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MOSKOVA PENCERESİNDEN SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN AFRİKA
POLİTİKASI (1945‐1991)
Mustafa ÖZTÜRK

Öz
Rusya’nın Afrika ülkeleri ile olan ilişkileri bir asırdan fazla bir süreyi geride bırakmıştır.
Hâlbuki bu zaman dilimi, Batı Avrupa ülkelerinin Afrika kıtası ile olan ilişkilerinin tari‐
hiyle mukayese edildiğinde daha yeni bir dönem olarak nitelendirebilir. Etiyopya ile
Çarlık Rusya arasında mezhep merkezli başlayan Afrika teması, SSCB döneminde Afri‐
ka’nın diğer ülkelerini de kapsayıcı ideoloji ve jeopolitik merkezli siyasi, askeri, ekonomik
ve sosyo‐kültürel alanlarda çok boyutlu safhaya sürüklenmiştir. Nitekim II. Dünya Sava‐
şının Moskova açısından en zor zaman dilimi olan 1943 yılında Mısır ve Güney Afrika ile
diplomatik ilişkiler kurulmuştur. Ardından 1958’de Tunus, 1959’da ise Fas ile ilişkiler ağı
sürdürülmüştür. Bu ülkeleri Libya, Nijerya, Angola ve diğer güney ülkeleri takip etmiştir.
Soğuk savaş döneminde, ABD ile rekabetin bu kıtaya da sıçradığı, Sovyetlerin Afrikalı
ülkelerle enerji, ticaret ve askeri alanlarda temaslar kurduğu ve sosyalist ideolojinin ya‐
yılması için ayrıntılı çalışmalarda bulunduğu da malumdur. Afrikalı gençlerin gerek
kendi topraklarında gerekse de SSCB’nin önemli şehirlerinde yetiştirilmesi de öncelikli
hedeflere uygun adımlarla gerçekleştirilmiştir. Başarısız Afganistan savaşı tecrübesinin
ardından yaşanan iç çalkantılar, ekonomik sorunlar ve komünist parti içinde meydana
gelen fikirsel ayrılıklar sonucu SSCB’nin dağılmaya yüz tutması, Moskova’nın dış politi‐
kalarına yansımıştır. Dolayısıyla siyasi parçalanma ve yeni yapılanmanın yetersizlikleri
Moskova’nın Afrika politikasının da durağanlaşmasına ve haliyle güç yitirmesine vesile
olmuştur.
Bu çalışma, Soğuk Savaş döneminde SSCB’nin Afrika politikalarını ve bu politikalarla
elde etmek istedikleri amaçlarını Rusça eserler başta olmak üzere kaleme alıp değerlen‐
dirmektedir.
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THE AFRICAN POLICY OF SOVIET UNION FROM THE ASPECT OF MOSCOW
Abstract
Russia and the African states has had relations for more than a century. However when we compa‐
re the history of the relation between Western Europe countries and Africa, it is possible to label the
contact of Slavs with these warm lands as new. But the sectarian centric contact to Africa which
started with Ethiopia in Tsarist Russia era continued in the USSR era as well including other
countries of Africa in ideological, geopolitical, political, military, economic, and socio‐cultural
fields. Hence in 1943, the hardest time of the Word War II for Moscow, diplomatic relations were
established with Egypt and South Africa. Afterwards the relation network continued with Tunisia
in 1958 and with Morocco in 1959. Libya, Nigeria, Angola, and other southern countries followed
these countries. It was known that in cold war era, when the rivalry with the USA spread to this
continent, Soviets contacted with African countries in the fields of energy, trade and military, and
they also tried to spread their socialist ideology. Educating African youth in their own land and in
the major cites of the USSR was a suitable step to primary goal of the USSR. As a result of the
inner turmoil which occurred after the unsuccessful Afghan war experience, economic problems
and political tensions in communist party, the USSR began to collapse. And these events reflected
to its foreign policy. Consequently, the effects of political collapse and lack of reorganization led to a
slowdown in the African policy of Moscow.
Instead of explaining the African policy of the USSR in the Cold War era and what she wanted to
get through these policies by the third person with the western sources which are far away from
Moscow, this study writes and evaluates these in the light of sources which were written in Rus‐
sian.
Keywords
USSR, Africa, Cold War, Guinea, Ghana, Egypt, Ethiopia, Libya
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GİRİŞ
Rusların sıcak denizlere ulaşarak Afrika’da toprak ya da sömürü elde
etme düşüncesi Çar Pyotr Alekseyeviç Romanov’a (1672‐1721) kadar uzanır.
İsveç Krallığı’nı Kuzey Savaşları’nda (1700‐1721) mağlup ederek, Baltık
Denizi ve Batı’ya Fin Körfezi üzerinden açılan bugünkü St. Petersburg top‐
raklarını ele geçirse de sıcak denizlere sahip olamamıştı. Bir başka ifade ile
XVIII. asır Rusyası’nın jeopolitik olanakları ile deniz kuvvetleri deneyimi
Çar’ın hayallerini gerçekleştirmeye olanak sağlayamamıştı. Batı’da İsveç
Krallığı ve Polonya güneyde ise Osmanlı İmparatorluğu, İran ve Kafkas
Halkları ile olan zorlu ve yıpratıcı savaşlara içeride Batılılaşmak için giriştik‐
leri reform hareketlerinin ağır maddi faturası eklenince uzun bir süre bu
konu gündeme alınmamıştı. Sıcak denizlere inme meselesi, Çar I. Pyotr’dan
sonra en çok Prusya asıllı Çariçe II. Katerina (Sophie Auguste Friederike von
Anhalt‐Zerbst‐Domburg /1729‐1796) tarafından ciddiye alınarak donanmaya
ve sıcak deniz politikasına ayrı bir önem verildi. İstanbul’u elde edip Tsarg‐
rad (Çar Şehri) haline getirmek için “Grek Projesi” adı altında bir mücadeley‐
le Osmanlı İmparatorluğunu karşısına alarak hummalı savaşlar gerçekleş‐
tirmiş olsa da, o dönemin Çarlık Rusyası’nın gücü Karadeniz’de sınırlı kal‐
mış başka bir ifade ile Akdeniz çanağında toprak elde eden başarılı operas‐
yonlar gerçekleştirememişti. Dolayısıyla Çarlık Rusya XVII. ve XVIII. asır‐
larda Afrika kıtası sömürge yarışında güçler arasında kendisine yer bula‐
mamıştı.1 Ancak XIX. asrın sonlarında Afrika ve sıcak denizler meselesi St.
Petersburg’da yeniden gündeme taşındı. Etiyopya’nın Ortodoks kimliği
Kışlık Saray (Зимний дворец) tarafından göz ardı edilmemişti. III. Aleksandr
döneminde Etiyopya ile 1889’da başlayan ilişkiler ne var ki, Rusya’da ve
Avrupa’da meydana gelen bazı gelişmeler sonucu gelişimini tamamlaya‐
madı.
1917 Rus İhtilâli ve yaşanan iç savaş sonrası Moskova’da kurulan
SSCB’nin Çarlık Rusya’ya ait ilkeleri reddetme anlayışı Sovyet dış politika‐
sına da sirayet etti. Sovyetler gerek iç politikada gerekse de dış politikada
merkeze sosyalist‐komünist ideolojiyi yerleştirdi. Böylece nüfuzu yaymada
1

Afrika adı ilk olarak Kartaca’ya ayak basan Romalılar tarafından Afri ya da Africani olarak bilenen kabilelere verilen isim
olarak bilinir. Ancak 1981 yılında yapılan araştırmanın sonucuna göre Berberilerdeki İfri (deve) kelimesinden geldiği görüşü de ileri sürülmüştür. Batılı büyük güçlerin hırslı ve stratejik paylaşımları sonucu özellikle 1881-1914 yılları arasındaki çizilen haritalarla şekillenen insanlığın kültür beşiği Afrika kıtası, sahip olduğu 30.3 milyon km2lik alanıyla kara yüzölçümünde dünyanın %20.4’ünü oluşturmaktadır. Kuzey, Batı, Doğu, Merkez ve Ekvator gibi faklı yönlerden öneme
haiz bu kıta, sahip olduğu 1 milyar nüfusuyla dünya nüfusunun %15’ini bünyesinde bulundurmaktadır. 54 devletli (ayrıca 3 sınırlı tanınmış devlet) ve dokuz bölgeli bu kara parçası bilim insanlarına göre 200.000 yıllık buluntulara sahip olmasıyla ilk modern insanın (Homo sapiens) en kadim toprağı olarak da nitelendirilmektedir. Afrika’yı yine farklı bir bakış
açısıyla Kuzey (Arap), Tropik ve Güney şeklinde de ayırabiliriz. Politik bakış açısıyla ise Afrika dünyanın en genç kıtasıdır. Sıradan bir Afrika ülkesinin yaklaşık yarım asır önce devlet statüsünde değerlendirildiği akla getirildiğinde genç
yakıştırması anlam kazanabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz; S.V. Smulskogo-O.D. Abramovoy, Vneşnaya Politika Rossii: Teoriya i Praktika, İzd. Kniga i Biznes, Moskva 2013, s. 294-295.
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etnik ya da dini sınırlar ya da bariyerler aşıldı. Batılı sömürgeci güçlerden
oldukça yıpranmış Afrikalı halklar açısından SSCB yeni bir destek güç ola‐
bilirdi. Moskova, Afrikalı halkların taleplerini karşılayabilmek, sosyalist
fikirleri yayabilmek ve etkin nüfuz oluşturabilmek için II. Dünya Savaşın‐
daki galibiyetini bekledi. Zafer kazanmanın verdiği üstünlük algısıyla yeni‐
dünya düzeninde sosyalist‐komünist peykler oluşturabilmeye yönelik dış
politika açılımlarına ilgi duydu. Moskova açısından Afrika, ABD ile küresel
alanda rekabete giriştiği Soğuk Savaş’ta stratejisi yüksek önem verilmesi
gereken özel bir kıta olarak nitelendirildi. Bu amaç doğrultusunda sosyalist
rejimler kurmak ya da desteklenmek, uzman yetiştirmeye ya da kurum
oluşturmaya yönelik eğitim ve sağlık altyapısını tesis etmek, fabrikalaşmaya
ilaveten makineli tarıma geçişi sağlamak, askeri birimleri güçlendirmekle
birlikte teknik destek vermek gibi çok yönlü faaliyetlere girişildi.
A. İLK DİPLOMATİK TEMAS
Rusların Afrikalılarla ilk resmi teması 1898 yılında Etiyopya sayesinde
gerçekleşmiştir. Taraflar arasında diplomatik ilişkileri oluşturmada Etiyop‐
ya’nın sahip olduğu Ortodoks mezhebine mensup halkı, bölgeye yönelik
Rus ilgisinin başlangıç noktası olmuştur. Nihayetinde Çar Aleksandr Alek‐
sandroviç Romanov’un (1845‐1894) Etiyopya İmparatoru II. Melenik’e (Sah‐
le Mariam / 1844‐1913) teğmen Viktor Fyodoroviç Maşkov’u Novoye Vrem‐
ya (Yeni Zaman) muhabiri olarak 1889’da göndermesi ile diyalog kapısı ara‐
lanmıştır.2 Çarlık Rusya ile Etiyopya arasındaki ilişkilerin başlangıç noktası
da Addis Ababa olarak tarihe geçmiştir.3 Çarlık Rusyası’nın Etiyopya’ya
sağladığı siyasi ve askeri destek her ne kadar Rusların bu toprakları ele ge‐
çirmesine sebebiyet vermese de en azından onun Batılılarca sömürülen Af‐
rika koloni devletlerinden biri haline getirilmesini de engellemiştir.
Rusların Afrika ilgisine XIX. asırda verilebilecek bir başka örnek 1889’da
Kazak asıllı Nikolay İvanoviç Aşinov’un bugünkü Cibuti topraklarını Sagal‐
lo adı altında ele geçirmesidir. Ancak Aşinov’un Fransızlarca kısa bir süre
sonra bölgeden atılması Rusların Afrika konusundaki deneyimsizliğinin ve

2

3

Çarlık Rusya’nın Etiyopya’ya ilgi duymasındaki en önemli unsur, Etiyopya’da yaşayan Ortodoks Hristiyanların varlığı ve
onlar üzerinden dinsel ve siyasi politika geliştirmek istemesiydi. Ayrıca Süveyş Kanalının açılmasından sonra önemi artan Afrika kıtasında Etiyopya üzerinden kendine bağlı bir uydu devlet oluşturmak istemesi de önemsenmesi gereken
nedenler arasındadır. Rus elçi Viktor Fyodoroviç Maşkov uzun ve meşakkatli yolculuğu sonucu Etiyopya’ya bazı özel
hediyeler ve 350 tüfek ile ulaşmıştır. AVPRİ, F.№151, Op.482, D.1999, L. 60.; A.İ. Kohanovskiy, Abissiniya Doklad Ministru İnostrannıh Del S. Sazonovu A. Kohanovskogo, Bıvşego Vraça pri İmperatorskoy Rossiyskoy Missii v Abissinii,
ot 1 İyunya 1913 g., Novıy Vostok, 1922, Vıps. 1. s.331.; V.N. Lamzdorf, Dnevnik 1886-1890 гг. Moskva-Leningrad
1926, s. 124.
1917 Rus İhtilali ile askıya alınan diplomatik ilişkiler, Etiyopya’nın isteği üzerine Nisan 1943’te kaldığı yerden yeniden
başlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz; Getahun Benti, Addis Ababa Migration and the Making of a Multiethnic Metropolis,
1941-1974, Red Sea Press, 2007.
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güçsüzlüğünün neticesi olarak tarihe geçmiştir.4 Özellikle batılıların dünya
siyaseti ve ticaretini yönetme stratejilerinin bir sonucu olarak sömürü par‐
sellerine çevirdiği bu yaşlı kıtanın siyasi çehresi 1881‐1914 yılları arasında
üzerinde etraflıca düşünülmeden çizilen haritalarla (Afrika Talanı) belirlen‐
miştir. Açıkçası, VII. asırdan XX. asra kadar yaklaşık 30 milyon insanını
Arap ve Batı dünyasına karşı köle olarak veren bu sıcak topraklar, Belçika
Kralı II. Leopold’un çağrısıyla 1884‐1885 yılları arasında toplanan Berlin
Konferansı sonucu Rusların esamesi okunmadan politik yönden belirgin bir
tarzda şekillendirilmiştir. Rusların Çar III. Aleksandr ve Çar II. Nikolay
dönemlerinde Afrika’ya yönelik etkin bir açılım izleyememesinin nedenleri
arasında Rusya’nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, ulus akımlarının
etkileri sonucu iç meselelere yoğunlaşması, İngiltere ya da Fransa gibi güç‐
lerle Afrika nedenli bir diplomatik/askeri çatışmadan kaçınılmak istenmesi,
Rus‐Japon Savaşı ve coğrafi etkenler sıralanabilir.
B. RUSYA’DAKİ GELİŞMELERİN AFRİKA POLİTİKASINA OLAN
ETKİLERİ
Kore ve Mançurya üzerindeki nüfuz mücadelesi sonucu Çarlık Rusya
ile Japonya arasında Mançurya ve Sarı Deniz’de meydana gelen savaş (8
Şubat 1904‐ 9 Eylül 1905), Rus iç kamuoyunu ve ekonomisini derinden etki‐
lemiş ve rejim karşıtı devrimci hareketin gelişmesine ortam hazırlamıştı.
Nitekim 1905 İhtilali sonrası kendi iç meseleleriyle uğraşan Çarlık Rusya
açısından Afrika siyaseti, St. Petersburg’un öncelik vermediği en uzak dış
politika konuları arasına girmişti. Almanların ve İtalyanların XIX. asır so‐
nunda birliklerini tamamlayarak giderek sanayileşmesi ve hammadde ihti‐
yacının belirmesi, kolonicilik hırsına ve yayılmacı bir dış politika anlayışına
kapılması Kışlık Sarayı (Зимний дворец) her geçen gün biraz daha endişe‐
lendiriyordu. Sömürge yarışında geç kalan bu güçlerin baskıcı dış politika‐
ları ile ekonomik kaygı ve hırsları büyük güçler arası bloklaşmaları berabe‐
rinde getirmişti. Nitekim tarihte birçok kez olduğu gibi Almanlar ile Ruslar
yine karşı karşıya gelmişti. 1914’te başlayan I. Dünya Savaşı, Rusya’yı özel‐
likle Avrupa cephelerinde Almanlar karşısında oldukça yıpratmıştı. Alman‐
lar karşısında cephelerde gösterdiği başarısızlık, zayıf ekonomisi ve teknik
yönden hantallaşan ordusu ile savaşın daha fazla yükünü kaldıramayan
Petrograd, 1917 İhtilali’nin önüne geçememişti. Bolşeviklerce ekonomideki
istikrarsızlığın ve savaşlardaki başarısızlığın müsebbibi olarak görülen Çar
II. Nikolay ve ailesi V.İ. Lenin’in emriyle 17 Temmuz 1918’de Yekaterin‐

4

http://www.ruskazak.ru/43/73/ (14.02.2016).
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burg’ta infaz edilmiştir.5 Bolşeviklerle Menşeviklerin 1917’den 1922 yılına
kadar sürdürdükleri, üç milyona yakın insanın hayatını kaybettiği, on üç
milyon sivilin ise olumsuz etkilendiği bu büyük iç savaşın galibi V.İ. Le‐
nin’in önderliğindeki Bolşevikler olmuştu. İhtilal ile ortaya çıkan yeni rejim
ve yeni başkent, Çarlığa ait her şeyi reddettiği gibi o zamana kadar oluştur‐
duğu dış politikayı da bir kenara bırakmıştı. Her ne kadar, V.İ. Lenin’in
1921’de emperyalizm karşıtı görüşlerini dünyaya ilan etmesi ya da G.V.
Çiçerin bu sözleri düstur edinen dış politikalar geliştirmesi akla getirilse de
Sovyetlerin kurulduğu yıllarda sahip olduğu gücü Batılıların Afrika kolo‐
ni/sömürü düzenini dağıtabilecek düzeyde değildi. SSCB’nin kurulduğu ilk
yıllarda Moskova Afrika’ya yönelik sistemli politikalar geliştiremediği gibi
XIX. asrın sonlarında Etiyopya ile başlayan diplomatik süreç bitirilmiş, elçi‐
lik mekânları da kapatılmıştır.6
Kızıl Ordu’nun zaferi sonrası gücünü iyice pekiştirerek sosyalist‐
komünist ideolojiyi politik düstur edinen Bolşeviklerin Moskova’da kurdu‐
ğu SSCB, uzun olmayan bir süreçte ideoloji temelli bir nevi Avrasya İmpara‐
torluğu şekline büründü. İdeolojiyi merkeze alan SSCB, dış politikada Or‐
todoks milletlerin haklarını gözeterek açılım geliştiren Çarlık Rusyası’ndan
dahi daha yayılmacı ve etkili bir gücü hedefleyecekti. Ancak gerek savaş
öncesi Stalin döneminde SSCB’nin içinde yaşadığı kovuşturmalar dönemi
gerekse de Hitler Almanya’sının Avrupa’da bir tehlike olarak belirmesi gibi
faktörler Moskova’nın farklı bölgelere yönelik dış politika açılımlarının
önündeki en büyük engeller olarak karşılarına çıkmıştı. Ne var ki, II. Dünya
Savaşı’nın barut dumanı SSCB’ye kadar ulaşmıştı. Hemen hemen tüm kıta‐
ları farklı yoğunluklarla ve yollarla etkisi altına alan II. Dünya Savaşında
SSCB, Nazi Almanya’sına karşı 22 Haziran 1941 gece 04.00’dan, 9 Mayıs
1945’e değin 1418 gün Murmansk, Brest, Minsk, Kiev, Sivastopol, Odessa,
Stalingrad, Smolensk, Tula, Kerç, Novorossiysk, Kursk, Moskova, Lening‐
rad vb. gibi şehirlerinde savaşmış ve 26 milyon 600 bin insanını yitirmiştir.
Ayrıca bir o kadar insanını savaşın gerisinde psikolojik ve fiziksel travma‐
lı/handikaplı olarak bırakan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, ülke‐
sinde savaş mağduru şehirlerinin7 altyapı ve mimari sorunlarını da gider‐
meye çalışmıştır. Neticede farklı kıtalara yönelik ideolojik ya da ekonomik
açılımlar kaynak yetersizliğinden ötürü sekteye uğramıştır. Daha açık ve net
bir ifadeyle İhtilaller ve II. Dünya Savaşı, Rusların III. Aleksandr döneminde
5

6
7

Çar II. Nikola’nın 17 Temmuz 1918’de ailesiyle birlikte öldürülmeden 30 Haziran Cumartesi 1918’e kadar Yekaterinburg’da tutsak yıllarında kaleme aldığı eseri yaşananları Çar’ın bizzat dilinden aktarması bakımından oldukça önemli
bir eserdir. Eser için bkz; Dnevniki İmperatora Nikolaya II, Obşaya Redaktsiya: K.F. Şatsillo, İzd. Orbita, Moskva, 1991.
http://africana.ru/lands/Ethiopia/Russia.htm (14.02.2016).
A. Deryabin, İstoriya Vtoroy Mirovoy Voynı, İdz. AST, Poligon, Moskva 1998.
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oluşturulan Afrika politikasını ve kıtayla olan diyalogunu Mısır dışında
olumsuz etkileyerek koparmıştır.
C. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE MOSKOVA’NIN AFRİKA AL‐
GISI
SSCB, II. Dünya Savaşı sonrası küresel dengeleri gözeterek, sosyalist
ideolojiyi yayabilecek geniş bir hinterlanda yönelik dış politika sergileme
çabasına girişmiştir. Nitekim, 22 milyon km2’lik bir yüzölçümü ve 15 ayrı
devletin birliğiyle oluşan bu büyük siyasi yapı, sıcak savaşta galip gelmenin
verdiği psikolojik üstünlük ile soğuk savaşta oldukça iddialı politikalar ge‐
liştirmeye yöneldi. Önderliğini ABD’nin yaptığı Batı Bloğu’nun çevreleme
politikalarının karşısında Doğu Avrupa’da “demir perde/железный заневес”
ismiyle politik klişe haline gelen SSCB şemsiyesi, Doğu Bloğu vasıtasıyla
nüfuzunu farklı kıtaların ülkelerine yaydı. ABD ile 1947’den 1991’e değin
sürecek soğuk savaş döneminde, Latin Amerika, Doğu Avrupa, Uzak Do‐
ğu, Orta Doğu ve Afrika’da yer alan sosyalist eğilimli ülke ya da halklar
siyasi, kültürel, ekonomik, teknolojik ve askeri yönlerden Moskova tarafın‐
dan benzer yöntemlerle desteklenmiştir. Bu bağlamda ülke ya da halklara
yapılan desteklerin tümü sadece Moskova’nın jeopolitik öncülüğünde ve
inisiyatifinde olmamış bazıları tam tersi yukarıda belirtilen bölgelerin talebi
neticesiyle de gerçekleşmiştir.8 Moskova’nın Afrika ülkelerine sağladığı
desteğin sebeb‐i hikmeti o sıcak topraklarda SSCB’ye itaat eden sosyalist
rejimler, uzmanlar ya da politikalar oluşturulmak istenmesiydi. Başka bir
ifadeyle temel gaye sosyalist gücü yaymak, etkinleştirmek, ABD’nin çıkar
ya da isteklerini engelleyerek etkinliğini kırmaktı. Bu bakımdan Afrika,
SSCB’nin jeopolitik amaçları için uygun bir zemin teşkil etmiştir.
Madalyonun diğer yüzüne bakıldığında ise, 1945 yılına kadar bağımsız‐
lık mücadelelerin verildiği bu sıcak topraklarda savaş sonrası ortaya çıkan
yenidünya düzeni ve sömürgeci ülkelerin Afrika’daki otorite kaybı bazı
Afrika ülkelerine bağımsızlığa yönelen kapının aralamasına vesile olmuş‐
tur. Tüm bu değişimlere rağmen İngiltere, Fransa, Portekiz, İtalya, Alman‐
ya, Belçika ve İspanya gibi batılı devletlerin bu topraklardan çekilmesi
uzunca bir süreç almıştır. Kuzey Afrika’nın petrol deposu Libya 1951’de
İtalya’dan bağımsızlığını elde ederken, 1956 yılında Tunus ve Fas gibi ülke‐
ler Fransız mandası olmaktan kurtulmayı başarabilmişlerdir. 24 Ekim
1964’te ise ilk ismi Rodezya olarak bilenen Zambiya, İngiltere’den tek taraflı
8

Ayrıntılı bilgi için bkz. A.V. Fedorov, Transformatsii Obraza Rossii na Zapadom Ekrane: ot Epohi İdeologiçeskoy
Konfrontatsii (1946-1991) do Sovremennogo Etapa (1992-2010). İzd-vo MOO “İnformatsiya dlya Vseh”, Moskva 2010.;
Nikolay S. Leonov, Holodnaya Voyna Protiv Rossii, İzd. Eskmo, Мoskva. 2010.

286 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 8/15

olarak ayrılmıştır.9 Portekiz’in XVI. Asırda başlayan Afrika macerası ise
1975’e kadar sürmüştür. Diğer taraftan bağımsızlıktan da öte bir Afrika
ülkesi içinde siyahîlere uygulanan ayrım (ırkçılık) gibi aşağılayıcı uygula‐
malar uzun bir süre farklı bölgelerinde devam etmiştir. Örneğin, Afrika
dilinde ayrılık anlamına gelen “apartheid” uygulamaları Güney Afrika’da
27 Nisan 1994 yılına kadar da devam etmiştir.10
Afrika Bağımsızlık Savaşı, Moskova’nın Afrika kıtasıyla olan ilişkilerin‐
de kırılma noktası olarak bilinir. SSCB, bu mücadelelerin sonucu oluşan
atmosferde, Afrika’nın sosyalizme karşı sempatisi olan ülke, grup ya da
liderlerini alenen desteklemiştir. Bu bağlamda, Sovyetler Birliği döneminde
ilk önem verilen yer Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz jeopolitiğinde öneme
haiz Mısır olmuştur. Mısır, SSCB’nin ideoloji merkezli dış politikasında,
Arap ağırlıklı kalabalık etnik nüfusuyla sosyalizmin yayılmasında mihenk
taşı model ülke olabilirdi. Üstelik dünya konjonktüründeki önemi, 25 Nisan
1859’da yapımına başlanan Süveyş Kanalı’nın Kasım 1869’da İngilizler tara‐
fından açılmasıyla bir kat daha artmıştır. Ayrıca kadim bir geçmişe sahip
Mısır’da yaşayan gerek Ortodoks Hristiyan cemaatin11 gerekse de farklı
mezheplere sahip Hristiyanların varlığı da malumdur. Mısır’ın Orta Doğu
siyasal sosyolojisindeki dengeler itibariyle güçlü yönlerinin mevcudiyeti
tartışma götürmez bir gerçektir. Öte yandan, İskenderiye şehrindeki liman‐
ların Doğu Akdeniz’de varlık göstermede stratejik öneme sahip olması da
Moskova’nın bu ülke üzerine ciddiyetle durmasını gerektirmiştir.
Dolayısıyla, 26 Ağustos 1943 yılında yani II. Dünya Savaşı’nın SSCB açı‐
sından cephelerde ve batı şehirlerinde ezici ve sorunlu geçtiği yıllarda Mos‐
kova ile Kahire arasındaki resmi ilişkiler başlatılmıştır.12 1955‐1958 yılları
arasında Mısır, 1958‐1971 yılları arasında Birleşik Arap Cumhuriyeti ve
1971’den itibaren de Mısır Arap Cumhuriyeti ismini alan bu ülke ile kurulan
diplomatik ilişkilere yön veren ilk etkin unsur askeri işbirliği olmuştur.
1948’de İsrail’in Batı’nın desteğinde Orta Doğu’nun merkezinde sorulu,
aceleci ve tahripkâr metotlarla kurdurulmak istenmesi Arap‐İsrail Savaşla‐
9

10

11

12

Zambia Independence Act 1964, Chapter 65, Section 1. (Establishment of Republic of Zambia);
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/65/contents. (17.02.2016).
Apartheid rejimi Güney Afrika’da 1948 ile 1994 yılları arasında, Ulusal Parti Hükümeti tarafından uygulanan ırkçı
ayrılıkçılık sistemidir. Bu sistem içinde siyahiler diğerlerine nazaran devletin sağladığı her türlü imkanlardan ikinci sınıf
vatandaş olarak faydalanmışlardır. Ayrıntılı bilgi için bkz; Len le Roux, The Post-Apartheid South African Military: Transforming with the Nation, Institute for Security Studies (ISS), Pretoria, South Africa 2005, p.215; Apollon Davidson, İrina
Filatova, Rossiya i Yujnaya Afrika, Tri Veka Svyazey, İzd. Gosudarstvennogo Universiteta-Vısşey Şkolı Ekonomiki,
Moskva 2010, s. 10.
Özellikle 1917-1922 yılları arasında Rusya’da yaşanan iç savaşta yani Bolşeviklerle Menşeviklerin mücadelesinde
Beyaz Ordu mensubu ve Çarlık rejimi yanlısı olan Ruslardan Mısır’a sığınmacı olarak gidenlerin olduğu bilinmektedir.
1921 yılında Mısır’ın İskenderiye şehrinin Sidi Bishr bölgesindeki 23 hektarlık bir alana 1800 Rus yerleştirilmişti. İçlerinden 1200’ü erkek, 400’ü kadın ve 200’ü çocuktu. “Russkie Bejentsi v Egigte”, http://ricolor.org/rz/afrika/egipet/je/3/
(17.02.2016).
İzvestiya, 9. 9. 1943.
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rının fitilini ateşlemişti. Hatta İsrail’in II. Dünya Savaşı sonrasında ABD
projesine uygun olarak bölgede dinsel ve tarihsel misyon ile genişleme siya‐
seti İngiliz‐Yahudi çatışmalarına da neden olmuştu. Çatışmaların artması
İngilizlerin Yahudiler karşısında kayıp vermesine yol açtı. Yaşananlar üze‐
rine İngiltere önlem mahiyetinde Orta Doğu’lu bazı Yahudileri Kıbrıs Ada‐
sı’na sürgüne tabi tutmuştur. İlerleyen yıllarda İngiltere ile İsrail arasındaki
sorunlar aşıldı. Ancak Araplarla‐Yahudiler arasındaki sorunlar ise doğu‐
batı mücadelesinin uzantısına doğru sürüklenmeye başlamıştı. Bir nevi Orta
Doğu arenası İsrail’i destekleyen Batı Bloğu politikalarına karşın, Arapları
destekleyen Doğu Bloğu politikalarının mücadelesine dönüştü. Nitekim
1955 Süveyş Krizi ile İngiltere’nin Mısır’a silah ambargosuna gitmesi, Mısır
Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır’ı SSCB’ye yaklaştırmıştı. Moskova, etki
alanını genişletmek için önüne çıkan bu fırsatı iyi kullanarak, Çekoslovakya
üzerinden gizlice Mısır’a savaş uçağı, uçaksavar, tank, ve diğer askeri mal‐
zemeleri göndermiştir. Çin Başbakanı Zhou Enlai’nin arabulucu olarak iler‐
leyen görüşmelere katıldığı ilişkiler ağı sonucunda SSCB tarafından Mısır’a
120 adet Mig 15 Bic savaş uçağı, 50 ader İl 28 bombardıman uçağı, 230 adet
T34 tank, 200 adet zırhlı personel taşıyıcı, 100 adet kendinden hareketli top
zırhlısı, 6 adet denizaltı, birkaç kruvazör, 100 adet Zis150 askeri araç ile da‐
ha sonraki dönemlerde de uzman yardımıyla birlikte MİG17F savaş uçağı
verilmiştir. 29 Ekim 1956’da İngiltere, Fransa ve İsrail’in ortaklaşa olarak
Mısır’a düzenlediği operasyon ile 5 Kasım 1956’da 9 İsrail askeri birliği tüm
Sina Yarımadasını ele geçirmişti. 6 Kasım 1956’da ise SSCB’nin Mısır’a ver‐
diği 40 adet T34 tank, 60 adet SU‐100 tanksavar ve 400 askeri araç İsrail,
İngiliz ve Fransız birliklerince kullanılamaz hale getirilmiştir. Üstelik üstün
taktik gücüyle harp edemeyen Mısır ordusu güçlükle sahip olduğu tüm
MİG‐15 savaş uçaklarının imha olmasını da engelleyememişti. Süveyş Ka‐
nalı, Kahire ve İskenderiye gibi önemli toprakları bombalanan Mısır,
SSCB’nin arabuluculuğu ve diplomatik baskısıyla geleceğini koruyabilmişti.
5 Kasım 1956’da SSCB Dışişleri Bakanı D.T. Şepilov Birleşmiş Milletler Gü‐
venlik Konseyi Sekreterliği’ne Mısır’da 12 saat içinde ateşkes sağlanması ve
Mısır topraklarının işgalden arındırılması için telgraf göndermiştir. Ayrıca
SSCB, Mısır’a artık deniz ya da hava yoluyla silah, malzeme, insani yardım
ya da teknik ekip göndereceğini de belirtmiştir. Moskova’nın BM atağı kar‐
şılık bulmuş ve 8 Kasım 1956’da ateşkes sağlanmıştır. Ayrıca, Sovyetler
Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkanlığı 29 Kasım 1957’de aldı‐
ğı kararla Mısır’a özel ekipman temini için 700 milyon ruble verilmesi karar‐
laştırılmıştır. 1958‐59 yıllarında ise Mısır’a askeri araç ve diğer silahların
satışı için %2 yıllık faizle 1967’den başlamak ve 5 yıl süreli başka bir kredi
imkânı daha sağlanmıştır. Mısır bu imkânlarla SSCB’den destroyer, torpedo
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gemisi, denizaltı, 152 mm obüs, 85 mm D44 top, 100 mm KS‐19 Zenit uçak‐
savar, radar algılama istasyonu, 150 adet T‐54 tank, BTR 152 zırhlı araç, 15
adet İL‐28 bombardıman uçağı, 40 adet Mig‐17 savaş uçağı, 4 adet İL‐28
keşif uçağı, 3 set seyyar savaş hastanesi, 1500 ZİS‐151 savaş kamyonu ve
bunlara benzer diğer savaş araç gereçleri satın almışlardır.13 Anlaşılacağı
üzere Moskova’nın Kahire’ye verdiği bu kredilerin arkasında bulunan ger‐
çek amaç Mısır’ı güçlendirmekten ziyade ABD desteğinde bölgedeki denge‐
leri sarsmakta olan İsrail’i zayıflatmaktı. Moskova’nın bir başka amacı da
kredi, yardım ya da farklı yollarla Mısır’ı kendisine gittikçe bağlayarak jeo‐
politik çıkar elde etmekti.
Soğuk Savaşın güçler arasındaki rekabetine İsrail’in genişleme yönlü
agresif politikaları eklenmişti. Nitekim Arap‐İsrail meselesinin çok boyutlu
yönü devletler tarihi açısından uzun bir zaman geçmemesine rağmen yeni
bir savaşı daha çıkarmıştı. Bu yeni savaşta 5‐10 Haziran 1967 tarihleri ara‐
sında İsrail silahlı kuvvetleri, Mısır, Ürdün ve Suriye’nin silahlı kuvvetlerine
ezici bir darbe vurmuştu. Araplar, İsrail silahlı kuvvetleri karşısında 40.000
insanını kaybedip, esir ve yaralı da vermişti. Ayrıca 400 uçak, 900 tank ve
1000’den fazla zırhlısı imha edilmişti. Bu yaşananlar üzerine 10 Haziran
1967’de SSCB, İsrail ile olan diplomatik ilişkilerini keserek, Washington’a
İsrail’in savaşı kesmesini aksi takdirde sonuçlarına katlanacakları uyarısın‐
da bulunmuştu. Çağrı Tel‐Aviv tarafından dikkate alınarak ateşkes sağlan‐
dı. SSCB destekli Arap ülkelerinin yaşadıkları SSCB’yi Orta Doğu konusunu
daha ciddiye almaya sevk etti. Mısır ve Suriye yönelik silah ve mühimmatı‐
nı arttırdı. 14 Haziran 1967’de ise Tu‐16 bombardıman filosunu gönderdi.
Özellikle 1967 yılının Ekim ayında 100 adet Mig‐21 savaş uçağı, 50 adet
Mig‐19 savaş uçağı, 60 adet Su‐7 savaş uçağı ile 20 adet İL‐28 bombardıman
uçağı da sevk edildi. İsrail karşısında ezilen Araplara destek için gizlice
Moskova’ya gelen Cemal Abdül Nasır Sovyet yönetimini risk alma konu‐
sunda ikna etmişti. Bu risk SSCB ile ABD’yi Orta Doğu ve Kuzey Afrika
merkezli bir savaşın kollarına itebilirdi. SSCB bu görüşmelerden sonra İs‐
rail‐Arap savaşında Araplara “Kafkas” isimli operasyon ile doğrudan yar‐
dımcı olmaya başladı. General Pavel Feyödoroviç Batistskim komutasında
18. Zenit Roket Birliği, 135. Hava Saldırı Alayı ve 35 Hava Saldırı Filosunu
görevlendirmiştir. 9 Ocak 1970’de ise SSCB Savunma Bakanlığı’nın kararıy‐
la General Afanasiy Feyödoroviç Şeglov ve General Aleksandr Nikolayeviç
Efimov emrinde üst düzey subaylardan oluşan paraşütçü birlikleri gön‐
dermiştir. Özellikle 1969 yılı sonunda İsrail’in Hordos ismini verdikleri yıp‐
ratma savaşlarında Mısır’ın Kahire, İskenderiye ve Asvan şehirlerindeki
13

M. Şterenşis, İzrail. İstoriya Gosudarstvo, Dopolnennoe i Pererabotannoe. İzd. İsradon, Gretsiya 2009, s. 208-209.
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Sovyet birliklerinin sayısı 32.000 rakamına ulaşıyordu. 30 Temmuz 1970’de
İsrail semalarında 5 MİG‐21 savaş uçağı İsrail Hava kuvvetleri tarafından
düşürülerek 3 Sovyet Pilotunun yaşamını yitirmişti. 1972 yılına gelindiğin‐
de Mısır’da 20.000 dolayında Sovyet askeri personel bulunuyordu. Ancak,
Mısırlı subayların yetişmesinin ve Enver Sedat’ın ABD ile gizli antlaşmayı
imzalamasından sonra SSCB’li subay ve erler yavaş yavaş Mısır topraklarını
terk etmeye başlamıştı. 14 1875’den itibaren Mısır basının değişmez günlük
gazetesi Al‐Ahram’ın yazarlarından M.H. Heykal’a göre İsrail ve onu des‐
tekleyen İngiliz, Fransız ve Amerika’nın karşısında zor durumda kalan Mı‐
sır’a SSCB’nin yardımları çıkar gözetmeksizin yapılan dostane yardımlar‐
dı.15 Hâlbuki uluslararası ilişkilerde karşılıksız yardımın türleri oldukça
enderdir. Sovyetlerin jeopolitik ilgi ve kaygılarının eseri olan bu türden
“yardımlar” olsa olsa peyk bedelidir.
SSCB II. Dünya Savaşı ve sonrası dönemde Mısır dışında Afrika’nın di‐
ğer bölgeleriyle de münasebet içinde olmuştur. Henüz 1943 yılı içerisinde
SSCB ile Güney Afrika ve Etiyopya arasında resmi ilişkilerin başlatıldığı
bilinmektedir.16 Bununla birlikte, 1958’de Tunus, 1959’da ise Fas ile diplo‐
matik ilişkiler ağı sürdürülmüştür. Bu ülkeleri Gana ve Gine izlemiştir. Bu
siyasi ilişkiler trafiğini Libya, Nijerya, Angola ve diğer güney ülkeleri takip
etmiştir. Başka bir ifadeyle 1960’lı yılların başında, bağımsızlığını kazanan
17 yeni Afrika devleti ile diplomatik ilişkiler bağı kurulmuştur. Bu ilişkiler
ağını kurmada, yönetmede ve desteklemede Endonezya’nın Java adasında‐
ki Bandung kentinde 18‐24 Nisan 1955 toplanan Bandung Konferansı ol‐
dukça etkili olmuştur. Bu konferans Bağlantısızlar Hareketinin bir parçası
olarak yeni bağımsızlığını kazanan Asya ve Afrika ülkelerini bir araya ge‐
tirmişti. Konferans diğer Afrikalı toplulukları bağımsızlık yolunda cesaret‐
lendirirken SSCB’yi de Afrika’ya yönelik açılımlar sergilemesi yolunda ha‐
reketlendirmişti. 1980’li yıllara gelindiğinde Moskova’nın temasa geçtiği
ülkelerin sayısı 40’ı aşmıştır. SSCB, Afrikalı ülkeleri bir yandan krediler ve‐
rerek desteklerken, diğer yandan da tarım ve hayvancılık endüstrisine geçi‐
şin temellerinin atılması, yeraltı madenlerinin işletilmesi, asker ve uzman
yetiştirilmesi, sağlık sorunları ile mücadelede bilgi, ilaç ve uzman desteği
gibi sanayi, eğitim, sağlık, ekonomi, teknik ve gıda dallarında desteklerde
bulunmuştur. Bu ülkelere Sovyet hafif ve ağır silahları hibe edilmiş ya da
satılmıştır. Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığı’nın, o yıllardaki diplomatik
14
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münasebetlerinin tümü masaya yatırıldığında, Afrika ülkeleri ile olan ilişki‐
ler %18’lik bir orana sahip olmuştur.17
1960’lı yıllara gelindiğinde, SSCB’nin Afrika politikasındaki hareketlilik
gittikçe artmıştır. Moskova, 24 Ağustos 1959 yılında yapılan anlaşma gere‐
ğince 1960 senesinde Batı Afrika ülkesi Gine’ye 86 milyon ruble kredi sağ‐
lamıştır. Bu kredi, ekonomik ve teknik destek amaçlı olup, 20 milyon ruble‐
sinin SSCB’den tarım aletleri, petrol ürünleri, inşaat malzemeleri ve sanayi
ürünleri alınması şartı koşulmuştur. Ekonomik alanda kullanılacak diğer
paranın demir ve boksit madenlerine sahip Gine’de yeraltı maden işletim ve
tarım endüstrisinde kullanılması da karara bağlanmıştır. Ayrıca bu iki alan‐
da yer alacak uzman açığı SSCB’den sağlanacaktı.182 Haziran 1961 tarihinde
de tarım makine endüstrisini oluşturmak için Doğu Afrika’da Afrika Boy‐
nuzu olarak adlandırılan bölgenin öneme haiz ülkesi Somali’ye 40 milyon
rublelik kredi sağlanmıştır. Ayrıca ürün alımı için de 7 milyon rublelik ilave
kredi imkanı sunulmuştu. Bunların yanı sıra önemli altın ve petrol rezervle‐
ri olan Somali’ye karşılıksız olarak konut yapımında kullanılmak üzere
inşaat malzemeleri ile Somali milli birimlerinin kurulması ve uzman yetişti‐
rilmesi gibi konularda yardımlarda bulunulmuştur.19
Sovyet hibe ve kredileri Afrika ülkelerinden birçoğunun var olan az sa‐
yıdaki sanayi, inşaat ve tarımsal sektörlerinde çekirdek (altyapı) unsur ko‐
numunda yer almıştır. Üstelik sanayi ve enerji sektöründe sahip oldukları‐
nın %60’ı gibi bir oran Moskova desteğinde oluşturulmuştur. Özellikle
1960’lı ve 1970’li yıllarda sosyalist meyilli Afrika ülkelerinin talebi doğrultu‐
sunda SSCB’nin aktif etkisi olmaksızın desteklenilmiştir. Yaşlı kıtaya yapı‐
lan SSCB yatırımlarına Gine’de boksit maden kompleksi, Etiyopya’nın şehri
Assabe’de petrol rafinerisi, Cezayir’in El Hacer şehri ile Nijerya’nın Abeo‐
kuta şehrinde metal döküm fabrikası, Mali’nin Diama şehrinde çimento
fabrikası ile Mısır’da Asuan Hidroelektrik Santralinin inşası misaller olarak
verilebilir. Yine belirtilen yıllarda Mısır’da radyoteknoloji, makina tezgahı
ve diğer sanayi dalları, Cezayir’de Petro‐gaz fabrikaları ve Etiyopya’da pet‐
rol rafinerileri de Sovyet yardımlarının örneklerindendir. SSCB‐Afrika ülke‐
leri ilişkilerindeki yoğunluk 1960’lı yıllarda bir önceki 10 yıla göre 3 kat,
1970’li yıllarda da bir önceki 10 yıla göre 4 kat daha ilerlemişti. SSCB, 1970
senesinde 30 Afrika ülkesi ile ticari ilişkiler geliştirmeyi başarmıştı. Ayrıca
21 Afrika ülkesi ile de ekonomik ve teknik yardımlaşma içerisindeydi. Öte
17
18
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A.B. Davidson, “Tropiçeskaya i Yujnaya Afrika v XX Veke”, Novaya i Noveyşaya İstoriya, №5, Мoskva 2000., s.56.
Gine Dışişleri Bakanı Saifoulaye El Hadj Diallo’nun 14 Ağustos 1959’da Moskova ziyaretinde yardımlar konusu
görüşülmüştü. “Lüdi i Sobıtiya. Sayfulaye Diallo”, Gazeta Novoe Vremya, 15 Avgusta 1959 goda, s. 31.
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yandan verdiği uzun vadeli krediler ise 1.5 milyar rubleyi aşmıştı. İsm‐i
zikredilen dönemde Sovyet eliyle Afrika genelinde 330 yapı inşa edilmişti.
Tropik iklime sahip bölgelerde tarımı teşvik ederken, Nijerya gibi madenle‐
rin zengin olduğu yerlerde ise endüstriyi, siyah ve renkli maden işletmecili‐
ğini geliştirmişlerdi. Ayrıca enerji ve araç sanayi üzerine de tesisler inşa
etmişlerdir. 1960’lı yıllarda SSCB ile Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaret
hacmi 270 milyon ruble iken, 1984 senesine gelindiğinde 3.5 milyar rubleye
yaklaşmıştı. 1980’li yılların ortalarında SSCB, 34 Afrika ülkesiyle ekonomik
ve teknik içerikli anlaşmalar imzalamıştı.1980’li yılların başında SSCB’nin
Afrika ülkelerine olan yatırımı nicelik bakımından 600 adet civarındaydı.
Bunlardan 200’den fazlası sanayi sektörüyle ilintiliydi. Yine bu yıllarda Af‐
rika ülkelerinde çalışır vaziyette bulunan 280 tarım ve sanayi işletmesi bu‐
lunmaktaydı. Bunlar arasında 120 üretim tesisi, 24 güç merkezi, 15 demir ve
demir olmayan döküm tesisi ile dağ maden tetkik arama tesisi, 8 petrogaz
üretim tesisi, 26 metal dönüşüm ve tamir ocağı, 14 un fabrikası bulunmak‐
taydı.20
Sovyet yardımlarında, Afrika’daki mevcut mineral kaynakların gelişti‐
rilmesi de göz önünde bulundurulmuştu. Gine’de boksit madeninin üretil‐
meye başlanması bu duruma örnek verilebilir. Sovyet uzmanların Gine’nin
jeolojik haritasını belirlemesinden sonra Kindia, Pita, Labe, Telimele, Gaoual
ve özellikle Kamsar gibi Gine Körfezi etrafında yer alan şehirlerindeki bok‐
sit ve diğer madenlerin yerlerinin tespit edildiği bilinmektedir. Ayrıca, Sov‐
yet yardımlarıyla Gine Merkez Jeoloji laboratuvarı, Ulusal Jeoloji Teşkilatı
ve Gine Boksit Maden Üretim Tesisleri oluşturulmuştur. Moskova, Afrika
yer altı kaynaklarına dayalı sanayi sektörüne gerekli ilgiyi gösterirken, ma‐
mafih tarım endüstrisi bu ilgiden yeterince payını alamamıştır. Devlet Eko‐
nomik İşbirliği Komitesine göre, Afrika’da o tarihlerde yer alan makina
sanayinde SSCB’nin %75‐78 gibi yüksek bir oranda rolü bulunurken, tarım
endüstrisinde bu rol sadece %5‐6 gibi düşük oranlarda kalmıştır. SSCB’nin
yardımlarıyla yaklaşık 100 tarım ve hayvancılık tesisi kurulabilmiştir. Bun‐
lardan 20 tesis Gine, Mozambik, Benin, Angola ve Tanzanya’ya kurulmuş‐
tur. Maatteessüf bu çiftliklerin birçoğu yardım alanların ilgisizliği ve dene‐
yimsizliğinden ötürü kapatılarak işletilemez hale gelmiştir. Tarım endüstri‐
sinin bu sıcak topraklarda Sovyet eliyle oluşturulamamasındaki gerekçeler
elbette çok yönlüdür. Bu nedenler arasında, Afrika’nın tropikal ikliminin
Sovyet uzmanlarca deneyim eksikliğin ötürü kavranamaması, nitelikli tarım
malzemelerinin kullanılamaması, yerel insanların yeterince teşvik ettirile‐
meyip eğitilememesi sayılabilir. Tarım endüstrisinde gelişim gösteren alan‐
20

“Rossiya i Afrika”, http://mir-politika.ru/256-rossiya-i-afrika-etapy-sotrudnichestva-i-perspektivy.html (21.02.2016).

292 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 8/15

lar genelde Mali, Zambiya, Gine, Etiyopya, Mozambik gibi ülkelerde sula‐
ma sistemleri, üretilen tarım ürünlerinin saklama üniteleri, tarımı geliştire‐
cek laboratuvarların inşası gibi alanlarda da olmuştur. Yine Mozambik, Gi‐
ne ve Angola gibi ülkelerde deniz balıkçılığını ve tekne yapımını geliştirici
faaliyetler de başarı kaydedilmiştir.21
SSCB ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerden önemli bir alanı da Sov‐
yet askeri ve sivil okullarında Afrikalı personel yetiştirilmesi yani eğitim
sektörü oluşturmuştur. İlk defa yüzlerce Afrikalı öğrenci VI. Uluslararası
gençlik ve öğrenci festivali için 1957 yılının Temmuz/Ağustos aylarında
Moskova’ya getirilmiştir. Tesis edilmeye çalışılan ilişkilerin sosyo‐kültürel
alanlarda da desteklenilmesine inanıldı. Bu doğrultuda Afrikalı öğrencilerin
SSCB ya da Doğu Bloku ülkelerinde yetiştirilmesine özel önem verildi. Af‐
rikalı yetenekli öğrencilere genelde SSCB, Çekoslovakya, Macaristan ve
Polonya’daki Sovyet okullarında burslu öğrenim hakkı tanımıştır. Sovyet‐
ler, kültürel açılım programları çerçevesinde Afrika Çalışmaları Birimleri ile
Asya ve Afrika Araştırmaları Enstitüleri kurdular. İki tarafı çok yönlü tanı‐
yan uzman yetiştirmek amacıyla SSCB Komünist Parti Merkez Komitesi
Afrika Sektörü, Dışişleri Bakanlığı Afrika Masası, SSCB Bilimler Akademisi
Afrika Bölümü, Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Araştırmaları
Enstitüsü, Leningrad Devlet Üniversitesi Afrika Çalışmaları Ana Bilim Dalı
ile Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Afrika Ana‐
bilim Dalı kuruldu. Afrika Halkları ile Dayanışma Kurumu ve Sovyet Afri‐
ka Çalışma Komiteleri de oluşturulan birimlere örnek verilebilir. Yukarıda
belirtilen kurumlar ile Afrika ülkelerinde Sovyet eliyle açılan okullarda
500.000 Afrikalı genç yetiştirildi. Bu eğitim ve işbirliğinde büyük bir oranı
askeri‐teknik alan kapsamıştır. Moskova’da Afrika dillerinde radyo kanalı,
Afrika ile ilgili birçok kitap basımı ve Afrika dillerinden çeviriler ile ilişkiler
pekiştirilmek istendi. İdeolojik yakınlaşmaları sağlamak amacıyla parti
merkezleri üzerinden delegasyon değişimlerine gidildi. Ayrıca, SSCB’nin
Afrika ülkelerindeki konsolosluk ve büyükelçilik kurumlarına parti işleri
danışmanları atandı. 22
1960’lı yıllardan itibaren Moskova, Afrika ülkelerine silah, mühimmat
ve askeri teknik donanım hizmeti götürmeye başlamıştır. SSCB o dönem‐
lerde Afrika topraklarında ideolojik amaçları uyarınca ekonomik menfaatle‐
ri ikinci plana alarak, karşılıksız yardımlarla sempati oluşturmayı seçmiştir.
Bu tarz yöntemlerle Batı’nın bölgeye yönelik hamlelerini ve bağlarını zede‐
lemeye yönelmiştir. Silah yardımı gönderilen ülkelerin lider sınıfı gerek
21
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batının bölgedeki kötü imajı gerekse de menfi çıkarları gereği sosyalizme
ilgi duymaktaydılar. Oluşan ilgi ise silah yardımlarının devamını sağlamış‐
tır. Angola örneğinde olduğu üzere bol miktarda silah ve mühimmat deniz
yoluyla bölgeye sevk edilmiştir.23 Yardım alan bazı gruplar elde edilen as‐
keri ve siyasi güç sayesinde iktidarı ele geçirdiler. 3 Ekim 1963 senesinde
SSCB Bakanlar Kurulu’nun 2099 numaralı kararı gereğince İngilizler tara‐
fından “Altın Sahili” olarak adlandırılan Batı Afrika ülkesi Gana’ya savaş
jetlerinin konuşlandırılması için askeri havaalanı inşa etmeye karar verilmiş‐
tir. 21 Ekim 1964 tarihinde yine SSCB Bakanlar Kurulu’nun 2307 numaralı
kararı gereğince zengin maden kaynakları olan Gana’ya torpido botları,
mühimmat gibi askeri malzemelerin teslim edilmesine ya da bu malzemele‐
ri üretip koruyacak askeri atölye ve depoların inşa edilmesine karar veril‐
miştir. Üstelik az sayıda da olsa Ganalı askerlerin SSCB’de eğitildiği bilin‐
mektedir. Ekonomik olarak ciddi yatırımların yapılıp kredilerin verildiği bu
ülkeden 1965 senesinde 241 milyon dolar SSCB alacağı, 1974’e gelindiğinde
3.3 milyar dolara ulaşmıştı. 24
Askeri desteğin soğuk savaş süresince peyderpey sürdürüldüğü Afrika
ülkelerine 1980’li yıllara değin yaklaşık 700 helikopter teslimi yapılmıştır.
Bunlardan 150si Mi24 marka atak helikopterleridir. 25 1975 yılında da Libya,
SSCB’den 30 adet Mig‐23s marka jetleri teslim almıştır.26 Ayrıca bu jetlerin
bakım ve kullanımı için de SSCB askeri personel ve uzman göndermiştir.
Yine aynı yılda Libya’nın yetişmiş pilotu henüz bulunmamasına rağmen
Tu22 marka bomba atar uçaklar teslim edilmiştir.27 1977 yılında ise Libya’ya
Sovyet savaş gemileri teslim edilmiştir. 1980 yıllarında SSCB’ye 100 civarın‐
da Libyalı askeri öğrenci askeri deniz okullarında, 16 askeri öğrenci de aske‐
ri hava okullarında eğitilmek üzere gelmiştir. 1977‐1983 yılları arasında
641K projesi olarak 6 Sovyet Denizaltında kendi ülkesinde görev alacak
Libyalı askerler için 12 danışmanlık bir öğretim verilmiştir. 1973 ile 1975
yılları arasında da Libya’da uzman yetiştirmek için 500 Sovyet danışman,

24
25

26

27

Sovyet Askeri yardımı alan Afrika ülkeleri: Angola, Somali, Etiyopya, Yemen, Mozambik, Namibiyu, Cezayir, “Na Afrikanskom Kontinente”, Kongo, Gine, Gabon, Mali, Gana, Madagaskar, Libya, Çad, Nijerya, Zambiya.
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uzman ve tercüman görev almıştır. Uzun bir zaman diliminde de bu uzman
sayısı yaklaşık 1000’e ulaşmıştır.28
1962 yılında Moskova, Somali’ye ordusunun sayısını 14.000e çıkarmak
ve ordusunu modernize etmesi için 32 milyon dolar kredi sağlamıştır. 1965
yılına gelindiğinde de SSCB, Somali Askeri Deniz Filosunu oluşturmak için
teknik ve askeri yardımlarda bulunmuştur. SSCB, Etiyopya’nın milli ordu‐
sunu kurmak için de girişimlerde bulunmuştur. 1976 yılında iki taraf ara‐
sında 100 milyon dolarlık ve askeri alanı kapsayan gizli bir anlaşma yapıl‐
mıştır. Yardımların Etiyopya üzerinde yoğunlaştırılmasında 1976 yılında
yönetime sosyalist Mengistu Haile Mariam başa geçmesi de aktif rol oyna‐
mıştır. 20 bin Etiyopyalı asker sivil öğrenci SSCB’nin önemli öğretim ku‐
rumlarıyla askeri okullarında yetiştirilmiştir. İnsan yatırımına ilave olarak
338 milyon dolar değerinde askeri malzeme gönderilmiştir. Bunlar arasında
300 adet T54 ve T55 marka tanklar, BM‐21 “Grad” isimli roketatar, farklı
modellerde uçaksavarlar vs. gibi ağır silahlar da yer almıştır. Hatta Sovyet
askerleri, 1978‐1991 yılları arasında Etiyopya‐Eritre savaşında Etiyopyalı
askerlerle birlikte savaşmışlardır. 1989 yazında Moskova, kendi askeri uz‐
man ve askeri danışmanlarının Etiyopya’nın iç meselelerindeki çatışmalara
katılmayacağını resmen ilan etmesinden kısa bir süre sonra da Sovyet askeri
danışmanlar, Etiyopya birliklerinden ayrılmışlardır. Bu açıklamaların ar‐
dından, Etiyopya ordusunda yer alan SSCB askeri birliklerinin etkileri
azalmaya başlamıştır.29
Moskova’nın Afrika kıtasına olan ilgi ya da ilgisizliğinde kendi jeopoli‐
tik amaç ya da kaygıları belirleyici faktör olmuştur. Ayrıca soğuk savaş dö‐
neminin Batı Bloğu ile olan rekabeti de öneme haiz unsurdu. Öte yandan
Afrika kıtası ülkelerinin değişen rejimlerinin siyasi tavrı SSCB’nin bu kıta
üzerindeki aktif ya da pasif politika uygulamalarında tartışma götürmez bir
etkiye sahip olmuştur. Örneğin, 1960’lı yıllarda sosyalist liderlerle yönetilen
Mısır, Gana, Mali, Gine ve Sudan gibi ülkelerin sorunlar yumağıyla uğraş‐
ması ya da 1970’li yıllarda Etiyopya, Angola, Mozambik, Benin ve Sao Tome
gibi ülkelerde sosyalistlerin başa geçmesi Moskova’yı biraz olsun Afrika’ya
yönelmede şevklendirmişti. Yine, Mısır başta olmak üzere diğer Arapların
İsrail ile savaşı örneğinde olduğu gibi düştükleri siyasi ve askeri çaresizlik
SSCB’nin jeopolitik hamlelerini belirledi. Ancak, 1970’li ve 1980’li yıllarda
Mısır ve Cezayir dışındaki diğer Afrika ülkelerinden Sovyet ekonomik,
teknik ve eğitim desteği alanların ülke gelişiminde istenilen ve beklenen
ilerlemeyi gösterememesi gerçeği bölgeyi tanıyan uzmanlarca yaygın olan
28
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görüştü. Nitekim Afrika kıtasında SSCB’nin anlaşma yaptığı 40 ülkeden
ancak çok az kısmı anlaşmalara riayet edebilmiştir. 1960‐1990 yılları arasın‐
da SSCB ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin 2/3’ünü Mısır, Sudan, Ceza‐
yir, Tunus, Libya ve Fas ile yapılanlar oluştururken Sahra altı Afrika ülkeleri
ile olan ticari ilişkiler, bu ülkelerin içinde yaşadıkları yönetim ve ideoloji
değişikliğinden ötürü istikrarsızlık ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1980’li
yıllarda SSCB’nin iyi ilişkiler içersinde olduğu Afrika ülkeleri ise Nijerya,
Angola, Mozambik, Gana ve Fildişi Sahilleriyle sınırlı kalmıştır.30
SSCB‐Afrika kıtası ilişkilerinin Moskova’nın hedeflediği ölçüde ilerle‐
yememesinin bir başka nedeni de, iki taraf arasındaki güç ve çıkar oranın
eşitsizliğiydi. KGB’nin Afrika ajanı Kerpiçenka’ya göre SSCB’nin gönderdiği
malzemelerin çoğu Afrikalıların depolarında çürüdü. Yani amaca uygun
tarzda etkin bir şekilde kullanılamadı. ABD Gine konsolosu William
Attwood’a31 göre ise SSCB’nin gönderdiği yardımlar ve malzemeler, Gineli‐
ler tarafından “Noel Baba hediyesi” olarak algılanmıştı. SSCB’nin gönderdi‐
ği alafranga tuvaletleri yerleştirecek kanalizasyon sistemi ve kapalı tuvalet‐
ler bulunmadığından kullanılamadığını da sözlerine ekledi. Demek ki,
SSCB oluşturulmak istenen ilişkilerde daha çok Doğu Bloğunun nüfuz hin‐
terlandını geliştirmek, ideolojisini yayarak kendisine fikren bağlamak, ABD
ile askeri rekabetinde stratejik üstünlük kazanarak Batı Bloğu’nun çevrele‐
mesini kırmak gibi niyetler beslemişti. Ekonomik ilişkilere gelindiğinde ise
SSCB için Afrika tam bir muamma ve fiyaskodan öteye geçemedi. Her şeye
rağmen SSCB, Afrika’nın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol üstlen‐
di. Bu rol, bazı Afrikalı devletlerin Batılıların ezici politik uygulamalarından
kurtulmalarında dinamo vazifesi gördü. Fakat ABD ile SSCB arasındaki
büyük rekabet sürecinde sahip oldukları konum ve gerçekleştirdikleri ham‐
lelerin sonuçları Moskova’ya ağır geldi. Hatta bu başarısızlık SSCB’den
Rusya Federasyonu’na olumsuz sonuçları olan bir tecrübe olarak miras
kaldı.
SONUÇ YERİNE
XIX. asrın sonlarında Etiyopya Ortodoks Hristiyanlarına sempati ile
başlayan Rusya’nın Afrika politikası, II. Dünya Savaşı sonrasında oluşan
yenidünya düzeninde ideoloji merkezli stratejik yayılmadan aldığı güçle
büyük yatırım ve amaçlara bürünmüştü. Bu ilgi, SSCB döneminde özellikle
1960‐1980 yılları arasında askeri, siyasi, ekonomik ve sosyo‐kültürel alan‐
30
31
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larda aktif bir haldeydi. Soğuk savaş yıllarında Moskova, ABD ile oluşan
rekabetin de etkisiyle Orta Doğu’nun ve Akdeniz’in güvenliği ve stratejisine
özel önem vermiştir. Bu iki ciddiyete haiz coğrafyayı Afrika ile de tamamla‐
yarak ABD’nin çevreleme taktiğini kırmak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda
insanlarının beyninde, ruhunda ve topraklarında kalıcı olmak için ideoloji
ve sempati yayma girişimlerinde bulunmuştur. Nitekim sanayi alanlarında
kısmen başarılı olsalar da, beklenen oranda ticari bir menfaat elde edeme‐
mişlerdir. Oluşturmaya çalıştıkları tarım endüstrisi, Sovyet uzmanların tro‐
pikal iklim konusundaki tecrübe eksikliğinden ve bunlardan da öte yerel
halkın gerekli ilgi ve özeni göstermemesinden ötürü kısa vadede başarı
uzun vadede ise başarısızlıkla neticelenmiştir. Maden endüstrisi ya da silah
sanayi alanlarındaki çalışmaları da Moskova’yı Afrika ülkeleri arasında tam
anlamıyla vazgeçilmez kılmadı. Sovyetlerin bu sıcak topraklara olan ilgisi
Batı Bloğu’nu rahatsız etse de Afrika kıtası ülkelerini gerek iç siyasetlerinde
gerekse de dış siyasetlerinde dengeleyici farklı bir gücü edinmeleri bakı‐
mından rahatlatmıştır. Bu güce olan bağımlılık bazı Afrika ülkelerinde sos‐
yalist liderlerin iktidara gelmesine zemin hazırlamıştır. Ne var ki, Sovyetle‐
rin Afrika açılımındaki tehlikeli silahı olan ideoloji unsuru yerel halklar
arasında çatışmaları körükleyen fikir ayrılıklarına bir yenisini daha eklemiş‐
tir. Sovyetler Birliği’nin dağılmaya yüz tuttuğu Mihail Sergeyevich Gorba‐
çov döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılardan Afrika da olumsuz yönde
etkilenerek destekten yoksun kalmıştır. Moskova’nın Afrika’ya olan ilgisiz‐
liği imkânsızlıklardan ve ufuk eksikliğinden Boris Nikolayeviç Yeltsin dö‐
neminde de devam ettirilmiştir. Ne var ki, 21. asırda Vladimir Vladimiroviç
Putin ile başlayan Rus dış politikasındaki canlanma Afrika politikasına sira‐
yet etmiş hatta bu açılım SSCB mirası üzerine inşa edilmiştir.
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“Şayet Moskova’da dost olmuş isem arkadaşımı hiçbir zaman unutmam” (L. Moskova
Devlet Üniversitesi önü) http://back‐in‐ussr.com/2013/08/nespokoynye‐studenty.html
(18.02.2016)
“Patrice Lumumba Halklar Dostluğu Üniversitesi” / (Dört Afrikalı öğrenci üniversitesi
giriş kapısı önünde) http://back‐in‐ussr.com/2013/08/nespokoynye‐studenty.html
(18.02.2016)

http://back‐in‐ussr.com/2013/08/nespokoynye‐studenty.html (18.02.2016)
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Angola iç savaşında Rus ve Angola’lı askerler
http://belayaistoriya.ru/blog/43857308810/Afrikanskiy‐spetsnaz:‐kak‐sovetskie‐voennyie‐
srazhalis‐v‐Afrike (18.02.2016)

Soğuk Savaş Döneminde SSCB‐ABD rekabetinin 1959 yılındaki Arap‐İsrail sahasındaki
uzantısı (Propaganda karikatürü)
http://propagandahistory.ru/1422/Karikatury‐gollandskikh‐zhurnalov‐na‐Nikitu‐
KHrushchyeva‐i‐politiku‐SSSR‐‐CHast‐2/(18.02.2016)

Batı’nın gözüyle N.S. Kruşçev’in 1963’te Afrika’ya komünizm enjekte etme girişimi
http://propagandahistory.ru/1422/Karikatury‐gollandskikh‐zhurnalov‐na‐Nikitu‐
KHrushchyeva‐i‐politiku‐SSSR‐‐CHast‐2/(18.02.2016)
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