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‘Arap Baharı’nda 
Rusya’nın Libya Politikası: 
Moskova’nın Çifte Tutumu

Ali Asker*
Marziye Memmedli**

de, eskiden sahip olduğu mevzilerini ve po
tansiyelini hızla tüketmiştir. 2000’li yıllardan 
itibaren Rusya’nın bölgeyle daha yakından 
ilgilenmesi, kaybettiklerini geri kazanmak 
uğruna çaba sarf etmesi dikkat çekmektedir. 
Bu yönde bazı başarılar elde etse de “Arap 
Bahan” sürecinin başlaması Rusya’nın bölge
ye ilişkin projelerinin askıya alınmasına veya 
durdurulmasına neden olmuştur. Rusya açı
sından, ekonomik anlamda bu süreçte somut 
kayıplarının yaşandığı ülke Libya olmuştur. 
Libya sorunuyla ilgili Rus yönetiminin o gün
kü tutumu ve izlediği politikalar paradoksal 
bir özellik arz etmiştir. Bu sadece dönemin 
“Medvedev-Putin tandemi”nden1 kaynak
lanmamış, ayrıca bölgeye ilişkin kazanım ve 
kayıpların doğru analiz edilememesinden ile
ri gelmiştir.

584
Sovyetler birliğinin yıkılmasının ardın

dan Rusya Orta Doğudaki etkinlik alanını hızla 
kaybetmiş 2000’li yıllardan itibaren bu alandaki 
sorunlarla yakından ilgilenmeye başlamıştır. Buna 
rağmen "Arap Bahan” sürecinin başladığı sırada 
görece pasiflik, en azından tarafsızlık sergilemiştir. 
Bu dönemde Orta Doğu’у a yönelik Rus dış poli
tikasında istikrarsız bir süreç yaşanmıştır. Libya’ya 
uluslararası müdahale konusu gündeme geldiği 
sırada Devlet Başkanı D.Medvedev ve Başbakan 
VPutin arasında görüş ayrılıkları kamuoyuna 
yansımıştır. Bu durum, Medvedev sonrası dönem
de Rusya’nın Orta Doğu politikası konusunda ka
rarlı bir yol izleyeceğine ilişkin önemli bir ipucu 
sayılabilir.

Giriş

Orta Doğu küresel politika aktörleri
nin en önemli rekabet alanlarından biridir. 
Zira bu bölge, sahip olduğu enerji kaynak
lan ve jeostratejik konumu itibariyle büyük 
devlederin her zaman dikkatini çekmiştir. 
Bu durum günümüz koşullarında da geçer- 
lidir. İstikrarsızlık ve çatışmalara sahne olan 
Orta Doğu dünyanın büyük devlederinden 
olan Rusya’mn da çıkar alanı içindedir. Fakat 
Rusya bu bölgede hiçbir zaman süper güç 
olamadığı gibi Soğuk Savaş sonrası dönem-

Rusya’nın Orta Doğu Politikasında 
Libya

Sovyetler Birliğinin yıkılmasının ardın
dan çok kutuplu dünya düzeni Rusya’nın dış 
politikasında önemli bir gündem maddesi 
haline gelmiştir. Nitekim Rusya, Sovyeder 
Birliğinden devraldığı politik ve askeri gücü 
kullanarak bazı bölgelerde üstünlük sağlama, 
bazı bölgelerde de sözü dikkate alman bir güç 
olma gayreti içine girmişti. Fakat SSCB’den 
devraldığı “büyük devlet”, hatta “süper güç” 
mirası bu tür politikaların gerçekleştirilmesi 
açısmdan yetersiz kalmıştır. Zira Sovyet son
rası dönemde “süper güç” olmakla ilgili dış 
parametreler farklı boyutlarda şekillenmiş, 
ülkenin askeri ve stratejik pozisyonu önemli 
ölçüde tahrip edilmiştir.5 Nitekim Sovyet
ler Birliğinin çökmesi siyasi ve ideolojik sis
temin yıkılmasıyla sonuçlanmıştır. Varşova 
Paktı örgütü dağılmış, post sosyalist ülkeler 
NATO’ya dâhil edilmişlerdir. Yıkım aynı za
manda ekonomik alanda da gerçekleşmiştir. 
Nitekim SSCB dönemine oranla ülkedeki
(*) Doç.Dr., Karabük Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönelt 

mi Bölümü öğretim üyesi. . . . .  д-ь
(**) Yrd.Doç.Dr., Karabük Üniversitesi İİBF Uluslararası lli}Kier

mü öğretim üyesi, marziyememmedli@harabuk.eau.tr
(1) Rus siyasi literatüründe Medvedev-Putin iktidarının Ç , 

netim karakteriyle ilgili kullanılan yaygın bir kavramdır.
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%60-70’lere kadar gerilemiştir.2 Bu
büyük kayıpların ardından Rusya, sa- 

e “yakın çevre” olarak tanımladığı eski 
§ vyet ülkelerini etkisi altında tutmaya ve en 
a z ı n d a n  bununla yetinmeye çalışmıştır.

Orta Doğu coğrafyası SSCB’nin es
kiden etkin olduğu çok önemli bir bölgedir. 
Rusya’nın bu bölgedeki çıkarları Soğuk Sa
vaş döneminin sona ermesiyle yeniden şe
killenmeye başlamıştır. Rusya bu coğrafyada 
önemli güç kaybı yaşasa da bir süre sonra 
bölgeye yönelik politikalarında yeni arayışlar 
içine girmiş ve bu konuda değişik yaklaşımlar 
sergilemiştir. İlerleyen dönemde, “Arap dev- 
rimleri” adıyla tanımlanan gelişmeler Rus
ya’nın bölge politikasına ilişkin hesaplarını 
da “güncelleştirmek” zorunda bırakmıştır. 
Aralık 2010 yılında Tunus’ta başlayarak Mı
sır, Yemen, Cezayir ve Ürdün gibi ülkelere 
sıçramış bu olaylar bir domino etkisiyle Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine yayılmıştır. 
Halkın büyük çoğunluğunun desteklediği 
bu gösteriler karşısında yönetimler iktidar
dan çekilmek zorunda kalmışlardı. Gelişme
lerden endişe duyan diğer Arap yönetimleri 
demokrasi ve siyasi reform vaatleriyle halkın 
tepkisini büyümeden önlemeye çalışmışlardı. 
Yemen, Bahreyn, Ürdün, Suriye, hatta Kuzey 
Irak’ta halklar Tunus ve Mısır örneğini izle
yerek sokaklara dökülmeye başlarken, Şubat 
ortalarından itibaren Libya’da başlayan hare
ketlenmeler hızla gelişen askeri ayaklanmaya 
dönüşmüş ve dünya gündeminde ilk sıraya 
oturmuştur. Kaddafı yönteminin sert tedbir
ce  başvurması bu tepkileri daha da artırmış 
ve diğer Arap ülkelerindeki barışçı protesto
lardan farklı olarak ülkede bir iç savaşın baş
lamasına sebep olmuştur.3 Bu rejimin kendi 
halkına karşı uyguladığı sert askeri önlemler, 
ĵ dunun sivil halka ateş açması, askeri uçak- 
ü*1 isyancıların denetimindeki bölgeleri 
^balaması, diğer baskı ve sindirme tedbir- 

en dünya kamuoyunun dikkatini çekmiş, bu 
fe Releri durdurmak için büyük devlederi 
arekete geçirmiştir. Başta ABD olmak kay- 
У a büyük güçlerin bölgeye yönelik bireysel

çıkarları da bu gelişmelerde etkili olmuştur.
Rusya, bu süreçte izlediği politikalar, geliş
tirdiği söylemler ve aldığı kararlar açısından 
paradoksal ve istikrarsız bir çizgi izlemiştir.

Sovyeder Birliğinin dağılmasından 
sonra ortaya çıkmış durağan bir sürecin ar
dından, Rusya sadece 2000’li yıllarda Orta 
Doğu ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkileri
ni yeniden canlandırabilmiştir. Rusya’nın böl
gede başardı bir politika izlemek yönünden 
geç kaldığını, daha önceler sahip olduğu ko
numunu BRIC ülkelerine, öncelikle de Çin’e 
kaptırdığım söylemek gerekir. Buraya, Ingil
tere, Fransa ve İtalya gibi geleneksel part
nerlerin bölgedeki sağlam konumunu devam 
ettirdiklerini ilave etmiş olursak, Rusya’nın 
Orta Doğu’da eski konumuna dönmek açı
sından ne kadar geride kaldığı daha bariz bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Mısır ve Tunus’ta 
meydana gelen olaylara Rusya’nın müdaha
le etmemesinin bir nedeni de bu durumdan 
ileri gelmektedir. Rusya’nın Yemen mesele
sindeki tepkisi ise ekonomik olmaktan ziya- 585 
de jeopolitik nitelikli olmuştur. Ekonomik 
çıkarlar açısından Rusya için istisnai önem 
arz eden ülke ise Libya olmuştur. Hk kez Li
bya pazarına başardı bir giriş yapan Rus şir
ketleri “Tatneft” ve “Gazprom”du. “Tatneft”
2005 yılında Gadames bölgesinde petrol 
blokunun, Aralık 2006’da yine Gadames ve 
Sirt bölgesinde üç petrol blokunun işlenmesi 
ihalesini kazanmıştır.4 Bunun yanı sıra Luko- 
il Overseas Holding Ltd, “Teknopromeks- 
port”, “Tatneftegeofizika”, “Monolitspetsst- 
roy”, “Stroytransgaz” şirkederi de Libya’da 
temsilciliklerini açmışlardı. 2008 yılında iki 
ülke liderlerinin karşılıklı ziyarederi sonucun
da Libya’mn Sovyet döneminden kalma 4.5 
milyar dolar borcu silinirken, karşılığında 2 
milyar dolar hacminde Rus silahının alınması 
konusunda bir memorandum imzalanmıştır.
(2) Мария Дубовикова. Войны в Ираке и Ливии и политика России 

- сравнение, http://voprosik.net/vojny-v-irake-i-lmi-i-poht3ka-ros- 
sii-sravneniç/, 17.07.2012.

(3) Mehmet Emin Çağıran, Birleşmiş Milletler Zorlama Tedbirleri ve 
Libya, Ortadogfi Analiz, Cilt: 3, Sayı: 27, Mart 2011 (ss. 15-20), s. 
16.

(4) Владимир Кузьмин. Ливийский дебют, http://www.rg. 
гц/2008/04/17/putin-livia.html, 17.04.2008. YE
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Ayrıca yine 2008 yılında Sirt-Bengazi demir
yolunun RJD (Rusya Demiryolları Şirketi) ta
rafından inşa edileceği konusunda anlaşmaya 
varılmıştır. Uzunluğu 554 km uzunluktaki yo
lun ihale bedeli yaklaşık 2.2 milyar Avro ’dur.5 
Ocak 2010 yılında Rusya ve Libya arasında 
1.8 milyar dolarlık silah satış sözleşmesi im
zalanmıştır. Sözleşme gereği Libya Rusya’dan 
savaş uçakları, ayrıca avcı ve eğitim uçakları, 
hava savunma füze sistemleri S-300PMU2 
“Favorit”, “Pantsır” füze sistemi alacaktı. Ay
rıca T-90S tanklarının alımı konusu da gün
deme getirilmiştir. Böylece, silinmiş borçlan 
ve Rusya’nın sermaye kayıplarım dikkate al
dığımızda zararın boyutu 4.7 milyar dolarm 
üzerinde olarak değerlendirilmektedir. Ör
neğin, sadece “Tatneft”in Libya’daki proje
lerine yaptığı yatırım 250 milyon dolar iken 
rejim değişeceği takdirde 200 milyon dolarlık 
bir zararın olacağından bahsedilmiştir.6 Buna 
karşılık, o dönemde yapılan değerlendirmeler 
sırasında, Orta Doğu’daki istikrarsızlıkların 
petrol fiyatlarım etkilemesiyle Rusya açısın
dan avantajlı koşullar doğuracağı dile getiril
miştir. Birçok uzmana göre petrol fiyatlarının 
yükselmesi (120 dolar) Rusya’daki bütçe açı
ğını kapatmak açısmdan iyi bir fırsat olacak
tır. Krizin uzun süre devam edeceği takdirde 
bu açığın7 Rusya tarafından kapatılacağına 
müsaade edilip edilmeyeceği konusunda da 
belirsizlik hâkimdi.8 Böylece Libya’daki kri
zin Rusya açısmdan her bir halde, en azmdan 
ekonomik anlamda kötü etki doğuracağı açık 
bir şekilde belirmiştir. Kaddafi’nin düşeceği 
takdirde petrol ve doğal yataklarının işlenme
si, silah tedariki ve büyük çaplı inşaat proje
ler konusunda Rusya ile varılan anlaşmaların 
askıya alınacağı tahmin edilmiştir.9 Böyle 
bir durumda Libya’ya müdahale konusun
da Rusya’rnn, süreci engelleyecek bir tutum 
içinde bulunacağı veya bulunması gerektiği 
düşünülebilmekteydi. Fakat bu konuda Rus 
yönetiminde görüş farkı ortaya çıkmış, Dev
let Başkam D. Medvedev Batı ile uzlaşma
cı bir tutum sergilerken Başbakan V Putin 
bunun tersi bir tavır ortaya koymuştu.65 Bu 
yaklaşım kısa süre sonra Devlet Başkam gö

revine seçilecek Putin’in Orta Doğu politika- 
lan konusunda daha sert tutum sergileyeceği 
ihtimalini de gündeme getirmişti.

Kaddafi Rejiminin Yıkılması 
Sürecinde Rusya’nın Tutumu

Kaddafi’nin, iktidarım ayakta tutabil
mek ve ayaklanmalan bastırmak için kendi 
halkına karşı başlattığı harekette çok sayıda 
sivil insan hayatım kaybetmişti. Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi Libya’daki bu 
süreçte 26 Şubat 2011 tarihinde oybirliğiyle 
aldığı 1970 sayıh kararla uluslararası toplum 
adma ilk ciddi tepkisini ortaya koymuştur. 
Bu karar öncesi ise 22 Şubat 2011 tarihinde 
GK yaptığı toplantıda Libya’daki gelişmeleri 
yakından takip ettiğini belirten ve gerektiği 
takdirde duruma el koyabileceğini ima eden 
bir bildiri yayınlamıştır.10 Fakat buna rağmen 
durum daha da ağırlaşmıştır. Bunun üzerine 
Güvenlik Konseyi yeniden bir durum değer
lendirmesi yaparak Libya’da yaşananların sa
dece insani boyutu olan ulusal asayiş meselesi 
olmaktan çıkarak uluslararası banş ve güven
liği tehdit eden bir mesele haline geldiğini be
lirtmiş, BM Antlaşmasının askeri kuvvet kul
lanılması dışında her türlü zorlama tedbirleri 
uygulamasına imkân veren 41. maddesine 
açıkça atıfta bulunarak 1970 (2011) sayılı ka
rarım almış ve Libya hükümetine karşı zorla
ma ve baskı sürecini başlatmıştır.11 1970 sayı
lı BM kararırım uygulanmasına ilişkin Rusya 
Devlet Başkam kararnamesinde12 Rusya’dan 
Libya’ya her türlü silah ve mühimmat, savaş 
makine ve araçlan, askeri teknolojik ve yedek 
parçaların tedariki yasaklanmıştır. Aynca Lib-
(5) РЖД построит в Ливии железную дорогу Сирт-Бенгази, http:// 

www.finam.ru/analysis/newsitem2DBlC/default.asp, 17.04.2008
(6) Ольга Самофалова, Вера Козубова. Подсчет убытков, http-У/ 

vz.ru/economy/201 l/3/28/479266.html, 28.03.2011.
(7) Avrupa ülkelerine Kuzey Afrika’dan yapılan petrol ve gaz ihracatı 

ağırlıklı olarak Libya (%15) ve Cezayir’den (%20) yapılmaktadır.
(8) Маша Александрова. Арабский мир: упущение явыгода

России, http://www.bbc.com/russian/business/2011/04/110420_
arab_russia_economics.shtml, 20.04.2011.

(9) Владислав Сенькович. Россия и Ливия: что нас ждет в 
обозримом будущем? 05. 09.2011, http://russiancouncil.ru/in- 
neı/?id_4=37#top-content

(10) Bkz: Mehmet Emin Çağıran. Birleşmiş Milleder Zorlama ...(ss- 
15-20).

(11) Mehmet Emin Çağıran. Birleşmiş Milleder Zorlama ..., s. 17.
(12) 9 Mart 2011 tarihli kararname

http://www.finam.ru/analysis/newsitem2DBlC/default.asp
http://www.bbc.com/russian/business/2011/04/110420_
http://russiancouncil.ru/in-


ya’ya giden ve Libya’dan gelen yüklerin kont
rol edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 13 Fakat 
BM GK’nin bu kararıyla uygulamaya konulan 
zorlama tedbirleri14 yetersiz kalmış, Libya’ya 
karşı bir uluslararası askeri müdahale yapıla
cağı takdirde sorunun çözülebileceği kanaa
tine varılmıştır. 17 Mart 2 0 1 1  tarihinde 1973 
sayılı yeni bir karar alınmış15 ve bu kararla as
keri müdahalenin önü açılmıştır. Söz konusu 
kararda, Libyalı yetkililerin yaklaşık üç hafta 
önce alman 1970 (2011) saydı karara uyma
dıkları, ülkede durumun daha da kötüleştiği, 
şiddetin tırmandığı ve sivil kayıpların arttığı 
vurgulanmıştır. Ayrıca Kaddafi yönetiminin 
paralı askerler de kullanarak keyfi tutukla
malar, kayıplar, işkence, toplu ölüm cezalan 
gibi uygulamalarla insan haklarım ağır ve sis
temli bir şekilde ihlal etmekte olduğunun ve 
aynı zamanda medya mensuplarına karşı da 
şiddet ve yıldırma eylemlerinde bulunduğu
nun altı çizilmiştir. Aynı kararda, ülkede sivil 
halka yönelik yaygın ve sistemli saldırıların 
insanlığa karşı suç olarak nitelendirilebile
ceğini hatırlatılmıştır. 16 Bu yüzden Güvenlik 
Konseyi, Libyak yetkililerden uluslararası 
hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerim 
yerine getirmelerini, sivilleri korumak için 
her türlü gerekli önlemi almalarım ve insani 
yardımın hızlı ve engelsiz bir şekilde ülkeye 
ulaşılmasını sağlamalarım istemiştir. Ayrıca, 
Libya hava sahasmda, insani yardım amaçlı 
ve yabancı devletlerin vatandaşlarının ülke
den tahliye edilmesi amacıyla yapılan uçuşlar 
dışındaki tüm uçuşlar yasaklanacaktır. 17

17 Mart 2011 tarihinde oylanan karar 
tasarısı 1 0  “evet” ve 5  “çekimser” oyla kabul 
edilmiştir. BM GK’nin iki daimi üyesi Rusya 
ve Çin, üç geçici üyesi Almanya, Hindistan 
ve Brezilya “çekimser” oy kullanmışlardı. 18 

Çekimser oy kullanmasına rağmen, 19 Mart 
2 0 1 1 ’de koalisyon güçlerinin yaptığı aske
ri müdahale sonrası ilk itiraz da Rusya’dan 
gelmiştir. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Aleksandr Lukaşeviç 4dökülen kanın en kısa 
sürede durması ve ülkedeki iç çatışmanın ka
lıcı bir biçimde çözümlenmesi için LibyalIla

rın birbirleriyle diyalog kurmaları gerektiğini 
düşünüyoruz” açıklamasında bulunmuştur. 19 

Rusya’nın BM’deki daimi temsilcisi Vitali 
Çurkin karan keskin bir şekilde eleştirmiş,
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bunu “acele 
alınmış bir karar” olarak nitelendirmiştir.
Aym yaklaşım Putin’in gerek karara yönelik, 
gerekse Batının Libya’ya müdahale konusun
da yaptığı değerlendirmelere de yansımıştı.20 

Rusya Dışişleri Bakanlığı operasyonda sivil 
kayıplar olduğuna dair bilgi aldıklarım ve 
“ayırt etmeksizin güç kullanımına son veril
mesi gerektiğini” bildirmişti. Yapılan açıkla
mada, hava saldırılarında 48 sivilin öldüğü,
150 sivilin de yaralandığına dair bilgi aldık
larım belirtmiş, aynca uçuşa yasak bölge ve 
sivillerin korunmasını öngören yasanın yet
kilerinin aşıldığım ifade edilmiştir.21 Dışişleri 
Bakam Sergey Lavrov Libya’ya yönelik askeri 
müdahalenin uluslararası terörizmi tetikleye- 
bileceği uyansmda bulunarak “Eğer durum 
kontrolden çıkarsa, uluslararası terörizmin 
yeni meydan okumalan ve diğer birçok geliş- 5 3 7  

me ile karşı karşıya kalabiliriz” demişti.22 Bu 
süreç boyunca Rus yetkililerinin yaptığı açık
lamalar paradoksal nitelikliydi ve bu konuda
(13) Россия вводит запрет на поставки оружия в Ливию, http:// 

www.bbc.com/russian/international/2011/03/110310_russia_lib- 
ya_sanctions.shtml, 10.03.2011

(14) Bu tedbirler arasında bir kısmı hukuk ihlallerini Uluslararası Ceza 
Mahkemesine (UCM) götürmek, silah ambargosu, seyahat yasağı, 
karara ek olarak yayınlayanmış listede yer alan şahısların seyahat 
hürriyederine sınırlama getirilmesi, yine karara ek olarak yayın
lanmış listede yer alan Kaddafi ailesine mensup altı kişinin mal 
varlıklarının dondurulması öngörülmüştür. Bkz: Mehmet Emin 
Çağıran. Birleşmiş Milleder Zorlama ..., s. 17-20.

(15) Karar tasansı Ingiltere, Lübnan ve Fransa tarafından BM Güven
lik Konseyine sunulmuştur.

(16) Mehmet Emin Çağıran, Güvenlik Konseyinin Libya’ya Askeri 
Müdahale Karan, Ortadoğu Analiz, Cilt: 3 - Sayı: 28, Nisan 2011 
(ss. 42-48).

(17) BM Libya’yı uçuşa yasak bölge ilan etti, http://www.hurriyet.com. 
tr/dunyâ^l7301358.asp, 23.03.2011. Kararın Türkçe tercümesi 
için bkz. Birleşmiş Milleder Güvenlik Konseyi’nin Libya Hak- 
lundaki 1973 (2011) Sayılı Karan (Çeviren: Naim Demirel-Miray 
Azaldı), KüreselBaktş, Yılıl, Cilt: 1, Sayı:3, Ekim 2011

(18) BM Libya’yı uçuşa yasak bölge ilan etti, http://www.hurriyet.com. 
tr/dunya/17301358.asp, 23.03.2011.

(19) Libya operasyonuna ilk itiraz Rusya’dan, http://www.hurriyet. 
com.tt/libya-operasyonuna-ilk-itiraz-rusyadan-17319157,21 Mart 
2011.

(20) Дмитрий Ермолаев: Дмитрий Медведев и целостность 
российской позиции по Ливии, http://regnum.ru/news/po- 
lit/1386079.html#ixzzlHMBZ5lsE, 22.03.2011.

(21) Rusya’dan Libya operasyonuna tepki: Sivilleri öldürüyorsunuz, 
http://haberrus.com/politika/7622-Rusyadan-Libya-operasyonu- 
na-tepki-Sivilleri-olduruyorsunuz.html, 20.03.2011

(22) Lavrov: Libya’ya batılı müdahale, uluslararası terörizmi tetikle- 
yebilir, http://haberrus,com/politika/7636-Lavrov-Libyaya-bati- 
li-mudahale-uluslararasi-terorizmi-tetikleyebilir.html, 22.03.2011 YE
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Rusya’nın dış politikasında kesin bir çizginin 
olmadığı defalarca, bariz bir şekilde kendi
ni göstermiştir. 1 1  Haziran 2011 tarihinde 
“Russkaya gazeta’ ya söyleşisinde S. Lavrov, 
Kaddafi’nin halen lider olduğunu vurgular
ken ertesi gün Washington’da “Rusya’nın 
Sesi” radyosuna “Kaddafi’nin gitmesi lazım, 
ona yeni Libya’da yer yok” demiştir. 23

Moskova’dan Çifte Tutum

Bu kadar sert eleştirileri yapan Rusya 
“çekimser” oy kullanarak neden bu kara
ra yeşil ışık yakmıştır? Öncelikli olarak, bu 
konuda yapılan değerlendirmelerde “Med
vedev-Putin tandemi”ne vurgu yapılmış, 
Moskova yönetiminde, üst düzeyde iç ve dış 
politika konusunda görüş ayrılıkları olduğu 
ve bundan sonraki süreçte Medvedev-Putin 
ayrışmasının daha da derinleşeceği dile geti
rilmiştir.24 Her iki liderin yaptıkları açıklama
lar Moskova yönetiminin önemli bir konuda 

5 gg görüş ayrılığı içinde olduğunu gözler önüne 
sermiştir.

Başbakan Putin Rusya’nın Udmirtia 
Cumhuriyeti Voktinsk füze üretim fabrika
sında incelemelerde bulunduğu sırada işçi
lerle bir araya geldiğinde şunları söylemişti: 
“Hükümet, Rusya’nın dış politika konuları 
ile ilgilenmiyor. Ancak ben Libya’ya müda
hale konusunda şahsi fikirlerimi söyleyebi
lirim. Hiçbir parametreye göre Libya rejimi 
demokratik ülke kriterlerine uymuyor. Bu 
çok açıktır. Ancak bu yabancı ülkelerin bir 
başka ülkenin içişlerine, silahlı çatışmalarına 
karışabileceği ve taraflardan birine destek ve
rebileceği anlamına gelmiyor.” Putin Libya’ya 
yapılan operasyonun ve Birleşmiş Milleder 
müdahale kararırım Orta Çağ dönemindeki 
haçlı seferleri çağırışına benzediğini söylemiş 
ve ABD’nin, sorunlu ülkelere müdahalesinin 
bir alışkanlık haline geldiğini ifade etmiştir.25 

Putin yanlısı “Naşi” ve “Stal” (Çelik) adlı 
gençlik gruplan da batılı ülkelerin büyükelçi
liklerinin önünde toplanarak Libya’ya yönelik 
operasyonu protesto etmişlerdi.

Devlet Başkam Medvedev konuşma
sında şöyle demiştir: “Libya’nın bu duruma 
düşmesinin nedeni kendi halkına karşı işledi
ği suçtan kaynaklanıyor. Libya’da yaşananlar 
yönetimin rezaletini ortaya koyuyor. ”26 Aynca 
isim vermeden “haçlı seferi” kavramının doğ
ru bir ifade olmadığına dikkat çekerek Putin’i 
eleştirmiş, “Medeniyetler çatışmasma neden 
olacak ‘haçlı seferleri’ gibi kavramların kul
lanılmasından kaçınmalıyız... Her şey bugün 
yaşanandan çok daha kötü durumlara gidebi
lir...” hatırlatmasında bulunmuştu.27 Medve
dev Rusya’nın çekimser oy kullanmasıyla ilgi
li kararma şöyle bir açıklama getirmişti: “Bu 
kararın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bu
nunla birlikte bu karar bizim genel olarak Li
bya’da neler olduğu ile ilgili düşüncelerimizi 
yansıtıyor.” Zaten kısa süre önce Medvedev 
Rusya’nın Libya’daki büyükelçisi Vladimir 
Çamov’u görevden almıştır. VÇamov olaylar 
başladıktan sonra Kaddafi’yi savunan radikal 
açıklamalarda bulunmuştur. Medvedev’in 
açıklamasının ardından Putin’in basm danış
mam Dmitri Peskov yeniden bir değerlen
dirme yaparak, Putin’in yaptığı açıklamanın, 
onun kişisel görüşü olduğunu, dış politika 
konularının Kremlin tarafmdan belirlendiğini 
ifade etmiştir.28

Medvedev-Putin aynşması Batının 
dikkati de çekmiştir. ABD Başkan Yardımcısı 
Joe Biden Moskova seferinde Putin’le görüş
tüğünde kendisine yeni dönemde adaylığını 
ileri sürmesinin uygun olmayacağım belirt
miş, muhaliflerle görüşmesinde ise Rusya’nın 
Putin’den yorulduğunu, bu yorgunluğun git
tikçe artacağım ve Arap dünyasındaki olaylara
(23) Сергей Лавров: Каддафи “нет места в новой Ливии”, http:// 

www.bbc.com/russian/rolling_news/2011/07/110712_m_gadda- 
fi_lavrov.shtml, 12.07.2011.

(24) Артем Кречетников. Медведев и Путин: говорим Ливия, 
подразумеваем Кремль, http://www.bbc.com/russian/rus- 
sia/2011/03/110322_medvedev_putin_libya.shtml, 22 марта 
2011, . 1

(25) Putin: Libya’ya müdahale Orta Çağ seferine benziyor -1, http://
haberrus.com/politika/7627-Putin-Libyaya-mudahale-orta-
cag-hacli-seferine-benziyor—l-.html, 21.03.2011.

(26) Medvedev, Putin’le çelişti: Libya’ya müdahaleyi haçlı seferleri 
ile mukayese etmek doğru değil, http://haberrus.com/politi-
ka/7630-Medvedev-Putinle-celisti-Libyaya-mudahaleyi-hacli-se-
ferleri-ile-mukayese-etmek-dogru-degil.html, 21.03.2011 ■

(27) Medvedev, Putin’le çelişti...
(28) Lavrov: Libya’ya batılı müdahale...,

http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2011/07/110712_m_gadda-
http://www.bbc.com/russian/rus-
http://haberrus.com/politi-


benzer olayların yaşanmasına neden olacağını 
söylemiştir. 29 Batıdan farklı olarak Rusya’da 
bu ayrışmanın yapay nitelikli olduğu, gerçek
lerle bağdaşmadığı görüşü daha ağırlıklı idi. 
Rus uzmanlarla yapılan mülakadarda Mos
kova’mn kasten çelişkili tutum sergilediği, 
iyi poüs-kötü polis oyunun oynandığı, zira 
Medvedev ve Putin’in aynı madalyanın iki 
yüzü oldukları dile getirilmiştir.30 Rusya’nm 
aleyhte oy kullanması, sürecin dışında kalma
sı Rus dış politikasının son dönemde sergile
diği “Batıyla işbirliğinden yana” imajına gölge 
düşürebilirdi. Bu anlamda Rusya’nm kararla 
ilgili çekimser oy kullanması bir anlamda “ça
resizlik” olarak görülebilir. Oyunu bu şekil
de kullanarak Rusya bir taraftan uluslararası 
harekete yeşil ışık yakmış, diğer taraftan da 
harekete yönelik eleştiri yapma serbestliği ka
zanmıştır.

Sonuç

Medvedev’in Libya konusundaki tu
tumu birçok araştırmacı tarafından pragma- 
tik ve gerçekçi bir tutum olarak değerlendi
rilmiştir. Zira Rusya’nm Kaddafi ile ilgili ne 
düşündüğüne bakılmaksızın dönemin şartları 
altıda Libya’daki rejimi kurtarmak imkânsız
dı. Medvedev bir taraftan Batıyı eleştirirken 
diğer taraftan Libya konusunda tarafsız kal
makla ileride ortaya çıkan sorunlardan dolayı 
Rusya’nın sorumluluk taşımayacağını vurgu
lamıştır. 31 Kaddafi rejimi her bir halde yıkıl
maya mahkûmdu. Bu durumda Medvedev’in 
izlediği çizgi Rusya açısından maceracılıktan 
uzak, reel politikanın bir gereği olarak kendi
ni doğrulamıştır. Hatta Rusya BM GK kararı
nı veto etse bile ABD ve NATO veto kararım 
bir şekilde delerek sonunda Libya’ya askeri 
müdahalede bulunacaklardı.32

BRIC ülkelerinden hiçbirisi Rusya’nm 
veto kararını desteklemeye hazır değildi. 
Rusya’nın dışında veto hakkım kullanabile
cek Çin, bu hakkım kullanmamış ve o da çe- 
kimser kalmayı tercih etmiştir. Hindistan ve 
Brezilya her ne kadar veto kullanma hakkına

sahip olmasalar da BM GK karan konusunda 
olumsuz çıkış yapabilme olanağına sahip idi
ler. Fakat bu ülkeler de çekimser oy kullan
mışlardı.33 Rusya ve Çin’in askeri müdahale
ye karşı olduklarım beyan etmelerine rağmen 
veto haklarım kullanmamalan ABD’nin ön- 
cüllüğündeki ve Ingiltere ile Fransa’nın için
de yer aldığı bloğun 1990’da başlayan ulus
lararası siyasetteki belirleyici üstünlüğünün 
halen devam ettiğini göstermiştir.34 Bu şartlar 
altında Rusya’nm veto hakkım kullanması, 
onu uluslararası sistemde yalnızlığa iterek zor 
durumda bırakacaktı.

Kaddafi’nin düşeceğine kesin gözüyle 
bakıldığı bir ortamda ona verilecek destek 
Rusya’nm yeni yönetimle diyalog kurma po
tansiyelini zayıflatmış olacaktı. Bu yüzden 
Rusya, Libya’da ekonomik anlamdaki kayıp
lan telafi etmeyi düşünerek çekimser oy kul
lanmayı tercih etmiştir.35

Gerek Irak, gerekse Libya müdahalesi 
olsun, Rusya’nm bu durumda çok fazla ya
pabileceği bir şey yoktu. Aynca her iki devlet 
Rusya için stratejik ortak değildi. Fakat bu 
iki ülkeyle ilgili yaşanan gelişmeler genel an
lamda Rusya’nın Orta Doğu’daki mevzilerini 
önemli ölçüde sarsmıştı. İlerleyen dönemde 
Suriye’de iç savaşın ortaya çıkması Rusya’yı 
duruma müdahale etmek ve Esed rejimi
ni korumak açısmdan çok fazla zorlamıştı. 
Irak ve Libya’dan farklı olarak Suriye Rusya 
açısmdan stratejik öneme sahip bir ülkedir. 
Suriye Arap dünyasında Rusya’nın tek ve 
güvenilir müttefikiyken Rusya’nm eski Sov- 
yeder Birliği topraklan dışında (“uzak hariç”) 
askeri üs (Tartus) bulundurduğu tek ülkedir. 
Suriye aynca Rusya açısmdan küresel İsla-

(29) Harri Kasparov’un “Эхо Москвы” radyo sayfasındaki bloğu: 
“Откровенный разговор в Спасо-Хаус” http://www.echo.msk. 
ru/blog/kasparov_garry/756571-echo/

(30) Bu görüş Rusya'nın birkaç Orta Doğu uzmanı, aynca muhalif ba
sın mensuplarından biriyle yaptığımız mülakatta dile getirilmiştir.

(31) Россия: победа повстанцев положит конец войне в Ливии, 
http://www.bbc.com/russian/russia/2011/08/110822_libya_rus- 
siajreaction.shtml, 22.08.2011

(32) Борис Рожин, Почему Россия сдала Ливию? http://plainnews. 
nVpub-4.html

(33) Путин и Медведев размялись на Каддафи, http://svpressa.ru/ 
politdc/article/40816/, 22.03.2011.

(34) Mehmet Emin Çağıran, Güvenlik Konseyinin........ s. 48
(35) Путин и Медведев размялись...,

http://www.echo.msk
http://www.bbc.com/russian/russia/2011/08/110822_libya_rus-
http://plainnews
http://svpressa.ru/


mi cihadın yayılmasına engel olan bir devlet 
olarak da önem taşımaktadır. 36 Bu yüzden, 
beklendiği gibi Rusya Suriye konusunda ol
dukça sert ve barışmaz bir tutum sergilemiş, 
hatta Esed rejimine hava kuvvederiyle doğ
rudan askeri destek sağlamıştır. Suriye me
selesindeki kararlılığım kesintisiz bir şekilde 
sürdüren Rusya, önemli ticari partneri, ayrıca 
bölgedeki denge politikasını açısmdan büyük 
öneme sahip komşusu Türkiye ile ilişkilerin 
gerginleşmesini göze almıştır. Şimdilik Rus
ya'nın Suriye konusunda izlediği politikadan 
her hangi bir şekilde taviz vermediği görül
mektedir.
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