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ALEKSEY NAVALNİ SİYASİ PORTRESİ VE SİYASİ AMAÇLARI 
 
Bir Demokrat Olarak Aleksey Navalni 
Dünyada son dönemde yaşanan iç ve dış siyasi süreçler, aslında, küreselciler ile ulus-devlet destekçileri 
arasında ciddi bir mücadelenin işaretidir. Ulus-devletin savunucuları daha güçlü bir yönetişim sisteminden 
yanadır. Bunun karşısında, küreselci çevrelerle şu ya da bu şekilde bağlantılı olan politikacıların ana teması 
demokrasidir. Demokrasi ve insan özgürlükleri meselesini gündeme getirmenin sorunu nedir? Aslında 
buradaki sorun, bu sloganları kullanarak ülkelerin iç siyasetine karışmaktır. Tüm bunları Ortadoğu’ya 
demokrasi ihraç etmek isteyen Batılı ülkelerin politikalarında gördük. Demokrasi ve insan özgürlüğü 
sloganlarının birçok toplumda korku kaynağı olmasının nedeni budur. Çünkü bu sloganlar altında başlatılan 
faaliyetler sonucunda Suriye, Irak, Yemen ve diğer ülkelerde insani felaketler yaşanıyor. 
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Bugün bahsettiğimiz Aleksey Navalni, Rus siyasetinde de demokratik protesto hareketinin temsilcisi olarak 
biliniyor. Ama gerçekten durum bu mu? Navalni bir Demokrat kadar masum mu? Navalni, hangi siyasi 
dönemlerden geçti? Aleksey Navalni, Biden iktidara gelirken neden daha aktif hale geldi? Ve genel olarak 
bu aktivasyon, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen olaylarla aynı merkezden mi kontrol ediliyor? Elbette 
tüm bunlar büyük ilgi görüyor.  
 
Aleksey Navalny’nin ırkçı bir aşamadan geçtiğini pek kimse bilmiyor. Bu sahneyi gerçekten geride bırakıp 
bırakmadığı belli değil. Genel olarak, Rus siyasetinde demokrat olarak tanınan çoğu insan, demokrasinin 
düşmanı olarak kabul edilenlerden daha ırkçıdır. Özellikle Türk-Müslüman halklarına ve Kafkasyalılara karşı 
pek çok sözü vardır. Bu sözler Orta Asya ve Kafkasya medyasının dikkatinde oldu. Aleksey Navalni’nin 
Rusya’ya dönmesinin ardından Kazakistan’dan birçok Instagram, Facebook ve Twitter kullanıcısı, 2013 yılında 
bu Rus siyasetçinin Orta Asya ülkeleriyle vize rejimi getirilmesini savunduğunu hatırlattı. Böylece Kazaklar, 
onun desteklenmesine “gerek olmadığını” açıkladılar. Özbekistan’daki sosyal medya kullanıcıları da Rus 
muhalifine karşı benzer iddialarda bulundu. 
 
Daha önce Navalni göç gündemi hakkında gerçekten sert bir şekilde konuşmuştu. O faşizan Rus 
Yürüyüşlerine katılmış ve aynı zamanda 2007’de “Rus medeniyetinin bozulma sürecini durdurma” çağrısında 
bulunmuş Ulusal Rus Kurtuluş Hareketi’nin kurucularından biri olarak zaman-zaman gündeme geliyordu. 
2008’de Güney Osetya’nın Rus birlikleri tarafından işgalini de desteklemiş ve Gürcülerin Rusya’dan sınır dışı 
edilmesi çağrısında bulundu. 2013 yılında Orta Asya ülkeleri ile bir vize rejiminin uygulanmasını savunmuştu. 
Aynı yıl, muhalif siyasetçisi bir sonraki “Rus Yürüyüşüne” katılmayı ve ırkçı açıklamalarla ilgili suçlamaları 
reddetti ve ayrıca 2008 yılında kendi blogunda Gürcülere “kemirgenler” dediği için pişmanlık duyduğunu 
ifade etti. 
 
Ancak Kırım hakkındaki açıklamaları, Navalni’nin büyük Rus emperyalist düşüncesinden sapmadığını bir kez 
daha söylemeye zemin hazırladı. “Kırım bizim mi?” sorusuna muhalefet, “Kırım, Kırım’da yaşayanlar içindir” 
cevabını verdi. Navalni, yarımadanın “tüm uluslararası normları açıkça ihlal ederek yakalandığını”, ancak şu 
anda Rusya’nın bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi. Politikacı Ukraynalılara kendilerini kandırmamalarını 
tavsiye etti: Kırım “Rusya’nın bir parçası olarak kalacak ve yakın gelecekte bir daha asla Ukrayna’nın bir 
parçası olmayacak”, “Kırım, sosisli bir sandviç mi yoksa onu geri verelim? “Kırım ile ilgili bir röportajda dile 
getirilen bu görüş de dikkat çekicidir. 
 
Böylece Aleksey Navalni’nin, pek çok Rus demokrat gibi, aslında Rus emperyalist merkezlerinden farklı bir 
konuma sahip olmadığını görüyoruz. Ama siyasette küreselci çevrelerinkine benzer yöntemler kullanıyor. 
Siyasi görüşler açısından, kendisini vatandaş milliyetçiliğine atfediyor. Vatandaş milliyetçiliyi, sivil bir ulusun 
değerleri etrafında inşa edilen ve siyasi özgürlük, hoşgörü, eşitlik ve insan hakları gibi geleneksel liberal 
değerlere bağlı kalan kapsayıcı bir milliyetçilik biçimidir. Vatandaş milliyetçiler, insanların anlamlı özerk 
yaşamlar sürmeleri ve demokrasilerin düzgün işlemesi için buna ihtiyaç duyduklarını iddia ederek, ulusal 
kimliğin değerini savunurlar. 
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Aleksey Navalni’nin Siyasi Kariyeri 
Moskova’da 2013 belediye başkanlığı seçimlerinde ikinci oldu, oyların %27.24’ünü alarak Sergei Sobyanin’e 
yenildi. Kasım 2013’ten bu yana, Geleceğin Rusya siyasi partisinin Merkez Konseyi’ne başkanlık ediyor. Aralık 
2016’da Mart 2018’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma niyetini açıkladı. 2017’de tam 
teşekküllü bir seçim kampanyası yürüten tek politikacıydı, ancak 25 Aralık 2017’de Seçki kurulu olağanüstü 
mahkumiyet nedeniyle onu kaydetmeyi reddetti. 2017-2018’de Rusya’daki kitlesel protesto hareketinin ana 
organizatörü oldu. 

 

2010’ların başından bu yana, Navalni’nin kendisinin ve destekçilerinin siyasi olarak motive olduğunu 
düşündüğü bir dizi cezai, idari, hukuki ve tahkim davasında sanık, davalı ve tanık oldu. En çok yankılananlar 
“Kirovles vakası” ve “Yves Rocher vakası” dır. Her iki durumda da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Navalni 
lehine karar verdi. AİHM ayrıca 2012-2014 yıllarında Navalni’nin yedi defa gözaltına alınması ve idari tutuklama 
olayının da siyasi amaçlı olduğunu kabul etti. Bu bağlamda, Navalni, AİHM’de Rus yetkililer aleyhine toplam 
225 bin avro tutarında 6 defa itirazda bulunmasına rağmen gereği yapılmamıştır. 
 
Navalni, 2009 yılında Vedomosti gazetesi tarafından “Yılın Kişisi” seçildi. 2012’de Time dergisi, onu dünyanın 
en etkili 100 kişisi listesine ve Haziran 2017’de İnternet’teki en etkili 25 kişi listesine dahil etti. 2017 ve 2019’da 
Vedomosti’ye göre yılın politikacısı seçildi. Araştırma merkezi “Romir” e göre, 2020 sonbaharında altı ayda 19. 
sıradan yükselerek Ruslar arasında güven sıralamasında 4. sırada yer aldı. 2020 ve 2021’de Nobel Barış 
Ödülü’ne aday gösterildi. 
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20 Ağustos 2020’de zehirlenme sonucu komaya girdi. 22 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında Berlin’deki 
Charite hastanesinde tedavi gördü, taburcu edildikten sonra Almanya’da rehabilitasyona girdi. İddialara göre, 
Novichok grubundan bir kimyasal savaş ajanıyla zehirlendi. Almanya’da tedavi gördükten sonra 17 Ocak 
2021’de Navalni ve eşi Berlin’den Moskova’ya döndü ve burada pasaport kontrolünden geçerken tutuklandılar. 
Navalni’nin zehirlenmesi uluslararası bir tepkiye neden oldu. Avrupa Birliği ve İngiltere, 6 yüksek rütbeli Rus 
yetkiliye kimyasal silahların yardımıyla Navalni’nin hayatına yönelik teşebbüste yer aldığı için onlara yaptırım 
uyguladı. Rus yetkililer, onun zehirlenmesinde herhangi bir rol oynadığını yalanladı. 
 
2 Şubat 2021’de Moskova Simonovsky Mahkemesi, Navalni’nin Yves Rocher davasındaki 3 yıl 6 aylık ertelenen 
hapis cezasını gerçek bir hapis cezasıyla değiştirdi ve 2 yıl 8 ay boyunca genel bir rejim kolonisine gönderdi. 
Uluslararası insan hakları örgütleri Uluslararası Af Örgütü ve Memorial, Batılı ülkelerin bazı liderlerinin yanı 
sıra bir dizi Rus ve yabancı medya kuruluşu, Navalni’nin mahkeme sonucunu siyasi güdümlü olarak kabul etti. 
 
Aleksey Navalni’nin en güçlü destekçilerinden biri Biden. Biden’ın aslında küreselci bir çizgisi var. Trump’ın 
küreselcilere karşı eylemlerini eleştirerek iktidara geldi. Biden, iktidara gelir gelmez Navalni’yi savundu. 
Biden, istihbarata Navalni’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki zehirlenmesi ve siber saldırısını incelemesi 
talimatını verdi. ABD başkanının danışmanı, Navalni’ye düzenlenen suikast girişiminin faillerinin adalete 
teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı başkanı, Navalni’yi susturmaya çalıştıklarını söyledi. 
Açıklamasında, politikacının tutuklanmasını “Navalni ve diğer muhalefet figürlerini susturma girişimlerinin 
sonuncusu ve Rus yetkilileri eleştirenlerin bağımsız sesleri” boğması olarak nitelendiriyor. Dışişleri başkanı, 
Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın kurucusunun derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasında ısrar ediyor. 
 
Sonuç 
Aleksey Navalni’nin Vladimir Putin’e karşı siyasi mücadelesi kesin olarak bir demokrasi mücadelesi olarak 
tanımlanamaz. Navalni, zaman-zaman küreselci çevrelerle ve Batı ile ortak olabilen bir politikacıdır. Batı bunu 
Rusya üzerinde baskı olarak kullanıyor. Ancak bu onun hümanist bir demokrat olduğu anlamına gelmez. 
Genel olarak, dünya Rus demokratlarının Rus milliyetçisi olduklarını unutmadıklarını unutmamalıdır. 
Demokrat siyasetçi olarak bilinen Yeltsin’in zamanında Çeçen halkının soykırımı gerçekleştirmiş ve ardından 
iktidar FSB subayı Vladimir Putin’e geçti. Belki Navalni aynı zamanda Rusya’nın Putin sonrası dönemde 
çökmesini önlemeye yönelik bir projedir. 
 


