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Amaç:
Bu rapor, Rusya’nın nükleer caydırma konsepti; güç
gösterisi ve stratejik olmayan nükleer silahların
kullanımı hakkında bilgi vermek maksadıyla
hazırlanmıştır.
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akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.
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bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.
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Rusya’nın Nükleer Caydırma Konsepti: Güç Gösterisi ve Stratejik Olmayan
Nükleer Silahların Kullanımı
1.

Giriş
Caydırıcılık bir hasmı aksi halde kabul edilemez bedellerle yapmak isteyeceği ve tehdit olarak

algılanan herhangi bir şeyi yapmaktan vazgeçirmek olarak tanımlanmaktadır.1 Çoğu caydırıcılık
kuramları caydırıcılık için güçlü bir maddi bedel-fayda mantığını ve güçlü bir akılcılığı vurgulamaktadır.
Caydırma çoğunlukla askerî strateji kapsamında değerlendirilmiş, kullanılacak askerî kapasite türüne
göre iki ana alt başlıkta, konvansiyonel ve nükleer caydırma olarak yer bulmuştur. Soğuk Savaş
döneminin iki kutupluluğunda nükleer caydırma, stratejik caydırma olarak adlandırılmıştır.
Savaş hibridleşirken caydırma stratejileri de bu değişime uymuştur. 21. Yüzyılda caydırma için bir
devlet veya devlet grubu hasımlarının gücüne, kendi kapasitelerine ve algıladığı tehdidin düzeyine bağlı
olarak siyasi, ekonomik, psikolojik ve askerî elamanlardan oluşan caydırma stratejilerine başvurmaktadır.
Bu kapsamda yaygın caydırma vasıtaları:
-Diplomatik ilişkinin düzeyinin düşürülmesi ve kesilmesi,
-Yalnızlaştırma,
-Yaptırım uygulama,
-Petrol ve doğal gazı silah olarak kullanma,
-Terör örgütlerini kullanma,
-Siber saldırı,
-Konvansiyonel askerî kuvvetlerle müdahale, savaş
-Nükleer vasıtaları kullanma tehdidi (Nükleer caydırıcılık) şeklinde sıralanmaktadır.
Rusya’nın caydırma konseptinin incelendiği bu çalışmada son vasıtaya, nükleer silahlara
odaklanılmaktadır.
2.

Dünyada Nükleer Silahların Durumu
20. yüzyılın temel caydırma vasıtası olarak nükleer silahlar günümüzde de önemini koruyarak

dehşet dengesinin devamını sağlamaktadır. Dünyada halen dokuz ülke 15.800 civarında nükleer başlığa
sahiptir (Tablo 1). Bu silahlar dünyayı birkaç kez yok edecek bir yıkım kapasitesi barındırarak,
caydırıcılıkta stratejik konumlarını sürdürmektedir. ABD’nin Avrupa’da 200 civarında nükleer silahı;
Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere İtalya, Türkiye ve Yunanistan’da bulunmaktadır.2 Rusya’nın nükleer
gücü müteakip bölümde açıklanmaktadır.
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Tablo 1. Dünyada Nükleer Silahların Durumu3

Konuşlanmış
Ülke

Depoda
Olanlar

Toplam
Askerî
Stok

İmha
Edilmeyi
Bekleyenlerle
Toplam Stok

Stratejik
Silahlar

Stratejik
Olmayan
Silahlar

Rusya

1,780

0

2,720

4,500

7,500

ABD

1,900

180

2,620

4,700

7,200

290

Bilgi yok

10

300

300

0

Bilgi yok

260

260

260

150

Bilgi yok

65

215

215

İsrail

0

Bilgi yok

80

80

80

Pakistan

0

Bilgi yok

120-130

120-130

120-130

Hindistan

0

Bilgi yok

110-120

110-120

110-120

Kuzey Kore

0

Bilgi yok

<10

<10

<10

~4,120

~180

~6,000

~10,300

~15,800

Fransa
Çin
İngiltere

Toplam

Kaynak: “Status of World Nuclear Forces”, FAS, http://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclearforces/

Nükleer silahların “stratejik”, “stratejik olmayan” veya “taktik” şeklinde sınıflandırılması üzerinde
uzlaşı olduğunu söylemek zordur. Özellikle ABD kaynaklı literatürde, sınıflandırmada kiloton ile belirtilen
patlama kuvveti, hedef, etki, fırlatma vasıtası ve menzil gibi ölçütler dikkate alınmaktadır. Ancak hemen
tüm ölçütler tartışmalıdır.4 Kıtalararası balistik füzeler, deniz altılar ve ağır bombardıman uçakları
kullanılarak atılanlar stratejik nükleer silah olarak sınıflandırılmaktadır. Taktik nükleer silahlar ise
muharebe sahası (daha kısa menzillerde) atma vasıtalarıyla kullanılan silahlardır.5
“Taktik” olarak sınıflanan silahların patlama kudretinin Hirşoma ve Nagazaki’ye atılanların birkaç
katına denk düştüğü görülmektedir. Örneğin İncirlik’te konuşlandırılmış ABD’ye ait 60-70 adet B613/4’lerin patlama kudretleri seçilecek parametreye bağlı olarak 0,3-170 kilotona arasındadır.6 Her bir silah
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yedi Hiroşima bombasına denk gelen bir etki gücüne sahiptir. Milyonun üzerinde can kaybına neden
olabilecek bir silah her koşulda “stratejik” ve insanlık dışıdır.
Stratejik nükleer silah yaklaşımı ABD açısından anlamlıdır. Avrupa ve Asya’dan okyanuslarla
ayrılmış coğrafi konumu ile yüksek teknolojiye dayalı ileriden ikaz ve savunma sistemiyle kendisini
Rusya’nın yakın etki alanının uzağında tutabilen ABD için en ciddi tehdit deniz altılar, kıtalararası füzeler
ve uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla kitlesel kullanım senaryosudur. Bu tür imkân kabiliyetin
“stratejik olarak tanımlanması mantıklıdır.
Ancak günümüzde atma vasıtalarının kapasiteleri gelişmiştir. “Taktik” uçakların birçoğu havada
yakıt ikmal yaparak stratejik menzile ulaşabilmektedir. İncirlik’te ABD taktik başlıkları teknik nitelikleri
uygun F-16’larla Rusya’nın derinliklerine taşınabilir. Diğer taraftan Suriye’ye intikal ettirilecek Rus taktik
başlıkları ilave binlerce kilometre menzil kazanabilir. Dolayısıyla günümüzde patlama kuvveti, etki ve
menzil açısından nükleer silahlardaki stratejik ve taktik ayrımı belirsizleşmiştir. Rusya’nın komşuları
açısından bu tür bir ayrımın pratik olarak geçmişte de şüpheli olan değeri bugün ortadan kalkmıştır.
Türkiye açısından Rusya veya diğer bir ülkenin her tür nükleer silahı stratejiktir.
3.

Rusya’nın Nükleer Silahlarının Durumu
Rusya, SSCB’nin nükleer mirasının tamamına yakınını devralmıştır. 1990’li yıllarda ağır ekonomik ve

siyasi sorunlarla baş etmeye çalışırken modernizasyondan yoksun kalan nükleer kapasiteye, 21. Yüzyılın
başlarından itibaren kaynak tahsis etmeye başlamıştır. Rusya, 2500’ü stratejik, 2000’i taktik olmak üzere
4500 civarında nükleer başlığa sahiptir. 1800 stratejik başlık, füze birlikleri ve bombardıman üslerine
dağıtılmış durumdadır. 700 civarında stratejik ve 2000 civarında taktik başlık ise depolarda bulunmaktadır.
Rusya, 5000 km menzilin üstünde 300 civarında Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) ile 1000 civarında başlık
fırlatabilmektedir (Tablo 2.). Sovyetler döneminden kalan ICBM’ler envanterden çıkarılırken SS-27 serisi
yeni sistemler dahil edilmektedir. Nükleer deniz altılar ve bombardıman uçaklarının (Tu-95, Tu-160)
modernizasyonu daha sorunlu olarak devam etmektedir.
Tablo 2. Rusya’nın Nükleer Silahları7
Tip/İsim
Stratejik Taarruz
Kıtalararası
Balistik
(ICBM)
SS-18 M6 Satan
SS-19 M3 Stiletto
SS-25 Sickle
SS-27 Mode 1 (mobil)

Namlu

Başlık x ürün (Kiloton8)

Toplam Başlık

46
30
99
18

10x500/800 (MIRV9)
6x400 (MIRV)
1x800
1x800

460
180
99
18

Füze
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SS-27 Mode 1 (silo)
60
1x800
60
SS-27 Mode 2 (mobil)
54
4x100? (MIRV)
216
SS-27 Mode 2(silo)
4
4x100? (MIRV)
16
SS-27 Mode ? (mobil)
3x100? (MIRV)
SS-27 Mode? (rail)
4x100? (MIRV)
Ağır ICBM-2 (silo)
10x100? (MIRV)
ICBM Toplam
311
1049
Denizaltılarından Fırlatılan Balistik Füzeler(SLBM)
SS-N-18 M1 Stingray
2/32
3x50? (MIRV)
94
SS-N-23 M1
6/96
4x100? (MIRV)
384
SS-N-32
2/32
6x100? (MIRV)
192
SLBM Toplam
10/160
672
Bombardıman Uçakları
Bear H6 (Tu95 MS6)
29
6xAS-15A ALCM füzesi,
174
bombalar
Bear H16 (Tu95 MS16)
30
16xAS-15A ALCM, bombalar
480
Blackjack (Tu160)
13
12xAS-15B ALCM, bombalar
156
Bombardıman Uçakları Toplam
72
810
Stratejik
Nükleer
Taarruz
-2500
Toplam
Stratejik olmayan ve Savunma amaçlı nükleer silahlar
Füzesavarlar, kıyı savunması
1102
1-300 kiloton arası
-400
(S-300, Gazelle, SSC-1B Sepal)
Bombardıman ve av uçakları
430
650
Gemi ve denizaltılar
730
Stratejik olmayan ve Savunma
2000
amaçlı nükleer silahlar
GENEL TOPLAM
4500
Kaynak: Hans M. Kristensen and Robert S. Norris, “Russian nuclear forces, 2015”, Bulletin of Atomic
Scientist, Nuclear Yearbook, 2015, Vol. 71(3) 84–97, s.85.

Rusya, taktik nükleer kuvvetlerinin bir kısmını da modernizasyon programına almış, hava vasıtaları,
orta ve kısa menzilli füzelerle atılacak nükleer başlıklara artan oranda önem vermeye başlamıştır. Bunun
temel nedeni yakın çevresinde NATO ve ABD’nin teknolojik olarak üstün konvansiyonel kapasitesini,
Uzak Doğu’da Çin’in miktar olarak üstün kapasitesini dengeleme arzusudur. Rusya, taktik nükleer
silahları da modernize etmek suretiyle ABD, Fransa ve İngiltere’nin toplam nükleer gücünü dengelemeyi
amaçlamaktadır.10 2015 yılı itibariyle modernizasyonun yarısının tamamlandığı tahmin edilmektedir.
4.

Rusya’nın Nükleer Silahları Kullanma Konsepti ve Caydırıcılığı
Soğuk Savaş sırasında SSCB’nin caydırıcılık konsepti, kendi yaşamsal çıkarlarını savunmak için,

temel olarak Batı ve NATO’yu hedefleyen çok miktarda konvansiyonel ve nükleer kuvvetlerin
konuşlandırılmasına ve gerektiğinde kullanımına dayanmaktaydı. SSCB, Soğuk Savaş’ın başlarından
itibaren başkanlık açıklamaları, Varşova Paktı teşkili, Avrupa’daki Varşova Paktı ülkelerinde askerî
konuşlanmaları ile doktrinine inandırıcılık kazandırmıştır. SSCB’nin NATO’da yankı bulan askerî
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doktrinleri ile geniş çaplı ve kapsamlı tatbikatları caydırıcılık konseptinin temel bileşenleri olarak kabul
edilmiştir.
Rusya, Soğuk Savaş sonrası ABD’nin ileri teknoloji ürünü hassas vuruş kabiliyetine sahip silah
sistemlerinden nükleer silahlara benzer bir tehdit algılamaktadır. Özellikle kendi yakın çevresinde ABD
liderliğinde (doğrudan ve dolaylı) başlatılacak bir barışa koruma operasyonu vasıtasıyla büyük çaplı
çatışmaya ve

genel

savaşa

çekilebileceğini

değerlendirmektedir. Dolayısıyla

nükleer

silahların

kullanılmasının veya kullanma tehdidin canlı tutulmasını savunmaktadır. Rusya’ya karşı askerî tehdit
olabilecek ülkeler arasında ABD, NATO ülkeleri ve Çin öne çıkmakla birlikte diğer ülkeler ve ülke grupları
da listeye dâhil edilmektedir. Bu kapsamda açık olarak ülke isimleri verilmemekle birlikte “büyük ordulara
sahip gelişmekte olan ülkeler” genel başlığıyla nüfuslarının yüzde 5-10’una denk gelen asker sayısına sahip
veya balistik füzeler ile kimyasal silahları bulunan veya bunları geliştiren ülkelerden bahsedilmektedir.11
Bu kapsamdaki ülkeler içine İran, Pakistan ve Türkiye de dâhil olmaktadır.
Rusya’nın nükleer silah planlaması hakkında çalışan Rus araştırmacılar nükleer silah seçimi
konusunda da bazı ipuçları vermektedir. Bu kapsamda stratejik nükleer silahlardan ziyade operatif-taktik
nükleer silahlar öne çıkmaktadır. Stratejik olmayan nükleer silahlar; operatif-stratejik, operatif-taktik ve
taktik silahları içermektedir. Operatif-stratejik nükleer silahlar uzun menzilli bombardıman uçakları, deniz
altılardan fırlatılan uzun menzilli füzelerdir. Operatif ve taktik silahlar ise deniz ve hava kuvvetlerinin
bombardıman uçakları, kara kuvvetlerinin topçu ve füze sistemleri, deniz kuvvetlerinin füze ve torpido
sistemleri, hava savunma füze sistemleri ile istihkâm birliklerinin nükleer mayınlarını içermektedir.
Stratejik nükleer silah sistemine başvurmaksızın yerel ve bölgesel seviyede istenen etkinin ise deniz
altılardan fırlatılan füzelerle sağlanabileceği kabul görmektedir. Rus araştırmacılar stratejik olmayan
nükleer silahların kullanımında gösteri, tehdit-gösteri, tehdit-misilleme, misilleme-tehdit ve misilleme
şeklinde bir tırmanma yolu izleneceğini öngörmektedirler (Tablo 3.).
Tablo 3. Stratejik Olmayan Nükleer Silahlarla Tırmanma 12
Caydırma eylemleri

Hedefler

Güç Gösterisi

Çöl, açık deniz veya çok seyrek nüfuslu alanlarda kuvvet gösterisi
amaçlı tek silah kullanımı. Bu uygulama kuvvet kullanma
tehdidinde bulunmaya yöneliktir.

Tehdit-Güç Gösteri

Yüksek miktarda zayiattan kaçınarak, işgal ordularının taktik ve
operatif seviyede etkinliğini azaltmak ve askerî harekât alanının
sınırlamak için ulaştırma hatlarına ve yükleme/boşaltma tesislerine
yönelik tek nükleer vuruşlar.

(Operatif Hedeflere Karşı
Tecrit Maksatlı Kullanım)
Tehdit
(Operatif Seviyede Sektörel
Kullanım)
Tehdit- Misilleme
(Operatif Seviyede Çoklu

Düşmanın savunmanın derinliklerine yönelen ileri harekâtını
durdurmak ve kuvvet dengesini değiştirmek için tek operatif
sektörde (seçilmiş bir muharebe sahasında) ana kuvvete karşı çoklu
vuruşlar.
Savunmanın devamı tehlikeye girdiğinde birkaç sektörde (birden
fazla muharebe sahasında veya bir harekât bölgesinde) düşmanın
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Kullanım)

muharebe alanı kuvvetlerine karşı yöneltilmiş nükleer vuruşlar.

Misilleme-Tehdit

Saldırganın kuvvetlerine karşı (birden fazla harekât bölgesinde)
kitlesel vuruşlar

(Stratejik
ve
Operatif
Kitlesel Kullanım)
Misilleme
(Kitlesel Misilleme Yoluyla
Stratejik Kullanım)

Düşmanın tüm savaş alanında askerî-ekonomik tesislerini de hedef
alacak şekilde yoğun nükleer karşılık verilmesi ve gerektiğinde
(harp alanının tamamında) stratejik nükleer silahların kullanılması.

Rusya konvansiyonel saldırlar bazı kriterleri karşıladığında nükleer silahlarla karşılık vermeyi
planlamaktadır. Bu durumlar şu şekilde gruplandırılabilir:
1) Rusya’nın Moskova, St. Petersburg, Novosibirisk, Ekaterinburg, Vladivostok vb siyasi, idari ve
ekonomik merkezlerine yönelik bir saldırı olması,
2) Askerî uzay sistemlerine ve erken ikaz sistemlerine tehdit oluşması,
3) Genelkurmay başkanlığı komuta yerlerinin hedef alınması,
4) Stratejik roket birliklerine yönelik saldırılar,
5) Stratejik uçakların bulunduğu hava üslerine yönelik saldırılar,
6) Balistik füze fırlatma kapasiteli deniz altı üslerine yönelik saldırılar,
7) Stratejik uzun menzilli balistik füze taşıyan devriye gemilerine yönelik saldırılar,
8) Rus topraklarında konvansiyonel kuvvetlerin durduramadığı düşman taarruzları.13
Nükleer silahlar Rusya’nın askerî doktrininde önemli yer tutmaktadır. 2014 askerî doktrininde
“Rusya’nın, kendisine ve müttefiklerine karşı nükleer ve diğer kitle imha silahlarına başvurulması ve aynı
zamanda bekasını tehdit edecek konvansiyonel bir saldırı yapılması durumunda, nükleer silahları
kullanma hakkını saklı tuttuğu” ifade edilmektedir.14
5.

Rusya’nın Nükleer Caydırıcılığı Zorlayıcı Diplomaside Kullanımı
Nükleer silahların kullanımıyla ilgili doktrinde yer alan endişe yaratan ifadelerin, yanında, üst düzey

yetkililerin söylemleri de dikkat çekicidir. Örneğin Putin, Mart 2015’de Kırım operasyonu ile bağlantılı
olarak nükleer silahların hazırlık durumunu artırmayı düşündüğünü söylemiştir.15 Diğer taraftan aynı
dönemde yapılan ELBE grubu toplantısında Rus temsilci Rusya’nın Baltık ülkelerindeki kuvvet
konuşlanmasına karşı nükleer silah kullanabileceğini ifade etmiştir. Rusya’nın Danimarka’daki büyükelçisi
bir toplantıda Danimarka’nın NATO füze savunmasına katılması durumunda Rusya’nın nükleer
silahlarının hedefi olacağını dile getirmiştir.16 Rusya Baltık bölgesindeki gelişmeler ve NATO ile ABD’nin
artan hazırlık düzeyine karşılık nükleer söylemini sertleştirmiştir. Putin, Haziran 2015’de nükleer
kapasitesini artıracağını beyan etmiştir.17
Rusya söylem düzeyinde kalmamış 2015 yılında stratejik ve taktik nükleer silahların katıldığı
tatbikatları artırmıştır. Eylül 2015’de büyük çaplı bir tatbikata nükleer deniz altılar da katılmıştır.18 Kasım
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ayında Rusya Stratejik Füze Komutanlığının icra ettiği tatbikatta da stratejik ve nükleer silahların kullanımı
öne çıkmıştır.19
Rusya, nükleer silahların sadece bir saldırı anında kullanılmasının ötesinde, tırmanan çatışmayı
durdurmak için kriz safhasında kullanmayı da tartışmaktadır. Gerçekte nükleer tırmanmanın yatıştırılması
2000’den beri Rusya’nın nükleer caydırıcılığının önemli öğesidir. Nükleer tırmanmayı yatıştırma ve
düşürme, yerel bir savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmesini önlemek için taktik nükleer silahların
kullanılması demektir. Taktik nükleer silahlar kullanılarak düşmana geri adım attırılması, savaşma
azminin kırılması, yerel savaşın sınırlanması amaçlanmaktadır. Bu tür önleyici bir nükleer saldırı Rusya
tarafından uygulanabilir, ahlaki, yasal ve meşru olarak değerlendirilmektedir. (Buna kapı aralayan
ülkelerin kendi askerî doktrinleri, yasaları, askerî planları ve angajman kurallarıdır) Rusya’da önemli bir
kesim 1980 ve 1990’larda nükleer başlık taşıyabilen orta menzilli füzelerin imhasını hata olarak
görmektedir.20
Rusya’da nükleer caydırıcılığa karşı çıkarak, nükleer silahlara güvenmenin ve caydırıcılığı bunların
üzerine inşa etmenin Rusya için de yıkıcı olacağını iddia eden görüşler vardır.21 Bu görüşte olanlar
Rusya’nın hassas vuruş kabiliyetine sahip silah sistemlerine dayanan bir caydırma stratejisi geliştirmesi
gerektiğini iddia etmektedirler. Rusya’nın askerî doktrininde nükleer olmayan caydırıcılık da yer almasına
karşın, söylem ve tatbikatlarda nükleer caydırıcılığa vurgu yapılması, teknoloji yarışında ABD ve Batı’nın
gerisinde kalınmasıyla ilişkilidir. Uzun bir dönemde sonuç verecek modernizasyon programlarında sahip
olunabilecek akıllı silahları beklemek yerine, Ukrayna-Kırım krizi ile Baltık bölgesindeki gelişmelerin hızı
Rusya’yı nükleer caydırıcılığa zorlamaktadır. Rusya bir anlamda yakın çevresine nükleer caydırıcılıkla
sahip çıkmaya çalışmaktadır.
Rusya’nın nükleer söyleminin gerçek gücünü Rusya içinde artan milliyetçilik ve militarist kültürden
aldığını söylemek yanlış değildir. Rusya’nın askerî doktrininde kalkınma modelleri (Batı ve Rus modelleri)
ve değerler arasındaki farklılığa artan oranda vurgu görülmektedir. Rusya’da askerî değerler ve
yurtseverlik son yıllarda artan bir oranda özdeşleşmiştir. Toplumsal uzlaşma, özgürlükler ve insan
haklarından ziyade, istikrar, büyük güç olma, Rusya’nın istisna özelliği ve ekonomik büyüme üzerine inşa
edilmektedir. Bununla beraber Rusya’nın nükleer caydırıcılığa sarılması, her şeyin ötesinde içte baskıcı ve
oligarşik düzeninin devamı, dışta saldırganlık, tek adamlık, askerî zafer etkileşiminde görülmelidir.
Rusya’nın içinde bulunduğu bu bağlamın istikrar üretmesi zordur. Hem kendisi hem de komşuları için
yıkıcı sonuçlar çıkarabilir.
Diğer taraftan SSCB ve Rusya 1945’den günümüze nükleer ve kimyasal silahları kullanmamıştır.
Bunun temel nedenini misilleme korkusuna bağlamak mümkündür. Bununla birlikte her iki silahın
kullanılmaması konusunda uzun bir dönemdir ortaya çıkan normlar da önemli etki yapmaktadır.
Misilleme ve norm faktörlerinin Rusya için bağlayıcılığını özellikle Putin döneminde kestirmek oldukça
zordur.
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6.

Sonuç ve Değerlendirme
Rusya’nın Putin döneminde caydırıcılık konseptini belirgin bir şeklide nükleer silahlara dayandırdığı

açıktır. Bu yaklaşımın temel nedenler arasında, Rusya’nın hasımlarıyla konvansiyonel kapasitedeki
teknolojik açık, savunulması zor geniş topraklar, gittikçe kötüleşen sosyo-ekonomik dinamikler ile otoriter
liderlik öne çıkmaktadır. Rusya’nın 1990 sonrası oluşan kimliğinde süper güç konumundan sorunlu bir
devlete dönüşmenin tramvası, çevresel kuşatılmış ve sıkıştırılmışlık duygusu, parçalanma ve bölünme
korkusu, Batı değerleriyle çatışma ve tekrar büyük güç olma arzusu açıkça görülmektedir. Rusya, mirasçısı
olduğu SSCB bir savaşta yenilmemiş olmamasına karşın 1990 sonrası iki dünya savaşının mağluplarına
benzer bir konuma sürüklenmiş olmasını ve kendisi dışında şekillenen stratejik ortamı adaletli
görmemekte, revizyonist politika benimsemektedir.
21. yüzyılda Rusya’nın ve Putin’in durumu ile I. Dünya Savaşı sonrası yaratılan statükodan rahatsız
olan Almanya’nın ve Hitlerin konumu arasındaki farklılıklar benzerliklerden çok daha fazladır. Ancak,
günümüzde nükleer veya konvansiyonel bir savaşı önlemesi beklenen diplomasi, yüzyıl öncesine göre çok
daha zayıftır. Rusya’ya karşı Almanya’nın “yatıştırma” yaklaşımı ile Obama’nın Neville Chamberlain
benzeri tutumu Rusya’nın yakın çevresini ve bu çevreye bitişik bölgeleri, II. Dünya Savaşı öncesinde
Almanya’nın yakın çevresinin durumuna düşürmektedir.
Nükleer silah kullanması konusunda kesin bir ölçüt teşkil etmemekle beraber, Rusya’nın 2008
Gürcistan, 2014 Ukrayna-Kırım ve 2015 Suriye hamleleri doktrinlerinin söylemde kalmadığını
göstermektedir. Bu hamlelerin tamamı Rusya açık bir saldırıya maruz kalmamasına rağmen yapılmıştır. Bu
nedenle Rusya’nın saldırıya maruz kalması ve bu saldırıyı konvansiyonel kapasitesiyle durdurma
imkânının olmaması durumunda nükleer silah kullanması olasılık dışı değildir. Böyle bir durumda
yukarıda Tablo-3’de ifade edilen; güç gösterisi, tehdit ve misilleme aşamalarına bağlı kalması
beklenmelidir.
Rusya’nın doğrudan ve açık saldırı olarak tanımlayacağı gelişmelerin, ABD ve NATO’nun 2014 Kırım
krizi sonrası askeri faaliyetleri yoğunlaştırdığı; Ukrayna, Baltık ülkeleri, Polonya, Bulgaristan ve Romanya
coğrafyalarında vuku bulacağı görülmektedir. Gürcistan ile Ermenistan-Azerbaycan gerginliği kapsamında
Kafkasya ve Suriye bağlamında Orta Doğu soruna yol açabilecek ikincil derecede bölgelerdir. ABD ve
NATO ile nükleer bir çatışmada Rusya’nın hedefleri arasında ABD’nin Avrupa’da konuşlu nükleer
silahlarının bulunması kaçınılmazdır. Türkiye, ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapmaktan ve Suriye
bağlamında mevcut haliyle tamamen zıt politikalar nedeniyle, Kafkasya bağlamında ise jeopolitik gereği
öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.
Böyle bir durumda ABD ve NATO’nun Türkiye’ye verdiği ve vereceği güvencenin, pratik bir değeri
yoktur. Bu nedenle Türkiye, “devletin stratejik aklını” işleterek soruna çözüm bulmalıdır. Bu çözüm
aracısız ve doğrudan ilişkiye dayanmalıdır.

.
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