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Derinleşen ve Genişleyen Kriz: Ukrayna 

Doç. Dr.Fahri Erenel-EPAM Müdürü 

Rusya-Ukrayna gerginliğinin boyutu genişliyor ve derinleşiyor. Rusya karşıtı cephe genişledikçe olası bir 

savaşın kapsayacağı alanda otomatik olarak genişliyor. ABD’nin baskısı sonucu,söylem ve bazı askeri 

hareketlenmeler ile Rusya ‘ya gözdağı vermeye çalışan ve NATO şemsiyesine güvenen NATO üyesi 

ülkelerin sayısı arttıkça cephe genişliyor.Ve aynı zamanda derinleşiyor.ABD ve İngiltere, Rusya sınırlarında 

uzakta olmanın keyfiyle adeta savaş çığırtkanlığı yapmaya devam ediyor.Ediyorlar,ancak İngiltere ve 

ABD,Ukrayna’ya askeri güç gönderdiler mi bugüne kadar.Elbette hayır.İngiltere,ömrünü tamamlamak 

üzere olan silah sistemleri,ABD para ve askeri yardımlar ile Ukrayna’yı ateşe atmaya devam 

ediyor.Ukrayna Ordusunun yedek askerleri ile yaptığı tatbikat sırasında çekilmiş ve hemen her askerin 

elinde farklı bir tüfeğin olduğu görüntüler durumun vahametini göstermesi açısından önemlidir. 

NATO,Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini,ABD Başkanı ise Doğu Avrupa ülkelerine bir miktar asker 

göndereceğini açıkladı.Ancak,hiçbir ülke veya örgüt Ukrayna’ya asker göndereceğini 

açıklamadı.Sadece,beyanları ile Ukrayna’nın yanında olacağını açıklamakla yetiniyorlar.Olası bir Rusya 

saldırısına karşı NATO’nun Rusya ile sınır olan ülkelerine aman bizi etkilemesin diyerek bir miktar askeri 

güç göndermeye çalışıyorlar.Tam tersine ABD,ingiltere ve Avusturalya yani kısa adı AUKUS olan yeni 

ittifakın diplomatik temsilcilerini  geri çekmesi ile Ukrayna’yı yalnızlaştırma da bir aşama daha 

kaydettiklerini görüyoruz. 

Ülkesinin adım adım savaşa itilmekte olduğunu gören Ukrayna Devlet Başkanı dün adeta isyan etti.Ve 

kendisini ateşe atmaya devam eden ülkelere çıkacak bir savaşın sadece Ukrayna ile sınırlı  

kalmayacağını,batılı ülke liderlerinin savaş çığırtkanlığı ile Ukrayna ekonomisi’nin ciddi zarar görmeye 

başladığını,Rusya’ya yaptırım uygulanacak ise  şimdiden uygulanmaya başlanmasını savaş başladıktan 

sonra bir anlamı olmayacağını açıkladı.Beni ateşe atarsanız bu ateş sizide içine alır dedi. 

Batılı ülkelerin çığıtkanlıkları Rusya’yı durudurmaya yetmeyecektir. Sanmasınlar ki Rusya kendilerine 

uzanamaz.Rusya,askeri teknoloji açısından en güçlü seviyesine ulaşmış durumdadır.Bu üstünlüğünü 

kullanmak ve göstermek isteyecek, silah satışlarında kaybettiği 2 nci sırayı geri alabilmesi için aynı 

zamanda bir fırsat olacaktır.Ayrıca,küresel güç mücadelesinde ciddi bir mesafe kaydedebilecektir.Bu 

hamlesi batıda çatlağı derinleştirecektir.Hırvatistan’ın Ukrayna-Rusya savaşına NATO’nun müdahale 

kararı alınması halinde asker göndermeyeceğini açıklaması çatlağın genişlemekte olduğunun 

göstergesidir. 

Rusya,Ukrayna’nın çevresinde sürekli tatbikatlar ile baskıyı giderek arttırırken NATO bir tatbikat bile 

yapamamaktadır.Rusya,sadece karada tatbikatlar ile yetinmemekte,denizde de tatbikalarını 

sürdürmektedir.Hemen İzlanda’nın güneyinde  yaptığı tatbikat, İngiltere ve Deniz gücü olan NATO 

ülkelerine yöneliktir. 

Diğer taraftan sert geçen kış ve savaş olasılığı petrol fiyatlarının en yüksek noktasına ulaşmasına neden 

olmuştur.Bu durum ekonomisi petrol ve doğal gaz ile beslenen Rusya için bulunmaz bir nimet 

olmuş,askeri harcamalarını karşılayacak kaynağı da yaratmış olmaktadır. 

 

Aslında,durum Kırım’ın Rusya işgali öncesinde ki duruma benzemektedir.Kruşçev’in 1954 yılında ,Rus 

hakimiyeti altına girişinin 300’üncü yıldönümünde Kırım’ı hediye olarak Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti’ne 

vermesi sonucu o dönemde sorun yaratmayan bu konu,SSCB’nin çökmesi ile Rusya ve Ukrayna açısından 

önem kazanmıştır.Rusya ve özellikle Putin bu teslimi asla kabullenmemiş ve bir oldu bitti ile Kırımı işgal 
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etmiştir.Rusya’nın Kırımı işgali öncesi,sırası ve sonrasında  ABD ve batılı ülkelerin söylem ve eylemleri ne 

tesadüftir ki Ukrayna-Rusya gerginliği ile benzerdir. 

Ciddi ekonomik krizlerle boğuşan, enflasyon ve pandeminin etkisini yaşayan,giderek yaşlanan,çetin kış 

şartlarında Rus doğal gazına bağımlı olan batının Rusya ile bir savaşı kaldırmayacağı aşikardır.ABD bunu 

bilmektedir.Bu nedenle Rusya ile bir savaşı göze almayacaktır.Ve aralarında yapılmış olması muhtemel bir 

anlaşmaya göre Rusya’nın belirli bölgeleri işgal etmesine ses çıkarılmayacaktır.Biden, bu durumu açıkça 

beyan etmiştir.Karşılık verilmesi savaşın Avrupa’ya yayılmasına yol açabilecektir.Kara işgali olmasa bile 

Rusya hipersonik füzeleri ile Batı’nın stratejik hedeflerini vurarak ekonomik kırılganlığı daha da 

arttırabilecektir. 

Bu tür bir olasılık en çok ABD’nin işine gelebilecek,Rusya korkusunu NATO’nun saflarını sıklaştırmasında 

bir araç olarak kullanabilecektir. 

 

 

https://www.google.com/search?q=ukrayna+-rusya+harita& 
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Misak-ı Milli 

Prof. Dr. Recai Ellialtıoğlu 

Akıllı strateji ve doğru politika izlenirse Türkiye’nin misak-ı milli sınırlarına kavuşmasının hiç de küçük bir 

olasılık taşımadığı görülebilir. Şimdiye kadar yapılan bazı yanlış adımlara ve bazı geç kalınmış doğru 

girişimlere karşın, bir durum değerlendirmesi yapıldığında henüz iş işten geçmemiş olduğu sonucuna 

varabiliriz.  

Suriye 

Şimdiye kadar Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunup Esat’la görüşmeme politikası, muhalefetin kısır 

değerlendirmesinin aksine çok doğru olmuştur. Ancak bugünlerde, toprak bütünlüğü konusunun artık rafa 

kaldırılmış olduğu ve bölünmenin kesin olduğu fikri taraflarca anlaşılmış, hatta kabul edilme noktasına 

gelmiş bulunmaktadır. Suriye rejiminin, ilan ettiği Hatay’ı alma meclis kararı pazarlık boyutuna girmiş 

olması anlamına gelmekte ve bu tavır, bulunduğu noktadan geri çekilmeyeceğini düşündükleri 

Türkiye’nin, daha fazla toprak ele geçirmesine engel olma çabası olarak değerlendirilebilir. Amerika’nın 

Suriye’den çekilirken Fırat’ın doğusunu rejim güçlerine terk etmeyeceği açıktır. Amerika’nın PYD/YPG ile 

Türkiye’yi yakınlaştırmak amacıyla bir rafineri kurarak, çıkarılan petrolün işlendikten sonra Türkiye’ye 

satılması ile İran petrolüne talebini azaltmak ya da Türkiye üzerinden satmak suretiyle, aynı Kuzey Irak 

Kürt devletiyle olduğu gibi bir kazan kazan iş birliği oluşması için Türkiye’yi ikna etmeye çalışmakta olduğu 

açıktır. Ancak Türkiye’nin terör örgütüyle hiçbir şekilde iş birliği yapmayacağını bildiği için Amerika, 

içindeki Arap nüfusunu artırmak suretiyle SDF’nin demografisini değiştirmek ve böylece PYD/YPG’nin 

etkisini azaltmak, ayrıca SDF’yi PKK yöntemleriyle idare etmekte olan PYD’nin “eğitilerek” terörden 

arındırılmış görüntüsü kazandırma çabası içinde olduğu görülmektedir.  

Amerika Suriye’den çekildiğinde Fırat’ın doğusunu Rusya’ya bırakmak istemiyor zira bu, bölgenin Esat 

rejimine geçmesi anlamına gelir. Aynı şekilde Türkiye’ye de bırakmaktan korkuyor, zira Türkiye’nin 

PYD/YPG’ye “soykırım” yapacağını düşünüyor. Daha önceki bir yazımda1 ileri sürdüğüm yanlış 

öngörümün aksine, Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 bildirisindeki 1915 olayları için kullandığı soykırım ifadesini 

takip eden cümlesinde “bir daha yapmayın” demesiyle, Türkiye’yi istila etmesi beklenen yeni dalga 

göçmenleri kastetmediği, aslında Suriye’deki PYD/YPG’yi işaret ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Amerika 

çözüm olarak, Fırat’ın doğusunu ne yalnızca Türkiye’ye ne de tek başına Rusya’yanın insafına terk etmeyip, 

Türkiye/Rusya ortak sorumluluğuna bırakmak suretiyle SDF’nin oluşturacağı/oluşturduğu devletçiğin 

taraflarca bilfiil kabulünü ve güvenliğini garanti altına almak istemektedir. 

Bu durumda Türkiye’nin yapması gereken, kendi kontrolündeki mevcut güvenli bölgeyi genişleterek SDF 

devletçiğinin mümkün olduğu kadar güneye itilmesi ve demografisinin değiştirilmesi konusunda Arap 

ülkelerini de yanına çekerek pazarlık gücünü kullanmaktır. Bu arada Fırat’ın batısındaki statüyü bir an önce 

lehimize çevirmek üzere İdlib’le ilgili olarak Rusya ile, Menbiç’le ilgili olarak da Amerika ile anlaşmanın 

yolunu bulmak zorundadır. Gerekirse çatışarak bunu sağlamalıdır. Çatışma kaçınılmaz olursa hedefi 

büyütmek suretiyle M-4 karayolu ve Halep, memleketlerine dönecek olan Suriye’li göçmenlerin güvenle 

yaşayacağı bölgeye dahil edilmelidir. Rusya’nın çok sayıda cephede varlık göstermek zorunda bırakıldığı 

mevcut durumu ve atacağı olası yanlış adımları fırsat olarak hesaba katmak suretiyle bir yol haritası 

oluşturma konusunda gerek dışişleri yetkililerine gerekse TSK kurmayları ile MIT uzmanlarına güvenebiliriz 

diye umuyorum. Şunu unutmamak gerekir ki, bazı muhalefet parti liderleri, sözcüleri ya da yazarlarının 

önerdiği üzere Suriye’den çıkmamız halinde elimizde, verdiğimiz çok sayıda şehit ile memleketlerine 

dönmek istemeyen milyonlarca göçmen/mülteci kalacak, püskürtülmüş olan terör yine sınırımıza 

dayanacak, hatta sınırlarımızdan sızıp yurdumuzda silahlı eylem yapmaları tekrar sıradan hale gelecektir. 

Bu aynı zamanda Suriye’de ne işimiz var sorusunun da cevabıydı. 
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İran 

En çok sorulan ve nedense cevabı verilemeyen soru Amerika’nın neden Türkiye’ye karşı PYD’yi aşırı 

silahlandırması. Aslında bunun cevabı çok basit. Zira o silahlar PYD için değil ve Türkiye’ye karşı 

kullanılmak için yığılmadı. O silah ve mühimmat İran’a karşı kullanılmak amacıyla Irak’ta konuşlandırmak 

üzere bekletilmektedir. İsrail – İran savaşı başladığında İran ordusunun önünü kesmek için ve gerekirse 

İran’a saldırmak için kullanılması düşünülmektedir2. Amerika’nın İran’a saldırması için Temsilciler 

Meclisinin ve Senatonun ve özellikle de Amerikan halkının onay vermesi gerekir. Bu ise Amerika’ya büyük 

bir tehdidin oluşmasına bağlıdır. 11 Eylül saldırısı Afganistan’a ve Irak’a girmek için yeterli bir sebep 

oluşturmuştu. Ancak o olayda Amerika kendi evinde vuruldu ve hem can kaybı açısından hem de prestij 

açısından büyük zarar gördü. Bir benzerini yaşamak tedbirsizlik olur. Bu yüzden Amerika İsrail’in 

zorlamasına rağmen beklemeyi sürdürdü. Donald Trump’ın giderayak bir delilik yapmasına engel olmak 

için Amerikan Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi’nin uyarısı ile baş komutanlık yetkileri elinden 

alındı. Pentagon ise, İran’ın atom bombası yapmasını bekleyip, atom başlıklı füzeyi ateşlemesini ve füze 

İran sınırlarını terk etmeden, havada vurarak imha etmek istiyor. Böylece İran saldırmış olacak, Amerika 

ya da İsrail zarar görmemiş olacak ve Amerika’nın İran’a saldırması için kongreden oy birliğiyle onay 

çıkacak. Evet, biraz afaki bir senaryo olduğunun farkındayım, ancak olasılığı sıfır değil ve gerçekleştiği 

taktirde beceriksiz Amerika imajını tersine çevirecek büyük bir başarı olarak tarihe geçecektir. Amerika’nın 

seçenekleri3 arasında yine de en uygun olarak nitelediği nükleer anlaşmaya geri dönülmesi olsa da İran’ın 

çok ta uzak olmayan bir gelecekte tekrar atom bombası yapmaya kalkışacağını bile bile buna yöneleceği 

İsrail’i ikna etmesine bağlıdır. 

Hatırlıyalım, Irak’tan Amerika’ya atılacak füzeler Türkiye üzerinden geçmek zorunda olduğu için Irak savaşı 

sırasında güney sınırlarımızda konuşlandırılan Patriot füzeleri, Irak’ta atom bombası ve onu fırlatacak 

kıtalararası balistik füze bulunmadığından emin olunduğunda apar topar geri çekildi. Biz de (ben hariç) saf 

saf Patriotların bizi korumak için getirildiğini sanmış, niye çektiler daha savaş bitmediki demiştik. 

İran’dan atılacak kıtalararası balistik füzeleri havada vurmak için önleyici füzelerin çok yakına 

konuşlandırılması gerekir. Bunun için Amerika’nın elinde karadan havaya atılan Patriot PAC-3 füzeleri var. 

Romanya ve Bulgaristan’da yerleşik bu tip füzeler çok uzak kalmakta, Gürcistan’a konuşlandırmak ise 

bugün için söz konusu değil. Bu arada İran’dan Amerika’ya atılacak bir füze Kafkaslar üzerinden seyir 

edeceğinden Azerbaycan iyi bir seçim olabilir, ki yine mesafenin Patriotlar için yeterli olmadığı, ancak S-

400 füzelerinin çözüm olabileceği görülmektedir. Ayrıca Montreux anlaşmasına uygun biçimde 

dönüşümlü olarak boğazlardan geçip Karadeniz’in doğu kıyılarında 21’er gün aralarla konuşlanacak 

Amerikan ve İngiliz gemilerindeki önleyici füzeler de devreye sokulacaktır. Bu arada meclisten geçirilen 

tezkereye dayanarak yabancı askerlerin, Patriot füzeleri ile birlikte Türkiye’nin doğu sınırında vaziyet 

alması Amerika’ya ya da İsrail’e fırlatılacak İran füzelerinin havada imhası açısından büyük yarar 

sağlayacaktır. Ancak Türkiye’nin buna ikna edilmesi gerekir.  

Şimdiye kadar Türkiye İran’ı destekler görüntüsü verdiğinden bir çatışma olursa yine İran’ın yanında yer 

alacağı öngörülmekteydi. Bunun nedeni ise standart düzeydeki geleneksel komşuluk ve iki ülke arasındaki 

sekteye uğratılması istenmeyen ticaret hacminin büyüklüğü olarak değerlendirilebilir. Batının uzunca bir 

süredir Türkiye’yi sıkıştırmasının en önemli nedeni Türkiye’nin şimdiye kadar İran’a yakın durmakla 

farkında olmadan ya da bilerek Amerika’nın oyununu bozmuş olmasıdır. Örnek verecek olursak, 1 Mart 

tezkeresi Amerika’nın İran’a karşı alacağı pozisyonu önlemiştir. Türkiye’nin Brezilya ile birlikte kotardığı 

nükleer takas anlaşması ile İran’a uygulanması planlanan yıkıcı yaptırımlar önlenmiştir. Ayrıca Türkiye, 

başta Amerika olmak üzere batının İran’a uyguladığı ambargoyu Rıza Zarraf vasıtasıyla delmiştir. Bütün 

bunlar Türkiye’ye uygulanan çevreleme ve sıkıştırma operasyonu için gerekçe oluşturan sebeplerdendir.  
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Ancak bunun son zamanlarda değişmekte olduğu, birçok pozitif gelişmelerden anlaşılmaktadır. Örneğin, 

Amerika ve/veya İsrail’in bir işaretiyle BAE’nin yakınlaşması ve Türkiye’de yatırım yapma kararı, çıkacak 

İran savaşında Türkiye’nin en azından tarafsız kalması karşılığında verilmiş olabilir. BAE’nin F-35 uçakları 

alımını iptal etmesi sonucu, bunların Türkiye’nin siparişini karşılaması gibi bir olasılığı akla getirmektedir. 

Amerika ile parası ödenmiş olan altı F-35 uçağının da hali hazırda yapılmakta olan görüşmeler 

çerçevesinde, eldeki S-400’lerin ülke dışına çıkarılması koşulunun, onları Azerbaycan’da konuşlandırmak 

suretiyle sağlanması sonucu, Türkiye’ye verilmesi söz konusu olabilir.  Böylece savaş başladığında İran’ın 

sağa sola saldırması olasılığına karşı, ne olur ne olmaz, Türkiye’nin kendisini savunabilmesi için bu F-35 

tedariği gerekli olacaktır. Daha önceki bir analizimde açık kaynaklara dayanarak öngörüde bulunmuş 

olduğum2 EastMed projesinin iptal edilmesi konusu da bu bağlamda değerlendirilmelidir. 

Yüz yıllardır dost olsak da bir komşu ülkenin atom bombasına sahip olması kabul edilebilir değildir. Bazı 

uzmanlar Türkiye’nin de atom bombası yapması gerektiğini, bunun düşmana karşı caydırıcılığı 

arttıracağını ileri sürmekte, ancak şurası unutulmamalıdır ki böyle bir girişim durup dururken birçok 

düşman da yaratacaktır. Pakistan’ın durumuna bakarsak, atom bombası yapana kadar başına gelmedik 

kalmadığı gibi (devlet büyüklerine suikastlar, idamlar, vs.), hali hazırda ne Hindistan’ı ne de Amerika’yı 

caydırdığı yok. Amerika istediği zaman Pakistan sınırında ve içerisinde istediği operasyonu yapmakta 

tereddüt etmiyor. Dahası, Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesi sonrasında Peştun ve Belucistan’ın 

ayrılması ile Pakistan’ın üçe bölünmesini öngören, benim de katıldığım senaryolar telaffuz edilir oldu. 

İran’ın nükleer silaha sahip olması Türkiye için olduğundan daha çok İsrail için kabul edilmezdir. Zira İran, 

eski bir cumhurbaşkanının ağzından İsrail’i haritadan sileceklerini ifade etmiş, bildiğim kadarıyla bugüne 

kadar da hiçbir devlet adamı tarafından bu söz geri alınmamış ve özür beyan edilmemiştir. İran bu niyetini 

nükleer silah geliştirmekle somutlaştırmaktadır. İsrail’e İran’ın atacağı bir atom başlıklı füze demir kubbe 

ile önlense dahi bomba ister havada isterse yere düşüp patlasın yaklaşık aynı zararı verecektir. Buna 

meydan vermemek için, İsrail bir an önce İran’ın nükleer tesislerini, füze rampalarını ve diğer askeri 

tesislerini vurmak istiyor. Daha doğrusu bunu Amerika ile beraber yapmak istiyor. Amerika ise İran’a karşı 

savaşta Türkiye, Rusya ve Çin’in engel çıkarmaması için onları çevrelemekte ve çok sayıda sorunlarla onları 

meşgul ederek ellerini kollarını bağlamaktadır. Bu arada, bir anda ve aynı anda, Birleşmiş Milletler 

Güvenlik konseyinin beş daimî üyesinin internet sitelerinde, sonradan nükleer silah yapanlara karşı benzer 

negatif ifadelere yer vermeleri, savaş durumunda İran’a ve Kuzey Kore’ye yan çıkmayacaklarının işareti 

olarak değerlendirilebilir.  

Böylece bütün hazırlıklarını yapmış olan Amerika, İran’ın hamlesini beklemektedir. Akabinde Çin’in 

müdahalesine engel olmak ve İran’ı doğudan kuşatmak üzere Afganistan’a, İran’ın Irak üzerinden İsrail’e 

saldırısını önlemek ve İran’ı batıdan kuşatmak üzere Irak’a tekrar asker gönderecektir. Sonrası İran’ın 

bölünmesine kadar gidebilir. 

Rusya 

Putin’in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasını 20. yüzyılın en büyük felaketi olarak 

tanımlaması ve dağılan Varşova paktı üyelerini tekrar organik bağlarla Rusya’ya bağlama gayreti 

bilinmekteydi. Gürcistan müdahalesi ve daha sonra Ukrayna müdahalesi ve Kırım’ı ilhakı ile etki alanının 

elinden alınmasına göz yummayacağını somutlaştırmış oldu. Romanya ve Bulgaristan’ın NATO’ya üye 

olmasını engellememiş ya da engelleyememiş olmasına karşın, kendisine karadan komşu olduklarından 

dolayı Gürcistan ve Ukrayna konusunda aynı sonucun oluşmasına izin vermeyecektir. Bu konuda 

Rusya’nın çatışmaktan kaçınmayacağı açıktır. Rusya NATO ile sınır komşusu olmak istemiyor. Aslında 

NATO’nun da tercihinin bu olduğunu sanıyorum. Ancak, NATO bu ülkelerin başvurusunu reddetmek 

yerine çok ta istekli olduklarını görerek Rusya’yı zayıflatmak için, zarar göreceklerini bile bile onları 

ümitlendirmekten ve oyalamaktan çekinmemektedir.  
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Amerika, Kırım’ın ilhakından  hemen sonra Rusya’nın bu kadarla yetinmeyeceğine iyice kanaat getirdiği 

için, Suriye’ye son anda saldırmaktan vaz geçip, ki bunun için Rusya’nın “Suriye’deki kimyasal silahların 

imhasını ben sağlarım” sözünü beklemiş ve Rusya’nın Suriye’nin davetiyle, zaten askeri üssünün de 

bulunduğu Laskiye limanını kullanarak Fırat’ın batısında rejim güçlerine yardım etmesine izin vermiştir. 

Böylece hem Akdeniz’e inmesi ile Rus kuvvetlerinin bölünmesini sağlamış hem de zaten ekonomik olarak 

sıkıntıda olan Rusya için uzun bir süre baş etmek zorunda kalacağı oldukça büyük bir maliyet 

oluşturmuştur. Rusya ayrıca, Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesinin akabinde Özbekistan ve Tacikistan 

sınırlarına da kuvvet kaydırmıştır. Şimdi de Ukrayna sınırına yığılan askeri birliklerin bütçeye getirdiği yük 

dolayısıyla ekonomik olarak zayıflayan Rusya’nın, bazı uzmanlara göre kaçınılmaz olarak Ukrayna’ya 

saldırması durumunda, batıdan gelecek sert yaptırımlar sonucu iyice sıkıntıya düşmesi ile yeni bir 

cephede, üstelik de Varşova paktı üyesi olmayan ve artık Suriye’deki varlığından pek haz etmediği İran’ı 

korumak gibi bir maceraya girmeyeceği ortadadır.  

Günlerce yapılan çeşitli görüşmeler sonucu tarafların geri adım atmadıkları haberlere yansımış olup, 

Blinken ile Lavrov arasında Cenevre’de yapılan uzatma görüşmenin içeriği, Ukrayna ile ilgili diye 

geçiştirilmiş olmakla birlikte konunun İran ve Çin’i kapsayan pazarlık olduğu kanısındayım. 

Türk Devletleri Teşkilatı  

Rusya bu birliğin oluşturulmasını onaylamakla birlikte kendisi de organik bir şekilde her biriyle tek tek 

bağlantısını sürdürmek istemektedir. Kazakistan ayaklanmasında olduğu gibi gerektiğinde yardıma 

koşacağını, ancak kendisine bağlı yönetimlerin iktidarda olması koşuluyla hiçbir zaman işgal etmeye 

kalkışmayacağını ve de davet edilmedikçe asker göndermeyeceğini düşünüyorum. Böylece, güncel olaylar 

sonuçlanıp batı sınırlarını emniyet altına aldıktan sonra, gelecekte gündem oluşturacağı kaçınılmaz olan 

Çin sorununa karşı tampon görevini, kendi yanında yer alan Türk devletleri ile sağlamayı planlıyor olabilir. 

Rusya’nın bu iyi geçinme stratejisinin hem Türkiye için hem de egemenliklerine saygı göstermek koşuluyla 

diğer Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri için de güvenlik ve ticari ilişkiler açısından hayırlı olacağı 

kanısındayım. 

Sonuç olarak, Nükleer Silahsızlanma Anlaşmasını imzalamış olan Türkiye’nin bu konuda yön değiştirmek 

gibi bir hataya düşmemesi ve kendisine komşu olan bir ülkenin nükleer silaha sahip olmasına karşı tutum 

alması, hatta buna hiçbir şekilde izin vermemesi gerektiği fikrini kuvvetle savunuyorum. Bu arada dikkatini 

dağıtmayıp, önce Suriye’de daha sonra da Irak’ta misak-ı milli sınırlarını zorlamak için uyanık olmalı, 

fırsatları iyi değerlendirmeli, gerekirse fırsat yaratmalıdır. Yanlış anlaşılmasın, bunları söylerken “68 kuşağı 

savaş karşıtı” biri olduğumun bilinmesini isterim, ancak iş ülke yararı ve güvenliği noktasına gelirse barış 

için her onurlu kahramanlığı desteklerim. Ne mutlu Türk’üm diyene! 

 

1 Recai Ellialtıoğlu, “Bir Daha Yapmayın!”, İstinye Üniversitesi, EPAM Bülteni, 114, 20 (2021). 

2 Recai Ellialtıoğlu, “Bir Dış Politika Analizi”, İstinye Üniversitesi, EPAM Bülteni. 96, 10 (2021). 

3 Matthew Bunn, “America Has No Good Options on Iran”, Foreign Affairs Today, Jan, 17, 2022.  
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Kanal İstanbul&Karadeniz ve Çanakkale Kanal Projeleri  

Ege ve Akdeniz Adalar Valiliği 

Ahmet ÖVEN 

Endüstriyel Tesisler&Mekanik Proje Müh. 

Email: ahmetoven@gmail.com 

Kanal İstanbul 
Bugünkü siyasi ve ekonomik konjonktüre bakıldığında ‘’ Kanal İstanbul ‘’ projesini destekleyen büyük bir 

kesim olduğu gibi muhalif olan kesimde çok fazladır. Politik mecralarda meydana gelen siyasi tartışmalara 

da girmeden objektif bir bakış açısıyla topluma kutuplaştıran yanlış bakış açılarına sebebiyet veren, 

toplum mühendisliğinin ve algı operasyonlarının hat safhada olduğu kökü hariciyede olan kötü emel ve 

zihniyetlere hizmet eden yazılı ve görsel medyaya karşı da aksiyon almak suretiyle Türkiye ve Dünya 

gündemindeki projelerden de bahsetmemize müteakiben birçok husus hakkında sizleri bu vesile ile 

bilgilendireceğiz. 

Kanal İstanbul Projes , siyasi askeri idari iktisadi ve uluslararası deniz hukukuna göre ne derece Devlet 

menfaatine olacak ilerleyen zamanlarda müspet ve menfi tarafları takip edilip görülecektir. Toplumu 

kutuplaştırmak yahut bir taraf tutmak yerine Devletçi ve Stratejik Ortak Akıl ile hareket ederek aşağıda 

ABD Ordusu tarafından çizilen birkaç harita paylaşıyoruz; 

 

 

 

Harita üzerinde yer alan kırmızı oklar ile belirtilen kısımlarda ABD’nin soğuk savaş yıllarında dahi 

Türkiye’ye dair iki kanal projesi ve kötü emelleri olduğu iddia edilmektedir. Halbuki kamuoyunda yanlış 

algılanan ve kanal olarak görülen yerlerde askeri savunma hatları mevcuttur. 

mailto:ahmetoven@gmail.com
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Bu iki harita üzerinde "Turkish Defense Position yahut Defense Line" olarak belirtilen  kırmızı  savunma 

hatları görülmektedir. ABD tarafından soğuk savaş yıllarında Rusya'ya karşı bir savaş&savunma 

planı(warplans) oluşturulmuştur. Legend(Lejant) kısmına bakıldığında kanal(canal) olarak bir ifade 

yoktur lakin Kanal İstanbul mevcut güzergahı ile ABD tarafından çizilen kırmızı ile 
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vurgulanan savunma hattı güzergahı o kadar birbirine benzemektedir ki maalesef ki yanlış anlaşılmakta, 

değerli okuyucularda araştırmadan olayların arka planını incelemeden yanlış bir zan’na 

kapılmaktadırlar. Dolayısı ile tarafsız hüküm verildiğinde; Amerika’nın 70 sene öncesinde böyle bir planı 

olmadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
 

Türkiye Cumhuriyeti’nin mukaddes ve kadim toprakları üzerinde yaşayan asil evlatlarının arasındaki tek 

sorun ; Ülke gündeminde vuku bulan her konunun araştırılmadan medyada görüldüğü gibi anlamaları, 

olayların arka planında neler yaşandığını bilmeden hüküm vermelerinden kaynaklanan sorunlar zinciri 

ve buna müteakiben ‘’ sen yandaşsın ben muhalifim; ben muhafazakarım sen kemalist’sin ’’ denilerek 

bir takım çevrelerin emlak ve rant peşinde koşmaları diğerlerinin de eylem ve söylemlerde aşırı uç 

noktadaki ideolojilere hizmet etmeleri neticesinde Devletçi bir zihniyetle yaklaşmadan olayların 

siyasallaştırılması ve büyük fikir, proje, hedef ve doktrinler üretilememesidir. 
 

Uluslararası Deniz Ticaretinde o kadar büyük projeler vardır ki bu projelerin dile getirilmesine yakın 

zamanda Süveyş Kanalını bloke eden ve dünya ticareti engelleyen Panama bandıralı Ever Given 

Konteyner Gemisi’de tuz, biber olmuştur. Bu kanala alternatif olarak İsrail’in Akdeniz’i Kızıldeniz’e 

bağlayan ‘’David Ben Gurion Kanal Projesi’ siyasette tekrar gündem olmuştur. 
 

 
Görüldüğü üzere sadece Türkiye’de değil özellikle Orta Doğu coğrafyasında da mega projelerden 

bahsedilmekte, uluslararası deniz ve kara ticareti için alternatif yollar aranmaktadır. İsrail’in Körfez 

Ülkeleri ile (GCC) ile enerji transferi ve ulaşım konusundaki başarılı çalışmaları daha büyük projelerin 

oluşmasına sebebiyet verecektir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Modern İpek Yolu Projesi ile Hazar Denizi ve 

Kanal İstanbul ile entegre olarak Avrupa’ya ulaşmak istemesi Rusya’nın da Kuzey Deniz Yolu Projeleri 

ile artan gemi trafiği ve deniz ticaretinin yoğunluğuna istinaden yeni güzergahlar arayıp bunları kendi 

planlarına entegre etmek istemesi yeni fikirlerin, planların ve önemli projelerin oluşmasına vesile 

olacaktır. Yüce Türk Devleti kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ederek bugün’ü değil yarın’ı baz 

alarak stratejik hamleler yapmalıdır ki Jeopolitik ve Jeostratejik açıdan daha da önem kazanabilsin. 
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Muhtelif Kara ve Deniz Ticaret Güzergahları 
 

Küresel ısınmanın etkisiyle binlerce yıldır buzullarla kaplı olan Rusya’nın ‘’Kuzey Deniz Rotası’’nda 

buzulların eriyerek küçülmesi neticesinde deniz lojistiği için uygun olmayan yol, yük gemileri için uygun 

hale gelerek deniz ticaretinin önü açılmıştır. Süveyş Kanalında Mart 2021’de yaşanan kazanın 

neticesinde kanal bloke olmuş ve lojistik risklerin bundan sonraki süreçte meydana gelmemesi için 

Rusların planı önem kazanmıştır. 
 

 

Kuzey Deniz Yolu ile Güney Deniz Yolu’ndaki ABD’nin emperyalist baskısı ve hakimiyetindeki su 

güzergahlarına daha kısa ve daha güvenli bir alternatif oluşturulabileceği mümkün görünmektedir. 
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Asya ülkeleri ile olan ticaretin artması konusunda ciddi bir avantaj söz konusu olmasına rağmen yük 

gemileri için de hala buzul kütlelerinin ciddi bir risk olduğu nihai bir gerçektir neyse ki ilgili güzergah 

boyunca Rusya’nın askeri üsleri olması ve Nükleer Buz Kırıcı(icebreaker) Gemi ve üstün teknolojiye 

sahip buz-kıran gemileri olması güzergah risklerini hafifletmekte ve güvenli kılmaktadır. 
 

Komünist Çin’in hem kara hem de deniz üzerinden ‘’Modern İpek Yolu Projesi’’ nin alt haritada da 

belirtildiği üzere birçok kanal yol ve güzergah ile entegre olduğu görülmektedir. 
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İpek Yolu’nu sadece lojistik ve ulaşım güzergahları olarak değil enerji maden gibi ekonomik değeri 

yüksek birçok sektör ile demir yolları ve limanlar ile kapsamlı bir entegrasyon süreci oluşacağını özellikle 

ifade etmekteyiz. 

Merkezi Çin olan ve birçok dünya ülkesinde koridorlardan oluşan yollar yapılmaktadır, bu yollar 

köprüler tüneller kara ve demir yolları gibi birçok ulaşım/ulaştırma alternatifini kapsamaktadır, 

Rusya’nın Kuzey Deniz Yolu’da Avrupa’ya ulaşmada Modern İpek Yolu Projesine bir alternatif olarak 

görülmektedir. 
 

Çin’in buradaki ana amacı; sadece dünya ticaret hacmini arttırmak ve uluslararası lojistiği yol ve zaman 

bazında kısaltmak değildir oluşturacağı ulaşım koridorlarında yapılacak köprü kanal tünel liman 

demiryolu gibi büyük inşa faaliyetler için kendi bankalarından kredi sağlanması ve bu kapsamlı inşaat 

projelerini yapacak/yüklenecek firmaların kendi milletinden olmasını istediği, kendi ülke menfaatlerini 

düşündüğü , ona göre aksiyon aldığı , dünya ülkelerinin mega projelerine maddi bazda yardımcı olmak 

istediği ve 21. Yüzyıldaki enerji stratejisinde ABD’ye karşı ilgili doğalgaz ve petrol hatlarını kendi 

kontrolü altında tutmak istemesi arka plandaki nihai hedeflerindendir. 
 

Dünya Gündemindeki Kanal ve Ulaşım Koridorları 

Ülkemizin Doğu ve Batı Bölgelerinde Kanal Projeleri Oluşturulması 

 

Devletimiz kısa vadede değil uzun vadede kendine asırlık hedefler koymalıdır ki stratejik hamleler ile 

küresel bir güç olmanın vizyonerliğini kendi bünyesinde barındırabilsin. Özellikle enerji politikalarında 

oluşturacağı ticaret koridorları ile Yüce Türk Devleti’nin bekası daha da tasdiklesin ve ülkemiz her 

safhada inkişaf edebilsin. 
 

Bazı projeler/fikirler ütopik olabilir lakin dünya devletlerinin kendi menfaatleri, çıkar çatışmaları ve 

stratejik hedefleri doğrultusunda hayal edilemeyecek olanlar dahi vücuda gelmektedir. 
 

Rusya’nın her daim sıcak denizlere ulaşma 

fikri yüzyıllardır bilinen bir gerçektir. Petrol 

ve Doğalgaz rezervlerinin olduğu bereketli bir 

coğrafyada bulunan Türki Cumhuriyetler ve 

Rusya açık denizlere ulaşmak için İran 

toprakları üzerinden Hazar Denizi ile Basra 

Körfezi arasında bir deniz koridoru 

oluşturulmak istenmektedir. Rusya bu vesile 

ile donanmasını okyanus ile kavuşturarak 

hem deniz ticaret yollarını denetimi altına 

alacak hem asırlık hedefine ulaşacak hem de 

ABD’ye karşı enerji politikalarında bölgede 

söz sahibi haline gelecektir. Biz Türklere ise 

faydası; Hazar Denizine kıyısı olan Türk 

Devletlerinin de Deniz Donanmasına sahip 

olması suretiyle deniz politikaları 

geliştirebilmesidir, tabiki tüm bunların Rusya 

ve İran denetimi altında olacağı aşikardır. 
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Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, yönetimsel olarak Azerbaycan’a bağlı olmasına rağmen kara sınırı olarak 

fiziki bir bağlantısı yoktur. Azeri Ordusunun başarılı savunma ve taarruz politikaları ve Türk İHA ve 

SİHA’larının muharebe esnasındaki başarılı operasyonları ve istihbaratı neticesinde Dağlık Karabağ 

Savaşında Karabağ Toprakları zafer ile taçlandırılmıştır. Ermenistan ve Azerbaycan arasında yapılan 

antlaşmaya istinaden de Nahcivan ve Azerbaycan toprakları arasında bir ulaşım koridoru 

oluşturulacaktır, inşa edilecek yolun ardından Türkiye karadan Azerbaycan ile kesintisiz bağlantı 

sağlayacaktır. Bu koridorun oluşturulması stratejik bir öneme sahip olup sadece ulaşım değil askeri 

siyasi ve ticari bakımdan da çok faydalıdır. 
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Bulunduğumuz coğrafyada bu kadar çok projeler varken bizlerin vizyoner projeler üretememesi abesle 

iştigal olacaktır dolayısı ile bundan on sene önce hazırladığımız bir proje fikrini arşivimizden indirerek 

sizlere sunuyoruz. 

Azerbaycan ile Nahcivan üzerinden sağlayacağımız kesintisiz kara koridorunu Karadeniz’den açılacak 

bir deniz koridoru ile birleştirmemiz mümkün değil midir(?).Elbetteki bu şu anda bir ütopya olabilir lakin 

Türki Cumhuriyetlerinin de neden deniz donanması olmasın, neden kara yolları ile deniz yollarını 

birleştirmesin(?) Yabancı kara topraklarından değil de Türk’ün öz topraklarından doğalgaz ve petrol 

hatlarımız karayollarımız deniz yollarımız neden geçmesin(?) geçsin ki Yüce Türk Devletleri sınai iktisadi 

politikalarda kalkınabilsin ve tam bağımsızlığına kavuşabilsin. 
 

Her birimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatanperver bir ferdi olarak öyle stratejik hedefler ve doktrinler 

üretmeliyiz ki İsrailoğullarının bir ferdinin zihniyetinden kat be kat daha fazla idealist olmalıyız. 

Amerikan’ın ve Rusya’nın emperyalizmi arasında sıkışıp kalan doğru düzgün komşuları ile dahi 

geçinemeyen deniz sınırı dahi olmayan Ermenistan ile pazarlık yapmak suretiyle bu kanal projesine 

kendisini de dahil ederek her daim Ermeni topraklarını denetimimiz altında tutarak birbirimize iki 

düşman ülke olsak ta stratejik bir ortaklık gerçekleştirmemiz mümkündür. Öncelikle Ermenistan 

Yönetiminin ‘’olmayan/tarihte yaşanmayan bir soykırım hadisesi’’ iddiasından vazgeçmesi, terör 

örgütlerini destekleyip barındırmaması ve yurtdışındaki kirli lobi faaliyetlerini noktalaması 

gerekmektedir. Ermenistan’ın doğal kaynaklarını ise tarihte hiçbir zaman sömürü anlayışı gütmeyen 

adil ve dürüst davranan Türkler tarafından işletilmesi ve ekonomik hale getirilmesi için ticari anlaşmalar 

için de pazarlığa oturulması olasıdır. Ayrıca belirtmek isteriz ki; Ermenistan-Gürcistan kara sınırı 

üzerinden bir deniz kanalı oluşturmak suretiyle Azerbaycan Deniz Kuvvetleri, Karadeniz ile buluşabilir 

ve pek tabi Ermenistan’ın da bu durumdan istifade etmesi için pazarlığa oturtulabilir. 
 

Çanakkale 

Kanal Projesi 

Karadeniz 

Kanal Projesi 
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1500’lü yıllardan itibaren tarihte pek çok kez Hazar Denizi, Karadeniz ile birleştirilmek istenmiştir. 

Osmanlı zamanında Kanuni Sultan Süleyman ve Sokullu Mehmet Paşa döneminde Don ve Volga 

nehirleri birleştirilmek suretiyle hem askeri(erzak cephane vs.) hem de ticari bakımdan büyük bir 

öneme haiz olacaktı, maalesef ki dönemin hadiseleri yüzünden kanal projesi başarısızlıkla sonuçlandı. 

 
Karadeniz Kanal Projesi ile 

➢ Denize kıyısı olacak olan ve olmayan ülkelerle karşılıklı yatırım politikaları gerçekleştirilip 

doğalgaz ve petrol rezervi gibi önemli enerji kaynakları da baz alınarak ticari potansiyeli yüksek 

bir projeye başlanması Türkiye Cumhuriyeti açısından önem arz etmektedir. 

➢ Uzun vadeli olan bu kanal projesi ile Gürcistan Ermenistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar 

Denizine kadar ulaşmak mümkün, Hazar Denizine kıyısı olan ülkeler de kanal projesi ile 

Karadeniz’e açılarak deniz ticaret potansiyellerini arttırabilirler. 

➢ Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştireceği bu proje ile birçok denize kıyısı olmayan ülke açık 

denizlere açılabilecek, dünya ekonomisi ile bütünleşebilecek, ticaret hacimlerini 

genişletebileceklerdir. 

➢ Türkiye’nin bundan sağladığı çıkar ise: Kanal Projesi ile birçok ülkeyi kendi projesine ortak 

edecek ve düzenli olarak belli paylar alarak ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. 

 
Aşağıdaki haritada Don-Volga Kanalı projesinin askeri ve iktisadi potansiyeli referans alınarak Çanakkale 

Gelibolu Yarımadası’ndaki ‘’Kanal Projesi’’ne değinilmiştir. Gördüğünüz üzere Çanakkale’deki Kanal 

Projesi 1950’lerde ABD tarafından planlanan bir husus değil bizzat Osmanlı zamanında Mareşal Otto 

Liman Von Sanders tarafından Çanakkale Savaşında dönemin uzmanlarına danışılarak planlanan bir 

proje olup dönemin padişahı Sultan Vahdettin’e de bizzat sunulmuştur. 
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Adalar Valiliği&Yunanistan’a Misilleme 
 

Daha önceki makalelerimizde Ege ve Akdeniz’deki Adalar sorunundan bahsedilmiş Mavi Vatan Doktrini 

ve Münhasır Ekonomik Bölge(MEB) konularına değinilmişti, mülkiyet ve egemenlik hakları hala Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinde bulunan adalardaki yasal statünün uluslararası arenada daha da tasdiklenmesi 

için otoriter bir idari yapıdan sizlere örnekleri ile kapsamlı bahsedeceğiz. 
 

İlgili  uluslararası  resmi  antlaşmalarda  ve  toplantı  tutanaklarında  geçen   adaların   durumu   ile ilgili   

olarak   Yunanistan’ın   Sovereignty   (egemenlik),   Ownership   (mülkiyet)   hakkı    ve   Possesion 

(zilyetlik) hakkı yeniden gözden geçirilmeli  sadece  asayişi  temin  edecek  derecede  kuvvet  

bulundurması  gerekirken  askeri  tesisler  kurması,   silahlandırma   politikası   gütmesi,   sık sık Türk 

karasularına  ve  deniz  sahasına  geçmesi  ve  ihlal  ettiği  anlaşmalara  istinaden  bu  durumun Türk  

Deniz  Hukukçuları  ve  Siyasiler  tarafından  uluslararası  camiada  Yunanistan  aleyhine kullanılarak 

ihlalinden dolayı ilhak’a(Türkiye topraklarına) bir takım adaların Türk Eğemenliğine geçmesi mümkün 

olabilecek midir  hep  beraber  ömrümüz  vefa  ettiği  süreç  içerisinde  görecek  ve  Devletimizin  meşru  

haklarını  Dünya  kamuoyuna  gür  bir  sesle  duyurmasının her daim destekçisi olacağız. 
 

Adaların, Türkiye’nin kara sınırına bu kadar yakın olması kendi milli karasularımızda ve kıta 

sahanlığımızda Vatan Bütünlüğümüzü tehdit edecek unsurlar barındırmakla beraber Yunanistan’ın 

küresel güçlerin egemenliği altına girmesi Uluslararası Deniz Hukuk’unu hiçe sayması, ‘’Türk Denizcilik 

Lobisi’’ faaliyetlerinin daha etkin olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. İkinci Dünya Savaşı 

sırasında ülkemizdeki siyasiler bürokratlar ve diplomatlar tarafından Türkiye Ana Karasına bu kadar 

yakın olan ve sırasıyla İtalyan ve Alman işgaline uğrayan adalar için Ege ve Akdeniz’deki hukuki ve 

stratejik deliller oluşturul(a)maması neticesinde Jeopolitik ve Jeostratejik açıdan büyük bir öneme haiz 

olmasına rağmen adalardaki hakimiyet maalesef ki Paris Antlaşması ile yunanlılara geçmiştir. Lozan ve 

Paris antlaşmalarından geçen ilgili maddeler, Türkiye Cumhuriyetinin siyasal yalnızlığı 
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kullanılarak büyük emperyalist devletler tarafından Yunanistan lehine oluşturulmuştur. Aşağıdaki 

haritada’da Lozan Antlaşmasına istinaden Türkiye tarafından hakkımız olan Münhasır Ekonomik 

Bölge&Kıta Sahanlığımız gösterilmektedir. 
 

 

Yunanistan Yönetimi Ege’deki birçok adamızı işgal edip askeri üs kurup Yunan Adaları Turizmi safsatası 

adı altında işleterek tüm haklarımızı ihlal etmekte ve kurdukları idari yapı ile de otoriter bir şekilde Ege 

ve Akdeniz’de söz hakkı elde etmekte ve iddia ettikleri sözde egemenlik haklarını daha da 

kuvvetlendirmektedirler. 
 

Aşağıdaki mühür ve yunan devlet araması,  resmi bir evraktan alınmıştır özellikle burada ‘’Governor  of 

South Aegean Region’’ pozisyonuna dikkatinizi çekmek istiyoruz; Güney Ege Bölgesi&Adalar Genel 

Valisi Ioannis Machairidis tarafından imzalı Yunan makamlarınca onaylanan bir belge yer almaktadır. 

Yunan Devleti, adaları yönetme konusunda o kadar uzmanlaşmıştır ki Güney ve Kuzey Ege Adaları 

olarak ayrı ayrı valilik pozisyonları kurmuş ve küçük büyük tüm ada sorumlularını/idari yetkililerini bu 

genel valilik makamlarına bağlayarak merkezi hükümetinde bizzat tüm konulardan haberdar olmasını 

sağlamıştır. 
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Paganist Yunanilerin şu andaki şımarık torunları, Dünya’yı tarih öncesi çağlarda Zeus adına yaptıkları 

olimpik oyunları ‘’Dünya Olimpiyat Yarışmaları’’ adı altında kandırmakla birlikte Olimpiyat Bayraklarında 

dahi logo olarak kullandıkları halkalardan biri olan ve Afrika  Kıtasını  temsil  eden ‘’Siyah Halka’’ ile 

belirtilen Afrika Milleti üzerinden subliminal(gizli) bir mesaj vererek güya aşağıladığını sanan batılı 

emperyalist ve sömürgeci barbar yandaşları ve akıl hocaları ile adeta Medeniyetin, Antik Yunan’da 

doğduğunu iddia etmekte ve şımarık bir tarihle kendilerini hala Makedonya İmparatorluğu&Büyük 

İskender’in zamanındaki gibi lanse etmektedirler. 
 

Kendilerini hala Helenistik dönemde Grek etkisinin doruğa ulaştığı noktada zanneden Yunanlılara karşı 

Yüce Türk Devletinin siyasi ve idari kadrosunun stratejik hamleler yapması, Mavi Vatan Doktrini’nde 

belirtilen bölgelerde Ege ve Akdeniz’de genel valilik pozisyonları tanımlayarak ve muhtelif adalarımızı bu 

bölge valilik makamlarına bağlamak suretiyle kontrol edilebilir bir yapı vücuda getirmelidir ki güçlü bir 

idari yapı meydana geldikten sonra askeri istihbari iktisadi  zirai  birçok politika hayata geçirilmiş olsun 

ve Yüce Türk Devleti’nın bekası bu sahada da güçlensin. 
 

Adalar Valiliğine ek olarak Çanakkale ve Balıkesir Vilayet sınırlarına nazar-ı dikkatinizi celbetmek 

istiyoruz; Çanakkale’de birbirinden haberi olmayan Adalar Trakya Marmara ve Ege tarafları  mevcuttur 

yine Balıkesir de o kadar büyük bir toprak yapısına sahiptir ki adaları da dahil birçok coğrafi bölgeyi 

bünyesinde barındırmaktadır. Askeri, siyasi ve bürokratik açıdan bu durum zorluk teşkil etmekte ve 

vilayetlerin kara ve deniz sınırlarının çok geniş olması neticesinde idari yapılarında yönetimsel olarak 

zayıflıklar meydana gelmekte ve riskler oluşturmaktadır. Savaş halinde savunma ve taarruz esnasında 

güçlü bir vilayet yönetimi de olmayacağı gerekçesiyle zaafiyetler yaşanacağı söz konusudur, bundan 

mütevellit Balıkesir ve Çanakkale kara sınırları küçültülmeli ve Yunanistan’a adeta bir misilleme 

yaparmışçasına daha güçlü bir yönetim biçimi ve coğrafi harita belirlenmelidir. 
 

Yunan Devlet Armasına istinaden sizler ile stratejik bir fikir daha paylaşarak bu makalemizin konu 

içeriğini de bitirmiş olacağız, her ülkenin bir devlet arması varken neden bizim yoktur aslında Erken 

Cumhuriyet devrinde aşağıdaki Türk Devlet arması tasarlanmış maalesef ki resmileşmemiştir. 

Büyük bir devlet ve millet olmanın şuurunda geçmiş tarihimizi baz alıp ve gelecekteki vizyonumuzu da 

sentezleyerek karşı tarafa güzel ve stratejik mesajlar veren bir armayı tasarlamakta vatanperver 

görevlerimizden biri olmalıdır. 

 

Sonuç itibariyle bu makalemizde tarihsel olaylarda baz alınarak Türkiye ve Dünya gündemindeki birçok 

konuya değinilmiş yanlış algılanan hususlar örnekleri ile açıklanarak doğru ve güvenilir tespitler yapılmak 

suretiyle dahili ve harici menfaat odaklarına hizmet edilmemiştir. Mukaddes ve Kadim Topraklarda 

yaşayan Türk Milleti’nin her bir ferdinin okuması gereken ve ufkunu açan/genişleten konular zinciri ele 

alınarak birçok proje fikri ve projeler sentezi tarafımızdan oluşturulmuştur. 
 

*Bu güzel ve derin makalemizi , Türkiye Cumhuriyetinin ebedi değerli kardeşleri Türk Dünyasındaki 

Birliğin Yılmaz Savunucusu ve Lideri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez ElçiBey’e, Doğu-Batı  arasında 

İslam Birliği İdealini Savunan Bosna Hersek Lideri Bilge Kral Aliya İzzetBegoviç’e ve bu memleketin hakiki 

vatan evlatları olan Rüştü Erdelhun, Eşref Bitlis, Uğur Mumcu, Gaffar Okan, Adnan Kahveci, Recep 

Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’na ithaf ediyoruz. 
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Tam İstiklal’e istikametimiz ancak ve ancak İstikbal’deki üstün stratejik idealler ile olacaktır. 
 

Bu Yüce Devletin ve Asil Milletin Vatanperver Cesur Evlatlarına Hürmetler…. 
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Kitap Tavsiyesi 

 

Kitapta zaman zaman bir sohbet edası ile sizinle konuşuyorum, zaman zaman da bilmişlik 

taslıyor, derin mevzulara giriyorum. Bazen aradan çekiliyor ve o konuda düşünmüş ve 

hissetmiş yazarlara, şairlere kulak veriyorum. Bazen de kendimi tutamayıp meşk ediyor, 

içimdeki şairi serbest bırakıyorum. Bazen psikiyatrist konuşuyor satırlarda, bazen şair, bazen 

varlığın heybeti karşısında büyülenmiş bir şaşkın. Üçünü de birleştiren bir şey varsa, samimi bir 

umut üzere var olmaları. Elimin erdiği, sözümün yettiğince daha iyi bir dünyanın inşasına 

katkıda bulunmak istiyorum. Dilerim ki bugün söylediğimiz güzel söz, yarın bize tanıklık etsin.” 

 

Bir Kalbi Kırılmaktan Koruyabilsem, yaralı ruhlara şifa verecek bir güzel sözler atlası. 


