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ATASAREN Bülten olarak 2022 yılında da sizlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyarız. Bu yılın ilk 
sayısını Türkistan coğrafyasına ayırdık.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Türkistan’ın bağımsızlığa kavuşması, “Kalpgâh”ı kontrol etmek adına 
büyük güçlerin tekrar oyun sahnesine çıkmasına neden olmuştur. “Büyük Oyun”un ikinci perdesinde Türkiye de 
bölgedeki jeopolitik güç ve nüfuz mücadelesinde yerini almış, ortak bir geçmiş ve kültüre sahip soydaşlarının 
yaşadığı bu coğrafyada Türk Dünyası’nın geçmişte karşı karşıya kaldığı sorunları önlemek adına proaktif bir 
tutum benimsemiştir.

Peki, Türkistan’ı ne kadar tanıyoruz? Buradaki mücadelede ne kadar etkiniz? Uluslararası sistemin hızlı bir 
değişim yaşadığı günümüzde bölgenin, Türk dış politikasındaki açmazları ekarte etmede yeri ne kadar hayatî? 
Ya da bölge, yeni bir dünya düzeninde ne kadar belirleyici olacak?

Yukarıdaki sorulara cevap aradığımız, sivil-asker, farklı disiplinlerden gelen uzman ve akademisyenlerin 
katkı sağladığı bu hacimli çalışmanın Türkistan çalışmalarına fayda sağlayacağını umuyoruz.

 ATASAREN ailesi olarak bültenimizi takip etmenizi temenni eder, katkılarınızı bekleriz.

EDİTÖRÜN NOTU

Kapak Fotoğrafı: “Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Siyasi Haritası” https://www.harita.gov.tr/uploads/files/products/bagimsiz-turk-cumhuriyetleri-siyasi-haritasi-1566.pdf
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TÜRK BÜYÜK STRATEJİSİ?
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Mehmet Mert ÇAM1

Giriş
Soğuk Savaş, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti için fırsatlar ve kazançlar yarattığı gibi kuruluş amacı idealleri-

nin dondurulmasına da neden olmuştur. Batı ittifakında yer alan Türkiye, askerî gücünü modernize edebilmiş, 70 yılda 
nüfusunu yaklaşık 4 kat arttırabilmeyi başarmıştır. Bunun yanı sıra iktisadî olarak dışa bağımlı kalmış, bölgeler ara-
sında eşit bir gelir dağılımını sağlayamamıştır. Detanté döneminde kadim bir Türk yurdu olan Kıbrıs’ta tüm yaptırımlara 
rağmen Kıbrıslı Türklerin bağımsız yaşayabileceği bir devletin kurulması haricinde dış politikada “Bandwagon” bir tutum 
sergilemiş, Sovyetlerin çevrelenmesi olan ittifakın büyük stratejisine, kendi çıkarlarından üstün tutarak sadık kalmıştır. 
Büyük güç için, NSC 162/2’de salt bir askerî aparat olarak görülmesi ve olası bir Sovyet işgali ve yayılmacılığına karşı 
NATO’nun güneydoğu kanadını “tutması”na2 göre dizayn edilmeye çalışılması, ulus inşa sürecinin demokratik kültür, 
eğitim gibi bileşenlerine gerektiği önemi gösterememesine neden olmuştur. 

Dış politikada göreli kazanç (ing. Relative Gain) prensibine riayet ederek Soğuk Savaş sürecini tamamlayan 
Türkiye Cumhuriyeti, oyun kurucu olmak idealinden, tarihte bir dönem hegemon güçler olan Avusturya, İspanya gibi 
ülkelerin aksine hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Bu dönemde siyasî ve iktisadî açıdan tam olarak olmasa da askerî gücü 
sayesinde Yunanistan-Mısır-Irak ekseninde bir dönem kendi egemenliği altında olan komşularına karşı caydırıcılık sağ-
layabilmiştir. Bölgesinde büyük gücün politikası dışında tek başına inisiyatif almaya çalışarak eski emperyal ideallerini 

1 Ar. Gör, Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) Uluslararası 
İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar Anabilim Dalı, e-posta: mcam3@msu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2703-9808.

2 Kaan Kutlu Ataç, Mehmet Mert Çam, “Soğuk Savaş: Amerikan Büyük Stratejisi, Johnson Doktrini ve 
Kıbrıs”, Güvenlik Stratejiler Dergisi, Cilt: 16, Sayı 35, 2020, İstanbul, “595-634”, s. 600-601 ve NSC 162/2, Basic 
National Security Policy, https://fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-162-2.pdf, October 30, Washington, 1953, p. 2-3, 21. 
(Son Erişim Tarihi: 28.02.2022).  
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dimağda -retorik olarak- canlı tutmaya çalışmasına rağmen coğrafî konumu; jeopolitik bir baskı unsuru oluşturmuş, 
Kafkasya-Balkanlar-Orta Doğu ekseninde pratikte büyük bir güç olmadan bölgesel politikalar belirlemesini zorlaştır-
mıştır. 

1955 Bağdat Paktı-CENTO ve 2010 yıllarındaki Arap Baharı sürecinde görüldüğü üzere Türkiye, büyük güçle 
birlikte diğer devletleri hizaya sokabilmiş, ama özellikle Arap Baharı’nda olduğu gibi büyük gücün oyun planından 
uzaklaşıp3 münferit bir rol üstlendiğinde önü kesilmiş, hatta büyük güçle çatışma yaşamıştır. 75 yıllık Türk-Amerikan 
ilişkilerinde belli periyotlarda mükerrer olarak yaşanan bu durum, Soğuk Savaş sonrasında, nihai hedef elde edilip 
ortak çıkarların kalmadığı ve yenisinin yerine konulamadığı bir dönemde ciddi bir kırılma yaşanmasına sebep olmuştur.

Büyük Strateji
Soğuk Savaş sonrası strateji çalışmalarında büyük güçler ve onlara meydan okuyan yükselen güçlerin dışında 

teorik olarak diğer ülkelerin de büyük stratejisinin olabileceği iddia edilmektedir. Bu görüşe göre; her devlet, hangi 
amaçlarına öncelik vereceği ve bu amaçlara ulaşmak için kaynakları arasından hangi araçları kullanacağı konusunda 
seçimler yapabileceği “büyük planlar” üretebilir. Benzer şekilde her ülke uzun vadeli ve en yüksek öncelikli hedeflerine 
erişebilmek için başta devlet lideri olmak üzere (devlet) idaresinde örgütle(n)me ilkesini sağlayabilir ve tıpkı büyük 
güçler gibi buna uygun davranış biçimleri geliştirerek kazanımlar edinebilir.4 

Bu yaklaşım her insanın 400 metreyi 1 dakika altında koşabileceği varsayımına benzemektedir. Evet gerekli 
şartlar sağlandığında -bunlar hem kendiliğinden varolan hem de sonradan edinebilen niteliklerdir- bu durum teknik 
olarak mümkündür. Tıpkı özünde uzun soluklu bir gayeye matuf büyük stratejilerde, başarılabilecek amaçlar için gerekli 
nitelikleri haiz uygun araçların ahenkli bir şekilde bir araya getirilmesi gibi.5 Lakin pratikte bunu sağlamak sanıldığı 
kadar kolay değildir. Her devletin savaş ve barış dönemlerinde askerî stratejisi ya da dış politika tercihlerini etkileyen 
bir ulusal stratejisi olabilir. Fakat bunların varlığı, o devletin büyük stratejisinin kesin olarak olduğunu göstermeye 
yetmez. Uluslararası sistemi etkile(ye)meyen, onu yönlendir(e)meyen ya da sürdürülebilir bir barışı sağlamak adına yeni 
bir model inşa etmeyi önermeyen bir devletin büyük stratejisi olamaz. 

Quo Vadis? Doğu ve Batı Arasında Kalan Türkiye
Türkiye, 16. yüzyılda eski dünyaya karşı hegemon, 17. yüzyıl sonunda ise büyük güç hüviyetini kaybetmiştir.6 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk toprak kaybı olan 1699 tarihli Karlofça Anlaşması’yla Batı’daki “Yenilmez Osmanlı” 
algısı yıkılmış, 1774 tarihli Küçük Kaynarca Antlaşması ile de ilk defa Türk ve Müslüman bir toprak olan Kırım Hanlığı 
kaybedilerek Rusya Karadeniz’den jeopolitik bir baskı unsuru oluşturmaya başlamıştır. Bu tarihten günümüze kadar hem 
Kuzey hem de Batı’dan çevrelenen Türkiye, karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı güç dengelerini temel almış, başka bir 
deyişle beliren stratejilere göre tutum sergilemiştir. Şöyle ki; 1798-1801 Fransa’nın Mısır Seferi’ne karşı ya da İstiklal 

3  Bağdat Paktı görüşmelerinde Türkiye, Ürdün’ü pakta dahil etmek için, şayet üye olmaması halinde olası bir 
savaşta İsrail’i (münferit olarak) destekleyeceğini söylemiştir. Bu tehdit karşısında Ürdün’ün şikâyeti üzerine Amerika 
ve İngiltere, Türkiye’yi “Batı yanlısı” Arapları (Batıdan) uzaklaştırmaması için “uyarmıştır”. William Hale, Turkish 
Foreign Policy since 1774, 3rd Edition, Routledge, London, 2013, p. 94.

4  Nina Silove, “Beyond the Buzzword: The Three Meanings of ‘Grand Strategy’”, Security Studies, 27:1, 
2018, “27-57”, p. 51-52. 

5  Paul Kennedy, “Grand Strategy in War and Peace: Toward a Broader Definition”, Paul Kennedy (Ed.), Grand 
Strategies in War and Peace, Yale University Press, New Haven, 1992, p. 4.

6  Graham Allison, Destined For A War, Can America and China Escape Thucydides’s Trap?, Epub: Houghton 
Mifflin Harcourt, New York, 2017, pp. 540-545.
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Savaşı’nda Batı’ya karşı Rusya ile, 1853-1856 Kırım Savaşı’nda ya da 1945-1990 yılları arasında Soğuk Savaş’ta ise 
Rusya’ya karşı Batı ile ittifak kurmuştur. Bazı dönemlerde ise her iki taraf Türkiye’ye karşı bir araya gelmiş ve sonuçları 
itibarıyla bu durum Türkiye açısından çok yıkıcı olmuştur. Batı’nın Rusya’yla birlikte kendisine karşı ittifak oluşturduğu 
Balkan toplumlarının isyan ederek bağımsızlıklarını kazandığı 1821-1913 yılları arasındaki dönem ve ilk topyekûn harp 
olan Birinci Dünya Savaşı’nın 3 yılı buna örnek gösterilebilir. Savaşın sonlarına doğru Çarlık Rusya’nın yıkılması ve 
savaştan çekilmesi Türkiye’nin “iki ateş” arasında kalarak yok olmasını engellemiştir. 

Yukarıda görüldüğü üzere son 300 yıldır Batı’nın Türk önyargısı sadece Rus tehdidi karşısında dizginlenebil-
miştir. Bu sebeple ki 1945-1995 yılları arasındaki yarım yüzyıl ikili ilişkilerin tarihte görülmediği kadar geliştiği bir 
dönem olarak öne çıkmaktadır. Yoksa Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson dünya için Türkler, Hun hükümdarı Atilla’dan beri, 
“Doğu’dan gelen Barbar” bir kavimdir ve “her şart ve ahvalde durdurulmalıdırlar”.

Rusya ve Çin için de durum benzerlik addetmektedir. Rus dış politikasındaki tarihten gelen güvensiz ve bunun 
reaksiyonu olan yayılmacı eğilim dışında7, jeopolitik olarak tehdit algıladığı Türkiye’ye karşı tutumu ancak yukarıdaki 
örneklerde görüleceği üzere Batı’ya meydan okuduğu çatışma dönemlerinde değişmiş, lakin derinliği açısından poli-
tik-taktik seviyede müspet eğilim gösterebilmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rus nüfuz alanı olan Türkistan 
coğrafyası da Rusya ile Türkiye’nin “stratejik” seviyede ikili ilişkilerini geliştirmesine engel teşkil etmiştir. Rusya’nın 
Sovyetler döneminde, gerek insan gücü, maddi kaynaklar gerekse kendi açısından statü bozukluğuna mâni olmak için 
“jeopolitik zorunluluk” olarak gördüğü Türk Dünyası, bugün de “Büyük Güç” olmasını devam ettirebilmesi için “muh-
taç olduğu” bir coğrafyadır. Bu durum, “Yükselen Güç” Çin Halk Cumhuriyeti için de geçerlidir. ÇHC’nin hegemonik 
açılımının başat aracı olan Kuşak-Yol İnisiyatifi’nde Türkistan önemli bir rol oynamaktadır. Bölge ÇHC’nin kontrolsüz 
(obez) iktisadi büyümesinde enerji ihtiyacını karşılaması bakımından ehemmiyetli olmakla birlikte, Kuşak-Yol İnisiya-
tifi’nin Batı’ya açılan kapısıdır.8 Yine büyük ölçüde etnik kırım, zorla göç ettirme ve kültürel asimilasyon vasıtasıyla 
kontrol altında tuttuğu “Doğu Türkistan Sorunu”nun dış müdahaleye kapanması ve küresel çapta “halledilmesi” için 
komünist Çin bölgeye ihtiyaç duymaktadır.

Türk Büyük Stratejisi ve Türkistan 
Türkiye’nin mevcut bir “büyük stratejisi”nin olup olmadığı tartışması bu makalenin sınırlarını aşmaktadır. Lakin 

Türkiye bölgesel bir güç olmak istiyorsa, yeni bir model oluşturacaksa bir “büyük stratejiye” ihtiyaç duyacaktır. Yuka-
rıdaki tarihî vakalar, tecrübeler ve tespitler ışığında kanımızca bu bölgesel meydan okumasının nüvesini ise Türkistan 
teşkil etmelidir. Türkiye’yle birlikte 7 bağımsız ülke, 15 yarı bağımsız yönetim ve başta İran ve Afganistan olmak üzere 
muhtelif ülkelerde hatırı sayılır bir Türk nüfusa sahip olan Türk dünyasının, 250 milyonu aşan mevcudu nicelik olarak 
dünyada dördüncü sıradadır. Ekseriyetle aynı dili kullanan ve aynı dine mensup bu kütlenin birleştirilmesi için Türkiye’nin 
“keskin güce”9 ihtiyacı yoktur. Zira Dağlık Karabağ Savaşı’nda görüleceği üzere halihazırda doğru hamleler sonrasında 
Türk Dünyası, Türkiye ile entegrasyona hazırdır. Buradaki önemli nokta yukarıda zikrettiğimiz üzere araçların, doğru 

7  “George Kennan’s ‘Long Telegram’, 22 February 1946”, https://digitalarchive.wilsoncenter.org/
document/116178.pdf (Son Erişim Tarihi: 28.02.2022).

8  Mehmet Mert Çam, “Coğrafı̇-Konum İstı̇hbarat Analı̇zı̇ Doğrultusunda Doğu Türkı̇stan’dakı̇ “Yenı̇den 
Eğı̇tı̇m Merkezlerı̇”, İstı̇hbarat ve Güvenlı̇k Üzerı̇ne Çalışmalar, (Ed.) Murat Bulut, İsmail Hakkı Demircioğlu, vd., 
Nobel Bilimsel, Ankara, 2021, ss. 390-392.

9  Keskin Güç (Sharp Power): Ülkelerin yumuşak gücün aksine hedef ülkelere bilinçli bir şekilde müdahale 
ederek kendileri lehine bir durum yaratmalarıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Christopher Walker, “What is ‘Sharp Power’?”, 
Journal of Democracy, Johns Hopkins University Press, Vol. 29, N. 3, Temmuz, 2018, “9-23”.
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amaçlar için sefer edilebilmesinin planlanması, başarılmasıdır. Örneğin, Türkiye, Suriye İç Savaşı yüzünden, mültecilere 
40 milyar dolar ve hatta fazlasını harcamış ve harcamaya devam etmektedir. Akla gelen ilk soru, Türkiye’nin ayırdığı 
bu kaynaklar karşılığında elde ettiği kazancın, harcadığı maddi ve manevi enerjisinin karşılığını verip vermediğidir. Bu, 

cevaplanması zor bir sorudur. Peki, bu kaynaklar Türkistan coğrafyasına harcanmış olsaydı, nasıl bir etki yaratabilirdi?
Kasım 2021 tarihinde yeni bir yapılanmaya giderek “Türk Devletleri Teşkilatı” ismini alan oluşum, Türk devletleri 

arasında siyasî, iktisadî ve sosyo-kültürel bir birlik yaratmaya hizmet etmesi bakımından ehemmiyet arz etmektedir. En 
önemlisi şayet varsa “Türk Büyük Stratejisi”ne uygun bir adım olan bu oluşumu; diğer murahhaslara nazaran Türkiye 
finanse etmek zorundadır. Bu durum temelleri atılan “Turan Ordusu”nun efektif bir şekilde kullanılmasına da imkân 
sağlayacaktır. Kazakistan’daki olaylarda görüleceği üzere askerî bir ayağı olmayan, kolektif güvenlikten yoksun bir 
oluşumun, üyelerine yönelik tehditlere karşı verdiği destek “temenni mesajlarından” öteye gidememektedir.10 Halbuki 
Türkiye’nin askerî açıdan bunu yapacak kapasitesi ve reel gücü bulunmaktadır. Moritanya’dan Somali’ye, Bosna’dan 
Afganistan’a kolektif güvenlik kapsamında Türk asker-sivil elitinin bulunduğu coğrafyalarda yarattığı asimetri dikkat 
çekicidir. Bu durum, Sovyetlerin Soğuk Savaş sırasında, çevrelemeyi kırmak için giriştiği “Üçüncü Dünya Açılımı”ndan 

10  “Türk Devletleri Teşkilatının Kazakistan’da Meydana Gelen Olaylar Hakkındaki Açıklaması”, https://www.
turkkon.org/tr/haberler/turk-devletleri-teskilatinin-kazakistanda-meydana-gelen-olaylar-hakkindaki-aciklamasi_2430, 
(Son Erişim Tarihi: 01.03.2022).
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katbekat başarılı ve “samimi”dir. Örneğin ISAF komutasındaki Batılı NATO askerlerin Afganistan’da herhangi bir saldı-
rıyla karşılaşmamak için arabalarına Türk bayrağı asmaları11, Somali’de Batılıların aksine havaalanının dışında büyü-
kelçilik12 açabilen ilk ülkenin Türkiye olması tesadüfî değildir. Bu coğrafyalardaki halklar için Türkiye’nin, Doğu-Batı 
ekseninde bir alternatif liman olması Türk Büyük Stratejisi’nin var olduğunu da kanıtlayacaktır. 

Sonuç Yerine: Ne Yapmalı?
Türkiye’nin, bölgesel hatta küresel hedeflerini gerçekleştirebilmesi için iktisadî kalkınmaya ihtiyacı vardır. 

Müdahaleye açık kırılgan bir ekonomi, diğer sıklet merkezlerindeki kazanımları da etkisiz bırakmaktadır. İnşaat, turizm 
gibi hizmet sektörü merkezli, dışarıya bağımlı bir ekonomiye sahip bir ülke bölgesel bir güç olamaz. İthal ikameci, kat-
ma değer üretebilecek bir iktisadî salahiyet kendi içinde en başta refah toplumu yaratacak ve enerjinin dışarıya kanalize 
edilebilmesini sağlayacaktır. Refah toplumunun yaratılması, her ülkenin dış politikasında önemli bir rol oynayan “in-
nenpolitik”in etkisini de azaltacaktır. Başka bir deyişle bu durum hükümetlerin etki alanı dışında ortak bir dış politika 
belirlenmesini sağlayacak ortamı yaratacaktır. Böylece hem oy konsolidasyonu için iç politikada yapılan yanlışların hem 
de kaynak ve enerji israfının önüne geçilecektir. 

Türkiye’nin büyük hedeflere ulaşması için gereken diğer bir faktör yetişmiş insan gücüdür. İlköğretim seviye-
sinden başlamak üzere mevcut hegemon ve büyük güçlerle yarışmak için dönemsel olarak değişmeyen, sürdürülebilir, 
rasyonel temellere dayalı millî bir eğitim programı belirlenmek zorundadır. Başka bir deyişle objektif bir sıralamada ilk 
100’de kaç üniversitesiniz varsa sizin büyük güç olma ihtimaliniz de o kadar artmaktadır. Yetişmiş insan gücünün nitelik 
ve niceliği, diğer ülkelerdeki halk kütlelerinde sizin “rol model olma” hüviyetinizi de güçlendirecektir.

Büyük strateji, evvel emirde uzun soluklu olmalıdır. “Meydan okumanın” öncesinde ise her alanda büyük ha-
zırlıklara ihtiyaç duymaktadır. Kısa vadede paradigma değişikliğine uğrayacak, konjonktüre göre tam tersi istikamete 
yönelecek adımlar büyük stratejinin başarısız olduğundan ziyade aslında onun hiç olmadığının bir emaresi olacaktır. 
Lakin Türkiye eksikliklerini tamamlamaya bugünden başlayarak, nihaî hedefine dair karar kıldığında, Türkiye’nin gele-
cekte başarısız olmasına neden olacak hiçbir engel bulunmamaktadır. 

11  “Türk askerini Afganistan’da görmek istiyoruz”, https://www.hurriyet.com.tr/dunya/turk-askerini-
afganistanda-gormek-istiyoruz-41848609 , Hürriyet, (Son Erişim Tarihi: 01.03.2022). Hatta Şubat 2015 tarihinde 
Taliban’ın Amerikalıların olduğunu zannederek bombalı saldırıda bulunduğu zırhlı araçta bir Türk askerinin şehit 
düşmesi Afganistan’da büyük bir üzüntüye yol açmış, Taliban dahi Amerikalıların hedef alındığını, Türk askerînin 
şehit düşmesinden üzüntü duyduklarını belirtmiştir. “Türk askerlerinin bulunduğu araca saldırı Afganları üzdü”, https://
www.aa.com.tr/tr/dunya/turk-askerlerinin-bulundugu-araca-saldiri-afganlari-uzdu/71537 , Anadolu Ajansı, (Son 
Erişim Tarihi: 01.03.2022).

12  “Somali’de her beyaza ‘Merhaba Türk’ diyorlar”, https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/somali-de-her-
beyaza-merhaba-turk-diyorlar-23098148 , Hürriyet, (Son Erişim Tarihi: 01.03.2022).
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TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NIN ARTAN SORUMLULUĞU
Dağhan YET1

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) her ne kadar kurum olarak yeni olsa da, fikir olarak çok eski olduğu malumdur. 
Bazı kimseler tarafından bir rüya, ütopya olarak nitelendirilse de, gerçekçi bir bakış açısından gelecekte etkisini ve 
nüfuzunu arttırabilecek bir kurum olan TDT, hem gerçek anlamda hem de algı anlamında yol kat etmesi gereken bir 
kurumdur.

TDT’nin gerçek anlamdaki gelişimi Türk devletleri arasındaki duygusal bağın ve ortak çıkarların kuvvetlendir-
ilmesiyle mümkün. Nitekim bu bağların gelişmediği bir birliğin ayakta kalması ancak romantik bir hayal olabilir. Hem 
devletlerin hem de halkın bu iki bağa sahip olması, TDT’nin geleceği için hayli önemli. Bu gelişim ancak ve ancak 
devletlerin eş veya yakın bir siyaset izleyerek, yavaş olsa bile kararlı adımlar ile birbirleriyle yaklaşması ile becerilebilir. 
Zor, uzun ve karmaşık olan bu sürecin önünde pek çok engel var. 

Bununla birlikte, TDT’nin yarattığı algı da en az gerçek kadar önemli. Algı, duygusal bağın kuvvetlendirilmesi ve 
halkların zaten arasında varolan yakınlığı arttırmak için hayati önem taşıyor. Gerçek gelişime kıyasla, algının gelişimi 
daha kolay, kısa ve az karmaşık olması kısa dönemde önemini ortaya koyuyor. Tabiî ki burada bahsedilen algı, varol-
mayan, gerçek dışı bir anlamdan ziyade zaten varolan bağların ön plana çıkarılması, kuvvetlendirilmesi ve ortak bir Türk 
bilinci yaratılması ile alakalıdır.

Türk devletlerinin birbirine yakınlaşması ancak ortak çıkarlar ve Türklük bilinci ile mümkün görünmektedir. 

1 Ar. Gör, Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Savaş 
Araştırmaları Anabilim Dalı, e-posta: dyet@msu.edu.tr, ORCID 0000-0002-1911-9269.
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Bu yakınlaşma Fransız sosyolog ve düşünür Raymond Aron’un belirttiği kalıcı-geçici müttefiklik2 kavramları arasında 
“kalıcı” olanı seçmeli, Türk devletleri ilerleyen yıllarda birbirlerini kalıcı müttefik olarak görmelidirler. 

İlk Sınav
TDT şu an için tamamen Türk devletlerinin atacağı adımlara bağımlı, kendi icra gücü olmayan bir kurumdur. 

Dolayısıyla, Türk devletlerinin ve devlet başkanlarının TDT’yi destekleyen siyaset izlemeleri TDT’nin geleceği için 
varoluşsal bir anlam taşır. Dolayısıyla Türk devletlerinin liderlerinin, Türklük bilincinden farklı bir siyaset izlemeleri, 
TDT’nin geleceği açısından risk taşımaktadır.

TDT kurulduktan sonra Türklük bilincinin verdiği ilk büyük sınav İkinci Karabağ Savaşı’dır. Azerbaycan - Türkiye 
kardeşliği uzun yıllara ve paylaşımlara dayanan bir bağdır. Bununla birlikte ortak çıkarların olmadığı veya çıkarların 
çatıştığı ortamlarda, bu denli bağı güçlü iki ülke bile beraber hareket etmeyebilir.

Karabağ yıllardır süren hukuksuz Ermeni işgalinden, Azerbaycan yönetiminin iyi zamanlaması ve ordusunun 
kahramanlıkları ile 44 gün gibi nispeten kısa bir süren bir savaş ile kurtarılmıştır. Savaş, Azerbaycan’ın kesin üstünlüğü 
sonuçlanmış, bu üstünlük Ermenistan gibi küçük bir ülkeye verilen 4.8 milyar dolarlık teçhizat kaybıyla kanıtlanmıştır.3 
Türkiye’nin kayda değer siyasî ve endirekt askerî destekleriyle Azerbaycan’ın yanında yer alması hem iki ülke arasındaki 
kardeşliğin perçinlenmesi hem de TDT açısından önemli bir husustur.

Savaş öncesi ve sonrası gerek TDT’nin gerekse Azerbaycan ve Türkiye hükümetlerinin gösterdiği beraberlik ve 
kardeşlik, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacak krizlere ve TDT’nin artan sorumluluklarını üstlenmesine ışık tutmalıdır. Türk 
devletleri, yaşanabilecek her türlü sorunu Dünya’dan kopuk olmamakla birlikte kendi başlarına halledebilecek güçte 
ve bilinçtedir.

Artan Sorumluluk
TDT’nin, Dünya’daki farklı kutupların güçlenmesi ve küresel bir hegemondan bahsedemeyeceğimiz günümüz 

Dünya’sındaki sorumlulukları her geçen gün artmaktadır. Nitekim çok kutuplu bir Dünya’da ortaya çıkabilecek kriz sayısı 
ilerleyen yıllarda artma potansiyelindedir. Çin ve Rusya gibi Türk halklarının yaşadığı ülkeler, çok kutuplu Dünya’da yeni 
hamleler yapmakta ve status quoyu değiştirmek istemekte,4 bu değişim isteği Türk halklarının geleceğini yakından 
ilgilendiriyor çünkü bu hamleler genellikle krizlere yol açıyor, Türklerin zor duruma düşmesine sebep olabiliyor.

Bu krizlerden bir tanesi de Kazakistan’da yaşanan ve bugün hala tam anlamıyla sonuçlanamamış olan krizdir. Bu 
makalenin amacı yaşanan krizin nedenlerini veya aktörlerini tartışmak değil, nitekim çok fazla bilinmeyeni olan krizdeki 
sis perdesi, sağlıklı yorum yapmayı engelliyor, yapılan yorumlar ancak niyet okuma, hatta “kehanet” boyutunda kalıyor. 
Makalede altının çizilmesi istenen nokta TDT’nin bu krizde biraz daha aktif rol üstlenebilecek olması.

Her ne kadar de facto olarak yapabileceği pek bir hamle olmasa da, TDT en azından Türk halkları arasındaki 
bağları “algı” olarak güçlendirmek adına daha hızlı reaksiyon gösterebilir ve yapıcı açıklamalar ile Kazak halkının yalnız 
olmadığını vurgulayabilirdi. Kazakistan ile ilgili yapılan açıklamanın, Rusya’nın yaptığı açıklamadan sonra yapılması, 
zamanlama açısından bir hata veya fazla temkinli davranmak olarak yorumlanabilir. Bununla beraber, Türk devletlerinin 
Rusya olan ilişkileri her ne kadar çok boyutlu ve ekonomik olarak önemli olsa da, Türkler arasındaki bağ, her konudan 
daha önemli olmalıdır. 
       2       Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Routledge, New York, 2017, p.28.

3  “Ermenistan’ın 2. Dağlık Karabağ savaşında imha edilen silahlarının maddi karşılığı 4,8 milyar dolar”, 
https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistanin-2-daglik-karabag-savasinda-imha-edilen-silahlarinin-
maddi-karsiligi-4-8-milyar-dolar/2066420, Anadolu Ajansı, (Son Erişim Tarihi 13.03.2022).

4  Susan Turner, “Russia, China and a Multipolar World Order: The Danger in the Undefined”, Asian 
Perspective 33, No. 1 (2009), “159-184”.
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Somut bir örnek vermek gerekirse: İkinci Karabağ Savaşı’nda beraberlik ve dayanışma içinde yan yana bulunan 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak yayınlayacağı ve Türk 
halklarının “beraber güçlü” olduğunun altının çizildiği bir yazının hızlı bir şekilde yayınlanması, Türklük bilinci ve algısı 
açısından önemli olabilirdi. Nitekim iki devlet başkanı, İkinci Karabağ Savaşı’nda sergiledikleri tutum ve kardeşlik ile 
Türklük bilincine büyük bir hizmet yapmıştır. Bu tutumun Kazakistan krizinde de sergilenmesi, Kazak ve diğer Türk 
halkları açısından birliktelik duygusunu perçinleyebilirdi.

İlk sorumluluğa ek olarak, TDT’nin sorumluluğunu sadece Türk devletleri açısından değerlendirmek hatalı ola-
caktır. Her ne kadar Türk “Devletleri” Teşkilatı olarak adlandırılmış olsa bile, TDT’nin Türk devleti olmayan ülkelerdeki 
Türklere karşı da sorumluluğu vardır. 

Örneğin, Rusya’nın 2013 yılında “hibrit savaş” olarak nitelendirilebilecek kinetik ve kinetik olmayan unsurların 
beraber kullanılarak “oldu bittiye” getirdiği Kırım işgali, Kırım Tatarlarını öz yurdunda yabancı etmiş, Türklerin kabul 
edemeyeceği bir olaydır. Günümüzde halen devam eden işgalin maalesef seviyesinin arttığını söyleyebiliriz. Özellikle 
24 Şubat 2022’de Ukrayna üzerinde başlayan geniş çaplı Rus işgali, Kırım Türklerinin daha da zor duruma düşmesine 
sebep oluyor. Buna ek olarak, Rus operasyonlarında özellikle Kırım Türkleri başta olmak üzere5 farklı Türk halklarının 
kullanılması, Rusya’nın Türkleri “harcanabilir” olarak gördüğünü göstermekte. Hiç bir Türk, Rusya için başka bir ülkede 
canını ortaya koymamalıdır.

Çin’in Uyguristan’da yaptıkları ise Dünya’nın gördüğü en vahim olaylardan birisidir. Türklüğü, kişilerin kültürünü 
ve dinini hedef alan Çin, Türklük bilinci önündeki en büyük engellerden biridir. Burada uygulanan kuvvetli ve insanlık 

        5 Kesler, Musa; “Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu: Rusya Bu Direnişi Beklemiyordu.”   https://www.hurriyet.com.
tr/gundem/mustafa-abdulcemil-kirimoglu-rusya-bu-direnisi-beklemiyordu-42020973, Hürriyet, (Son Erişim 
Tarihi 13.03.2022).
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dışı asimilasyon politikaları, Uygurların geleceğini tehlikeye artmaktadır. Maalesef mevcut durum devam ederse belki 
bugünden 30-40 sene sonra Uyguristan’da Uygur halkından bahsedemeyebiliriz. Çin’e “hayır” diyen herkesin “terörist” 
damgası yemesi6, sadece Çin’e biad eden Uygurlara yaşama halkı tanınması adeta bir soykırımdır. Uygur kardeşlerimizin 
kendi kültürünü, dinini ve Türklüğünü koruyabilmesi açısından yapılacak her girişim kutludur.

İtiraf etmek gerekir ki; Çin hükümetinin Dünya ekonomisindeki önemi ve Çin’in artan sosyal kontrolü göz önüne 
alındığında ne TDT’nin ne de Türk devletlerinin Uygurlar konusunda yapabileceği çok fazla hareket yoktur. Durumu kabul 
etmekle birlikte, TDT’nin sözlü de olsa, bu insanlık dramını dile getirmesi, Uygurlara en azından bilgi sahasında destek 
veriyor olması gerekir. 

Farklı hesaplar söz konusu olsa bile, Batı kamuoyunun Uygur soykırımını Türk devletlerinden daha fazla uluslar-
arası gündeme taşıması oldukça üzücüdür. TDT’nin ve Türk devletlerinin bilgi ve diplomasi sahalarında edineceği aktif 
konum Uygurların geleceği için önemlidir. Buna ek olarak, Dünya Türkleri arasındaki kardeşlik bağlarının gelişmesi, 
TDT’nin Türklerin yaşadığı krizlere karşı taviz vermeyen duruşu ile mümkün. Nitekim, Türkler halkları sadece Türk 
devletlerindeki halklardan ibaret değildir.

Sonuç
Türk Devletleri Teşkilatı kendinden daha büyük bir anlama sahiptir. Unutulmamalıdır ki, TDT sadece bir kurum 

değil, Türklük bilincinin senelerdir geliştirdiği bir fikrin ve hissettiği  duyguların temsilcisidir. Türk devletleri geçici 
müttefikler değil, kalıcı müttefikler olmalıdır. Yaptıkları ve yapmadıkları Türklük tanımının ne olduğuna şekil veren 
önemli kurumlardan olan TDT’nin farklı kutupların yükseldiği Dünya’daki sorumluluğu artacaktır.

Yukarıda da bahsedildiği gibi, bu sorumluluklar hem Türk devletlerinde yaşanabilecek sorunları hem de Türk 
devleti olmayan devletlerdeki Türk halklarını içerir. Kırım Tatarları ve Uygurlar gibi Türk halklarının hakları en az Türkiye 
ve Azerbaycan Türkleri kadar önemlidir. Eğer ortak bir Türklük bilinci isteniyorsa, kapsayıcı bir anlayış hakim olmalı, her 
Türk halkının menfaati ve öncelikleri göz önünde bulundurulmalı ve korunmalıdır.

Türk halklarının hepsi eşit derecede önemli ve kutludur.

6  “Ailelerinden Haber Alamayan Uygur Türkleri, Çin’in Ankara Büyükelçiliği Önünde Eylem Yaptı”, https://
www.aa.com.tr/tr/turkiye/ailelerinden-haber-alamayan-uygur-turkleri-cinin-ankara-buyukelciligi-onunde-eylem-
yapti/2132519, Anadolu Ajansı, (Son Erişim Tarihi 13.03.2022).
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RUSYA VE ÇİN ENGİZİSYONU ALTINDA ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ
Alperen Kürşad ZENGİN1

Ol yergerü barsar, Türük bodun ölçeti sen!
O yere doğru gidersen (ey) Türk halkı, öleceksin!

Kül Tigin Yazıtı (Güney-8) 

En son anlaşılacağı en önceden yazarsak, bu çalışma; “Orta Asya devletlerinin dış politikalarında bütün nor-
matif ve maddi unsurlarla yüzlerini Nahcivan Koridoru vasıtasıyla Türkiye’ye dönmeleri zaruretlerinin” ortaya konacağı 
devam çalışmasının girişi niteliğindedir. Bu bakımından bütünün yarısı ve yaranın teşhisi niteliğindeki bu çalışmanın 
ana kapsamı Çin ve Rusya’nın bölgeye yönelik politikaları ile çerçevelenirken, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin dış 
politika stratejileri ve hedefleri tartışılacak, mevcut politikaların neden sürdürülemez olduğu ve orta vadede belirecek 
olan zorluklar ele alınacaktır

Orta Asya’nın bölgesel olarak Çin ve Rusya tarafından edilgen hale getirildiği iddia edilirken, bu devletlerin böl-
geye yönelik politikalarında mutabık kaldıkları temel hedefin; Batı’nın bölgeye nüfuzunu ile bölgenin Batı’ya yönelimini 
engellemek ve bölgenin enerji kaynaklarının mevcut ve potansiyel kapasitesinin sürdürülebilir şekilde, kontrol altında 
tutulması olduğu varsayılmaktadır. Bu ortak alanlarda Rusya bölgede askerî ilişkiler ve siyasi istikrar konusunda başı 
çekerken, Çin ekonomik kalkınma ve özellikle enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar konusunda öne çıkmaktadır.

Rusya: Bağımlı Devletler Topluluğu
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan jeopolitik güç boşluğu, Rusya’nın Orta Asya’daki etki 

alanını da oldukça zayıflatmıştır. Aynı zamanda bölgenin Sovyet Rusya ile (özellikle ekonomik alanda) yaklaşık 70 yıllık 
birlikteliği bir anda ortadan kalkınca, bölge ülkelerinin gayri safi milli hasılaları çökmüştür. Bu ekonomik kopuş ve 
çöküş aynı şekilde Rusya’yı da etkilemiştir. 

1 Ar. Gör, Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) Strateji ve 
Güvenlik Araştırmaları Anabilim Dalı, e-posta: zengin.alperenkursad@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2254-6680.
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Ekonomik çöküşün bölgede yarattığı istikrarsızlık, sınır çatışmaları, etnik anlaşmazlıklar, yerel ayrılıkçı ha-
reketler, Rus kökenli insanların korunması, Sovyetler Birliği döneminden kalan bazı kitle imha silahlarının bölgedeki 
varlığı gibi meseleler, Rusya’nın ulusal güvenliğinin nerede -coğrafi olarak- başladığına dair çeşitli tartışmaları ortaya 
çıkarmıştır. Bu bağlamda Rusya Orta Asya üzerinde siyasi, ekonomik ve güvenlik odaklı politikalar üretmeye çalışmış, 
bağımsızlığın ilk yıllarında (1993) yayınladığı doktrinde Orta Asya’yı da “yakın çevre” olarak tanımlamıştır. Bahsi geçen 
politikalar Rusya’nın öncüllüğünde; Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) 
ve Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) gibi kurumlar vasıtasıyla, Orta Asya’nın Rusya ile entegrasyonu üzerine faaliyetler 
yürütülmüştür.2

Rusya’nın Orta Asya’ya dair tüm politikalarının ve bölgesel entegrasyonun temel kurumu BDT’dir. BDT’nin ku-
rulduğu ilk yıllarda, sınır anlaşmazlıklarının çözümü bağlamında gelişmeler yaşanmış, bölge ülkeleri arasında ticareti 
sekteye uğratacak gümrük engelleri kaldırılmaya daha sonra ortak bir gümrük birliği oluşturulmaya çalışılmıştır. Aynı 
zamanda ortak güvenlik şemsiyesi altında birtakım faaliyetler yürütülmüştür. 

KGAÖ ve AEB, BDT’nin çatısı altında süreç içerisinde alınan kararlar doğrultusunda konu odaklı bölünmeler 
sonucu ortaya çıkan ancak BDT kadar (üye sayısı bakımından) kapsayıcı olmayan yapılardır. Böylelikle; KGAÖ’nün ve 
AEB’nin, BDT bünyesinde sağlanamayan entegrasyonun Rusya’nın öncüllüğüne uyan devletlerin dahli ile konu odaklı 
kurumlar haline geldikleri söylenebilir. Fakat KGAÖ’nün kendine özgü muhtevasına dikkat çekmek gerekmektedir. Ör-
güt çerçevesinde kurulan kriz komisyonları ile “üye devletlerin üstesinden kendi başlarına gelemedikleri durumlarda 
örgütün olaylara müdahale etmesinin” yolu açılırken, üye devletler üzerinde Rusya’nın askerî ve siyasî tahakkümü 
genişlemiştir. 

Rusya’nın yayınladığı tüm Dış Politika Konsepti, Ulusal Güvenlik Strateji Konsepti ve Aske-
ri Doktrin belgelerinde BDT’den önemle bahsedilirken, 3 Ekim 2011 tarihinde Başbakan olan Rusya Devlet Baş-
kanı Putin’in “A New Integration Project for Eurasia: The Future in the Making” adlı makalesinde de BDT’nin 
muhtevası kendini göstermektedir. Makalede, Avrasya’nın entegrasyonunun modern uluslararası sistemin gerekle-
rine yönelik bir proje olduğu belirtilerek, Avrupa ile Asya-Pasifik bölgeleri arasında etkin ve güçlü bir uluslar-üs-
tü birliktelik tasvir edilmiştir. Bu birlikteliğin ancak BDT ile sağlanabileceği konusu özellikle vurgulanmıştır.3

Ekonomik açıdan bakıldığında Rusya’nın bölge devletleriyle ilişkisi sanılanın aksi yönündedir. 2019 ve-
rilerine göre, Orta Asya devletleri ve Rusya’nın toplam ticaret hacmi 29,6 milyar dolar seviyesindedir. Rus-
ya’nın bölgeden ithal ettiği başlıca ürünler; demir cevheri, hurda bakır ve pamuk mamulleri iken, ihra-
cat ürünleri ise; petrol gazı, işlenmiş ağaç, rafine petrol, büyük demir borulardır. Rusya’nın aynı yılki ticaret 
hacmi 645 milyar dolar civarındayken, Orta Asya’nın payı ise yaklaşık yüzde 4,6’dır. Bu bakımdan Orta Asya 
devletlerinin Rusya’nın ekonomisi için büyük bir pazar oluşturduğu ve ekonomik bağlamda entegrasyonun mü-
him bir zorunluluk olarak algılanması makul değildir. Buna karşılık, Orta Asya devletlerinin ihracat ve itha-
lat faaliyetlerinde ilk sıralarda Rusya’nın bulunması ise çeşitli ticari dengesizliklere yol açmaktadır. 4

Rusya’nın Orta Asya enerji kaynaklarına yönelik ilgisi ve buna bağlı yatırımların-

2  Alperen Kürşad Zengin ve İlyas Topsakal, “Gordian Knot in Central Asia Regional Security Complex: A 
Multi-Vector Analysis”, Eurasian Research Journal, 2020, Sayı 2, “19-36”, p.25.

3  Vladimir Putin, “New Integration Project for Eurasia: The future in the Making”, Permanent Mission of 
the Russian Federation to the European Union. https://russiaeu.ru/en/news/article-prime-minister-vladimir-putin-new-
integration-project-eurasia-future-making-izvestia-3-, (Son Erişim Tarihi: 11.02.2022). 

4  “Russia-profile”, OEC, 2019, https://oec.world/en/profile/country/rus (Son Erişim Tarihi: 09.03.2022).
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da ciddi düşüşler gözlenmektedir. 2008 yılı ekonomik krizi sonrasında Rusya; hem içerde hem 
de Avrupa’da doğalgaza yönelik talebin düşmesiyle birlikte Orta Asya’dan doğalgaz ithalatı-
nı neredeyse durdurmuştur. 2017 yılında bazı gaz sahalarına yapılan doğrudan yatırımlarla bölgeden 
tekrar gaz ithalatına başlayan Rusya’nın aldığı toplam doğal gaz 18,8 (Bcm)5 iken 2020 yılında 13’e (Bcm)
düşmüştür. 2030 yılında ise Rusya’nın bölgeden doğal gaz ihracatında 2017’ye göre yüzde 46 oranında düşüş 
öngörülmektedir.6

Rusya’nın Chayandinskoye sahasından Çin’e gaz taşıyan yeni Sibirya Gücü boru hattı faaliye-
te geçerken, aynı bölgeden ikinci bir boru hattı projesi de inşa aşamasındadır. Arktik güzergâhı üzerin-
den sağlanan sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG), Çin’in sürekli artan enerji talebine yönelik bir avantaja çevirerek 
“enerji arzında Asya’ya dönüş”7 yapan Rusya’nın enerji ihracatı tekelini bölge üzerinde sürdürmesi beklenebilir. 

Rusya’nın ekonomi ve enerji birimlerine yönelik politikalarında Orta Asya’nın gittikçe önem kaybettiği 
ortadadır. Buradan yola çıkarak; Rusya’nın bölgenin kendi periferinde kalması amacıyla Batı ve Atlantik’ten sıyrılmış, 
terör örgütlerine ve iç ayaklanmalara karşı direnç gösterebilecek kadar güçlenmesine izin verilebilecek bir Orta Asya 
tahayyülü olduğu belirtilmelidir. 

Böylelikle Rusya, 2000’li yılların başından itibaren artan bir şekilde, Orta Asya devletlerine karşı 
askeri ve siyasi nüfuzunu yansıtmayı başarmış, 19.yüzyılın sonlarında ve/veya Soğuk Savaş dönemindeki “nüfuz 
alanına” nerdeyse kavuşmuştur.

Çin: Kuşak mı Urgan mı?
Çin’in Orta Asya’ya yönelik politikalarının ana motivasyonları; enerji, ekonomi ve güvenlik unsurları etrafında 

şekillenmektedir. Çin mevcut politikalarını gerçekleştirmek adına “Şangay İşbirliği Örgütü”nü (ŞİÖ) kullanmaktadır. 
Aynı zamanda “Kuşak-Yol” projesi çerçevesinde hem ekonomik hedeflerini küresel ölçekte gerçekleştirmeye hem de 
“Modern İpek Yolu” söylemiyle bölge ülkeleri dâhilinde bu politikanın “tarih ve felsefe” tabanını oluşturmaktadır.

5   Bcm = milyar m3.
6   Simon Pirani, “Central Asian Gas: Prospects for the 2020s”, The Oxford Institute for Energy Studies, 2019, 

p.33.
7   Filip Medunic, “Russia’s ‘gas pivot’ to Asia: How Europe can protect itself and pursue the green transition”, 

27 Ekim 2021, https://ecfr.eu/article/russias-gas-pivot-to-asia-how-europe-can-protect-itself-and-pursue-the-green-
transition/, (Son Erişim Tarihi: 10.03.2022). 
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Enerji kaynakları, Çin için stratejik öneme sahiptir, çünkü Çin’in ekonomik gelişimi enerji kaynaklarına olan 
ihtiyacını giderebilme kapasitesi ile doğru orantılıdır. BP’nin 2021 verilerine göre Çin’in birincil enerji talebi, pandemi-
den kaynaklanan zorluklara karşın, hızlı ekonomik toparlanmanın etkisiyle 2020’de yüzde 2,1 arttı.8 Enerji talebindeki 
yıllık ortalama büyüme oranı, artı yüzde 1.1 iken, 2040’ta küresel enerji tüketimindeki payının yüzde 22, olacağı tahmin 
edilmektedir.9 Çin’in küresel enerji üretim ve tüketimindeki payındaki artış, kendi doğal kaynaklarının sınırlı oldu-
ğu göz önünde bulundurulduğunda: Rusya ile birlikte, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın dünyanın en büyük 
ikinci petrol ve doğal gaz rezervine sahip olması, tek başına Kazakistan’ın petrol rezervlerini iki katına çıkarması, 
Türkmenistan ve Özbekistan’ın doğal gaz rezervlerinin dünyanın en büyük 5. ve 8. rezervleri olması10, doğal olarak Orta 
Asya’yı Çin’in enerji politikaları bakımından merkezde tutmaktadır.

Ekonomi politikaları bakımından, Çin’in Orta Asya piyasasında hızlı gelişimi çeşitli stratejiler etrafında şekil-
lenmiştir. İlk olarak Çin bölgeye, ekonomik açıdan hayati sektörlerde (hidrokarbon) gönüllü olarak yüksek yatırımlar 
yapmaktadır. Böylece, Orta Asya’daki politik etkisini pekiştirmeyi amaçlamaktadır. İkinci strateji ise; Doğu-Türkistan/
Uygur-Sincan bölgesinde yaşanan “iç sorunların” ekonomik gelişmenin yavaşlamasına neden olmasını engellemek ve 
istikrarı korumak için bölgesel kalkınmayı desteklemektedir. Son olarak üçüncü strateji ise; Çin ürünlerinin Rusya’nın 
tamamına, Batı’ya ve yeni pazarlara açılabilmesi için jeopolitik bakımdan ŞİÖ ve AEB arasında işbirliği desteklemektir.11 

2018 yılı verilerine göre Çin’in Orta Asya devletleri ile toplam ticaret hacmi yaklaşık 7 milyar dolar seviye-
sindeyken, ticaretin; yüzde 50’si Kazakistan, yüzde 20’si Türkmenistan, yüzde 15’i Kırgızistan, yüzde 11’i Özbekistan ve 
yüzde 4’ü Tacikistan ile gerçekleşmektedir.12 Çin’in bölge üzerindeki tahakkümünü ileriye dönük arttıracak ve hatta 
bu devletlerin egemenliğini ciddi anlamda aşındıracak borçlandırma tuzağı, yine ekonomi politikaları boyutuyla ele 

8  BP, “Statistical Review of World Energy 2021 – China”, https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/
en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-china-insights.pdf (Son Erişim 
Tarihi: 11.02.2022).

9  “BP Statistical Review of World Energy- Full Report” https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/
en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf  (Son Erişim Tarihi: 
11.02.2022).

10  A.g.r.
11   Hsiu Ling Wu ve Chien Hsun Chen, “The Prospects for Regional Economic Integration Between China and 

the Five Central Asian Countries”, Europe-Asia Studies 2004, Sayı 7: 1060-1061.
12  National Bureau of Statistics of China, “China’s Import and Export with Central Asian Countries”,  http://

www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/html/EN1105.jpg, 2018. (Son Erişim Tarihi: 12.02.2022). 
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alınabilir. Bu bakımdan en fazla risk altındaki ülkeler Kırgızistan ve Tacikistan’dır. Bişkek’in toplam dış borçlanmasının 
yüzde 45’i (1,7 milyar dolar), Duşanbe’nin ise yüzde 52’si (1,2 milyar dolar) Çin’den gelmektedir. Her iki ülkenin de Çin’e 
olan borçları GSYH’lerinin yüzde 20’sinden fazladır. Bölgenin diğer ülkelerinde durumu Kırgızistan ve Tacikistan’a göre 
daha iyi görünmektedir: GSYH’lerine oranla Türkmenistan yüzde 16,9, Özbekistan’ın yüzde 16 ve Kazakistan’ın yüzde 6,5 
düzeyinde Çin’e borçludur.

Orta Asya Devletleri Ne Yapıyor?
Orta Asya devletleri Rusya ve Çin’in bölge üzerindeki “baskıcı” politikalarına karşı üç farklı strateji izlemekte-

dir. Stratejiler süreç içerisinde değişiklik gösterirken, uygulanmalrı boyutuyla yüksek düzeyde başarı sağlayamamakta-
dır. Böylelikle açıklanan stratejilerle peş peşe başarısızlık sebeplerinin verilmesi yekûn bağlamın oturması konusunda 
yardımcı olacaktır.

“Çin ve Rusya arasında denge(li) politika(sı) izlemek”
Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki; dengeleme hem kuramsal hem de kavramın ifade ettiği anlam itibarıyla an-

cak büyük güçlerin birbirine uygulayabildiği strateji türü iken, bu konudaki teorik zemin oldukça nettir. Güç kapasitesi 
bakımından oldukça zayıf olan devlet ya da devletler grubunun sınırdaş olduğu bölgesel hegemonya iddiasında olan iki 
devleti birbirine karşı kullanmaya çalışması en hafif tabirle gülünçtür.

Şu an itibarıyla söylemde dengeleme stratejisi üzerinden yapıldığı zannedilen uygulamalar aslında peşine ta-
kılma stratejisi üzerinden (bandwagoning) ilerlemektedir. Orta Asya devletleri Çin ve Rusya’nın ortak politikalarına 
karşın onları dengeleyebilecek ya da onları birbirinin alternatifi olarak kullanabilecek seviyeden; mevcut ve potansiyel 
güç kapasiteleri boyutuyla oldukça uzaktır. Peşine takılma stratejisi ile ekonomik olarak bölge devletlerinin gelişim 
sağladığı ve belli derecelerde güvenlik şemsiyesi edinildiği -özellikle radikal terör gruplarına karşı- yadsınamaz. Ancak 
bu strateji, bölge devletlerinin bağımsız politika üretmelerine engel olmakta, Rusya ve Çin’e karşı daha tavizkar hale ge-
tirmektedir. Bölgenin coğrafi olarak açık denizlere ve dolayısıyla dünyaya erişiminin şu an için ancak Rusya ile işlediğini 
düşünürsek ve bölgeye kendi projeleri kapsamında birçok yatırım yapan Çin’in ekonomik nüfuzunu hesaba kattığımızda 
Orta Asya devletlerinin gelecekte yaşayabileceği beka sorunları oldukça olasıdır.

“Çin ve Rusya’nın şu anki işbirliğini göz önüne alarak, aynı anda iki devletin projelerinde yer almak”
Çin ve Rusya’nın bölge üzerindeki işbirliğinin sürekliliği bu politikanın işlerliği ile paraleldir. Yani gelecekte Orta 

Asya üzerinde bu işbirliğinin bozulması durumunda bölge ülkelerinin tamamı bu durumdan etkilenecektir. Unutulmama-
lıdır ki Çin-Rusya-Orta Asya düzeni Çin’in bölgeyi kuşak yol projesini geçiş hattı olarak görmesi ve bölgenin enerji kay-
naklarına olan ihtiyacı hesaba katıldığında, bu ortaklığın toplamı mevcut potansiyelin çok fazla üzerine çıkmayacaktır. 

Bir başka deyişle, bugün petrol ve doğalgaz zengini Ortadoğu ülkelerine baktığımızda Orta Asya’nın da bu yö-
nüyle zengin olmasına rağmen neden aynı ekonomik büyümeyi ve refahı sağlayamadıkları kendi içinde sorgulanacak bir 
“sorunsala” dönüşebilir.  

“Orta Asya’da bölgesel entegrasyon”
Orta Asya devletlerinin dış politika ve kalkınma doktrinlerini incelediğimizde bölgesel entegrasyona dair yakla-

şımların ön plana çıktığı ve hatta temel argüman olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu yaklaşımın reel-politikte uygulana-
bilirliği bir tarafa gerçekten yararlı bir sistem olup olamayacağı en önemli tartışma konusudur.  Bölgesel entegrasyon 
sağlamış Orta Asya devletlerinin tek tek güç unsurlarının (ekonomi, askeri, diplomasi, bilgi) toplamı bölgenin toplamın-
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dan fazlasını ifade etmemektedir. Başka bir deyişle, böylesi bir sistem kendi içinde kısır bir döngüye varacak, kaynaklar 
yetersiz kalacaktır.

Bölge ülkelerinin her biri farklı seviyede gelişmişlik düzeyi gösterdiği için ortak gümrük birliği ve/veya kalkınma 
hamlesi uygulanamamaktır. Aynı zamanda kendi aralarındaki rekabet hali ve temeli Sovyetler Birliği’nin bilinçli olarak 
çizdiği devlet sınırlarından kaynaklanan; demografik, yer altı ve yer üstü kaynakları hususundaki problemler yine en-
tegrasyon faaliyetlerini sekteye uğratmaktadır.  
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BOZKIRDAKİ AYI? RUSYA’NIN KOLEKTİF GÜVENLİK İÇİNDE ORTA ASYA’YA ASKERİ 
MÜDAHİLLİĞİ ÜZERİNE

Arda Mehmet TEZCANLAR1

Westphalia devlet sistemi, birbirleriyle rekabet eden devletlerin egemenliklerini tatbik etmeleri için hüküm 
sürdükleri toprak parçalarını önkoşul olarak kabul eder. Ancak büyük güçlerin de bulunduğu bu sistemde anlaşmazlık-
ların şiddetle çözümü bu egemenliklerin büyük güçler tarafından ihlalini kolaylaştırmaktadır. Böyle durumlarda ulus-
lararası sistemin kurallarıyla ve kaynaklarıyla nasıl devam ettiği ise bir muamma olarak görünmektedir. Tüm büyük 
güçler sahip oldukları güç üstünlüğünü kendinden güçsüz komşularının kaynaklarını zapt etmek için kullansa veya 
bu komşulardan gelecek tehditlere karşı topraklarını emniyete almak adına komşularını işgal etse, mevcut sistem 
birbirine karşı stratejik anlamda ancak farklı alanlarda pariteler kurarak dengeleyen imparatorluklardan oluşurdu. 
Günümüzde uluslararası sistem böyle bir durumu ortaya çıkarmamışsa, bunun açıklamasını yine sistemin kendi di-
namikleri sağlayabilir. Westphalia sisteminin içinde görülen büyük güçlerin davranışları hakkındaki öngörüleri yine 
sistemin güç dinamiklerini tek yaklaşımda toplayan realist kuram içinde farklı savaş açıklamalarıyla anlayabiliriz. Peki 
bu çözüm günümüz Rusya güvenlik stratejisini anlamak için geçerli midir? Günümüzde çoğu bölge uzmanı Rusya’nın 
stratejisi altında yatan nedenleri Rusya’nın sahip olduğu kendine özgü jeopolitik ile Tatar Hanlığı’ndan Alman ordularına 
kadar tarihinde tecrübe ettiği istilaların kazandırdığı güvensizlik kültürüne indirgeyecek bir determinizmden başka bir 
alternatif sun(a)mamaktadır.

1 Doktora Öğrencisi, Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) 
Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Anabilim Dalı, e-posta: arda.tezcanlar@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2352-5091.
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Jeostratejik Yanılgı
Jeopolitik disiplini Napolyon Boneparte’ın 1812 Rusya seferinden coğrafi alanların büyüklüğü hakkında bir an-

layış oluşturmuştur: Geniş düzlüklere ve sınır bölgelerine sahip bir ülke, kendisine saldıracak olan bir gücü derinliğine 
dağıtarak zayıflatır ve böylelikle karşısındaki düşmanı yenmek için coğrafi genişliği zamana karşı takas eder.2 Ancak 
bu anlayış 1945 sonrasında gelişen süper güç siyasetinde jeostratejik bir yanılmadır: Bir ülkenin geniş ve derin sınır 
bölgelerine sahip olması siyasal olarak kendini güvende hissedeceği anlamına gelmez. Özellikle 1945 sonrası gelişen 
hava gücünün askerî stratejinin ayrı bir parçası olması bu yanılmayı doğrulamıştır. Bu durumda Rusya gibi jeostratejik 
derinliği olan ülkeler için güvenlik artık topraktan olduğu kadar güçten de olmaktadır. Nitekim güç tek başına yeterli 
olmadığı gibi gücün işlevselliğini ortaya koyan bir sistem veya düzen yoksunluğu da bir ülkenin sahip olduğu gücü 
anlamlı kılmaz. Özellikle Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle bu olgu Rus dış politikası için ayrı bir anlam kazanacaktır.

Sovyet Sonrası Güvenlik Kompleksi
Sovyetler Birliği’nin çözülmesiyle ortaya çıkan Rusya Federasyonu ve eski Sovyetler Birliği üyesi ülkeler için 

yeni düzen, Sovyetlerin bıraktığı güç boşluğunu doldurmanın ötesinde bağımsızlıklarını tatbik etmenin ve devlet olma-
nın uluslararası sistemde kazandırdığı statüden yararlanmayı gerektirmekteydi. Blacker’a göre bu gerekliliğin nedeni 
Sovyetler Birliği’nin çözülmesine ve bu ülkelerin ortaya çıkışına sebep olan ekonomik bozulmanın yarattığı toplumsal ve 
siyasal gelişmelerin, bu ülkeler tarafından kontrol edilememesi durumunda kendilerinin de çözülmesine neden olabile-
ceği gerçeğiydi.3  Rusya açısından ise bu gerçeklik kendisi için 1917 Bolşevik Devrimi’nden beri görülmemiş bir şiddet 
potansiyeli taşıyordu; hem Rusya hem de komşusu eski Sovyet ülkelerinde iktisadî bozulmanın daha da kötüleşmesi 
Rus nüfusu ile yerel topluluklar arasındaki ekonomik rekabeti bir kaynak savaşına döndürebilir, bu da henüz Sovyetler 
Birliği’nden kalma devlet aygıtlarının toprak üzerindeki şiddet tekelini kontrol edemediği bir zamanda eski Sovyet 
askerî kabiliyetlerinin çatışma noktalarına doğru yayılmasıyla büyük bir iç savaşa neden olabilirdi.4 Demek ki Rusya’nın 
Sovyetler Birliği sonrası yeni düzende öyle bir güvenlik mimarisine ihtiyacı vardı ki bu; hem yeni benimsediği egemen 
devlet aktörlüğü rolünü güvenceye alıp iç siyaseti istikrarlaştıran bir düzen mimarisini sağlayacak hem de büyük güç 
statüsünün kendisine tekrar kazandırabileceği dış politika serbestisinin araçlarını eklemleştirecekti. Çünkü Rusya, 
büyük güç statüsünü kazanmadan ekonomik kalkınmasını yaşayamazdı.5 

Orta Asya Bölgesel Güvenliği
Orta Asya coğrafyası açısından bakıldığında, Rusya’nın bu tür bir iki yönlü güvenlik mimarisi ihtiyacının sağlan-

ması hem bölgesel güvenlik kompleksine hem de Rus hegemonyasına neden olmuştur. Ancak Orta Asya coğrafyasının 
bu nedenselliğin koşullarını sağlamasının altında 1500’lerden beri tecrübe ettiği Rus yayılmacılığının sonucu kültürel 
hegemonya ve Sovyet döneminde kuramsallaştırdığı “apparatchik”ler yeterli değildir. Burada asıl önemli olan, bu koşul-
ların Rusya’ya yeniden büyük güç statüsü kazandırmak için bir fırsattan bir siyasete dönüştürülmesidir. Nitekim bölgede 
bağımsızlıklarını yeni kazanmış Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Tacikistan’a karşı böyle bir siyaset gütmek demek 
bu ülkelerin henüz sahip oldukları egemenliği de göz ardı etmek demektir. Bu noktada siyaset yapımı, karşılaşılan 

2  John M. Collins, Military Geography: For Professionals and the Public, Washington DC: National Defense 
University Press, 1989, p. 17. 

3  Coit D. Blacker, “Emerging States and Military Legacies in Former Soviet Union,” Janne E. Nolan, (Ed.), 
Global Engagement: Cooperation and Security in the 21st Century, The Brookings Institution, Washington DC, 1994, 
353-390, p. 354.  

4  A.g.e., pp. 378-383.
5  Murat T. Laumulin, The Geopolitics of XXI in Central Asia, Almaty: The Kazakhstan Institute of Strategic 

Studies, 2007, p. 68. 
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zorluklar ve engeller karşısında karar alma sürecine evrildi. Bu süreçte aşılmak istenen engel bir siyasi takas meka-
nizması içinde gerçekleşmekteydi. Bu da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Tacikistan’ın egemenliklerinin toplumsal 
merkezkaç kuvvetlere karşı bir siyasal kontrolle güvenceye alınması karşılığında Rus askerî gücünün konuşlanmasıyla 
kararlaştırıldı. Bu siyasal pazarlığın zemini dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından Sovyetler Birliği’nin 
de çözülmesine neden olan etnik ayrılıkçılığın ortak tehdit olarak tanımlanması ve bu tehdide karşı birleşik bir savun-
manın gerekliliğini ortaya koyulması ile sağlandı.6 10 Nisan 1994 yılında ise çıkarılan 184 numaralı Rusya başkanlık 
kararnamesinde Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin topraklarında askerî üslerin açılmasıyla bu durum ger-
çekleşti.7 Orta Asya’daki Rus askerî varlığı öncelikle mevcut yeni cumhuriyetlerin egemenliklerini güvenceye almış, 
sonrasında bu ülkelerdeki Rus toplulukların ve kültürel mirasın diriltilmesi için gerekli düzeni oluşturdu. 

Rus Kolektif Güvenlik Anlayışı
Rusların anladığı kolektif güvenlik, Amerika-Avrupa merkezli uluslararası ilişkiler metinlerinde geçen tanımla-

rın aksine daha gelişmiştir. Amerika-Avrupa merkezli kolektif güvenlikte farklı düşüncelerle dış siyaset yapan devletler 
birbirleri aralarındaki ihtilafları silahla çözmemekte anlaşmış, bu anlaşmanın taraflardan birinin ihlalinde ise ortak 
tepki vermeye söz vermiş olup üyelerden birine kolektif güvenlik şemsiyesinin dışından saldırılması durumunda da 
ortak tepki olarak bir askerî güç üstünlüğü gösterilmesinde de mutabık kalmıştır.8 Rusya içinse kolektif güvenlik bir 
ittifak formasyonuna benzemektedir; yakın tehlikeler karşısında ve çıkarlarının korunması için çevresindeki ülkelerin 
de bunları tanımlayacak, yorumlayacak ve eyleme geçirecek aynı mekanizmalara sahip olmasıdır. İttifaka benzeyen bu 
tür bir kolektif güvenliğin gelişimi yazının başında da bahsedilen jeostratejik yanılsamayla ele alınmalıdır.  

6  Philip G. Roeder, “From Hierarchy to Hegemony: The Post-Soviet Security Complex”, David A. Lake ve 
Patrick M. Morgan, (ed.), Regional Orders: Building Security in a New World, University Park, PA: The Pennsylvania 
State University Press, 1997, “219-244”, p. 224.

7  СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №1 от 2 мая 1994 года, ст. 20. 
URL: https://www.szrf.ru/szrf/doc.php?nb=100&issid=1001994001000&docid=4605 (Erişim Tarihi: 04.02.2022).

8  Craig A. Snyder, “Regional Security Structures”, Craig A. Snyder, (Ed.), Contemporary Security and 
Strategy, Routledge, New York, 1999, 102-119, p.  107.
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Varsayımsal olarak sadece Rus nüfusunun yaşadığı yerlerin güvenceye alınması bir Rus devletinin nihai çıkarı 
olabilecekken bu yerlerin başka toplumlarla paylaşılması, kısıtlı kaynakların ve paylaşılan toprağın sınırlılığıyla etnik 
temelde bir güvensizlik ikilemine neden olmaktadır. Bu ikilemin Batı dünyasında yoz bir toplumsal sözleşme olması 
karşısında, devletler şiddetin yöntem olmadığına dair bir çıkarımla kolektif güvenliğe yönelmektedir.9 Ancak Rusya ve 
çevresi ülkeler içinse bu tür bir yoz sözleşmeye karşın şiddetin bir yöntem olmadığı bilinci bir siyasal muamma olarak 
kaldığı gibi, bu muammaya karşılık güç kullanımının meşrulaşmasında jeostratejik yanılsama rol oynamaktadır. Ancak 
bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, Rusya’nın Orta Asya’da geliştirdiği kolektif güvenliğin temelinde jeostratejik 
yanılsamanın rol oynamasının altında sistemik bir etki de bulunmaktadır. Öyle ki bu sistemik etki Rusya’nın bölgede 
kolektif güvenliği bir bölgesel güvenlik kompleksi yaklaşımı olarak ortaya koyarken “neden askerî gücünü geliştirecek 
bir iç dengelemeye gitmedi de bir tür dış dengeleme olan ittifak formasyonuna yöneldi?” sorunsalını da bölge uzman-
larına ve uluslararası ilişkiler akademisyenlerinin yanıtlaması gerekmektedir. 

Sistemik Faktör
Westphalia devlet sistemi içinde sistemik bir etkiden bahsedilecekse akla gelen ilk kavram anarşi olmakla 

beraber, anarşiyi sistemik hale getiren göreceli bir güç dağılımıdır. Göreceli güç dağılımı Sovyet sonrası güvenlik komp-
leksinde etkili olduğu gibi bu kompleksin bir parçası olan, Rusların Orta Asya üzerinde kurduğu, kolektif güvenlikte de 
etkili olmuştur. Soğuk Savaş sonrası göreceli güç dağılımının ABD lehinde karşı konulamaz bir üstünlük oluşturması, 
Ruslar tarafından 400 yıl boyunca sistemik kaynakların tek elde görülmemiş bir yoğunlaşması olarak yorumlanmıştır. 
Bu tür bir yorumlamayı yapanlar için dönemin mevcut hegemonik gücü ABD, tahakkümle egemenliklerini yok edecek 
olan bir tehdit değil, egemenliklerinin kaynağında yoksulluk ve dağılmaya neden olacak bir düzendir. 10 Bu açıdan bu 
tarz bir yorumlamayı yapan Rus stratejik kültürünün bünyesindeki siyaset yapıcı için askeri gücün geliştirilmesi değil, 
Rus pazarının ve Rus halkının tanınırlığı öncelik olmuştur. Nitekim, 20. yüzyılın son beş yılında Rus dış politikasının 
dokusu Avrupa üzerinde Fransa ve Almanya ile “troika” oluşturmak; Çin ve Hindistan ile stratejik ortaklık oluşturmak 
şeklinde özetlenebilir.11

Rus Askerî Müdahalesi: Rus Tipi “Barışı Koruma”
Barış operasyonları bir ülke içinde cereyan eden toplumsal çatışmaların veya iki ülke arasında görülen silahlı 

çatışmaların önlenmesi ve sürdürülebilir bir yıkıcılığa neden olmaması için bir dış askerî gücün çatışmayı önlemeye 
yönelik müdahalede bulunmasıdır.12 Nitekim bu müdahalede amaç, çatışan toplumların güvenliğinden ziyade bu top-
lumların silahsız üyelerinin temel insan haklarının korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için belirli ateşkes 
süreçlerinin yürütülmesi ve belirli toplumsal etkileşimlerin güvenceye alınmasıdır.13 Rus barış operasyonları ise insanî 
güvenlik yerine siyasal güvenliği amaçlamaktadır. Bu amaca göre bir sivil huzursuzluk ile istikrarsızlaşan komşusunda 
merkezî hükümetin gücü ve düzeninin yeniden tesis edilmesi önceliktir. Bu yeniden tesisin başarılmasını kesinleştiren 

9  Michael W. Doyle, Ways of War and Peace, W.W. Norton & Company, New York,1997, pp. 141-144.
10  William C. Wolhforth, “Revisiting Balance of Power Theory in Central Eurasia”, T.V. Paul, James J. Wirtz, 

Michael Fortmann, (ed.), Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century, Stanford University Press, 
Stanford, 2004, “214-238”, p. 214,219.

11  A.e.
12  William J. Durch ve Tobias C. Berkman, “Restoring and Maintaining Peace: What We Know So Far?”, 

William J. Durch, (ed.), Twenty-First-Century Peace Operations, United States Institute of Peace, Washington DC, 
2006, “1-48”, p. 1.

13  A.g.e., p. 7.
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faktör ise huzursuzluğun başlangıcında görülen parçalı/bölünmüş biçimin herhangi bir koordinasyon veya birleşmeye 
uğramamasıdır. Çünkü birbiriyle ayrışık ve koordinasyonsuz hareket eden huzursuzlukların göründüğü yerlerde, merkezî 
hükümetin gücünü yerel seçkinlerle düzenleyememesi yine aynı bölgelerde beklemekte olan, çoğunluğu bürokrat, ara 
seçkinlerin yükselerek güç aktörü olmalarına, böylelikle huzursuzlukların önce yerel kurumsallaşmasına ve sonrasında 
da ülke çapında meşruluk kazanmasına neden olabilecek siyasal kurumsallaşmasına neden olabilir. 

Bu amaçla “barış tesis etmek” isteyen Rusya’nın tasarlayacağı askerî müdahale yapısı, müdahale edilen ülke-
nin operasyonel çevresinin tanımlamasıyla mümkündür. Bu çevrenin iki değişkeni müdahaleye gösterilecek iç direnç 
ile müdahalenin meşruluğuna karşı gösterilebilecek bölge ülkelerin direncidir.14 Huzursuzluklara karşı devletin tüm 
güvenlik aygıtlarının seferber edildiği ve her an devletin tahakküm aygıtlarının çökebileceği bir ortam, müdahale için iç 
direncin kayda değer bir endişe yaratmayacağı bir koşul iken diğer ülkelerin de müdahaleye karşı önlemler almaması, 
operasyonel çevrenin ‘müsaade edilebilir’ olduğunu göstermektedir. Bu tip bir operasyonel çevre karşısında Ruslar ön-
lenmeden, hızlı intikal ederek, müdahalenin belirtilen amaçlarını gerçekleştiren unsurlar için hava indirme birliklerini 
görevlendirmektedir.15

Sonuç Yerine: Orta Asya’da “Kabul Görülmüş” Güvenlik Mi? Yoksa “Olması Gereken” Güvenlik Mi?
Günümüzde Rusya’nın Kazakistan’daki toplumsal huzursuzluklar karşısında giriştiği askerî müdahale, Soğuk 

Savaş sonrası kurduğu güvenlik kompleksi ve bunun bünyesinde görülen kolektif güvenlik içinde meşru görülmüş bir 
müdahale olarak kayda geçmiştir. Nitekim bu bir “Rus güvenliği”dir. Kazakistan’ın toplumsal beklentileri ve rızalarının 
görülmediği, müdahale sırasında görev alan Rus askerî birliklerinin çatışmasıyla ve müdahalenin sonucunda mevcut 
ülke elitlerinin statüsünün yeniden tesisiyle anlaşılabilir. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin ve Tacikistan’ın oluşturduğu siyasal ortamda istikrarın ve bağımsızlığın Mos-
kova’nın kontrolünden bağımsız, bölgenin kendine özgü siyasal ve toplumsal dinamikleriyle şekillenmesi için gereken 
ise bu ülkelere dünya çapında ekonomik ve toplumsal olarak katılım gösterebilecekleri küresel ağlar ve iş birlikle-
rini oluşturmak; bu ağ ve iş birliklerini sürdürebilecekleri siyasal rejim modellerini sunmaktır. Ağlar ve modellerle 
kurulabilecek yeni bir jeopolitik sadece Orta Asya’ya özgü bir güvenlik değil ayrıca büyük güçlere karşı bir Avrasya 
stratejisi yaratabilir. Öte yandan bölgedeki Rus askerî varlığına karşı başka bir süper gücün askerî güç bulundurmasıyla 
güdülebilecek klasik bir güç dengesi siyaseti, her ne kadar bölgede Rusya aleyhine bir jeopolitik değişime neden ola-
caksa da Orta Asya’da çıkarı olabilecek diğer süper güçler arasında stratejik bir rekabete ve rakip süper güçler arasında 
savaşa yakın yöntemlerle bölgede oynanacak üç kutuplu bir huzursuzluğa neden olabilir.

14  Neil Macfarlane, Adelphi Papers No. 166: Intervention and Regional Security, IISS, London, 1985, p. 18.
15  Mark Galeotti, The Modern Russian Army 1992-2016, Osprey Books, London, 2017, p. 45.
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NÜKLEER SİLAHLAR EKSENİNDE KAZAKİSTAN DIŞ POLİTİKASI
Emre İNAN1

Rusya’nın Ukrayna topraklarında başlattığı “özel askerî operasyon”, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte kon-
vansiyonel ve asimetrik alanlara yönelen tehdit algısını yeniden nükleer kabiliyetlere çekmiştir. Gerek Rus harekâtına 
zemin hazırlayan süreçte Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından Ukrayna’nın nükleer silahlara erişimi konu-
sunda kaygıların dile getirilmesi, gerek Batı dünyasının kolektif yaptırımları karşısında nükleer silah hazırlık seviyesinin 
artırılması, gerekse Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporizhzia’nın çatışmalar esnasında topçu atışları sebebiyle 
zarar görmesi nükleer kabiliyetlerin dünya gündemine yeniden oturmasına neden olmuştur.2 

Mevcut gelişmeler karşısında, Sovyetler Birliği’nin nükleer mirasçılarından biri olan Ukrayna’nın bağımsızlık 
ilanını takip eden süreçte elinde bulundurduğu nükleer silahları Rusya’ya devretmesi anlamına gelen Budapeşte Me-
morandumu’nun fonksiyonelliği, caydırıcılık stratejisi ve batı-merkezli güvenlik taahhütleri ekseninde yeniden masaya 
yatırılmaktadır.3 Nükleer kabiliyetlerin yeniden uluslararası güvenlik politikalarının merkezine yerleştiği bu dönemde, 
Sovyetler Birliği’nden devralınan nükleer miras bakımından Ukrayna ile benzer bir durumda olan Kazakistan’ın nükleer 
güç özelindeki dış politikasına göz atmak faydalı bir perspektif sunabilir.

Bağımsızlık ilanıyla birlikte Kazakistan, 110 adet Kıtalararası Balistik Füze, 1200 Nükleer Savaş Başlığı, zen-
ginleştirilmiş uranyum rezervleri ve nükleer silah test sahaları gibi önemli bir nükleer kapasite üzerinde söz sahibi 
olmuş ve bir anda kendini ABD, Rusya ve Ukrayna’dan sonra küresel anlamda dördüncü büyük nükleer güç olarak bul-

1 Doktora Öğrencisi, P. Bnb., Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 
(ATASAREN) Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Anabilim Dalı, e-posta: einan@msu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-
9804-0382.

2  TASS Rus Haber Ajansı “Putin: Ukraine’s Threat to Develop Nuclear Weapons Not an Empty Bravado” 
https://tass.com/world/1407773, (Son Erişim Tarihi: 06.03.2022). Yuras Karmanau, Jim Heintz, Vladimir Isachenkov, 
Dasha Litvinova. “Putin Puts Russia’s Nuclear Forces on High Alert” https://time.com/6151905/russia-
nuclear-forces/ (Son Erişim Tarihi: 06.03.2022). Esme Stallard, Victoria Gill. “Nuclear Plant: How Close was 
Nuclear Plant Attack to Catastrophe?” https://www.bbc.com/news/world-60609633 (Son Erişim Tarihi: 06.03.2022).

3  “What the Budapest Memorandum Means for the U.S. on Ukraine”, Aaron Blake,  https://www.
washingtonpost.com/politics/2022/02/01/what-budapest-memorandum-means-us-ukraine/. (Son Erişim Tarihi: 
06.03.2022).
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muştur. Haliyle bu ölçekte bir güç, henüz emekleme aşamasında olan bir devlet için güvenlik ve dış politika açısından 
kayda değer hassasiyet ve fırsatları da beraberinde getirmiştir. Bahsedilen potansiyelin dış politika düzleminde nasıl 
araçsallaştırılacağı konusu, dönemin Kazakistan yönetimini ülkenin orta ve uzun vadede sergileyeceği duruş açısından 
önemli bir karar ile karşı karşıya bırakmıştır. William Potter, söz konusu dönemde Nazarbayev yönetimi içerisindeki fikir 
ayrılıklarına işaret ederek, dış politikada nükleer güç üzerinden prestij elde etme arayışı ve yalnız bırakılma korkusu 
arasında kısa zamanlı bir ikilem meydana geldiğini öne sürmüştür.4  Yaşanılan ikilem sürecinde ortaya konulan çelişkili 
Kazak resmi açıklamalarına değinen Togzhan Kassenova, bu yaklaşımın ABD’den kesin güvenlik taahütleri alma amaçlı 
stratejinin bir parçası olduğunun ifade etmektedir.5 Bununla birlikte söz konusu ikilem kısa sürmüş, 16 Aralık 1991 
tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kazakistan yönetimi 23 Mayıs 1992’de Nükleer Silahların Azaltılması Antlaşması 
kapsamındaki Lizbon Protokolünü imzalamıştır. 

Kazakistan’ın bu yöndeki kararında karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gerçeklerin etkili olduğu ifade edilebilir. 
Şöyle ki Kazakistan, Rusya ile 6.846 km’lik, Çin ile 1.533 km’lik sınırı paylaşmaktadır. Nükleer ve konvansiyonel an-
lamda iki büyük güce komşu olan Kazakistan’ın nükleer silahları elde bulundurma kararının bu devletlerde bir güvenlik 
endişesine sebep olacağını öngörmek yanlış olmaz. Bahse konu olan dönemde Çin ile yaşanan sınır anlaşmazlıkları ve 
buna yönelik olarak “Çin-Kazak sınırında konuşlanan kayda değer askerî güç”6, olası bir önleyici harekât için Çin hükü-
metine zemin sağlamaktaydı. Çin ile ilişkilerde ortaya çıkan bu güvenlik ikileminin yanı sıra, Rusya ve ABD ile aşağıdaki 
düzlemde yaşanan gelişmeler Nazarbayev hükümetini barışçıl bir politika izleme konusunda teşvik etmekteydi:

1) Rusya ve Sovyetler Birliği sonrası bağımsızlığını yeni kazanmış devletler arasında 1992 yılında imzalanan 
Taşkent Antlaşması ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün hayata geçirilmesi.

2) Budapeşte Memorandumu ile birlikte ABD tarafından verilen toprak bütünlüğü taahhütleri.
3) Nunn-Lugar Antlaşması çerçevesinde ortaya konulan ekonomik, kurumsal ve teknolojik altyapı teşvikleri.7

4) Küresel toplumda meydana gelen nükleer silahsızlanmayı destekleyici yaygın kanaat.
5) Kazakistan’ın Irak ve İran gibi ülkeler ile yakın ilişkileri; bu ülkelere nükleer silah transferine dair çıkan 

haberlerin ABD ve Rusya’da yarattığı rahatsızlık8.
6) Kazakistan topraklarındaki nükleer silahları harekete geçirmek için gerekli operasyonel kodların Rus yöne-

timinin elinde olması.
Ortaya konulan yapısal etmenlere ilaveten aşağıda sunulan birtakım iç değişkenler de nükleer silahlar ekse-

ninde uygulanacak dış politikanın yönlendirilmesinde karar verici rasyonaliteye etki etmiştir:
a) Söz konusu potansiyelin kullanımı ve bakımının gerektirdiği ekonomik, teknolojik ve tecrübi altyapı yeter-

sizliği.
b) Kazak toplumunda radyasyonel etkilere karşı oluşan yaygın muhalif tutum. Bu tutuma paralel olarak Kazak 

yazar Olcas Süleymenov önderliğinde ortaya çıkan ve küresel ölçekte yankı bulan nükleer test sahalarının 
4  William C. Potter. Politics of Renunciation: The Cases of Kazakhstan, Belarus and Ukraine. Henry L. 

Stimson Center. Occasional paper, Paper No.22, (1996), pp.36-41, https://www.stimson.org/1995/politics-nuclear-
renunciation-cases-belarus-kazakhstan-and-ukraine/ (Son Erişim Tarihi: 06.03.2022).

5 Togzhan Kassenova, Atomic Steppe: How Kazakhstan Gave Up the Bomb? Stanford University Press, 
California, 2022, pp.155.159.

6  William Potter, a.g.e., p. 36.
7  Cynthia Werner ve Kathleen Purvis-Roberts. “After the Cold War: International Politics, Domestic Policy 

and the Nuclear Legacy in Kazakhstan”, Central Asian Survey, S.25/4 (2006) p.467.
8  “Iran-Kazakhstan Nuclear Deal Reported”, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1992-05-01-mn-

1255-story.html, Los Angeles Times, (Son Erişim Tarihi: 06.03.2022).
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insan sağlığı üzerindeki tehditlerine karşı faaliyetlerde bulunan kitlesel hareket.9

Yukarıda sunulan yapısal ve dahili faktörler ışığında Nazarbayev yönetimi silahsızlanma anlaşmalarına taraf 
olmuş ve miras almış olduğu nükleer kabiliyetleri barışçıl bir şekilde etkisiz hale getirme/devretme sürecine girmiştir. 
Burada ilgi çekici olan nokta, söz konusu süreçte Kazakistan yönetiminin bu minvaldeki dış politikasını edilgen bir 
yaklaşımdan ziyade proaktif bir şekilde şekillendirerek nükleer silahsızlanma ekseninde kendisine küresel bir rol bul-
ma gayretidir. Bu doğrultuda Kazak yetkililerin nükleer silah karşıtı oluşumda birçok bölgesel ve küresel girişimde ön 
saflarda yer alarak adından söz ettirdiği ifade edilebilir. Söz konusu girişimlerden bazıları şunlardır:

1) Taraf olunan Antlaşmalar:10

*    Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması
*    Kısmi Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması
*    Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması
*    Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START 1)
*    START 1 kapsamındaki Lizbon Protokolü
*    Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması

2) Kazakistan tarafından ön ayak olunan Birleşmiş Milletler Genel Konseyi Faaliyetleri:
*    29 Ağustos tarihinin “Nükleer Silahların Test Edilmesi ile Mücadele Günü” olarak ilan edilmesi (02 Aralık 
2009).11

*    “Nükleer Silahlardan Arındırılmış bir Dünya Evrensel Bildirisi” (07 Kasım 2015).12

*    Kazakistan BM Daimi Temsilciliği tarafından çok sayıda Uluslararası Nükleer Tartışma Forumuna ev 
sahipliği yapılması.

3) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile İşbirliği:
*    Düşük seviyede zenginleştirilmiş Uranyum bankasının açılması.13

Scott Sagan, Sovyetler Birliği sonrası Kazakistan ile benzer durumda olan Ukrayna’nın silahsızlanma kararını 
analiz ederken, söz konusu girişimin mevcut güvenlik endişeleri kapsamında realizmin öngörülerine ters düştüğünü an-
cak dönemin hakim eğilimi olan silahsızlanmanın Ukrayna yönetimini “izole olma” senaryosuyla karşı karşıya bırakarak 

9 Semi-Palatinsk Nükleer Test Sahası: Sovyetler Birliği’nin en büyük iki nükleer test sahasından biri. Kazak 
yetkililere göre 1949-1989 yılları arasında faaliyet gösteren ve bu dönemde 460 adet nükleer testin icra edildiği Semi-
Palatinsk Nükleer Test sahası 1,5 milyon insanın radyasyona maruz kalmasına sebebiyet vermiştir.  “The Nuclear 
Sins of the Soviet Union live in Kazakhstan” https://www.nature.com/articles/d41586-019-01034-8, Yan Wudan (Son 
Erişim Tarihi: 06.03.2022).

10  Nuclear Threat Initiative Bilgi Formu. “Nuclear Disarmament Kazakhstan” https://www.nti.org/analysis/
articles/kazakhstan-nuclear-disarmament/ (Son Erişim Tarihi: 06.03.2022).

11  Sovyetler Birliği ilk nükleer denemesini Kazakistan’da bulunan Semi-Palatinsk Nükleer Test Sahasında 
29 Ağustos 1949 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bir bakıma Soğuk Savaşın başlangıcını simgeleyen bu tarihin “Nükleer 
Silahların Test Edilmesi ile Mücadele Günü” olarak ilan edilmesi anlamlıdır. 

12  “UN Adopts Nuclear-Free World Declaration Initiated by Kazakhstan” Malika Orazgaliyeva, Astana Times. 
https://astanatimes.com/2015/12/un-adopts-nuclear-weapons-free-world-declaration-initiated-by-kazakhstan/ (Son 
Erişim Tarihi: 06.03.2022).

13  Büyük bir şehrin enerji ihtiyacını 3 yıl boyunca karşılamaya yetecek miktarda rezerve sahip olan banka, 
IAEA-Kazakistan işbirliği ile 2017 yılında Oskemen (Kazakistan) şehrinde faaliyete geçmiştir. Talep halinde IAEA 
üyesi devletlere nükleer enerji sağlayan kurum, barışçıl amaçlar doğrultusunda nükleer enerjide yaşanabilecek 
kesintilerin önüne geçmeyi ve farklı devletlerin enerji ihtiyaçları doğrultusunda nükleer zenginleştirme faaliyetlerine 
başlamaktan alıkoymayı amaçlamaktadır. Reuters. “U.N. Nuclear Watchdog Opens Uranium Bank in Kazakhstan” 
https://www.reuters.com/article/us-nuclear-kazakhstan-bank-idUSKCN1B917V (Son Erişim Tarihi: 06.03.2022).
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baskın geldiğini ifade etmektedir.14 Uluslararası normlar üzerinden bir perspektif kullanan Sagan’ın analizinin Kazakis-
tan için de geçerli olduğu ifade edilebilir. Farklı olan nokta, Kazakistan yönetiminin zaman içinde kendisini bağlayan 
normlara adapte olarak bu normların bir uygulayıcısı, savunucusu ve öncüsü haline gelmesidir. Kazak yönetiminin söz 
konusu dış politikası bir yumuşak güç inşası olarak da nitelendirilebilir. Aktarılan süreçteki proaktif tutum ve sorumlu-
luk alıcı yaklaşım, nükleer silah karşıtı toplumun her geçen gün takdirini kazanmaktadır. 

Bu kapsamda; iki büyük nükleer güç arasına sıkışmış, güvenlik endişelerinde bu güçlere doğrudan bağlı, re-
elpolitikte adından fazla söz ettirmeyen bir devlet olan Kazakistan, yapısal ve dahili faktörler doğrultusunda uygulamak 
durumunda kaldığı silahsızlanma kararını dış politikada başarılı bir şekilde araçsallaştırmış, kullanımı zor bir sert 
güçten feragat ederek başarılı bir yumuşak güç inşasına girişmiştir. Joseph Nye’ın yumuşak güce atfen kullandığı ‘ortak 
değerleri yüceltme ve bu değerlere hizmet konusunda bir işbirliği ruhu yaratma’15 betimlemesi Kazakistan’ın küresel 
düzlemde edinmeye çalıştığı silahsızlanma aktörlüğü rolü ile paralellik göstermektedir.

Şu an gelinen noktada Kazakistan hükümetinin güç dengelerine hassasiyet göstererek hem Rusya hem de Çin 
ile yakın ilişkiler içinde bulunduğu görülmektedir. Bu durum, güç siyasetinin egemen olduğu bir coğrafyada yumuşak 
güç inşası ile prestij arayışının ancak reelpolitiğin kurallarına uyumlu olarak gerçekleşebileceğini göstermektedir. Söz 
konusu sert güç-yumuşak güç hassasiyetleri göz önüne alındığında; Ukrayna örneğinden de yola çıkarak, Kazakistan 
yönetiminin farklı önceliklere dayanan iki dış politika yaklaşımını nasıl dengelediğini irdelemek ilerleyen akademik 
araştırmalar için yapıcı bir çerçeve sunabilir. 

14  Scott D. Sagan. “Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb”, International 
Security S.21/3 (1996) pp.74-82. 

15  Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York, 2004, p.7. 
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TALİBAN’IN AFGANİSTAN’DA ELDE ETTİĞİ ZAFER, YENİ BİR TERÖR 
ÇAĞININ HABERCİSİ Mİ?

Kaan KILIÇ1

Taliban’ın Afganistan’da zaferini ilan etmesi birçok köktenci örgütü etkilemiştir. Köktenci örgütlerin bu du-
rumu sevinç içerisinde karşılaması, terör uzmanlarını endişeye sevk etmiş ve yeni bir küresel dalganın gerçekleşme 
ihtimali üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Taliban’ın Afganistan’da gücü ele geçirmesinin olası sonuçları 
ile birlikte köktenci örgütlerin göstermiş olduğu reaksiyonların nerelere varabileceği hususu değerlendirilecektir. Ça-
lışmanın ilk bölümünde Taliban örgütünün kuruluşunda etkin olan koşullar aktarıldıktan sonra Afganistan işgaline 
müteakip örgütün izlemiş olduğu stratejiler okuyucuya sunulacaktır. Bu stratejiler ışığında diğer köktenci örgütlerin 
başarı şansı ve potansiyelleri değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışmada köktenci örgütlerin aktif olarak bulunduğu 
bölgeler (Sahraaltı Afrika ve Hint Alt Kıtası) kriz bölgesi olarak belirlenmiştir ve bu coğrafyalarda Taliban’ın elde ettiği 
zaferin bir benzerinin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği hakkında çıkarımlar yapılacaktır. Kriz bölgesi olarak nitelenen 
bölgeler belirlenirken, Kırılgan Devlet Endeksi (Fragile State Index) verilerinde yüksek skora sahip ülkelerin bulunduğu 
coğrafyalar seçilmiştir. 

Afganistan coğrafyası her daim büyük güçlerin ilgi alanı içerisinde bulunmuştur. Bu coğrafya içerisinde sü-
regelmekte olan şiddet sarmalı da geçmişte yaşanan tecrübelerin yoğrulması neticesinde şekillenmektedir. Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Afganistan’ı işgal etmesi, Rapoport’a göre köktenci terörist dalganın yük-
selişe geçmesindeki nedenlerden biridir (Bir diğeri İran İslam Devrimi’dir).2 SSCB’nin etki sahasını kısıtlamak iste-

1 Ar. Gör, Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), İstihbarat 
Çalışmaları Anabilim Dalı, e-posta: kkilic@msu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7926-1662.

2  David Rapoport, “Four Waves of the Modern Terrorism”, A. K. Cronin & J. M. Ludes (Ed.), Attacking 
Terrorism: Elements Of A Grand Strategy, Georgetown University Press., 2004, 46-73, p.61.
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yen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), “Yeşil Kuşak Teorisi” kapsamında bölgede direniş gösteren “Mücahit” gruplara 
destek vermiştir. Pakistan ve Suudi Arabistan ise bölgedeki “Mücahitlerin” eğitilmesi ve finanse edilmesi noktasında 
etkin aktörlerdir. Sovyet- Afgan savaşı sırasında binlerce direnişçi Pakistan ve Suudi Arabistan istihbaratları tarafından 
eğitilmiş ve Amerikan silahlarıyla donatılmışlardır. Eğitilen ve Sovyetlere karşı savaşan bu kadrolar, 1994 senesinde, 
Peştuncada “Talebeler” anlamına gelen Taliban örgütünü kuracak olan çekirdek yapılanmayı oluşturmuşlardır. Ay-
dın’ın aktardığına göre Benazir Bhutto bu durumu, “Taliban, Suudi Arabistan’ın maddi desteği, Amerika’nın denetimi 
ve Pakistan’ın terbiyesiyle ortaya çıktı” şeklinde özetlemektedir.3 1996 senesinde Afganistan’da iktidarı ele geçiren 
Taliban, 2001 yılına kadar ülkenin yönetimini sürdürmüştür. Bu süre içerisinde El- Kaide militanlarının Afganistan’da 
yer edinmesine ses çıkarmayan -ve hatta onları Afganistan’a bizzat davet eden- Taliban, 11 Eylül saldırılarının gerçek-
leşmesinden sonra da ABD’nin terörizme küresel savaş ilan etmesine rağmen El-Kaide militanlarını himaye etmeye 
devam etmiştir. ABD’nin Afganistan’ı işgal etmesiyle birlikte Taliban iktidardan ayrılmış ancak hiçbir zaman gücünü tam 
olarak kaybetmemiştir. ABD’nin Taliban yönetimini kısa sürede ve az maliyetle devirmiş olması, bölgeyi de az maliyetle 
kontrol edebileceği inancının doğmasına neden olmuştur.4 Ancak ABD’nin yapmış olduğu planlama, beklenildiği gibi 
sonuçlanmamıştır. ABD’nin Afganistan’da birlikte hareket ettiği Afgan kökenli ancak Batı’da yetişmiş olan Afganis-
tan kültüründen uzaklaşmış kişileri önemli görevlere getirmesi, ABD’nin Afganistan’da başarısızlığa uğramasındaki en 
önemli nedenlerden birisi olarak gösterilebilmektedir.5 ABD ve müttefikleri, Afganistan’da bölgenin gerçeklerine göre 
değil idealize ettikleri Afganistan gerçeklerine göre hareket etmeyi tercih ederek hata yapmışlardır. Afganistan Savaşı 
nedeniyle hem ABD hem de ilk defa alan dışı bir tecrübe yaşayan NATO ülkeleri ekonomik kayıplar yaşamışlardır.6  20 yıl-
lık sürede yıpratma stratejisi izleyen Taliban, 29 Şubat 2020 tarihinde ABD ile yapmış olduğu anlaşmayla birlikte yabancı 
güçlerin Afganistan’dan çıkması amacına ulaşmıştır. Taliban içerisinde etkin konumda olan kişilerin hedefi, NATO ve 
ABD güçlerini mutlak bir yenilgiye uğratmak değil onlara karşı yürütmüş oldukları uzun soluklu “yıpratma savaşı” ile bu 
ülkelerin azim ve kararlılığını kırmak olarak belirlenmiştir. Ülkelerin yaşamış oldukları ekonomik zorluklar ve güvenlik 
zafiyetleri, Afganistan’da gerçekleştirilen müdahalenin çıkmaza girmesine neden olmuştur. Taliban’ın uygulamış olduğu 
bu stratejinin diğer köktenci örgütler tarafından benzer şekilde tatbik edilmesi mümkün gözükmemektedir.  

Terör çalışmalarının başlıca sorunu olan ortak ve genel geçer bir terör tanımının olmayışı, çoğu makalenin 
-haklı olarak- giriş cümlesi haline gelmiştir. Terör tanımında yer alan muğlaklık, teröristin kim olduğu sorusunda da 
belirsizlikler yaratmaktadır. Her ülkenin terör tanımı farklı olduğu için terörist örgüt listeleri de farklılık arz etmektedir. 
Bu minvalde Taliban örgütü ele alınacak olursa Çin, ABD ve NATO gibi aktörler Taliban’ı terör örgütü olarak nitelemezken 
Kanada ve Rusya gibi ülkelere göre Taliban bir terör örgütüdür.7 ABD’nin 29 Şubat’ta Taliban ile yapmış olduğu anlaş-
ma -her ne kadar metnin her yerinde ABD, Taliban’ı tanımadığını belirten ifadeler kullansa da- Taliban’a uluslararası 
arenada meşruiyet kazandırmaktadır. Taliban’ı terör örgütü olarak nitelemeyen ABD ve Çin gibi ülkeler Taliban ile ger-

3  Abdulghani Aydın, “Afganistan’da Taliban’ın Ortaya Çıkışı ve Mezhebi Görüşleri”, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, s. 32. 

4  Sertif Demir, “Afganistan’daki Yirmi Yıllık İşgalin Analizi: ABD/NATO ve Barış Çabaları”, Uluslararası 
Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, Cilt 5., Sayı I., 2021, s. 121. 

5  Demir, a.g.e., s.125. 
6  Saadet Firdevs Aparı, “20 Yıllık ABD İşgali Hem Afganistan’a Hem Dünyaya Pahalıya Mal Oldu”, https://

www.aa.com.tr/tr/dunya/20-yillik-abd-isgali-hem-afganistana-hem-dunyaya-pahaliya-mal-oldu/2350276, Anadolu 
Ajansı,  (Son Erişim Tarihi: 12 Kasım 2021). 

7  Sedat Ergin, “Taliban Rusya’nın “terör örgütü” listesinde var ABD’nin listesinde yok”, https://www.
hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/taliban-rusyanin-teror-orgutu-listesinde-var-abdnin-listesinde-yok-41880999 
Hürriyet, (Son Erişim Tarihi: 21 Mart 2022).
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çekleştirilen görüşmeleri meşru bir zemine oturtabilmiştir. Öte yandan BM ile görüşen Taliban heyetinin içerisinde, BM 
tarafından terör şüphelisi olarak görülen kişilerin de yer almış olması ilginçtir. ABD ile yapılan gizli anlaşma uyarınca 
Taliban, Afganistan topraklarında Batı’ya yönelik terör eylemleri gerçekleştirecek örgütlere destek vermemeyi taahhüt 
etmiştir.8 DEAŞ’in (Devlet’ül Irak ve’ş Şam) hilafet ilan ettiği 2014 yılından beri bu örgütle çatışma içerisinde olan Ta-
liban, ABD’nin DEAŞ ile olan mücadelesine ise destek vermeyeceğini, DEAŞ’in Horasan kolunu kendi başlarına etkisiz 
hale getirebileceklerini açıkça beyan etmiştir.9

Taliban’ın zaferini ilan etmesiyle birlikte yeni bir küresel terör dalgasının ortaya çıkmasından endişe edil-
mektedir. Taliban’ın elde etmiş olduğu bu başarıyı küresel cihatçı anlayışın evriminde bir dönüm noktası olarak 
değerlendirenler mevcuttur.10 Ancak Taliban’ın yöntemleri ve hedefleri göz önüne alındığında örgütün küresel bir misyonu 
olmadığı gözükmektedir. Örgüt kendisini Afganistan ve kısmen Pakistan coğrafyasıyla sınırlamıştır. Taliban’ın El-Kaide 
ve DEAŞ gibi örgütlerle arasındaki en temel farklardan birini de etkin olmak istediği coğrafya sınırlılığı oluşturmaktadır. 
El-Kaide ve DEAŞ küresel bir misyona sahip olan terör örgütleridir. İki örgüt, her ne kadar Ortadoğu ve Ortadoğu’nun 
çevresinde yer alan ülkeleri kendilerine “güvenli sahalar” olarak seçmişlerse de eylem sahaları, imkân bulabildikleri 
hemen hemen bütün coğrafyalardır. Bu açıdan Taliban ile adı anılan örgütler arasındaki fark görülmektedir. El- Kai-
de’nin Taliban ile yakın ilişkileri bulunmaktadır ancak 2003 Irak Savaşı sonrası El-Kaide’den ayrılmış olan DEAŞ’in, iki 
grubu da kendisine rakip olarak gördüğü bilinmektedir. Bu noktadan bakıldığında Taliban’ın elde etmiş olduğu başarı, 
DEAŞ-H olarak bilinen DEAŞ’in Horasan kolu için bir tehdit demektir. 

Taliban, dış dünyaya kendisinin değiştiği imajını çizerken, etki sahası altında yer alan militanlarını da kont-
rol etmek durumundadır. Taliban açısından en büyük endişelerden birisi, Taliban’a bağlı militanların, uluslararası 
arenadaki denge arayışını anlamlandıramadığı için DEAŞ-H örgütüne katılım sağlamasıdır. Taliban, 1996 yılında ik-
tidara geldiğinde şeriatın sert yorumunu uygulamıştır. Ancak değiştiğini iddia eden Taliban’ın bu yorumu uygulayıp 
uygulamayacağı merak konusudur. Kadınların toplumdaki yerinin ne olacağı ya da kadının eski uygulamalardaki gibi 
yok sayılıp sayılmayacağı henüz bilinmemektedir. Bu açıdan incelendiğinde yeni Taliban yönetiminin işi bir hayli zor 
gözükmektedir. Eğer Taliban yönetimi değişim söyleminde ciddiyse, bunu eyleme dökecektir ancak bu eylemlerin nasıl 
olacağı ya da eylemlerin, erkek egemen Afgan toplumunda “Savaş Ağaları” tarafından nasıl karşılanacağı önem arz 
etmektedir. Taliban’ın değişim rüzgarından dolayı egemenlik sahasının zarar görebileceğini düşünen militanlar, çok kısa 
bir süre içerisinde Taliban saflarından DEAŞ-H saflarına katılabileceklerdir. Taliban militanlarına yönelik propagan-
da faaliyetlerini sürdüren DEAŞ-H örgütü, Taliban’ı Batılı devletlerle yapmış olduğu anlaşma ve görüşmeler yüzünden 
“münafık” olarak nitelemektedir.11

8  Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan Which Is Not 
Recognized by the United States as a State and Is Known as the Taliban and the United States of America, 29 February, 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf (Son 
Erişim Tarihi: 12.11.2021).

9  Kathy Gannon, “Taliban Say They Won’t Work With US to Contain Islamic State”, https://apnews.com/
article/business-taliban-islamabad-middle-east-islamic-state-group-4d419bb70259f93f7165169889d05ff1, AP News, 
(Son Erişim Tarihi: 12.11.2021). 

10  Raffaello Pantuci and Abdul Basit, “Post-Taliban Takeover: How the Global Jihadist Terror Threat May 
Evolve”, Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol 13., No. 4: September, 2021, p. 1. 

11  Amy Kazmin, “Isis-K Insurgency Jeopardises Taliban’s Grip pn Afghanistan”, https://www.ft.com/content/
a6cb70ba-dabd-4734-940a-63f4172c291f, Financial Times, (Son Erişim Tarihi: 12.11.2021).
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Taliban’ın Zaferine Hangi Örgüt Nasıl Tepki Gösterdi?
Taliban’ın elde etmiş olduğu zafer birçok cihatçı örgüt tarafından sevinçle karşılanmış ve ilham kaynağı 

olarak değerlendirilmiştir. Hint Alt Kıtası ve Sahraaltı Afrika bölgesi, gelecekte Taliban benzeri bir zaferin yaşanması için 
karışıklık çıkması muhtemel iki kriz noktası olarak tespit edilmiştir. Hint Alt Kıtası, kozmopolit nüfus yapısı bakımından 
karışıklık yaşanması en muhtemel bölgelerden birisidir. Aşağıda bu bölge içerisinde yer alan aktif örgütlerin amaç ve 
stratejileri ile Taliban’ın zaferine vermiş oldukları reaksiyon okuyucuya sunulmaktadır. Kriz noktası olarak belirlenen bir 
başka bölge ise Sahraaltı Afrika’dır. Bu bölgenin belirlenmesinde etkin olan unsur, bölge içerisinde yer alan ülkelerin 
(Yemen, Somali, Nijerya vb.)  Kırılgan Devlet Endeksi sıralamasında sonlarda yer almalarıdır. Ayrıca bu ülkeler içerisinde 
yer alan örgütler, Taliban’ın Afganistan içerisinde Afgan kültürüne yaslanmasıyla güçlenebildiği gibi bulundukları ülke-
lerin milli ve manevi değerlerini kendilerine payanda yaparak güçlenmeye çalışabileceklerdir. Dolayısıyla bu örgütler de 
Taliban gibi küresel bir vizyon yerine bölgesel bir hakimiyet stratejisi izleme gayretinde olacaklardır. 

Hindistan Alt Kıtası 
El Kaide’nin Hindistan Kolu: Hindistan Alt Kıtasındaki El Kaide, (AQ in the Indian Subcontinent)
El Kaide’nin Hint alt kıtasındaki kolunun kuruluşu, örgütün Bin Ladin sonrası lideri konumunda bulunan 

Ayman El Zevahiri’nin 2014 yılında yayınlamış olduğu mesajla duyurulmuştur. Yayınlanan mesajda Zevahiri, Hint alt kıta-
sına İslam’ın tekrar egemen olması için mücadele edeceklerini belirtmiştir.12 Taliban’ın zaferi sonrası Hint alt kıtasında 
hareketlenmeler yaşanması beklenmektedir. Hindistan gibi çok kültürlü bir coğrafyanın yaşanan gelişmelerden olumlu 
veya olumsuz etkilenmemesi mümkün değildir. 2019 yılında Hindistan’da, Müslüman göçmenleri vatandaşlık yasası 
dışında bırakan değişikliğin kabul edilmesiyle, ülke içerisinde karışıklıklar meydana gelmiştir.13 Ayrımcı yasanın ka-
bul edilmesiyle, Hindular ve Müslümanlar arasında çatışmalar yaşanmış ve birçok kişi hayatını kaybetmiştir. Yasanın 

12  Amitabh Pashupati Revi, “Al Qaeda Launches Wing in Indian Subcontinent”, https://www.ndtv.com/india-
news/al-qaeda-launches-wing-in-indian-subcontinent-658803, NDTV, (Son Erişim Tarihi: 16.11.2021).

13  Muhammet Nazım Taşçı, “Hindistan’da Tartışmalı Vatandaşlık Yasası Kanunlaştı”, https://www.aa.com.
tr/tr/dunya/hindistanda-tartismali-vatandaslik-tasarisi-kanunlasti/1672827, Anadolu Ajansı, (Son Erişim Tarihi: 
16.11.2021).
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öngördüğü değişikliklerden birisi de Keşmir bölgesinde Hindistan’a bağlı bulunan Cammu Keşmir’in özerkliğinin Hin-
distan Anayasası’ndan kaldırılmasıdır.14 Hindistan’da hem göçmen Müslümanları dışlayan bir vatandaşlık tanımının 
geliştirilmiş olması hem de Keşmir gibi kronikleşmiş bir sorun hakkında tek yönlü bir kararın verilmiş olması, El 
Kaide’ye Hindistan alt kıtasında militan devşirmek için fırsat sunmaktadır. Kendilerini dışlanmış hisseden Müslüman 
gruplar, radikalleşme yoluna giderek El Kaide’ye katılmaktadır. Böyle bir ortamın halihazırda var olmasına ek olarak, 
Taliban’ın Afganistan’da yabancı güçlere ve onların yerli “işbirlikçilerine” karşı kazanmış olduğu zafer, El Kaide’nin Hint 
Alt Kıtası koluna moral ve motivasyon sağlayacaktır. El Kaide’nin Hint Alt Kıtası kolu, Eylül ayında hayatını kaybeden 
Syed Ali Shah Geelani hakkında bir taziye mesajı yayınlamıştır. Geelani, Keşmir sorununun Müslüman Pakistan lehine 
sonuçlanması için mücadele veren ve Hindistan otoriteleri tarafından “ayrılıkçı” olarak değerlendirilen bir aktör olarak 
bilinmektedir. Taliban’ın zaferini ilan ettiği günlerde El Kaide Hint Alt Kıtası kolunun böyle bir taziye yayınlaması, aynı 
zamanda bütün dünyaya bir mesajdır. Hindistan güvenlik güçleri yayınlanan bu mesajı inceleyerek örgütün, Keşmir’deki 
ayrılıkçı gruplara verdiği desteğin boyutlarını anlamlandırmaya çalışmaktadır.15

Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) - Bangladeş Cemaat-ül Mücahid Örgütü

Afganistan’da Taliban’ın zafer kazanmış olması, JMB üyesi kadroları heyecanlandırmıştır. Bangladeş güvenlik 
güçlerinin en büyük endişelerinden birisi, JMB örgütünün faaliyetlerine hız vermesidir. Bangladeş’in Hindistan eski 
Büyükelçisi olan Tariq Karim, Taliban’ın zaferi sonrası JMB örgütünün kazanacağı moral ile kendisini tazeleyebileceğini 
düşünmektedir.16 JMB örgütünün ideolojik olarak Taliban’ı kendisine yakın bulduğu bilinmektedir. Örgütün nihai hedefi, 
Bangladeş hükümetini devirerek ülkeyi şeriat hükümlerine göre yönetebileceği bir düzen tahsis etmektir. 

Tehreek- e-Taliban Pakistan (TTP) – Pakistan Taliban Hareketi 

Pakistan Taliban’ı olarak bilinen TTP grubu ile Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban sık sık karıştırılmakta-
dır. İki grup da Peştun olmasına ve bulundukları ülkeleri şeriat kanunlarına göre yönetmek istemelerine rağmen gruplar 
arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Öncelikle Afgan Talibanı’nın kuruluşu ve gelişiminde Pakistan istihbaratının 
rolü büyüktür. Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından Pakistan’ın Afgan coğrafyasında etkili olacağı ve hatta 
Afgan Talibanı’nın bizzat Pakistan için savaştığını öne sürenler mevcuttur.17 TTP ise mevcut Pakistan yönetimini devire-
rek şeriata dayalı bir düzen tahsis etmek istemektedir ve bu hedefe ulaşabilmek için Pakistan’a karşı savaş halindedir.18 
TTP grubunun kuruluşunda, 2001 yılındaki Afganistan işgali sırasında Pakistan’a kaçan eski Taliban üyelerinin de etkin 
olduğu bilinmektedir. Bu grup, 2007 senesinde önce Pakistan daha sonra ABD, İngiltere ve Kanada tarafından terör 
örgütü olarak kabul edilmiştir. Liderlerinin bir hava saldırısı neticesinde hayatını kaybetmesi, grup içinde çalkantılar 
yaşanmasına neden olmuş ve grubun bazı üyeleri DEAŞ’a katılmışlardır. Afgan Talibanı’nın Pakistan ile ilişkilerinde en 

14  “Hindistan’da Hindular ve Müslümanlar Neden Karşı Karşıya Geldi?” https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-51642920, BBC News, (Son Erişim Tarihi: 16.11.2021).

15  Devesh K. Pandey, “Agencies Examining al-Qaeda in Indian Subcontinent ‘Statement’ Extending Support 
to Terorist in J&K”, https://www.thehindu.com/news/national/agencies-examining-al-qaeda-in-indian-subcontinent-
statement-extending-support-to-terrorists-in-jk/article36396687.ece, The Hindu, (Son Erişim Tarihi: 16.11.2021).

16  “Taliban’s Gains in Afghanistan Pose Fears of JMB’s Resurgence in East: Experts”, https://economictimes.
indiatimes.com/news/defence/talibans-gains-in-afghanistan-pose-fears-of-jmbs-resurgence-in-east-experts/
articleshow/85346226.cms, The Economic Times, (Son Erişim Tarihi: 13.11.2021).

17  “Afganistan’da Taliban’ın Giderek Güç Kazanmasında Komşu Ülke Pakistan’ın Rolü Var Mı?”, https://
tr.euronews.com/2021/08/12/afganistan-da-taliban-n-giderek-guc-kazanmas-nda-komsu-ulke-pakistan-n-rolu-var-m, 
Euronews, (Son Erişim Tarihi: 14.11.2021).

18  Yusuf Hatip, “Pakistan Taliban’ı Tehdit Oluşturmaya Devam Ediyor”, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/
pakistan-talibani-tehdit-olusturmaya-devam-ediyor/538793, Anadolu Ajansı, (Son Erişim Tarihi: 14.11.2021).
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önemli sınavlardan biri, TTP’ye karşı takınacak oldukları tutumdur. Pakistan yönetimi, Taliban’ın açık bir biçimde TTP’ye 
cephe almasını istemektedir.19 Pakistan, TTP’nin güçlenerek Afganistan topraklarından kendi topraklarına saldırmasını 
ve kitlesel bir göç hareketi başlatmasından korkmaktadır. Afganistan Taliban’ı, ABD ile yapmış olduğu anlaşma uyarınca 
Afganistan topraklarından -ABD ve müttefiklerine yönelik- gerçekleşebilecek her türlü saldırıyı önlemek için tedbirler 
alacağı konusunda taahhütte bulunmuştur. Uluslararası arenada bağımsız bir imaj çizmek isteyen Afganistan Taliban’ı, 
Pakistan ile ilişkilerinde denge arayışına gitmeye çalışacaktır. Afganistan’da Taliban’a karşı savaşmış olan eski yöneti-
min iddialarına karşılık Afgan Taliban’ı, Pakistan ile ilişkilerinde tutarlı ve mesafeli davranmak durumundadır. 

Sahraaltı Afrika 

Boko Haram, 2002 yılında Nijerya’da kurulmuş olan, şeriat yasalarına göre yönetilen bir devlet düzeni tahsis 
etmeyi amaçlayan bir örgüttür. Örgüt birçok kanlı eyleme imza atarak pek çok can kaybına neden olmuştur. 2014 yılında 
kız çocuklarının kaçırma eylemiyle tüm dünyada ses getiren örgütte, 2016 yılına gelindiğinde örgüt içerisinde başlayan 
liderlik krizi neticesinde kopmalar yaşanmıştır. Kurucu lider Muhammed Yusuf’un oğlu olan Ebu Musab El Barnawi DE-
AŞ’ın Batı Afrika (ISWAP) kolunu kurmuş, Ebubekir Şekua ise Boko Haram’ı yönetmeye devam etmiştir. İki grup arasında 
yaşanan çatışmalar devam etmektedir.20  Taliban’ın tekrar güçlenmesi nedeniyle Afrika’da yer alan örgütler de moral 
ve motivasyon kazanmışlardır. Kırılgan Devletler Endeksi’nin 2021 yılı rakamlarına göre en kırılgan devletler Afrika 
kıtasında yer almaktadır. Endekste 9. sırada yer alan Afganistan’da yaşanmış olan güç değişiminin diğer devletlerde de 
yaşanmayacağı kesin değildir. Afganistan’a özgü (daha çok Peştun halkına) bir örgüt olan Taliban’ın zafer elde etmesi, 
bulunduğu ülkeye ya da bölgeye özgü olan örgütleri cesaretlendirmiştir. Kırılgan Devlet Endeksinde ilk sıralarda yer 
alan Yemen (1.), Somali (2.) ve hatta Nijerya (12.) ve Mali (19.) gibi ülkelerdeki terör örgütleri, Taliban benzeri bir zafer 
elde edebilme düşüncesine kapılmışlardır. 

Sıralama Ülke Adı 2021 Skorları 

1    Yemen 111.7

2   Somali 110.9

4    Güney Sudan 109.4

8    Sudan 105.2

11    Etiyopya 99

12    Nijerya 98

18    Mali 96.2

Tablo 1: Belirli Ülkelerin Kırılgan Devlet Endeksi Verilerine Göre Sıralama ve Skorları21

19  Muhammet Nazım Taşçı, “İslamabad Yönetimi Afgan Taliban’ın Pakistan Talibanı’na Cephe Almasını 
İstiyor”, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/islamabad-yonetimi-afgan-talibaninin-pakistan-talibanina-cephe-almasini-
istiyor/2354884, Anadolu Ajansı, (Son Erişim Tarihi: 13.11.2021).

20  “Nijerya’da Boko Haram ile IŞİD’in Afrika Kolu Çatıştı: 24 Ölü”, https://www.indyturk.
com/node/419341/d%C3%BCnya/ni jeryada-boko-haram-i le- i%C5%9Fi%CC%87din-afr ika-kolu-
%C3%A7at%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1-24-%C3%B6l%C3%BC, Indipendent Türkçe, (Son Erişim Tarihi: 
16.11.2021).

21    Tablo, Kırılgan Devlet Endeksi verilerine göre oluşturulmuştur. Kırılgan Devlet Endeksi verilerine ulaşmak 
için bknz. “Fragility in the World 2021”, https://fragilestatesindex.org/, The Fund for Peace, 2021, (Son Erişim Tarihi: 
16.11.2021).
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Somali’de etkin olan Eş-Şebab (Hareket eş-Şebab el-Mücahidin- Mücahid Gençlik Hareketi) örgütü, Taliban’ı za-
ferinden dolayı tebrik etmiştir. Somali üzerine çalışan uzmanların en büyük endişelerinden birisini, El-Şebab örgütünün 
Taliban modelini tatbik etmeye çalışması oluşturmaktadır.22 

Taliban’ın Afganistan’da elde etmiş olduğu zafer, cihatçı örgütleri heyecanlandırdığı gibi demokratik ülkeleri ve 
terör uzmanlarını endişeye sevk etmiştir. Taliban’ın Afganistan’da iktidara gelmesiyle İran İslam Devrimi sonrası terö-
rizmde yaşanan değişim ve hareketlenmenin tekrar yaşanabileceğini düşünenler mevcuttur. Ancak Taliban’ın doğası ve 
hedefleri incelendiği zaman aynı etkinin tekrar tezahür etmesi ve hatta yeni bir terör çağının açılabileceğini ileri sürmek 
iddialı olacaktır. Taliban’ın ortaya çıkışından itibaren en büyük hedefi, Afganistan ve kısmen Pakistan coğrafyasını 
kapsayan, Peştun halkının yaşamış olduğu bir bölgede şeriat devleti ilan etmektir. Dolayısıyla küresel bir nitelik taşı-
mayan Taliban hareketinin, yeni bir terör dalgasının öncüsü olması pek muhtemel değildir. Ancak bütün bu çıkarımlara 
karşın Taliban’ın izlemiş olduğu uzun soluklu “yıpratma” stratejisinin diğer cihatçı örgütler tarafından tatbik edilmesi 
mümkündür. Her ne kadar Taliban bu stratejiyi yabancı işgalcilere karşı uygulamış olsa da cihatçı örgütler, içerisinde 
yer aldıkları ülkelerin yönetimlerini devirmek için bu stratejileri uygulamaya çalışacaklardır. Bu noktada Hint Alt Kıtası 
ve Sahraaltı Afrika’da bulunan örgütlerin benzer stratejileri izlemesi muhtemel görülmektedir. 

Hint Alt Kıtasında yer alan ve küresel bir hedefi olan El Kaide ve DEAŞ-H gibi örgütlerin, Taliban’ın devletleşme 
sürecinde örgüt içerisinde yer alan kadrolarını cezbetmek için propaganda faaliyetleri yürüttükleri bilinmektedir. Tali-
ban’ın devletleşme sürecinde klasik cihat anlayışından uzaklaştığını, Afganistan içerisinde kadınlara gereğinden çok hak 
verildiğini düşünen ataerkil anlayıştaki militanlar, umduklarını bulamayarak diğer köktenci örgütlere katılabileceklerdir. 
Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi, Afganistan’da ve Hint Alt Kıtasında istikrarın sağlanmasını geciktirebilecektir. 

Sahraaltı Afrika’da bulunan ülkeler, başarısız devletler olarak nitelendirildikleri için köktenci örgütler açısından 
bu ülkelerde teşkilatlanmak diğer ülkelere nazaran daha kolaydır. Teröristler için güvenli alanlar olan bu ülkelerde, 
bölgesel hakimiyeti tesis etmek isteyen ve bulundukları bölgenin kültürü ile hemhal olan örgütler, Afganistan’da Tali-
ban’ın izlemiş olduğu stratejiyi takip ederek başarıya ulaşmaya çalışacaklardır. 

22  Mohamed Kahiye, “Security Experts Warn Al-Shabab May Try yo Emulate Taliban in Somalia”, https://www.
voanews.com/a/africa_security-experts-warn-al-shabab-may-try-emulate-taliban-somalia/6209638.html, Voanews, 
(Son Erişim Tarihi: 16.11.2021).
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AFGANİSTAN’DA ORDU İNŞASI NEDEN BAŞARISIZ OLDU: KİŞİSEL BİR GÖRÜŞ1

Dr. Öğr. Üyesi Barış ATEŞ2

ABD’nin çok kısa sürede ve başarılı bir operasyon ile işgal ettiği Afganistan 20 yılın ardından tekrar Taliban’ın 
yönetimine geçti. Bugünlerde pek üzerinde durulmamasına rağmen güvenlikten ekonomi, eğitim ve sağlığa kadar temel 
hizmetlere ilişkin kaygılar devam etmektedir. Ancak bu yazının konusu mevcut durumu tartışmak değil. Tam aksine “20 
yıllık bir çabaya rağmen ABD liderliğindeki misyon neden ordu inşasında başarılı olamadı?” sorusuna cevap aramaktır. 
Bu soru birçok farklı perspektiften ve farklı analiz seviyelerine göre cevaplanabilir. Ancak bu yazıda devlet ve millet 
olma bilinci, koalisyonun ordu inşası ile ilgili kurumsal uygulamaları ve bu konudaki değerlendirme hatalarına odakla-
nılacaktır. Kısacası sosyal faktörler üzerinde durulacaktır.

Bir Afgan Ordusu kurma konusunda ilk adım 2001 işgalinin hemen sonrasında atılmıştı ve başlangıç için 
70.000 kişilik bir kuvvet öngörülmüştü.3 Ancak bunun Afganistan’daki ilk ordu kurma girişimi olmadığını belirtelim. Zira 
düzenli bir ordu kurmaya yönelik ilk girişim, 1747’den sonra Ahmed Şah Durrani’den geldi. İkinci girişim, 1870’lerde Şir 
Ali Han’ın komutasında gerçekleşti. Bu ıslah edilmiş ordu, 1878’de İngiliz imparatorluk birlikleri tarafından dağıtıldı. 
Üçüncüsü, 1880’lerden itibaren Abdur Rahman Han tarafından kuruldu. 1929’daki iç savaş sırasında bu ordu bir kez 
daha dağıldı. Yeni kral Nadir Şah, 1930’larda yeni bir ordu kurdu. Sovyetler bu orduyu 1960’lardan 1980’lerin sonuna 
kadar yeniden düzenledi ve modernize etti. Bu ordu da 1992-2001 iç savaşı sırasında tamamen parçalandı.4 Kısacası 
Afganistan’da etkin bir askeri güç oluşturma çabaları hep hüsranla sonuçlandı. 

Bu tecrübelerin ışığında Afganistan’daki koalisyon güçleri Afgan Milli Ordusu’nun kuruluşu, eğitimi, teçhizatı 
ve operasyonel etkinliği için zaman ve kaynak aktarımında oldukça cömert davrandı. Nitekim 2013 yılında ordu yaklaşık 
180 bin kişilik bir mevcuda ulaşmıştı. Ayrıca başta ABD olmak üzere koalisyon güçlerinin liderliğinde fiilen operasyon-
lara da katılıyordu. Bu durumda 2014 yılında operasyonel sorumluluğun ISAF (Uluslararası Güvenlik Destek Gücü)’den 
Afgan Milli Ordusu’na devredilmesi çok yadırganmadı. Harekatın adı “Resolute Support” (Kararlı Destek) olarak değişti-
rildi ve Taliban ile çatışmalarda Afgan birlikleri liderliği almaya başladılar. Ancak bu devir-teslimin erken olacağı daha 

1 Bu yazıda geçen bazı görüşler daha önce yazarın şu makalesinde yayınlanmıştır. Afghan National  Army 
Challange with Attrition: A Comparative Analysis, The Journal of Security Strategies, 10(19), 2014, ss.167-194.

2 Dr. Öğr. Üyesi, Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Askerî 
Sosyoloji Anabilim Dalı, e-posta: barisates@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8548-6924.

3  Obaid Younossi et.al., The Long March: Building an Afghan National Army, RAND, 2009, p. 12–14.
4  For detailed info see: Ali A. Jalali, “Rebuilding Afghanistan’s National Army”, Parameters, Autumn 2002, p. 

72; Antonio Giustozzi, “Auxiliary Force or National Army? Afghanistan’s ‘ANA’ and the Counter-Insurgency Effort, 
2002-2006”, Small Wars & Insurgencies, 18:1, 2007, pp.45–46.
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o zamandan belliydi. Üstelik bizzat Amerikalı askerler ve akademisyenler Amerikan Kongresi’nde bu konuda bilgilen-
dirmelere katılıyor, yayınlar yapı(lı)yor ve Afgan Ordusu’nun hazırlık seviyesine dair şüpheler dile getiriliyordu. 5 Fakat 
tüm bunlar Obama yönetiminin kararını değiştirmedi. Görevi yerine getirecek komutan Orgeneral Joseph Dunford idi. 
O dönem Afgan ordusunun eğitim işlerinden sorumlu olan NTM-A (NATO Training Mission-Afghanistan) birkaç ülkenin 
domine ettiği bir yapıdaydı ve her ne kadar Afgan Ordusu ile ilgili bazı sorun alanlarını doğru teşhis etmiş olsalar da 
çözüm önerileri o coğrafyaya uygun değildi.

Temel sorun, ordunun üçte birinin her yıl başta firar olmak üzere çeşitli nedenlerle kaybedilmesiydi. Askerler 
eğitiliyor, birliklere gönderiliyor ve bir müddet sonra ya izinde iken ya da başka vesilelerle birliklerinden ayrılıyorlardı. 
NTM-A’e göre bu sorunun sebebi yetersiz maaş, kışlalardaki zor yaşam koşulları, askerlerin ailelerinden uzak olması, 
zamanında izine gidememesi gibi konular olarak belirlenmişti. Tüm bunlar belirli oranlarda etki etmiş olsa da konunun 
özünü anlamaktan uzaktı. Elbette bunun benim görüşüm olduğunu belirtmeliyim. Peki neye dayanarak bu argümanı öne 
sürüyorum. Öncelikle o dönem bir Afgan vatandaşının ortalama geliri aylık 50 ABD dolarının altındaydı. Buna karşın bir 
asker ayda 165 dolar maaş alıyor ve bu rakam operasyon bölgesinde 240 dolara yaklaşıyordu. Yani ekonomik gerekçeler 
bir askerin firar etmesi için yeter sebep olamazdı. Yine aynı şekilde kışlalardaki yaşam şartlarının da ordunun üçte birini 
kaybedecek kadar kötü olduğunu söylemek abartılı olacaktı. Sonuçta bir Afgan askeri ile bir Amerikan askerinin konfor 
algısı birbirinden farklıydı. Muazzam bir lojistik destek sayesinde çölün ortasında dahi temel ihtiyaçları rahatlıkla kar-
şılanan Batılı bir asker ile bir Afgan askerinin dayanıklılığı arasında doğal olarak fark vardı. Kısacası fiziksel koşullar ve 
maaşlar gibi hususların ana sorun olduğu söylenemezdi.

Buna karşın kültürel farklılıkların ciddiyetle üzerinde durulması gerekir. Öncelikle bir Afgan için en önemli 
konu ailesinin güvenliği idi. Bu elbette dünyanın her yerinde böyledir ancak bir Afgan ailesi için güvenlik ailedeki 
özellikle erkek birey sayıları ile doğrudan bağlantılıdır. Küçük aileler bu anlamda zayıf görülürler. İkinci bir husus ise 
bir Afgan için önce aile, sonra aşiret en önemli aidiyet kaynağı ve dolayısıyla korunması gereken yapılar olarak kabul 
ediliyordu. Bunların yanında “Afganistan devleti” ve “Afgan Milleti”nin önceliği yoktu. Yani bir Amerikalı, Fransız veya 

5  US Gov., “Assessing the Development of Afghanistan National Security Forces”, Hearing Before the 
Subcommittee on Oversight and Investigations of The Committee on Armed Services House of Representatives, 
H.A.S.C. No. 114-93, 12 February 2016, https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg98960/html/CHRG-
114hhrg98960.htm. (Son Erişim Tarihi: 06.03.2022) ve Anthony Cordesman, “Afghan National Security Forces and 
Security Lead Transition: The Assessment Process, Metrics, and Efforts to Build Capacity”, CSIS, pp. 3–4, 24 July 
2012.
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Türk’ün kafasındaki millet ve devlet algısı ile Afgan’ın zihnindeki algı aynı değildi. Dolayısıyla Afganistan’ı uğruna 
ölünecek bir ülke olarak kabul eden anlayış toplumun tüm katmanlarında aynı şekilde gelişmemişti. Uğruna savaş-
mayı ve gerekirse ölmeyi göze alacağı bir devlet olgusu zihinlerde şekillenmeyince geriye kalan faktörler askerler için 
yeterince teşvik edici değildi. Dolayısıyla sıradan bir Afgan’dan çok daha fazla kazanabileceği orduya sözleşmeli asker 
statüsünde katılıyor ancak tehlikeden mümkün olduğunca uzak durmayı hedefliyordu. 

Elbette her Afgan’ın bu şekilde düşündüğü ve davrandığı söylenemez. Barış içinde bir Afganistan hayalini 
kuranlar da vardı. Ancak anlaşılan bu grup azınlıkta kaldı. Nitekim ordunun firar oranları da bu gerçeği işaret etmek-
tedir. Aşağıdaki tabloda şehit sayısı ile sözleşme yenileme oranları arasında negatif korelasyon olduğu görülmektedir. 
En yüksek şehit oranlarına sahip ilk beş birlikten dördünün en düşük sözleşme yenileme oranına ve buna bağlı olarak 
en yüksek firar oranlarına sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Tam tersine, 111.Tümen ise en yüksek sözleşme yenileme 
oranı ve en düşük şehit ve yaralı sayısına sahiptir. Bu tümenin Kabil’de konuşlandığı ve dolayısıyla tehditten diğerlerine 
nazaran çok daha uzak olduğunu hatırlatalım. Ancak bu durum NTM-A Karargahında ve ISAF’in genelinde pek de ilgi 
çekmedi ya da göz ardı edildi. Kısaca belirtmek gerekirse Afgan Ordusu her yıl personel mevcudunun yüzde 30’unu kay-
bediyordu. Ama bu durum tam anlamıyla hazır olmayan bir orduya yetki devri yapmayı ve sonrasında da Afganistan’dan 
çekilme kararını değiştirmedi.

Tablo 1: Firar, kayıp ve sözleşme yenileme oranları (Ağustos 2010-Mayıs 2013)
(*0.08% aylık olarak her 10.000 askerde 8 zayiatı işaret etmektedir.)

Sözleşme 
Yenileme Oranı

Firar + Şehit 
Oranı Firar Yaralı Oranı ve 

Sayısı
Şehit Oranı ve 

Sayısı

111. Tümen 
(80%) 215 (4.2%) 203 (11.5%) 215 (0.40%)

(64)
203 (0.08%*)

(16)
209.Kolordu 

(69%) 205 (4.1%) 205 (10.6%) 203 (0.37%)
(71)

207 (0.08%)
(10)

201.Kolordu 
(68%) 201 (3.7%) 207 (10.2%) 207(0.29%)

(36)
205 (0.06%) (11)

203.Kolordu 
(53%) 207 (3.7%) 201 (9.7%) 205(0.27%)

(51)
215 (0.06%)

(9)
207.Kolordu 

(50%) 203 (3.4%) 209 (9.2%) 201(0.27%) (44) 201 (0.06%)
(9)

215.Kolordu 
(49%) 209 (2.9%) 215 (8.3%) 209 (0.11%) (13) 209 (0.03%)

(4)
205.Kolordu 

(45%) 111 (2.5%) 111 (7.7%) 111 (0.07%)
(6)

111 (0.01%)
(<1)

Zayiat oranları ile firar sayıları arasındaki negatif korelasyonun Afganların milli bilinci ile ilgisi olmadığı 
ve diğer değişkenlere bakılması gerektiği öne sürülebilir. Bu durumda Türkiye’den bir örnek konunun anlaşılmasına 
yardımcı olacaktır. Varoğlu ve Bıçaksız tarafından yapılan bir çalışmada Türk toplumunun riski ve zayiatı kabullenme 
derecesinin yüksek olduğu tarihsel örnekler ve ampirik verilerle ortaya koyulmuştur. Teröristle mücadele harekâtının 
en fazla zayiata neden olduğu yıllarda bile hem zorunlu askerlik hem de profesyonel kadrolara başvurularda azalma ol-
mamıştır. Hatta çok geniş bir personel havuzu olduğu görülmektedir. 1994-2002 döneminde genel olarak, uzman çavuş 
veya astsubay kadroları için ortalama 20 başvuru vardı. Subay kategorisine başvurular geleneksel olarak yüksekti ve 
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seçim oranı bire elli ya da daha yüksekti.6  Çok daha yakın dönemlerde profesyonel asker olmak için yapılan başvurular 
da toplumun aslında aynı anlayışı koruduğunu göstermektedir. Binlerce genç subay veya astsubay olmak için başvuruda 
bulunmuştur. Bunun elbette son yıllarda bozulan ekonomik dengelerle de ilgisi vardı ama örneğin 2016’da her bir subay 
kadrosu için 43 aday var iken her bir astsubay kadrosu için 35 başvuru alındı.7 Üstelik bu yıllar ülke içinde ve dışında 
son yılların en yoğun harekâtlarının yaşandığı döneme denk gelmiştir. Yani Afganistan örneğinin aksine Türkiye’de zayiat 
riskinin fazla olduğu dönemlerde bile hem zorunlu hem de profesyonel asker olmak isteyenlerin sayısında azalma 
olmamıştır. Kısaca zayiat riski kurumsal olarak ordunun ve bireysel olarak askerin görevi bırakmasına etki etmemiştir.

Kayıp ve firarların nedenleri konusunu burada sonlandırıp bir başka soruya cevap arayalım. Bütün bir koa-
lisyonun Afgan Ordusu’ndaki sorunu görememiş olması mümkün mü? Bu konuda ISAF içerisinde bir “göz ardı etme” 
çabası olduğunu belirtmeliyim. Yani cılız da olsa Afgan Ordusu’nun kayıp ve firar sorununun çözülemediği ve dolayısıyla 
operasyonel yetki devri için erken olduğunu dile getirenler vardı. Ancak makro seviye faktörler bu sorunun görmezlikten 
gelinmesine neden oldu? Obama yönetiminin Afganistan’daki politikası yetki devrinin daha fazla geciktirilmesine zaten 
müsaade etmiyordu. Seçmenlerine çekilme sözü vermişti ve bu söz yerine getirilmeliydi. 8 Dolayısıyla bunu engelleyecek 
göstergelerin ihmal edilmesi ve başarı hikayelerinin şişirilmesi seçildi. Kimsenin bir Afgan ulusu yaratmayı bekleyecek 
kadar sabrı yoktu. Zaten bu yüzden zayiat ve firar durumu ile ilgili raporlar başarı hikayelerinin gerisinde kaldı. Sonuçta 
ABD’nin çekilme kararıyla birlikte Afgan Ordusu hızlı bir dağılma sürecine girdi. Elbette tüm bir ordunun kâğıttan kaplan 
olduğunu iddia etmiyorum ancak hızlı ve kontrolsüz çekilme devlet ve millet bilinci tam olarak gelişmemiş Afgan Ordu-
su’nun da aynı hızda çözülmesine yol açtı. Kısacası, kültürel faktörleri dikkate almayan ve yeterince uzun süre devam 
ettirilmeyen ordu inşası çabaları bir kez daha başarısız oldu.

6  A. Kadir Varoğlu and Adnan Bıçaksız, Volunteering for Risk: The Culture of the Turkish Armed Forces, 
Armed Forces & Society, Vol. 31, No. 4, Summer 2005, pp. 583–598.

7  TSK’ya rekor başvuru, https://www.dunya.com/gundem/tskya-rekor-basvuru-haberi-340533, 5 Aralık 2016. 
(Son Erişim Tarihi: 06.03.2022).

8  Craig Whitlock, The Afghanistan Papers: A Secret History of the War, Simon & Schuster, 2021.
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AFGAN GÖÇMENLER VE TÜRKİYE
Cemil SAĞLAM1

Göç 1979’daki Sovyet işgalinden beri Afganistan’ın makus talihidir. Dış müdahaleler, iç savaş, kuraklık ve 
ekonomik nedenler derken ülkede bir türlü sağlanamayan düzen, yıllardır süregelen göçü de beraberine getirmiştir. 
Afganistan’dan göçen bu insanların birçoğu ise hukuki bir korumadan yoksun bir şekilde birçok ülkede yaşamlarını 
sürdürmektedir. 

Mültecilerin durumuna yönelik ülkelerin yasal sorumlulukları 1951’de Cenevre Sözleşmesi’nde belirlenmiştir. 
Ancak bu anlaşma Doğu blokundan Batı’ya kaçışları kolaylaştırma amacıyla iki kutuplu bir dünyaya göre tasarlanmıştır. 
İlerleyen yıllarda yapılan düzenlemelerle kapsamı genişletilmişse de Cenevre Sözleşmesi’nin günümüzün ihtiyaçlarına 
tam olarak cevap verdiğini söylemek mümkün değildir. Örneğin Afganistan’da savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen bir Afgan 
resmi olarak mülteci statüsünde değildir. Suriyeli sığınmacıların dahil olduğu geçici koruma kapsamında da girmemek-
tedirler. O, düzensiz bir göçmen olarak birçok haktan mahrum olarak yaşamaktadır.

Üstelik günümüzde göçle ilgili kavramlar da sözleşmenin imzalandığı yıllardaki kadar net değildir. Artık gönüllü 
ve zorunlu göç arasındaki ayrım muğlaklaşmış bir durumdadır. Halihazırda Afganistan’da aktif bir çatışma olmamasına 
rağmen insanların ülkeyi terk etmeleri gönüllü göç kapsamında değerlendirilmektedir. Buna mukabil ülkedeki Taliban 
gerçeği göz önüne alındığında bu göç hareketini zorunlu göç olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır.2 

Yaşanan son gelişmeler ve süregelen düzensizlik, kayıt altına alınmış 2,6 milyon Afgan’ın göç etmesine neden 
olmuştur.3 Kayıt altına alınamayan göçmenlerin varlığını da hesaba katacak olursak Afganistan, nüfusunun kayda değer 
bir bölümü sığınmacı haline gelmiştir. Bu büyük çaplı göç hareketinden doğal olarak en çok komşu ülkeler etkilen-

1 Ar. Gör., Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) Askeri Sosyoloji 
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, e-posta:cemil.saglam@outlook.com, ORCID: 0000-0001-6740-5748.

2  “Didem Danış: Düzensiz göçü Avrupa dışsallaştırıyor, Türkiye araçsallaştırıyor”, https://www.gazeteduvar.
com.tr/didem-danis-duzensiz-gocu-avrupa-dissallastiriyor-turkiye-aracsallastiriyor-haber-1520412 (Son Erişim Tarihi: 
02.03.2022).

3  “UNHCR Afghanistan”, https://www.unhcr.org/afghanistan.html, UNHCR, (Son Erişim Tarihi: 13.02.2022).
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mektedir. Özellikle İran ve Pakistan Afgan mültecilerin en yoğun oldukları ülkelerdir.4 Afganistan ile doğrudan bir kara 
sınırına sahip olmamakla birlikte Türkiye de uzun yıllardır Afgan mültecilerin yoğun olarak göç ettiği ülkelerdendir. Bu 
durumda İran’ın kendisini bir geçiş güzergâhı olarak görmesi etkilidir. Nitekim göçmenlerle yapılan mülakatlarda Afgan 
göçmenlerin Türkiye yolculuklarındaki rotanın Pakistan-İran-Türkiye şeklinde olduğu anlaşılmaktadır.5 Bu nedenle İran 
ülkeye gelen Afgan göçmenlerin Türkiye sınırından geçişlerine mâni olmamaktadır.

AB Politikalarının Etkisi
İran’ın Türkiye’nin aleyhine uyguladığı bu sınır politikasının olası etkilerine yönelik tedbirler AB tarafından uzun 

yıllar önce alınmıştır. 11 Eylül sonrasında güvenlik kavramının ön plana çıkmasıyla birlikte 2002’de yapılan Sevilla 
Zirvesi’nin çıktılarından biri olarak Frontex (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) kurulmuştur. AB sınırlarının bir bütün 
olarak korunmaya başlandığı bu politika ile Avrupa’nın göçmenleri meşru bir şekilde dışlamasının yolu açılmıştır.6 Bu-
nun sonucunda Avrupa Birliği mültecileri sınırlarından uzak tutmak için birliğe dahil olmayan ve göçün kaynağına yakın 
ülkelerle anlaşarak tampon bölgeler oluşturma yoluna gitmiştir. 

Bu açıdan bakıldığında AB’nin bu politikasından en olumsuz etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmekte-
dir. Türkiye, yoksul ve baskıcı rejimlerin idaresindeki çatışmaların yoğun yaşandığı bir coğrafya ile müreffeh Avrupa 
ülkeleri arasındaki konumuyla mülteciler için bir geçiş koridoru teşkil etmektedir. Bu sebeple Türkiye uzun yıllardır 
belli bir oranda sığınmacılara ev sahipliği yapmıştır.7 Ancak Suriye İç Savaşı’yla birlikte bu durum radikal bir dönüşüm 
geçirmiştir. 2022 yılı itibarıyla Türkiye’de 3,7 milyon kayıtlı Suriyeli sığınmacı vardır.8 Bu sayılar başlı başına büyük bir 
soruna işaret ederken kayıt altına alınamayan insanları da düşünecek olursak Türkiye kendi millî kaynakları ile altından 
kalkması çok zor bir göç sorunuyla karşı karşıyadır. Türkiye’deki bu sığınmacı sorunu yanı başındaki AB’yi de tedirgin 
etmiştir. 

Bu amaçla AB Türkiye Cumhuriyeti ile 18 Mart 2016’da “Geri Kabul Anlaşması” imzalamıştır. Anlaşmayla birlikte 
Yunanistan’a geçmeye çalışan ve sığınma talepleri reddedilen sığınmacıların Türkiye’ye gönderilmesi ve karşılığında 
seçilen Suriyeli sığınmacıların Avrupa’daki ülkelere kabulü kararlaştırılmıştır. Bunun yanında sığınmacıların bakımı için 
finansal destek konusunda, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin hızlandırılması ve vize muafiyeti gibi konularda da anlaşma-
ya varılmıştır.9 Bu anlaşma AB ile Türkiye arasındaki sığınmacılarla ilgili olarak karşılıklı hak ve sorumlulukları içeren 
bir anlaşma gibi gözükmekle beraber gelinen noktada AB’nin istemediği sığınmacıları hukuki bir dayanakla Türkiye’ye 
göndermesini sağlamaktadır.10 AB’nin göç sorunu karşısında yeterince sorumluluk almayıp problemi ötelemesine Tür-

4  A.g.e.
5  Mahmut Hamsici, “Türkiye’deki Afganlarla ilgili neler biliniyor?”, BBC News Türkçe, https://www.bbc.

com/turkce/haberler-turkiye-58342885 (Son Erişim Tarihi: 13.03.2022).
6  Taşkın Deniz, “Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 

181, 2014, “175-204”, s.180.
7 Yıldız Yazıcıoğlu ve Murat Karabulut, “Türkiye Afgan Göçünün Hedef Ülkesi mi Olacak?”, https://www.

amerikaninsesi.com/a/taleban-egemenligi-turkiye-yi-hedef-ulke-mi-yapacak/5969560.html, VOA, (Son Erişim Tarihi: 
11.03.2022).

8  “Situation Syria Regional Refugee Response”, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113 (Son 
Erişim Tarihi: 11.03.2022).

9  “AB mülteci zirvesi: Türkiye - AB anlaşmaya vardı”, https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160318_
ab_turkiye_anlasma_sonuc, BBC News Türkçe, (Son Erişim Tarihi: 13.03.2022).

10  Tülay Yıldırım Mat ve Selman Özdan, “AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları 
Açısından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 24, S. 1, 2018, 
“36-49”. s. 47.
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kiye’den gelen haklı eleştirilerinin yanında AB içinde de sesler yükselmektedir.11 
Fakat sonuçta AB’nin göçmenleri uzak tutmaya dayalı bu kapalı sınır politikası, göç veren ülkelerle Avrupa 

arasındaki coğrafi konumu itibarıyla Türkiye’nin dünyanın en büyük sığınmacı nüfusunu barındırmasına neden olmuştur. 
Gelinen noktada Türkiye’de geçici koruma statüsünde kayıtlı 3,7 milyon Suriyeli’ye ek olarak Cumhurbaşkanı Recep 
Tayip Erdoğan’ın Ağustos 2021’deki beyanına göre 116 bin kayıtlı ve 300 binden fazla da kayıt dışı Afgan göçmen de yer 
almaktadır.12 

Bu tür kitlesel göç hareketlerinde hedef ülkenin sosyo ekonomik altyapısı yeterli olduğunda göç krizleri fırsata 
çevrilebilmektedir. Ancak Türkiye’nin mevcut ekonomik durumu ve halihazırda dünyanın en fazla sığınmacı barındıran 
ülkesi olması yaşanan son Afgan göçmen dalgasından ekonomik, politik ve sosyo-kültürel açıdan olumsuz bir şekilde 
etkilenmesine neden olmuştur. Ayrıca bir ülkedeki yoğun göçmen varlığı yabancı korkusunun artmasına ve etnisite 
temelli şiddet olaylarına yol açabilmektedir.13 Mevcut durum göz önüne alındığında bu tehlike Türkiye için de geçerlidir. 
Medyaya yansıyan Suriyeli ve Afgan sığınmacıların işlediği tecavüz ve cinayet gibi suçlar Türk toplumunun bu insanlara 
karşı bir önyargı geliştirmesine neden olmaktadır. Nitekim Suriyeliler ve Afganlarla ilgili son yıllarda özellikle sosyal 
medyada çıkan asılsız haberler de bu doğrultuda değerlendirilebilir.14 Ancak yapılan araştırmalar şimdilik Türkiye’de 
göçmenlerden kaynaklı bir güvenlik sorununun olmadığını ortaya koymaktadır.15

11  Yusuf Hatip, “AB’nin göçmen endişesi sürüyor”, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abnin-gocmen-endisesi-
suruyor/1611922, Anadolu Ajansı, (Son Erişim Tarihi: 10.03.2022).

12  “Erdoğan, Türkiye’deki Afgan göçmenlerin sayısını açıkladı”,https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/
erdogan-turkiyedeki-afgan-gocmenlerin-sayisini-acikladi-1862065 , Cumhuriyet, Son Erişim Tarihi: 12.03.2022).

13  Deniz, a.g.m., s. 177.
14  “Suriyelilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar” (Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği), https://multeciler.org.tr/suriyelilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/ (Son Erişim Tarihi: 11.03.2022); 
“Afganlarla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar” (Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği), https://
multeciler.org.tr/afganlarla-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/ (Son Erişim Tarihi: 13.03.2022).

15  Ali Kemal Erdem, “‘Sığınmacılar güvenlik sorunu olur mu?’ Doç. Dr. Danış: Göçmenlerde birinci kuşak 
suça bulaşmaz” https://www.indyturk.com/node/392491/röportaj/sığınmacılar-güvenlik-sorunu-olur-mu-doç-dr-danış-
göçmenlerde-birinci-kuşak, Independent Türkçe, (Son Erişim Tarihi: 13.03.2022).
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Türkiye: Neden ve Nasıl?
Peki bu insanlar neden göç etmekte ve Türkiye’ye nasıl gelmektedir? Yaşanan şiddet olayları ve ekonomik ne-

denlerden kaynaklı olarak insanlar daha iyi bir yaşam için yol çıkmaktadır. Neden göç ettiğini anlatan bir Afgan’ın “Afga-
nistan’da insanlara saygı yok. Avrupa’da insana saygı gösteriliyor. Bu yüzden Avrupa’ya gitmek istiyoruz.”16 sözleriyle dile 
getirdiği Avrupa’da “insanî bir yaşam”, o ve onun gibi nicelerinin hayalini süslemektedir.  Ancak Avrupa’nın uyguladığı 
sıkı ve insani trajedilere yol açan sınır politikası ve mültecilere yönelik etnik ayrım onların bu hayalini zorlaştırmakta-
dır.17 Göçmenlere yönelik çifte standart özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. 
Sınırlarında mültecilerin donarak can verdiği Yunanistan’ın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesi “sarışın ve mavi 
gözlü” Ukraynalı mültecileri kabul edeceğini açıklamıştır.18 AB’nin Ukrayna’ya vize muafiyeti uygulamasından ötürü bu 
kolaylığı sağladığı iddia edilse de savaştan kaçan farklı milletten insanların Ukrayna’nın Batı sınırlarında maruz kaldığı 
muamele bunun sadece vize muafiyetiyle açıklanamayacağını göstermektedir.19  

Asıl hedefleri Avrupa’ya ulaşmak olduğundan çoğu Afgan Türkiye’yi bir geçiş güzergâhı olarak görmektedir. An-
cak AB’nin uyguladığı katı sınır politikaları onları Türkiye’de ikamete mecbur kılmaktadır. Üstelik Suriyeliler gibi geçici 
koruma statüsüne sahip olmayan bu insanlar hiçbir sosyal hakka da sahip değildir. Bu hukukî eksikliğin yanında Tür-
kiye’deki bu göçmenler dil ve kültür farkından da ötürü büyük zorluklar yaşamaktadır. Çocuklar için eğitim noktasında 
bazı imkânlar olmakla birlikte çoğu temel eğitim bile almamış ebeveynleri için Türkiye’de yaşamak zor bir tecrübedir.20 
Sığınmacıların ülkenin ucuz işgücü haline gelmesi ise hem onların insanî olmayan koşullarda çalıştırılmasına hem de 
Türk iş gücünün piyasada tutunamamasına neden olmaktadır.21 Sığınmacı ailelerin içinde bulunduğu ekonomik koşullar 
ise çocukların Türkiye’ye entegrasyonunu sağlayacak temel eğitimi alamadan iş hayatına atılması sonucunu doğurmak-
tadır. Entegrasyon sağlanamamasından kaynaklı bu durum hem sığınmacıları hem de bozulan sosyo-kültürel yapıdan 
ötürü Türk vatandaşlarını olumsuz olarak etkilemektedir.

Sonuç Yerine
Yapılan anlaşmalar bir tarafa, gelinen noktadaki fiili duruma bakacak olursak AB’nin Türkiye’ye sınır muhafızı 

görevi biçtiği ve yaptığı sınırlı maddi yardımla göç sorununu ötelediği görülmektedir.22 Mültecilerin sosyo-ekonomik 
yapıyı olumsuz etkileyeceğine yönelik Avrupa ülkeleri arasındaki endişeler ise Avrupa’nın sınırında 4 milyonu aşkın sı-
ğınmacı nüfusuyla bu yükün altında ezilen Türkiye’nin Avrupa’daki bu kaygıları araçsallaştırmasına neden olmaktadır.23 

16  “Afgan göçmenler anlatıyor: Türkiye’ye neden ve nasıl geliyorlar? Ne istiyorlar?”, https://www.bbc.com/
turkce/haberler-dunya-57890844, BBC News Türkçe, (Son Erişim Tarihi: 12.03.2022).

17  “Sınırda donarak ölen göçmenler”, https://www.dw.com/tr/s%C4%B1n%C4%B1rda-donarak-%C3%B6len-
g%C3%B6%C3%A7menler/av-60651978, Deutsche Welle, (Son Erişim Tarihi: 12.03.2022).

18  “Nearly 5,000 Ukrainian Refugees Have Fled to Greece Since Start of War”, https://greekreporter.
com/2022/03/07/ukrainian-refugees-greece-war-russia/, GreekReporter.Com, (Son Erişim Tarihi: 12.03.2022) ve 
Rajeev Syal ve Lisa O’Carroll, “Where in Europe are Ukraine’s refugees going?”, https://www.theguardian.com/
world/2022/mar/08/where-in-europe-are-ukraines-refugees-going, The Guardian, (Son Erişim Tarihi: 12.03.2022).

19  Zeliha Eliaçık, “AB-Türkiye 18 Mart Mutabakatı’nın mimarı Gerald Knaus Ukrayna mülteci krizini 
değerlendirdi”, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-turkiye-18-mart-mutabakatinin-mimari-gerald-knaus-ukrayna-
multeci-krizini-degerlendirdi/2523448, Anadolu Ajansı, (Son Erişim Tarihi: 13.03.2022).

20  Nilly Kohzad, “A New Wave Of Afghan Refugees Finds Shelter In Turkey”, https://gandhara.rferl.org/a/
new-wave-afghan-refugees-shelter-in-turkey/31346001.html, RFE/RL,(Son Erişim Tarihi: 13.03.2022).

21  Sanaa Talwasa, “Seeking a ‘Better Life’ in Turkey: Afghan Refugees’ International Human Rights Condition 
in Turkey”, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 11, 2020, “245-274”, s. 263.

22  “Türkiye-AB mülteci anlaşmasının 5. yıl dönümü: Taraflar ne düşünüyor?”, https://tr.euronews.
com/2021/03/18/turkiye-ab-s-g-nmac-mutabakat-n-n-5-y-l-donumu-taraflar-n-beklentileri-kars-lanabildi-mi. 
Euronews, Son Erişim Tarihi: 11.03.2022).

23  “What’s Happening at the Greek Borders?”, Amnesty International, https://www.amnesty.org/en/latest/
news/2020/03/greece-turkey-refugees-explainer/. (Son Erişim Tarihi: 03.02.2022).
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Ayrıca gerek Avrupa’nın tutumu gerekse ardı arkası kesilmeyen göç dalgaları Türkiye’yi transit bir ülke olmanın yanında 
aynı zamanda hedef ülke haline getirmiştir. Bu durum Türkiye’deki Afganlar başta olmak üzere sığınmacı sayısının 
kontrolsüz bir biçimde artmasına neden olmaktadır. Kısa vadeli ve küçük ölçekli uygulamaların her geçen gün artan ve 
birçoğu ülkelerine dönemeyecek olan sığınmacıların topluma entegrasyonunu da bir o kadar zor bir hale getirmektedir.  
Bu sebeple göçün Türkiye’nin demografik ve sosyo-ekonomik yapısı üstündeki olumsuz etkileri uzun vadeli entegrasyon 
programları ile kontrol altına alınması elzemdir. 
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“BÜYÜK OYUN” BAĞLAMINDA AFGANİSTAN’A TARİHÎ BİR BAKIŞ
Oğuzhan KONUK1

Türkistan coğrafyasında çeşitli güç odakları tarafından yürütülen politikalara “büyük oyun” vurgusu yapılmak-
tadır.  Peki, günümüz Afganistan olaylarına kadar etki eden, “büyük oyun” ve “yeni büyük oyun” şeklinde güncellenen 
bu terimin geçmişi nedir? Gerek Rus-İngiliz, gerekse ABD-Sovyet mücadelesini tanımlarken kullanılan bu terim nereden 
gelmektedir? Yazımızın amacı, bu terimin tarih bilimi açısından temsil ettiği anlam ve büyük oyun zaviyesinden Afganis-
tan merkezli politikaları ortaya koymaktır.

Takvimler 1907 tarihini gösterdiğinde Nobel Ödülleri ile Great Game teriminin dolaylı bir ilişkisi olduğu görül-
mektedir. O yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Rudyard Kipling’in 1901’de yazdığı ve bir nevi casus maceralarını ihtiva 
eden “Kim” adlı eser, uluslararası ilişkiler disiplinine girmiş “Great Game” kavramının ilk kullanıldığı yer olarak tarihe 
geçmiştir.2 Aslında bu kavram Kipling’den önce, bir İngiliz subayı olan Arthur Conolly (1807-1842) tarafından ortaya 
atılmıştır.3 Kısaca XX. asrın başında kaleme alınan bir eserde rastlanan Büyük Oyun; Conolly’in ürettiği, İngiliz-Rus 
diplomasisinin icra ettiği ve Kipling’in yazın hayatına soktuğu bir kavramdır.

Büyük Oyun terimi, XIX. asrın başından Birinci Dünya Savaşı arifesine kadar Rus-İngiliz rekabetinin simgesi 
haline gelmiştir. Peki, Büyük Oyun nerede oynanmıştır? Oyunun icra edildiği yer pratikte Türkistan’ın batısı olarak 

1 Ar. Gör., Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Harp Tarihi 
Anabilim Dalı, e-posta: okonuk@msu.edu.tr,ORCID: 0000-0002-2217-5827.

2 Genel olarak şair, yazar, gazeteci gibi unvanları bulunmaktaydı. Bkz. https://www.nobelprize.org/prizes/
literature/1907/summary/  (Erişim Tarihi: 7.02.2022); Geoffrey Hamm, “Revisiting the Great Game in Asia: Rudyard 
Kipling and Popular History”, International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis, 2013, Sayı 2, p. 2-3.

3 Alessandro Vescovi, “Beyond East and West: The Meaning and Significance of Kim’s Great Game”, Altre 
Modernita, 2014, Sayı 11, p. 12.
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adlandırılan bugünkü; Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve İran olarak zikredilebilir. Büyük 
Oyun; Türkistan coğrafyasına doğru genişlemek isteyen Rus Çarlığı ile söz konusu genişlemeyi Hindistan’a karşı bir 
tehdit olarak algılayan İngiltere arasındaki rekabet olarak okunmaktadır. Dolayısıyla İngiltere’nin Yedi Yıl Savaşları 
neticesinde Hindistan’daki Fransız topraklarını ele geçirmesi büyük oyunun miladı olarak düşünülebilir. Britanya’nın 
Hindistan’ı elinde tutması onu, Hindistan’daki limanı sayesinde anakara ile Asya arasında bir köprü konumuna getir-
mekteydi. Ticarî ve siyasî getirilerinin yanında Hindistan’ın kaynakları da İngilizler için son derece önemliydi. Bu sebeple 
Napoléon Bonaparte’ın XVIII. asrın sonunda Hindistan’ın elden çıkması sonucunda İngilizlere karşı Çarlık Rusya’sına 
ittifak teklif etmesi ile İngiliz diplomasisinin buna gard alma ihtiyacının belirdiği söylenebilir. Napoléon’un daha sonra 
Rusya’ya saldırması ile ortadan kalkan bu tehdit “Oyun”un ilk ayağı hüviyetindedir. Çünkü daha sonraları İngiltere, 
Rusların Türkistan ve Kafkasya’daki ilerlemesini Hindistan için bir tehdit olarak algılayacak ve buna uygun bir şekilde 
“Oyun”u kurgulayacaktır.

Hindistan’ın güvenliği Britanya’nın çıkarlarının akıbeti ile doğru orantılı olduğu için Rusların yayılmacı politika-
ları, İngilizler tarafından dikkatlice izlenmekteydi.  Bu hususta Rusya’nın Türkistan’ı hâkimiyet altına almak istemesi, 
İran ve Afganistan politikaları iki devletin de birbirini rahatsız ettikleri alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağ-
lamda İngilizlerin Ruslara karşı dezavantajı anakaradan uzak olmaları ve bölgedeki İngiliz askerî gücünün nicelik olarak 
nispeten zayıf olmasıydı. Bu da İngilizlerin diplomasiyi ön plana çıkarmasını beraberinde getirmişti. Bu açıdan Büyük 
Oyun pratikte bahsedilen bölgede oynanırken diplomasi olarak daha da geniş bir alanda varlık göstermekteydi.

Batı Türkistan’daki Rus-İngiliz rekabetinde tansiyon tedricen yükselmeye başladığında, Rusların yaptığı ham-
leler karşısında İngilizler doğrudan ve dolaylı olarak cephe almaktaydı. Rusların Akdeniz’e inme ve Balkanlarda nüfuz 
kazanma politikasının bir ürünü olan Kırım Savaşı ve 93 Harbi’nde de İngilizler, Osmanlı Devleti’ni destekleyen bir tutum 
içindeydi. Büyük Oyun’dan bağımsız düşünülemeyecek bu hususta en belirgin kırılmanın Kırım Savaşı’yla başlatılması 
uygundur. Kırım Harbi (1853-1856) başladığında Rus lehine ilerleyen savaş, İngilizlerin başını çektiği bir ittifakın harbe 
dâhil olmasıyla Rusların aleyhine dönmüştür. Savaştan sonra yapılan Paris’teki müzakerelerde de İngiliz temsilciler, 
Rus kazanımlarına karşı şiddetle muhalefet göstermişlerdir.4 Kırım’a çıkarma yapacak derecede bir ittifakın tezahüre 
gelmesi, Britanya’nın oyunu yayabileceği alan hakkında bize fikir vermektedir. İngiltere bu açıdan, Rusları hem diplo-
masi ve hem de çatışma bağlamında sıkıştırabileceğini göstermiştir.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda da Ruslarla imzalanan Yeşilköy Antlaşması’ndaki Rus lehine oluşturulan 
kararlar, Berlin Antlaşması ile İngilizlerin arabuluculuğunda kısmen Osmanlı lehine değiştirilmiştir. Britanya bu şeklide 
Doğu Akdeniz’deki Rus tehlikesine karşı Kıbrıs Adası’nın da kullanım hakkını elde etmiştir.5

İngiliz-Rus rekabetinde Britanya, çeşitli İngiliz gazeteci ve maceraperestler yoluyla Rus yayılmacılığının gayri 
insani ve haksız yönlerini dünya kamuoyuna duyurma yöntemi ile de bu oyunu devam ettirmektedir. Özellikle Edmund 
Spencer, David Urquhart, James  Stanislaus  Bell gibi isimler bu manada önemlidir.6 Rusların özelikle Kafkasya’daki 
yayılmasını ve Kafkas halklarının sürgün edilmesini dünyaya duyurma yoluyla bir propaganda faaliyeti güdülmüş, çeşitli 
kampanyalarla Rusların etkinliğine zarar vermek hedeflenmiştir. Bu açıdan bakıldığında büyük oyun için nitelendirilen 
“soğuk savaş” söyleminin belli anlamda tutarlıdır.

4  Kemal Beydilli, “Paris Antlaşması”, DİA, C. 34, 2007, s. 171.
5  Ali İhsan Gencer, “Berlin Antlaşması”, DİA, C.5, 1992, s. 517.
6  Abdullah Saydam, “Soykırımdan Kaçış: Cebel-i Elsineden Memâlik-i Mahrûsaya”, Mehmet Hacısalihoğlu, 

(ed.), 1864 Kafkas Tehciri Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün, İstanbul: YTÜ Yayınları, 2014, s. 79.
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Bunun yanında Osmanlı Devleti örneğine benzer bir durum İran için de geçerlidir. Rusya ile İran arasında 1804-
1813 yılları arasındaki savaşlar İngiltere’yi endişelendirmiştir. Rusya’nın Hindistan güzergâhında ilerlemesini İran ile 
engellemeye çalışmıştır. 1812 yılında İran ile bir anlaşma imzalayan Britanya, İran’a karşı herhangi bir devletin sal-
dırması durumda malî ve askerî yardımda bulunacağının garantisini vermiştir. Buradaki asıl amaç anlaşılacağı üzere 
Hindistan’a olası tehdit güzergâhlarını güven altına alma girişimidir. Bunun yanı sıra İran modernleşmesi için çeşitli 
misyonlar göndererek askerî ve ticarî ilişkileri de geliştirmek istemesi de bu minvalde değerlendirilmelidir. 1813 ve 
1828 tarihli Gülistan ve Türkmençayı Antlaşmaları ile Rus-İran savaşlarının, Ruslar lehine sonuçlanmıştır.7 Ruslar bu 
sayede güneye doğru topraklarını genişletirken İngilizlerin İran üzerinden tampon bölge oluşturmaya dayalı politikası 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu “İran-İngiliz ittifakı” aslında kırılgan bir yapıda olduğunu gözler önüne sererek Büyük 
Oyun’un Rus hanesine yazılan puanı olmuştur. İlerleyen tarihlerde İran’ın Rus-İngiliz rekabetinde arada kalmasının ve 
zaman içinde ikisi arasında bir nüfuz alanı haline gelmesinin de önü açılmıştır.

Geniş bir coğrafyada Rusları dizginleme üzerine kurulu olan Büyük Oyun’da jeopolitik olarak en hassas ve en 
karmaşık bölge, şüphesiz Afganistan’dır. Gerek konumu gerek etnik yapısı ve gerek de tarihî arka planı olarak Afganis-
tan; Rusya için bölgedeki yayılmada olmazsa olmaz, İngiltere için de Hindistan savunmasının vazgeçilmez bir kalkanı 
hüviyetindedir.

Büyük Oyunun Kırmızı Çizgisi Afganistan
Afganistan’ın bulunduğu durum ve izlemek zorunda kaldığı politika, İran ile bir bakıma kader ortaklığı şeklinde 

yorumlanabilir. Afganistan XVIII. asrın ortalarında sınırları Ahmet Şah önderliğinde doğuda Hint eyaleti Pencap’a kadar 
uzanmaktadır.8 O tarihlerdeki güçlü Afgan hükümdarlığı, Hindistan’ı ele geçiren Britanya için potansiyel tehdit olarak 
algılanmıştır. Bunun yanında Ruslara karşı İran’a benzer ama İran’dan daha öncelikli bir tampon bölge olarak kabul 
edilmiştir. Bu açıdan Afganistan, İngiliz Hindistan’ının savunmasında kırmızı çizgi hâline gelmiştir.

Rusya, Kırım Savaşı sonrası Türkistan bölgesindeki askerî ve siyasî varlığını artırma yoluna gitmiştir. Hive, 
Hokand ve Buhara Hanlıkları’nın kendi aralarındaki siyasî mücadelelerinden faydalanma yoluyla buraya nüfuz etmeye 
başlamıştır. Tedricen yürüttüğü işgal politikasının ürünü olarak; XIX. asrın ortasından itibaren 1865’te Taşkent’i, 1868’te 
Semerkant’ı işgal ederek adım adım Türkistan hanlıklarının hâkimiyetini ele almıştır. Merv Şehri’nin de 1884’te işgali 
ile Buhara, Hive ve Hokand hanlıklarının işgal politikası tamamlanmıştır.9 Rusların İran üzerindeki toprak kazanımları 
ve Türkistan Hanlıkları üzerindeki egemenliği Afganistan’ın jeostratejik önemini artırmıştır. Bu hususta Britanya, politi-
kasında Afganistan ile temaslarını artırmıştır. Rusya açısından da İngiliz Hindistan’ı ile arasındaki tek engel Afganistan 
hâline gelmiştir.

7  Yılmaz Karadeniz, İngilizlerin İslâm Ülkelerini Parçalama Politikası ve İran, Kesit Yayınları, İstanbul, 2016, 
s. 108 ve Okan Yeşilot, “Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Dergisi, 2008, Sayı 36,  s.188-190.

8 Zahid Anwar ve Abdul H. Khan, “Kipling’s Depiction of the Great Game between British India and Czarist 
Russia”, Al-ldah, Sayı 33, 2016, p. 77.

9  Füsun Kara, “Rusya’nın Orta Asya’ya (Türkistan) Yönelik Politikalarının Dönemlere Göre Değişimi”, 
Yunus Emre Tansü (ed.) İKSAD, Elazığ, 2021, s. 39-41.
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Afganistan-Birleşik Krallık ilişkilerini anlamlandırmak için takvimi biraz geriye almakta fayda var. İngiltere, 
Hindistan’ı hâkimiyet altına alınmasından sonra tehdit olarak gördüğü Afganistan üzerine bir dizi seferler düzenlemiştir. 
Bu seferler sırasıyla; 1838-1842, 1878-1880 ve 1919 tarihli İngiliz-Afgan Savaşları’dır.10 1830’lu yıllarda Dost Muham-
med’in hükümdarlığındaki Afganistan, İran ile savaşmaktadır. Herat’ın İran tarafından kuşatılmasıyla Dost Muhammed, 
İngilizlerden yardım istemektedir. Afganistan’ı buna iten sebeplerin başında 1828 yılındaki Türkmençayı Antlaşması 
ile İran-Rus yakınlaşmasıdır. Bu durum Rusya tarafından desteklenen İran’ın Afganistan’la savaşması sonucunu do-
ğurmuştur. Afganistan da buna karşı bir hamle olarak İngiltere’den destek istemiştir. Bu hususta beklenen İngiliz 
desteğinin alınamaması ile Rusya ile yakınlaşan Afganistan, dolaylı olarak İngiltere’yi karşısına almıştır. Rus nüfuzu 
altındaki bir Afganistan’ın İngiliz politikaları ile bağdaşmayacağı gerçeğine paralel olarak 1838’de İngiliz-Afgan Savaşı 
vuku bulmuştur. Savaşta Afganistan’ın, Kabil dahil büyük şehirlerinin çoğu işgal edilmiştir. Bunun yanında çoğunlukla 
dağlık ve ekonomik getirisi nispeten az olan bu coğrafyanın işgali maliyetini karşılamamakta, Afgan halkı tarafından 
isyanlar meydana gelmekte ve işgal süresince askerî olarak güç kaybedilmektedir. Bu sebeple somut çıktıları olmayan 
bir şekilde geri çekilmek zorunda kalınmıştır.11

1850’lerde Rusya’nın Türkistan Hanlıklarına karşı askerî hazırlıkları ve 1854’te Hindistan’a doğru ilerleme po-
litikası İngilizler tarafından fark edilmeye başlayınca, yaklaşık 20 yıl önce savaşan iki siyasî aktörün ittifakını da be-
raberinde getirmiştir. 1855 yılında yapılan ittifak antlaşmasında Britanya’nın Afganistan’ın toprak bütünlüğüne saygı 

10  Anwar ve Khan, a.g.e, p. 79-80.
11 Abdullah Sami Tekin, XIX. Yüzyılın Başlarında Afganistan’a Giden İngiliz Oryantalistler ve Faaliyetleri, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2019, s. 162-175.
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duyması, iktisadî olarak desteklemesi ve modernleşmesine yardımcı olacağını belirtmesi bu hususta anlamlıdır.12 Bu 
gelişmeler, Britanya’nın Büyük Oyun’da Rus hamlelerine karşı savunma konsepti olarak görülebilir. İngiltere bu ant-
laşma ile ortak düşman olan Rusya’ya karşı, Afganistan nezdinde güven tazelemiş, Afganistan’ın Herat’ı İran’dan geri 
alması ile Britanya’nın kırmızı çizgisini güçlendirmiş ve Hindistan’da çıkan 1857 Sipahi Ayaklanması’nda Afganistan’ın 
en azından tarafsızlığını sağlamıştır.

Dost Muhammed Han’ın vefatından sonra oğlu Şir Ali Han döneminde Afganistan iki güç arasında birbirlerinin 
çıkar çatışmalarından faydalanmayı hedeflemiştir. Bunun sebebi kuzeyde hanlıkları hâkimiyeti altına alan Çarlık ve 
güneyde güçlü İngiliz kuvveti arasında kalmasıdır. 1873 yılında Rusların Hive’yi işgali ile Afganistan’ın kuzeyindeki bu 
hareketlilik İngiltere’yi rahatsız etmiş ve iki gücün arasında kalan Afganistan’ı da hedef tahtasına oturtmuştur. Daha 
sonraki Hokand ve Buhara operasyonları ile 1878’de Ruslar, Afganistan için de tehdit olmaya devam etmiştir. Bu tarih-
lerde Kabil, Ruslarca bir diplomasi trafiğine sahne olmuştur. Bu durumda İngilizlerin diplomaside etkisizleştirilmesine 
karşı heyetler tarafından Kabil’e baskı uygulamaları, Afganistan’da politik bir buhran doğurmuştur. Kaynaklara göre Şir 
Ali’nin İngilizler tarafından yalnız bırakılmasının onu Rus tarafına ittiğinden bahsedilmektedir.13 Bu hususta İngilizle-
rin arabulucu olarak Sultan II. Abdülhamid’in Kabil’e elçi göndermelerini sağlamaları gibi çeşitli siyasî girişimleri de 
Rus-Afgan yakınlaşmasının önüne geçemediğinden İkinci Afgan-İngiliz Savaşı meydana gelmiştir.

Yukarıdaki arka planın eşiğinde başlayan 1878-1880 Harbi’nin zamanlaması da manidar gözükmektedir. 
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’ne paralel zamanda başlayan İngiliz hamlesi Büyük Oyun’un etkin olduğu alanı görmek 
açısından önemlidir. Batı’da Osmanlı Devleti ile geniş çaplı bir savaş yürüten Çarlık, Afganistan Sarayı’nda diplomatik 
nüfuzunu artırma yoluna gitmektedir. Buna mukabil Afganistan’a savaş ilan eden Britanya da Kabil’e Ruslarla savaşan 
Osmanlı Devleti tarafından bir heyetin gönderilmesi ile karşılık vermektedir. Osmanlı-Rus Harbi’nin sonunda da Os-
manlı Devleti’ni destekleyen bir dizi diplomatik faaliyet yürütmektedir. İkinci Afgan-İngiliz Savaşı da ilkine benzer bir 
şekilde tezahür etmiştir. Kabil’in İşgali ve daha sonra Afgan halkının isyanı ve coğrafya etkisi ile uzun süreli bir işgal 
meydana gelmemiştir. İlerleyen süreçte de Birinci Dünya Savaşı ortamında kendi politikasına uygulayabilme ortamı 
sağlayan Afganistan, şartların oluştuğuna karar vererek 1919’daki bağımsızlık ilanını İngilizlere karşı askerî mücadele 
ile tescillemiş ve XX. Asrın bağımsızlığını kazanan ilk Müslüman devleti olarak tarihe geçmiştir.

Great Game’den Modus Vivendi’ye
XIX. asra gelindiğinde İngiliz-Rus rekabeti farklı bir hâl almaya başlamıştır. Bu açıdan 1907-1908 tarihleri 

kırılma noktası olarak değerlendirilmektedir. Bu tarihlerden hareketle, öncesi ve sonrası şeklinde ele almak uygun 
görülmektedir. Bu hususta göze çarpan ilk durum, 1904-1905 Rus-Japon Harbi’dir. Doğu Asya’da nüfuzunu artırmayı 
amaçlayan Rusya, Asya-Pasifik’te özelikle Çin üzerine siyasi tahakküm hedeflemektedir. Bu da doğal olarak İngiltere ve 
Japonya tarafından tehdit olarak algılanmıştır. Savaşın temel sebebini teşkil eden bu durum karşısında Japonlar, Rusla-
rı ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bu savaşın, Büyük Oyun perspektifinden önemi; 1902 tarihinde imzalanan İngiliz-Japon 
İttifakı ile desteklenen Japonya’nın Rusları geri püskürtmesi14, İngilizlerin Rusları hemen her cephede kıskaca alması 
olarak yorumlanmaktadır. Bu savaştan sonra özellikle Rus tarafındaki yumuşama ile Büyük Oyun’u sonlandıran bir dizi 
görüşmelerinde başlangıcı konumundadır.

12  Furkan Külünk, 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İngiltere’nin Afganistan Politikası, Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2020, Sakarya, s. 90-93.

13  A.g.e, s. 136.
14  Merve Suna ve Özel Özcan, vd., “XIX. Yüzyılda Doğu Asya’da Rus-Japon İmparatorluklarının Güç 

Mücadelesi: 1905 Rus-Japon Savaşı”, Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 2019, s. 60-62.
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Taraflar, Alman yükselişine karşı Büyük Oyun’daki karşılıklı güç sarfiyatını engellemeye yönelik görüşmeler ne-
ticesinde aralarındaki sıkıntıları çözme yoluna gitmiştir. Bir bakıma “modus vivendi” olarak nitelenebilecek bu durumda 
İngiliz-Rus rekabetinde uzlaşma yoluna gidilmiştir. Bu hususta İran ve Afganistan gibi Batı Türkistan coğrafyasındaki 
sorunlar İngiliz nüfuz alanı lehine çözüme kavuşturulmuş, Rusların Kafkasya ve Türkistan bölgelerindeki kazanımları da 
tanınmıştır. Öte yandan Balkanlardaki Makedonya Sorunu ve Bağdat Demiryolları gibi stratejik öneme sahip konulardaki 
itilaflarda da bir ittifak meydana gelmiştir.

Genel olarak Türkistan merkezli İngiliz-Rus çıkar çatışmalarının dünyanın diğer merkezlerine de sirayet ettiği bir 
dönem olarak adlandırılabilecek Büyük Oyun; XIX. asra damga vurmuş bir siyasî sürece verilen isimdir. Büyük Oyun İngi-
liz-Rus ilişkilerinin yaklaşık bir asrına etki etmiştir. Tarafların politik amaçları doğrultusunda diğer devletler üzerinden 
yürüttüğü oyun Afganistan, İran ve Osmanlı Devleti gibi siyasî aktörleri doğrudan etkilemiş ve edilgen bir özne hâline 
getirmiştir. Özellikle Afganistan bu açıdan, büyük oyunun bir örneklemi ya da cüzî tamı olarak değerlendirilmiştir. Bri-
tanya ve Çarlık’a komşu bir devletin ayı ile aslanın dansından nasıl etkilenebileceği sorusuna bir cevap teşkil etmiştir.

XX. asrın başında ise Almanya gibi ortak düşman karşısında problemler ötelenmiş veya çözüme kavuşturulmuştur. 
Reval Görüşmesi ile simgeleştirilen bu süreçte dünyanın çeşitli bölgelerinin ele alınması, yaşanan mücadelenin ne 
kadar geniş kapsamlı olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu sürecin devamında meydana gelen I. Dünya Savaşı’nda İngi-
liz-Rus rekabetinin yerini ittifaka bırakması da Büyük Oyun’un neticesini tayin etmek açısından manidardır.
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