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DIŞ POLİTİKADA MEDENİYET
TASAVVURU VE KAFKASYA

Dr. Hasan OKTAY
KAFKASSAM, Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı.

Kafkasya Türkiye Rusya, Türkiye İran ilişkilerinin en önemli kesişme/
buluşma noktasıdır. Türkiye’nin doğuya, Türkistan coğrafyasına açılan kapı-
dır. Kafkasya üzerinde zaman zaman oluşan İran-Rusya ittifakı çoğu zaman 
Türk ve Türk dünyası için iyi sonuçlar vermemiştir. Türkiye merkez ülke olma 
iddiasında ve bu iddiayı gerçekleştirmek için de dış politikada kendine mahsus 
hamleler gerçekleştirmek zorundadır. Birçok uluslararası ilişkiler teorisinin 
yoğun şekilde gündemde tutulduğu süreçte Türkiye kendine mahsus yöntem 
geliştirmeliydi. Uluslararası ilişkiler dış politika ülkemizde önemli bir tartışma 
alanıdır.  Bir taraftan dünya sisteminin dışında/ tartışılan konuların dışında kal-
mamak, diğer taraftan da kendinize ait bir gündem oluşturmak gerekmektedir.  
Son 14 yılda özellikle AKP iktidarı döneminde dış politika oldukça ön plana 
çıkmış Ahmet Davutoğlu önce danışman sonra dışişleri bakan ve daha da sonra 
başbakan olarak dış politikanın ön planda tutulmasının önünü açmıştır. Fakat 
uygulamaları teori pratik arasındaki uçurum Davutoğlu’nun siyasi hayatını bi-
tirmiş ve sıfır sorun stratejisinden sırf sorun neticesine ulaşıldığından Davu-
toğlu post modern bir darbe ile başbakanlıktan uzaklaştırılmıştır.1 Bu uzaklaş-
tırılma dış politika açsından faydalı sonuçlar vereceği beklenirken iç politikada 

1 Bu sempozyum yapıldığında İsrail Türkiye, Rusya Türkiye ilişkileri henüz başlamamış, 
hatta gerginlik hat safhada idi. Bizim sunumumuz bu gerginlik politikalarının yanlışlığı 
ve kesinlikle düzeltilmesi gerektiği üzerinde olmuştu. Şimdi kitap için sunum gözden 
geçirilirken yeni gelişmelere de temas edilecektir. Zira kafkassam olarak sürekli bu konulara 
temas edilerek AKP’nin dış politikadaki yanlış uygulamalarına dikkat çekilmiş ve olması 
gerekenler izah ve ifade edilmiştir. Neticede Başbakan Binali Yıldırım yeni bir dış politika 
konsepti ile hareket ederek dostlukları çoğaltmak düşmanlıkları azaltmak üzerine bir yol 
izleyeceklerini ifade ederek İsrail Rusya ve Mısır ile barışılacağının sinyallerini vermişti. 
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ise Davutoğlu’nun şahsında mekteplilerin tasfiyesi, siyasette alaylıların hâkim 
olmasının önünü açtığından yakın gelecekte hem iç politikada ve hem de iç 
politikada ciddi sayılabilecek zaaflar ortaya çıkacaktır. Alaylı ile mekteplinin 
arasında bir yer oluşturmaya çalışmanın ise zamanı geçmiş oluyor. 

Dış Politika Ve Medeniyet Tasavvuru2

Soğuk savaş döneminde Türkiye’nin NATO üyesi olarak dış politikada 
kendine mahsus bir tarz geliştirme imkânı oluşmamıştı. Türkiye özellikle İs-
mail Cem’in dışişleri bakanı olmasıyla dış politikada dünya gündemine gel-
meye başladı.

1999 Depremi ile dünyaya açılım her zamankinden daha çok kendini his-
settirdi. Bir medeniyet tasavvuru aracı olarak dış politika yeniden gündeme 
gelirken gözden kaçan birçok nokta oldu. Bunların başında Türkiye’nin son 
150 yılının iyi bilinmesi gerektiği gerçeğidir.

1828de Rusya ile İran coğrafyasında hâkimiyet süren Türk hanedanlığı 
arasında imzalanan Türkmençay3 anlaşması Türk-İslam medeniyeti için bir 
kara gün dönümü noktasıdır. Bu anlaşmadan çok değil 90 yıl sonra Türkler İm-
paratorluklarını kaybetmiş, iddiası oldukları medeniyet adeta bir yaya gibi sı-
kıştırılmış ve ebediyen yerinden çıkmamacasına sıkı bir şekilde hapsedilmiştir. 
Bu yay doğuda Gürcistan-Ermenistan, Batıda Yunanistan-Bulgaristan, güney-
de ise Suriye-Irak suni devletleriyle ihata edilmiş, adeta bir daha kımıldaya-
maz hale getirilmiştir. Böylece Türkler tarihe mal olan medeniyet hamlelerini 
bir daha cihana yayamayacak şekilde yeryüzünden silinecek noktaya geldiler. 

Tarihi gelişim ve zaman mekân ilişkisi medeniyetleri tekrar yaşanır kıl-
maya zorlar bu teori en iyi Anadolu coğrafyasıyla anlaşılır. Artık Anadolu coğ-
rafyası bu sıkışmışlığı yavaş yavaş kendi içerisindeki gelişimiyle aşacağı nok-
taya gelmiş, tabii bir süreç yaşamaya başlamıştı. Bu noktada sistemi kendi içe-
risinde hapseden adeta medeniyet yayımızı Anadolu coğrafyasına hapsedenler, 
onu doğuda Gürcistan-Ermenistan, Batıda Yunanistan-Bulgaristan, güneyde 
ise Suriye-Irak suni devletleriyle ihata edenler şimdi tekrar devreye girmiştir.

2  http://www.kafkassam.com/dis-politika-ve-medeniyet-tasavvuru.html
3 Türkmençay anlaşması için bkz. Mehman Süleymanov, Türkmençay Müqavilsi, Bakı 

2015,Türkmençay anlaşması hakkında yazılan en kapsamlı çalışmalardan biri olan bu 
çalışma Azerbaycan’da tarih sahasında yapılan araştırmaların ses getirmeye başladığını 
göstermesi açısından önemlidir. 
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Aslında bir dünya görüşü içerisinde kendinizi izah edemezseniz ve bu iza-
ha uygun gelişmeleri yönlendiremezseniz sizi yöneten ve yönlendirenler çok 
olur. Anadolu’ya sıkışmış ve kendi tabii seyrinde bu sıkışıklıktan çıkacak olan 
bir medeniyet tasavvurunu siz yabanıl düşüncelerle heba etmeye çalışırsanız 
doğan sonuçlar sizi boğar. Kendi iddianızı kendi elinizle heba etmiş olursunuz. 
Bu bağlamda Dış politika medeniyet tasavvuru kazasız belasız kendi mecra-
sında açılmasına yardım etmelidir. Doğuda Kafkasya’ya4 açılan Gürcistan-Er-
menistan, Batıda Avrupa’ya Yunanistan-Bulgaristan, güneyde ise Suriye-Irak 
suni devletleriyle girilen girişilecek olan ilişkinin temelleri bu medeniyet ta-
savvuru çerçevesinde olmalıdır. Her bir devleti ayrı ayrı incelemek gerekir.

. Türkiye’nin doğuya açılan kapısı bağlamında Gürcistan ve Ermenistan 
medeniyet tasavvuru bağlamında dikkate calip bir noktadadır.5 Aynı şekilde 
Yunanistan Bulgaristan üzerinde çokça düşünülmesi araştırılması gereken bir 
konumdadır. Suriye Irak konusunda söylenecek çok söz vardır ve herkesin 
gözü önünde cereyan eden olayların ne anlama geldiğini daha iyi kavramak 
adına olayları tekrar tekrar gözden geçirmek bu süreçte Türkiye’ye neler kay-
bettirildiğini görmek gerekir.

Irak Suriye Mısır Türkiye’nin güneye İslam dünyasına sömürülen Afri-
ka’ya açılan kapısıdır. Bu kapı sürekli açık tutulmalıdır. Eski Türkiye betim-
lemesi yapılırken ifade edilen söylemleri bir kere daha gözden geçirip eskiyi 
tenkit ederken eskisinden beter hale düşmek kınadıklarınızı başınıza getirme-
den canınızı almam sözünü hatırlatmaktadır. Türkiye merkez ülke olmayı, rol 
model olmayı, daha da önemlisi mazlumun sığınağı olmayı düşünüyorsa işte o 
zaman dış politikayı ona göre şekillendirmeli, bir medeniyet kurgusu içerisin-
de hareket etmelidir. 

Janjanlı İngilizce metinlerden yapılan çevirilerle dış politikayı şekillen-
dirmeye çalışanların hali Davutoğlu ile sıfırı tükettiler. Tercüme metinlerle ha-
reket eden strateji merkezlerimizin hali içler acısı, bir de bunlara ödeneklerden 
ayrılan paralar dudak uçurtan cinsinden olunca tenkit etmeden geçemeyeceği-
miz bir durum ile karşı karşıya kalmaktayız.

4 Yusuf Tunçbilek, “Kafkasya Türkiye’nin Kalbidir”, http://www.kafkassam.com/kafkasya-
turkiyenin-kalbidir.html

5 Hasan Oktay, Türkiye’nin Doğuya Açılan Kapısı: Gürcistan Sorunlar Algılar, http://www.
haberhergun.com/turkiyenin-doguya-acilan-kapisi-gurcistan-sorunlar-algilar-makale,1130.
html
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Dış politika birilerinin iş, ekmek kapısı ve ya milletvekili olma kapısı 
olmamalıdır. Ömer Seyfettin’in pembe incili kaftan hikâyesinde olduğu gibi 
bu işi aşk mesabesinde yapmak kurgulamak, hedeflemek gerekir. Zira bir me-
deniyetin yeniden tasavvuru söz konusudur. Bu tasavvurda eş dost kayırması 
olamaz, yandaş candaş kayırması olamaz. Planlama yapılır ve uygulamaya 
geçilir. Dış politika İngilizce metin çevirileriyle yönlendirilemez. Görülen o 
ki yeni dönemde fikir kabızlığı Türk dış politikasının canını yakacak ve yeni 
yönelimlerle karşı karşıya kalacak.

Bu kabızlık yeni yönelimleri peşinden getirirken yeni açılımlara ihtiyaç 
olacak. Her bir ülke dostluk kardeşlik kavramları içinde gözden geçirilerek 
yabanıl düşüncelerle değil Türk merkezli Türkiye merkezli fikir görüş ve ham-
lelerle değerlendirilecektir. Bir medeniyet tasavvurumuz var, bir gelecek bek-
lentimiz var ve bunları yabanıl düşünceye kurban vermemek gerekiyor.

Avrupa Birliği süreci Türkiye için vazgeçilmez, Balkanlar bu süreç için 
çok önemli bir köprü olacak. Afrika Arap coğrafyası bugünlerde Türkiye için 
her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir.  Suriye ve Mısır Afrika açı-
lımına köprü olacak. Merkez ülke Türkiye için Türkistan coğrafyası önemli 
Gürcistan ve Ermenistan buna köprü olacak. Rusya ise başlı başına önemli 
Çeçenistan buna köprü olacak. Yeni dış politika önceliklerimiz bunlar olmalı-
dır. Ahmet Davutoğlu’nun el attığı tüm meseleler bir bir Türkiye’nin yüzüne 
kapatılırken Türkiye adeta dış politikada burnunu dışarı çıkaramaz hale ge-
tirilmiştir. Başbakanlık değişimiyle adeta pansuman tedbir ile dış politikada 
meydana gelen dalgalanmayı yönlendirmek ne kadar mümkün olacak bunu 
tartışmak gerekir. 

Kafkaslarda neler oluyor6

Batı bloğu ile Rusya arasında önemli bir rekabet /çekişme alanı haline 
dönüşen Ukrayna-Suriye hattında ilgili taraflar birbirine üstünlük elde edeme-
yince yeni mücadele alanlarına yöneldiler. 

Soçi 2014 

Ukrayna krizi 2014 Soçi olimpiyatlarının sporun sadece spor olmadığını, 
olimpiyatların spor üzerinden uluslararası büyük bir operasyona dönüştüğünü 

6 http://www.kafkassam.com/kafkaslarda-neler-oluyor.html
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göstermiştir. 1980 Moskova olimpiyatları SSCB’nin yıkılış tarihinin başlangı-
cı oldu. Batı’nın Afganistan işgalini gerekçe göstererek Moskova olimpiyat-
larını boykot etmesi ekonomik olarak SSCB’yi bitirdi ve 1992de dağılmasını 
sağladı. Ruslar 2008’de Çin olimpiyat oyunlarının açılış gününde adeta 1980 
boykotunun intikamı gibi algılanan Tiflis harekâtını yaptı ve Çin olimpiyatları 
gölgelenmiş oldu. Batı Çin ittifakı bir anlamda da Rusya tarafından kısmen de 
olsa ötelenmiş oldu. Soçi kış olimpiyatları bütün dikkatleri üzerine çekti bu 
tarihi rekabet süreci Soçi’ye nasıl yansıyacaktı. Kafkaslar Soçi oyunları öncesi 
Rusya için yumuşak karın operasyona en uygun bölgeydi. Hikâyesi ise hazırdı 
ve yıllardır süren rekabet ve çatışma kendi iç dinamiklerini devam ettirirse bu 
Soçi olimpiyatlarına yansır ve olimpiyat rekabetinde beraber kalınan operas-
yonda kim öne geçeceği sorusunu da bir anlamda cevaplandırmış olurdu. 

Soçi ve Terör

Olimpiyatlar Kafkaslarda Ruslara karşı yapılacak terör saldırılarıyla göl-
gelenecek ve ya terör korkusuyla belki de olimpiyatlar iptal edilebilecekti.7 
Dolayısıyla Rusya bütün dikkatlerini Kafkaslara yöneltti. Hem olimpiyatla-
rı organize ediyor, hem de güvenlik tedbirlerini sıkı bir şekilde uyguluyordu. 
Kafkaslar üzerinden Rusya sıkıştırılma stratejisi beklendiği sonucu vermedi. 
Rusya bir taraftan olimpiyatları sağlıklı bir şekilde yoluna koymaya çalışırken 
bir taraftan da Kafkasya’da problem oluşturabilecek radikal söyleme kapılan 
ve Rusya’ya karşı her an eyleme geçebilecek militanları Suriye’ye akıllı bir 
şekilde Cihad söylemiyle yönlendirdi. 8 Olimpiyatların güvenliği bu şekilde 
kontrol altına alınırken Ukrayna problemi yavaş yavaş ısıtılarak olimpiyatlar 
süresince Rusya’nın Ukrayna’ya müdahale edemeyeceği beklentisiyle batı 
Rusya’cı ve ya Rusya için hayati öneme sahip Ukrayna’da sessiz meydan 
devrimi gerçekleştirip Rusya’ya karşı büyük bir hamle yaptı. Rusya olimpiyat 
oyunları üzerinden Kafkaslarda terör saldırısını bertaraf etmekle uğraşırken 
Ukrayna’da oynanan oyuna müdahil olamadı. Olimpiyatla biter bitmez batının 
beklemediği şekilde Ukrayna’ya müdahil oldu. 

7 hasan oktay, Putin sonrası Rusya ve Türk Rus ilişkileri, http://www.kafkassam.com/putin-
sonrasi-rusya-ve-turk-rus-iliskileri.html

8 Maria Tsvetkova, Rusya IŞİD’e katılmak isteyenlere nasıl yardım etti?, http://www.
kafkassam.com/rusya-iside-katilmak-isteyenlere-nasil-yardim-etti.html
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Ukrayna Karabağ

Rusya Ukrayna krizinde aynı Karabağ krizinde uyguladığı yöntemi uygu-
ladı. 9Fiili bir müdahale değil, milis güçleri gayrı resmi destekleyerek oluşacak 
yeni durumu yönetme stratejisi Rusya’nın başarı ile uyguladığı bir yöntem ola-
rak batılıların karşısına çıktı. Batı camiası bu yöntemi Karabağ’da görmemez-
likten geldi.10 Ve 24 yıldır süren Karabağ krizi hala güncelliğini korumaktadır. 
Şimdi Batı bir taraftan Ukrayna’yı kurtarmaya çalışırken diğer taraftan Ka-
rabağ’ı görmemezlikten gelmesi Rusya’nın elini güçlendirmektedir. İkircikli 
politikalar sahada uygulanması mümkün değildir. Karabağ krizi bugün hm batı 
için ve hem de Rusya için içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Karabağ resmiyette 
batılıların da desteklediği ve Hristiyan bir devletin Müslümanlara karşı galebe 
elde ettiği bir Ermenistan olgusu gibi gözükürken asıl arkasında Rusya’nın 
yattığı bir krizdir. Karabağ Suriye Ukrayna krizleri birbirinden bağımsız gibi 
gözükse de aslında birbirini tetikleyen, tetikleyecek olan ve belki de bir dünya 
savaşına sürükleyecek büyüklükte bir problemdir. 11Ukrayna ve Suriye’de bir-
birlerine karşı üstünlük elde edemeyenler Kafkaslarda Karabağ’da alabildiğine 
mücadele alanı elde ederek Rusya’yı bölgede sıkıştırabilirler. Aynı zamanda 
Rusya Kafkasları ve Karabağ’ı bir manevra alanı olarak kullanıp batının bir-
çok hamlesini devre dışı bırakabilir.12 

Karabağ’da savaş 

2016 yılı Mart ayının son haftasında Amerika’da düzenlenen Nükleer gü-
venlik zirvesi esnasında Karabağ’da 1-5 Nisan tarihleri arasında çıkan büyük 
ölçekli çatışmalar hakkında birçok yorum yapıldı. 13 Zirveye gölge düşürmek 
için Ruslar tarafından yönlendirildiği fikrini kuvvetlendirmektedir. 14Karabağ 

9 Rusya, Ukrayna ve Suriye’de aynı taktiği kullanıyor, http://www.kafkassam.com/rusya-
ukrayna-ve-suriyede-ayni-taktigi-kullaniyor.html

10 Süleyman İsmayılbəyli,” Hasan Oktay: “Türkiyənin Azərbaycana diplomatik sahədə 
gözləniləndən daha böyük dəstək olmaq imkanı var””  http://www.kafkassam.com/hasan-
oktay-turkiy%C9%99nin-az%C9%99rbaycana-diplomatik-sah%C9%99d%C9%99-
gozl%C9%99nil%C9%99nd%C9%99n-daha-boyuk-d%C9%99st%C9%99k-olmaq-imkani-
var.html

11  hasan oktay, Putin sonrası Rusya ve Türk Rus ilişkileri, http://www.kafkassam.com/putin-
sonrasi-rusya-ve-turk-rus-iliskileri.html

12 Mübariz BAYRAMOV,” Hasan Oktay: “Yollar ya diplomatiya, ya da savaşdır” http://www.
kafkassam.com/hasan-oktay-yollar-ya-diplomatiya-ya-da-savasdir.html

13 Nazım Cafersoy, “4 Gün Savaşı” ve Bölgesel Dengeler, http://www.kafkassam.com/4-gun-
savasi-ve-bolgesel-dengeler.html

14 http://www.kafkassam.com/erm%C9%99nistan-xalqi-dovl%C9%99tin%C9%99-sahib-
cixmadi.html
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şu an pimi çekilmiş bir el bombası olarak batı ile Rusya arasındaki gerginliğin 
rekabetin arasında gidip gelmektedir. Bu durum kısa süreli çatışmaları tetik-
lemekte, Ermenistan ile Azerbaycan’ı Karabağ konusunda sık sık karşı karşı-
ya getirmektedir.15 Azerbaycan’ın Karabağ konusunda haklı olduğu gerçeğini 
başta BM olmak üzere dünyanın bütün kuruluşları kabul etmekle beraber işga-
lin sonlandırılmasında üzerlerine düşeni yapmamaktalar. Krizin varlığı bölge-
sel müdahalelere kapı araladığı gibi ülkelerin birbirine karşı operasyonlarına 
da yol açar. ABD’deki nükleer güvenlik zirvesine karşı Rusya’nın bir operas-
yon aracı olarak kullanılan Nisan ayı başındaki Karabağ çatışması Kafkaslara 
bütün dikkatlerin çevrilmesine sebep oldu. Şimdi sadece Karabağ sorunu değil 
Kafkasların tüm sorunları mercek altına alınmıştır. 16 Karabağ Rusya’ya karşı 
bir operasyon aracı olarak kullanılmasının önüne geçmek için Rusya’nın bir 
an önce Karabağ sorununu çözmesi gerekmektedir. Özellikle Katolik ruhani 
âleminin dini lideri Papa’nın Ukrayna krizinden sonra Rusya’ya karşı başlat-
tığı sessiz dini diplomasi Ortodoks âlemini Rusya’ya karşı kışkırtmaktadır. 
17Papanın Ermenistan seyahati tamamen Putin’e Rusya’ya karşı yeni bir cephe 
açma operasyonu olarak değerlendirilmiştir. Başta Karabağ olmak Ukrayna ve 
Suriye krizlerini çözemeyenler hesaplaşmayı Kafkaslar üzerinden yapacaklar 
görüşünü ileri sürmeyi akla getiriyorlar. Kafkaslarda barışın yolu Karabağ’da-
ki barıştan geçer. Azerbaycan topraklarının işgaline ses çıkarmayan batılılar 
şimdi de Karabağ üzerinden hareketle Rusya’ya karşı cephe açmanın peşin-
deler. Rusya ve Türkiye bu oyunu bozarak Karabağ’da öncelikle Karabağ’ın 
dışındaki işgalin bitirilmesi, daha sonra da Karabağ’ın hukuki statüsü çözüm 
masasına yatırılmalıdır. 24 yıldır süren bu çatışma hali bir dünya savaşının 
kıvılcımına dönebilir. Türkiye Rusya ilişkilerinin Ukrayna Suriye krizleriyle 
bozulduğunu göz önünde bulundurursak Karabağ krizinde bu rekabetin işbir-
liğine dönüşmesi sağlanabilir. Kafkaslarda çatışma alanları Rusya Türkiye re-
kabetine hatta savaşına dönme ihtimali olduğu gerçeğini hiç te uzak tutmamak 
gerekir. Türkiye Kafkaslarda barışın tesisinde yapacağı diplomatik girişimlerle 
Rusya ile olan gerginliği de bir anlamda kontrol altına alabilir. Rusya Batı 
rekabetinde Türkiye taraf değil krizleri fırsata çeviren ülke olma önceliğini 
kullanmalıdır. Hem batı ile ve hem de Rusya ile bu görüşmeleri sürdürebilecek 

15 Hasan Oktay, Karabağ, Putin, Papa, http://www.haberhergun.com/karabag-putin-papa-
makale,2495.html

16 Süleyman İsmayılbəyli, “Ermənistanı Rusiyadan qoparmaq planı” http://www.kafkassam.
com/erm%C9%99nistani-rusiyadan-qoparmaq-plani.html

17 Hasan Oktay, Karabağ, Putin, Papa, http://www.haberhergun.com/karabag-putin-papa-
makale,2495.html
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diplomatik birikim artık Türkiye için kaçınılmazdır. Kuzey Kafkasya’daki ça-
tışmalar hem Rusya’yı ve hem de Türkiye’yi etkiler. 

İŞİD Kafkasya’da aktifleşiyor

Abhazya Osetya sorunu başta olmak üzere özellikle Kuzey Kafkasya’da-
ki Vehhabi İŞİD örgütlenmesi artık daha fazla dikkat çekecektir. Bu bağlamda 
geçen gün Rusya’nın güneybatısındaki Stavropol bölgesinde bir polis kara-
kolu yakınında beş patlama gerçekleşti. Polis yetkilileri ilk belirtilerin intihar 
saldırısına işaret etti. Saldırganlar gerçekleştirmeyi planladıkları eylemi hede-
fine ulaşamadan öldürülmeleri büyük bir tehlikenin kapıda olduğunu göster-
mektedir. Artık Kafkaslar Karabağ probleminin çözülememesinin de verdiği 
bir gerginlik atmosferinde patlamaya hazır bir barut fıçısını andırmaktadır.18 
Soçi olimpiyatlarına karşı düzenlenecek olası terör saldırılarını önleyebilmek 
için Suriye’ye sevk ettiği militanlar şimdi Suriye tecrübesini de Kafkaslara 
taşıyacaktır. Rusya’nın Suriye’de özellikle Kafkas kökenli militanların olduğu 
yerleri daha çok bombalamasının altında yatan korkuda budur.19 Kafkaslarda 
Rusya’ya karşı cephe açmak isteyenler için büyük sorunlar barındıran bölge-
de Rusya İran ittifakının da çatırdamasıyla büyük olaylar eylemleri beklemek 
gerekir. Obama Putin olağan telefon görüşmelerinin en önemli konusu İŞİD. 
Son zamanlarda etkisini artırdığı gözlenen İŞİD olgusu üzerinden ülkeler 
birbirlerine operasyon yapacak gibi gözükmektedir. Bir algı yöntemi olarak 
parlatılan, dünya kamuoyuna mal edilen örgüt artık her türlü eylemin adresi 
olarak yadırganmayacak bir durum ile karşı karşıya. Putin Obama görüşmele-
rine konu olan örgüt isim olarak bir marka haline dönüştüğünden yapacağı ve 
ya üzerine atılacağı her bir eylem için biçilmiş kaftan haline getirildi. Durum 
böyle olunca gelecek yakın günlerde dünya kamuoyunun dikkatini çekecek 
ve de yadırganmayacak büyük olaylar gerçekleşecek ve tabii ki adres belli 
İŞİD. Eylemin gerçekten kimin yaptığından ziyade magazin boyutuyla İŞİD 
gündemde olacak. Kobani’de patlayan canlı bomba buna verilebilecek en iyi 
örnektir. Patlayan bombadan ve ölü, yaralıların durumundan ziyade canlı bom-
banın hangi istikamette bölgeye geldiği tartışması ön plana çıkaktadır. İŞİD 
örgütü üzerinden yapılan algı operasyonu başlamıştır. 

18 Qafqaz Rafiqoğlu, Türkiyə-Rusiya barışığının Cənubi Qafqaza təsiri, http://www.kafkassam.
com/turkiy%C9%99-rusiya-barisiginin-c%C9%99nubi-qafqaza-t%C9%99siri.html

19 Ata Kafadar, “Gürcistan’da İŞİDin etkisi artmaya başladı” http://www.kafkassam.com/
gurcistanda-isidin-etkisi-artmaya-basladi.html
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Türk dış politikasının üst akılsızlığı öncelikle İŞİD›e sempatiyle bakmış, 
makul çoğunluğun refleksi gibi ne anlama geldiği anlaşılamayan cümlelerle 
konu ifade edilmiştir. MİT tırlarının Türkiye’ye karşı nasıl bir algı operasyo-
nuna dönüştürüldüğü şimdi daha iyi anlaşılmalıdır. Başta Türkiye olmak üzere 
Rusya da İŞİD meselesi ile karşı karşıya kalacak, İŞİD üzerinden bu iki ülke 
uluslararası kamuoyunda sıkıştırılacaktır. Türkiye İŞİD›e destek olan ülke 
şeklin de hedef haline getirilirken Rusya ise İŞİD terörüne maruz bırakılarak 
tehdit edilecektir.

Algı Operasyonu ve İŞİD Kafkasya’da

Son zamanlarda birbirini tamamlayan algı operasyonunun yapı taşları-
nı oluşturan haberleri yerli ve yabancı kamuoyunda okuyoruz. İŞİD ve Kaf-
kasya kelimelerini yan yana getiren haberler olası eylemlerin kanıksanması 
yadırganmaması için ustaca servis edilmektedir. Yakın zamanda Kafkaslarda 
Rusya’ya karşı büyük bir eylem yapılacak ve bu olayın adresinin İŞİD olduğu 
şimdiden bilinçaltına yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Eylemin altyapısı büyük 
bir titizlikle hazırlanıyor, kamuoyu buna alıştırılıyor. Fakat eylemin gerçekten 
kimin yapacağı ise belli değil. İŞİD mi yoksa İŞİD adresini, adını kullanacak 
bir servis mi?· 

Türkiye Rusya ilişkilerinin ağır aksak ta olsa bir düzlemde ilerlemesi böl-
gede dengeleri değiştirmeye başlayınca Kafkaslarda bir hareketlilik gözlem-
lenmeye başladı. Çeçenistan Türkiye Rusya ilişkilerinde geçmişten gelen bir 
kırılma noktasıdır. Son zamanlarda Türkiye bölgedeki gelişmeleri iyi okuyarak 
Rusya ile bölgede ortak güç dengesi kurmaya çalışması, Çeçenistan’da stabil 
bir hükümetin kurulması bir mücadele alanı değil, bilakis işbirliğinin kurulma 
noktası haline getirdi Çeçenistan’ı Türkiye Rusya ilişkilerinde. Durum böyle 
olunca en zayıf halka teorisinden hareket edenler Kafkaslarda bir hareketlilik 
gerçekleştirecekler ve İŞİD üzerinden eyleme hazırlanmaktalar. Bu eylemi ön-
lemek Türk ve Rus devlet adamlarına düşmektedir.20 

Çeçnistan›da savaş sonrası Kadirovların oluşturduğu zeminden rahatsız 
olanlar bölgede El Kaide, Vehhabi benzeri örgütlenmelerle hareket ederek 
Rusya Türkiye ilişkilerine darbe vurmayı denediler uzun süre. Körfez ülke-
lerinde kurulan Kafkas İslam emirliği adı altında bir Vehhabi yapılanma ile 

20 Metin Gürcan, Atatürk Havalimanı saldırısı: IŞİD ne yapmaya çalışıyor?, http://t24.com.tr/
yazarlar/metin-gurcan/ataturk-havalimani-saldirisi-isid-ne-yapmaya-calisiyor,14930
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Kafkaslarda mücadele eden gruplar bir çatı altında toparlanmaya çalışıldı.21 
Uzun süre bölgedeki eylemlerde bu örgütün imzası kullanıldı. Örgütün varlığı 
ideolojik kimliğinden ziyade adı önemliydi ve bu ad ile bölgede Rus hedefleri-
ne karşı yapılan eylem kamufle edilebiliyordu. Şimdi bu kamuflaj İŞİD adıyla 
gerçekleşecek gibi gözükmektedir. 

Kafkasya’nın şiddet tarihi son zamanlarda IŞİD’in bölgeye el atmasıyla 
yeni bir sayfa açıyor. Kafkasya Emirliği’nin örgütlenmesinde Kafkasya 7 vi-
layete bölünerek her bir bölgeye bir emir tayin edilmişti. Bunlardan Dağıstan, 
Çeçenya, İnguşetya ve Kabardey-Balkar vilayetlerinin emirlerinin IŞİD lideri 
Ebubekir Bağdadi’ye biat ettiğine dair bir video yayımlandı.  Eğer doğruysa 
Çeçenya Emiri Hamzat’ın Bağdadi’ye biat etmesi Kafkasya Emirliği için ciddi 
bir darbe sayılır. Hamzat örgütün iki numaralı ismiydi. IŞİD Kafkasya Emirli-
ği’nin adının bundan böyle Kafkasya Vilayeti olduğunu kaydetti.22

Hasavyurt cemaati emiri İslam Abu İbrahim İslam Muradov geçtiğimiz 
günlerde Dağıstan Müslümanlarının İŞİD›e vergi vermeleri gerektiğini söyle-
di. İbrahim, Kafkas Emirliğinden ayrılan ve İŞİD lideri El Bağdadi ile mütte-
fiklik çabası içinde olan liderlerden biri olarak anılıyor ve kendi cemaatinden 
de zekât olarak İŞİD›e para gönderilmesi gerektiğini söylemektedir. Bu video 
ile dünya gündemine düşen İbrahim yakın gelecekte olası eylemlerin de ha-
bercisidir. 

Genelde militanlar bu tarz videolar çekip konuşma yapmazlar ve bu vi-
deoda Kuzey Kafkasya’daki İslami direniş için hayli olumsuz bir etki yarattı. 
Hasavyurt en büyük bölgelerinden biri ve finansal akış yönünden Mahaçka-
le’den sonra ikinci. Kuzey Kafkasya’nın en geniş pazarının da bölgede olduğu 
düşünülürse para için mücadele etmek bölgedeki en önemli amaçtır.

İbrahim aynı zamanda ilginç bir yeteneğiyle de anılıyor, kendisi güven-
lik güçleri operasyonlara başlamadan hemen önce bulunduğu yeri terk etmeyi 
başarmasıyla meşhur. Cemaatinin de pek fazla üyesi olduğu söylenemez. 2014 
de yani hala Kafkas emirliğinde emir olduğu dönemlerde dahi etrafında 10’dan 
fazla maskeli adamla görüldüğü olmazdı. Maskelerinden de anlaşıldığı gibi 
onlar açık militanlar değiller ve bölgedeki insanlar genelde cemaate gizlice 
destekler sağlıyor.

21 IŞİD ‘Kafkas vilayeti’ni ilan etti, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/06/150625_
isid_kuzey_kafkasya

22  Abdulkadir Polat, Çeçenistan Ve Kafkasya’nın Son Durumu Kafkasya İslam Emirliği, http://
www.ajansesenler.com/kultur-ve-sanat-haberleri-miz/1875-cecenistan-ve-kafkasyann-son-
durumu-kafkasya-islam-emirligi.html
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İbrahim’in birde rakibi var: Emir Süleyman (Süleyman Zaylanabidov)... 
AuHov cemaatini yöneten bu isim kuzey Kafkasya’da emirlikten çıkıp İŞİD e 
bağlılığını bildiren ilk kişiydi.

Her iki cemaat de aynı bölgede faaliyet gösterse de iki temel komuta vi-
layetine ayrılıyorlar. AuHov’lar Çeçen Vilayetindeyken Hasavyurtlar Dağıstan 
Vilayeti kısmındalar. AuHovlar daha çok Çeçenlerin yaşadığı bölgede etki-
liyken Hasavyurtların bölgesi etnik olarak Çeçen olmayan unsurları içeriyor. 
AuHovlarda Çeçenlerle birlikte Avar, Kumuk ve Rusların da savaştığını ekle-
mek gerek. AuHovların emiri, Doku Umarov’un öldürülmesinden sonra genel 
emir olan Kebekov’dan İŞİD e bağlılık yemini etmesini talep etmesiyle de 
meşhur oldu. 

Bu iki cemaatin lideri arasındaki rekabet özellikle silah dağılımı konu-
suyla alevlendi. Emir Süleyman emir ibrahimi kendisi gözaltındayken silahları 
gizlice ele geçirmekle suçladı. Bu sürede Kafkas emirliğinin websitesi ise emir 
Süleymanı Rus FSB ajanı olmakla suçladı. Kafkas emirliğinden böylece azle-
dilmesi de emir Süleymanın İŞİD ile bağlılık kurmasına ve Kafkas emirliğine 
karşı cephe almasına neden olan en büyük faktördü. Emir Süleyman aynı za-
manda kendi hikâyesine inanan cemaatini de tekrar toplamayı başardı. Onun 
iddiasına göre kendisi FSB’nin elinden firar etmişti. 

Bölgedeki militanların İŞİD e desteği de hayli ilginç aslında. Zira İŞİD 
böyle bir bağlılık isteğinde bulunmadığı gibi açıklanan bağlılıklara da bir tepki 
vermedi. Rusya söz konusu olduğunda bu hep böyle olmuştu zira Usame bin 
Ladin de Rusyayla fazla ilgilenmemiş ve Kafkas emirliğini kendi organizasyo-
nunun bir parçası saymamıştı. Şimdiki lider El Zewahiri de aynı şekilde kuzey 
Kafkas direnişçilerini kendi örgütüne dâhil eden bir açıklama yapmadı. Anla-
şılan o ki merkezi örgüt ile Kafkaslardaki militanlar arasında kuvvetli bir bağ 
yok bölgedeki eylemler algı operasyonu için değişik güç odakları tarafından 
gerçekleştiriliyor. 

İŞİD üzerinden Kafkasya›da gerçekleşen algı operasyonunun yakında bü-
yük eylemlerin gerçekleşeceğinin habercisi olarak görmek sanırım yanılgı de-
ğildir. Rusya Türkiye ilişkilerine vurulabilecek darbe Kafkasya›dan olabilir.23

23  Hasan Oktay, İŞİD Kafkasya’da ne yapacak, http://www.haberhergun.com/isid-kafkasya-
da-ne-yapacak-makale,1723.html
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Kafkasya’da rekabet ve Türkiye İran ilişkileri nereye gidiyor

Türkiye’nin doğuya açılan üç önemli kapısı var; Gürcistan, Ermenistan 
ve İran. Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan özerk cumhuriyetinden İran’a geçiş 
olduğundan İran’a açılan başka bir yol olarak değerlendirilir. Navçıvan ile 
Azerbaycan’ın toprak/karasal sınırı yoktur ve Ermenistan stratejik bir uzan-
tı koridoru ile Azerbaycan Nahçıvan24 arasını keserek Ermenistan İran kritik 
sınır irtibatını sağlar. Ermenistan doğu batı komşularıyla yani Azerbaycan ve 
Türkiye ile Karabağ krizinden dolayı büyük sorunlar yaşamaktadır. İran yine 
aynı şekilde Azerbaycan ve Türkiye ile adı konmamış bir rekabet ve kırılmalar 
yaşamaktadır. Özellikle Karabağ krizinde İran’ın tutumu hem Azerbaycan ve 
hem de Türkiye açısından kabul edilemez bir süreç olduğundan İran üstü ka-
palı bir biçimde suçlanmaktadır. İran’ın Karabağ krizi sürecinde Azerbaycan’a 
değil de Ermenistan’a destek olması hatta Ermenistan’a değişik yöntemlerle 
yardım etmesi hala hafızalarda yerini bütün canlılığı ile korumaktadır. 25İran 
ile Türkiye arasındaki tarihi rekabet ve çekişme alabildiğine devam ettiğinin 
göstergesi Karabağ krizidir. Karabağ Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir 
bölgesel kriz olmasından öte Rusya İran Türkiye arasında tarihi bir rekabetin 
düğüm noktası, dönüm noktasıdır. 1828 Türkmençay26 anlaşmasıyla Güney 
Kafkasya’da başlayan Rus İran stratejik işbirliği Türk dünyası için ciddi bir 
problem olmuştur. O gün başlayan ve etkisini bugün bile artarak hissettiren bu 
birlikteliğin etkisi Türk dünyasında endişeler oluşturmaktadır. 27

24  Mustafa Kemal Atatürk’ün iç ve dış siyasete bakışı ‘barış’ üzerine kuruluydu. Yıllarca 
ve aralıksız olarak sömürgeciliğe karşı savaşmış olan bir önderdi Atatürk. O, güçlünün 
karşısında güçlü olmak gerektiğine inanmıştı ve hep mazlumun yanında durdu.  Zekâsı ve 
ileri görüşlü kişiliği ve bugün yaşadıklarımızı önceden görmesi, onun ne kadar değerli bir 
önder olduğunu ortaya koyuyor. Atatürk, Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslar’a 
kadar yayılan coğrafyada, Türklerin ve Müslümanların yaşadığı coğrafyalarla da dirsek 
temasında olunması gerektiğini biliyordu. Resimde görülen bölgedeki 11 kilometrelik 
sınırı, Azerbaycan ile Türkiye’nin sınırı olsun diye kendi parası ile İran’dan satın almıştı. 
Azerbaycan Türklerinin, Türkiye üzerinden de dünyaya açılmasını sağlamak için... Bu 
sınırdaki ‘Ümit Köprüsü’ yıllardır Azerbaycan’ı Türkiye’ye bağlıyor.  Atalarımız bize 
“Yurtta barış dünyada barış” demişlerdi, ama şimdiki siyasilerimiz “Yurtta savaş dünyada 
savaş” diyor adeta... Bu iklime karşın bizim tarihten ders almamız gerekiyor. Atatürk’ün 
İran’dan satın aldığı 11 kilometrelik sınır!http://www.habererk.com/haber/7930/ataturk-un-
iran-dan-satin-aldigi-11-kilometrelik-sinir

25 İranın Ermenistan ilişkisini dini bir temele oturturken, Türkiyeyi İsrail ile olan ilişkisini 
sürekli kötülemesi, hatta Türkiyenin İsrail ile olan ilişkisini bozmak için büyük çaba 
sarfederken içine düştüğü açmazı görmemezlikten gelmek olmaz. Özellikle son günlerde 
Türkiye İsrail ilişkilerindeki düzelme Türkiye İran ilişkilerine nasıl yansıyacağı merak 
konusudur.

26 Türkmençay anlaşması için bkz. Mehman Süleymanov, Türkmençay Müqavilsi, Bakı 2015,
27 Hasan Oktay, Türk ve Türkiye Algısı Bağlamında Ermenistan, http://haypedia.com/makale/

Osmanl%C4%B1%20Tarihi/e07260e4-f151-4a00-8837-62f15fd47f13.pdf
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İran-Rusya ilişkisi Türkiye Türk dünyasının geleceğinde önemli bir soru 
ve sorun olarak karşımızda duracaktır.28  Son günlerde Rusya Azerbaycan İran 
ittifakı stratejik işbirliği çabaları Türkiye açısından iyi okunarak bölgesel ge-
lişmelere karşı yeni hamleler yapılmalıdır.29 Bu bağlamda Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun İran seyahati beklentileri çok yükseltmiştir. Suriye’de adeta 
Rusya İran bloğu ile Türkiye’nin savaşın eşiğine gelindiği bir noktada Türki-
ye İran ilişkilerinin yeniden gözden geçirilerek en azından çözülebilir bir kriz 
noktasına çekilebilecek ilişkilerin geleceği konuşulabilir. Her ne kadar basına 
yansıyan iyi niyet ve işbirliği çabaları varsa da görünmeyen arka planda Türki-
ye İran ilişkileri son yılların en gergin noktasındadır. 30Bu gerginlik Suriye öze-
linde savaş eşiğine gelmişken Davutoğlu’nun ziyareti bir anlamda yumuşama-
nın da başlangıcı olabilir beklentisini yükseltmektedir. 31 Türkiye İran ilişkileri 
gelecek on yılda beklenenin aksine iyi olmayacaktır. Zira İran-Rusya ittifakı 
Türkiye’yi bölgesel güç olma yolundaki gayretlerini bastırmaya çalışmak-
tadır.32 İran bir taraftan Rusya’yı dengelerken diğer taraftan da Batı ile olan 
ilişkilerini düzenlemek istemektedir.33 İşte bu nokta Türkiye’nin iyi görmesi 
gereken bir nokta olup aynı zamanda İran’ın bölgesel mücadelesinde Türki-
ye’nin önünü keserek bir yere varamayacağını anlayacaktır.  İran gelecek pers-
pektifini Türkiyesiz çizmeye çalışırsa, Türkiye’ye karşı manevralar yapmaya 
çalışırsa doğacak sonuçlar İran açısından iyi olmayabilir.34 İran Rusya ittifa-
kı dönemseldir ve İran Amerika ile yapacağı görüşmelerde Rusya’yı önemli 
bir pazarlık aracı olarak kullanacaktır. Bu gelişmeler Rusya açısından gözden 
geçirilecektir.35 Türkiye Kafkaslarda İran Rusya ittifakının tesirini etkisizleş-
tirebilmek için Rusya İsrail Türkiye görüşmelerine başlamayı bir zorunluluk 
olarak gördü. AKP hükümetinin ideolojik çıkmazı aşılarak bölgesel barış için 
bu hamle kaçınılmazdı. 

28 Sevil Nuriyeva,  Rusya – İran İttifakının, Kafkasya ve Orta Asya Hamlesi, http://www.
kafkassam.com/rusya-iran-ittifakinin-kafkasya-ve-orta-asya-hamlesi.html

29 Yeni ittifakın doğuşu: Azerbaycan-İran-Rusya, http://www.kafkassam.com/yeni-ittifakin-
dogusu-azerbaycan-iran-rusya.html

30 Başbakan Davutoğlu İran’da http://www.aljazeera.com.tr/haber/basbakan-davutoglu-iranda
31  http://www.kafkassam.com/basbakan-irana-neden-gitti.html
32 Serhan Afacan, İran Rus ittifakının seyri, http://www.kafkassam.com/iran-rus-ittifakinin-

seyri.html
33 http://www.kafkassam.com/diplomaside-iran-mi-turkiye-mi.html
34 http://www.kafkassam.com/turkiye-azerbaycan-iran-siyasi-ucgeni-gerceklese-bilir-mi.html
35 Hasan oktay, http://www.kafkassam.com/turkiye-iran-iliskileri-nereye-gidiyor.html
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Rusya’dan İran’a darbe mi?

İran Rusya Irak Suriye dörtlüsünün ortak istihbarat paylaşımı adı altında 
yaptıkları anlaşma gereği Rusya’nın tüm dengeleri değiştirecek Suriye hamle-
sini peşinden getirdi.36  İran’ın Suriye’yi büyük bir canavarın gövdesi Lübnan’ı 
kuyruğu ve İran’ın da başı olarak görüldüğü bildiği için Suriye’de ciddi sıkıntı 
ile karşı karşıya kalmıştı. Suriye’yi kaybederse bu büyük canavar ortadan kal-
kabilirdi. Türkiye Suriye meselesine büyük resmi görmeden girmiş olmasının 
kısa  ve uzun vadede zarara uğrayacağını Rusya’nın İran tarafından bölgeye 
davet edilmesiyle gördü. Türkiye başkalarının adına vesayet savaşı verdiği 
Suriye’de İran adına bölgeye gelen Rusya ile karşı karşıya kaldı.37   Türkiye 
Rusya ilişkileri birden Suriye özelinde bozuldu savaşın eşiğine gelindi.38   Bu 
arada ilginç gelişmeler de olmaya başladı İran Rusya’yı Suriye’ye çağırdıktan 
sonra ABD ve batılı güçler tarafından uygulanan ambargonun kaldırılmasıyla 
karşı karşıya kaldı. 39

İran Rusya’yı Suriye’ye çekip sonra da ABD ile ambargo pazarlığı yap-
masının sonucu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.40   İran Rusya’yı Suri-
ye’ye çekip şimdi de bölgede yalnızlaştırma stratejisini Rusya erken fark etti.41  
Rusya, İran’a S-300 hava savunma sistemini Tahran Yönetimi’nin Hizbullah’a 
silah vermesini gerekçe göstererek satmaktan vaz geçtiğini Kuveyt gazetesi 
El Ceride, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran’a S-300 hava savun-
ma sistemi transferi kararını iptal ettiğini duyurdu. Putin’in kararının sebebi, 
İran’ın bu Rus silah sistemlerini Hizbullah’a gönderiyor olması. Uluslararası 
geçerliliği olabilecek bir bahanenin arkasına saklanıyor Rusya. İran’ın söz ko-

36 http://www.kafkassam.com/iran-ve-rusya-suriyede-ne-ariyor.html
37 http://www.kafkassam.com/turkiye-ile-rusya-arasinda-savas-cikma-riski-var-mi.html
38 Rusya’nın İranın etkisiyle Suriyeye  hava askeri gücü göndermesi ve  Rusyanın Suriyeli 

muhaliflerin mevzilerini bombalarken Tük hava sahasını ihlal etmesi Türkiye İle Rusya 
arasında krize neden olmuştu. Bu ihlaller devam etmesi neticesinde bir rus uçağı Türk 
uçakalrı tarafında düşürülünce Türkiye ile Rusya savaşın eşiğine geldi ve 7 ay süren ciddi bir 
kriz yaşandı. Bu makale sempozyumda bildiri olarak sunulurken henüz daha kriz çözülme 
aşamasına gelmemişti. Hasan Oktay, ABD-İran bloğu Rusya ile Türkiyeyi savaşın eşiğine 
getirebilir http://www.kafkassam.com/abd-iran-blogu-rusya-ile-turkiyeyi-savasin-esigine-
getirebilir.html

39 Göktürk Tüysüzoğlu, Rusya ve İran birbirlerinden uzaklaşıyor mu?,  http://www.kafkassam.
com/rusya-ve-iran-birbirlerinden-uzaklasiyor-mu.html

40 Çağatay Balcı,  İran’ın Yeni Dış Politika Kimliği Ve Söylemhttp://www.kafkassam.com/
ranin-yeni-dis-politika-kimligi-ve-soylemi.html

41 Ömür Çelikdönmez, Rusya-İran ittifakı yok Rusya-Türkiye ile savaşmayacak!, http://www.
kafkassam.com/usya-iran-ittifaki-yok-rusya-turkiye-ile-savasmayacak.html; http://www.
kafkassam.com/rusyanin-suriyeden-cekilme-karari-ve-turkiye.html
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nusu Rus hava savunma silahlarını Hizbullah’a göndermemeye söz verdiği, 
fakat bu sözünü yerine getirmediği belirtiliyor haberde. Oysa Hizbullah’ın 
elinde olan ve İsrail’i sürekli tehdit eden korkutan kaktuşya füzelerinin var-
lığı bilinmektedir. Ajanslara bu şekilde yansıyan haberin altında yatan gerçek 
İran’ın Rusya’yı Suriye’de yalnızlaştırmasıdır. ABD’nin İran’a uygulanan am-
bargoyu kaldırma tarihi Rusya’nın İran ile istihbarat işbirliği adı altında imza-
ladığı ve bu anlaşmaya istinaden Suriye’ye hava kuvvetlerini göndermesinden 
sonra gerçekleşmesi ister istemez konunun bir de bu açıdan incelenmesini ge-
rektirmektedir. İsrail’in endişelerinin bölge dengelerinde çoğu zaman dikkate 
alınmıyordu Rusya tarafından.

Rusya ve İran’ın Suriye’ye gönderdiği gelişmiş silahların Hizbullah’ın 
eline geçmesinden duyduğu endişeyi sık sık dile getiren İsrail Başbakanı Ne-
tanyahu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “İran’ın Suriye üzerinden 
Lübnan’daki Hizbullah’a gelişmiş silahlar göndermesine razı olmayız. Golan 
tepelerinde İsrail’e yönelik ikinci bir terör cephesi açılmasını da kabul etme-
yiz. Bunlar İsrail’in kırmızı çizgileri olarak belirlenmiştir ve İsrail’in kırmızı 
çizgileri olarak kalmaya devam etmektedir” ifadelerini kullanmıştı. Rusya İran 
ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemlerde bile İsrail’in ses çıkaramamasının al-
tında yatan gerçek Rusya’nın hiç Bir şekilde dış baskılarla hareket etmemesin-
de yatar. İsrail İran İlişkilerinin savaşın eşiğine geldiği günlerde Rusya İran’a 
S 300 füzesini satma aşamasına gelmişti. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi 
kaktuşya füzeleri Hizbullahın İsrail’e karşı kullandığı en büyük taarruz silah-
larıdır.

Rusya, 2007 yılında İran’a 800 milyon dolar değerinde S-300 füze sistemi 
satma anlaşması imzalamış, ABD ve İsrail’den gelen tepkiler üzerine ise 2010 
yılında füze sisteminin teslimatını ertelemişti.  Rusya bu gelişmeyi pazarlık 
konusu yaparak Rusya’ya karşı ABD’nin uyguladığı bir çok konuyu devre dışı 
bıraktırmıştı. Hatta bu günlerde İran Rusya Venezüella savunma anlaşması ya-
pılarak Rusya bu S 300 silahlarını Venezüella’ya vererek İran’a karşı ABD -İs-
rail harekâtı olma ihtimaline karşı bir caydırıcı unsur olarak devreye sokulması 
için hazırlıklar yapılmıştı. 42ABD İran’a saldıracağı bir sırada Venezüella’dan 
ateşlenecek füzeler ABD için korkulu rüya olabilirdi. Rusya İran Venezüella 
anlaşması belki de İran’ın kaderini değiştirdi ve ABD İsrail saldırından kur-
tulduğu gibi bu gün batı ile anlaşmasının da önünün açmış oldu bir anlamda. 

42 http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2010/10/18/Venezuela-Russia-nuke-
deal-a-new-headache-for-US-IAEA/87341287435639/
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Fiilen uygulanmaya girmeyen ama adının bile ABD tarafından korkuyla kar-
şılanan İran Rusya Venezüella anlaşması fiilen gerçekleşmedi ama İran’ın Ba-
tı’yla vardığı mutabakatın temelini oluşturdu.  Bu mutabakatın ardından Rusya 
S-300 hava savunma sistemlerinin İran’a teslim edileceğini duyurmuştu. Fakat 
şimdi İsrail makamlarınca tepki ile karşılanmasından dolayı bu silahların ve-
rilmemesi ne kadar gerçeği yansıtıyor. İsrail tepkisinden dolayı bu silahların 
verilmemesinin altında yatan gerçek ne olabilir. Bir de İsrail Türkiye yakınlaş-
masını bu süreçte bir kere daha düşünmek gerekir. Eğer Rusya İran’a satacağı 
S 300 sisteminden vazgeçmişse belki Türkiye İsrail yakınlaşması Rusya’yı 
korkutmaktadır.  Bölgede meydana gelen baş döndürücü gelişmelerin ipuç-
ları birbiriyle eklendiğinde karşımıza müthiş bir rekabet kapışma çıkmakta-
dır. Rusya İran Türkiye birbiri üzerinden birbirine galebe çalmaya uğraşırken 
İran’ın aradan sıyrılarak batı ile direk ilişkiye girmesi ve bu süreçte Rusya ile 
Türkiye’nin adeta kafa kafaya gelmesi İran diplomasisinin bir zaferi olarak 
algılandı. Fakat İsrail İran’ın bu diplomatik zaferini engellemek için Moskova 
Telaviv hattında müthiş görüşmeler devreye sokularak İsrail Moskova Ankara 
diyaloğu beklenmedik/beklendik bir şekilde devreye girerek İran bölgede yal-
nızlaştırıldı. Türkiye için müthiş bir fırsat devreye giriyordu. Zira İran Rusya 
ittifakı Türkiye için bölgesel felakete doğru gidiyordu.43

Moskova-Ankara krizi Türk dünyası için büyük sorun

24 Kasımda düşürülen Rus uçağından sonra meydana gelen gerilimin tan-
siyonu artarak devam ediyor. 44 Liderler bu süreci dünyadaki baş döndürücü 
hareketinin gereği risk alıp sorunu yönetilebilir bir kriz seviyesine indireme-
diler. Bu aşamada ister istemez yardımcı unsurlar devreye girmesi gerekmek-
tedir. İki ülkenin diplomatları beklenen başarıyı gösteremeyince özellikle Tür-
kiye Azerbaycan başta olmak üzere Türk cumhuriyetlerinden destek bekledi.45  
Oysa kafkassam olarak bu süreçte kesinlikle Türk cumhuriyetlerinin taraf ol-
maması hatta gerekirse Rusya ile Türkiye arasında arabulucu olmaları gerekti-
ğine sık sık vurgu yapılmıştır.46  Başbakan Davutoğlu diplomasideki sıkışıklığı 

43 Çağatay Balcı,  İran’ın Yeni Dış Politika Kimliği Ve Söylemhttp://www.kafkassam.com/
ranin-yeni-dis-politika-kimligi-ve-soylemi.html

44 Dr. Hasan Oktay “Yakında Rus uçağı düşürülecek” demişti ttp://www.kafkassam.com/
rusyadan-irana-darbe-mi.html

45 Türkiye-Rusya gerilimi için Azerbaycan›dan açıklamahttp://www.milliyet.com.tr/turkiye-
rusya-gerilimi-icin/dunya/detay/2154818/default.htm

46 Hasan Oktay, Moskova-Ankara krizi Türk dünyası için büyük sorun, http://www.kafkassam.
com/moskova-ankara-krizi-turk-dunyasi-icin-buyuk-sorun.html
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aşabilmek belki de Moskova üzerinde baskı kurabilmek için Bakü ziyaretinde 
47Aliyev ile yaptığı basın toplantısında bir oldubitti yaparak Aliyev’den açık-
tan destek olmasını isteyerek Bakü’yü zor durumda bırakmıştır.48  Astana’da 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ağırlayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev, Moskova ile Ankara arasında Rus jetinin düşürüldüğü 24 Ka-
sım’dan bu yana yaşanan krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 49Bakü’de 
Aliyev’in başına gelenlerden ders çıkaran Nazarbayev

Rusya ile Türkiye’nin kendileri için iki önemli müttefik olduğuna dikkat 
çekti, yaşanan krizin Kazakistan için büyük bir sorun olduğunu söyledi. Nazar-
bayev daha önce de Moskova ile Ankara arasında arabuluculuk teklifinde bu-
lunmuştu. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Türkiye’nin jeopolitik konumu dolayı-
sıyla etrafında yaşanan gerginliklerin kendilerini etkilediğini ve bu durumdan 
çıkmanın yollarının araştırılması gerektiğini belirtti. Dün başkent Astana’daki 
Akorda Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede liderler, iki ülke ilişkilerinin öne-
mine de vurgu yaptı. Ukrayna krizinde Rusya’ya karşı cephe açabilmek için 
batılı müttefikler Kırım üzerinden bir provokasyon yapamayınca Kazakistan’a 
yönelmişlerdi. Nazarbayev akıllı bir hamle ile bu hareketi savuşturmuş, hatta 
Rusya için hayati bir mesele olan Avrasya birliği projesinde aktif rol almıştı. 
Türkiye günübirlik dış politika uygulamalarıyla günü kurtarmaya çalışırken 
Kazakistan’ın uzun vadeli hamleler yapması Türk Rus ilişkilerinde kısa vade-
de beklenen iyileşmeyi belki etkileyemeyecek ama uzun vadede Kazakistan 
beklenenden daha büyük işler yapmış olacak. Davutoğlu’nun özellikle yanına 
Tuğrul Türkeş’i alarak yaptığı Kazakistan seyahati Türkiye’nin beklentisine 
yeteri kadar cevap verememekle beraber uzun vadede hem Türkiye için ve 
hem de Kazakistan için sağlam temeller atmış olduğu umulmaktadır. Türki-
ye Rusya ilişkilerinin düzelmesinde Türk Cumhuriyetleri taraf değil ancak 
arabulucu olmalılar ifademiz karşılık bulmuştur. 50 Türkiye bu nazik durumu 
görmeyerek Türk cumhuriyetlerine bazı tavırları dikte etmeye çabalarsa Kırgı-

47 Davutoğlu’ndan Putin’e çağrı! http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/davutoglu-
bakude-1000934/

48 Hasan Oktay, Rusiya-Türkiyə gərginliyi bütün post-sovet məkanını və Türkistanı əhatə 
edə bilər”,  http://www.kafkassam.com/rusiya-turkiy%C9%99-g%C9%99rginliyi-butun-
post-sovet-m%C9%99kanini-v%C9%99-turkistani-%C9%99hat%C9%99-ed%C9%99-
bil%C9%99r-h%C9%99s%C9%99n-oktay.html

49 Başbakan Davutoğlu, Kazakistan’dahttp://www.trtturk.com/haber/basbakan-davutoglu-
kazakistanda-175219.html

50 Perde arkası: Düğümü onlar çözdü…,  http://www.kafkassam.com/perde-arkasi-dugumu-
onlar-cozdu.html
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zistan örneğinde olduğu gibi beklentileri kısa zamanda boşa çıkabilir.51   Rusya 
ile ilişkiler düzelemediği gibi Türk Cumhuriyetlerini de kaybedebilir. Türkiye 
Rusya ilişkilerinin düzelme yöntemi bu değildir. Nazarbayev ve diğer Türk 
cumhuriyetleri yöneticileri daha dikkatli olmalılar.52 İran Rusya Türkiye böl-
gesel rekabetinde İran Rusya ittifakı geçici ve dönemsel oluşu üzerinde daha 
çok tartışmayı peşinden getirecektir.   Türkiye dış politika anlamında yönlen-
dirici değil, bilakis etkiye oldukça açık olması ciddi sıkıntıları içermektedir. 
Şimdi yapılacak olan yeni dış politika ve yeni bir medeniyet tasavvuru geliş-
tirmektir. İran Rusya ittifakı yenidünya düzeninde Türkiye için üzerinde du-
rulması gereken bir yöndür. Devrimden sonra İran nasıl bir yol izlemiştir. İran 
yenidünyada nasıl bir yer işgal edebilir. Rusya ve ABD İran ile anlaşabilir mi? 
İran Batı ile kültürel kod ilişkisine girebilir mi bir anlaşma zemini bulabilir mi 
bu soruların altında yatan gerçekleri ve İran’ın durumunu öğrenmek gerekir. 
İşte bu açıdan da olaya bakıldığında Türkiye Rusya ilişkileri yeniden gözden 
geçirilerek daha sağlıklı bir zemine oturtulmalıdır. İsrail Rusya Türkiye itti-
fakının oluşmaya başlaması İran’ı bölgede yalnızlaştıracaktır. İran bu süreçte 
batı ile ittifak arayışlarına çalışırken bir taraftan da Türk dünyasında faaliyet-
lerini artırabilir. Türkiye Kafkaslarda İran’ın etkisini azaltarak bölgesel barışın 
önünü açacaktır. 

Çeçenistan Rusya Türkiye53

Türk- Rus rekabeti, mücadelesi 500 yıllık bir geçmişe sahip neredeyse. 
Son 20 yıldır bu mücadele hem doruk noktasına çıkmış ve hem de kendi için-
de bir denge oluşturarak stratejik işbirliği imkânları oluşmuştur. Türkiye ile 
Rusya’nın birbiriyle sınırları olmamasına rağmen sınır komşusu gibi karşılıklı 
etkileşim, işbirliği ve rekabetleri söz konusudur. Çarlık dönemi, SSCB dönemi 
Rusya’sı ile Federasyon dönemi Rusya’sının birbirini tamamlayan politikaları 
Türk Rus rekabetinin temelini oluşturur.

SSCB dağıldıktan sonra kurulan Federasyon Rusya’sı özellikle soğuk sa-
vaşı dönemi atmosferinde oluşmuş Türk, Türkiye ve Türk dünyası hakkındaki 
algılarında tereddütlere mahal bırakmadan fikri sabitle hareket etmeyi planla-
mıştı. Fakat gelişen olaylar ekonomik ve sosyal değişim Rusların kafasında-
ki bu olumsuz algıyı fikri sabiti değiştirmesi konusunda zorlamaya başladı. 
51 Hasan oktay, Türkiye-Rusya-İran: İlişki Durumu Karışık  http://2023.gen.tr/2016/03/22/

turkiye-rusya-iran-iliski-durumu-karisik/
52 Kenan Şahin, Rusya ve Kazakistan, http://www.kafkassam.com/rusya-ve-kazakistan.html
53 http://www.kafkassam.com/cecenistan-rusya-turkiye.html
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Ruslar artık soğuk savaşın bittiğini dünyanın yeniden kurulduğunu ve hatta bu 
yeni düzende Rusları Moskova’nın kuzeyine hapsetmeye çalışan bir sistemin 
var olduğunu anlamaya başladılar. Bu sistemin sahiplerinin ise Protestan-Ka-
tolik ve bir kısım Ortodoks mezheplerine bağlı Hıristiyan ülkeleri olması Rus-
ları oldukça şaşırttı.

Gelişen olaylar doğu batı, Rus-AB-ABD rekabeti bir din savaşı olmaktan 
çıkmış adeta batının doğuya hegomonik baskısı haline dönüşmüştür. Batıdan 
bakıldığında Rusya’nın SSCB dağıldıktan sonra oluşan sorunlar yumağı yu-
muşak karın bölgeleri vardı. Türkistan coğrafyası, Kafkaslar Baltık Cumhuri-
yetleri vb konular ve coğrafi sahalar Rusya’ya karşı geliştirilecek politikalarda 
önemli kavşak noktalarıydı. Bu bölgeler hem operasyona açık ve aynı zamanda 
da hem de kendi içinde gerçekten Rusya’nın tutumundan kaynaklanan büyük 
sorunlara sahipti. Ruslar brütün sorunları aynı kaba koyarak tek bir yöntemle 
çözme yolunu seçti.

Bu yöntem çoğu zaman kaba kuvvet ve şiddete dayalıydı. Ruslara göre 
her hangi bir sorun yoktu ve bölgede gelişen olaylar ise Batının Rusları Mos-
kova’nın kuzeyine geriletmek için oluşturdukları suni sorunlar, bahaneler ola-
rak gördü. Bu bağlamda SSCB’nin dağılmasıyla birçok devlet bağımsız olma 
yolunda hamleler yapmaya başlaması Kuzey Kafkasya’da da bazı kıpırdanma-
ların oluşmasının önünü açmıştı. 54 Çeçenistan hakkında en fazla konuşulan 
ama o nispette de az bilinen bir coğrafya olarak birden dünya gündemine düş-
tü. Çeçenistan’da Rusya’ya karşı bağımsızlık mücadelesi adı altında verilen 
mücadele zamanla Rusları Moskova’nın kuzeyine itmek isteyen güçler tara-
fından istismar edilmeye başlandı.

Verilen mücadelenin adı İslami Cihat idi ve İslam dünyasında karşılığı 
olan bu kavramın içini dolduranlar farkında olmadan Çeçenistan’ı ve Çeçen-
leri bir felaketin uçurumuna sevk ediyorlardı, sırf Kafkasya’dan Ruslara bir 
cephe açabilmek için. Görünürde mücadele bağımsızlık mücadelesi idi ama 
netice itibariyle bağımsız olacak bir Çeçenin kalmadığı bir sona doğru giden 
coğrafya adına mücadele ediliyordu. Bu kısır döngüden hızla çıkılması Ba-
tının Rusya ile verdiği vereceği mücadelede Türkleri Müslümanları kullan-
dırmamak gerekiyordu. Mücadelenin neticesinde kazanacak olan Batı, ama 
kaybedecek olan ise Türklerdi. Zira Batı kazandığı için Türkler kazanmıyor, 
aksine 1. Dünya savaşında olduğu gibi Almanlar/batı kaybettiği için kaybeden 
Türkler oluyordu.

54 Fuad Hilalov, “BÜYÜK HORASAN OPERASYONU” http://www.kafkassam.com/buyuk-
horasan-operasyonu.html
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Çeçenistan otonom yani içişlerinde bağımsız dışişlerinde Rusya’ya bağlı 
bir barış sürecini hızla hayata geçirerek üzerinde bir Çeçenin bile yaşayama-
yacağı topraklarda bugün bir milyonu aşkın nüfusun yaşadığı bir sisteme ge-
çilmişti. Kazanan Çeçenler olunca bölgede huzur ve refahın artması sürekli 
birilerini rahatsız etti.

Çeçen cihadı algısını Rusya’ya karşı kolay bir mücadele yöntemi olarak 
kullananlar bölgeden kolay kolay vazgeçmeyerek işi terör boyutuna dönüş-
türdüler ve legal Çeçen yönetimine karşı mücadele eden El-Kaide -Vehhabi 
militanların bölgede tutunmalarına yardımcı oldular. Türkiye Çeçenistan’daki 
gelişmeleri duygusal bağlamda değerlendirmekten vazgeçerek bölgeyi yerinde 
öğrenmeyi ve böylece Rusya’ya karşı verilen buradaki mücadelenin ne anla-
ma geldiğini görmeye başladı. Özellikle Putin’in İstanbul seyahatinden sonra 
Çeçenistan’da meydana gelen patlamalar, İstanbul’daki canlı bomba olayı Tür-
kiye’nin Çeçenistan algısını değiştirdi. Legal yönetimi temsil eden Ramazan 
Kadirov ile ilgili olumsuz tutum değişmeye başladı. Türkiye’deki El-kaide 
Vehhabi baskı gruplarının tesiriyle hükümet Kafkasya’daki cihatçılara daha 
yakın bir duygu içerinden çıkarak bölgeyi yalın görmeye başladı. Türkiye Rus-
ya ilişkilerinde son günlerde meydana gelen gelişmeler Çeçenistan üzerinden 
bozulmaya çalışılacaktır.

Ortadoğu ve Soçi-2014 Kış Oyunları Olimpiyatları gündeme geldiğin-
de Çeçenistan’da terörle eşdeğer bir yapı sürekli gündemde tutuldu. Ama son 
zamanlarda özellikle Uçak krizinden önce Rus-Türk ilişkilerinde sıcak geliş-
meler yaşandığında Çeçenistan, Moskova-Ankara ilişkileri açısından da bazı 
güçler tarafından terör bölgesi olarak tekrar gündeme getirildi.55 Ve İstanbul’da 
yapılan terör saldırısında Dağıstan bağlantılı bir insan kullanıldı. Putin – Er-
doğan görüşmesinin ardından Çeçenistan Cumhuriyeti’nde büyük bir saldırı 
oldu. Çeçenistan’da oluşturulan ‘radikal İslamcı’ el-kaide Vehhabi unsurlar 
Rusya’ya karşı kullanılarak Türk-Rus ilişkilerine darbe vurulmaya çalışıldı. 
Legal Çeçen yönetimi Kadirov’un liderliğinde Rus-Türk ilişkilerinde kilit 
noktaya gelmesinden rahatsızlık duyulmaya başlandı. Çeçenler üzerinde oluş-
turulan algı çökmeye başladı.

55 IŞİD, ORTA ASYA VE KAFKASYA’YA AÇILIYOR, http://www.kafkassam.com/isid-orta-
asya-ve-kafkasyaya-aciliyor.html 
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Çeçenistan’da karikatür protestosu

Fransa’daki karikatür krizinden sonra Çeçenistan’ı hem Rusya hem de 
dünyaya karşı bu tür terörist eylemlerle anılacak bir bölgeye dönüştürülmek 
istiyorlardı. Zira 20 yıllık algı ve bu algıyı harekete geçirecek Fransa’nın kari-
katür şaşkınlığı sonrası gelişen baskın eyleminden sonra Çeçenistan merkezli 
olası eylemler bekleniyordu. Çeçenistan özelinde Kafkasya dünyaya terörist 
ihraç eden ülke konumuna getirilip Kuzey Kafkasya ismini Terör ile özdeşleş-
tirme harekâtı planlanmıştı.   Fransa gibi dünyada hassasiyetler üzerinden siya-
set yapan ülkeler terörün psikolojik alt yapısını oluşturdu. Çeçenistan bu algıyı 
yıkmak için sağduyulu hareket ederek Bir milyona yakın insanın toplanarak 
gerçekleştirdikleri miting ve demokratik tepki, Çeçenistan’a yönelik uluslara-
rası kamuoyunda yanlış algıyı ortadan kaldırdı. Dünya Çeçenistan’da terör sal-
dırısı ve büyük taşkınlıklar beklerken Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Rama-
zan Kadirov bu görüşü temelden sarstı. Çeçenistan’ın yaptığı milyonluk büyük 
eylem demokratik tepki kültürünün dışına çıkılmadan gerçekleşmesi kargaşa 
bekleyenlere iyi bir ders oldu. Kuzey Kafkasya’nın her yerinden Müslümanla-
rın eyleme katılması ve demokratik tepkiyi ortaya koyması artık önümüzdeki 
dönemde Çeçenistan’ın dünyadaki imajını sağlamlaştıracak. Bu Rus-Türk iliş-
kileri açısından da oldukça önemli bir gösteri olarak tarihe geçecektir.

Türkiye’de Kadirov’la ilgili bazı İslamcıların yanlış görüşleri var. Bu 
eylem sayesinde Kadirov’un nasıl bir lider olduğu ve İslam’ın Çeçenistan’da 
nasıl yaşatıldığı ortaya çıktı. Türkiye’de Çeçenistan iktidarı konusunda olumlu 
imajın artacak Bu da Rus-Türk ilişkileri açısından son derece önemlidir. 
Özellikle Rusya ile Türkiye arasında önemli bir kırılma/irtibat noktası olan 
Çeçenistan Türk Rus ilişkilerinde beklenenin ötesinde bir rol oynayacaktır. 
Uçak krizi sürecinde Kadirov’un Rusyadan yana tavır alması Davutoğlu 
tarafından tenkit edilmiş, kriz sürecince Davutoğlu olayı kontrol altına 
alamamanın heyecanı ve paniği içerisinde diplomatik hatalar yapmıştır.56 
Kadirov bir taraftan İŞİD El-kaide gibi kaynağı ne olduğu belli olmayan 
gruplara karşı savaşırken bir taraftan da Rusya’yı dengelemektedir. Bu bile 
başlı başına Türkiye için avantaja çevrilebilecek bir durumdur. Çeçenistan’da 
yakında yapılacak seçimler Türkiye açısından son derece önemlidir. Kadirov 
Türkiye Rusya ilişkilerin de önemli bir rol oynayabilir. Artık Türkiye bölgesel 

56 Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan Putin’e Esad göndermesi: Kadirov arıyorhttp://www.
hurriyet.com.tr/basbakan-ahmet-davutoglundan-putine-esad-gondermesi-kadirov-
ariyor-40055161
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politikalarda duygusallığı bir kenara bırakmalıdır. Fakat Davutoğlu ve ekibi 
dış politika okumalarını İngilizce metinler/teoriler üzerinden yaptığından olsa 
gerek ortaya koydukları her analiz ve yorumları sürekli yanılsama yönünde 
olmuştur. Davutoğlu ve ekibi siyasette devre dışı kaldıktan sonra İsrail ile 
yaşanan Mavi Marmara krizi ve Rusya ile yaşanan uçak krizi artık çözüm 
yoluna girmiştir. Bu ilişkilerin düzelmesinde Çeçenistan kilit rol oynayacaktır. 

Moskova Ankara arasında bir köprü: Kumuklar ve Özden hareketi

Rusya ile yaşanan uçak krizinde Kadirovun Kazakistan Devlet Başkanı Nazar-
beyev’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in nasıl bir rol oynayabi-
leceğini kestiremeyen Davutoğlu hükümeti Moskova’da yaşayan beş milyon 
civarındaki Türk’ün de lobi gücünü göremedi.  Moskova’da yaşayan ama etki-
sini bilemediğimiz yoğun bir Türk nüfusu var. Bunlardan biri olan Kumuklar, 
Rus Kültürü ile bağ kurmuş, hem Türk dünyasının vazgeçilmezi hem de Kaf-
kas kültür birliğinin ve Avrasya bozkır kültürünün parçasıdır. Bu bağ iki ülke 
arasında bir kültürel köprü olup her bir devlete büyük avantaj sağlamaktadır. 
Ramazan Alpagut ve arkadaşları Kumukları Moskova’da Özden  adını verdik-
leri bir dernek  çatısı altında toplamaya başladılar. Ramazan Alpagut Celalet-
din Korkmasov’u kendilerine rehber seçtiklerini vurgulamaktadır. Celaletdin 
Korkmasov Osmanlı devletinde İstanbul haberleri adı altında ilk Rusça gazete 
çıkartmış Moskova ile İstanbul arasında bir kültürel köprü kurmaya çalışmış-
tır. Mustafa Kemal’in Celaletdin Korkmasov’u bizzat tanıdığını ve güvendiği, 
üstelikle 16 mart 1921 Rusya ve Türkiye Moskova antlaşmasında Celaletdin  
Korkmasovun da imzası olduğunu her Kumuk bilir ve bunu her fırsatta söy-
leyerek Türkiye ile aidiyet bağlarını ifade ederler. Özden derneği ve hareketi 
Moskova›da yaşayan Kumukları bir çatı altında toplamaktan öte faaliyetler 
yapmakta ve özellikle dil çalışmaları öne çıkmaktadır. Kumukça’yı Türk dil-
leri arasında ortak dil olduğunu iddia eden özden hareketi hem Kıpçak hem 
Oğuz dilbilgisini ve gramer özelliklerini taşıdığından Kumuklar hem Kazak 
Türkleri  ve hem de Türkiye Türkleri ile sıkıntı çekmeden anlaşabilir, fakat 
Kazaklarla ve Türklerin birbirlerini anlamaları için biraz kulak alışkınlığına ih-
tiyacı olduğunu söyleyen Özden hareketi dil sahasında bazı adımlar atıyor. Bu 
projeyi hayata geçirmek için Kumuk organizasyonu ‘‘Özden’’ bir dizi adımlar 
atmış durumda. Özellikle bu proje üzerine Moskova’da uluslararası konferans 
düzenlemek istiyorlar. Özden hareketi yetkilileri bu konu üzerine federal yet-
kililer ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti kon-
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soloslukları ile görüşmeler yapmaktalar. Bu konferansın organizasyon kısmına 
ortaklık etmek isteyen diğer Türk devletlerin de katılması için çağrıda bulu-
nuldu. Ayrıca bu projeye Türk devletlerdeki derneklerin, kamu kuruluşların 
katılmasını da sağlamaya çalışan Özden hareketi bu projeye çok önem veriyor 
ve bizim Moskova’daki en önemli hareket noktamız diyorlar. Çünkü kurumu-
muz ‘‘Özden’’ bu projeden sonra federal düzeyde hareket edebilecek pozisyon 
almakla birlikte Kumuk Halkı öznellik sahibi olabilir. Böylelikle Kumuk halkı 
kendi problemlerini federal hükümete sunarak çözebilir hale gelir. Buna ek 
olarak, konferans Rusya ve Türk dünyası arasında farklı projelerin Özden ça-
tısı altında doğmasına vesile olabilir. Bununla da kalmayıp bu projenin her yıl 
tekrarlanmasını ve kültürel akademik ilişkilerden ziyade iş adamlarını da bir 
araya toplayıp ortak çıkarlar alabilecek bir Platform oluşturmak arzusundalar. 
Özden Hareketi bu amacı hayata geçirmek için ‘‘Özden’’ çatısı altında bizler 
profesyonel birliklerinden avukatları, muhasebecileri, dilbilimcileri, gazeteci-
leri ve bu konuda ortak hareket edebilecek herkesin toplanmasının çalışmala-
rını yapmakta.   Özden hareketi genç özden üyelerini İngilizce, İstanbul Türk-
çesi, Kumukça dil kurslarında hazırlıyor, öğrencilerin stajları için büyük şir-
ketlerle anlaşmalar yapıyor,  onların iş hayatına geçişlerinde yardımcı oluyor. 
Dilin önemini kavrayan Özden hareketi Türkiye’yi Türk dünyası ile Moskova 
üzerinden irtibata geçirip Moskova’nın da yaşayacağı tereddütleri devre dışı 
bırakacak bir strateji geliştirmektedir. Zira Moskova hala soğuk savaş dönemi 
psikolojisini üzerinden atamadığı için Türk dünyasına ve Türkiye’ye Stalinist 
gözlükle bakmaktadır.  Moskova’da kurulan Özden hareketi Türk dünyası için 
oldukça önemli bir hareket olup İstanbul Türkçesinin önemini kavrayan ve 
Türk dünyasının geleceği için köprü oluşturan çalışmalarıyla dikkat çekmek-
tedir. Ayrıca son zamanlarda iyice gerginleşen Ankara Moskova ilişkilerinin 
gelişmesine de katkı sağlayacak bu hareket Türkiye Türkleri dışında kurulmuş 
kapsayıcı kuşatıcı bir harekettir. Türklerin ortak sıkıntılarına çözüm bulmaya 
çalışan Moskova’da Türk dünyası lobisi yapan ve Moskova’da Türklerin sesi 
olan bu harekete destek olmak gerekiyor.57 YTB, TİKA ve Yunus Emre Ensti-
tüsü Moskova’daki bu harekete yardım etmek için acele etmelidir. Uçak krizi 
süresince ve kriz çözüldükten sonra Moskova’daki Türk nüfusu yumuşak güç 
lobicilik faaliyetleri açısından yeniden gözdem geçirilmelidir. 

57 Hasan Oktay, Moskova Ankara arasında bir köprü: Kumuklar ve Özden hareketi, http://
www.haberhergun.com/moskova-ankara-arasinda-bir-kopru-kumuklar-ve-ozden-hareketi-
makale,1074.html
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Uçak krizi Mavi Marmara krizine benziyor58mu?

24 Kasımda başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’e yazdığı 
mektup ile bitme noktasına gelen Rusya Türkiye krizinde mesajlar ve hamleler 
Türkiye-İsrail krizine benzemektedir.  Bu süreçte rol paylaşımı Rusya Türkiye 
gibi, Türkiye de İsrail gibi davranacak.  Bu krizde Rusya olayı kapattırma-
mak, bozulan itibarını onarmak ve hadise üzerinden ikili ilişkiler ve bölgesel 
dinamiklerde kazanım elde etmek peşindedir. Benzer bir tavrı aslında Mavi 
Marmara olayında Türkiye göstermişti. Keza bu krizde Türkiye uçak olayını 
bir şekilde kapatmak ve sürecin Rus-Türk ilişkilerine zararını minimize etmek 
istiyor. İsrail de Mavi Marmara olayında aynı şeyi yapmıştı.  Mavi Marmara 
olayında Türkiye bizim sorunum İsrail halkıyla değil, hükümeti ile demişti, 
yani uçak krizinde aynen Putin şimdilerde dediği gibi. İsrail Başbakanı Netan-
yahu da Türkiye`nin karşılaştığı bir kaza sonrasında yazdığı mektupta yazılan-
larla bugün Türkiye cumhurbaşkanı ve başbakanının Rusyalı meslektaşlarına 
yazdıkları mektuplarda yazılanlar neredeyse aynısı cümlelerdir. Diplomasi dili 
başarılı bir şekilde kullanılarak ilişkilerin yeniden başlamasının önü açılmış 
olmasına rağmen bu krizde Rusya`da Türkiye karşıtı çok seviyesiz, toptancı ve 
çok haksız propaganda yapılmıştı. Türkiye ile İsrailin arasının bozuk oluşun-
dan hareketle uçak krizini değerlendirmek isteyen ve Rus basınında oldukça 
etkili olan Yahudi ve Ermeni kökenli Rus vatandaşlar bu süreci Türkiye’nin 
aleyhine iyi değerlendirerek Rus kamuoyunu Türkiye’ye karşı yönlendirdiler. 
Aynı şekilde Mavi Marmara olayında bu kadar seviyesiz ve toptancı olmasa da 
bir İsrail eleştirisi vardı Türkiye`de. Bugünlerde Kremlin yanlısı uzmanlardan 
Sergey Markov`un mesajları da dönemin Türkiye hükumeti yanlısı analizcile-
rin söylemine çok benziyor. Fakat Rus-Türk krizinin devam etme süresi Mavi 
Marmara olayından farklılık gösterebilir. Yani Rus-Türk kriz Türkiye-İsrail 
krizi ile mukayesede daha kısa sürede çözülebilir. Çünkü Rusya hem bu krizle 
bölgede özellikle Suriye örneğinde olduğu gibi çıkarını iyice maksimize etti. 
Ayrıca Rusya bu tür olaylarda Türkiye`ye oranla daha rasyonel davranabiliyor.  
Şimdi ise krizi daha fazla uzatmamak gerekiyor. Rusya ve Türkiye`nin iç ve 
dış şartları bu krizin uzamasının her iki ülkeye maliyetini artırıyor. Türk-İsrail 
krizinin arabulucusu küresel güç ABD olmuştu. Rusya-Türkiye krizinin ara-
bulucusu ise Azerbaycan ile Kazakistan olduğu konusu gündemdedir. 59 İsra-

58 Nazım Cafersoy, Uçak krizi Mavi marmara krizine benziyor mu, http://www.kafkassam.
com/rusya-turkiye-krizi-israil-krizine-benziyor-mu.html

59 Kənan Rövşənoğlu,, Hasan Oktay, Rusiya-Türkiyə gərginliyi bütün post-sovet məkanını 
və Türkistanı əhatə edə bilər”,  http://www.kafkassam.com/rusiya-turkiy%C9%99-
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il Türkiye’den, Türkiye ise Rusya’dan özür dilerken aynı zamanda Rusya da 
Türkiye’den özür dileyecek böyle bir yol haritası söz konusu olacak. Ayrıca da 
İsrail Türkiye’ye Türkiye de Rusya’ya tazminat ödemesi söz konusu edilerek 
bu kriz aşılacak gibi gözükmektedir.

 Rusya’yla jet krizi nasıl aşılacak?60  Karşılıklı özür ve Türkiye’nin Mavi 
Marmara gemisi için İsrail’den tazminat alması Türkiye’nin de düşen uçaktan 
dolayı Rusya’ya tazminat vermesi Türkiye İsrail Rusya61 3 lü62 barışmasının63 
gelecekte Ortadoğu başta olmak üzere dünyaya ve özellikle de Kafkasya’ya 
barış getirecektir.64 Türkiye Davutoğlu politikalarıyla girdiği açmazdan çıkıp 
dış politikada daha temkinli ve ileriye daha güvenle bakabileceği yeni bir bakış 
açısıyla yoluna devam ederken Medeniyet tasavvuru bağlamında başta Kaf-
kaslar olmak üzere tüm komşularıyla yeniden konuşabilir hale gelecektir.

g%C9%99rginliyi-butun-post-sovet-m%C9%99kanini-v%C9%99-turkistani-
%C9%99hat%C9%99-ed%C9%99-bil%C9%99r-h%C9%99s%C9%99n-oktay.html

60 Özcan Tikit, Rusya’yla jet krizi nasıl aşılacak?, http://www.kafkassam.com/rusyayla-jet-
krizi-nasil-asilacak.html

61 YEKATERINA CHULKOVSKAYA, Could Netanyahu become a mediator between Russia 
and Turkey? http://www.kafkassam.com/could-netanyahu-become-a-mediator-between-
russia-and-turkey.html

62 Süleyman İsmayılbəyli, Moskva-Ankara-Təl-Əviv üçbucağı regiona nə vəd edir? http://www.
kafkassam.com/moskva-ankara-t%C9%99l-%C9%99viv-ucbucagi-regiona-n%C9%99-
v%C9%99d-edir.html

63 NIKOLAI LITOVKIN, YEKATERINA CHULKOVSKAYA, Why Erdogan apologized to 
Putin, http://www.kafkassam.com/why-erdogan-apologized-to-putin.html

64 Asif NərimanlıQərbin planlarına qarşı Türkiyə-Rusiya-İsrail birliyi, http://www.kafkassam.
com/q%C9%99rbin-planlarina-qarsi-turkiy%C9%99-rusiya-israil-birliyi.html
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