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akın bir zaman önce dünya kupası 
maçlarını dördüncü sırada tamamla-
yarak uluslararası toplumdan takdir 

toplayan Fas’ın ismi bugünlerde daha çok 
Ukrayna savaşı karşısında tarafsızlık politi-
kasını terk eden ve Rusya karşısında Ukray-

1 “Le Maroc offre ses chars à l’Ukraine”, Menadefence, 23 January 2023.

na’ya aktif destek veren ilk Kuzey Afrika ülke-

si olarak anılmaktadır. Bu tartışmayı harekete 

geçiren önemli bir gelişme 22 Ocak 2023 ta-

rihinde yoğunluklu olarak Afrika kıtasıyla il-

gili haberlere yer veren Menadefense haber 

sitesinin Fas ile ilgili bir haberi yayımlama-

sıyla meydana geldi.1 Habere göre ABD’nin 
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talebi üzerine Fas hükûmeti, 
elinde bulunan 136 adet Sov-
yet yapımı T-72B tanklarından 
bir kısmını yedek parçalarıyla 
birlikte gizli diplomasi yoluyla 
Ukrayna’ya teslim etmeye ik-
na oldu. Fas, sayısı net olarak 
açıklanmayan bu tankları gön-
derme kararını 26 Nisan 2022 
yılında Almanya’nın Ramstein 
kentinde Ukrayna’ya daha faz-
la askerî yardım gönderilmesi 
amacıyla ABD öncülüğünde 
düzenlenen zirve sırasında 
ABD’nin, Rus ve Sovyet yapımı 
askerî malzemelere ve silahla-
ra sahip olan ülkelere bu ekip-
manları Ukrayna’ya gönder-
meleri karşılığında yeni silahlar 
tedarik edeceğini belirtmesi 
üzerine aldı. Fas, 1990’lı yılların 
sonunda komşu Cezayir’in zırhlı 
tümenlerinden bekasına yöne-
lik yoğun bir tehdit algılamış ve 
bu tehditten korunmak ama-
cıyla ülkenin kuzey kesiminde 
“Rus tugayı” olarak isimlendir-
diği bir savunma gücü oluştur-
maya karar vermişti. Bu tümeni 
oluşturmak için Fas,1999 ve 
2000 yıllarında Belarus’tan top-
lamda 136 adet Sovyet yapımı 
T72B tankının yanı sıra 148 adet 
T-72 tankı ve 12 adet T-72BK 
tankı da satın almıştı. ABD ve 
Hollanda, Fas’tan 90 adet T-72B 
ana muharebe tankını satın alıp, 
bu tankları Çek şirketi Excalibur 
Army’e modernize ettirdikten 

2 “Morocco First African Nation to Provide Tanks to Ukraine: Report”, The Defence Post, 23 
January 2023; “Morocco handed over the T-72B tanks to Kyiv”,  European Times, 1 January 
2023;“Morocco Sends Soviet-made Tanks to Ukraine”, Kyiv Independent, 23 January 2023.

sonra Ukrayna’ya gönderecek-
ti. Bu kapsamda 20’den fazla 
tankın 2023 Ocak sonuna kadar 
Ukrayna’ya sevk edileceği ayrı-
ca belirtilmekteydi. 

23 Ocak 2023 tarihinde 
Fas’ın, T-72B savaş tanklarını ye-
dek parçalarıyla birlikte Ukray-
na’ya ulaştırdığına ilişkin haber, 
diğer birçok yerel ve uluslarara-
sı medya organlarında da geniş 
yer buldu.2 Bu haberleri takiben 
Fas’ın Ukrayna savaşının ilk an-
larından itibaren sürdürdüğü 
tarafsızlık politikasını geride 
bıraktığına ilişkin yorumlar kuv-
vetlendi. Fas, 24 Şubat 2022’de 
Ukrayna savaşını takiben aynı 
yıl 2 Mart, 24 Mart ve 7 Nisan 
tarihlerinde Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Kurulunun Rus-
ya’nın Ukrayna’ya gerçekleştir-
diği askerî müdahaleyi kınamak 
ve Rusya’yı savaştan vazgeçir-
meye yönelik gerekli tedbirle-
rin alınması için yaptığı oylama 
sırasında çekimser kalarak ta-
rafsız bir politika takip ettiğini 
teyit etti. Böylece BM kararında 
çekimser kalan 28 Afrika ülke-
sinden biri olan Fas, ayrıca Batılı 
devletlerin Rusya’yı savaştan 
vazgeçirmeye yönelik olarak 
uyguladığı ekonomik yaptırım-
lara da katılmayarak savaş kar-
şısındaki tarafsız pozisyonunu 
daha fazla netleştirdi. Bununla 
birlikte Fas, Ukrayna’nın toprak 

23 Ocak 2023 
tarihinde Fas’ın, 

T-72B savaş 
tanklarını yedek 

parçalarıyla 
birlikte Ukrayna’ya 

ulaştırdığına ilişkin 
haber, diğer birçok 

yerel ve uluslararası 
medya organlarında 

da geniş yer buldu.
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bütünlüğüne destek verdiğini 

ve çatışmanın barışçıl bir şekil-

de sona erdirilmesi arzusunda 

olduğunu vurguladı. Fas Dı-

şişleri Bakanlığı 26 Şubat 2022 

tarihinde yaptığı açıklamada, 

“Fas Krallığı, Birleşmiş Milletle-

rin tüm üye devletlerinin toprak 

bütünlüğüne, egemenliğine ve 

ulusal birliğine saygı konusun-

daki güçlü bağlılığını bir kez da-

ha teyit ediyor” ifadelerini kul-

landı.3 29 Mart 2022 tarihinde 

Fas Dişleri Bakanı Nasır Bourita, 

Fas’ın Ukrayna savaşının baş-

langıcından itibaren savaş kar-

şısında oldukça net ve açık bir 

politika sürdürdüğünü belirtti.4 

Fas’ın, Ukrayna’nın toprak bü-

tünlüğünden yana olduğuna ve 

savaş karşısında tarafsız politi-

3 “Morocco Among First Countries to Have Adopted Practical Measures Benefiting its 
Citizens in Ukraine (FM)”, Morocco Embassay. 

4 “US Invites Morocco to Ukraine Defense Summit in Germany”, Morocco World News, 27 
April 2022.  

5 “Morocco Remains Silent amid Alleged Reports of Weapons Sent to Ukraine”, New Arab, 
30 January 2023.

ka benimsediğine ilişkin açık-
lamalar, BM Genel Kurulunun 
Ukrayna konusunda yapılan 
oturumlara katılan Faslı yetki-
lilerce her defasında yinelendi.  

Rabat yönetiminden söz ko-
nusu haberlerin doğruluğunu 
teyit eden herhangi bir resmî 
açıklama henüz yapılmamış5 
olsa da Çek Başbakan Petr Fi-
ala’nın Excalibur Army şirketinin 
Sternberk tesisine yaptığı ziya-
ret sırasında çekilen fotoğraf-
ların çeşitli medya kanallarınca 
paylaşılması, Fas’ın Ukrayna sa-
vaşına ilişkin tarafsız politikasını 
geride bıraktığına ilişkin yorum-
ları güçlendirdi.  Söz konusu 
fotoğraflarda yer alan tankların 
taretlerinde (küçük bayrakları) 
Fas Ordusuna ait olan amblem 

Ukrayna savaşını kınamak amacıyla 27 Şubat 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu toplantısı.

Rabat 
yönetiminden söz 
konusu haberlerin 
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geride bıraktığına 
ilişkin yorumları 
güçlendirdi.
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bulunmaktaydı.6 Fas’ın son dönemlerde Uk-
rayna politikasında öne çıkan değişimler ise 
söz konusu yorumları daha fazla kuvvetlen-
dirmektedir. Konuyla ilgilenen metinler irde-
lendiğinde, Fas’ın Ukrayna politikasında deği-
şime gittiği vurgusu öne çıkmakta ve bunun 
dört faktörden kaynaklandığı belirtilmektedir. 
ABD’nin müttefik Fas üzerinde Ukrayna konu-
sunda arttırdığı baskı; Fas-Cezayir arasındaki 
uzun dönemli Batı Sahra Sorunu karşısında 
Rusya’nın son dönemde aldığı pozisyon; Fas-
lıların ülkede artan gıda ve enerji fiyatlarından 
Rusya’yı sorumlu tutması ve son olarak, Fas’ta 
2019 yılı itibarıyla üniversite eğitimi görmekte 
olan Fas-Ukrayna çifte vatandaşlığı bulunan 
Brahim Saaudun’un, Donetsk’teki Rus ayrılık-
çılar tarafından ölüm cezasına çarptırılması 
bu kapsamda öne çıkıyor.7

6 “Le Maroc offre ses chars à l’Ukraine”, Mena Defense, 23 January 2023.
7 ‘I Want My Son Back’: Moroccan’s Father Pleads with Putin, AraB News, 1 February 2023.

UKRAYNA SAVAŞI KONUSUNDA 
ARTAN ABD BASKILARI

Fas, Ukrayna savaşı başladığı ilk an iti-
barıyla tarafsız bir duruş sergilemeye ol-
dukça özen gösterdi. Ancak ülkenin ABD ile 
yaklaşık 250 yıllık tarihsel bir geçmişe sahip 
olan yakın müttefiklik ilişkileri, Fas’ın savaş 
karşısındaki bu politikasının sürdürülebilir-
liğini son dönemlerde test eden önemli bir 
gelişme niteliğinde oldu. 1777 yılında Fas’ın 
ABD’yi tanıyan ilk ülkeler arasında yer alması 
ve 1786 yılında Fas ile ABD arasında imzala-
nan resmî anlaşmadan bu yana genellikle 
olumlu bir seyirde ilerleyen uzun erimli ikili 
ilişkiler özellikle 2004 yılında ABD’nin Fas’ı, 
NATO üyesi olmayan önemli bir müttefiki 
olarak ilan etmesiyle daha fazla pekişti. 

Fas’ın Belarus’tan 1999-2000 yıllarında satın aldığı Sovyet-menşeli T72B tanklarının görünümü.
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Fas, ABD ile ilişkilerinden 
ekonomi başta olmak üzere 
önemli kazanımlar elde eder-
ken aynı zamanda Amerikan 
yapımı savaş uçaklarına ve he-
likopterlere yoğun şekilde ya-
tırım yaparak hava sistemlerini 
güçlendirmeye çalışmaktadır. 
ABD’li yetkililerin iki ülke ara-
sındaki ilişkileri “ABD tarihin-
deki en uzun kırılmamış ilişki” 
olarak tanımlayan ifadeleri bu 
kapsamda kayda değerdir.8 
ABD Başkanı Donald Trump’ın, 
Batı Sahra bölgesi üzerinde-
ki Fas egemenliğini, Rabat’ın 
2020’deki tarihî İbrahim An-
laşmaları dâhilinde İsrail ile 
ilişkilerini normalleştirmesi 
karşılığında tanımasıyla ikili 
ilişkiler daha fazla perçinlendi. 
Joe Biden yönetimi de ABD’nin 
ticaret, diplomasi ve güvenlik 
başta olmak üzere farklı dü-
zeylerde Fas ile ilişkilerin ve 
ikili iş birliğinin daha da güç-
lendirilmesi konusundaki me-
sajlarını iletmektedir. Bununla 
birlikte, Ukrayna savaşı ikili 
ilişkilerin bu olumlu yapısında 
dalgalanmaya yol açtı.

Fas Dışişleri Bakanlığı tem-
silcilerinin, 2 Mart 2022 tarihin-
de BM Genel Kurulunda Fas’ın 
Ukrayna savaşı karşısındaki ta-
rafsız konumunu açıklayan ifa-
deleri, müttefik ABD’den her-

8 “A special Relationship”, Morocco Day, 10 February 2023.
9 “US Invites Morocco to Ukraine Defense Summit in Germany”, Morocco World News, 27 

April 2022; “Secretary Antony J. Blinken Remarks to Mission Algeria”, The US Foreign 
Affairs, 30 March 2022.

hangi bir itiraz almamış olsa da 
Beyaz Saray, söz konusu tarih 
itibarıyla Fas’ın bu politikasını 
olumlu karşılamadığını beyan 
eden açıklamalarda bulundu. 
Konuya ilişkin yaptığı açıklama-
larda Beyaz Saray, Fas’ı ABD’nin 
Kuzey Afrika’daki uzun erimli 
müttefiki olarak tanımlayarak 
ülkenin, büyük çaplı bir ulusla-
rarası krize neden olan Ukrayna 
savaşı karşısında ABD’den ba-
ğımsız bir dış politika sürdürme 
girişiminden memnun olmadı-
ğını vurguladı. Bu ifade özellikle 
Washington yönetiminin son 
dönemlerde yaptığı açıklama-
larda Fas’ın savaş karşısında 
müttefiklik ilişkilerine uygun ve 
daha net bir tavır alması ge-
rektiği ifadelerini kullanmasıyla 
daha fazla yoğunlaşmıştır.9  

Ukrayna savaşı ekseninde, 
Fas üzerinde daha çok açıkla-
malar düzeyinde oluşan ABD 
baskısı, son zamanlarda ülke 
temsilcileriyle gerçekleştirilen 
ikili temaslara da yansımıştır. 
ABD Dışişleri Bakanı Antony 
Blinken’ın 30 Mart 2022’de Ra-
bat’a gerçekleştirdiği ziyaret 
bu kapsamda kayda değerdir. 
Ziyaret sırasında Blinken, Uk-
rayna savaşının tüm ülkelerin 
Rusya ile ilişkilerini yeniden 
değerlendirmesine ve diğer 
devletlerin toprak bütünlüğü-

Ukrayna savaşı 
ekseninde, Fas 
üzerinde daha 
çok açıklamalar 
düzeyinde oluşan 
ABD baskısı, son 
zamanlarda ülke 
temsilcileriyle 
gerçekleştirilen 
ikili temaslara da 
yansımıştır.
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ne desteklerini açıkça göstermesine neden 
olması gerektiğini ifade etmiştir.10 ABD’den 
bu konuda benzer baskılar gelmeye devam 
ederken Fas’ın, 27 Nisan 2022 tarihinde Al-
manya’nın Ramstein kentinde bulunan ABD 
üssünde ABD Savunma Bakanı Lloyd Aus-
tin’in başkanlığında düzenlenen “Ukrayna’yı 
savunma” konulu toplantıya katılması bu 
kapsamda öne çıkan önemli bir gelişmeydi. 
Volodimir Zelenski hükûmetine Batılı askerî 
yardımların arttırılması amacıyla düzenlenen 
toplantıya ABD’nin davetiyle katılan ülkeler 
arasında Fas’ın yanı sıra NATO üyeleri, Avust-
ralya, İsveç, Finlandiya, Tunus ve Katar da yer 
almaktaydı. Kuzey Afrika’nın sadece Tunus ve 
Fas’ın katılımıyla temsil edildiği zirvenin sonu-
cunda Kiev rejimine Gepard tankları başta ol-

10 “US Secretary of State Anthony Blinken Reaffirms Support for the Moroccan Autonomy Initiative for the Sahara”, Morocco 
Embassy, 31 March 2022.

11 “At Defence Talks in Germany, U.S. Says World Galvanized Against Russia’s Invasion”, Reuters, 26 April 2022.
12 “Algeria Set to Sign ‘Huge’ Arms Deal with Russia Next December”, The Arab Weekly, 11 November 2022.
13 “West ‘Deeply Concerned’ about Joint Russia-Algeria Military Exercises”, The Middle East Online, 18 November 2022.

mak üzere diğer çeşitli savaş malzemelerinin 

gönderilmesi kararlaştırıldı.11 

Bu toplantıyı takiben iki önemli gelişme 

yaşandı. Toplantıdan bir müddet sonra Fas 

kapsamında yapılan haberler, Fas’ın Ukray-

na savaşı konusundaki tarafsızlığını geride 

bırakarak Ukrayna’ya askerî yardımda bu-

lunacağını vurgulayan içeriklere yer verdi. 

Toplantıdan bir ay sonra ise Rusya Dışişleri 

Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunu ele 

almak ve mevcut ikili ilişkileri güçlendirmek 

Cezayir’e ziyaret gerçekleştirdi.12 Bu ziyaret 

uluslararası medya kuruluşlarınca özellikle 

Fas-Cezayir arasındaki Batı Sahra rekabeti 

kapsamında değerlendirilerek “manidar” ve 

“endişe verici” bulundu.13

Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita 29 Mart 2022 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Fas Havaalanı’nda 
karşılıyor.
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BATI SAHRA SORUNUNUN           
FAS-RUSYA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

Cezayir ve Fas arasında son yıllarda Ba-
tı Sahra konusunda artan anlaşmazlığın ve 
gerginliğin Fas’ın, Ukrayna savaşına yönelik 
politikasını doğrudan etkilediğine vurgu ya-
pan metinler bir hayli fazladır. Fas’ın 1976 ve 
1979 yıllarını takiben Batı Sahra üzerindeki 
denetimini arttırmasıyla birlikte, Cezayir ile 
Fas arasında Batı Sahra kontekstinde ivme 
kazanan gerginlik Ağustos 2021 tarihinde 
Cezayir’in Fas ile diplomatik ilişkilerini kes-
mesiyle sonuçlandı. Cezayir’de, yerli Sahrawi 
kabilesine mensup olan Saguia el Hamra ve 
Rio de Oro’nun birleşimiyle oluşturulan Poli-
sario Cephesi, Batı Sahra’nın bağımsızlığının 
öne çıkan temsilcilerinden biri konumunda-
dır.14 Fas, Batı Sahra üzerindeki egemenliğini 
tanımayan ve bölge egemenliğinin kendile-
rine ait olduğunu belirten bu hareketin Ce-
zayir tarafından destek gördüğünü belirtil-
mektedir. Dolayısıyla Batı Sahra meselesi ve 
bu meselede ortaya çıkan her yeni gelişme 
Fas ve Cezayir dış politikasına yakından si-
rayet etmektedir. Fas ve Cezayir’in Ukrayna 
savaşı karşısındaki pozisyonları bu etkinin 
son dönemlerde hissedildiği alanlardan biri 
olduğunu ortaya koyar niteliktedir.  

2020 yılında Donald Trump başkanlığın-
daki ABD yönetimi, Fas’ın Batı Sahra bölge-
si üzerindeki egemenliğini Rabat’ın aynı yıl 
İbrahim Anlaşmalarının bir parçası olarak 
İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye karar 
vermesi üzerine tanımıştır. 30 Mart 2022 ta-
rihinde ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Fas’a 
gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, ABD’nin 
BM liderliğindeki siyasi süreci devam eden 

14 Enver Arpa vd., Batı Sahra Sorunu, ORSAM Rapor, No 35, 31 Aralık 2021.
15 “Secretary Antony J. Blinken and Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita at a Joint Press Availability”, U.S. Deparment of State, 

29 March 2022.

Sahra anlaşmazlığına destekleme taahhü-
dünü yenilemesi ise bu kapsamdaki son 
önemli gelişmedir. Blinken ve beraberindeki 
diğer ABD’li yetkililer ayrıca Fas’ın Batı Sahra 
konusundaki planını “ciddi, gerçekçi ve gü-
venilir” bulduklarını belirtti.15 Bu gelişmeleri 
takiben ortaya çıkan yeni durumlar Fas-Rus-
ya ve Cezayir-Rusya ikili ilişkilerini yakından 
etkilemiştir.

Bu gelişmelerin bir neticesi olarak çok 
sayıda ülkenin Fas’ın güney eyaletlerinde 
diplomatik temsilcilikler açması Cezayir yö-
netimince kınandı. Aynı ziyaret kapsamında 
Blinken’ın Cezayir’e düzenlediği ziyaret sıra-
sında, Cezayir’e Rusya ile ilişkilerini sınırlama-
sı, Ukrayna savaşı politikasını gözden geçir-
mesi ve komşu Fas ile ilişkilerini geliştirmesi 
yönünde yaptığı çağrılar, Cezayir-Rusya ara-
sındaki yakınlaşmayı daha fazla arttırmıştır. 
İkili ilişkilerdeki yakınlaşma bu minvalde Batı 
Sahra konusunda uluslararası arenada Fas’a 
yönelik desteğin artması üzerine daha fazla 
yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Cezayir, 
kısa süre içerisinde Moskova’nın Kuzey Afri-
ka bölgesindeki politikaları açısından önemli 
bir ülke konumuna gelmiştir. Moskova ile sa-
vunma alanındaki yakın temaslarını Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döne-
minden itibaren koruyan Cezayir şimdilerde 
Rus yapımı silahların küresel düzeydeki en 
büyük müşterileri arasında yer almaktadır. 
Bugün itibarıyla Cezayir savunma ekipman-
ları içerisinde yer alan hava kuvvetlerinin sa-
vaş uçağı envanteri, çok amaçlı savaş uçak-
larından olan MiG-29’lar, Su-24 ve Su-30 tipi 
savaş uçakları ve Mi-17, Mi-24 ve Mi-28 saldı-
rı helikopterleri dâhil olmak üzere çok sayıda 
güvenlik ekipmanı Rusya menşelidir. 
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Cezayir’in, Rusya ile gelişen 
ikili ilişkileri Batı Sahra mesele-
sinde Rus desteğinin de hisse-
dilmesini sağlamıştır. Moskova, 
2020 yılında ABD’nin Fas’ın İsrail 
ile gelişen ilişkileri karşılığında 
Batı Sahra’daki egemenliğini 
tanıma konusunda aldığı kararı 
uluslararası hukuka aykırı oldu-
ğunu belirterek bu kararı kına-
mıştır. Rus menşeli haber ajans-
larına röportaj veren Rusya Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı Mihail 
Bogdanov, ABD kararını “tek 
taraflı” ve “hukuka aykırı” buldu-
ğunu belirten ifadeler kullandı.  
Mart 2022 tarihinde ABD’nin 
Fas ve Cezayir’e gerçekleştir-
diği ziyaretlerden iki gün sonra 
Rusya’nın Cezayir Büyükelçisi 
Igor Belyaev, An-Nahar kana-
lıyla yaptığı bir röportajda Ce-
zayir’in Batı Sahra politikasına 
yönelik vurguyu öne çıkardı. 
Balyaev, çatışmanın Polisario 
oluşumuyla Fas arasında sür-
düğünü bu nedenle Cezayir’in 
bölgedeki ayrılıkçıları silahlan-
dırma, eğitme, finanse etme ve 
koruma konusunda herhangi 
bir girişiminin olmadığını ayrıca 
kaydetti. Rus büyükelçisinin söz 
konusu açıklamaları uluslarara-
sı ve ulusal medya organlarının 
bir kısmı tarafından Rusya’nın, 
Polisario ayrılıkçılarını doğru-
dan onaylaması şeklinde lanse 
edildi. Balyaev’in, Moskova ve 
Cezayir’in Batı Sahra anlaşmaz-

16 “Russia Appoints New Ambassador to Algeria After Sahara Comment Blunder”, Morocco 
World News, 28 May 2022.

lığı konusunda sürekli istişare 
içinde olduklarını belirtmesi ise 
büyükelçinin Rusya tarafından 
görevine son verilmesiyle so-
nuçlandı.16 Bu gelişmenin ya-
nı sıra Rusya, Sahravi tarafıyla 
arasındaki iletişim kanallarını 
da açık tutmaktadır. Bu kap-
samda özellikle Rusya Dışişleri 
Bakanlığı bünyesindeki temsil-
ciler belirli zamanlarda Sahravi 
temsilcileriyle gerçekleştirdik-
leri toplantılarda bir araya gel-
mektedir. Kısacası, Rusya Batı 
Sahra meselesiyle ilgili yaptığı 
açıklamalarda meselenin adil 
ve barışçıl bir çözümden yana 
olduğunu belirtmekte ancak 
söz konusu eylemlerde bulu-
narak bu konudaki desteğini 
Cezayir’den yana kullandığı 
yönündeki çıkarsamaları kuv-
vetlendirmektedir. Bu durum, 
Fas-Rusya ilişkilerini ve Fas’ın 
Ukrayna politikasını etkilemek-
tedir.

Fas’ın, Almanya’da Ukray-
na’ya yapılan yardımların art-
tırılmasına yönelik olarak 27 
Nisan 2022’de düzenlenen zir-
veye katılması üzerine Rusya, 
Batı Sahra düzeyinde bir kar-
şılık vermiştir. Zirveyi takiben 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov Fas’ın geleneksel rakibi 
Cezayir’e ziyaret gerçekleştirdi 
ve ziyaret sırasında Cezayir ve 
Rusya’nın uluslararası siyaseti 
son dönemlerde meşgul eden 

Moskova ve Cezayir 
arasında uzun 

yıllardır olumlu bir 
seyirde ilerleyen 

ilişkilerin son 
dönemlerde Batı 

Sahra meselesinden 
etkilenmesi, 

Fas’ı dış politika 
düzenlemelerini 
gerçekleştirirken 

bu hususu da 
göz önünde 

bulundurmaya 
motive etmektedir.
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merkezi konular konusunda benzer bakış 

açısına sahip olduğunu ifade etti.17 Bu ifade 

Rabat yönetimi açısından Batı Sahra mese-

lesinde Rusya’nın Cezayir’e açık bir desteği 

olarak yorumlandı. Yine Fas’a göre Cezayir, 

Ukrayna savaşında tarafsız bir politika be-

nimsiyor olmasına karşın savaş konusundaki 

pozisyonunun Moskova’ya daha yakın oldu-

ğunu teyit ediyordu. Dolayısıyla Moskova ve 

Cezayir arasında uzun yıllardır olumlu bir se-

yirde ilerleyen ilişkilerin son dönemlerde Ba-

tı Sahra meselesinden etkilenmesi, Fas’ı dış 

politika düzenlemelerini gerçekleştirirken 

bu hususu da göz önünde bulundurmaya 

motive etmektedir.

UKRAYNA SAVAŞININ FAS 
EKONOMİSİNE OLUMSUZ 
ETKİLERİ

Fas’ın son yıllarda Rusya ile çeşitlilik ka-

zanan ilişkileri Rabat yönetimini Rusya’ya 

17 “Algeria Forces Russia to Make Concessions “, Al Monitor, 15 November 2022.
18 “Russia to Support Morocco in Nuclear Energy Sector”, Morocco World News, 13 October 2022.

uygulanan Batılı yaptırımlarına katılmaktan 
alıkoyan ve aynı zamanda savaş karşısında 
tarafsız bir tutum izlemesini motive eden 
önemli bir dinamik olmuştur. Özellikle 2000’li 
yıllarda taraflar arasında imzalanan ikili an-
laşmalarla ekonomi alanında son dönemde 
ivme kazanan Fas ve Rusya ilişkileri enerji 
alanında da arttırılmıştır. Rusya ve Fas arasın-
da barışçıl atom enerjisi alanında 2017 yılında 
varılan iş birliği anlaşmasını 13 Ekim 2022 ta-
rihinde onaylamıştır. Söz konusu anlaşmaya 
göre Fas ve Rusya en az on dört alanda iş 
birliği yapacak ve böylece Moskova, Fas’ın 
nükleer enerji altyapısı, suları tuzdan arındır-
ma tesisleri ve temel parçacık hızlandırıcıları 
oluşturmasına ve geliştirmesine yardımcı 
olacak.18 Ancak ikili ilişkilerdeki olumlu ge-
lişmeler Ukrayna işgalinin Fas ekonomisinde 
özellikle enerji ve gıda düzeyinde oluşturdu-
ğu etkiler nedeniyle dalgalanma yaşamak-
tadır. Bilindiği üzere bu müdahaleyi takiben 
uluslararası toplumun Rusya’yı işgalden vaz-

Ukrayna savaşı başladıktan yaklaşık bir ay sonra (25 Mart 2022) Fas’ta savaş öncesi tek haneli olan petrolün litre fiyatı çift 
haneli rakamlara ulaşmıştır.
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geçirmeye yönelik olarak uy-
gulamaya koyduğu ekonomi 
ağırlıklı yaptırımlar karşısında 
Moskova bu ülkelere gerçek-
leştirdiği doğal gaz ihracatını 
kesti.19 Dünyanın en büyük do-
ğal gaz üreticisi konumundaki 
Rusya’nın bu hamlesi kısa sü-
rede küresel enerji piyasaların-
da önemli dalgalanmalara yol 
açtı. Doğal gaz ve petrolle iliş-
kili olan ürünlerin fiyatlarında 
meydana gelen yüksek artış 
bu ürünleri üretemeyen ve bu 
nedenle bunları dışarıdan te-
darik eden her ülke gibi enerji-
de yaklaşık %92 gibi yüksek bir 
oranla dışa bağımlı olan Fas’ı 
da derinden etkilemektedir. 
Faslı yetkililerden yapılan son 
açıklamalar, Ukrayna savaşıyla 
birlikte ülkenin enerji tedariki 
için bütçeden ayırdığı miktarın 
yılda yaklaşık 3,6 milyar dolar 
seviyesine ulaştığını belirt-
mektedir. 

Fas’ın, Ukrayna ile son dö-
nemde ivme kazanan ilişkileri 
neticesinde ülkeyle artan ti-
caret hacmi ve bu oran içeri-
sinde buğdayın sahip olduğu 
ağırlık Fas ekonomisinin savaş 
düzeyinde etkileyen bir diğer 
faktörün buğday olmasına yol 
açmaktadır. Rusya’nın Karade-
niz’deki Ukrayna tahıl ihracatı-
na yönelik sürdürdüğü deniz 
ablukası, dünya buğday ihti-

19 “Russia Threatens to Slash oil Supplies in 2023, Spooks Markets”, Aljazeera, 23 December 
2022.

20 Kaan Devecioğlu, “Rusya-Ukrayna Savaşının Afrika’ya Etkileri”, Ortadoğu Analiz, Cilt 13, 

yacının %40’tan fazlasını kar-
şılayan ülkenin işgal edilmesi-
nin küresel gıda piyasalarında 
vahim sonuçlara yol açmasına 
neden oldu. Nitekim işgali taki-
ben uluslararası düzeyde buğ-
dayla imal edilen temel gıda 
ürünlerinin fiyatları da yüksel-
miştir.

Ukrayna, Fas’ın buğday 
ihtiyacının önemli bir kısmını 
tedarik ettiği ülke konumun-
dadır. Fas ve Ukrayna arasında 
yıllık toplam 310 milyon do-
lar düzeyinde seyreden itha-
lat hacminin yaklaşık yarısını 
Ukrayna’dan alınan buğday 
oluşturmaktadır. Bu oran Fas’ın 
toplam buğday ihtiyacının 
%30’a yakınını oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla Rusya işgali netice-
sinde küresel düzeyde buğday 
ürünlerinde ortaya çıkan olum-
suz tablo Fas’ın gıda piyasasını 
oldukça olumsuz etkilemek-
tedir. Ülkede yeterli düzeyde 
sağlanamayan buğday arzı 
özellikle et, süt ve tahılla iliş-
kili ürün fiyatlarının gün bazın-
da artmasına yol açmaktadır. 
Türkiye’nin BM ile ortaklığında 
arabuluculuk yapması küresel 
tahıl krizini önemli oranda çö-
zerken, Afrika ülkelerine ön-
celik verileceğinin açıklanması 
bu kapsamda bölge ülkeleri 
açısından oldukça önemli bir 
gelişmedir.20 

Faslıların önemli 
bir kısmı Rusya 

ile Fas ikili 
ilişkilerinin özellikle 

ekonomi alanında 
sürdürülmesi 

gerektiğini 
belirtirken, 

ülkede artan fiyat 
artışlarından 

sorumlu tuttukları 
Ukrayna savaşının 

diplomasi yoluyla 
sonlandırılması 

konusunda Batılı 
devletlerin ve Fas’ın 

çabalarını daha fazla 
arttırması gerektiği 

görüşündedir.
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Ukrayna savaşı nedeniyle 
ülkede özellikle gıda ve ener-
ji piyasasında artan enflasyon 
rakamları Faslıların yaşam stan-
dartlarında düşüşe yol açmak-
tadır. Faslılar, Rabat yönetimine 
söz konusu durumu iyileştir-
meye yönelik reform talebi 
çağrılarını özellikle sosyal med-
ya platformları ve son aylarda 
gerçekleştirdikleri orta ve kü-
çük ölçekli grupsal protestolar 
vasıtasıyla iletmektedir. Faslı-
ların söz konusu reaksiyonla-
rına ek olarak ülkedeki yüksek 
enflasyon rakamlarından Rus-
ya’yı sorumlu tutması Rabat 
yönetimi üzerinde Ukrayna 
savaşı konusunda bir baskı 
oluşturmaktadır. Demokrasi 
Algı Endeksi’nin 31 Mayıs 202 
tarihinde gerçekleştirdiği an-
ket, Faslıların birçoğunun ABD 
ve Batı ile ikili ilişkilere sem-
pati duyduğunu ve %37’isinin 
ise Rusya ile ekonomik bağları 
sürdürmekten yana olduğunu 
ortaya koymaktadır. Aynı anke-
te göre Faslılardan % 14’ü Fas’ın, 
Rusya ile ilişkilerini kesmesini 
desteklerken, % 41’i ise ABD, AB 
ve NATO’nun Ukrayna’ya daha 
fazla destek vermesi gerektiği-
ni belirtmektedir.21 Dolayısıyla 
Faslıların önemli bir kısmı Rus-
ya ile Fas ikili ilişkilerinin özel-
likle ekonomi alanında sürdü-
rülmesi gerektiğini belirtirken, 
ülkede artan fiyat artışlarından 

Sayı 120, Aralık 2022, s.73.
21 “Survey: Despite Ukraine War, 37% of Moroccans Want To Keep Ties With Russia”, 

Morocco World News, 31 May 2022.

sorumlu tuttukları Ukrayna sa-
vaşının diplomasi yoluyla son-
landırılması konusunda Batılı 
devletlerin ve Fas’ın çabalarını 
daha fazla arttırması gerektiği 
görüşündedir. 

FASLI BRAHİM 
SAADOUN’UN İDAM 
HÜKMÜ 

2019’da Kiev’e taşınan 21 
yaşındaki Faslı Brahim Saa-
doun’un 2022 yılının Nisan ayın-
da Donbas bölgesindeki aşırı 
Rus yanlıları tarafından idam 
cezasına çarptırılması Fas’ın, 
Ukrayna savaşındaki politika-
sını etkileyen bir diğer dinamik 
konumundadır. Ukrayna sa-
vaşı başladıktan kısa bir süre 
sonra ülkedeki vatandaşlarını 
tahliye etme girişimlerini baş-
latan Fas’ın söz konusu tarihte 
ülkede öğrenim gören öğren-
ci sayısı 8.000 civarındaydı. Bu 
öğrencilerden biri Kiev Politek-
nik Enstitüsü (KPI) Aerodinamik 
ve Uzay Teknolojileri Fakülte-
sinde havacılık mühendisliği 
okumakta olan Saadoun’du. 
Saadoun, Ukrayna’daki çoğu 
öğrencinin ülkeyi terk ettiği bir 
koşulda orada kalmayı tercih 
etti. Ancak Faslı genç yaklaşık 
bir yıl sonra Donetsk Halk Cum-
huriyeti Yüksek mahkemesi ta-
rafından iki İngiliz askeri Aiden 
Aslin ve Shaun Pinner ile birlik-

2019’da Kiev’e 
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yaşındaki 
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Saadoun’un 2022 
yılının Nisan 
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konumundadır.
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te “paralı asker faaliyetlerinden” 
dolayı savaş suçları ve terörist 
faaliyetler kapsamında yargıla-
nıp mahkûm edildi. Faslı gencin 
ayrıca Donbas bölgesindeki 
ayrılıkçı otoriteler tarafından 
“iktidarı ele geçirme” ve “Don-
bas’taki anayasal düzenini yık-
ma amaçlı eylemlerde bulun-
duğu” iddiasıyla yargılanması 
neticesinde idam cezasına 
çarptırılması ise Fas yönetimin-
den büyük bir tepki aldı.22 

Rus kaynaklarına göre Saa-
doun, 2021 sonbaharında Uk-
rayna ordusuna sözleşmeli as-
ker olarak katılmıştı. Rus med-
yası nisan ayında Saadoun’un, 
Donbas bölgesinde yakalan-
dığı sırada üzerinde Ukrayna 
Ordusuna ait olan Mariupol 36. 
Deniz Piyade Tugayı üniforması 
bulunduğunu belirtmekteydi. 
Rus parlamentosunun alt mec-
lisi olan Duma Ukrayna Ordu-
suna katılan yabancı ve paralı 
askerlerin hak ettiği cezanın 
idam olduğunu belirtti ve Saa-
doun’un da onlardan biri oldu-
ğunu kaydetti. 

Rabatlı yetkililer, Rus destek-
li isyancılar tarafından mahkûm 
edilen ilk yabancı savaşçılardan 
biri olan Saadon’un, idam kara-
rının iptal edilmesini sağlamak 
ve Faslı genci kurtarmaya yöne-
lik olarak uluslararası düzeyde 

22 “Moroccan Who Fought With Ukraine to Face Trial in Donetsk”, Morocco World News, 6 
June 2022. 

23 “Ukraine in Talks with Morocco After Zelensky Recalls Ambassador”, Morocco World 
News, 1 April 2022.

girişimler başlatmıştır. Fas bu 
amaçla Rusya’daki Ulusal İnsan 
Hakları Kurumu başta olmak 
üzere diğer uluslararası hukuk 
kurumlarıyla yoğun temaslarda 
bulunmaktadır. BM İnsan Hak-
ları Yüksek Komiserliği tarafın-
dan Faslı gencin idam cezasına 
çarptırılması “savaş suçu” ola-
rak kabul edildi. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi de Mos-
kova söz konusu idam infazını 
durdurmaya çağırmaktadır. 

SONUÇ

Fas, Ukrayna’daki durumu 
dış ve iç politikasına özellikle 
ekonomi ve güvenlik alanla-
rında yaptığı etkilerden dolayı 
yakından izlemektedir. Fas her 
ne kadar savaş başladıktan kı-
sa bir süre sonra tarafsızlığını 
ilan etmiş olsa da savaşın adil 
ve kalıcı bir şekilde diplomatik 
kanallarla bir an önce çözülme-
sini destekliyor ve bu amaçla 
gerçekleştirdiği arabuluculuk 
faaliyetleri de söz konusudur. 
24 Şubat 2022 tarihinde Fas Dı-
şişleri Bakanı Nasır Bourita’nın, 
hem Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov hem de Ukray-
nalı mevkidaşı Dmytro Kuleba 
ile yaptığı telefon görüşmeleri23 
bu kapsamda kayda değer-
dir. Ukrayna savaşı başladığı 
andan itibaren savaşın barışçıl 
müzakerelerle sonlandırılması 
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müzakerelerle 
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çağrılarında bulunan Fas, ayrıca Ukrayna ve 
Rusya ile iyi diplomatik ve ekonomik ilişkile-
rini de sürdürmek istemektedir. Son kertede 
tüm bunlar, Fas’ın Ukrayna savaşına yönelik 
politikasını savaşın ülkede yol açtığı olum-
suz etkileri (özellikle gıda güvenliği, buğ-
day, petrol ve gaz), ABD, Rusya ve Ukrayna 
ile olan ikili ilişkilerini dikkate alan bir anlayış 
çerçevesinde çatışmaya barışçıl ve siyasi bir 
çözüm çağrısında bulunarak sürdürmeye 
çalıştığını ortaya koymaktadır. Ancak bu ça-
lışmaya mevzu bahis olan söz konusu fak-
törler Fas’ın tarafsız politikasının sürdürülebi-
lirliğini test eder niteliktedir.

Rabat yönetimi Ukrayna savaşı konusun-
da politika değişikliğine gittiğini henüz teyit 
eden bir açıklamada bulunmuş olmasa da 
Fas’ın son dönemlerde gerçekleştirdiği ey-
lemler Ukrayna savaşına yönelik politikasın-
da değişim sinyallerinin habercisi niteliğin-
dedir. Bu çalışmanın üzerinde durduğu fak-
törlerin etkisiyle Fas’ın Ukrayna politikasın-
da gerçekleştireceği köklü bir dönüşümün 
Rusya ile ilişkilerine yakından sirayet etmesi 
kuvvetle muhtemeldir. Rusya’nın, Remstein 
zirvesine katılan ülkelere yönelik kullandığı 
ifadeler bu kapsamda önem arz ediyor. Rus-
ya söz konusu zirvede Ukrayna’ya tank gön-
derilmesi yönünde alınan karara tepki gös-
termiş ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 
Ukrayna’ya tank ve silah sevkiyatı gerçekleş-
tiren ülkelerin çatışmaya doğrudan müdahil 
olmayı onayladıklarını belirtmiştir.24 

Bununla birlikte ekonomi faktörünün ve 
Rusya’ya Batılı devletler tarafından gelecek 

24 “Rusya’dan Ukrayna’ya tank gönderen Batılı ülkelere tepki: Bu doğrudan çatışmaya müdahil olmak”, TGRT Haber, 26 Ocak 2023.
25 “Russian Foreign Affairs Minister Expected in Morocco As Part of Africa Tour”, Morocco World News, 23 January 2023.

ay içerisinde uygulanması öngörülen yeni 
yaptırımların iki ülke arasındaki ilişkilerin bir 
krize tanıklık etmesini önleyeceğini söyle-
mek mümkün. Fas, ekonomi alanında başta 
hububat, makine, kozmetik, gıda maddeleri, 
ticari araçlar ve hidrokarbon türevleri olmak 
üzere Rusya açısından önemli bir ihracat 
partneridir. Benzer şekilde Fas, açısından 
Rusya özellikle tarımsal gıda maddeleri, de-
niz ürünleri, kimyasallar ve gübreler ihraç et-
tiği önemli bir ülke konumundadır. Hâlihazır-
da iki ülke arasında 1,6 milyar dolara ulaşan 
toplam ticaret hacmi Fas’ı, Rusya’nın Afrika 
kıtasındaki ana ticaret ortağı hâline getirmiş 
durumdadır. 

Bununla birlikte, Avrupa Birliği’nin 5 Şu-
bat 2023 itibarıyla Rusya’nın petrol ürünleri 
ihracatını tamamen yasaklamayı hazırlandı-
ğına ilişkin yapılan açıklamaları takiben Rus 
Dışişleri Bakanlığı şubat ayının ilk günlerinde 
Fas ve Kuzey Afrika ülkelerine ziyaret ger-
çekleştireceğini açıkladı. Rusya’nın söz ko-
nusu durumla başa çıkma yaklaşımının bir 
parçası olarak hem Fas’a hem de Türkiye’ye 
dizel sevkiyatını artırmaya karar verdiği ve bu 
durumu görüşmek üzere Fas’a gideceği be-
lirtiliyor. Rusya’nın Fas’a olan 2021 yılında 66 
bin ton olan dizel tedarikini, 2022’de yaklaşık 
olarak 735 bin tona yükseltmiş olması Rus-
ya’nın Fas’ı enerji ihracatı zincirinde önemli 
bir konuma yerleştirdiğinin açık bir göster-
gesi niteliğinde. Dolayısıyla söz konusu ziya-
retle Rusya, Batılı yaptırımlar karşısında Rus 
doğal gazını ulaştırmak için Fas’a atfettiği 
stratejik alternatif rota konumunu bir kez da-
ha ortaya koyuyor.25

24 “Rusya’dan Ukrayna’ya tank gönderen Batılı ülkelere tepki: Bu doğrudan çatışmaya müdahil olmak”, TGRT Haber, 26 Ocak 2023

25 “Russian Foreign Affairs Minister Expected in Morocco As Part of Africa Tour”, Morocco World News, 23 January 2023.
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Hüsna Taş Yetim

Lisans eğitimini 2009-2012 döneminde Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında ta-

mamladıktan sonra 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans 

eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede 2015 yılında tamamlayan Taş Yetim, 2017’de 

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü “Terör ve Güvenlik Çalışmaları” bölümünde YÖK 

100/2000 bursiyeri olarak doktora eğitimine başladı. Şubat 2021’de Prof. Dr. Ali Balcı danışmanlığın-

da “Türkiye’nin Amerikan Hiyerarşik Düzeni ile Krizi (1964-75): Dış Politikada Otonomi Arayışı” başlıklı 

doktora teziyle mezun olan Taş Yetim misafir doktor olarak bazı dersler vermekte ve Türk dış politikası, 

uluslararası siyaset, hiyerarşi teorisi, Türkiye-ABD İlişkileri ve ittifak teorileri üzerine çalışmalarını sür-

dürmektedir. 


