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GiriĢ 

Kırım’a sıçrayan Ukrayna iç krizi Rusya’nın devreye girmesi ile uluslararası bir boyut 

kazandı. AB ve ABD’nin Ukrayna’daki muhaliflere verdiği destekle başlayan siyasi krize 

NATO da dâhil oldu. Böylece askeri alanda bir tırmanma yaşanıyor. Rusya Ukrayna sınırı ve 

Kırım’a askeri yığınak yaparken, Ukrayna 60 bin kişilik Sınır Muhafız birliği kurma kararı 

aldı.  NATO’nun Rusya ile gerçekleştirilmesi planlanan bütün programlarını durdurduğunu 

söyleyen Genel Sekreter Rasmussen, “Rusya artık, NATO için tehdit oluĢturacak bir 

ülkedir” şeklinde konuştu. 
1
Kırım 11 Mart 2014 günü bağımsızlığını ilan etti. Artık Kırım’ın 

Rusya ile bütünleştiği söylenebilir. 16 Mart 2014 Pazar günü referandumla bu bütünleşme 

resmiyet kazanacak. Peki, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması bölgedeki sorunu çözecek mi? 

Elbette hayır. Çünkü Ukrayna krizi, Rusya’nın Akdeniz öncelikli dünya çapında nüfuz 

alanını geniĢletme planlarına karĢı bir misillemedir.ABD ve AB 16 Mart 2014 günü 

yapılacak referandum sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı. Bunun anlamı NATO merkezli 

bir gerilimin giderek tırmanacağıdır. 
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Ukrayna’nın Kırım bölgesi dışında kalan diğer bölgelerinde de sorunlar devam ediyor. Çünkü 

Ukrayna’nın aşağıdaki haritadan da görüleceği gibi, Rusya ve Ukrayna eğilimli olmak üzere 

ikiye bölünme tehlikesi var. Rusya yanlısı bölge AB üyeliğine karşı ve Rusya’ya bağlanmak 

veya otonom bir yönetim istiyor. Rusya’nın Kırım’ın yanında bu bölgeleri de kontrol altına 

alması halinde Ukrayna’nın denize çıkış noktası kalmayacaktır.Ukrayna’nın bütün limanları 

Rusya’ya geçecektir. İşte sorunun en can alıcı noktası burasıdır. Batı açısından Kırım’ın 

Rusya tarafından ilhakı büyük ölçüde beklenen bir gelişme idi. Ancak Odesave doğu 

bölgesinin Rusya’ya geçmesi olasılığı ancak savaş yolu ile olabilir. ABD’nin müdahale 

etmemesi halinde Rusya askeri güç üstünlüğü ile Rusya yanlısı Ukraynalıların oturduğu 

bölgeleri işgal etme kapasitesine sahiptir. Ancak ne Rusya ne de Batı bu riski göze alamaz. O 

nedenle Rusya Kırım’ın ilhakını müteakipdurumu soğutmaya çalışacak, Batı’nın alacağını 

deklare ettiği siyasi, ekonomik ve ticari önlemleri bekleyecektir. Bu bağlamda savaş da dâhil 

olmak üzere kendi karşı önlemlerini belirleyecektir.  

 

2
 

Olayların başlangıcından itibaren insan şu soruyu kendine sormaktan alıkoyamıyor. ABD, 

yeni bir Soğuk SavaĢ sürecini baĢlatmak için Ukrayna’yı mı kullandı. Yoksa 

Ukrayna’daki geliĢmeler ABD ve AB’nin kontrolünden mi çıktı?Her iki olasılık da 

ABD’nin, Rusya’yı belirli bir bölgeye bağlayarak uluslararası toplumdan kopartmak ve dünya 

çapındaki nüfuz alanını daraltmak amaçlı plan ve stratejileri ile uyumludur.  Karadeniz bu iş 

için biçilmez kaftan olma özelliklerini taşımaktadır. Çünkü Karadeniz Rusya’nın askeri, 

ekonomik ve ticari açıdan yumuşak karnıdır. Uzun vadeli bir kriz ve gerginlik stratejisi ile 

Karadeniz’e hapsedilecek Rusya’nın diğer bölgelerde küçülmesi ve zayıflaması kaçınılmaz 

olacaktır. Yalnız böyle bir stratejinin hem ABD’ye hem de müttefiklerine olan maliyeti hiç de 
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yabana atılamayacak kadar yüksek olabilir. Öncelikle Karadeniz’deki Türkiye, Bulgaristan ve 

Romanya gibi NATO üyesi ülkeler bu stratejiden en çok etkilenen ülkeler olacaklardır. 

Karadeniz’de köşeye sıkıştırılacak Rusya,  merkezi Avrupa ve Baltık bölgesinde tehdit 

yaratarak durumu dengelemeyi düşünebilir. Avrupa’ya giden Rus gazı ve petrolünün 

kesilmesine kadar varabilecek bir krizin sonuçlarını düşünmek bile insanı ürkütüyor. Bu 

olasılıklar dâhilinde gelişmeleri ABD ve AB’nin tutumu ve kararı belirleyecektir. 

 

ABD’nin Bölgesel ve Küresel Stratejik Hedefleri 

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra eski Sovyet ülkelerini süratle NATO ve AB üyesi yapan 

ABD, Rusya sınırlarına dayanmıştır. Arada haritada da görüleceği üzere tampon ülke olarak 

sadece Beyaz Rusya, Moldovya ve Ukrayna kalmıştır.  Şimdi Ukrayna tampon ülke olmaktan 

çıkarılmak istenmektedir.  

 
ABD’nin Ukrayna üzerindeki birinci ve uzun vadeli stratejik hedefi bu ülkeyi Batı güvenlik 

ve ekonomik sistemine dâhil ederek Rusya’nın fiziki sınırlarına dayanmaktır. Böylece NATO, 

Rusya’nın başkenti Moskova’ya 480 kilometre mesafeye gelmiş olacaktır. Ayrıca geniş ve 

savunması çok zor engebesiz düz bir cephe ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan haritadan da 

görüleceği üzere Ukrayna-Kazakistan arasındaki boşluk bloke edildiği takdirde Rusya’nın 

Kafkasya ile irtibatı da kesilmiş olacaktır. Bu nedenle Rusya Ukrayna’nın AB ile 

bütünleşmesini kendi ulusal güvenliğine hayati bir tehdit olarak görmektedir. Ayrıca Batının 

Ukrayna’daki muhaliflere verdiği desteğin Ukrayna’nın iç işlerine müdahale olarak 

değerlendirmektedir. Bu noktada Rusya’nın karşılaşabileceği yeni bir kuşatılma olasılığı onu, 

Odesa’nın da içinde bulunduğu güney ve doğu Ukrayna’nın bazı topraklarını da ilhak etmeye 
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zorlayabilir. Ayrıca Kırım’ı Azak Denizi kuzeyinden Rusya’ya bağlayacak bir kara yolu 

koridoru mutlaka gereklidir. Aksi takdirde tek irtibat Kerç Boğazı üzerinden olabilecektir. 

 

İkinci ve daha gerçekçi hedefi ise Akdeniz başta olmak üzere Rusya’nın dünya çapında 

başarıyla yürüttüğü siyasi ve ekonomik nüfuz alanını genişletmesini engellemektir. Ukrayna 

Krizinin zamanlamasına dikkat edildiğinde, olayların başlaması Rusya’nın Akdeniz’de sürekli 

bir deniz kuvveti bulundurma kararı alması, Suriye deniz alanlarının Rusya’nın kontrolüne 

verilmesi, İsrail ve Güney Kıbrıs ile enerji anlaşmaları imzalamaları, Irak ile silah anlaşmaları 

yapılmasına denk gelmektedir. ABD ve AB’nin Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını kabul 

etmemesi halinde iki senaryo söz konusu olabilir. 

 

 Birinci senaryo, Rusya’ya ekonomik, siyasi ve ticari ambargo uygulanması ve bu 

bağlamda Kırım’ın denizden ablukaya alınması 

 İkinci senaryo NATO’nun doğrudan Kırım’a müdahalesi olabilir. 

 

Kararlı bir Rusya karşısında ikinci senaryonun yeni bir dünya savaşına yol açacağı kesindir. 

Birinci senaryo da en az ikinci senaryo kadar tehlikelidir. Çünkü mesele, Rusya’nın böyle bir 

ablukaya ne kadar göz yumacağı noktasında düğümlenmektedir.  ABD ve AB, 2008’de 

Gürcistan’a Rus müdahalesi olduğunda kaybettikleri güvenilirliklerini Ukrayna krizinde 

tekrarlayarak dünya çapında yeni bir saygınlık kaybına uğramaktan korkuyorlar. Bu nedenle 

Baltık ülkeleri, Romanya ve Bulgaristan’da NATO hava faaliyetleri yoğunlaşırken Amerikan 

gemileri de Karadeniz’de gövde gösterisi yapıyorlar ve istihbarat topluyorlar.  

 

Türkiye’yi Bekleyen Olası Tehlikeler 

ABD ve AB, ekonomik, ticari ve siyasi önlemler yanında,  NATO’yu kullanarak Rusya’nın 

Kırım’dan çıkmasını sağlamak için Karadeniz’de bir abluka kararı alabilirler. Böyle bir 

kararın alınması halinde NATO üyesi Türkiye’nin iki seçeneği olacaktır. Ya kararı veto 

edecektir. Ya da kabul ederek Montrö Sözleşmesinde kendisine verilen yetkiler dâhilinde Rus 

Savaş gemilerine Türk Boğazlarını kapatacak, NATO gemilerine limitsiz olarak açacaktır. 

Böylece Türkiye, bölgede komşusuna karşı düşman durumuna girecektir. Kriz nasıl 

çözümlenirse çözümlensin, bu davranış her iki ülkenin tarihine uygun değerlendirme ve 

algılarla geçecektir. Türkiye’nin doğrudan katılımı ve yardımı olmaksızın Karadeniz 

üzerinden Rusya’ya karşı alınacak tedbirlerin sonuç verme olasılığı son derece düşüktür. 

ABD ve Batı, kendi yarattıkları Ukrayna sorunun çözümünde, çözümsüz bir sürecin içine 

girmiş gözükmektedirler. Bu durumdan çıkış için ekonomik, ticari ve siyasi ambargo 

uygulamaları yeterli olmayabilir. Çözüm nerede ve nasıl mı? Çözüm Washington’da veya 

Berlin’de değil, çözüm Kiev-Moskova arasındadır. Türkiye de Kiev- Moskova görüşmelerine 

destek vermelidir. 
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