin 
iktidara gelmesi sırasında Türkiye’nin 
gösterdiği çabalar olağanüstüydü. Türkiye’den 
yayıncı kuruluşlar devrim kendi ülkelerinde 
oluyormuş coşkusu ile yayınlar yaptı. 

Daha da çarpıcı olanı Erdoğan’ın AKP’nin 
kuruluşundan beri imaj çalışmalarını 
yürüten Erol Olçok’u Mısır’a göndermesidir. 
Olçok Mısır’da Müslüman Kardeşler’in imaj 
çalışmaları nı yürütmek ile görevliydi.

Kısaca Türkiye Mısır’da Müslüman Kardeşler’in 

iktidara gelişi sürecine elindeki tüm imkanlar 
ile katkıda bulundu. 

Erdoğan Mısır’da gösteriler yaşanırken 
Mübarek’e “halkın sesine kulak verme” 
çağrısında bulunmuştu. Bu durum Türkiye’deki 
bazı İslamcılar için model olan Müslüman 
Kardeşler de dahil gösterilere katılan kesimler 
tarafından sevinçle karşılanmıştı. Eskinin 
aksine o dönemde Erdoğan Türkiye’si bir 
model olarak görülüyordu.

Tüm bu çabalar sonrasında Recep Tayyip 
Erdoğan 2011’de Mübarek’in devrilmesi 
sonrasında Mısır’a yaptığı gezide Kahire 
havaalanında 1500 kişilik bir topluluk 
tarafından “kahraman Erdoğan” pankartları ile 
karşılanıyordu. 

“Mübarek’in düşmesi sonrası Türkiye’nin yıldızı 
daha da parlamaya başladı. Ancak Erdoğan’ın 
sevinçle karşılandığı gezisinde laiklik ile ilgili 
yaptığı açıklama İhvan tarafından tepki ile 
karşılandı. Erdoğan konuşmasında “Tayyip 
Erdoğan Müslümandır ama laik bir devletin 
başbakanıdır. Bunun da gereğini dört dörtlük 
yerine getirme gayreti içindedir” demiş 
ve “laiklikten korkulmaması gerektiğini” 
söylemişti.” (6)

Müslüman Kardeşler açıklamaya öylesine 
tepkiliydi ki Erdoğan’ı “Mısır’ın iç işlerine 
karışmakla” suçladılar. Açıklama liberaller ve 
laikler tarafından ise olumlu karşılanmıştı. 
Mursi’nin seçildiği cumhurbaşkanlı 
seçimlerinin ikinci turunda Mursi’nin rakibi 
olan Ahmet Şefik bir seçim konuşmasında 
“Mursi’nin seçilmesi halinde Mısır’ın Afganistan 
gibi, kendisinin seçilmesi halinde ise Türkiye 
gibi olacağını” söylemişti.

Ancak ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin 
aslında sadece Müslüman Kardeşler’e yakın 
olduğu anlaşılınca Mısır halkı arasındaki 
Türkiye imajı değişmeye başladı. 
Görüldüğü gibi Türkiye Müslüman Kardeşler 
ile ilişkisi nedeni ile bölgedeki hemen her ülke 
ve kesim ile sorunlar yaşamıştır.
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Suriye’ye dönelim

Suriye’de isyan başlamadan önce Türkiye’de 
“gelecek ile ilgili” hazırlıklar yapılmıştı. 
Özellikle sınır illerinde belirgin bir hareketlilik 
vardı. “Mülteciler” için kamplar, mekanlar 
hazırlanmaya başlamıştı. Bu çalışmalar 
Türkiye’nin Suriye’nin “başına gelecekleri” en 
azından tahmin ettiğini gösterir.

İsyan başladıktan hemen sonra Suriye 
yönetimine karşı sertleşen bir tutum içerisine 
giren hükümet Suriye yönetimine karşı açıktan 
tavır almaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’da Mübarek 
için yaptığı çağrıyı Beşşar esad’a da yaptı ve 
Esad’ın “halkının isteklerine yanıt vermesi 
gerektiğini” savundu. 

O dönemde Ahmet Davutoğlu’nun (Ağustos 
2011) Şam’a yaptığı ziyaret tam kopuşun 
başlangıcı oldu ve AKP yönetimi Suriye’yi 
düşman olarak görmeye başladı.

Türkiye’nin Suriye yönetimi karşıtı adımlarının 
ilki “mülteciler” ile ilgiliydi. Suriye’de olaylar 
ülkenin güneyindeki Dera kentinde başlamıştı 
ancak ilk kaçışlar kuzeyde, Türkiye sınırındaki 
İdlib’ten oldu. İlk kamplar da Türkiye’de 
kuruldu. O dönemde mümkün olduğunca çok 
sayıda mültecinin gelmesi ve sayılarının 100 
bini geçmesi hedefleniyordu. AKP’nin hedefi 
uluslararası toplumu harekete geçirmekti. 
Öyle ki o dönemlerde Türkiye’ye gelen Turist 
Suriyelilerin pasaportlarına da “mülteci” 
damgası vuruluyordu. 

İkinci önemli husus Türkiye’nin bir silah, 
mühimmat ve cihatçı geçiş güzergahı 
olmasıdır. Dünyanın hemen her yerinden 

gelen silah, arazi araçları, cihatçılar, keskin 
nişancılar Türkiye sınırlarını aşarak Suriye’ye 
giriş yapıyordu. 

Üçüncü husus Türkiye’nin isyana katılan bazı 
örgütler ile yaptığı işbirliğidir. Ülkenin çeşitli 
yerlerinde ve özellikle İdlib, Halep, Humus, 
Şam kırsalı hattında bu damar bariz şekilde 
çalıştı.

Türkiye diğer yandan Suriye yönetimi karşıtı 
koalisyonlar ve ülkeler ile doğrudan iş birliği 
yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, 
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler nezdinde 
Suriye yönetiminin izole edilmesi için çalıştı, 
Suriye’ye askeri savaş açılması çağrılarında 
bulundu. 

Türkiye’nin Suriye’de yönetimi devirme 
hedefi ile sahada ve masada gösterdiği 
çabalar bu yazıyı çok uzatır. O nedenle 
ayrıntıya girmeyeceğiz ancak yukarıda 
çizmeye çalıştığımız çerçeve içinde tarif 
edilen anlayışla hareket eden AKP’nin bu 
politikalarının hem kendisi için hem de Türkiye 
ve bölge halkları için ağır faturaları olmuştur.

Türkiye’nin de önemli katkı sunduğu Suriye 
savaşı Suriye’de büyük bir otorite boşluğuna 
neden olmuş ve yüzbinlerce cihatçı Türkiye 
sınırına yığılmıştır. Acı olan bunların bir kısmının 
Türkiye topraklarını kullanarak geçiş yapmış 
olmalarıdır. Cihatçılar Suriye’nin hemen 
bütün şehirlerinde altyapı, eğitim, sanayi ve 
ekonomiyi tahrip etmiş, geriye tarvamatik 
bir toplum bırakmıştır. Suriye’de bugün 
kaç kişinin hayatını kaybettiği hala meçhul. 
Ancak yüz binler olduğu kesin. Bu durumun 
yaşanmasının sebebi yönetimin kendi halkını 
öldürmesi değil bu örgütlerin sebep olduğu 
çaltışmalardır. AKP Batı ülkeleri ile aynı kampta 
yer alarak Suriye’ye savaşın pratiğinde önemli 
roller üstlendi.

Savaşın yol açtığı ikinci sonuç ABD’nin bölgeye 
girmesi oldu. ABD bugün Türkiye’nin tehdit 
olarak algıladığı örgütler ile Suriye’nin yeraltı 
ve yerüstü zenginliklerini paylaşıyor. Türkiye 
ise büyük tehlike olarak gördüğü örgütlere 
karşı Suriye topraklarında operasyonlar 
düzenliyor.
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Türkiye’nin, düzenlediği operasyonlar ile 
hakim olduğu bölgelerde ise demografik 
değişim, Türkleştirme çabaları gösterdiği 
aşikar.

Arap Baharı AKP’nin Kışına Döndü

Gerek Arap Baharı adı verilen süreçte gerekse 
Suriye özelinde öngörüsüz bir şekilde 
uyguladığı politikalar sürecin AKP aleyhine 
dönmesine sebep olmuştur.

AKP’nin Mısır’da, Tunus’ta, Suriye’de 
Müslüman Kardeşler’e oynaması büyük bir 
yanılsamanın sonucuydu.

Mısır’da İhvan’ın halk nezdinde büyük bir 
karşılığının olduğu vehmine kapıldılar. Oysa 
Mısır’da İhvan sadece belli bir kesimi temsil 
ediyordu ve isyandan sonra iktidarı ele 
geçirmesi gücünden değil konjonktürün 
oluştruduğu fırsatı kullanmasından 
kaynaklanıyordu. Bu nedenle Mursi 
devrildikten sonra Türkiye Mısır’da muhatap 
bulamadı. Zaten Mursi’den sonra da İhvan 
yanlısı tutum ve söylemleri ile Mısır devlertinin 
tepkisini çekmişti. Darbe sonrası Türkiye’nin 
gösterdiği tepki ve Mısır’ın terör örgütü ve 
varlık tehdidi olarak gördüğü İhvan’a destek 
vermesi ilişkilerin tamamen kopmasına neden 
oldu. Bazı İhvan liderleri, üyeleri Türkiye’yi 
sığınılacak liman olarak gördüler.

Mısır’da Mursi’nin Abdulfettah El Sisi tarafından 
askeri darbe ile devrilmesinin üstüne Suriye’de 
Esad’ın savaşı kaybetmemesi AKP’ye ikinci 
darbe oldu. Suriye’de sadece Türkiye’nin değil 
bütün Esad karşıtı ülkelerin hesapları şaştı ve 

Türkiye ilişki içinde olduğu bazı örgütler ile 
baş başa kaldı. Bugün hala Mısır ve Suriye’de 
Türkiye’ye yönelik tepki sürüyor ve iki ülke ile 
de ilişkiler normale dönmüş değil.

Tunus’ta Ennahda iktidara geldiği ilk günden 
“Ülkeyi İslamlaştırma” söylemlerine başlayınca 
iktidarı fazla uzun sürmedi. Temmuz 2021’de 
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Maclis’i 
feshedince İhvan Tunus’ta da darbe yedi.

AKP 2011’de İhvan’ın yıldızının parladığı 
sanısına kapılmıştı. Ama 10 yıl geçmeden 
İhvan’ın saman alevi gibi parladığı ve söndüğü 
görüldü.

Geriye AKP’nin İhvan uğruna bozduğu ilişkiler, 
hemen bütün komşuları ile sorunlar yaşayan, 
dışlanan bir Türkiye kaldı.

Türkiye’nin İhvan politikası ya da İhvan 
üzerinden Ortadoğu açılımında Katar’ın rolünü 
de es geçmemek lazım. 

Katar da Türkiye gibi Mısır’da, Tunus’ta, 
Libya’da, Suriye’de İhvan’ın ikitidara gelmesi 
için büyük çaba sarfetti. Arap ülkelerinde 
isyanlar yaşanırken Katar Suudi Arabistan 
ve BAE’ye karşı bölgesel ve küresel 
pozisyonunu büyütmek için çabalıyordu. 
Katar’ın bu çabaları İhvan’ı tehdit olarak gören 
Suudi Arabistan ve BAE’nin büyük tepkisini 
çekiyordu. Bu durumun sonucu iki ülkenin 
2017’de Katar ile ilişkilerini kesmeleri ve 
Katar’ı abluka altına almaları oldu. Türkiye 
Katar’ın yaynında, Suudi Arabistan ve BAE’nin 
karşısında yer aldı.

Geçtiğimiz yıl içinde Katar ile bu iki ülke 
arasındaki ilişkiler yeniden başladı, sonrasında 
ise Türkiye’nin ilişkileri yeniden düzeltme 
gayreti içine girdiğini görüyoruz. 

Sonuç

Bugün Türkiye AKP’nin 20 yıllık dış politikaları 
sonucunda Mısır, Suudi Arabistan, BAE, Libya, 
Tunus gibi ülkeler ile tamamen ya da kısmi 
anlaşmazlıklar yaşıyor ve neredeyse tamamen 
dışlandığı Ortadoğu / Arap dünyasına 
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dönmeye çalışıyor. Bu 20 yıl Türkiye’nin 
özellikle Ortadoğu siyaseti açısından kayıp 
yıllardır. Erdoğan’ın “one minute” çıkışı sonrası 
oluşan sempatiden eser yoktur. Türkiye geri 
dönmeye çalışıyor, 2011’de Osmanlı ruhunun 
hala yaşıyor olduğu yanılsamasına kapılmıştı, 
şimdilerde de artık Arap ülkeleri ile eskiyi 
yakalayamayacak. Suudi Arabistan ile, Mısır 
ile ilişkilerde bir düzelme yok. Körfez’in bazı 
ülkeleri ise Türkiye’de yatırım gibi ekonomik 
çıkarları gereği Türkiye’ye sıcak mesajlar 
veriyorlar. Ancak siyasal anlamda eski 
Türkiye’nin eski pozisyonundan eser kalmadı.

AKP iktidarı devam ettiği sürece Türkiye’nin 
bölge ile ilişkilerini düzeltmesi bir hayli zaman 
alabilir.
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DOĞU AKDENİZ VE
MAVİ VATAN
ENGİN SOLAKOĞLU

A) Giriş

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Mavi 
Vatan kavramını incelerken, bu konulara 
uzak duranlar bir yana, deniz hukuku 
üzerindeki anlaşmazlıklar konusunda gerçek 
anlamda uzmanlaşmamış kişilerin dahi 
meselenin teknik veçhelerini tam kavramakta 
zorlanacaklarını hesaba katmak gerekir. 
Açıkçası 30 yıla yakın diplomatik kariyere 
ve bu kariyerin kayda değer bir bölümünde 
Kıbrıs ve Yunanistan başlıklarını takip etmiş 
olmama rağmen bu konuda uzmanlık iddia 
edebilecek bir donamına sahip değilim. Bu 
nedenle makaleyi kaleme alırken bu konuda 
ciddi olarak çaba gösteren kişilerin çalışma ve 
görüşlerinden yararlandım. 
Özetleyecek olursak makaledeki siyasi 
görüşler, değerlendirmeler ve maddi hatalar 

bana, teknik kavram ve olgular ise isimlerini 
metin içinde belirteceğim bu uzmanlara aittir.

B) Politik bağlam

Doğu Akdeniz meselesi aslında Türk Dış 
Politikasına yeni girmiş bir başlık değildir. 
Doğu Akdeniz ve Ege Adaları Cumhuriyetin 
kuruluşundan itibaren önemli bir konu 
olarak Türk diplomasisini meşgul ettiği gibi, 
zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara 
da malzeme olmuştur. Bunun en somut ve 
bilinen örneği kahve köşelerinden You Tube 
kanallarına kadar bıkıp usanmadan yinelenen 
“Adaları Yunan’a İsmet Paşa verdi” söylemidir. 
Geçerliliği “Lozan’ın 100 yıl sonra açıklanacak 
gizli maddeleri” palavrasını aşmayan bu 
söylem konusunda son dönemde okumuş 
olduğum Hazal Pabuççular’ın “Türkiye ve 
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On iki Ada 1912-1947” adlı kitabını (Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınları) meseleye ilgi 
duyanlara hararetle tavsiye ederim.

AKP döneminde karşılaştığımız Doğu Akdeniz 
başlığı ise “ezber bozan” AKP dış politikasının 
doğal sonucu olarak bir dizi beceriksizlik, iyi 
niyet yoksunluğu ve hesapsızlığın oluşturduğu 
ve bana Ayvazovskiy’nin yapıtlarını hatırlatan 
karanlıkta bir tablodur. AKP, temsil ettiği 
burjuvazinin alan/pazar genişletme 
gündemini ileri götürmek adına yirmi 
yıllık bir süre içerisinde Doğu Akdeniz’deki 
neredeyse bütün ülkelerle ilişkileri bozduğu 
gibi Türkiye’nin AKP sonrasında da var olmaya 
devam etmesi gereken hukuki ve siyasi 
haklarını tehlikeye düşürmeyi başarmıştır.

Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan tartışmasında 
kavramlar birbirlerine öylesine karıştırılıyor ki, 
konunun ayrıntısına girmeden önce neden 
bahsettiğimizi anlamak, daha iyi anlatmaya 
çalışmak adına aşağıdaki bölümde temel 
tanımları özetlemekte yarar gördüm ve bunu 
yaparken Sayın Osman Karadağ’ın Ayna 
Haber sitesinde 26 Ocak 2022 tarihinde 
yayınladığı son derece bilgilendirici bir 
makaleden (https://aynahaber.org/yazarlar/
osman-karadag/dogu-akdeniz-ve-mavi-
vatan-uzerine/693/) yararlandım. Bu vesileyle 
kendisine teşekkür ederim.

C) Tanımlar

Deniz hukuku, deniz alanlarının hukuki 
rejimini, çeşitli kullanımlarını ve denizdeki 
gemilerin seyrüseferini düzenleyen kuralların 
bütünü olarak tanımlanır. Konuya ilişkin olarak 
uluslararası alanda kabul edilen son ve en 
kapsamlı belge 1982 tarihli Birleşmiş Milletler 
Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’dir. 
Sözleşmeye taraf olmayan az sayıda ülkeden 
biri de Türkiye’dir. 

Deniz alanları Ulusal yetki alanı içindeki deniz 
kesimi ve ulusal yetki alanı dışındaki deniz 
kesimi olarak ikiye ayrılır. Denizlerin hukuki 
rejiminin gösterdiği farklılıklara göre ise, deniz 
alanları şöyle sınıflandırılır:

1. Ulusal sınırlar içinde kalanlar (iç sular, kara 

suları, takımada suları ve belli ölçülerde 
uluslararası boğazlar),

2. Ulusal sınırlar dışında, kıyı devletinin ilanı ile 
belirli işlevsel münhasır yetkileri olan yerler 
(bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge, 
münhasır balıkçılık alanları). Kıta sahanlığı 
ilana bağlı olmayıp, ulusal sınırların dışına da 
uzanan geniş bir bölümü kapsar.

3. Hiçbir devletin yetkisinde bulunmayıp 
herkesin serbestçe girip yararlanabileceği 
alanlar açık deniz olarak adlandırılır.

Devletin deniz ülkesinin tanımlanması ve 
belirlenmesinde temel ölçüt, esas hat (base 
line) olarak adlandırılan kıyı çizgisidir. Deniz 
hukukunda esas hat devletin yetkisine tabi 
olan deniz alanlarının ölçülmeye başlandığı 
hattır.

Devletlerin egemen haklara sahip olduğu 
deniz ülkesi, esas hatla kara ülkesi arasında 
kalan iç sular ve bu hattın ötesine uzanan 
kara sularından oluşur. İç sular, kara sularının 
ölçülmeye başlandığı esas hattın kara 
tarafında kalan deniz alanlarıdır. Koylar, 
körfezler, limanlar, kapalı denizler ve iç 
denizler ile düz esas hatların gerisinde kalan 
sular iç suları oluşturur.

Kıyı devletinin bir parçası olarak kabul edilen 
iç sular, uluslararası hukukun getirdiği 
birtakım sınırlamalara tabi olmaksızın, kıyı 
devletinin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini 
kullanabileceği mutlak egemenlik sahası 
anlamına gelir.

Karasuları, devletin iç sularının dış sınırından 
başlayarak açık denize doğru, devletin kendi 
yasalarına dayanarak uluslararası hukukun 
kabul ettiği belirli bir genişlikteki deniz alanıdır.
Karasuları iç sularla birlikte devletin deniz 
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ülkesini oluşturur. BMDHS’nin 2. Maddesine 
göre ‘karasuları’; kara ülkesinin ve iç sularının 
ve bir takımada devleti olması halinde 
takımada sularının ötesinde kıyısına bitişik 
ve karasuları olarak tanımlanan bir deniz 
kuşağını kapsar. Karasularının bittiği noktada  
uluslararası sular başlar. Kabaca ifade 
edersek Karasuları devletin ülkesinin su 
altında kalmış bir parçasıdır. 

Bitişik bölge, karasularına bitişik olan ve 
kıyı devletinin belirli bir genişliğe kadar bazı 
konularda yetkilerini kullandığı açık deniz 
alanını belirtir.

Kıta sahanlığı, jeolojik olarak ülkeyi oluşturan 
kara parçasının deniz altındaki uzantısıdır 
ve kıtanın bitip okyanusun başladığı kıtasal 
çizgiye kadardır. Coğrafi anlamda kıta 
sahanlığı, kıyı devletinin kara ülkesinin 
denizin altında süren doğal uzantısı olarak 
tanımlanır. Hukuki anlamda kıta sahanlığı 
ise, kıyı devletinin, kara sularının ötesinde 
fakat kıyıya bitişik sualtı alanlarının deniz 
yatağı ve toprak altındaki cansız kaynaklarını 
araştırma ve işletme konusunda münhasır 
egemen hakları olduğu bir deniz alanı olarak 
tanımlanır. Coğrafi anlamda kıta sahanlığı, 
hukuki anlamdaki kıta sahanlığının yalnızca bir 
bölümünü oluşturur.

1982 BMDHS’nde Münhasır Ekonomik Bölge 
(MEB/EEZ) , kıyı devletine karasularının 
ölçülmeye başlandığı hattan başlayarak 
200 mil genişlikteki deniz alanında kalan 
su tabakası ile deniz yatağı ve onun toprak 
altında münhasır ekonomik haklar ve 
yetkiler tanıyan deniz alanı olarak tanımlanır.  
Kıyıdaş devletin MEB’e dair hakları ve ile 
diğer devletlerin hakları BMDHS’nin ilgili 
maddeleriyle düzenlenmiştir.

Bu alan kıyı devletine yalnızca doğal 
kaynaklar üzerinde münhasır yetkiler tanıyan 
bir deniz alanıdır. BMDHS’nin ‘Münhasır 
Ekonomik Bölgede Diğer Devletlerin Hakları 
ve Yükümlülükleri’ başlıklı 58. Maddesine 
göre, diğer devletlerin, bu alandaki deniz 
ulaşımına, bu alan üzerindeki hava ulaşımına, 
telekomünikasyon kabloları veya enerji nakil 

boruları döşemeye, bilimsel araştırmalar 
yapmaya ve devletler hukuku açısından kabul 
edilen diğer faaliyetlere ilişkin hakları bakidir.

D) “Mavi Vatan” vatan mıdır?

Doğu Akdeniz meselesi AKP tarafından 
gündeme getirilirken bir grup muvazzaf ve 
emekli denizci ortaya “Mavi Vatan” kavramını 
attılar. İlerleyen yıllarda bu tamlamanın 
Çin’in Güney ve Doğu Çin Denizi’nin tamamı 
üzerinde egemenliğinin bulunduğunu iddia 
etmek için yarattığı bir başka kavramdan, 
“Blue National Soil (Ulusal Mavi Toprak)”den 
esinlendiği ortaya çıktı.

Mavi Vatan kavramının içerik bakımından 
temel sıkıntısı kıta sahanlığı ve MEB 
konusunda uluslararası hukukta mevcut 
olmayan birtakım egemenlik hakları icat 
etmesiydi. Bu anlayışa göre rengi mavileşmiş 
de olsa kıta sahanlığı ve MEB Türkiye 
Cumhuriyeti toprakları ve karasularının devamı 
ve bir parçası olarak kabul ediliyordu.

Daha anlaşılır biçimde anlatırsak Mavi Vatan 
tezi, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları 
konusunda hak iddia etmek isterken bütün 
komşularıyla kavgalı hale gelen AKP’ye 
verilen bu teknik/bilimsel görünüşlü ancak 
hukuken hiçbir anlam ifade etmeyen bir 
kozdu. 

Düşman(lar) Türkiye’yi Antalya Körfezi’nden 
açık denizlere çıkamaz hale getirmek istiyordu 
ama AKP Türkiyesi Mavi Vatan tezi sayesinde 
“bendini çiğneyip aşıyor, enginlere sığmayıp 
taşıyordu”.
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E) Diplomatik arkaplan

Doğu Akdeniz’de bugün karşımızda duran 
sorunların teknik ayrıntıları ve bunların 
anlaşılmasına yardımcı olacak harita 
ve görsel malzemeleri, konuyu uzun 
yıllardır hassasiyetle izleyen, inceleyen ve 
çözümleyen dış politika analisti dostum Aydın 
Sezer sağladı. Bu nedenle bölüme kendisine 
teşekkür borçlu olduğum notuyla başlıyorum.
 
Ege’de karasuları, kıta sahanlığı, Adaların 
statüsü gibi konularda Yunanistan’la zaman 
zaman itişen ve komşusunun karasularını 12 
mile çıkartmasını savaş sebebi sayacağını 
ilan eden Türkiye’nin 2000 yılına dek Doğu 
Akdeniz’deki deniz alanları konusunda somut 
bir politika belirlemediği söylenebilir. 

Takip eden dönemde Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’e ilgisinin bu ölçüde artmasının 
ve bölgenin zaman zaman ısınan bir 
gerilimin odağı haline gelmesinin en 
önemli nedeni Kıbrıs, Lübnan ve İsrail 
açıklarında bulunduğu söylenen hidrokarbon 
yataklarıydı. Uluslararası enerji tekelleri bu 
bölgelerde doğal gaz ve petrol bulunduğuna 
dair ön bulgular çerçevesinde ilgili ülke 
yönetimleriyle masaya oturmaya, bölge 
ülkeleri de deniz alanlarının sınırlandırılmasına 
ilişkin ikili düzenlemelere yönelik temaslara 
başlamışlardı zira.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile 
Mısır arasında deniz alanlarının sınırlarının 
belirlenmesi için müzakerelerin başladığının 
duyulmasıyla birlikte Türkiye de harekete 
geçerek, Mısır nezdinde, Akdeniz’de ortay hat 
perspektifi üzerinde zemin yoklamıştı.  Ancak 
bu girişimler somut bir somut vermemiş 
sonuçta GKRY – Mısır deniz alanlarını 
sınırlandırma (delimitation) anlaşması 2003 
yılında imzalanmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, Doğu Akdeniz’deki 
deniz alanlarının belirlenmesi konusundaki 
tezlerini ortaya koyan ancak resmi niteliği 
de bulunmayan kimi haritalar kullanarak tek 
taraflı beyanlarda bulunmaya başlamıştı. 

Bunlardan birini fikir vermesi açısından 

aşağıda sunuyorum. Bu haritanın bir özelliği 
de Doğu (Suriye) ve Batı (Yunanistan, Libya) 
tarafında herhangi bir sınıra yer vermemesidir. 

GKRY, Mısır’ın ardından 2010 yılına kadar 
geçen 7 yıllık sürede Lübnan ve İsrail’le de 
benzer nitelikte anlaşmalar imzalayarak 
deniz alanlarını belirlemiştir. Aşağıda resmi 
bir niteliği bulunmamakla birlikte Türkiye’nin 
iddiaları ile GKRY’nin imzaladığı anlaşmaların 
çakışma noktalarının anlaşılmasına 
yardımcı olacağını düşündüğüm bir haritayı 
göreceksiniz.

Aynı dönemde Yunanistan ise Doğu 
Akdeniz’de Türkiye’nin kıta sahanları tezlerini 
boşluğa düşürmek için diplomatik girişimlerini 
hızlandırmış, bu çerçevede 2003’te Mısır’la 
deniz alanlarını belirleme müzakerelerine 
başlamıştır. İki ülke hemen her konuda 
anlaşmış olmalarına karşın Yunanistan’ın Meis 
adasını da kıta sahanlığı hesabına dahil etmesi 
üzerine Mısır, rivayete göre, Türkiye’nin olası 
itirazını dikkate alarak Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki çekişmeye karışmak istemeyen 
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dönemin Mısır Devlet Başkanı H. Mübarek’in 
talimatıyla görüşmelerden çekilmiştir.

2019 yılına kadar Doğu Akdeniz’deki tablo 
şöyle özetlenebilir.  Türkiye Mısır’ı deniz 
alanları konusunda masaya oturmaya 
ikna etme fırsatını ikili ilişkilerde meydana 
gelen gerginlikler yüzünden kaçırmıştır. 
Yukarıda belirttiğimiz gibi, Yunanistan da 
Mısır’la  anlaşmaya varamamıştır.  GKRY’ni 
tanımadığı için bu ülkeyle görüşmesi mümkün 
olmayan Türkiye Suriye’yle zamanında, yani 
ilişkiler son derece iyi seviyede giderken 
masaya oturmadığı ve iç savaş durumunun 
ortaya çıkmasından  sonra da bu mümkün 
olamayacağı için Doğu Akdeniz’de bir tür “pat” 
durumu oluşmuştur. Bunun diplomatik anlamı 
ülkelerin kendi pozisyonlarında ısrar etmeleri 
ancak bunu sahaya yansıtabilecek durumda 
olmamalarıdır.

2019 yılında Libya’daki iç savaşta taraf 
haline gelen AKP’nin Libya’da kendi tanıdığı 
yönetimle imzaladığı deniz alanlarını 
belirleme anlaşması “suların yeniden 
ısınmasına” sebep olmuştur. Türkiye bu 
anlaşma sonrasında deniz alanlarının batıdaki 
sınırların hukuki açıdan belirlediği çizgisini 
savunur hale gelmiştir.

Oysaki, Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde 
de yer alan BM normuna göre, “deniz 
sınırı anlaşmaları, üçüncü ülkelerin hak ve 
çıkarlarlarını ihlal etmemeli ve belirlenen 
sınır çizgisi üçüncü ülkelerin potansiye 
hak iddiasıyla çakışmayacak bir noktada 
durdurulmalıdır”. Burayı biraz daha açarsak 
Türkiye Libya ile imzaladığı anlaşmayla batı 
sınırlarını belirlediğini ilan ettiğinde esasen 
Yunanistan’la olan deniz alanı sınırını da tek 
taraflı olarak belirlemiş olmaktadır. Bu sınır 
Girit ve Rodos gibi büyük Yunan adalarının 
nerdeyse dibinden geçmektedir. 

Türkiye tarafından Birleşmiş Milletlere 18 
Mart 2020 tarihinde sunulan aşağıdaki harita 
konuyu kafalarımızda netleştirmeye yardımcı 
olacaktır.

Yukarıdaki haritanın ortaya koyduğu sıkıntı 
Yunanistan’la sınırlı değildir. Harita aynı 
zamanda, bu ülkeyle hiçbir temas yapılmamış 
olmasına karşın Suriye’yle olan deniz alanı 
sınırını da gösterme iddiasını taşımaktadır.

Yunanistan Türkiye’nin bu adımına karşılık 
olarak bir yandan anlaşmazlığın çözümü için 
Uluslararası Adalet Divanı’na gitme çağrısı 
yaparken, Mübarek zamanında yapılamayanı 
başarmış ve 6 Ağustos 2020’de Mısır’la 
bir Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması 
imzalamıştır.

Bu anlaşmayla çizilen sınırlar da aşağıdaki 
haritada gösterilmektedir.

Yunanistan böylelikle salt Girit ve Rodos 
gibi büyük adaların değil Meis’in de bir kıta 
sahanlığı bulunduğu tezini Mısır’a kabul 
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ettirmiş olmaktadır. Bunun bir diğer pratik 
sonucu ise Yunan tezine göre Türkiye ile 
Mısır arasında ortak bir deniz alanı çizgisi 
bile kalmamasıdır. Yunan tezine göre çizilmiş 
aşağıdaki deniz alanları haritası bunu açıkça 
göstermektedir.

Bu harita AKP’nin zincirleme diplomatik 
gaflarının acıklı sonucundan başka bir şey 
değildir.

F) Kıbrıs boyutu

Doğu Akdeniz’deki satrancın en önemli 
alanlarından biri de Kıbrıs Adası’nda devam 
eden statüko ve bu statükonun deniz 
alanlarının sınırlandırması açısından yarattığı 
karmaşık denklemdir.

Ada etrafında bulunduğu söylenen fosil 
yakıt rezervleri bu denklemin bilinen tarafları 
olan GKRY, KKTC ve Türkiye’nin yanına 
İsrail, Lübnan ve çokuluslu enerji tekellerini 
de yeni aktörler olarak eklemiştir.  AKP’nin 
beceri seviyesi hırsının çok gerisinde kalan 
politikaları bu alanda Türkiye’yi adeta bir 
kapana sıkıştırmıştır.

BM Genel Sekreterinin 2012 tarihli raporunda 
Kıbrıs adasında keşfedilecek doğal 
kaynakların “Adadaki toplumların menfaatine 
değerlendirilmesi gerektiği” ifadesi yer 
almakta, aynı raporda bu kaynakların çözüm 
için bir teşvik unsuru olacağının da altı 
çizilmektedir.

Ne var ki, şu ana kadar gördüklerimiz bu 
saptamanın tam tersi gelişmeleri ortaya 
koymuştur.

AKP’nin 2009 sonrasında İsrail ile ilişkilerinin 
bozulması Kıbrıs’taki enerji kaynakları 
meselesinde de Türkiye ve Kıbrıs Türkleri 

bakımından felaket olarak nitelendirilebilecek 
sonuçlar yaratmıştır.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin yakın tarihteki kırılma 
noktaları bu sonuçlara ışık tutmaktadır. 
30 Ocak 2009’ta meşum Davos atışması 
yaşanmış, 31 Mayıs 2010’da Mavi Marmara 
katliamı meydana gelmiş, 20 Temmuz 2010’da 
dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu Hamas 
lideri Meşal ile Şam’da bir görüşme yapmış, 
21 Aralık 2010’da ise uzun yıllar Türkiye 
ile ilişkilerini gözettiği için GKRY ile deniz 
alanları konusunda masaya oturmayan İsrail 
bu ülkeyle Münhasır Ekonomik Bölgeleri 
belirleyen anlaşmaya imza atmıştır.

Haritadan da görüleceği üzere 2003 yılında 
Lübnan’la, 2007 yılında Mısır’la benzer 
anlaşmaları imzalayan GKRY böylelikle 
güney ve güneydoğusundaki deniz alanlarını 
belirlemiştir.

2010 yılının Aralık ayında İsrail açıklarındaki 
Leviathan parselinde doğalgaz bulunması 
üzerine uluslararası enerji tekellerinin bölgeye 
yönelen ilgisini iyi değerlendiren GKRY, bu 
bölgedeki deniz alanlarını parsellere ayırmış 
ve İtalyan ENI, Fransız Total, ABD merkezli 
Noble Energy gibi şirketlere arama ruhsatları 
vermeye başlamıştır. GKRY’nin arama ruhsatı 
verdiği parsellerden dördü Türkiye’nin 
kıta sahanlığı olarak ilan ettiği bölgeyle 
akışmaktadır.
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Türkiye’nin bu manevralara verdiği ilk karşılık 
2011 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle 
bir kıta sahanlığı anlaşması imzalamak 
olmuştur. Bu anlaşma Doğu Akdeniz’deki 
başat aktörler bakımından belirleyici bir ağırlık 
taşımadığı gibi Kuzey Kıbrıs’ta dahi eleştirilere 
yol açmıştır. Anlaşmayla KKTC TPAO’ya ada 
etrafındaki sularda sondaj ruhsatı vermiştir. 
Bunun sonucu ise Türk Kıta Sahanlığı ile 
çakışmayan parsellerde de Türkiye’nin KKTC 
adına hak iddia etmesidir.

İzleyen gelişmeler şöyle özetlenebilir. 28 
Eylül 2011’de sondaj gemisi Piri Reis Türk 
Donanmasına ait iki savaş gemisiyle birlikte 
denize açılmıştır. Piri Reis ve refakatindeki 
iki gemi GKRY’nin belirlediği 12 numaralı 
parseldeki Noble Energy şirketine ait 
platforma yaklaşmışlar, iki Türk F-16’da aynı 
esnada bölgede uçuş yapmıştır. Tesadüfe 
bakın ki, Noble Energy aynı gün o parselde 
doğalgaz bulunduğunu açıklamıştır. Şubat 
2012 ‘de ise GKRY geri kalan parseller için 
de (bkz. Harita 7) sondaj ruhsatı vereceğini 
duyurmuştur. 

Bölgede artan gerilim BM Genel Sekreteri’in 
yukarıda sözünü ettiğim raporuna da 
yansımıştır. Türkiye’nin ilgili ülke ve şirketler 
nezdindeki girişimleri de “gunboat diplomacy” 
olarak tarif edilen askeri güç gösterileri 
de Ada çevresindeki sondaj faaliyetlerini 
durdurmaya yetmemiştir.

Türkiye bunun üzerine bir adım daha atarak 
KKTC adına parseller belirlemiş ve bunları 

ilan etmiştir. TPAO’nun hazırladığı aşağıdaki 
haritada bunlar da görülmektedir.

Bu son haritadan GKRY tarafından ilan edilen 
parseller ile Türkiye’nin gerek kendi adına 
gerek KKTC adına ilan ettiği parsellerin ikisi 
hariç (10 ve 11) tamamının bir şekilde kesiştiği 
anlaşılmaktadır. Halihazırda bu parsellerden 
altısında uluslararası enerji tekelleri sondaj 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Türkiye ise Şubat 2018’de ENİ’ye ait bir sondaj 
gemisinin çalışmalarını engelledikten sonra, 
AB’nden ve ABD’nden gelen uyarı görünümlü 
tehdit ve göstermelik yaptırım kararları 
sonrasında aşamalı olarak bölgedeki güç 
gösterilerini azaltmış ve sondaj gemilerini 
Doğu Akdeniz’den çekmiştir.

G) Sonuç ve asıl mesele

Bu kadar uzun ve teknik makalenin ardından 
asıl değinilmesi gereken meseleye gelebiliriz. 
Doğu Akdeniz’de yıllardır devam eden itişme 
birden söndü. Görünür sebep denizin altındaki 
fosil yakıt kaynaklarının paylaşımıydı. Bu kavga 
boyunca Türkiye Yunanistan’la ve Fransa’yla 
itişti, kimi zaman savaş gemileri borda 
bordaya geldi. Savaş olasılığından söz edenler 
oldu. Türkiye’nin, Yunanistan’ın veya Fransa’nın 
emekçileri bundan ne kazandılar? Hiçbir şey 
kazanmadıkları gibi bu ülkelerde toplumsal 
refah için harcanması gereken kaynaklar bu 
yapay itiş-kakışa harcandığı için kaybeden 
tarafta yer aldılar. Yapay sözcüğünü bilinçli 
olarak kullandım, zira tamamı NATO’nun 
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ve emperyalist Batı Blokunun değişen 
ağırlıklardaki üyesi olan bu ülkelerin savaşma 
olasılığı yoktu. Fransa bu bahaneyle silah satıp 
Yunan halkının sırtına ilave borçlar yükledi. 
Türkiye’deki AKP iktidarı, bir süreliğine de 
olsa, ülkenin emekçilerinin dikkatini, çöken 
toplumsal ve ekonomik sistem dışında bir 
konuya çekmeyi başardı. 

Çok az konuşuyoruz ama bu kavganın daha 
önemli bir kaybedeni daha var.  Akdeniz’deki 
doğal yaşam. Akdeniz’in kıyıdaş ülkeleri can 
çekişen bu denizi kurtarmak yerine dibindeki 
“servete” odaklandılar. Dünyanın sonunu 
getireceğini bildiğimiz kâr hırsıyla çevreyi 
daha da kirletecek, iklim düzensizliğini 
şiddetlendirecek enerji kaynaklarının peşine 
düştüler. Bunu yaparak Akdeniz çevresinde 
yaşayan emekçi halkların geleceğini de, temiz 
ve sağlıklı bir çevrede, sömürüsüz yaşama 
hakkını da elinden almayı amaçladılar.

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz veya petrolün 
ne kadar olduğu, piyasa bakımından ne kadar 
“cazip” olduğu belli değil ama kapitalizmin 
doğayı ve insan yaşamını önünde sonunda 
ortadan kaldıracağı belli. Bunu engellemek 
için Türkiye’de de Yunanistan’da da, diğer 
ülkelerde de halkın örgütlenmesine, kaderini 
eline almasına ihtiyacımız var. İnsan insanı 
ve doğayı sömürmesinin yasaklanacağı 
sosyalizme ihtiyacımız var.
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DIŞ POLİTİKADA
AFRİKA “AÇILIMI”
MURAT AKAD

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu 
yana dış politika alanında gerçekleştirdiği 
açılımlardan birinin hedefi Afrika kıtası oldu. 
2002 yılından önce Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Afrika kıtası ile, özellikle de Sahra altı ülkeler 
olarak tanımlanan, yani kıtanın kuzey kıyısında 
yer alan Arap devletleri dışında kalan 
bölümüyle ilişkileri, bugüne kıyasla daha sınırlı 
düzeydeydi. Aslında Afrika ülkeleri ile ilişkilerin 
geliştirilmesi için ilk adımlar AKP iktidarından 
önce, 1990’lı yılların sonunda atılmaya 
başlamıştı. Ancak AKP bu adımları epeyce ileri 
götürdü. 

Türkiye’nin 2005 yılında gözlemci olarak Afrika 
Birliği’ne katılması, Afrika ülkeleri ile ilişkilerin 
gelişmesindeki adımlardan birini oluşturdu.1  
Afrika Birliği, Ocak 2008’de Türkiye’ye bu kez 
Stratejik Ortak statüsü verdi. Afrika ülkeleri 
ile Türkiye arasında ortaklıkla ilgili ilk zirve 
Nisan 2008’de İstanbul’da yapıldı. Bu zirvelerin 
ikincisi 2014’te Ekvator Ginesi’nde, üçüncüsü 
de Aralık 2021’de yine İstanbul’da düzenlendi. 
Bu son zirvede “güvenlik, ticaret, eğitim, tarım 
ve sağlık” alanlarına öncelik verilmesine karar 
verildi. Aynı zirvede Türkiye, 2021 başında 
yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret 
Bölgesi ile bir çerçeve anlaşması imzaladı. Bu 

1 Gözlemci üyelik, oy verme ya da öneride bulunma gibi hakların olmadığı, örgütün etkinliklerine katılma olanağı sağlayan 
bir konum. Ülkeler ya da bazı uluslararası örgütlere gözlemci üye statüsü verilebiliyor. Sayıları 100’e yaklaşan gözlemci 
üyeler arasında Çin, Britanya, Yunanistan ve ayrıca Filistin dahil çok sayıda Arap ülkesi de bulunuyor. İsrail de 2021’de, İbrahim 
Anlaşmaları paralelinde gözlemci üye oldu.
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geniş çaplı zirvede bütün Afrika ülkeleri, bir 
bölümü devlet başkanları düzeyinde olmak 
üzere temsil edildi. 

Bunlar dışında, çoğu ticari odaklı çeşitli 
toplantı, ikili görüşme vb. etkinlikler 
düzenlendi. Her yıl Türkiye’den çeşitli 
Afrika ülkelerine Cumhurbaşkanlığı ya da 
Başbakanlık düzeyinde ziyaretler yapıldı. 
AKP döneminde Afrika ülkelerindeki 
diplomatik misyon sayısı da arttı. 54 Afrika 
ülkesinden 43 tanesinde Türkiye’nin 
büyükelçiliği var ve bunların önemli bir 
bölümü son on beş yıl içinde açıldı. Bu 
gelişmeye paralel olarak, Türkiye’de 
büyükelçiliği bulunan Afrika ülkelerinin sayısı 
da 40’a yaklaşmış durumda. 

Kıtaya gösterilen ilginin bir başka göstergesi 
ise, Türkiye’nin ulusal havayolu şirketi olan 
Türk Hava Yolları’nın Afrika kıtasındaki uçuş 
noktalarının sayısındaki artış. THY, halen 
toplam 120 civarında ülkede 300 civarında 
noktaya sefer düzenliyor. Afrika’da sefer 
düzenlenen ülke sayısı 39, havalimanı sayısı 
ise 54. Bunların önemli bir bölümünü, THY’nin 
AKP dönemindeki genişlemesiyle başlayan 
seferler oluşturuyor. 

AKP hükümeti kültürel ilişkilere de 
yoğunlaşmaya çalıştı. Bunda Müslüman 
Afrika ülkeleri öncelik taşıdı. Sıkça başvurulan 
uygulamalardan biri, çeşitli ülkelerdeki cami 
inşaatları oldu. Bu inşaatlar toplumunun 
çoğunluğu Müslüman olan ülkeleri de aştı 
ve en son, ağırlıklı olarak Hıristiyan bir ülke 
olan Gana’nın başkenti Accra’da bir cami 
inşa edildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı’nın (TİKA) yurt dışındaki 54 ofisinden 
22’si Afrika’nın çeşitli ülkelerinde bulunuyor. 
Türkiye’nin kıtaya yönelik kalkınma yardımları 
2019 yılında 3,9 milyar ABD doları düzeyine 
ulaştı (Fabricius, 2021).

Bir otobüs filosunun yenilenmesi, hastane 
yapımı, spor tesislerinin yapımı gibi yardım 
niteliğindeki faaliyetler yoksul Afrika ülkeleri 
için önem arz ediyor. COVID-19 pandemisi 
de bu açıdan bir olanak yarattı; Türkiye bazı 
yoksul Afrika ülkelerine aşı, maske, ventilatör 

vb. yardımlar gönderdi. Bu yardımlar ilgili 
ülkelerin nüfuslarına oranla mütevazı olsa 
da, yokluk ortamında bu ülkeler için belli bir 
anlam taşıyor. 

Türkiye’nin Afrika’daki etkinlikleri arasında 
eğitim kurumlarının da önemli bir yeri var. 
Fethullah Gülen tarikatına ait olan okullar, 
dünyanın başka pek çok ülkesinde olduğu 
gibi Afrika’daki çok sayıda ülkede de açılmıştı. 
15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 
ardından bu okulların bir bölümünü, ilgili 
ülkelerle varılan anlaşmalar sonucunda 
Maarif Vakfı devraldı. Bir bölümü ise faaliyetini 
sürdürüyor. Halen Maarif Vakfı’na ait, 26 Afrika 
ülkesinde 175 adet okul var (Orakçı, 2022).
Ekonomik faaliyetler ise, Türkiye ile Afrika 
arasındaki ilişkinin belkemiğini oluşturuyor. 
2003 yılında Türkiye’den kıtaya doğrudan 
yatırım 100 milyon ABD doları düzeyindeyken, 
bu rakam 2021’de 6,5 milyar dolar düzeyine 
ulaştı (Fabricius, 2021).

Çeşitli ülkelerdeki altyapı yatırımlarına da 
Türkiye’den ilgi gösteriliyor. Demiryolu, 
havalimanı, spor kompleksi, cami vb. tesislerin 
ihaleleri Türkiyeli firmalara gidiyor. Bu da 
elbette bu firmalar için önemli bir fırsat 
yaratıyor. 

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin 
bir boyutunu, “savunma sanayisi” oluşturuyor. 
Özellikle son birkaç yılda Türkiye’den bu 
kıtaya doğru silah satışının hacmi artıyor. 
Bunların başında da silahlı insansız hava 
araçları geliyor.
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Türkiye’nin Afrika’ya yönelik askeri girişimleri 
yalnızca savunma sanayisi ile sınırlı değil. Yeni 
Osmanlıcı dış politika eğilimlerinin güçlendiği 
dönemde, bu kıtadaki bazı ülkeler de bu 
politikanın açılım hedefleri arasında yer aldı. İç 
karışıklıkların hiç eksik olmadığı Doğu Afrika 
ülkesi Somali’de, yönetime verilen desteğin 
karşılıklarından biri, 2017’de ülkenin başkenti 
Mogadişu’da açılan askeri üs olmuştu. 
Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri 
varlığını barındıran bu üs, faaliyetine devam 
ediyor. 

AKP hükümetinin yakından ilgilendiği bir 
başka ülke Sudan oldu. Bu ülkeyi uzun 
süre boyunca yöneten Ömer El Beşir’le 
yakın ilişkiler kuruldu. 2017’de, ülkenin 
kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısında yer alan 
Sevakin adası 99 yıllığına Türkiye’ye kiralandı. 
Adanın bir askeri üs için kullanılması gündeme 
geldi. Ancak Beşir’in bir halk hareketi ile 
iktidardan uzaklaştırılması sonrasında bu 
konuda bir gelişme yaşanmadı. 

Askeri faaliyetlerin gerçekleştiği bir başka ülke 
Libya oldu. Bu faaliyetler uzun süre Ulusal 
Mutabakat Hükümeti’ni destekleyecek şekilde 
yoğunlaştı. İki farklı iktidar odağının bir geçiş 
süreci için bir araya gelmesinin ardından bu 
faaliyetlerin yoğunluğu azalsa da, bu ülkedeki 
Türk askeri varlığı devam ediyor. 

Öte yandan, çeşitli ülkelerle savunma işbirliği 
anlaşmaları imzalanıyor. Örneğin 2019’da 
Çad, 2020’de Nijer ve Nijerya ile; 2021 yılının 
Ağustos ayında, Moritanya, Burkina Faso, Mali, 
Nijer ve Çad’ın oluşturduğu G5 Sahel birliği 
ile Türkiye arasında birer savunma işbirliği 
anlaşması imzalandı (Erdem, 2021; Fabricius, 
2021; G5 Sahel, 2021).

Ancak asıl mesele, Türkiye’nin nüfuz alanının 
genişlemesi. AKP başından beri, geçmişte pek 
öncelik taşımayan nüfuz bölgeleri oluşturma 

hedefine önem verdi. Bir dönem için bu, 
Yeni Osmanlıcı politika adıyla şekillendi. 
Bu politika, özellikle Suriye’deki gelişmeler 
nedeniyle başarısızlığa uğradı, ama nüfuz 
bölgeleri hedefi ortadan kalkmadı. Afrika da 
bu politikanın önemli uygulama alanlarından 
biri haline geldi. Kıtanın Batılı emperyalist 
ülkeler tarafından, eski sömürge ilişkilerinin 
de etkisiyle, çağdaş kapitalizmin bir sömürü 
alanı olarak görülmesi; Rusya ve Çin’in olduğu 
gibi, Türkiye’nin de işine yaradı. Sömürgeci 
Batı ülkelerinin aksine, Rusya, Çin ve Türkiye 
Afrikalılara ne yapmaları gerektiğini dikte 
etmeyen bir siyaset güdüyor. Bu da ilişkilerin 
geliştirilmesinde kolaylaştırıcı bir rol oynuyor.2  

Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik 
ilişkilerin gelişmesi, Avrupa ülkeleri tarafından 
da yakından izleniyor. Son on yılda bu 
ilişkilerin gelişim düzeyi, Avrupa ülkeleri ile 
kıta arasındaki ilişkilerin gelişiminin yaklaşık 
beş katı düzeyinde gerçekleşti (Tanchum, 
2022). Özellikle, 19. yüzyılda kıtanın batısında 
ve kuzeyinde çok sayıda sömürge elde eden 
ve hegemonik gücünü aynı coğrafyada 
günümüzde de belli bir ölçüde sürdüren 
Fransa, Türkiye’nin bu bölgeye nüfuz 
etmesinden rahatsızlık duyuyor; her ne kadar 
bu nüfuzun düzeyi, bir emperyalist güç olarak 
Fransa’nınkinin çok altında olsa da. Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’yi 
Batı Afrika’da Fransa karşıtı duyguları 
desteklemekle açıkça suçlayan açıklamalar 
yaptı (Kliment, 2021). Hatta Türkiye’nin Fransız 
askeri güçlerine yönelik saldırılar düzenleyen 
radikal İslamcılara destek verdiği iddia edildi.3

  
Özellikle Sahel bölgesindeki eski Fransız 
sömürgesi ülkelerde, Fransa’nın sömürgeci 
geçmişinin bugüne yansımaları, bu ülkeye 
karşı tepkileri büyütüyor. Bölgedeki radikal 
İslamcı örgütlerin faaliyetleri iktidarları 
zor durumda bırakırken, bölgedeki varlığı 
binlerce askerden oluşan Fransız birliklerinin 

2 Bu olgunun bir örneğini, Mali hükümeti üyesi bir bakanın şu demecinde görmek mümkün: https://odatv4.com/dunya/
turkiye-rusya-ve-cin-ile-fransiz-yaptirimlarini-asacagiz-227734 (erişim tarihi: 28.01.2122)

3 Fransa’nın Mali’deki faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme için bkz. Nalçacı, Erhan, “Mali’de Fransa-Rusya Gerilimi Nereden 
Çıktı”, soL, 12.02.2022, https://haber.sol.org.tr/yazar/malide-fransa-rusya-gerilimi-nereden-cikti-325993 (erişim tarihi: 
12.02.2022). Radikal İslamcılar, emperyalist güçler tarafından Afrika’nın çok sayıda ülkesinde siyasete müdahale aracı olarak 
kullanılıyorlar. Ya da bu örgütlerin hükümetleri zor durumda bırakan saldırganlıkları, dış güçlerin müdahalesi için zemin 
yaratıyor. Başka ülkeler gibi Türkiye de bu zeminden yararlanıyor.
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bu faaliyetleri önlemekte yarar sağlamadığı 
vurgulanıyor. Türkiye ise bu ülkelere, “terörle 
mücadele” kapsamında askeri ve ekonomik 
yardımda bulunuyor.4

Her ne kadar ticaret hacmi ve siyasi ilişkiler 
son yıllarda ciddi derecede gelişmiş olsa da 
Afrika kıtasının Türkiye ekonomisi açısından 
birincil derecede öneme sahip olması 
mümkün değil. Yıllık yaklaşık 25 milyar dolarlık 
ticaret hacmi, örneğin Avrupa ülkeleri ile 
Türkiye arasındaki hacmin onda birinden ya 
da Asya ülkeleri ile Türkiye arasındaki hacmin 
üçte birinden az. Çin, Afrika ülkelerinin en 
büyük ticaret ortağı haline geldi ve kıtadaki 
ticaret ve yatırım düzeyi, yıllık yüzlerce milyar 
doları buluyor. Yani Türkiye’nin ekonomik 
olarak büyük güçlerle rekabet etmesi 
mümkün değil. AKP hükümeti, Afrika’yı bir 
ihracat kapısı olarak değerlendiriyor. Ancak 
gerek Afrika ülkelerinin ekonomik açıdan 
zayıflığı, gerekse Türkiye ekonomisinin içinde 
bulunduğu kriz ortamının sanayi üretiminin 
geleceğini belirsiz kılması, bu hedefin 
gerçekleşmesi olasılığını bulanıklaştırıyor. 

Çin’le bir karşılaştırma yapılırsa, ölçek farklılığı 
daha iyi anlaşılır. Türkiye ekonomisinin 
büyüklüğü Çin’in yaklaşık yüzde 5’i düzeyinde. 
Yalnızca bu nedenle dahi, Afrika’ya yönelik 
girdilerin ölçeğinin çok daha küçük olması 
kaçınılmaz.5  Öte yandan, ticaret hacminin 
büyümesi planlanan düzeyde olmadı. 
2000’den 2020’ye dek Afrika ile olan ticaret 
hacmi 5 milyar dolardan 25 milyar dolara, yani 
yaklaşık 5 katına çıktı (Marcou, 2022).  Ancak 
bu rakamın 2015 yılında 50 milyar dolar olması 
planlanmıştı. Çin’in Afrika ile olan ticaret hacmi 
aynı dönemde yaklaşık 10 katına çıktı (Ryder, 
2022). 

Benzeri bir durum Avrupa için de geçerli. 
AB ve AB üyesi ülkeler, kalkınma amacıyla 
kullanılması için 2014 ile 2020 arasında Sahel 

bölgesine 8 milyar ABD dolarından fazla 
destekte bulundu. TİKA verileri ise Türkiye’den 
aynı bölgeye 2014 ile 2019 arasında 61 milyon 
ABD doları düzeyinde destek olunduğunu 
gösteriyor (Armstrong, 2021).
Askerî açıdan bakıldığında da, Türkiye’nin 
ABD ya da Fransa gibi emperyalist güçlerle 
rekabet etmesi mümkün değil. Çeşitli 
ülkelerle Türkiye arasında imzalanan güvenlik 
işbirliği anlaşmaları ve benzeri adımların askeri 
ilişkilerin de gelişmesini sağladığı ortada. 
Öte yandan, ekonomisi kırılgan Türkiye’nin 
bunu sürdürmesi ancak bir dereceye kadar 
mümkün. 

Aslında Afrika kıtası, özellikle son yıllarda 
giderek daha fazla sayıda ülkenin etkisini 
artırmaya yönelik girişimlerine sahne 
oluyor. Her ne kadar sömürgeciliğin ve 
emperyalizmin boyunduruğu altında uzun 
bir süre geçirmiş olsa da, kıtada henüz 
tüketilmemiş olan büyük miktarda doğal 
kaynak bulunuyor. Petrol, doğal gaz, çeşitli 
değerli madenler gibi kaynakların yanında, 
özellikle belli ürünlere yoğunlaşılan tarım 
açısından da kıta, daha güçlü ülkelerin iştahını 
kabartıyor. Batılı emperyalist ülkelerin yanında 
Çin ve Rusya bir süredir kıtaya gözünü dikmiş 
ve özellikle Çin epeyce mesafe kat etmiş 
durumda.6  Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, 
Katar, Suudi Arabistan gibi zengin Körfez 
ülkeleri Afrika kıtasıyla ilişkilerini geliştiriyorlar. 
İsrail, Hindistan gibi ülkeler de bu kervana 
katılıyor. 

Afrika ülkelerindeki orta sınıfın gelişmesiyle 
birlikte kıta ayrıca, güçlü ülkelerin gözünde bir 
pazar olarak da değer kazanıyor. 

Türkiye bu sahnede büyük güçlerle değil, 
Körfez ülkeleri, Hindistan gibi ikinci plandaki 
ülkeler ile rekabet edebilir gibi görünüyor. 
Örneğin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri son 
on yılda kıtadaki ticari ilişkilerini Türkiye’ye 

4 Bu “yardım”ın bir boyutunu, SADAT eliyle askeri eğitim verilmesi oluşturuyor. 

5 Benzer bir durum, gönderilmesi taahhüt edilen aşı miktarına da yansıyor. Aralık 2021’deki İstanbul Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Afrika ülkelerine 15 milyon doz aşı yardımı yapılacağını açıkladı. Bu sayı, Çin’in 1 milyar dozluk taahhüdünün yanında 
epeyce küçük kalıyor (Ryder, 2022).

6 Çin’in artan etkisinin bir boyutu Afrika ülkelerine açtığı kredilerle şekilleniyor. Örneğin Kenya, Etiyopya, Angola gibi ülkeler 
Çin’e olan borçlarını ödemekte zorlanıyorlar (Orakçı, 2022). 
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yakın bir düzeyde geliştirdiler (Tanchum, 
2022). Bu ülkeler de Doğu Afrika’da ve Sahel 
bölgesinde belli bir düzeyde var olan etkilerini 
artırmaya çalışıyorlar (Armstrong, 2021). 

Kuzey Afrika’daki en güçlü ülke olan Mısır 
da Türkiye’nin bölgede artan etkisinden 
rahatsızlık duyuyor. İki ülke, Libya’daki 
çekişmenin farklı taraflarına destek verdikleri 
için karşı karşıya gelmişlerdi. Uzun bir süre 
Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne 
destek veren AKP hükümeti, kısa bir süre önce 
Hafter’in önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu 
ile de ilişkilerini geliştirmeye başladı. Aralık 
2021’de yapılan görüşmeler, bu taraf üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olan Mısır yönetiminde 
rahatsızlık uyandırdı (Mikhail, 2022, a). Mısır 
ayrıca Somali ile daha yakın ilişkiler kurarak 
Türkiye’nin bu ülkedeki etkisiyle rekabet 
etmeye çalışıyor (Mikhail, 2022, b). 

Emperyalizm, etkisini genişletebileceği, 
kaynaklarını sömürebileceği alanlar 
arayışından vazgeçmiyor. Özellikle 
emperyalist hiyerarşinin üst basamaklarında 
yer alan güçlü ülkelerin sermaye sınıflarının, 
bu arayışın sonucunda gözlerini diktikleri 
önemli bir bölgeyi Afrika kıtası oluşturuyor. 
Afrika ayrıca, dünyanın diğer bölgeleri gibi, 
emperyalizmin, hegemonya krizinin çözümü 
için değerlendirmeye çalıştığı bir alan. Rusya 
ve Çin’in kıtaya dönük girişimleri, bu ortamda 
yeni fay hatları oluşmasına neden oluyor. 

Kapitalist sistemde, daha güçlü ülkelerin 
Afrika ülkeleri gibi ülkelere gösterdiği ilgi, 
emperyalizmden bağımsız ele alınamaz. 
Bu ilginin temel amacı kaynaklara ulaşmak 
ve kâr elde etmektir. Bunun da elbette 
siyasi nüfusun artması gibi bir siyasi sonucu 
olacaktır. Türkiye’nin ve diğer güçlerin 
Afrika’ya yaklaşımını bu çerçevede ele almak 
gerekmektedir. 

Afrika kıtası sömürgeciliğin ardından, o 
dönemde esen sosyalizm rüzgârlarından 
etkilenmiş, çok sayıda Afrika ülkesinde 
sosyalist iktidarlar ya da en azından 
sosyalizan unsurların belirlediği iktidarlar 
kurulmuştu. Emperyalizmin farklı biçimlerdeki 
müdahaleleri süreci tersine döndürdü. Ve 

bugün kıta, ne yazık ki, çeşitli boyutlardaki dış 
müdahalelere çok açık hale gelmiş durumda. 
Sermayenin boyunduruğundan kurtulabilmek 
için Afrika’nın da sosyalizme ihtiyacı var. 
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MÜSLÜMAN KARDEŞLER 
ÖRGÜTÜ
MUSA ÖZUĞURLU

Siyasal İslam tanımı

İncil’in Matta bölümü 17 -21’de şöyle bir 
diyalog geçer: 

Peki söyle bize, Sezar’a vergi vermek kutsal 
yasaya uygun mu değil mi?
…

(İsa) “Sezar’ın hakkını Sezar’a tanrının hakkını 
tanrıya verin” dedi. (1)

İnancın, ilahi olanın günlük hayatta ne 
kadar belirleyici olması gerektiği tarihin her 
döneminde tartışma konusu oldu. 

İncil’den aktardığımız diyalog tarih içinde 
din işlerinin devlet işlerinden ayrılması 
düşüncesinin olgunlaştığı zamanlarda, sadece 

kişisel tercihler açısından değil, krallar (devlet 
yöneticileri) ile Kilise arasında devlete / 
topluma hâkim olma mücadelesinde de kritik 
önem arzetti. 

“Din ile devletin, ya da bireysel olanı da katacak 
olursak din ile dünya işlerinin birbirinden ayrı 
tutulması” kaba tanımı ile tarif edilen laikliğin 
kavram olarak hayatımıza 1800’lerin sonunda 
girdiğini görüyoruz.

Laiklik terimi ilk olarak laikliğin ilk teorisyeni 
sayılan, 1902 yılında Paris milletvekili olarak 
parlamentoya girdikten sonra 1903-1905 yılları 
arasında kilise ve devlet işlerini birbirinden 
ayırmakla görevli komisyonun başkanlığını 
yapan Ferdinand Buisson tarafından 1873’te 
kullanıldı. (2)
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Dünyevi olan ile dinsel olanın sınırları tarih 
boyunca İslam dünyasında da tartışma 
konusu olmuştur. 

Siyasal İslam’ın düşünsel kökleri ya da ilk 
örnekleri peygamberin ölümünün hemen 
sonrası ve devamında özellikle Muaviye 
ile, Emeviler ve Abbasiler dönemine uzanır. 
Modern anlamda Müslümanların bir kesiminin 
dünya işlerini siyasi olarak kendi dini 
anlayışlarına göre düzenleme düşüncesini 
hayata geçirmeye çalışmalarının tarihi ise çok 
eski değil. Muhammed bin Abdulvahab gibi 
örnekler olsa da bu düşünce ya da hayata 
geçirme düşüncesi 18 ve 19. yüzyıllara kadar 
daha çok kişisel düzeydeydi. 

Müslümanlar arasında özellikle Batı’nın 
Ortadoğu’yu “keşfettiği” ve sömürmeye 
başladığı sanayi devrimi sonrası dönem, 
devamında birçok coğrafyada milliyetçilik 
akımlarının ortaya çıkması, Osmanlı’nın 
dağılma sürecinin yaşandığı birinci dünya 
savaşı ve sonrasında “emperyalizme karşı 
koymanın” arayışları Arap - İslam toplumunda 
da filizlenmeye başladı. Modellerden birisi 
“İslam’a daha sıkı sarılmaktı.” 

Bu görüşü savunanlara göre İslam 
toplumunun içinde bulunduğu durum Batı 
sömürgeciliğinin de sonuçlarından biri 
olarak İslam’da ve Müslümanlarda oluşan 
dejenerasyondu. Bu nedenle özellikle 
1900’lerin başlarında güçlenen milliyetçiliğin 
yanı sıra milliyetçilik ile karışık İslamcı 
reçeteler de konuşulmaya başlandı.

Bu bağlamda Hilafet kurumunun niteliği ve 
ihya edilmesi gerektiği de İslam’da tartışma 
konusu olmuştur. Bir kesime ve özellikle 
Müslüman Kardeşler gibi örgütleri içinden 
çıkaran düşünceye göre Hilafet sadece 
“ruhani” olan ile ilgili değildir, halkı devlet 
mantığı ile yönetmesi gereken bir kurumdur. 
İslamcılığın düşünsel kökleri bu anlayışa 
da uzanır. Bu düşüncede olanlar Hilafet’in 
Atatürk tarafından kaldırılmasını İslam’a 
vurulan darbelerden ve Müslümanların içinde 
bulunduğu durumun nedenlerinden biri 
olarak görür.

Bu bağlamda İslamcılık sadece bir devlette 
değil ama İslam dünyasında Müslümanların 
bir halifenin bayrağı altında toplanmasını ve eş 
güdüm ile hareket etmesini de öngörür.
 
Böylece İslamcılık Müslümanın “kendi inancını 
yaşayan ve ahiretini bekleyen” değil, “dünyayı 
değiştiren” olması gerektiğini savunur. Hasan 
El Benna’nın “Müslüman Kardeşler ve Hilafet” 
başlıklı yazısı İslamcılığın tarifini ya da en 
azından Müslüman Kardeşlerin İslamcılığını 
daha net anlamamıza yardımcı olabilir: 

“Müslüman Kardeşler’in hilafet karşısındaki 
konumunu ve onunla bağlantılı olanlar 
karşısındaki duruşunu açıklığa kavuşturmak 
istiyorum. Müslüman Kardeşler hilafetin İslam 
birliğinin bir sembolü olduğuna inanırlar. 
Halkların arasındaki bağ İslamdır.
Bu, Müslümanların üzerinde düşünmesi ve 
dikkat etmesi gereken İslami bir emirdir. Halife 
Allah’ın dininde birçok emrin kaynağıdır. Bu 
yüzden sahabeler peygamberin öldükten 
sonra defin sürecinde bu görev tamamlanana 
kadar (yani halife seçilene kadar) bu düşünce 
üzerinden hareket ettiler” (peygamberin 
cenazesine katılmayıp halife seçtiler). (3)

Benna’nın bu anlatımında dikkat edilmesi 
gereken husus dinin peygamberinin ölümü ile 
birlikte siyasallaşmanın başlamış olduğudur. 
Böylece Benna hem Müslüman Kardeşler’in 
hem de aynı düşüncede olan diğerlerinin 
aslında dinsel değil siyasal saikler ile ortaya 
çıktığını ifade etmiş oluyor. Bu sözler ve 
daha sonra bu yazıda vereceğimiz örnekler 
Müslüman Kardeşler örgütünün Siyasal 
İslamcı / siyasi bir örgüt olduğunun açık 
ifadesidir.
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Yukarıda özetlemeye çalıştığımız temel 
üzerinden bir tarif yapılırsa örgütlü Siyasal 
İslam denildiğinde akla gelen ilk isim 
Müslüman Kardeşler örgütüdür. Gerçekten 
de tarihte İslami hareket, parti, örgüt, 
oluşumlar incelendiği zaman Siyasal İslam’ın 
(İslamcılığın) Müslüman Kardeşler örgütü ile 
müesseseleştiği, İhvan’ın bu anlamda bugüne 
kadarki en etkili örgüt olduğu görülür.

İhvan’ın Düşünce Temelleri

Müslüman Kardeşler örgütünün kurucusu ve 
ideoloğu olan Hasan El Benna’nın doğduğu 
ve yetiştiği koşullar, Müslüman Kardeşler 
örgütünün düşünsel temellerinin nerelere 
dayandığı konusunda bize fikir verebilir.

Hasan El Benna 14 Ekim 1906’da Mısır’ın 
Nil deltasında bulunan Buhayre iline bağlı 
Mahmudiye kasabasında doğdu. 

İlk öğrenimini saatçilik işi yaptığı için “saati” 
lakabı ile anılan babası Hanbeli din adamı 
Ahmed bin Abdurrahman El Benna’dan aldı. 
8 yaşında dini okula gitti ve burada temel 
derslerini aldı. 

Hasan El Benna ortaokul 3. Sınıftayken 
“Ahlak ve Edep Cemiyeti” adlı dini emirlere 
sıkı şekilde sarılmayı ilke edinen bir dernek 
kurar. 1919’da öğretmen okulunu bitirdikten 
sonra yükseköğrenim için Kahire’ye gider 
ve burada “küçük Ezher” diye anılan Darul 
Ulum’a kaydolur (4). Hem gençliğinin bir 
bölümünü geçirdiği İsmailiye’de hem de 
daha sonra bulunduğu Kahire’de arkadaşları 
ile kahvehanelere “tebliğ” ziyaretleri 
düzenlemeye başlar. O ve arkadaşları 
bu ziyaretlerde yaklaşık 10 dakikalık 
konuşmalarla halkı “İslam’ı gerektiği gibi 
yaşamaya” davet ederler.

El Benna Kahire’de okurken aklın 
özgürleştirilmesi adı altında ahlaki bir çöküş 
yaşandığı görüşündedir. 
El Benna o yıllarda hissettiklerini şöyle 
özetliyor:

“1914 – 18 arasında Mısır’da üniversiteler halkın 
olmaktan çıktı ve devlet kontrolüne girdi, 

laikleşti. Aklın özgürleştirilmesi adı altında 
ateizm (dinsizlik) ve ahlaksızlık yaygınlaştı. 
Türkiye’de Kemalist devrim oldu ve Mustafa 
Kemal Paşa hilafeti kaldırdı (1922), devleti 
dinden ayırdı. (Mısır’da) Teozofi ve Batı 
taklitçiliği, gelenekleri moda oldu. Bu ahlaki 
çöküntüyü yayan yeni yayınlar çıktı.” (5) 

El Benna kısaca “dinin elden gittiğini” 
düşünüyor ve bu konuda El Ezher gibi 
otoritelerden sert tepki olmasına karşın bu 
tepkileri yeterli bulmuyordu. Ona göre gençler 
“okumuş” oldukları, halk da umursamaz bir 
tavır içinde olduğu için tehlikenin farkında 
değillerdi. El Benna o dönemde kendince 
girişimlerde bulunduğunu, din adamları ile 
görüştüğünü ancak yeterli olamadığını belirtir 
(6).

El Benna 1928’e kadar bir yandan din alanında 
derinleşmeye devam ederken diğer yandan 
“toplumun ikazı için” bir şeyler yapması 
gerektiğini düşünür. 1918 – 1928 arası kendisi 
için bir hazırlık dönemidir ve 1928’de 6 
arkadaşıyla birlikte “İslam adına bir şeyler 
yapmak üzere” Müslüman Kardeşler örgütünü 
kurar. 

Müslüman Kardeşlerin örgütlenmek için 
seçtiği yer ise mescitlerdir (camiler). Bu 
nedenle uzun hutbelerinin hepsinde özellikle 
mescit yapımını teşvik ediyordu (7).

Görüldüğü gibi Hasan El Benna bir yandan 
birinci dünya savaşı koşulları, İngiliz 
hakimiyeti, Mısır’ın iktisadi açıdan içinde 
bulunduğu durum, sömürgeciliğin toplumda 
yarattığı travma ve çıkış arayışının yoğurduğu 
bir ortamda yetişmiş bir isim. Dinsel eğitimini 
ise İslam’ın en katı yorumu sayılan Hanbeli 
ekolüne göre ve daha da önemlisi Hanbeli 
ekolünün sözcülerinden olan babasından 
almış. Düşünce dünyasını şekillendiren 
dinsel öğreti / yorum El Benna’nın örgütün 
ideolojik temellerini kurarken başvurduğu ana 
rehberdir. Zaten kendisi de çeşitli vesileler ile 
bunu ifade etmiştir. 

Hasan El Benna İhvan’ın pratik amacını da 
ortaya koyan, İslam dünyasına reçete olarak 
gördüğü üç maddeyi şöyle sıralıyor:
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1. Selefi bir tavırla İslam’ın asıl kaynaklarının 
Kur’an ve Sünnet olduğunu ortaya koymak, 
bunların dışında bid’at, hurafe gibi hususların 
yaygınlaşmasını engellemek. (Burada “selefi 
tavır” günümüzde El Kaide gibi örgütlerin 
kullandığı anlamdan öte “asıl kökler” 
anlamında kullanılıyor)

2. Her türlü hurafe ve bid’at  türü şeylerden 
arındırılmış″ İslam dininin, modern dönemin 
ihtiyaçlarını çözebilecek bir yapıda olduğunu 
savunmak. 

3. Bütün bunları, uygulama alanları oluşturup 
toplumun her bir kesiminde teşkilatlanmak (8). 

Örgütün stratejini anlatan bu maddeleri 
saptayan Hasan El Benna’nın etkilendiği 
isimlerin ilki İbni Teymiye’dir (1263 – 1328). 
İbni Teymiye, İslam’ın en katı yorumlarını 
benimsemiş ve bu yorumların tarih içinde 
kök salmasına büyük katkıda bulunmuş bir 
isimdi. Günümüzde bütün selefi, tekfiri, cihatçı 
örgütler kendilerini İbni Teymiye’nin bıraktığı 
düşünsel miras üzerinden meşrulaştırır.  

İbni Teymiye İslam’da ilk defa “tecdid” 
(yenilenme) ve “ihya” (ihya etme) kavramlarını 
kullanan kişidir. Ona göre “akıl ve nakil” 
tartışmaları İslam’da tecdidi doğurmuştur. 
Kendisi ise akıl yerine nakli kabul eden 
görüştendir (9).

İbni Teymiye nakil derken Peygamber 
dönemindeki sahabenin esas alınması ve 
Kur’an’ın yorumlanmasında lafzi bağlılığın 
gösterilmesini kastediyordu. Bu görüş İslam 
içinde “akla ve düşünmeye” vurulmuş en 
büyük darbelerden biridir ve selefiliğin 
temellerini de atmıştır. 

İbn-i Teymiye ve takipçileri Kuran-ı Kerim ve 
hadislere kendi öncelleri tarafından getirilen 
yorumlara, yine kendi seleflerinin söz ve 
hareketlerine kutsallık addetmişlerdir. Bu 
yüzden de selefi olarak isimlendirilmişlerdir. 

Selefilik etkisinde gelişen İhya-Tecdit 
hareketinin ikinci kuşak temsilcisi ise 
Muhammed Abdulvahhab olmuştur. (10)

Muhammed Abdulvahhab bilindiği gibi 
Vahhabi Suudi Arabistan devletini kuran 
ve Vahhabizm akımını yaratan kişidir. 
Abdulvahhab Suudi Arabistan henüz emirlik 
iken yaptığı kanlı katliamlar ile Suudi Krallığını 
kurmuştur.

İbni Teymiye’den sonra İhvan’ın ruhani 
rehberleri arasında bulunan Cemaleddin 
Afgani (1838 – 1897), Muhammed Abduh (1849 
– 1905) ve Reşit Rıza (1865 – 1905) da selefi 
akımın temsilcilerindendir.

Bu gibi isimlerin yorumları ile şekillenen 
selefilik Kur’an ve Sünnet esasına sahip çıktığı 
iddiasındadır. Kur’an Sünnet düşüncesi İslam 
içinde bir dönem gelişmeye başlamış olan 
felsefi düşünce, eleştirel yaklaşım, sufilik, 
Şiilik, Alevilik gibi yorumlara tepki olarak 
ile geliştirilmiş düşüncedir. Bu konu ile ilgili 
tartışma bugün hala İslam içindeki temel 
tartışmalardan biri olan, Veda haccında 
Peygamberin bıraktığı mirasın ne olduğu 
başlığı altında sürmektedir ve Ehlibeyt – Ali 
şiası olan Şiiler ile Sunniler arasında mücadele 
konusudur. Kabaca iki kamptan söz edilebilir:

1. Ebubekir, Ömer, Osman, Sufyan ve oğlu 
Muaviye, Gazali, Ahmet Bin Hambel, Ebu 
Hanife, Malik, ve Şafii, İbni Teymiye, Ebu 
Davut, Buhari, Suyuti, Müslim, Tırmızi gibi 
isimlerin öne çıktığı İslam yorumu. Bu kamp 
kendisini “ortodoks İslam” olarak görür.

2. Peygamber’in Ehl-i Beyti, 12 imamlar ve 
devamında gelen aktarıcılar ise Şia, Aleviler 
tarafından benimsenir. Bu kamp İslam’ın 
asıl kaynaklarının Ehl-i Beyt ve 12 imamlar 
olduğunu savunur, birinci kamp tarafından ise 
“heterodoks” olarak görülür.
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İslam içinde mücadele kabaca bu iki kamp 
arasındadır ve çeşitli alt başlıklar altında 
günümüzde bile kanlı şekilde devam 
etmektedir. Dışarıdan önemsiz gibi görünen 
bu tartışma aslında belirleyici noktalardan 
biridir ve siyasal İslam’ın tercihlerini de ortaya 
koyar.

Müslüman Kardeşler’in kurucu lideri Hasan El 
Benna da çeşitli yerlerde konu ile ilgili olarak 
yaptığı konuşmalarda rehberlerinin Kur’an ve 
sünnet olduğunu ifade etmiştir. Yani birinci 
kampa sıkı sıkıya bağlıdır.

Birinci kampta yer alan isimler içinde yer 
alan hadis aktarıcıları ve / veya  mezhep 
kurucularının kendi dini anlayışlarını “tek 
doğru yorum” olarak kabul etmeleri İslam 
içinde kendileri gibi düşünmeyenlerin tekfir 
edilmesi (kafir sayılması) sonucunu ortaya 
çıkmıştır. 

Örneğin İbni Teymiye Şiiler ya da Aleviler için 
“mürted” ifadesini kullanmıştır. Buna göre 
bir Hıristiyan ya da Yahudi’nin İslam dinine 
girip Müslüman olabilmesi mümkündür 
ancak İslam’da “bozgunculuk yapan” Şii 
ve Aleviler tövbe etseler dahi Müslüman 
sayılmazlar. Burada Şiilik ve Aleviliğin İslam 
dışı sayıldığı vurgusu da vardır. Bu tanımlama 
tekfiri bir tanımlamadır ve bundan sonra ise 
tekfir edilenlere nasıl muamele edileceği 
konusunda yukarıda saydığımız katı Sünni 
yoruma göre hareket edilir. Müslüman 
Kardeşler’in yanısıra günümüz örneklerinden 
El Kaide, IŞİD, El Nusra gibi örgütler 
“meşruiyetlerini” bu Kur’an yorumu, hadis 
anlayışı üzerine kurar, pratiklerini de yine buna 
göre uygularlar.

Selefilik akım Siyonizm, İslam içi bozgunculuk, 
İslam düşmanlığı, kafirlik gibi tanımlamaları da 
yine aynı temeller üzerinden yapar.

Örgütün Kuruluş ve Gelişimi 

Hasan El benna Müslüman Kardeşler 
Örgütünü “Müslüman Kardeşler Cemiyeti” 
adı ile (Cemaat-ül İhvan El Müslimin, Kısaca: 
İhvan) 1928 yılında 6 arkadaşı ile Mısır’ın 
İsmailiye kentinde kurdu.

Örgütün ilk yıllarında İsmailiye’de öğretmenlik 
yapan El Benna 1932 yılında Kahire’ye tayin 
istedi ve böylece hareket Kahire’ye taşınmış 
oldu. 

Örgüt genel merkezini Kahire’ye taşıdıktan 
sonra idari yapı ve örgütlenme, çalışmalar ile 
ilgili kararların alındığı kongreler düzenlemeye 
başladı. Hasan El Benna siyasi bir örgüt olup 
olmadıkları tartışmaları arasında 1939 yılında 
düzenlenen kongrede Müslüman Kardeşler’i 
“siyasi bir örgüt” olarak nitelendirmiştir (11).

Örgütün siyasal bir örgüt olduğu tanımı 
doğal olarak ülkeyi yönetmeye olan talebinin 
de göstergesiydi. Bu tanımlamadan önce 
İhvan zaten özelde Mısır halkı genelde İslam 
dünyası için tehlike olarak gördüğü sorunlar 
ve bu sorunlardan kurtulmak için değişik 
alanlar ile ilgili olarak sunduğu reçeteleri 
çeşitli vesileler ile halk arasında yaymaktaydı. 
Hasan El Benna 1936’da örgütün saptadığı 
“sorunlar ve çözümler” listesini şöyle anlatıyor:

“O meşum anlaşmanın imzalandığı (İngiltere ile 
Mısır arasında Süveyş anlaşması) 1936 Ağustos 
ayında biz bu anlaşmaya karşı çıktık. Yine de 
dış bir meselenin istikrara kavuşmuş olmasını 
fırsat bilip iç meselelere yöneldik. Yöneticilere 
sorunlar ve çözümleri ile ilgili mektuplar 
vermeye başladı (12).”

Buna göre “10 büyük tehlike” (özetle) şöyle 
sıralanmıştır:

• Sömürgeciler
• Siyasi, şahsi ve mezhepsel ihtilaflar
• Riba (faiz)
• Yabancı şirketler
• Batı taklitçiliği (Batı geleneklerinin 
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benimsenmesi)
• Pozitivist yasalar (kaynağı din olmayan 
yasalar)
• Dinden uzaklaşma ve fikirsel kaos
• Şehvet ve cinsellik
• Halkta çürümenin yaşanması 
• Zayıf liderlik ve ilmi müfredatın yitirilmesi (13)

Bundan saptamalardan sonra halkın ve 
devletin nizamı için ise aşağıdaki maddelerin 
de içinde yer aldığı 50 madde sıralanıyor:

Siyasi ve İktisadi Alanda:
• Siyasal partilerin kapanması ve siyasi 
dinamiklerin tek parti altında toplanması
• Yasaların İslam şeriatı ile uyumlu hale 
getirilmesi
• Diğer ülkeler ile ve özellikle Araplar ile İslam 
temelinde ilişkinin güçlendirilmesi
• İslami yayınlar yapılması

Sosyal Alanda:
• Toplumun edepli bir yapıya döndürülmesi ve 
edepsizliğe ağır ceza verilmesi
• Fuhuşun her türünün engellenmesi ve 
zinanın cezalandırılması
• Kumar, piyango ve bahis eşitlerinin 
yasaklanması
• Uyuşturucu ve alkol ile mücadele edilmesi 
ve toplumun bunlardan kurtarılması
• Özellikle okullarda makyaj, süslenme, açık 
saçıklık, ahlaki çöküntünün önüne geçilmesi
• Erkek ve kız öğrencilerin ayrılması ve 
erkekler ile kızlara ayrı müfredat uygulanması
• Evliliğin özendirilmesi
• Eğlence, dans yerleri gibi mekanların 
kapatılması, dans etmenin günah ilan edilmesi
• Sinema filmlerinin, şarkıların sıkı sansüre tabi 
tutulması, halka faydalı şarkıların seçilmesi 
ve radyo yayınlarının halkın eğitimi için 
kullanılması
• Fitne fücur ve şehveti özendiren muzır 
yayınlara el konulması
• Yazlıklarda fuhuşun önlenmesi için 
düzenleme yapılması
• Kahvehanelerin açılış kapanış saatlerinin 
belirlenmesi ve bu mekanların gençlerin 
“kıraat edebileceği” şekilde düzenlenmesi. (14)

Buraya kadar aktardıklarımız Müslüman 

Kardeşler örgütünün sadece “inanç, kişisel 
yaşam” ile ilgili değil, toplumu ve ileride 
görüleceği gibi sadece Mısır toplumunu değil 
tüm İslam alemini tanzim etmeye niyetli 
uluslararası bir hedef ile hareket ettiğini 
gösteriyor.

İhvan Döneminde Mısır’da Ekonomik Koşullar

İhvan’ın örgütlenmeye başladığı 1920’ler 30’lar 
ve devamında birinci dünya savaşı koşulları 
hâkimdi. 

1919 Mısır devrimi sonrası İngiltere Mısır’ın 
bağımsızlığını tanıdı ancak İletişim hatları, 
Mısır’ın dış saldırılara karşı korunması, 
yabancı şirketlerin hukukunun korunması gibi 
nedenler ile Mısır’ın ekonomik durumu gibi 
sebepler ile Mısır’daki varlığı devam etti. 

Nil Mısır’ın can damarıdır. Bugün bile Mısır 
halkının yüzde 90’ı Nil etrafında yaşar, Nil 
Mısır ekonomisinin en önemli dayanağıdır. Nil 
1900’lerde de tarım toplumu olan Mısır’ın ana 
yaşam kaynağıydı.

Gerçekten de 1900’lere gelindiğinde Mısır’da 
beredeyse bir tane bile sanayi tesisi / fabrika 
yoktu. Ekonomi pamuk üretimi, pamuk 
ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması üzerine 
kuruluydu. İşletmelerin sahipleri ise daha 
çok yabancılar ve toprak ağalarıydı. Toprak 
ağaları İngilizlerin uyguladığı gümrük tarifeleri 
nedeniyle sadece tarım ve / veya ranta 
yönelmişlerdi.

Bu tablo içinde kurulan Müslüman 
Kardeşler’in önceliği de çalışma 
yaşamı, üretim, ekonomi değil, “dinsel 
dejenerasyondu.” Bu tutum örgütün kurucusu 
Hasan El Benna’nın anılarında ayrıntılı biçimde 
anlatılmıştır. 

Örgütün kurucuları Mısır’da ekonominin 
yabancıların elinde olmasına karşı olduklarını 
ve varlıkların millileştirilmesi gerektiğini 
savunmuşlardır ancak çıkış noktaları 
“İslami” temelli olduğu için karşı çıktıklarını 
savundukları sömürüyü bile dini alandaki 
reformlar ile ortadan kaldırabileceklerini iddia 



DAYANIŞMA FORUMU 2022 SAYI 04 | 75

etmişlerdir. 

Hasan El Benna anılarında anlatıyor: Bir gün 
Süveyş kanalında bir tersanenin yakınından 
geçiyordum. Çok sayıda işçi çalışıyordu. Gemi 
sahiplerinden birinin çıplak bir insanı tasvir 
eden ahşap bir heykeli geminin direğine asmış 
olduğunu gördüm. Edebe aykırı bu durumu 
hemen o bölgenin güvenlik noktasının 
subayına durumu anlattım. Subay heykeli 
indirtti.

Hasan El Benna’nın algısı tersane işçilerinin 
hangi koşullarda, ne şekilde çalıştıkları üzerine 
değil “edebe aykırı bir durum sergileyen” 
heykel ile ilgili. 

Ancak Müslüman Kardeşler örgütlenirken 
öncelikle yoksul kesimleri hedeflemişlerdir. 
Önceleri işsizlerin yoksul halk kitlelerinin 
takıldığı kahvehanelerde propaganda 
çalışmalarına başlamışlar ve sonrasında 
dernekler vasıtası ile insanlara yardım fonları 
oluşturmuşlar bu çalışmalar daha sonra 
profesyonelleşmiş ve sağlık, eğitim hizmetleri 
gibi alanlara yayılmıştır. Geniş yoksul halk 
kitleleri arasında örgütün popülaritesi bu 
nedenlerle artmıştır. Bunun karşılığı da 
vardır. Müslüman kardeşler bağışlar ve 
“Müslümanlara hizmet amacı ile kurulan 
işletmeler” sayesinde zamanla büyük 
bütçelere sahip olmuşlar ve devlet içinde 
devlet anlayışı ile kendi kitleleri arasında 
iletişim ağı kurarak kendi sermayelerini 
oluşturmuşlardır.

Müslüman Kardeşler örgütü tarihi boyunca 
komünizme savaş açmış ve gerek Cemal 
Abdülnasır döneminde gerekse Enver Sedat 
döneminde sola karşı kullanılmıştır. Müslüman 
Kardeşler’in sendikalara yönelik çalışmaları 
da vardır. Ancak bu çalışmalar çalışan hakları 
temelinde değil sendika ya da işçi örgütleri 
üyelerinin örgüte kazandırılması üzerinden 
olmuştur.

İhvan ve Cemal Abdülnasır Dönemi

İhvan kurulduğu yıllarda siyasete bulaşmama 
iddiasındaydı ancak 1941 seçimlerinde 
bazı üyelerini aday gösterdi (ancak 

başarılı olamadı). Örgüt Vefd Partisi’ni 
İngiliz egemenliğine karşı yeterli tutum 
takınmamakla eleştiriyordu. Bu ilk seçim 
denemesinden sonra ikinci deneme 1945 
seçimlerinde oldu ancak hile yapmakla 
suçlandılar. Bu siyasal başarısızlıklar 
sonrasında Hasan El Benna tarafından 
oluşturulan (silahlı) “Gizli Birim’in” devreye 
sokulduğu görülür. Gizli Birim ilk eylemlerini 
Yahudilere karşı yaptı. (15)

Mısır’da 1952’de “Hür Subaylar Devrimi” 
yaşandı ve Cemal Abdülnasır 1956’da seçim 
ile Cumhurbaşkanı oldu. 1952 ile 1956 arası 
Nasır ile birlikte darbe yaptığı ve darbe sonrası 
cumhurbaşkanı olan Muhammed Necip 
arasında mücadele ile geçti. Nasır o dönemde 
siyasal partilerin kapatılması ve “Özgürlük 
Cephesi” adı altında tek parti kurulmasına 
öncülük etti. 

Müslüman Kardeşler ile Nasır’ın açıkça 
ilk karşı karşıya gelmeleri de bu döneme 
rastlar. Nasır siyasal partilerin kapatılması, 
Mısır’ın krallık değil cumhuriyet olarak yoluna 
devam etmesini savunurken Muhammed 
Necib Nasır’ın özellikle toprak reformu 
kararlarına karşı çıkmış ve Vefd Partisi ile 
Müslüman Kardeşler örgütüne yaklaşmaya 
başlamıştır. Nasır buna karşılık Necip’e yakın 
içişleri bakanını görevden almış ve etkisini 
arttırmıştır. Necip siyasal partilerin kapatılması 
ve Nasır’ın Özgürlük Cephesi genel sekreteri 
seçilmesi sonrasında istifa etmiş ve ev hapsine 
alınmıştı. Müslüman Kardeşler o dönemde 
Necip lehine, Nasır aleyhine düzenlenen, 
yüzbinlerce kişinin katıldığı gösterilerde yer 
aldı. 

Nasır bu gösterilere geniş çaplı gözaltılar 
ile karşılık verdi. Ve darbe sonrası 
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“dokunmadıkları” Müslüman Kardeşler ile 
Nasır arasındaki savaş başlamış oldu. 

Darbe sonrası Müslüman Kardeşler “İngiliz 
sömürüsüne karşı duran” Abdülnasır’ı 
desteklemişlerdi. Asıl amaç kendilerini 
sağlama almaktı. Örgüt Hasan El Benna’nın 
liderliği sırasında toplumun diğer kesimleri 
ve politik güçler ile diyalog arayışı içindeydi. 
Böylece toplum karşısında ve siyaset 
sahasında “legalleşme” hedefini güdüyordu. 
Ancak Abdülnasır iktidarını sağlamlaştırdıktan 
sonra Müslüman Kardeşler de dâhil 
“rakiplerini” elimine etmeye başladı ve örgüt 
de bundan nasibini aldı. 

Müslüman Kardeşler ile Hür subaylar 
arasındaki ilk rahatsızlık örgütün Nasır’ın 
oluşturduğu Özgürlük Cephesi’ne katılmayı 
reddetmesi ile başladı. İki taraftan da suikast 
ile öldürülenler oldu. 

Örgüt 1945 yılında Nasır’a da suikast 
girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı. 
Bu girişim sonrası Müslüman Kardeşler örgütü 
Mısır’da yasaklandı, binlerce üyesi tutuklandı. 
Müslüman Kardeşler bu gelişmelerden sonra 
yeraltına çekildi (16).

Müslüman Kardeşler’i halkın desteğini 
sağlamak ve iktidarı ele geçirmek için dini 
kullanmakla suçlayan Cemal Abdülnasır 1965 
yılında yaptığı bir konuşmada örgüt için şöyle 
der:

“Partiler kapatıldı, Müslüman Kardeşler partisi 
ile de çatıştık 4 yıl boyunca. 1953 – 1954’te 
anlaşmazlıklar yaşadık, bize savaş ilan ettiler 
ve 26 Ekim 1954’te İskenderiye’de bana ateş 
açtılar. Müslüman Kardeşler’in terörist üyeleri 
tutuklandı ve yargılandı.
1954’te İngilizler ile (Mısır’dan) çıkmaları için 
müzakere yapıyorduk. Aynı anda Müslüman 
Kardeşler örgütü üyeleri İngiliz büyükelçiliği 
çalışanları ile gizli toplantılar yapıyordu. Onlara 
(İngilizlere) “iktidarı ele geçireceğiz” diyorlardı.
Müslüman Kardeşlerin davetleri, bütün 
söyledikleri aldatmacadır, dini kullanmaktır.”

Cemal Abdülnasır yine de Müslüman 
Kardeşler ile ilişkileri düzeltmek için 

görüşmeler yaptıklarını ancak onları 
“iyi vatandaş olmaları için” yapılan bu 
görüşmelerin başarısızlık ile sonuçlandığını 
savunduktan sonra şöyle devam ediyor:

“1953’te biz gerçekten dürüst bir şekilde, 
üyelerinin doğru yolu bulabileceklerini 
düşünerek Müslüman Kardeşler ile işbirliği 
yapmak istedik.”

Nasır kendisinden kadınlara peçeyi 
zorunlu kılmasını, kadınların çalışmasının 
yasaklanmasını, sinema ve tiyatroların 
kapatılmasını isteyen İhvan üyesine verdiği 
cevabı şöyle anlatıyor: 

“Bana ‘yönetici olarak kadınların peçe 
takmasından sen sorumlusun’ dedi. Ona başı 
açık kızkardeşin eczacılık fakültesinde okuyor, 
peçe takması için niye onu zorlamıyorsun? 
Eğer sen peçe takması için kızkardeşini 
zorlayamıyorken ben 10 milyon Mısırlı kadını 
nasıl zorlayabilirim? 

Kadınların çalışmasına izin vererek onların 
kendilerini korumalarını da sağlıyoruz. Bir kadın 
neden kötü yola sapar? Fakirlik nedeniyle 
ihtiyacı olduğu için. Çocukları ya da anneleri 
hasta olduğu için ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
bedenlerini satan kadınların olduğunu biliyoruz. 
Bu nedenle çalışmalarına izin vermek kadınları 
korumaktır. Kadınların çalışmalarına izin 
vererek onları özgürleştiriyoruz.

Geçen yıl 1964’te hepsini (hapishaneden) 
serbest bıraktık, eski işlerine, memurluklarına 
dönmelerine izin verdik. Bir yıl sonra yeni 
komplolarını keşfettik. Gizli şebeke, suikast, 
cinayet planları.

Onlara göre bütün Mısırlılar kâfir sadece 
kendileri Müslüman.

Hepsini tutukladık. Bunun Cemal Abdülnasır’a 
suikast girişimi ile alakası yok. Eğer Abdülnasır 
öldürülseydi bin Abdülnasır çıkardı. 

Bunlar Müslüman değil, kardeş de değil, hepsi 
kötücül insanlar, Bağdat Paktı ile, Arap gericiliği 
ile, düşmanlarımız ile işbirliği yapıyorlar. Açık 
kanıtlar ile ispat ettik ki Müslüman Kardeşler 



DAYANIŞMA FORUMU 2022 SAYI 04 | 77

kendilerine besleyen sömürgeciler ve gericilerin 
çıkarı için çalışmaktadır.” (17)

Müslüman Kardeşler ve Terör

“Hedefimiz Allah’tır (Allah’a ulaşmaktır), 
Peygamber liderimizdir, Kur’an anayasamızdır, 
cihad yolumuzdur, Allah yolunda ölmek en 
büyük umudumuzdur. – Müslüman Kardeşler 
Örgütü (18)

Bu sözler İhvan’ın gerektiğinde silah kullanma, 
şiddete başvurma, kısaca cihat etme 
kararlılığının göstergesidir.

Müslüman Kardeşlerin kuruldukları ilk 
zamanlarda oluşturdukları imajın aksine kendi 
yaşam tarzı modellerini sadece anlatmakla, 
tebliğ ile, davet ile, kendi hastaneleri, 
okulları, yardım kuruluşları, dernekleri, 
gazeteleri, basımevleri, kitabevlerini kurmakla 
yetinmediler, Özellikle Suriye tarihi İhvan’ın 
gerektiğinde kanlı yöntemler kullanabildiğini 
de ortaya koyuyor.

Suriye’ye geçmeden önce Mısır’daki silahlı 
İhvan’a göz atalım:

Hasan El Benna 1940’ların başında doğrudan 
kendisine bağlı “Gizli Aygıt” isimli silahlı bir 
kanat oluşturdu. 

• Aygıt ilk suikastını 1945 yılında gerçekleştirdi 
ve Mısır Başbakanı Ahmet Mahir Paşa MK 
üyesi bir avukat tarafından öldürüldü.
• Temyiz yargıcı Ahmet Hazinedar, bir 
yargılamada örgüt üyelerine verilen ağır hapis 
cezasını onadığı için öldürüldü (1948)
• Mısır Başbakanı Mahmut Nukraşi Paşa 
öldürüldü (1948)
• İhvan’ın Mısırda şok etkisi yaratan başbakan 

suikasti sonrasında Hasan El Benna 1948 
yılında öldürüldü.
• Mısır Başbakanı Enver Sedat, İhvan’ın ordu 
içindeki yapılanması olan Mısır Devrim Konseyi 
adlı örgüt tarafından öldürüldü (1981) (19)

Müslüman Kardeşlerin Suriye tarihi Mısır’dan 
çok daha kanlı

Suriye’de Siyasal İslamcı muhalefetin ana 
aktörü olan Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın 
ne zaman kurulduğu ile ilgili net bir tarih 
yoktur. Ancak teşkilatın Suriye kolunun 
kurulması Mısır’da eğitim alan Suriyeli 
öğrencilerin burada Müslüman Kardeşler 
Hareketi ve kurucusu Hasan el Benna’dan 
etkilenmesiyle başladığını söyleyebiliriz 
ki kaynakların çoğunda da böyle kabul 
edilmektedir. 

Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın Suriye’de 
kuruluş tarihiyle ilgili Suriye İhvanı’nın 
dördüncü lideri Adnan Saadeddin, Suriye’de 
ilk dönemlerde dernek ve cemiyetlerin 
birleşmesiyle 1940’lı yılların ortalarında 
kurulduğunu belirtmektedir. (20) 

Ancak lise yıllarındayken Suriye Müslüman 
Kardeşler Örgütü’ne katılan, daha sonra Hama 
öğrenci sorumlusu olan Said Havva örgütün 
ilk kuruluş adımlarını 1933’e kadar götürür. 
Havva’ya göre Sibai daha o yıllarda bir cemiyet 
kurulmasını düşündü. (21)

1937’de Halep’te “Dar El Arkam” Şam’da 
“Müslüman Gençler” Humus’ta “Rabıta 
Cemiyeti” ve Hama’da “Müslüman Kardeşler” 
kuruldu. Müslüman Kardeşler 1947’de 
Suriye’deki bütün şehirlerde Sibai’nin 
gözetiminde faaliyet gösteriyordu. (22)

Suriye’de Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın 
kurucusu olan Şeyh Mustafa El Sibai’nin 
de içinde olduğu El Hidaye Cemiyeti 1930 
yılında kurulmuştur. 1932 yılında kurulan 
Cemiyet’ül Temeddün El İslami Derneği de 
dikkat çeken örgütlenmelerden birisidir. Bu 
derneğin başkanlığını yapan isimler arasında 
2011 yılında Suriye’de başlayan krizin ardından 
kurulan muhalif oluşum Suriye Devrimci ve 
Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK)’nun 
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da bir dönem başkanlığını yapan Ahmet Muaz 
El Hatip de vardır. 

Örgüt 1949’daki parlamento seçimlerine 
katılacak kadar güçlenmişti. Müslüman 
Kardeşler Teşkilatı’nın aday gösterdiği isimler 
arasında Mustafa El Sibai, Muhammed 
El Mübarek, Abdülhamid El Tabbağ, Aref 
El Tarakci, Ömar Bahaelddin El Emiri ve 
Maaruf El Devalibi vardı. Bu seçimlerde 
İhvan’ın kendi adayları dışında iki Hristiyan 
adayı desteklemesi de dikkat çekmektedir. 
Suriye’de başbakanlık yapmış olan İhvan önde 
gelenlerinden El Devalibi 1950 yılında kurulan 
Halid El Azim hükümetinde de ekonomi 
bakanı olarak da görev yapmıştır.

Müslüman Kardeşler, Suriye genelinde 
güçlendikten sonra artık toplum adına 
muhalefet ediyor ve birçok konuda kendi 
görüşlerini ortaya koyuyordu. 1950 yılında 
hazırlanan anayasa taslağı bunlardan biridir. 
İhvan bu taslağa “Devletin dini İslam’dır” 
maddesinin eklenmesi için uzun uğraşlar 
vermiştir.  Örgütün bu konudaki en büyük 
müttefiki ise Suriye’de toplum üzerinde büyük 
bir etkiye sahip olan “ulema” diye tabir edilen 
din adamları sınıfıydı. Anayasa hazırlama 
komisyonunda kurucu lideri Mustafa Sibai ile 
temsil edilen Müslüman Kardeşler’in ateşli bir 
şekilde savunuculuğunu yaptığı bu madde 
komisyonda kabul edildi ancak daha sonra 
parlamentodaki siyasi gruplar tarafından 
anayasadan çıkarılmasına karar verildi. 

İhvan’ın Suriye’yi seçmesinin nedenlerinden 
biri Mısır’da çok rahat edememesiydi. 
Kurulduktan kısa süre sonra uluslararası bir 
örgüt niteliğine ulaşan Müslüman Kardeşler 
Teşkilatı’nın Suriye kolu, 1950’li yıllarda 
bölgedeki en aktif İhvan teşkilatıydı. 

1963 yılında Baas’ı iktidara taşıyan darbeyle 
beraber Müslüman Kardeşler Teşkilatı 
Baas yönetimine karşı yoğun bir muhalefet 
başlattı. İhvan’ın bu muhalefeti özellikle 
Hama kentinde ve diğer şehirlerde Baas 
mensuplarına yönelik silahlı şiddet eylemleri 
halindeydi. Baas’ın ülkeyi demir yumrukla 
yönetmeye başlaması karşısında İhvan da 
giderek radikalleşmekteydi. 

İhvan’ın ilk büyük eylemi 1964 yılındaki 
Hama kepenk kapatma eylemidir ve BAAS’ın 
kamulaştırma uygulamalarına karşı yapılmıştır. 
Bu isyan Müslüman Kardeşler’in Suriye 
tarihinde ilk kanın döküldüğü eylemdir. Önce 
sivil itaatsizlik şeklinde başlayan bu isyan 
daha sonra devlete karşı vur-kaç eylemlerine 
dönüştü. Ancak Baas iktidarının bu eylemlere 
cevabı çok ağır olmuş ve isyan sona 
erdirilmiştir. 

Müslüman Kardeşler’in önde gelen 
isimlerinden Mervan Hadid ve Said Havva gibi 
radikal isimlerin başını çektiği ayaklanmada 
hükümetin ilköğretimde din dersini 
kaldırmasını engellemek ve yeni bir medeni 
kanun (Ahval-i Şahsiyye Kanunu) yapılmasının 
önüne geçmek gibi hedefler de vardır. 
Ayaklanmanın başını çeken İhvancı liderlerden 
Said Havva, hatıratında ayaklanmanın olumlu 
sonuçlarından bahsederken, din dersi 
maddesinin korunduğunu belirtmektedir. 

64 isyanının bastırılması sonrası rahatsızlık 
sürse de örgüt 1973’e kadar görece sessiz 
bir dönem geçirdi. 1973’te bir kriz daha, 
yine anayasa üzerinden patlak verdi. İhvan, 
anayasada devlet başkanının diniyle ilgili ibare 
bulunmaması üzerinden din adamları sınıfının, 
Baas’ın devletin ve toplumun lideri olduğuna 
dair sekizinci maddesiyle Nasırcı, komünist vb. 
kesimlerin harekete geçebilmeleri için uygun 
ortamın oluştuğunu düşündü ve Hafız Esad 
üzerinde baskı kurmaya çalıştı. O dönemde 
yaşanan kriz üzerine Esad geri adım attı. 
Krizden sonra diğer din adamları Esad’ın geri 
adımı karşısında yumuşama eğilimi gösterdi 
ancak İhvan liderlerinden Said Havva gizli 
bir şekilde bildiri yayınlayarak “Alevilerin 
sultasının” düşmesi çağrısı yapmıştır. Havva’nın 
bu adımı İhvan’ın Hafız Esad döneminde 



DAYANIŞMA FORUMU 2022 SAYI 04 | 79

Baas’a karşı muhalefetinde mezhepsel etkinin 
ne kadar baskın olduğunu göstermektedir. 

İhvan’ın Suriye’de silahlı mücadele adımını 
somut biçimde attığı yıl ise 1975’tir. 1975 yılında 
Abdülsettar El Zaim tarafından yönetime 
karşı savaşmak için askeri bir yapı kuruldu. 
Bu yapı daha sonra Suriye’de radikal İslam’ın 
önde gelen şahsiyetlerinden Mervan Hadid’e 
bağlılığını bildirdi. Baas İktidarı ile Müslüman 
Kardeşler savaşının önemli duraklarından 
biri olan 1979’da Halep’teki Topçu okuluna 
saldırılması ve onlarca öğrencinin 
katledilmesiyle sonuçlanan kanlı olayı yine bu 
askeri yapı gerçekleştirdi.

İhvan her ne kadar sorumluluğunu kabul 
etmese de bu yapının üyeleri İhvan’a 
bağlı olduklarını açıkladı. Ülkenin birçok 
bölgesindeki şiddet eylemlerinin yanı sıra 26 
Haziran aynı örgüt 1980’de Devlet Başkanı 
Hafız Esad’a yönelik suikast girişiminde 
bulundu. Bu girişim iktidarın Müslüman 
Kardeşler’e karşı “daha sert önlemler 
almasının” sebeplerinden biridir.

Yönetime karşı şiddet eylemlerinde dini vurgu 
ve mezhepçilik etkisi de giderek artıyordu. 
Baas yönetiminde başta Aleviler olmak 
üzere azınlıkların giderek etkin olmaları –ki 
devlet başkanı Hafız Esad da Alevi inancına 
mensuptu- yönetim karşıtı radikal İslamcı 
muhalefetin ana argümanlarından birini 
oluşturmaktaydı. 

Örneğin Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile 
irtibatı olan “Mücahidin” adlı grubun gizlice 
basılan El Nadhir adlı gazetesinde çıkan 
makalelerde, Alevi mezhebiyle ilgili “İslam 
dışı” ve “kafir” olarak bahsedilmekte, yönetim 
ise “Alevi ateizmi” olarak nitelendirilmekteydi. 
Hafız Esad’a yönelik suikast girişiminden sonra 
yönetim, 8 Temmuz 1980 tarihli ve 49 sayılı 
kanunla Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na 
üye olmanın cezasını idam olarak belirledi. 
Buna rağmen Müslüman Kardeşler Teşkilatı 
artık Baas iktidarına karşı gerilimi daha da 
yükseltmeye başladı. 1982 yılında Hama kenti 
merkezli olmak üzere rejime karşı topyekûn 
bir savaş çağrısı yapılmaya başlandı. Ancak 
Baas yönetiminin İhvan’ın bu ayaklanmasına 

karşı vereceği sert ve kanlı cevap Müslüman 
Kardeşler Teşkilatı’nın Suriye siyasi arenasında 
neredeyse yok olmaya kadar getirdi.
 
Bu kanlı mücadeleye rağmen Hafız Esad’ın 
Müslüman Kardeşler’e yönelik sert tutumunda 
belli dönemlerde yumuşama görüldüğü 
zamanlar olmuştur. Örneğin 1990’larda 
teşkilatın ruhani lideri Abdülfettah Ebu Ğudda 
ve Hişam el Burhani gibi isimlerin “politika 
yapmamaları şartı ile” ülkeye dönmesine 
cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle izin 
vermiştir. Yine bir tehdit oluşturmamaları 
kaydıyla İslami dernek ve eğitim merkezlerine 
de izin vermiştir. 

Devam etmeden önce Hama isyanı ve 
bastırılması ile ilgili bazı çevrelerce yaratılan 
algıya karşı bazı gerçeklerin de özetlenmesi 
gerekir:

Hama isyanı ve öncesinde Müslüman 
Kardeşler Suriye’de kanlı eylemlerini had 
safhaya ulaştırmıştı. Özellikle Alevi bilim 
insanları, din adamları, siyasetçiler, Alevi 
olmasa da yönetim yanlısı olarak görülen 
isimler hedef alınmış, Şam’da belediye 
otobüslerinin hedef alınması gibi saldırılar 
yaşanmıştır.

Hama’da ise “ayrı bir devlet oluşturma süreci” 
başlatılmış ve yönetim bütün bu gelişmelere 
rağmen krizi barışçıl yollar ile çözmeye 
çalışmıştır. Ordunun Hama operasyonu 
öncesi yaklaşık 8 saat süren bir pazarlık 
dahi yapılmıştır. Ancak Müslüman Kardeşler 
uzlaşmaya yanaşmamış ve operasyon 
başlamıştır. Ölenlerin sayısı kimi kaynaklarda 
30, kimilerinde 50 bin olarak gösterilse 
de ABD belgelerinde bile yaklaşık 4 bin 
olarak verilmektedir. Hama’da bu isyanın 
bastırılması sonrası Esad’ın emri ile ölenlerin 
ailelerine konut yaptırmıştır. Bu konutların 
sayısı 3700’dür ve bu rakam ölenlerin sayısı 
konusunda daha sahici fikir vermektedir. 
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Arap Baharı ve Müslüman Kardeşler
Müslüman Kardeşler 1982 Hama operasyonu 
ve Mısır’da Enver Sedat suikastı sonrası 
çekilmek zorunda kaldığı sahneye 2011’de 
tekrar dönmeye çalıştı. Özellikle Mısır’daki 
isyanda “rol çalarak” iktidara geldi. Bunda 
İhvan’ın diğer isyancılara göre daha kadim, 
tecrübeli, örgütlü olmasının etkisi büyüktür. 
Arap Baharı adı verilen süreci destekleyen Batı 
için ise İhvan “işbirliği yapılabilecek” bir örgüttü 
ve Muhammed Mursi Mısır’da yüzde 46, 
42’lik bir katılımla yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçiminde yüzde 51’lik oy oranı ile iktidara 
geldi. Bu oran aslında Mısır halkının sadece 
yüzde 25’nin onayını aldığı anlamına geliyordu.

Mursi iktidara gelir gelmez halka “şeriat 
yasalarını getireceği” vaadinde bulundu. Libya, 
Tunus gibi ülkelerde de İhvan aynı rüzgâr ile 
ya iktidar ya da iktidar ortağı oldu. Suriye’de 
ise isyanın motor gücü olmaya çalıştı ancak 
bir yandan halk içinde destek görmemesi 
diğer yandan strateji gereği “geride kalmak 
istemesi” nedeniyle etkin olamadı. Arap Baharı 
döneminde İhvan tarihinin en parlak dönemini 
yaşıyordu. Ancak Suriye’nin direnmesi, Mısır’da 
Abdulfettah El Sisi’nin askeri darbe ile Mursi’yi 
devirmesi İhvan’ın “İslam dünyasına hâkim 
olma” rüyasının kısa sürmesine neden oldu.

Bu gelişmeler sonrasında İhvan’ın gerilemesi 
başlamıştır.

İhvan’ın Uluslararası İlişkileri

Suudi Arabistan, BAE gibi ülkeler tarihleri 
boyunca kendileri için tehlike olarak gördüler. 
Katar ise örgütü bölgede uygulamak istediği 
politikaların motor gücü olarak gördü. Katar’ın 
dünya sahnesinde Suudi Arabistan’dan 
rol çalmaya çalışması, MK’nin Arap Baharı 

sürecinde güçlenmesi Suudi Arabistan 
ve BAE’yi fazlası ile rahatsız etti. 2017’de 
yaşanan Suudi Arabistan ve BAE’nin Katar 
krizin sebeplerinden birisi Katar’ın Müslüman 
Kardeşler’e verdiği destektir. Hatırlanacağı 
gibi Türkiye bu krizde Katar’ın yanında Suudi 
Arabistan ve BAE’nin karşısında yer aldı.

Türkiye Mısır’da her zaman Müslüman 
Kardeşler’in yanında yer aldı. Bugün Mısır - 
Türkiye ilişkilerinin bozuk olmasının nedeni 
Türkiye’nin Mısır’daki isyan sırasında ve 
Mursi’nin devrilmesi dâhil isyan sonrasında 
Müslüman Kardeşler’e verdiği destektir. Mısır 
Türkiye’nin bu desteğini “kendi iç işlerine 
karışılması” olarak görmüştür.

Türkiye’de iktidar Mısır’daki darbe 
sonrasında bir yandan “ruhani kardeş” diğer 
yandan “model” olarak gördüğü örgütün 
yöneticilerinin barınmasını sağlamış ve Türkiye 
neredeyse Müslüman Kardeşler’in yeni 
merkezi haline gelmiştir. İhvan propagandası 
ve Sisi karşıtlığı yapan bazı TV kanalları ise 
İstanbul’dan yayınlar yapmışlardır. 2011’de 
İhvan’ın iktidara geldiği dönemdeki en büyük 
propagandistlerinden İhvan mensubu Yusuf El 
Karadavi gibi isimler ise Katar’da faaliyetlerine 
devam etmişlerdir.

Suudi Arabistan ile BAE - Katar krizinin 
çözülmesi Katar’ın İhvan konusunda geri 
adım atması ile olmuştur. Türkiye de Katar’a 
paralel olarak Mısır ile yaptığı normalleşme 
görüşmelerinde İhvan konusunda geri 
adım atmıştır. Türkiye’nin Körfez ülkeleri ile 
normalleşme süreci bir yandan bu süreç 
sonrası başlamıştır. Elbette u ülkeler ile başka 
başlıklar altında da problemler ya da görüşme 
konuları vardır ancak İhvan Arap Baharı 
adı verilen süreç ve sonrasında en büyük 
problemlerden birini oluşturmaktaydı.

Türkiye’nin Suriye olan ilişkilerinde de 
İhvan önemli yer tutar. Türkiye BAAS’a karşı 
her zaman İhvan’ın yanında yer almıştır. 
Suriye’nin 80 ve 90’larda Türkiye’ye karşı 
“Apo / PKK” kozunu kullanmaya çalışmasının 
sebeplerinden birinin bu olduğu ifade 
edilmiştir. İhvan’ın geçmişte Türkiye’de 
kamplarının olduğu birçok kez dile getirilmiştir. 
(23)
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İhvan bugün artık Mısır’da, Suriye’de, 
Tunus’ta, Libya’da varlığını sürdürse de eski 
etkinliğinden çok uzaktadır. Bu ülkelerin 
bazılarında iktidarı da görmüş olan İhvan’ın 
toplumda bir rol model olarak karşılığının 
olmadığı Arap Baharı sürecinde görüldü.

İhvan’ın ABD ve Britanya ile İlişkileri

İhvan’ın dış ilişkilerinde Britanya ve ABD öne 
çıkar. Ancak İngilizler ABD’lilere göre İhvan 
konusunda çok daha aktif, yakın ilişki içinde 
olmuşlardır.

Müslüman Kardeşler örgütünün İngilizler 
tarafından kurulduğu, Hasan El Benna’nın 
İngilizler ile ilişkisinin olduğu, örgüt ile ilgili 
tartışmalarda dile getirilen iddialar. Bu 
iddiaların kesin olarak kanıtlanabilmesi için 
bugüne kadar ortaya konulan somut bir 
belge yok. Ancak örgütün “Batı’nın radarından 
kaçmadığını” düşündüren örnekler mevcut.

Örneğin, İngiliz gazeteci ve araştırmacı Mark 
Curtis ‘in “Gizli İlişkiler, Britanya’nın Radikal 
İslam ile Gizli İşbirliği” kitabından alıntı yapılan 
bir makalede İngiltere’nin, kurulmasının 
hemen ardından örgüte maddi yardım yaptığı 
iddia ediliyor. (24) 

Örgüt 1928’de kurulduğunda o dönemde 
kanalın işletmecisi olan İngilizler, Kanal 
çalışanı 6 kişi ile birlikte örgütü kuran Hasan 
El Benna’ya 500 Pound yardım yaptı. Örgüt 
1941’de çok güçlendi ve İngilizler örgüte kendi 
yatırımlarına saldırmamaları için maddi yardım 
teklifinde bulunmaya başladılar. 

İngilizler aynı yıl dönemin başbakanı Emin 

Osman ile bir toplantı yaptılar. Hükümetin 
Müslüman Kardeşler’e gizli şekilde maddi 
yardımda bulunması, aynı zamanda 
faaliyetlerinin izlenmesi için aralarına muhbir 
yerleştirilmesi hususunda anlaştılar. Muhbirler 
İhvan’ın Filistin kolunun Naziler ile temas 
kurması sonrası örgütün Nazi Almanyası 
ile olası bağlantılarını takip etmek üzere 
görevlendirildi. 

Hasan El Benna’nın Mısır hükümeti tarafından 
öldürüldüğü genel kabul görür ancak Curtis, 
El Benna’nın (kendi grubu içindeki) takipçileri 
tarafından vurulduğunu öne sürer. İngilizlerin 
El Benna’dan sonra yönetime gelen Hasan El 
Hudeybi ile olan ilişkisine dikkat çeker.

İngilizler Hudeybi’nin temsilcileri ile buluşur 
ve Hür Subaylar darbesi sonrası Mısır’a baskı 
yapmak için örgütü kullanmak isterler. Bu 
görüşmelerden birinde İhvan temsilcisi 
İngilizlere “Eğer Mısır bütün dünyada dost 
ararsa sadece Britanya’yı bulur” demiştir.

Nasır Müslüman Kardeşler’i devrimin 
arkasından iş çevirmek ve İngilizleri İhvan ile 
komplo içinde olmakla suçlamıştır.

Amerikalılar İngilizlerden çok sonra olsa da 
Müslüman Kardeşler ile ilişki kurmaktan 
çekinmemişlerdir. Amerikalı diplomatlar 
ilk yıllarında Müslüman Kardeşler’e ilgi 
göstermemişlerdi. (25) İkinci dünya savaşı 
yıllarına kadar ABD’nin Mısır ile ilişkisi daha çok 
küçük hacimli ekonomik ilişkiydi. 

İkinci dünya savaşı sonrası ekonomik dengeler 
değişince ABD’liler de Mısır’ın sosyal ve dinsel 
akımlarına karşı “ilgi duymaya başladı.”

1940’Ların sonunda örgüt kendisini zaten 
Amerikalılara tanıtmıştı. Kahire’deki ABD 
büyükelçiliğine “Siyonist yerleşimine” verilen 
desteğin protesto edildiği 320’den fazla 
mektup gönderilmişti. ABD’li diplomatlar 
yazışmalarında o yıllarda Müslüman 
Kardeşler’i “fanatik Müslüman bir cemiyet” 
olarak tanımlıyorlardı.

Ancak Abdülnasır’ın iktidara gelmesi 
ve Mısır’ın Sovyetler Birliği’ne yanaşma 
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tehlikesinin ortaya çıkması ile birlikte 
örgüt “fanatik” olmaktan çıktı ve “ortodoks” 
tanımı kullanılmaya başlandı. Amerikalılar 
da Müslüman Kardeşler’i “keşfetmişti.” 
Örgütün El Benna’dan sonraki lideri Hudeybi 
ile Amerika’nın o dönemdeki konsolosu 
arasında toplantılar yapıldı. Örgütten beklenti 
“Sovyetler’e bağlı Mısır ordusuna” baskı 
yapmasıydı.

Bu gibi girişimlere rağmen örgüt soğuk savaş 
döneminde ABD’nin öncelikleri arasında yer 
almadı. Ancak yine de İhvan ile Nasır / ordu 
arasındaki mücadele dikkat çekici şekilde 
rapor edilmeye devam etti.

1960’larda Nasır tarafından bastırılan İhvan 
hareketi ile ABD arasında örgütün yeraltına 
çekilmesi nedeniyle iletişim neredeyse koptu.
 
ABD’nin İhvan’a ikinci bariz dönüşü 2012’de 
Mısır’da da yaşanan “Arap baharı” sürecindeki 
iktidar değişikliği sırasında olmuştur. Dönemin 
ABD dışişleri bakanı Hillary Clinton 11 Eylül 
saldırıları sonrası radikal / siyasal İslamcı 
hareketlerin yoğun ve sert şekilde tartışıldığını 
unutuvermiş ve “Barışçıl ve şiddete karşı olan 
tüm taraflar ile ilişki kurmanın ABD’nin çıkarına 
olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bizimle 
konuşmak isteyen Müslüman Kardeşler üyeleri 
ile diyalogu memnuniyet ile karşılarız” demiştir.

Clinton’dan sonra göreve gelen John Kerry 
ABD’nin pragmatik politikasını daha da bariz 
şekilde vurgulamıştı: “Bazıları geçmişte Mısır 
rejimine gösterdiğimiz toleransı eleştiriyor. 
İlişkimizin Amerikan dış politikasına fayda 
sağladığı ve bölgede barışı desteklediğine dair 
bir anlayış da vardı. 30 yıldır Mübarek rejimi 
politikası izledik. Şimdi Mübarek sonrasına 
bakmalı ve bir Mısır politikası geliştirmeliyiz.”
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