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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Cezayir, Kuzey Afrika’da yer alır. Fas, Moritanya, Nijer, Libya ve Tunus’la kara 
sınırı bulunan ülke, Akdeniz’den Büyük Sahra’nın derinliklerine kadar uzanır. 
Topraklarının %80’inden fazlası Sahra Çölü’nden oluşan ülke yüzölçümü 
bakımından Afrika’nın en büyük, dünyanın 10. en büyük ülkesidir.3 Nüfusun 
büyük bölümü Akdeniz kıyısında yaşar.

2021 itibarıyla 44 milyon nüfusa sahip olan ülkenin nüfus yoğunluğu 
km2 başına 18 kişidir. Nüfus artış hızı %1,7 olan ülkenin nüfusunun %74’ü 
şehirlerde, %26’sı köylerde yaşar. Doğurganlık oranının 2,9 olduğu ülkenin 
en büyük şehirleri Cezayir şehri (1,9 milyon), Boumerdes (786 bin) ve Oran’dır 
(645 bin).4

2 https://www.statista.com/statistics/1285366/share-of-population-of-algeria-by-ethnic-group/ 
3 https://www.bbc.com/news/world-africa-14118852 
4 https://www.statista.com/statistics/1207871/population-of-algeria-by-city/ 
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Resmî Adı Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

Başkenti Cezayir şehri

Dili
Resmî dili ve en çok konuşulan dil Arapçadır. Bazı 
bölgelerde konuşulan Berberice de 2016 yılından 
itibaren resmî dil statüsü kazanmıştır.

Dini Resmî din ve nüfusun %99’unun dini İslam’dır.

Nüfus 44.177.969

Nüfusun Etnik 
Dağılımı

Nüfusun %99’u Arap-Berberidir.2

Yüzölçümü 2.381.741 km2

Meryem SEZGİN1

Para Birimi Cezayir Dinarı

Yönetim Şekli Çok partili parlamenter cumhuriyet

Hükûmet
Cumhurbaşkanı: Abdülmecid Tebbun
Başbakan: Eymen bin Abdurrahman
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Siyasi Yapısı
Cezayir’in resmî adı Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir ve başkenti 
Cezayir şehridir. Ülkenin halihazırdaki cumhurbaşkanı 2019’da göreve 
gelen Abdülmecid Tebbun, başbakanı ise 2021’de göreve gelen Eymen bin 
Abdurrahman’dır. Cezayir cumhurbaşkanı mutlak çoğunluk oyuyla iki turlu bir 
sistem üzerinden 5 yıllığına seçilir. Cumhurbaşkanı başbakanı ve başbakanın 
tavsiyesine göre de kabineyi atar.

Cezayir Parlamentosu’nun adı Meclis’tir ve çift kamaralıdır. Üst kamara olan 
Millet Meclisi 144 sandalyeden, alt kamara olan Ulusal Halk Meclisi ise 462 
sandalyeden mürekkeptir. Millet Meclisi’nin üyelerinden 96’sı dolaylı olarak 
seçilirken 48’i cumhurbaşkanı tarafından atanır ve bu üyeler 6 yıl görev 
yaparlar. Anayasaya göre Millet Meclisi’nin yarısı her üç yılda bir yenilenir. 
Ulusal Halk Meclisi üyeleri ise kapalı liste nispi temsil sistemi ile beş yıllığına 
seçilirler. Parlamentoya girişte %5’lik bir baraj vardır ve ülkenin 48 vilayeti için 
48 seçim bölgesi bulunur. Bölgelere göre adayların %20 ila %50’sinin kadın 
olması gerekmektedir. Ülkedeki ana siyasi partiler Ulusal Kurtuluş Cephesi, 
Ulusal Demokrasi Hareketi, Yeşil Cezayir Birliği ve İşçi Partisi’dir.5-6

Ülkenin bağımsızlığından bu yana ülke siyasetinde ağırlığı olan ve yakın 
zamanda siyasetten el çektirilen Abdülaziz Buteflika, 1990’ların Cezayir’ini 
kasıp kavuran iç savaş sonrası  hem orduya yakın olması hem de siyasi 
arenanın farklı fraksiyonları tarafından kabul edilebilecek bir isim olması 
bakımından cumhurbaşkanlığına aday olmuş ve sahip olduğu destek 
sayesinde 1999’da cumhurbaşkanı seçilmiştir. Başlangıçta ülkeye barış 
getirmesi sebebiyle saygı kazanan Buteflika, iç savaş sonrası uyguladığı 
iç politikalarla “karışıklık kaos getirir” psikolojisi oluşturmuş ve birçok 
Arap liderin devrildiği 2011 Arap Baharı’nda koltukta kalmayı başarmıştır. 
Buteflika 2013 yılında felç geçirip “hayalet cumhurbaşkanı” haline gelmesine 
rağmen yine de görevde kalmıştır. 2019 yılında beşinci döneminde de 
cumhurbaşkanlığına adaylığını koyması milyonlarca genç Cezayirlinin 
sokaklara dökülmesine sebep olmuştur. Anne babalarının aksine iç savaş 
yıllarını görmemiş, dolayısıyla da rejimin “otokratik düzen Cezayir için en iyi 
seçenek” propagandasının işe yaramadığı gençlerin bu protestosu, ordunun 
geri adım atarak Buteflika’ya cumhurbaşkanlığından el çektirmesine sebep 
olmuştur. Buteflika’nın görevden alınmasının ülkenin asıl sorunu olan askeri 
otokratik düzenin kaldırılması anlamına gelmediğini bilen protestocular, 
Buteflika sonrası yapılan seçimleri boykot etmiştir ve Buteflika’dan sonra 
göreve gelen Tebbun yönetiminin 2019’dan beri yaptığı seçimlere katılım da 
çok az düzeyde kalmıştır.7

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2021

Cezayir ekonomisi hidrokarbonlara ve devlet yatırımlarına dayalı bir 
ekonomidir. Hidrokarbonlar GSYİH’in %40’ını, ihracatın %94’ünü ve ekonomik 
gelirin üçte birini karşılamaktadır. Cezayir, genç ve büyüyen nüfusunun 
taleplerini karşılamak için ekonomisini çeşitlendirmek mecburiyetindedir. 
Petrol ve doğal gaza bu denli bağlı olan ekonominin iş gücü piyasasına 
girecek milyonlarca insana iş sağlamak için önümüzdeki yıllarda %6’dan 
fazla büyümesi gerekmekte fakat öngörülebilir gelecek için ekonomik 
büyüme %2’nin altında seyretmektedir.8

Dünya petrol ve doğal gaz piyasasında gerek üretimdeki gerekse de 
fiyatlardaki düşüşten olumsuz etkilenmiş bulunan Cezayir, siyasi istikrarsızlık 
ve ekonominin çeşitlendirilmesindeki başarısızlıklar yüzünden zor durumda 
iken COVID-19 salgınından oldukça kötü etkilenmiştir. 2020 yılında 
IMF tahminlerine göre %4,9 daralan ekonomi; kısıtlama politikalarının 
gevşetilmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi ve Avrupa’nın doğal gaz talebinin 
artması sonrasında 2021’de büyüme fazına geçmiştir ve gelecek yıllarda da 
büyümeye devam etmesi beklenmektedir. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, 
yeni COVID varyantları ve sosyal ve jeopolitik problemler ekonominin 
gelişimini aşağı çekebilecek sorunlar olarak öne çıkmaktadır.

5 https://www.electionguide.org/countries/id/4/ 
6 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/algeria/political-context 
7 https://foreignpolicy.com/2021/10/14/algeria-bouteflika-death-fln-hirak-oil-military-pouvoir/ 
8 https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-to-liberate-algeria-s-economy/
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GSYİH 163.04 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 3690 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %3,5

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %1,8

Millî Gelir (Atlas Metodu) 161,49 milyar dolar

Millî Gelir Büyüme Hızı %3,2

Kişi Başı Millî Gelir 3660 dolar

Kişi Başı Millî Gelir Büyüme Hızı %1,5

Enflasyon %7,2

Resmî Döviz Kuru 135 Cezayir Dinarı ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %12,7

Genç İşsizlik Oranı %31,9

İşgücü 12.312.259



OCAK

Cezayir’in dış borcu çok ciddi seviyelerde olmamakla birlikte uluslararası 
rezervleri erimiş vaziyettedir. 2021 sonunda ülkenin döviz rezervleri 43 milyar 
dolar – ülkenin 11 aylık ithalatını karşılayacak miktarda- iken IMF, rezervlerin 
daha da eriyerek 2026 yılında 12 milyar dolara kadar düşeceğini tahmin 
etmektedir.

Tarım sektörü Cezayir GSYİH’inin %14,1’ini karşılamakta ve işgücünün 
%10’una iş sağlamaktadır. Üretilen ana tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf, 
üzüm, zeytin, tütün ve hurmadır. Sanayi sektörü GSYİH’in %20,3’ünü 
karşılamakta ve işgücünün %30’una iş sağlamaktadır. Hizmet sektörü ise 
GSYİH’in %48,7’sini karşılamakta ve işgücünün %60’ına iş sağlamaktadır.9

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

Cezayir’in ana ihracat kalemleri mineral yakıtlar, gübre, kimyasal maddeler, 
demir-çelik ve inşaat malzemeleridir. Ana ihracat ortakları ise İtalya, Fransa, 
İspanya, ABD ve Brezilya’dır.

Kaynak: ITC Trademap

9    https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/algeria/economical-context
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  DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2019 2020 2021

İHRACAT 36.797.420 22.485.943 37.907.498

İTHALAT 42.591.395 34.750.418 37.003.698

HACİM 79.388.815 57.236.361 74.911.196

DENGE -5.793.975 -12.264.475 903.800

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2020 2021

Toplam 22.485.943 37.907.498

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

20.184.521 33.432.635

Gübre 910.568 1.378.553

İnorganik kimyasallar, değerli 
metallerin organik veya inorganik 
bileşikleri vb.

394.096 946.157

Demir ve çelik 53.866 906.079

Tuz, kükürt, taşlar, sıva materyalleri, 
kireç ve çimento

148.606 325.418



2023

Cezayir’in ana ithalat kalemleri makineler, tahıllar, plastik ve demiryolu harici 
araçlardır. Ana ithalat ortakları ise Çin, Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya’dır.

Kaynak: ITC Trademap

Türkiye-Cezayir İlişkileri
Türkiye-Cezayir ilişkileri Osmanlı paşaları Barbaros Kardeşler’in Cezayir’e 
gelişleriyle başlatılmaktadır. Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler ise ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1962 
yılında tesis edilmiştir. Doğu Bloku’nun yıkılmasıyla beraber ikili ilişkiler daha 
da gelişmiş, 2006 yılında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Türkiye, 
Cezayir tarafından stratejik ortak statüsünde değerlendirilmektedir. Cezayir 
ise Türkiye’nin Rusya, İran ve Azerbaycan’dan sonra dördüncü büyük doğal 
gaz tedarikçisi konumundadır ve enerji ithalatında kaynak çeşitlendirilmesi 
bakımından önemli bir konuma sahiptir.10

Ülke Tarihi
Müslüman Arapların 7. yüzyılda Cezayir’i fethine kadar Romalıların 
hakimiyetinde bulunan Cezayir, 7. yüzyılın ortalarından itibaren 
Müslümanlaşmaya başlamış ve çeşitli Müslüman devletlerin yönetiminde 
kalmıştır. Endülüs’teki Müslümanlara karşı giriştikleri “yeniden fetih” 
(reconquista) siyasetini Kuzey Afrika’ya da yaymak isteyen İspanyollara 
karşı mücadele veren Barbaros Kardeşler’in Osmanlı’ya katılmasıyla birlikte 
Cezayir’de Osmanlı hakimiyeti başlamıştır. 1830 yılında Fransız işgaline 
uğrayan Cezayir, 1950’lerin başlarında bağımsızlık mücadelesine başlamış; 
60’lara gelindiğinde Fransızlar Cezayirlilerle masaya oturmak zorunda kalmış 
ve nihayetinde 1962’de Cezayir bağımsız olmuştur. Tek partiye dayalı sosyalist 
sistemle yönetilen yeni devlet, 1989’da çok partili sisteme geçmiş ve birçok 
yeni parti kurulmuştur.11

Ülkede İslamiyet
İslam Cezayir’e 7. yüzyılda Arapların Kuzey Afrika’yı fethiyle ulaşmıştır. 
Halihazırda 44 milyonluk Cezayir nüfusunun %99’u Müslümandır ve Maliki 
mezhebine mensuptur. Devletin resmî dini İslam’dır ve İslam’ı aşağılayıcı 
faaliyetler ağır suç kapsamındadır.12

COVID-19
Cezayir’de ilk COVID-19 vakası 25 Şubat 2020’de bir İtalyan vatandaşında 
tespit edilmiştir. Mart ayıyla beraber ilk ölümler kaydedilmiş ve sokağa çıkma 
yasakları gibi tedbirler uygulamaya konmuştur. Afrika’daki en yüksek ölüm 
oranlarından birine sahip olan Cezayir, aşı programını 2021’in başlarında 
başlatmış, Ocak 2021’in sonuna doğru Rus Sputnik V aşısını alan ilk Afrika 
ülkesi olmuştur.13 27 Ocak 2023 itibarıyla Cezayir’de 271.346 COVID vakası ve 
6881 ölüm kaydedilmiştir.

10 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-cezayir-siyasi-iliskileri.tr.mfa 
11 SIRRI ERİNÇ, “CEZAYİR”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

cezayir#1 (28.01.2023).
12 https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/algeria/ 
13 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7906705/ 
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EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 34.750.418 37.003.698

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

4.468.708 4.474.556

Tahıllar 2.717.421 3.414.768

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

2.285.763 2.559.640

Plastik ve ürünleri 1.829.182 2.171.080

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışın-
da araçlar, aksamı ve aksesuarları

1.895.192 1.972.279



Bilderberg Toplantıları, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 120 ila 150 siyasi lider, 
hükümet yetkilisi ve endüstri, finans, medya ve akademiden uzmanların 
katıldığı yıllık toplantılardır. Her yıl farklı bir Avrupa veya Kuzey Amerika 
ülkesinde yapılan toplantılar, Batı’da ulusal politikalara ve uluslararası 
ilişkilere etki edenlerin birbirlerini tanıyabilecekleri ve taahhütte bulunmadan 
ortak sorunlarını tartışabilecekleri özel, gayri resmi bir ortam sağlar. Her 
konferanstan sonra, toplantının özel bir raporu yalnızca eski ve şimdiki 

1 Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

katılımcılara dağıtılır ve raporda konuşmacılar yalnızca ülkelerine göre 
belirlenir. İlk toplantı Hollanda Prensi Bernhard tarafından başlatıldı ve adını ilk 
konferansın 1954’te yapıldığı Hollanda’nın Oosterbeek kentindeki otelden aldı. 
Uluslararası bir yönlendirme komitesi genellikle her yıl farklı delegeler seçer.

Bilderberg Grubu adını, üyelerinin Lippe-Biesterfeld Prensi Bernhard’ın daveti 
üzerine 29 Mayıs 1954’te ilk kez toplandığı Hollanda’nın Oosterbeek kentindeki 
Hotel de Bilderberg’den almıştır. Yıllar boyunca yıllık Toplantılar, ticaretten 
istihdama, teknolojiye, para politikasından yatırıma ve ekolojik zorluklardan 
uluslararası güvenliğin teşvik edilmesine kadar çok çeşitli konuların tartışıldığı 
bir forum haline gelmiştir. Küreselleşen bir dünya bağlamında, ne Avrupa’da 
ne de Kuzey Amerika’da tek taraflı olarak ele alınabilecek herhangi bir sorun 
düşünmenin zor olduğunu, artık dünyanın bir bütün olarak ele alınması 
gerektiğini savunmuşlardır.
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Her yıl katılan aktif üyeler ile sadece ara sıra davet edilenler arasında ayrım 
yapmak önemlidir. Yaklaşık seksen üye, uzun yıllardır katılan müdavimlerdir. 
Etki alanları veya mesleki ve akademik bilgileriyle ilgili konularda rapor 
vermeye davet edilen insanlar, Bilderberg Grubunun arkasındaki resmi yapı 
hakkında hiçbir fikirleri yok ve Grubun daha büyük hedefleri ve evrensel 
hedefleri konusunda bilgilendirilmiyorlar. Bilderberg’liler, küresel planlarında 
yararlı araçlar olabileceklerini düşündükleri ve daha sonra çok güçlü seçilmiş 
konumlara ulaşmalarına yardım ettikleri kişileri davet ederler. Ancak 
etkilemeyi başaramayan tek seferlik davetliler bir kenara atılır. “Yararlı üye” 
denilebilecekler için bir örnek, 1991’de Almanya’nın Baden-Baden kentindeki 
ilk Bilderberg toplantısına katılan Arkansas’ın valisi Bill Clinton’dı.

Toplantıda David Rockefeller Clinton’a Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
Anlaşması (NAFTA) ile ilgili konuşmuş, bir Bilderberg önceliği olduğunu ifade 
etmiştir. Ertesi yıl, Clinton Başkan seçilmiş ve NAFTA’nın güçlü bir savunucu 
olmuştur. 

-- Bill Clinton: 1991’de Bilderberg toplantısına katıldı; Demokrat Parti’nin 
adaylığını kazandı ve 1992’de Başkan seçildi.

Tarih boyunca dünya siyasetini etkilemiş iki isim olan Henry Kissinger ve Paul 
Wolfowitz, Bilderberg’in seçilmiş üyeleridir. Eisenhower’dan bu yana tüm 
ABD başkanları ve üst düzey Birleşik Krallık hükümet yetkilileri Bilderberg 
Kulübü’nden çıkmıştır. Ayrıca 1971’den beri her NATO genel sekreteri de 
katılanlar arasından çıkmıştır.

ABD’nin eski İrlanda büyükelçisi: “Bilderbergciler post-milliyetçilik çağını 
arıyorlar. Ülkelerin değil, Dünya’nın Evrensel değerlerle çevrili bölgelerinin 
olacağı bir zamanı hedefliyorlar. Yani, küresel bir ekonomi, tek bir Dünya 
hükümeti (seçilmek yerine seçilmiş) ve evrensel bir dinya. Bilderbergciler, 
bu hedeflere ulaşacaklarından emin olmak için, ‘genel halk adına daha 
fazla teknik yaklaşıma ve daha az farkındalığa’ odaklanırlar.”

Bilderberg grubunun önde gelen ismi David Rockefeller: “Hatta bazıları, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarlarına karşı çalışan, ailemi ve beni 
“enternasyonalistler” olarak nitelendiren ve daha entegre bir küresel 
siyasi ve ekonomik yapı - tek dünya - inşa etmek için dünyanın dört bir 
yanındaki diğer kişilerle işbirliği yapan gizli bir grubun parçası olduğumuza 
inanıyor.  Eğer suçlama buysa, suçluyum ve bununla gurur duyuyorum.”

Denis Healey, eski İngiliz Savunma Bakanı: “Dünyada meydana gelen olaylar 
tesadüfen meydana gelmez, tasarlanır. İster ulusal meselelerle, ister 
ticaretle ilgili olsun, çoğu, gücü elinde tutanlar tarafından sahnelenir ve 
yönetilir.”

Ekonomik, politik ve askeri hiyerarşilerin tepesindeki dar ve merkezileşmiş 
bireyler grubu, sıradan insanların ulaşamayacağı teknik ve kurumsal iktidar 
araçlarına sahip bir elit grubu oluşturmuştur. Bu grup, kendi ortak çıkarlarını 
sürdürerek toplumsal güçlerini, konumlarını korumaya çalışmışlardır. 
Bilderberg Grubu’nun güçlü üyeleri dünyanın dört bir yanından gelir ve 
küreselleşmenin siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve ideolojik alanlarını 
temsil eder. Küçük işletmeler, popülistler, sosyalistler veya milliyetçiler 
gibi alternatif çıkarların ve ideolojik konumların kesinlikle hiçbir temsili 
yoktur. ABD ve Birleşik Krallık’taki iki büyük ideolojik partinin temsilcileri, 
Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ile İşçi Partisi ve Muhafazakarlar, genellikle 

bu ulusötesi çıkarların yanında yer alırlar. Örneğin, Haziran 2022’nin başlarında 
Bilderberg’de BM yetkilileri, petrol devlerinin CEO’ları, hem Başbakan hem de 
Hollanda Kralı, Kanada Başbakan Yardımcısı, Google’dan Eric Schmidt dahil 
teknoloji devlerinin kurucuları, büyük düşünce kuruluşu liderleri ve Pfizer gibi 
ilaç şirketlerinin CEO’ları yer aldı.

1954’ten bu yana devam eden bu toplantılardan üç tanesi de Türkiye’de 
yapılmıştır. Birincisi 18-20 Eylül 1959 yılında, İstanbul Yeşilköy’de yapılmıştır. 
İkincisi 25-27 Nisan 1975’te İzmir’de yapılmıştır.  Üçüncüsü 31 Mayıs 3 Haziran 
2007 yılında yine İstanbul’da yapılmıştır. Birinci toplantı 1960 darbesi öncesinde 
gerçekleşmiş. İkinci toplantı, Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında, 
Amerika’nın Türkiye’ye silah ambargosundan sonra gerçekleşmiş. Üçüncü 
toplantı 2007 yılında e muhtıra sonrasında gerçekleşmiştir. Türkiye, NATO 
için önemli bir devlet olmuştur. Küresel siyaseti dizayn etmeye çalışan ABD 
liderliğindeki bir grubun böylesine önemli tarihlerde Türkiye’de toplanması 
tesadüf olamaz. NATO’nun gladyo gibi oluşumlar ile üyesi olan devletlerin iç 
işlerine müdahale ettiği ise ayyuka çıkmış bir gerçektir. 

2007 yılında Türkiye’de yapılan toplantıya katılan Türk isimler:
Ümit Boyner, Mehmet Ali Birand, Ali Babacan, Kemal Derviş, Cem Duna, 
Emre Gönensoy, Mustafa Koç, Ayşe Soysal, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Erkut 
Yücaoğlu.

Avrupa, bundan yüzyıllar önce kendi burjuvazisinin girişimleri ile yeni bir 
dünyanın temellerini atmıştı. Hanedanların ve derebeylerinin gücünün 
azalması ile toplumsal, siyasal ve ekonomik hayata egemen olmaya başlayan 
burjuva sınıfı pek çok değişikliğin fitilini ateşlemiş olan gruplar olmuştur. 21. 
Yüzyılda da yeni burjuva, sermaye ve nüfuz sahipleri bu etkinliklerini devam 
ettirmektedir. Bilderberg görüşmeleri bunun bir yansımasıdır.
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4. Hooper, S. J. (2023, 01 05). The Wire. The Wire: https://thewire.in/macro/

the-secretive-bilderberg-group-is-a-key-to-the-global-power-elite 
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İslamofobi ve Temel Nedenleri 
İslamofobi, 1980’lerde ortaya çıkmış yeni bir kavram olmasına rağmen tarihi 
İslam’ın yeryüzüne ilk geldiği güne kadar dayanır. Hz. Muhammed’in (sav) 
Mekke’de İslam’ı anlatmaya ve çevresine yaymaya başlamasına, bulunduğu 
çağın en güçlü devletlerinden biri olan Endülüs’te İslam’ın egemen hale 
gelmesine ve Haçlı Seferlerine kadar uzanır.

Sözlük anlamı İslam korkusu, İslam’a ve Müslümanlara karşı duyulan korku 
olan İslamofobi artık manasındaki masumiyetini, masum bir korku durumunu 

1 İÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

niteleme özelliğini yitirmiştir. İslam karşıtlığına, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, 
dışlamaya, kin gütmeye, saldırganlığa, şiddete, düşmanlığına dönüşmüştür. 
Bundan dolayı İslamofobi ifadesi yerine “anti-İslamizm”, yani “İslam 
düşmanlığı” ifadeleri kullanılmaya başlanmıştır.2

Her ne kadar İslamofobi’nin oluşturulma tarihi İslam’ın doğuşuna kadar 
dayansa da son dönemlerde küreselleşerek ileri bir noktaya ulaşmıştır. 
İslamofobi’nin oluşturulması kavramını kullandık çünkü İslamofobi bir 
kavramın evrilerek doğal koşullarda oluşturduğu ya da kendiliğinden var 
olan bir kavram değildir. İslamofobi İslam karşıtı kişiler ve kesimler tarafından 
üretilen, planlı ve sistemli bir harekettir. Özellikle son elli yıllık süreçte 
çeşitli krizler ile artarak varlığını güçlendirmeye devam etmektedir. 1974 
OPEC Krizi, 1979 İran İslam Devrimi ve Rehineler Krizi, Bosna Savaşı, 11 Eylül 
Saldırısı ve Yeni Zelanda’da “Brenton Torrent”ın Cami Saldırısı gibi birçok olay 
İslamofobi’nin yayılmasına ve güçlenmesine neden olmuştur. 

2 Okumuş, Ejder, İslamofobik Oyunda Müslümanlar, İlahiyat Akademi Dergisi, s.38.
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Örneğin 11 Eylül saldırılarını gerekçe göstererek İslam’a ve Müslümanlara 
her cihette zarar veren ABD’nin bilakis İslamofobi geçmişi çok çok öncelere 
dayanır. Bunun en iyi kanıtlarından biri, medya ve Hollywood yapımı filmlerdir. 
Bu filmlerin büyük bir kısmında Müslümanlar kötü, tehlikeli, şiddete başvuran, 
öldürücü, terörist vs. olarak gösterilmekte ve böylece zihinlere İslamofobi 
tohumları atılmaktadır. Ayrıca Amerikan medyası öteden beri İslam ve 
Müslümanlar hakkında verdiği yanlış bilgiler ve yaptığı kötü haberlerle 
İslamofobi’nin oluşmasında başat rol oynamıştır.3 Ancak bununla birlikte 
11 Eylül saldırısı sonrası oluşturulan Müslüman profili ile her Müslümanın 
potansiyel bir terörist olabileceği algısı ABD tarafından doğrudan veya 
dolaylı olarak küresel medyaya yansıtılmıştır. Böylece sakallı, sarıklı, cübbeli, 
fanatik Müslümanlar imajı, Ortadoğu’daki militan silahlı örgütler örnek olarak 
sunularak zihinlerdeki Müslüman imajı tek tipleştirilmeye çalışılmaktadır.4

Zihinlerde oluşturulmaya çalışılan Terör ile eşleşmiş Müslüman algısının yanı 
sıra gerek Amerika Birleşik Devletleri toplumunca gerek kamu kuruluşlarınca 
Müslümanlara somut yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştır. Amerika Birleşik 
Devletleri, Müslüman Amerikan vatandaşlarını ayrımcı muameleyle kayıt 
sistemi, parmak izi alma, vize süreci, takip altına alma, işten çıkarma, çalışma 
iznini iptal etme, ev ve iş yerlerini ziyaret, tutuklama ve kötü mülakatlar gibi 
uygulamalarla veya tedbirlerle yüz yüze bırakmıştır. Bu noktada en başta 
polisiye muamelelerini zikredebiliriz. Şüpheli bulunarak alınıp sorgulanan 
Müslümanları takip etmek, kimlik kontrolüne tabi tutmak, hapse atmak, 
Müslümanların evlerine girmek, onlara baskı ve şiddet uygulamak ve hatta 
sınır dışı etmek, camileri kontrol altında tutmak gibi birçok kötü muamelede 
bulunulmaktadır. Bunların dışında bazı Amerikalıların Müslümanlara karşı 
sonu öldürmeye kadar varan saldırıları da söz konusudur.5

Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde değil dünyanın hemen hemen her 
yerinde İslamofobi vakalarına rastlamak mümkündür. Bu durumun son 
yüzyılda artmasının birçok nedeni vardır.

En önemli nedenlerinden birisi özellikle Avrupa’da mültecilerin sayılarının 
artış göstermesidir. Bu da toplumlar nezdinde İslam’ın ciddi bir tehdit olarak 
algılanmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte İslam’ın kamusal alandaki 
görünürlüğünün cami minareleri, ezanlar, başörtüsü, vb. semboller ile her 
geçen gün artmakta oluşu, Müslümanların azınlıkta olduğu bu toplumları 
kendi kimliklerinin İslam’la olan ilişkilerine yönelik bir sorgulamaya 
sürüklemektedir.6

Bir diğer önemli nedeni ise taraflı medyadır. İslam dünyası küresel medyada 
sürekli olumsuz haberler ile kendisine yer bulmaktadır. Geçtiğimiz yüzyılın 
ikinci yarısı ile başlayan süreçte bu coğrafya sürekli olarak siyasal krizler, 
şiddet ve terör olayları, iç karışıklıklar vs. ile gündeme getirilmektedir. Kötü 
haberler o derece yer işgal eder ki Müslümanların yaşamlarına yönelik diğer 
alanlar görünmez olur. Bu coğrafyada savaş şiddet ve terörden başka bir şey 
yaşanmadığı algısı başarılı bir şekilde zihinlere kazınmaktadır. Haberlerin 
bu dengesiz tutumunun da ötesinde gözden kaçırılan bir husus daha vardır. 
Müslüman coğrafyasındaki her türlü sosyal, iktisadi, siyasi vb. problemlerin 
kaynağı olarak İslam’a atıf yapılır ve tüm tarihsel süreçler, sömürgecilik vs. 
göz ardı edilerek İslam, bu bölgelerdeki tüm sıkıntıların başlıca kaynağı olarak 
gösterilir. Hem bölgenin dünyadan izole olmadığı hem de bu coğrafyadaki pek 
çok devletin ABD gibi batılı müttefikleri olduğu unutulur ve İslam tek suçlu 
olarak sunulur.7

İslamofobi, çağın en büyük meşgalelerinden olan dijital oyunlarda da kendisini 
göstermektedir. Genellikle çocuk ve genç yaştaki kimselerin ilgi gösterdiği 
oyunlarda İslamofobik öğeler farkında olmaksızın bilinçaltına işlenmektedir. 
İslamofobi bu oyunlarda, İslam’a ait kutsal değerlerin ya da Müslümanların 
hedef alınarak öldürülmesi gereken bir suçlu gibi gösterilmesi ve daha nice 
planlı örneklerle uluslararası alanda genç zihinlere kazınmaktadır.

Batı medeniyetinin çok kültürlülüğe, farklılıklara açık olmayan tek tipçi yapısı, 
yabancı düşmanlığı da İslamofobi’ye neden olmaktadır.

Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun yıllar Avrupa’da egemen güç olarak 
kalması Avrupalının bilinçaltında Türk ve Müslüman korkusu ve düşmanlığının 
yerleşmesine neden olmuştur. Yakın geçmişte, Sırp ve Hırvatların Bosna 
Hersek’te Boşnak Müslümanlara yönelik soykırım yapmaları ve özellikle 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılan Cami, Köprü gibi tarihi eserleri 
tahrip etmeleri Avrupası’nın bilinçaltında İslam korkusu ve düşmanlığının hala 
devam ettiğini göstermektedir.8

İslamofobi’deki bu ileri gidişin bir diğer nedeni ise Müslüman nüfusunun 
fark edilir bir şekilde artmasıdır. Dünya geneline Müslümanların sayısı 
incelendiğinde, aşırı sağ hareketlerin yükselişe geçtiği Hollanda’da, 1950 
senesinde beş bin olan Müslüman nüfus, 2020 yılı itibariyle bir milyonu 
bulmuştur. Benzer ırkçı ve İslamofobik söylemlere sıklıkla rastlanan 
İngiltere’de de Müslümanların kademeli olarak arttığı görülmektedir. 1950 
yılında İngiltere’de yaşayan Müslüman sayısı yüz bin iken bu rakam 2020 
senesinde üç milyonu aşmıştır. Aşırı sağ söylemleriyle dünya gündemini en 
çok meşgul eden ülkelerden biri olan Fransa da emsalleri gibi artan sayıda 
Müslüman nüfusla karşı karşıya kalmıştır. 1950 yılında Fransa’da Müslüman 
sayısı iki yüz otuz bin iken bu rakam 2020 yılı itibariyle altı milyonu bulmuştur.
“1950’li yılların başında 400 bin civarı Müslümanın yaşadığı Avrupa’daki 
Müslüman sayısı, 2010 senesinde 20 milyona yükselmiş, bu rakam 2016 
yılında 25 milyona ulaşmıştır. Tahminler, 2050 senesinde Batı’daki Müslüman 
nüfusun 75,6 milyona kadar çıkacağına işaret etmektedir.”9

Avrupa İslamofobi Raporu (2021) İslam karşıtı ırkçılığın Avrupa’da sosyal 
yaşamın birçok alanında ciddi anlamda hissedildiğine işaret ediyor 
ve Avusturya, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinin yürürlüğe soktuğu 
düzenlemelerle İslamofobi’nin giderek kurumsallaşmasına neden olduğu 
belirtiliyor. Bu kurumsallaşmanın güncel örneklerinden biri de geçtiğimiz 
günlerde İsveç’te gözler önüne serildi. 

3 Okumuş, Ejder, İslamofobik Oyunda Müslümanlar, İlahiyat Akademi Dergisi, s.38.
4 Said, E. W, Medyada İslam:Gazeteciler ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor?2020
5 Cainkar, Louise (2004). “The Impact of the September 11 Attacks and Their Aftermath on
6 Said,E.W, Medyada İslam:Gazeteciler ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor?
7 Erkan ve Kirman, İslamofobi Üzerine Söyleşi, İlahiyat Akademi Dergisi, s,197. 
8 Karslı, Necmi, İslamofobi’nin Psikolojik Olarak İncelenmesi, s.8, 2013.
9 Said, E.W,Medyada İslam:Gazeteciler ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor?
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İsveç’te Kur’an-ı Kerim Yakma Eylemi
Geçen hafta aşırı milliyetçi, aşırı sağcı ve ırkçı bir siyasetçi olan Rasmus 
Paludan, İsveç güvenlik güçlerinin ataleti arasında Stockholm’deki Türkiye 
Büyükelçiliği önünde İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı-ı Kerim’i yaktı.10

Aslında Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemi son dönemlere özgü bir olay değildir. 
Bu eyleminin Orta Çağa kadar dayandığına dair kaynaklar bulunmaktadır. 
Endülüs’ün reconquista devresinden sonra Valencia ve Toledo ‘da 1498-1500 
arası, kilisenin talimatı doğrultusunda Kur’an-ı Kerim’in Arapça nüshaları 
yaktırılmış ve 16. yüzyılın ortalarında yayılmasına karşı resmi sansür 
uygulanmıştı. Yakın tarihte, 2010 yılında Terry Jones isimli papazın 11 Eylül 
tarihinde hayata geçirmek istediği “Uluslararası Kur’an‘ı yakma günü,“ ise  
yoğun protestolar neticesinde o an için iptal edilmişti. Kendisinin bundan iki 
sene sonra gerçekleştirdiği 3 bin adet mushafı yakma teşebbüsü ise izinsiz silah 
taşıdığı için yetkililer tarafından olay yeri olan kamusal bir parkta tutuklandığı 
için tamamlanamamıştı. Ancak tabiri caizse artık cin şişeden çıkmıştı. Jones’un 
vermiş olduğu ilhamla Avrupalı birçok siyasetçi ve aktivist son yıllarda Kur’an-ı 
Kerim’e karşı sistematik ve devamlı bir şekilde hakaret söylemleriyle ortaya 
çıktılar. İslam düşmanlığı üzerinden siyasi bir kariyer yapan Hollandalı Geert 
Wilders, Müslümanların kutsal kitabını yasaklatma hedefini 2016 yılında ortaya 
attıktan sonra, özellikle İsveçli Neo-Nazi Rasmus Paludan, 2020 yılında farklı 
ülkelerde Kur’an-ı Kerim’i kamusal alanda yakma eylemleri gerçekleştirmeye 
çalıştı. Fransa, Hollanda ve Almanya’dan sınır dışı edilen Paludan, provokatif 
hedefine geçtiğimiz hafta sonu İsveç’in başkenti Stockholm’ün Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde yoğun bir polis korumasıyla ulaştı.11

Rasmus Paludan’ın gerçekleştirdiği bu eylem İslamofobi’nin İsveç’te 
kurumsallaştığının bir kanıtıdır.  Paludan Kur’an’ın yakılması için izin istemiş ve 
İsveçli yetkililer onun bu nefret suçunu işlemesine izin vermiştir.  İsveçli yetkililer, 
ırkçılığı mahkeme tarafından tescillenen ve kendi ülkesinde (Danimarka) hapis 
cezasına çarptırılan Paludan’a bu provokatif eylemi yapması için izin vermiştir.
İsveç hükümeti, bu nefrete dayalı saygısız eylemi “ifade özgürlüğü” olarak 
nitelendirdiğini açıkladı. Ancak bu durum kesinlikle bir ifade özgürlüğü 
meselesinden ibaret değildir. Özgürlüğün bir sınırı olduğu gayet açıktır. Bu 
eylem bir nefret suçudur ve nefret suçu, Hristiyanlara, Müslümanlara veya 
herhangi bir dine karşı işlenmiş olursa olsun suçtur.

Bununla birlikte 1966 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi’nin 19. maddesine göre ifade özgürlüğü, başkalarının hak ve 

onuruna saygı gösterilmesi ve ulusal güvenliğin, kamu düzeninin, sağlığın ve 
ahlakın korunması amaçlarıyla sınırlandırılabilir. Sözleşmenin 20. maddesinde 
ise daha emredici bir düzenleme yapılarak kanundan “ayrımcılık, kin veya 
şiddeti körükleyen her türlü millî, ırksal veya dinsel düşmanlığın savunulmasını” 
yasaklaması istenmektedir.12 İsveç bu açıklamasıyla üyesi olduğu Birleşmiş 
Milletler ile çelişmektedir fakat zarar gören İslam ve Müslümanlar olduğundan 
dolayı her zamanki gibi tüm dünyada ölüm sessizliği hâkim.  

Kur’an-ı Kerim yakma eyleminin zamanlaması düşünüldüğünde, Türkiye ile 
İsveç arasında müzakere masasında bulunan İsveç’in NATO üyelik süreci ile de 
yakından ilgisi olduğu anlaşılmaktadır. Türk hükümeti, İsveç hükümeti ile NATO 
üyelik sürecini müzakere ediyordu. Bu eylem bir anlamda İsveç’in NATO üyeliğini 
de hedef almıştır. Bu saldırı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Türkiye Büyükelçiliği önünde yapılan bu alçakça eyleme izin verenlerin, 
İsveç’in NATO üyeliği konusunda Ankara’dan güzel bir haber beklememesi 
gerektiğini” ifade etti.  Şimdilik müzakereler durmuş gibi görünüyor fakat Türk 
Hükümetinin bu olaya aynı kararlılıkta yaklaşıp yaklaşmayacağı muamma. 
Zira Filistin’i de desteklediğini, Filistinlilerle aynı duyguları paylaştığını ifade 
eden Türk Hükümeti’nin Dış İşleri Bakanlığı Kudüs’teki misilleme operasyonunu 
‘Terör Saldırısı’ olarak niteleyerek İsrail’e başsağlığı diledi. Söylem ve eylemlerin 
birbiriyle çelişebildiği de göz önünde bulundurulduğunda bundan sonra İsveç 
ile nasıl bir yol yürüneceğine dair net bir şey söylemek mümkün değildir. Bu 
durum sadece Türkiye için değil hemen hemen her Müslüman devlet için 
geçerlidir. Halbuki İsrail, Tevrat yakma eylemini İsveç makamları ile iletişime 
geçerek engellemişti. Müslümanlarda da kararlı bir duruş benimsenmediği 
ve gerekli yaptırımlar uygulanmadığı sürece bu ve benzeri eylemlerin devam 
etmesi olası. 

Genel olarak Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemini bir provokasyon olarak 
değerlendiren Avrupa basını ise özellikle Müslüman dünyasından ve bilhassa 
Türkiye’den gelen tepkileri aktarmakla iktifa etti. Son yıllarda bu tür periyodik 
çıkışlara alışık olan sivil toplum ise bu eyleme gerekli tepkiyi gösterememiştir. 
Bu durumun dini değerlerin önemini her geçen gün kaybetmesi ile ilişkili olduğu 
söylenebilir. Anadolu Gençlik Derneği başta olmak üzere İslami hassasiyetlerine 
henüz sadık olan birkaç sivil toplum kuruluşunca yürüyüş, basın açıklaması, 
Kur’an-ı-ı Kerim Okuma gibi çeşitli tepkiler yükseldi. İlerleyen günlerde ülke 
geneli eylemler yapacağını duyuran Anadolu Gençlik Derneği’ne diğer sivil 
toplum kuruluşlarından da destek gelmesi bekleniyor. Müslümanların birlik 
olduğunu görmek İslam düşmanlarına muhakkak geri adım attıracaktır. 

10 Ataman, Muhittin, İsveç, İslam’a ve Müslümanlara hakarete izin veriyor, SETA, 2023.
11 Gülyeşil, Mehmet Osman, 3 Soruda- İsveç’te Kur’an yakma eylemi, 2023, Anadolu Ajansı.  
12 Ataman, Muhittin, İsveç, İslam’a ve Müslümanlara hakarete izin veriyor, SETA, 2023.
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Tarih ile an arasındaki güçlü bağın anlaşılması ile bugün yaşanan pek çok 
karmaşık süreci çözümlemek mümkün olabilir. Yaşadığımız günler okun 
yaydan fırlaması gibi, uzun beklemelerin ardından tarihi kehanet ve ahitlerin 
fiile dönüşmesine şehadet ediyor. Eski metinler, kadim odaklanma ve iddialar 
hızla kendisine yaşam alanı buluyor. Bu gerçeklik ile olan bağını güçlü kuranlar 
hızla vaziyet alıyor ve olaylar olayları kovalıyor. Bu kadar gelişme arasında 
yaşanan olayların tarihsel referanslardan bağımsız olmayacağı ve sadece 
bugünün siyasal gerçeklikleri ile açıklanmalarının mümkün olmayacağının da 
çok iyi bilinmesi gerekiyor. Yarı kehanet, yarı çağlar aşan devlet ideaları olarak 
tanımlayalım adeta her şey olması gerektiği gibi olmaya devam ediyor. Bu 
yakıcı gerçekliğe sırtımıza dönmek ya da anlamaya çalışarak bir küresel tarihi 
aktör olarak bu gerçeklik zeminine gerçekçi bir aktör olarak konumlanmak 
arasındaki tercihi yapmak zorunda olduğumuzun bilincinde olmak gerekiyor.
1 Uluslararası Siyasal, Sosyal Araştırmalar Platformu (USSAP) Başkanı

Sınırlarımızın tümünde tarihsel hikâyelere uygun süreçler ortaya çıkıyor ve 
bunlardan en önemlisi de tartışmasız Güney Kafkasya’da ortaya çıkanlar. Güney 
Kafkasya’da tarihsel süreçle mütenasip olacak şekilde Karabağ’da aldığımız 
sınırlı inisiyatif bile bir sürü fay hattını ortaya çıkardığı gibi adeta bölgesel 
psikanalitiğin ortaya çıkmasına sebep oldu. Yakın, uzak tüm bölgelerden ses 
geldiği yetmiyormuş gibi herkes bu sürece bir yerinden dahil olmaya başladı.

Hatırlanacağı üzere 44 günlük Karabağ Savaşında Rusya, Fransa ve İran 
tarafından desteklenen Ermeniler tarafında işgal edilen Karabağ’ın bir kısmı 
kurtarıldı. Böyle bir gelişmenin olmaması için açık ve gizli destek veren 
ülkelerdeki şaşkınlık hali yanında hızla ete kemiğe bürünen davranış biçimleri 
gerçekliğin ortaya saçılmasına sebep oldu. Diplomasi, propaganda ve yalanlar 
ile setredilen gerçekliğin ortaya çıkması ile birlikte manzara netleşmiş oldu. 
Tabi bu süreçle birlikte seyreden Türk Devletler Teşkilatı’nın teşekkülü de dost 
ve düşmanı daha da net ortaya çıkarmaya devam ediyor. Karabağ’ın ardından 
özellikle Zengezur Koridorunun açılması ihtimalinin bile kimleri nasıl rahatsız 
ettiği açıkça ortaya çıktı ki özellikle İran ve Ermenistan’ın asimetrik davranışları 
oldukça hayret verici bir boyuta ulaştı. Sınır hattında cüretkâr bir şekilde yapılan 
tatbikatlar ve Ermenistan’a yönelik askeri hibelerin arttığı bu süreç son 150 
yılda bölgede kurulan oyunun ve işbirliğinin adeta resmi gibi. İran’ın bölgesel 
ve dahili endişelerini anlamaya yönelik olarak şu ana kadar dört analiz yazısı 
kaleme aldım ve yoğun okuma, gözlem ve temaslarıma devam ediyorum. 

İsmail Mansur ÖZDEMİR1

ÇAR I. PETRO’NUN
 VASİYETNAMESİNİN (TALİMATNAMESİNİN) DERİN ETKİSİ
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Bir taraftan da Rusya’nın alacağı pozisyonu ve özellikle Türkiye ve Azerbaycan 
arasındaki “Gardaş Yumruğu” tatbikatına nasıl reaksiyon göstereceğini 
beklerken Rusya tam da beklenen bir davranış göstererek pozisyonunu 
netleştirmiş oldu. Savaş sonunda bölgede gözlemci barış gücü statüsü 
ile bulunan Rusya, Laçin Şuşa yolundaki geçişi kapatarak bir vaziyet almış 
oldu ve zaten kolladığı Ermenistan ve İran’a kendince bir mesaj verdi. Artan 
düzeyde bir askeri destek alan Ermenistan bugünlerde tekrar taşeron 
görevinin gerektirdiği reaksiyonlar gösteriyor.

Rusya geniş bir alanda bizimle temas içinde 
gözüküyor. Suriye, Kırım, Ukrayna, Güney 
Kafkasya, Türkistan, Balkanlar, Karabağ bu 
günlerde en güncel olanlar. Fakat yapısal olarak 
Rusya ile tarihsel bir bağlam içinde o kadar 
çok alanda etkileşim zaruretimiz var ki. İşte 
bu etkileşim çeşitliliği genel bir politik tutum 
yanında bölgesel hassasiyetleri yakinen takip 
etmeyi zorunlu kılıyor. Belli dönemlerde bekleme 
ve hazırlık süreci içinde olan Rusya’nın dış 
politikası ve idealleri temeli itibariyle saldırganlık 
üzerine oturuyor ve bu konuda soğuk savaş 
iklimi sebebiyle ana muarız ABD gibi görünse 
de aslında kendi dışındaki her durum ile 
tanımlanmış bir öteki ilişkisi var. Putin ve Rus 
derin devlet aklı tarafından uzun bekleme dönemi 
küresel gelişmelerin de etkisi ile etkin operasyon 
dönemine geçmiş durumda. Bu hattın hemen 
hemen her cephesi bir şekilde bizi ilgilendiriyor. 
Bunlardan bizi doğrudan en az etkileyen bir 
sıcak süreç olan Ukrayna meselesinin bile ne 
kadar içinde olduğumuz düşünülürse Rus zihnini 
çok iyi bilmek ve yakinen takip etmek zorunda 
olduğumuz ortaya çıkıyor. Tabi Ukrayna meselesi 
Kırım ve Karadeniz boyutu ile bizimle çok alakalı 
olmakla birlikte Rusya’nın Avrupa ile çatışma 
sürecinin bir cephesi olarak ele alınabilir. Burada 
bizimle çatışma alanı olan bölge daha çok 
Kafkasya hattı.

Yakın tarih dikkatle incelendiğinde en esaslı kriz 
ve çatışma alanlarında Ruslar karşımıza çıkar. 
Bir taraftan komşuluk hukukunun zorluk ve 
hassasiyetleri diğer taraftan dinamik bir yayılım 
politikası içinde olan bir ülke ile diplomatik 
ilişkinin başarı içinde sürdürülmesi bir zarurettir. 
Burada başarının temel noktasını denge ve ihtiyat 
kavramı ile tanımlamak gerekir. Denge güncel ve dinamik olanı tanımlarken, 
ihtiyat yapısal olanı göz önünde tutmayı gerektirir. Birbirinin zafiyet ve güçlü 
noktalarını çok iyi bilen iki komşu olarak etrafımızda yaşanan tüm krizler 
Rusya tarafından yakinen takip edilir. Her ne kadar küresel gelişmeler ve 
Ukrayna Savaşının yarattığı ortam sebebiyle ülkemizle hassas ve destekleyici 
bir pozisyon alsa da aslında Rusya stratejik ortaklık sürecinin bir gereği olarak 
pragmatik bir pozisyon almış durumdadır. Ukrayna Savaşında dengeli Türkiye 
politikasını desteklemek ve Türkiye’yi kaybetmemek adına enerji ve hububat 
konusunda ortaya koyduğu tutum, aslında kendini rahatlatma ve Türkiye’yi 

politik sempati üzerinden kaybetmeme adımıdır. Bu dönemsel ve spesifik 
gelişmeler üzerinden bazı mecralarda ortaya çıkan Rus muhibbi söylemlerin 
testi daha önce binlerce defa yapılmıştır. Yakın zamanda Karabağ’da ortaya 
çıkan tutum bu davranışlardan biri olarak değerlendirilebilir. Karabağ 
topraklarında geçici barış gücü olarak görev yapan Rus askeri birimlerinin 
başına daha önce Afrin ve Ağdere’de görev yapan Tümgeneral Andrey Volkov 
getirilmiştir. Rusya’nın Müslümanlarla olan çatışma bölgelerinde (Çeçenistan, 
Afganistan, Suriye) görev yapan Volkov’un PKK ve PYD ile abartılı yakın ilişkisi, 
kucaklaşma fotoğrafları açık kaynaklara düşmüşken Karabağ’da hukuksuz bir 

şekilde Azerbaycan vatandaşlarına eziyet etmesi 
Rusya’nın açık bir mesajı olarak okunmalıdır. Peki 
Rusya, bir taraftan Putin’in ağzından sempati 
dağıtırken farklı bölgelerde bu sempati ile 
uyumsuz davranışlar niçin ortaya konmaktadır. 
Bu Rusya’nın yıllardır ortaya koyduğu yapısal bir 
davranış biçimidir. Bu davranış biçimi; bir ülkenin, 
uygarlığın yapısal kodlarında görünebilecek bir 
davranış biçimi olarak ele alınmalıdır. 

Putin’in tarihsel bir kırılma noktası oluşturan 
Ukrayna Savaşı öncesinde kaleme aldığı ve saldırı 
paradigmasını inşa ettiği metin incelendiğinde 
tarihsel ulus devletin ideaları modern Rusya’nın 
savaş paradigmasında mezarından çıkarak 
dirilmiştir. Modern dünya sistemi safsatasına 
fazlaca gönül kaptıranların anlamakta güçlük 
çekeceği, gelenek referanslı bu operasyonel 
paradigma yeni olmadığı gibi gizlide değildir. 
Bizzat Putin eliyle kaleme alınan yazı, tarihsel 
olarak kendisine referans olan 1. Çar Petro’nun 
vasiyetnamesinin modern bir tezahürü gibidir. 
Dünya’nın pek çok ülkesinde bu mistik tarihsel 
gerçeklik hızla yeni modern paradigmalara 
esas oluşturmakta, dünya savaşlarının 
ardından oluşturulan konforlu sis bulutları hızla 
dağıtılmakta ve tüm dünya gerçek gerçeklikle 
yüzleştirilmektedir. Yakın zamanda bulunduğum 
Batı ve Güney Avrupa bu çatışmanın uzağında ve 
konforlu sis bulutları arasında kaybolduğu için bu 
gerçekliği anlama konusunda geriden gelmek te 
ise de Siyonizm’in Haçlı Askeri olan Neoconların 
yönettiği ABD bu konuda vaziyet almayı ihmal 
etmemiş durumdadır. Bugün Ukrayna, Yunanistan, 
Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Akdeniz’de aldığı 
pozisyon ABD’nin süreci atlamadığının kanıtıdır.

Peki, aslında Rus aklı nedir?
Aslında Ruslar tam olarak ne yapmak isterler? Rusların tarihsel aklı ile 
bugün arasında illiyet kurmak ve durumu anlamak için elimizde bütüncül 
ve çok güçlü bir metin var mıdır? Bir ulusun davranışlarına yönelik tarihsel 
bütünlüğü oluşturmak ve bugünü anlama konusunda elimizde çok güçlü 
bir metin vardır. Sosyalizm deneyimine rağmen, tarihsel referans noktasını 
kaybetmediği açıkça belli olan Rusya’nın el rehberi Rus Çarı I. Petro’nun 
Vasiyetnamesidir. Bu metin açık kaynaklardan rahatlıkla bulunabilecek olan 
referans bir metindir.
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Rusya’nın tarihsel belleği diridir 
ve siyasi, askeri tutum bu bellek 
üzerinden yürümektedir. Putin’in 
Ukrayna saldırısı öncesinde dünya’ 
ya duyurduğu bu söylemin ipuçları 
çok güçlü şekilde Rus Çarı I. Petro’nun 
vasiyetnamesinde mevcuttur.

Putin’in tarihsel bir kırılma noktası 
oluşturan Ukrayna Savaşı öncesinde 
kaleme aldığı ve saldırı paradigmasını 
inşa ettiği metin incelendiğinde 
tarihsel ulus devletin ideaları modern 
Rusya’nın savaş paradigmasında 
mezarından çıkarak dirilmiştir. 
Bizzat Putin eliyle kaleme alınan yazı, 
tarihsel olarak kendisine referans 
olan 1. Çar Petro’nun vasiyetname-
sinin modern bir tezahürü gibidir. 
Dünya’nın pek çok ülkesinde bu 
mistik tarihsel gerçeklik hızla 
yeni modern paradigmalara esas 
oluşturmakta, dünya savaşlarının 
ardından oluşturulan konforlu 
sis bulutları hızla dağıtılmakta 
ve tüm dünya gerçek gerçeklikle 
yüzleştirilmektedir.
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Rus Reel Politiğinde Rus Çarı I. Petro’nun Vasiyetnamesi
Rus çarı I. Petro’nun 1725 Yılında Yazdığı Vasiyetnamesi bir dönem gizli 
kalmışsa da 1738 yılında açıklanmıştır. Petro bir taraftan geleneğin bir aktörü 
iken bir taraftan da modern dönemlere iz düşüm bırakmış bir liderdir. Rus ulus 
devlet anlayışını var etmenin ötesinde bir tarihsel kehanet ortaya koymuş ve 
bu kehanet Rus ulusal ve uluslararası politiğinin gövdesini inşa etmiştir. Bir 
toplumsal söylem olmanın ötesinde Rus psikanalitiğini anlamak açısından 
çok önemlidir. Doğru aktörü bulduğunda toprak üstüne fışkıran bu politik 
söylemin bugün Putin ile tüm Modern Avrupa söylemini delerek gün yüzüne 
çıktığı ortadadır. Belki de bu metni modern Avrupa söyleminin bir tezahürü 
olarak görmek gerekecektir. Zira Rus seçkinleri ve politik tarihsel hikâyesine 
girildiğinde ortada Avrupa’dan ayrı gayrı bir Rusya yoktur. Rusya, Avrupa’nın 
en has çocuğudur. Rusya, Avrupa’nın Asya’daki vahşi bir uzantısıdır. Belki de 
Çar’ın bu tarihi vasiyetini sadece bir ulusal metin olarak değil Avrupalı metni 
olarak okumak daha açıklayıcı olabilir. Yıllar önce ziyaret ettiğim Moskova 
Ulusal Müzesinde Rusya denen şeyin Avrupa olduğunu görmüştüm. O halde 
Petro’nun vasiyeti bir Avrupa metnidir. Kendi içinde bir rekabet ve güç kavgası 
gibi görülse de asıl çatışma alanını Türkler, Türkiye ve İslam üzerine kurulduğu 
görülecektir. Dün ve bugün çevremizde yaşanan tüm çatışma alanlarındaki 
etkin Rus varlığı bunun bir tezahürüdür. Her ne kadar doğrudan savaştığımız 
uluslar üzerinden tarih kurgulanmış olsa da Türkistan, Kafkasya, Kırım, 
Karadeniz, Balkanlar ve Doğu Avrupa’daki ana muarız Ruslardır. El birliği ile 
gözlerimiz ve zihnimiz bu büyük gerçeğe kapatılmıştır. Bu tarihi gerçek ile ilgili 
olarak diplomatik çeşitliliğimiz yanında, bağımızı yeniden ve güçlü şekilde 
kurmak zorundayız.

Rusya’nın tarihsel belleği diridir ve siyasi, askeri tutum bu bellek üzerinden 
yürümektedir. Putin’in Ukrayna saldırısı öncesinde dünya’ ya duyurduğu bu 
söylemin ipuçları çok güçlü şekilde Rus Çarı I. Petro’nun vasiyetnamesinde 
mevcuttur.

Bu vasiyetnamenin her bir maddesi; öncesi ve sonrası ile analiz edilecek 
olsa bir kitap konusudur. Bu yazımda temel amacım Rus politik hafızasını 
inşa eden metni paylaşmak ve özellikle Türklerle, Türkiye ile ilgili kısımlarının 
paylaşılması ve güncel olaylarla güçlü yapısal ilişkinin altını çizmektir. Özellikle 
Kafkasya ve İran’da yaşanan sürece dair Çar’ın tembihlerini hatırlatmak 
ve Müslüman dünyasının daha doğru bir vaziyet almasının gerekliliğini 
hatırlatmaktır. Bir bütün olarak açık kaynaklardan aldığım metni bütünselliği 
koparmamak amacıyla paylaşacağım. Bu metni okurken Putin tarafından 
dillendirilen söylemlerle arasındaki ilişki güçlü bir şekilde görülecektir. 
 
“Bütün evlatlarım, birbirini takiben, Avrupa ülkelerinde hükümran 
olacaktır; zira Avrupa’nın gençliği ve hükümranları köhnemiş ve 
ihtiyarlamıştır. Fakat Rus Saltanatı inkişaf halindedir, biz bu inkişafı 
aklımızla bulduk. Gelecek nesillerimizin elinde bir “talimat” niteliğinde 
olsun diye  “Vasiyetnamemi” aşağıdaki şekilde yazdım
 
1. Rus devleti daima dengeli savaş şartları hazırlamalı ve bu hazırlığın 
Rusya’nın terakkisine sebep olması için çalışılmalıdır. Rusya’nın sürekli 
teyakkuz halinde ve saldırgan tutumu terakki arzusu yanında, dinamik 
varlığını sürdürmek üzere kullandığı bir stratejidir. Almanya ile birlikte 
Dünya Savaşı öncesindeki saldırganlığı yanında son 80 yıldaki davranışları 
bu talimat ile açıklanabilecek niteliktedir.
 

2. Savaş dönemlerinde Avrupa’dan mümkün olduğu kadar harp 
sergerdelerini; sulh zamanında ise ilim adamlarını Rusya’ya çekmelidir.

3. Avrupa ülkeleri arasında fitne-fesat türetmek, aralarında anlaşmazlıklar 
yaratmak ve bu işte onlardan biri ile işbirliği içinde olmak lazımdır. Özellikle 
Alman halkı arasındaki kaynaşma ve kargaşalarda faal bir yer tutmaya 
çalışmalıdır. Zira onlar bizimle hemhudut ve bize bitişiktir. 

Bu öneri geniş bir alana yayılmış olan sonrada farklı ülkeler kuran Germen 
halkları ile ilgili bir durumdur. Hatırlanacağı üzere; çok farklı Germen halklar 
Roma ile yapılan savaşları kazanarak Roma’yı Kuzey duvarları önünde 
durdurmuşlardı. Geniş bir alana yayılarak pek çok devlet kurdular. Almanlar 
ile Ruslar arasında yoğun bir akrabalık ilişkisinin var olduğu bilinmelidir.

4. Polonya’da (Lehistan) kargaşa çıkarmalı, onların ileri gelenlerine cimrilik 
etmeden rüşvet verip güçlerini bozmalı, devlet işlerine darbe vurmalı, 
Moskova’dan asker götürüp orada yerleştirmeli. Eğer başka devletler 
bizim bu tedbirlerimize itiraz ederlerse “sus payı” olsun diye Polonya’ 
dan bir parça koparıp onlara da vermeli, iş tamam olduktan sonra ise, o 
parçayı da geri almalı. Rus saltanatını muhkemleştirmelidir.

Bu madde sadece Polonya ile ilgili bir tanımlamayı aşacak cinstendir. 
Moskova’nın uzağında bulunan ve Rusya ile ebedi muarızlık ve çatışma içinde 
olan; etnik, tarihsel, politik ve mezhepsel Doğu Avrupa hattındaki ülkeler 
için geçerlidir. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumu tam olarak 
buradaki tanımlanmış süreç yönetimine uygundur. Putin Ukrayna Savaşında 
atası Çar I. Petro’ya tam anlamı ile sadık kalmış ve geleneksel Rus Doğu 
Avrupa politikasını uygulamıştır. 

5. İsveç ve Norveç ülkelerinde mümkün olduğu kadar bir dayanak mıntıkası 
elde etmelidir. Bunun için tedbirli olmakta fayda vardır. Onlar bize hücum 
ederlerse o zaman amaca ulaşmak için Danimarka’yı Norveç ve İsveç’ten 
ayırmalı ve nifak tohumları ekilmelidir. Onların Valileri elimizde olursa, 
İsveç ve Norveç’in Danimarka’ya düşmanlık tohumu serpmelerini temin 
etmek daha kolay olacaktır.

Rusya Kuzey hattında Vikingler ile bir tarihsel bağa sahiptir. Knezler vasıtasıyla 
iç içe olan bu kültürel yakınlık bir iç içe geçme imkânı da var etmiştir. Bazı 
tarihsel tezler Rusların atalarının Slav değil Vikingler olduğunu da ifade 
etmektedir. Bu sebeple Kuzey halkları ile Ruslar arasındaki ilişki oldukça 
eskidir. Kuzey buz denizindeki askeri ve siyasi varlık açısından bu bölge her 
zaman hareketli olacaktır. Rusya’nın operasyonel bir vaziyet alması ile bu 
bölgedeki ülkelerin NATO’ya üyelik çabası içine girmeleri ve sahip oldukları 
imkânlara rağmen endişeye gark olmaları oldukça gerçekçidir, zira başlarına 
ne geleceğini bilmektedirler. 

6. Rusya asilzadeleri daima Alman asilzadelerinden, nüfuslu şahsiyetlerden, 
valilerden, rütbe sahiplerinden kız almayı unutmamalıdırlar. Zira onların 
bu şekildeki akrabalığı bize daima fayda sağlar. Bunu iki ülke arasında 
bazı şeylerin paylaşımında, gizlilik arz eden bilgilerin bilinmesinde faydalı 
olacağını söyleyebilirim. 
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Moskova Ulusal Müzesinde bu akrabalık bağının ve iç içe geçmenin hangi 
noktalara ulaştığını görme fırsatı bulmuştum. Rus çarlarının büyük kısmının 
annesi Alman kökenli. Germenlerin bu kadar geniş bir alana yayılması 
açısından dikkat çekici bir durumdur. Güney Avrupa yerine Almanların 
seçilmesi üzerinde uzun uzun çalışılması gereken bir konudur.

7. İngiliz hükümeti ile birlik olup temasları sıklaştırın. Çünkü ticarette ve 
devlet idaresinde bu bize faydalı olur. Ağır sanayide onlardan alacağımız 
malzemeler işimize çok yarayacaktır. Bunun dışında askeri alanda, gemi 
ve silah üretiminde birlikte hareket edilecektir.  

İngiliz ve Ruslar arasındaki ilişki her zaman manidardır. Dikkat edileceği üzere 
İngilizlerle savaşmak ya da çatışmak yerine iş birliği tercih edilmiştir. Türkistan, 
Afganistan, Kafkasya, Azerbaycan, İran ve Türk toprakları konusunda Rusların 
ve İngilizlerin aynı anda saldırması ve işbirliği içinde hareket etmeleri dikkat 
çekicidir. Tüm çatışma alanlarımızda aynı anda İngiliz ve Ruslarla çatışmak 
zorunda kalmamız manidardır. Bu sebeple İngiliz ve Rus ilişkisi her zaman 
dikkatle takip edilmelidir. Daha büyük yapısal krizlerde Rusya ve İngiltere 
arasındaki titiz ilişki dikkatle izlenmelidir. Ukrayna Savaşında İngiltere’nin 
aldığı pasif tutumun arkasında hassas tarihsel ilişki ve iki ülkenin derin devlet 
ilişkisi bulunmaktadır. 

8. Rusya devletinin hududu Avrupa’nın şimalinden Baltık denizine, 
güneyde ise Karadeniz’e kadar olmalıdır. Bu durumu korumak ve Rus 
serhaddini genişletmek evlatlarımın vazifeleridir.  

Rusya’nın Karadeniz bölgesinde farklı ulus devlet oluşumlarına rağmen 
bölgede kriz çıkartma gayret ve motivasyonu milli meselesidir. Bu tarihsel 
müktesebata uygun şekilde hareket etmekte ve Karadeniz’e sınır olan ülke ve 
topluluklar arasında sürekli kargaşa çıkartarak hâkimiyetini sürdürmektedir. 
O halde Karadeniz’in istikrara kavuşmasının yolu ve stratejisi bellidir. Çar’ın 
bu maddeden hemen sonra İstanbul’u gündem yapacağını tahmin etmek 
zor değildir. Osmanlı ile titiz ilişkisini sürdüren Çarlık Rusya’sı İstanbul’u 
hayallerinin başına yazmıştır. Moldova, Romanya ve özellikle Bulgaristan 
siyasetinde tembihlere uyarak aktif olma yolunu seçmiştir. 

9. Rusya devletini, dünya devleti yapabilmek için, onun başkentinin, Asya 
ve Avrupa hazinelerinin anahtarı olan İstanbul olması lazımdır. Acele ve 
noksansız olarak çalışıp, İstanbul’un batı topraklarına sahip olmak gerekir. 
Şüphesiz ki İstanbul’a sahip olan padişah, alemde padişahlar padişahı 
olacaktır.  Bu maksadın hedefine ulaşabilmesi için, daima Türkiye ile İran 
arasına fitne-fesat tohumları ekmeli, kavga ve savaş çıkarılmalıdır. Bu iş 
için Sünni ve Şii mezhepleri arasındaki ihtilaflar en keskin silah ve yenilmez 
ordudur. Rusya’nın nüfuzunu Asya’da yaymak için Sünni-şii ihtilafları en 
iyi vasıtadır. Türkiye ile İran arasındaki muvazeneyi öyle bozmak lazımdır 
ki (fitne-fesatla) onlar birbirleri ile hiçbir zaman anlaşamasınlar. Hem İran, 
hem de Türkiye’nin Avrupa halkları ile temas etmesine imkân vermemeli. 
Eğer bu ülkelerin Müslümanların gözlerini açıp hukuklarını anlayacak 
olurlarsa, o bize büyük bela olacaktır. Hem Türkiye’nin hem de İran’ın din 
adamlarını elde etmek ve onlar vasıtası ile sünni-şii ihtilaflarını kızıştırmak 
lazımdır. İslam akidesini Asya’dan uzaklaştırmak, Hristiyan dini akidesini 
ve medeniyetini oralarda ciddi bir şekilde tebliğ etmek ve yaymak 
zaruridir.

Bu oldukça kritik başlık son yüz elli yıllık hikâyeyi önümüze açıkça  
koymaktadır. Hiçbir tevil ve açıklamaya izah bırakmayacak vaziyette Asya’nın 
iki güçlü ülkesi arasındaki fesadın arkasındaki aktörleri ortaya koymaktadır. 
Son dönemde artan Sünni-Şii ihtilafının Batılı güçler eliyle Müslümanları 
bölmek için kullanılan elverişli bir aparat olduğu kesinlikle Müslümanlar 
tarafından fark edilmek zorundadır. Çar I. Petro bilgece bir ustalık içinde kendi 
şartları içinde teopolitik ve sosyolojik fotoğrafı çekmiş ve ortaya koymuştur. 
Osmanlı Devletinin Safeviler, Afşarlar ve Kaçarlarla arasında devam eden 
çatışma ve mezhep temelli gerginliği yakinen takip ederek bu hassas 
konuya hakim olduğu gözlemlenmektedir. Bugünde Rusların İran ve Türkiye 
arasındaki hassas süreçte kritik rol üstlenmeleri bu süreci yakinen takip 
etmeleri ve bu talimata uygun davranmaları sebebiyledir.  

Vasiyetnamenin bundan sonraki kısmına Gizlilik ibaresi konmuştur.
 
Bizim alimlerimizin bugüne kadar devlet işlerine müdahale etmesi, Rusya 
devletinin terakkisine mani olmuştur. Ben kendi salahiyet ve istiklalimi 
kullanarak, onları devlet işlerinden uzaklaştırdım. Ruhanilerin devlet 
işlerine müdahale etmelerini reddettim, şimdi onlar sıradan birileri gibi 
elleri ve kolları bağlı kalmıştır. Ben bunu çok büyük bir riski göze alarak 
yaptım. Ruhanilerin devlet ve millet işlerinden ellerini çekip, yetkilerini 
kiliselerde yalnız dini görev yapmakla sınırlandırdım.Bunlara ilaveten, 
çeşitli tedbirler de almak lazımdır ki, İran ülkesi her geçen gün biraz 
daha parasız pulsuz ve ticaretsiz kalsın. Hülasa İran’ı daima gerilemeye 
sevk etmeli, bağlı durumda tutmalı ki Rusya devleti onu istediği zaman 
zahmetsiz bir şekilde öldürmeğe kadir olsun. Ama Türkiye devleti 
mahvolmadan İran’ın canını almanız tavsiye edilmez.

Gürcistan ülkesi, Kafkasya hattının yani İran’ın şah damarıdır. Eğer 
Rusya’nın tesellüd neşteri o damara yetişecek olursa, o zaman kalbinden 
zayıf kanı akacak ve onu öyle halsiz edecektir ki bin Eflatun dirilip gelse 
dahi onu ıslah edip sağlığına kavuşturamaz. O zaman İran ülkesi Rusya 
çarlarına deve gibi muti olacaktır. Ve Türkiye’nin son alevi de sönecektir.

Vasiyetnamenin bu kısmı oldukça hassastır. Gürcistan olarak tanımlanan 
bölge Ermenilerin işgal ettiği bölgeleri de içine almaktadır. Bugün bir kısmı 
işgal edilmiş olan bu toprakların Karabağ, Zengezur yanında Nahcivan, 
Tiflis, Batum ve Tebriz’in ne kadar hassas olduğunun açık itirafıdır. Bu 
bölgedeki dolaylı Rus hâkimiyeti İran’ı hareketsiz bırakacaktır. Rusya’nın 
bölgeyi yakinen takibe alması ve bölgede ortaya koyduğu davranışlar Çar 
tarafından öğütlenen davranışlardır. Bölgede oluşturduğu dolaylı hâkimiyet 
ile bölgenin istikrarını bozmakla kalmamış, İran’ı ve Ermenistan’ı kendine 
muti kılmıştır. Kaos, belirsizlik ve çatışma içinde bırakılmış olan Güney 
Kafkasya aslında bölgesel ve tarihsel bir kırılma noktasıdır. Karabağ zaferi ve 
Zengezur koridorunun açılmaması için Ermenistan ve Rusya’nın kader birliği 
yapması anlaşılırken, İran’ın kendini Rusya’ya muhtaç bırakan hali anlaşılabilir 
değildir. Fars ulus devletinin bir tehdit olarak gördüğü Türk koridorunun 
oluşmaması için Rusya’ya müzahir ve mecbur bir politika içinde olması 
bizim açımızdan anlaşılabilir bir durum değildir. Bu kadar güçlü ve tarihsel 
bir alt metne rağmen düşmanımın düşmanı mantığı içinde İran’ın Rusya’ya 
sarılması oldukça manidar ve trajikomiktir. Kaçkarlardan itibaren yaygın hale 
gelen ve Pehleviler döneminde ve bugünde devam eden Rusya’ya sığınma 
refleksinden kurtulması İran için en büyük dileğimizdir. Yoksa bu çarpık
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ilişki biçimi İran’ı yok edecek bir ilişki biçimidir. Rusya’nın ali menfaatleri ile 
desteklediği Ermenistan’a can kardeşliği yapmak tarihsel gerçekler, dini 
hassasiyetler yanında İslam kardeşliğine asla uygun değildir. Kendi toplumuna 
da anlatmakta zorlandığı bu saçma ilişki İran’ın sonunu getirecektir.

Bugün bölgede yaşanan süreci açıkça ortaya koyan vasiyetnamenin tam 
tersini var etmek ve canlandırmak milli mefkûremiz olmak zorundadır.

Maddi ihtiyaçlar bölgesi olan Türkiye’nin işini bitirdikten sonra, İran’ı 
zorluk çekmeden mahvetmek ve başını kesmek mümkündür. Bunun 
için de siz, zaman kayıp etmeden Gürcistan’ı ve Kafkasya’yı zaptedip, 
İran’ın içte dahili dehalarını kendinize hadim ve muti edeceksiniz. Böylece 
Avrupa’nın zenginliği ayağınıza gelecektir.  Ondan sonra Hindistan’ı hedef 
almalıdır. O memleket çok büyük ve geniş bir ticaret bölgesidir. Orayı ele 
geçirdiğiniz taktirde, İngiltere vasıtası ile elde edilen gelir evvelkinden 
çok, Hindistan’dan ihraç olunacaktır. Türkistan; Hindistan’ın anahtarı 
Türkiye’nin Payitahtıdır. Gidebildiğiniz kadar Kırgız, Hive ve Buhara 
sahraları tarafından ilerleyin ki hedefiniz size yaklaşmış olsun. Zaman 
kayıp etmeyin, aynı zamanda telaş ve acele etmekten imtina edin.

Türkiye ve Türkistan arasında kurulan illiyet bugün Türkiye’deki pek çok 
insanın kurmayı beceremediği bir tarihi hakikattir. Temeli itibariyle Türkistan 
mezalimi ağırlıklı olarak Çin üzerinden algılanır ve tanımlanır. Henüz Çin’in 
Maocu iktidarının olmadığı ve Türkistan İslam Devletlerinin elinde olduğu bir 
dönemde Çar Türkistan’a bir kader çizmiş ve kendisinden sonra gelenlerde 
bunu harfiyen uygulamışlardır. Çin’den başka Türkistan, Ruslar ve İngilizlerle 
mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu büyük hakikati bize vasiyetnamesi 
ile Çar I. Petro hatırlatmaktadır. Bugün Batı Türkistan’da devam eden Rus 
baskısının ipuçları Çar’ın vasiyetnamesinde yazılıdır. Türkistan ve Türkiye 
arasındaki tarihi bağı ifade etmek için kullanılan payitaht ifadesi de çok dikkat 
çekicidir.

Avusturya devleti ile zahiren dost olmalı. Fakat öyle bir tedbir almalı ki 
Alman ve Avusturya gitgide güçlerini kaybetsinler. Türkiye’yi Avrupa’dan 
ayırmalı (uzaklaştırmalı) ve bu işbirliğinden Avusturya da fayda temin 
etmeli. Bu işte iki yol var: Biri Avusturya’yı başka bir yerde meşgul etmek; 
biri de Avusturya’ya Türkiye topraklarından öyle bir parça vermeli ki 
bilahare onun Avusturya’dan geri alınması kolay olsun.

10. Yunanlılara sulh ve dostlukla muamele etmeli, savaş zamanı onlar size 
mutlaka yardım ederler. 

Bu madde oldukça ilginç bir maddedir. Henüz Rum toplumunun ayrı bir devlet 
olmadığı 1821 Yunan isyanlarının ve katliamlarının başlamadığı bir dönem 
olmasına rağmen, Rum ahalinin Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadığı 
bir dönemde olmasına rağmen böyle bir tanımlama yapılmış olması çok 
dikkat çekicidir. Bu bilgiler ciddi bir alan bilgisi ve hâkimiyeti yanında, Rus ve 
Yunan toplumları arasındaki bağa ve İstihbari hazırlık sürecine dalalet eder. 
Navarin’de Osmanlı Donanmasının yakılması Osmanlı tarihi için bir kırılma 
olmanın ötesinde Yunanistan’a Ruslar tarafından yapılmış büyük bir ihsan 
olmuştur. İngiltere ve Fransa’dan daha atak bir çaba ile hareket eden Ruslar 
Çar I. Petro’nun ölümünden tam yüz yıl sonra Yunanistan’a tam da vasiyette 
yazdığı gibi bir devlet hediye etmişlerdir. O halde, bugün ABD ve Fransa ile 
birlikte hareke eden Yunanistan’ın Ruslarla olan ilişkisi de dikkatle izlenmelidir. 
ABD destekli bir görünü içinde olan Yunanistan’ın bu bağlamda Rusya ile olan 

tarihi bağının bugüne olan yansımaları konusunda çok titiz olunmalıdır. Kilise 
tartışmalarına rağmen Ortodoks kardeşlik bağının da bu ilişki biçimindeki yeri 
gözden ırak tutulmamalıdır.

11. İsveç, Norveç, Türkiye, İran ve Polonya’yı istila ettikten sonra İtalya ve 
Fransa ile müttefik olup temas kurun. Eğer onlardan hiç birisi dostluğumuzu 
kabul etmezse, o zaman bir fırsatını bularak o yer ve ülkeleri mahvediniz. 
Bu yerleri ele geçirdikten sonra dünya hâkimi olursunuz. 

Dikkat çekici bir şekilde Rusya’nın İran hariç olmak üzere İsveç, Norveç, 
Türkiye ve geniş anlamda Lehlerin (Polonya, Macaristan, Ukrayna)  yaşadığı 
bölgelerle ilişkisi bugünde iyi değildir. Bu tarihsel ayrışma ve kopuşun izlerinin 
sürdürülmesi ve bu ülkelerin yakın takip edilmesi anlamlı olacaktır. Fransa 
ve İtalya ile olan ilişki dönem şartları yanında sonradan Napolyon’un 1812 
yılındaki Rusya Seferi ile Çar’ın öngördüğü bir çatışma olarak tezahür etmiştir. 
Bu tarihi Sefer sonunda ordusunun bir kısmını kaybeden Napolyon için düşüş 
dönemi fiilen başlamıştır. Vasiyetnamenin satır aralarında İtalya ve Fransa ile 
Rusya arasında tarihi rekabetin izleri görülmektedir.

12. Eğer yukarıda belirtilen ülkelerden herhangi birisi muharebeyi kabul 
etmezse, öyle bir tedbir almak gerekir ki bu iki hükümetin (İtalya ve Fransa) 
arasında fitne-fesat yaratabilsin. Bu suretle zamanla onlardan biri ortadan 
kalkarak harap olacaktır. Geri kalan hükümetleri talan edip zahmet 
çekmeden bütün Avrupa üzerinde hükümranlık kurarsınız. İşin sonunda 
diğer ülkelerin hepsini kendi memleketinize ilhak edip bütün dünyaya 
sahip olursunuz.”(Elturanurnalı,1993:33-35; Mustafayev,2009:369-371)

Sonuç Yerine...
Ülkelerin politik tutumlarında tarihsel hafıza oldukça belirleyici olabilir. Rusya 
kendine has dinamik bir dış politika ortaya koyarak tüm sert güç unsurlarını 
seferber etmektedir. Batı dünyasının kendi içinde savaşmazlık anlaşması ilan 
ettiği ve uluslararası kuruluşlar eliyle bunu tahkim ettiği bir dönemde uygarlık 
içi bir çatışma başlamıştır. Kendi dışındaki medeniyet alanlarında çıkan 
savaş ve çatışmalarda klasik ezberini ve konforunu bozmayan Batı, hala 
bu travmatik savaşı anlam dünyasında bir yere oturtamamış ve bu savaşın 
gerekçelerini Putin’in psikolojik dünyasında aramaktadır. 

Ukrayna savaşı yanında, dünyanın dört bir tarafında devam eden savaş ve 
işgaller yanında, sert politik iklim Putin, Trump ya da Biden’in kişilik özellikleri 
etrafında açıklanamaz. Bu medeniyetler arasında bir savaş ve yeni paylaşım 
planıdır. Rusya’nın tarihsel belleği diridir ve siyasi, askeri tutum bu bellek 
üzerinden yürümektedir. Putin’in Ukrayna saldırısı öncesinde dünya’ya 
duyurduğu bu söylemin ipuçları çok güçlü şekilde Rus Çarı I. Petro’nun 
vasiyetnamesinde mevcuttur. Dikkatle incelendiğinde diğer bölgesel 
tutumların, algı, perspektif ve paradigmaya esas oluşturan pek çok değer 
noktası da Çar I. Petro’nun çağları aşan vasiyetnamesinde gizlidir. 

Bu vasiyetnamenin her bir maddesi; öncesi ve sonrası ile analiz edilecek olsa 
bir kitap konusudur. Bu yazımda temel amacım Rus politik hafızasını inşa eden 
metni paylaşmak, özellikle Türklerle ve Türkiye ile ilgili kısımlarının paylaşılması 
ve güncel olaylarla güçlü yapısal ilişkinin altını çizmektir. Özellikle Kafkasya 
ve İran’da yaşanan sürece dair Çar’ın tembihlerini hatırlatmak ve Müslüman 
dünyasının daha doğru bir vaziyet almasının gerekliliğini hatırlatmaktır. 
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Siyonist İsrail Savaş Uçakları Gazze’yi Vurdu
Siyonist İsrail rejimine ait savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 
bulunan bazı noktaları roketlerle hedef aldı.
Filistin resmi haber ajansına (Wafa) göre, Siyonist İsrail’e ait savaş uçakları 
Gazze’deki bazı bölgelere üç roketle saldırdı. Saldırıya hedef olan bölgede 
yangın çıktı, yakınlarındaki sivil yerleşimlerde maddi hasar meydana geldi.
Gazze’nin güneybatı kesimindeki Şeyh Aclin bölgesine de iki roketle 
düzenlenen ikinci hava saldırısındaki hedefl erde maddi hasarlar oluştu.

Yunanistan ve Japonya’dan Güvenlik İşbirliği Mutabakatı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Tokyo’da görüştüğü 
Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele 
aldı. Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamaya göre, Kişida ve Miçotakis, 
“haksız ve yasa dışı savaş” şeklinde niteledikleri Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 
saldırılarını kınadı. İki başbakan, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden 
beri dünyanın, en şiddetli ve karmaşık güvenlik şartlarında tarihi bir dönüm 
noktasında olduğunu ifade etti.

Siyonistlerden İran’a Saldırı: Drone Saldırılarını İsrail Yapmış
İran’da askeri bir fabrikaya Cumartesi akşam saatlerinde insansız hava 
araçlı saldırı düzenlenmişti. Amerikalı yetkililer saldırının arkasında İsrail’in 
olduğunun göründüğünü açıkladı.
The Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, 
İran’ın İsfahan şehrinde İHA’larla İran Uzay Araştırma Merkezi’ne ait bir 
tesisin yanındaki mühimmat fabrikasını hedef aldı. İranlı yetkililer ise hava 
savunma sistemlerinin mühimmat fabrikasını hedef alan “saldırı girişimini” 
savuşturduğunu ve 2 İHA’nın imha edildiğini, birinin ise düşürüldüğünü 
açıkladı.

İslâm Düşmanı Bir Ülke Değillermiş!
İsveç’teki parti liderleriyle basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından 
açıklamalar yapan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İslâm dünyasındaki 
tepkiler üzerine çark etti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkede son 
dönemde düzenlenen İslâm karşıtı eylemlerin ülkenin güvenliğini karmaşık 
hale getirdiğini belirterek, “Bunun, İsveç’in dünyadaki imajı ve yurt dışındaki 
İsveçlilerin güvenliği için nasıl riskli ve büyük sonuçlar doğurabileceğini 
gördük” ifadesini kullandı.



FED Kritik Faiz Kararını Açıkladı
ABD Merkez Bankası 2 günlük toplantı sonrası merakla beklenen faiz kararını 
açıkladı. FED beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış 
yaptı. Faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı belirtildi.
FED Şubat ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırdı. Bloomberg’in 
anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini de bu yöndeydi. Böylece 
politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıktı. Karar oybirliğiyle alındı.
Açıklamada önceki metinden farklı olarak enfl asyonun kısmen gevşediği 
ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Bu görüş, yetkililerin 
enfl asyonda zirvenin görüldüğüne inandığı sinyali veriyor.
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AB’den Rusya’ya Yeni Yaptırımlar Yolda
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-Ukrayna 
zirvesi öncesinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Devlet Başkanı Volodimir 
Zelenskiy ile ortak basın açıklaması yaptı.
AB’nin üst düzey yöneticilerinin çoğunun yarınki zirve için Kiev’de 
bulunduğuna işaret eden von der Leyen, “Bugün Kiev’deki varlığımız çok net 
bir sinyal veriyor. AB’nin tamamı uzun süredir Ukrayna’nın yanında ve temel 
hakları, uluslararası hukuka saygıyı savunduğumuz sürece Ukrayna’nın 
yanında yer alacak” diye konuştu. Von der Leyen, vermek istediği ilk mesajın 
Ukrayna’nın ekonomik güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak “Genel 
olarak, Avrupa Birliği’nin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’ya 
ekonomik, insani ve askeri desteği şu anda yaklaşık 50 milyar avroya ulaştı” 
dedi.

Cephe Cephe Türkiye-Yunanistan Mücadelesi
Tarihten gelen kini ile Türklere karşı daima düşmanlık hissiyatı içerisinde 
olan Yunanlar, devletlerini kurmayı başardıktan sonra bu nefreti kurumsal 
hale getirmiştir. Devletlerinin kurulduğu süreçten bu yana çeşitli konularda 
Türkiye’ye zıt bir tavır sergileyen Yunanistan’ın günümüzde de hasmane 
tavrını sürdürdüğünü görüyoruz. Türkiye ile Yunanistan varoluşsal bir 
denklemde karşı karşıya bulunurken iki ülke arasındaki sorunları, beş temel 
başlıkta sıralamak mümkün: Batı Trakya Türklerine yönelik zulüm, Patrikhane 
meselesi, Kıbrıs sorunu, Ege adaları kapsamında Yunanistan’ın küstah 
tavırları ve Doğu Akdeniz’deki mücadele…

ABD: Kuzey Kore ile Masaya Oturmaya Hazırız
Kuzey Kore’nin ABD’nin muhtemel bir askeri harekatına nükleer silah dahil 
topyekün savaş ilkesi çerçevesinde karşılık verileceğini açıklamasının 
ardından, Washington cephesinden Pyongyang’a yanıt geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kuzey Kore’ye defalarca diyalog 
çağrısında bulunduklarını hatırlattı. “Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan 
arındırılmasına yönelik nihai hedef konusunda atabileceğimiz pratik adımlar 
hakkında Kuzey Kore ile masaya oturmaya hazır ve istekli olduğumuzu 
defalarca açıkça belirttik” diyen Price, “Ancak Kuzey Kore, birçok kez kesin 
ifadelerle şu anda böyle bir girişimde bulunma arzusu olmadığını ifade etti” 
şeklinde konuştu.






