Nihat Altunbulak : Türkiye’nin Rusya tercihindeki 4 kritik nokta
Tarihi gelişimi içerisinde imparatorluklar ve büyük devletlerin kuruluşu ve dağılışı çok
uzun yıllar alıyor. Bu konu ulus devletler açısından bir dönüşüm şeklinde olsa da, dünyada
ki güç dengelerinin değişimi beraberinde birçok sorunlara ve acılara da sebep olabiliyor.
1720’lerde Çarlık’tan İmparatorluğa dönüşen Rus İmparatorluğu, 1917 Devrimi ile Sovyet
İmparatorluğu’na dönüşmüş, 1990’da Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Rusya
Federasyonu olarak bulunduğu coğrafyada aynı imparatorluk misyonunu üstlenmiştir.
Başlangıçta, Yeltsin Hükümetinin uyguladığı politikalar ve geçiş dönemi sancılarının etkisi
ile Batı dünyası, Rusya Federasyonu’nun kısa bir süre içerisinde toparlanamayıp dağılma
sürecine gireceği umuduna kapılmıştır. Bu umudun verdiği iştahla, batı dünyası özellikle
Ukrayna ve Gürcistan üzerindeki beklenti ve buna yönelik faaliyetlerini artırmıştır. Ancak
iktidara geçen Sovyet devlet adamlığı kültürüyle yetişmiş Vilademir Putin ve onun aynı
kültürdeki kadroları emperyal dünyanın iştahını kursağında bırakmıştır.
RUSYA NEDEN İŞTAH KABARTIYOR
1) Rusya’nın yüzölçümü 17 100 000 Km²dir. Rusya’nın yüzölçümü Çin, ABD, ve Kanada
yüzölçümünün iki katıdır. Türkiye’nin 21 katı, Fransa’nın 26 katı, Japonya’nın 45 katı,
Almanya’nın 47 katı, İngiltere’nin 70 katıdır.
2) Rusya’nın nüfusu 141.4 milyondur. Çin’in 1/10’u kadar, Hindistan’ın 1/9’u kadar,
ABD’nin 1/2,3’ü kadar, Japonya’nın 1,15 katı, Almanya’nın1,73 katı, Türkiye’nin 1,79 katı,
Fransa’nın 2,17 katı, İngiltere’nin 2,24 katı kadardır.

3) Rusya tatlı su (kullanılabilir su) kaynakları bakımından, doğalgaz ve petrol yatakları
açısından dünyanın en zengin kaynaklarına sahiptir.
4) Rusya orman alanları açısından dünyanın en büyük arazilerine sahiptir.
5) Rusya yakın gelecekte küresel ısınma ile birlikte dünyanın en geniş ekilebilir alanlarına
sahip olacaktır.
6) Rusya’nın geniş topraklarındaki yaygın nehir taşımacılığı, kara ve demiryolu ağı ve
bunları ucuz maliyetle daha da yaygınlaştırma imkanı vardır.

Buna karşılık, yumuşak nokta olarak Rusya Federasyonu, 88 adet federe yapıdan
oluşmaktadır. Bu yapılanmanın 21 tanesi Cumhuriyetlerden oluşur. Cumhuriyetlerde,
toplumun çoğunluğunu etnik kökeni Rus olmayan halk oluşturur. Rusya Federasyonu’nun

141 milyonluk nüfusunun %80’i Rus kökenli (112 milyon), geri kalan %20’si (22,8 milyon)
farklı etnik kökenlidir. Aynı zamanda Rusya’da bir arada 70’i aşkın farklı milliyet
yaşamaktadır ki bunlar aralarında dil, din, kültür, köken, ekonomik gelişmişlik ve nüfus
sayıları yönünden büyük farklılıklar göstermektedir.
Diğer taraftan yakın bir gelecekte dünyayı bekleyen önemli sorunlar olarak:
Mali krizler; Dünyanın büyük ekonomilerinden herhangi birinde oluşacak olan mali bir
kriz, diğer tüm ülkeleri etkileyebilir. Böylece, tüm dünya da yaşanılacak olan mali krizler,
işsizlik, açlık ve ölümlere neden olacaktır. Bu nedenle birçok ülke ve global boyuttaki
birçok uluslararası ve ulusal şirketler ciddi bir arayış içerisindedir.
İşsizlik oranlarının; her yıl artması. Yapılan araştırmalar, her yıl dünyada işsizliğin hızla
arttığını gösteriyor. Özellikle genç işsizlik oranı %50’lere kadar ilerlemiştir. Kaynakların
yetersizliği, iş bulmayı zorlaştırmaktadır.
Su krizi ; Pek çok araştırmacı yakın zamanda dünya nın su kaynaklarının tükeneceği
konusunda hem fikirdir. Kalan su kaynakları için ülkeler arasında yakın zamanda çok
büyük bir karmaşa hatta savaşların bile yaşanacağı düşünülmektedir.
İklim değişiklikleri; İklim değişikleri nedeni ile dünya mızda her şey değişiyor. Hatta yakın
zamanda buzulların erimesi ile dünyanın bir kısmı sular altında kalacak diye bilim
adamlarının açıklamaları vardır. Çeşitli hayvan ırkları hayatını kaybedecek ve dünya
haritası değişecektir. Bu konuda, iklim değişiklerine uyum sağlayabilmek çok önemlidir.
Pek çok ülke, sera gazı salınımını azaltmak için önlemler alıyor.
Gıda krizleri. Fırtınaların, iklim değişiklerinin fazlaca oluşması dünyanın gıda kaynaklarını
yavaş yavaş eritiyor. Şu an dünyamızda açlık çeken ülkelere yenilerinin de ekleneceği
açıkça ortadadır.
Arz-talep dengesindeki değişmeler ve dünyanın büyük ekonomilerindeki kırılganlık ve
hassasiyetler her geçen gün daha da artmaktadır. Her ne kadar global boyutta uluslararası
şirketler dünyanın birçok bölgesinde belirli bir güce ve etkinliğe ulaşmış olsa da; Rusya
Devlet Başkanı Viladimir Putin’in ulusal ve korumacı politikaları global şirket ve yapıların
Rusya toprakları içerisinde etkin bir konuma gelmesini engellemiştir. Buna rağmen
emperyal dünyanın, Rus halkı üzerindeki sözde globalleşme ve demokratikleşme
görüntüsü altındaki psikolojik harp çalışmaları uzun vadeli olarak halen devam
ettirilmektedir.
Rusya, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış topraklarında çok geniş bir savunma hattı
oluşturmak ve ona göre farklı tedbirler almak durumundadır. Rusya için şu anki güçler
itibarı ile tehdit algılamaları açısından coğrafi olarak hassas olduğu üç ana cephe vardır.
Bu cepheler;
1) Çin ve Japonya ekseninde doğu cephesi (pasifik cephesi),

2) Norveç, İsveç, Finlandiya,Letonya, Litvanya, Estonya ve Polonya ekseninde batı
cephesi,
3) Ukrayna ve Türkiye (Karadeniz; Gürcistan-Azebaycan ve Romanya-Bulgaristan)
ekseninde güney batı cephesidir.

DOĞU CEPHESİ
Her ne kadar Şangay İttifakı dolayısıyla Rusya ile Çin arasında güçlü bir güvenlik bağı var
gibi görünüyorsa da. Çin’de oluşabilecek politika değişiklikleri, yukarıda bahsedilen
küresel boyutta krizlere neden olabilecek olumsuzluklar ve değişimler yaşandığında; 1,5
milyarlık nüfusa sahip Çin tarafından kuzey komşusu Rusya’ya yönelik baskılarda mutlaka
artacaktır. Dünya’nın en büyük ekonomisi olma iddiasındaki Çin’in petrol, doğal gaz,
çeşitli madenler, su ve tarım arazilerine olan ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır.
Bu kapsamda bu ihtiyaçlarının hemen yanı başında, kuzeyindeki uçsuz bucaksız Rusya
Federasyonu topraklarında bulunduğunun da pek tabii ki farkındadır.
30 Temmuz 2017 de Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) 90'ıncı kuruluş yıl dönümü
kutlamaları kapsamında başkent Pekin'in 400 kilometre kuzeyinde, İç Moğolistan Özerk
Bölgesi'ndeki Curıhı Askeri Eğitim Üssü'nde askeri geçit töreni düzenlendi.
Çok sayıda uçak, askeri araç ve silahın yer aldığı törene askeri üniforma ile katılan Çin
Devlet Başkanı ŞiCinping, yaptığı konuşmada, "Çin’in güçlü bir orduya her zaman
olduğundan daha fazla ihtiyacı olduğunu, Çin ordusunun, hücum gücünü sürekli artırması
gerektiğini”söylemiştir. Birçok uzman tarafından bu söylemin ABD ve batı dünyasını hedef
aldığı şeklinde açıklansa da; Rusya’ya yakın bir bölgede yapılan bu açıklamadaki hedefin
Rusya olabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

Diğer taraftan Japonya ile Rusya arasındaki Pasifik’teki tarihsel mücadele halen bir şekilde
devam etmektedir. Bir de bunu değişen dengeler ve olabilecek krizler odağında ABD’nin
Deniz Kuvvetleri bağlamındaki askeri güç kaydırma kabiliyetini de göz önünde
bulundurarak ele aldığımızda, çok ciddi boyutta bir hassasiyetin olduğu aşikardır.
Dünyanın en büyük askeri gücü olan ABD Donanmasının büyük bir bölümü sürekli olarak
bu bölgede bulunmaktadır. Bu da Pasifik ekseninde hassasiyetin yüksek hazırlık
seviyesinde idame ettirildiğinin açık delilidir.
BATI CEPHESİ
Batı cephesinden Rusya’ya tarihte iki defa büyük saldırı yapılmıştır. Bunların birincisi 1812
yılında Fransa İmparotoru Napolyon’un Rusya’yı işgalidir. Rus ordularını yenerek
Moskova’ya bile girmeyi başaran Napolyon, çetin kış şartları dolayısıyla tutunamamış ve
geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu saldırısı, Napolyon’un sonunun başlangıcı olmuştur.
Diğer büyük saldırı 2. Dünya Savaşında Hitler’in önce 1941’de SSCB’ye taarruzu ve
Moskova’ya kadar ele geçirmesi, daha sonra 1942 yılında muharebelerin kuzey
Kafkasya’da Stalingrad’da yoğunlaşması ve 1943 yılında coğrafya ve iklim şartlarının
verdiği dezavantajla Almanların geri çekilmek zorunda kalmaları ile sonuçlanmıştır.
Tarihte batı istikametinden yapılmış her iki saldırı da coğrafi, iklim şartları ve Rusya
hinterlandının çok büyük olması nedeniyle amacına ulaşamamıştır. Bu şartlar bugün de
aynı şekilde Rusya’nın savunma hatlarını kendi lehine güçlü kılacak şekilde
kullanılabilecek durumdadır. Bu nedenle yalnızca batı cephesinden saldırı ile Rusya’nın
ele geçirilmesi mümkün değildir.
Bununla birlikte, emperyal güçlerin batı cephesinden kalkışacakları bir saldırı ve teyakkuz
durumu Avrupa’nın tamamında ciddi boyutta bir istikrarsızlık kaynağı olacağı için bu
cephede kısa ve orta vadede aktif bir girişimin istenmediğini değerlendirmekteyim. Aksi
taktirde, Avrupa’da ortaya çıkacak bir güvenlik endişesi ve dolayısı ile istikrarsızlık ortamı;
tüm dünyanın ekonomik ve finansal krizlere sürüklenmesine sebep olacaktır. Bu durum
bu günkü konjonktür gereği emperyal güçler tarafından istenmeyen bir durumdur. Ancak
buna rağmen ABD silahlı Kuvvetlerinin bu bölgedeki askeri varlığında sürekli bir artış
gözlenmektedir, buda batı cephesinden Rusya’nın baskı altında tutulacağının önemli bir
emaresidir.
GÜNEY BATI CEPHESİ
Farklı demografik yapılar, yaklaşma hatlarının genişliği ve çeşitliliği, deniz yolu ile
yapılacak saldırılar ile Rusya’nın kalbi sayılacak stratejik mevkilerini etki altına alma
imkânı sağlaması dolayısı ile Ukrayna ve Türkiye ekseninde güney batı cephesi en hassas
cephedir. Batı dünyası bu cepheden ilk taarruzunu 164 yıl önce Kırım harbinde yapmıştı. O
dönemde harp silah ve araçlarının etki menzilinin çok kısıtlı olması nedeniyle Rusya
hinterlandı ele geçirilememiş, çatışmalar Kırım bölgesinde sınırlı boyutta kalmıştır. Ancak
günümüzde çok uzun mesafelerden etkili olabilecek yüksek teknoloji harp silah ve araçları
sayesinde Ukrayna ve Türkiye ekseninde, Karadeniz vasıtası ile Romanya- Bulgaristan ve

Gürcistan-Azerbaycan geçiş bölgelerinden Rusya üzerinde her türlü baskı ve harekât
yapma imkânı mevcuttur.
Doğrudan ülkemizin bugününü ve geleceğini ilgilendirmesi nedeniyle bizim için önemli
olan Ukrayna ve Türkiye (Karadeniz; Gürcistan-Azebaycan ve Romanya-Bulgaristan)
ekseninde güney batı cephesidir. Bu cephede emperyal dünya önemli boyutta mevziler
kazanmıştır.
Ukrayna’nın birliği ve bütünlüğü bozulmuş, dış ve iç dinamiklerin harekete geçirilmesi
sonucunda Rusya reflekssel bir tepki ile kendisi açısından en hayati bölge olan Kırım
Bölgesini topraklarına katmıştır. Ukrayna’da devlet yönetimi Rusya karşıtlığı üzerine
oturtulmuştur. Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan da farklı bir durumda değildir.
Karadeniz’e girişler 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Karadeniz’e sahildar
ülkelerin güvenliği için düzenlenmiş ise de Batının bunu delme girişimleri sürekli devam
etmektedir. Ukrayna bağlamında, emperyal güçler Rusya’ya daha da yakınlaşmıştır.
Bu cephenin Türkiye boyutunu düşünürken Türkiye’yi çevreleyen kuşak içerisinde,
Türkiye-AB ilişkileri, Türk-Yunan ilişkileri, Ege ve Doğu Akdeniz’deki uzlaşmazlıklar, Kıbrıs
Sorunu, Arap Baharı, Tunus, Libya, Mısır, Yemen, Irak ve Suriye bağlamında da
düşünmemiz gerekir. Bununla birlikte PKK ve FETÖ’nün de bu kapsamda değerlendirilmesi
zaruridir.
Emperyal güçler bu mevzilerini özellikle Türkiye yönünde genişletme gayretine ağırlık
vermektedir. Bunun içindir ki 2003 yılında Irak işgal edilerek, Kuzey Irak’da özerk bir
Kürdistan Devleti kurdurulmuş ve halen de ABD himayesinde yaşatılma ve geliştirilme
çabaları devam etmektedir. Bunun içindir ki Suriye iç savaşından en kazançlı duruma
erişen ABD himayesindeki PKK-PYD/YPG terör örgütü olmuştur. Bu örgüt Kuzey Suriye’nin
büyük bir bölümünehâkim olmuş,fakat Akdeniz’e çıkış elde etme çabaları Türkiye ve
Rusya’nın müdahalesi sonrasında engellenmiştir. Bu yüzden Türkiye’nin Suriye sınırındaki
Fırat’ın doğusunda kalan alanın PKK-PYD/YPG terör örgütünden temizlenmesi, sınır hattı
boyunca bir güvenlik kuşağı oluşturulması konusu Türkiye açısından hayati öneme haizdir.
ABD’nin PKK-PYD/YPG terör örgütünü desteklemesi kapsamında bölgeye getirdiği
binlerce konteyner dolusu silah ve mühimmat halen Türkiye için tehdit olmaya devam
etmektedir.
Bu çerçevede Türkiye’nin bölge üzerindeki politikalarını uygulamasını geciktirmek,
engellemek ve oyalamak maksadıyla; ABD her türlü hile ve desiseye başvurmaktan geri
kalmayacaktır. S-400, F-35, ambargo tehdidi, Doğu Akdeniz’de Rum, İsrail ve Yunan
politikalarının desteklenmesi, bu kapsamda Türkiye’nin Doğu Akdeniz politika ve
uygulamaları dolayısıyla tehdit edilmesi de bütün bu oyunun ayrı ayrı parçalarıdır.
Ayrıca yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğümüz PKK terör örgütü ile mücadelemiz halen devam
etmekte, bir türlü bitirilememektedir. Çünkü karşımızdaki PKK kanlı terör örgütünün
arkasında emperyal dünyanın ciddi boyutta desteği vardır. PKK terör örgütünün ortaya
çıkışı ile FETÖ’nün devletimiz içerisine sızmaya ve yapılanmaya başlamasının, 1975

yılından itibaren aynı zamana denk gelmesinin bir tesadüf olmadığını da göz önünde
bulundurmamız gerekir.
Batı basınında sıklıkla rastladığımız Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunu da kapsayan
büyük bir Kürdistan’ı ön plana çıkarma gayretindeki haritayı lütfen gözünüzün önüne
getirin ve düşünün; Türkiye ile İran’ın arasında Gürcistan ve Ermenistan’a komşu bir uydu
devlet olarak Kürdistan vasıtası ile emperyal dünya, Hazar Havzası ve Kafkaslara ulaşmış
olacaktır. Bir de PKK-PYD/YPG terör örgütü Kuzey Suriye’den bir hat üzerinde Akdeniz’e
ulaştığı takdirde Rusya güney doğu cephesinden tamamıyla kuşatılmış olacaktır. Bununla
birlikte, FETÖ gibi dini cemaatve tarikat yapılanmaları kullanılarak; ordusu, demokrasisi,
ekonomisi, yargı sistemi, devlet yapısı, milli birliği gibi ülkeyi güçlü kılan yapıları zayıf
düşürülerek Türkiye’yi parçalanmanın eşiğine getirebilirler. Bu durumda Karadeniz’e
istedikleri gibi, istedikleri kadar kuvvet ile girerek Karadeniz’den de Rusya’yı kuşatma
altına alma imkanına kavuşmuş olacaktır. İşte emperyal dünyanın mücadelesinin
arkasında bu yatmaktadır. Bütün çabalar bunun içindir. Rusya’nın en yumuşak karnı olan
Ukrayna ve Türkiye (Karadeniz; Gürcistan-Azebaycan ve Romanya-Bulgaristan) ekseninde
güney batı cephesini ele geçirmek veya bu hattı kontrol etmegayretidir.
Ukrayna ve Türkiye (Karadeniz; Gürcistan-Azebaycan ve Romanya-Bulgaristan) ekseninde
güney batı cephesi, Rusya açısından o kadar önemlidir ki Rusya;
1) Moldova ve Ermenistan’daki askeri varlığını sürekli güçlü tutma yönünde asla taviz
vermemektedir.
2) Gürcistan krizinde, hiç tereddüt etmeden müdahil olmuş, Abhazya ve Osetya’yı kendi
topraklarına bağlamış, Gürcistan’ı ağır bir şekilde cezalandırmıştır.
3) Aynı şekilde Ukrayna krizinde, hiç tereddüt etmeden müdahil olmuş ve Kırım’ı kendi
topraklarına bağlamıştır.
Yukarıda bahsettiğim çerçeveden baktığımızda, Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve
bağımsızlığı Rusya açısından elzemdir. Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı;
Rusya’nın birlik, bütünlük ve bağımsızlığının sigortasıdır. Türkiye düşerse, arkasından
Rusya’da düşecektir. Emperyal dünyanın Ortadoğu ve Doğu Avrupa politikalarının
hedefinde bu amaç vardır. Bu yüzden Rusya ve Türkiye karşılıklı çıkarlar çerçevesinde ve
iyi komşuluk ilişkileri içerisinde birbirine destek vermelidir. Bölgemizde Türkiye ile
Rusya’nın çıkarları çatışmamakta, aksine örtüşmektedir.
Bu yüzdendir ki;
1) Türkiye’nin inisiyatifi ile Karadeniz’de kurulan BLACKSEAFOR ve Karadeniz Uyum
Harekatı oluşumlarına Rusya ilk başlangıçtan itibaren destek vermiştir.
2) Karadeniz’e askeri gemilerin geçiş rejimini düzenleyen 1936 Tarihli Montrö Boğazlar
Sözleşmesi’nin uygulanmasındaki Türkiye’nin kararlı politikalarına, Rusya sürekli destek
vermektedir.

3) Rusya, Suriye’de stratejik seviyedeki menfaatleri doğrultusunda Esad Rejimine destek
vermekle birlikte, ABD’nin desteğindeki PKK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye’nin
kuzeyinden Akdeniz’e ulaşacak koridoru tamamı ile ele geçirmesini önleme gayretlerimize
destek vermiş ve Astana görüşmeleri çerçevesinde birlikte hareket etme inisiyatifi
geliştirilmiştir.
4) 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine ABD ve
Batı dünyasının destek verdiği artık inkâr edilemez bir gerçek olmuştur. Bu süreçte Rusya,
FETÖ’ye karşı Türk Hükümetine açık şekilde destek vermiştir.
Tarihin ve olayların hızlandığı bir döneme girdiğimiz bu günlerde Türkiye’nin birliğine,
bütünlüğüne, güvenliğine, refahına ve gelişmesine engel olmak isteyen ve küresel masal
yalanını dillerine dolayan bütün güçlere karşı kendi yağımızla kavrulup, varlığımızı ve
bağımsızlığımızı koruyarak ülkemizin geleceğine yön vermemiz esastır. Ebedi dost, ebedi
düşman yoktur,ulusal çıkarlarımız her şeyin üzerindedir. Bunun için önderimiz Mustafa
Kemal ATATÜRK’ün ilkeleri ve bize gösterdiği hedefler yolumuzu aydınlatmaya yetecektir.
Nihat Altunbulak
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