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toprağıdır. Kırım’da açlık faciası yaratma 
gibi bir planımız yok. Ama işgalcilere de 
yiyecek vermek istemiyoruz. Buradaki 
insanların ihtiyaçlarını da düşün-
mek zorundayız. 60 yıl önce, Kırım'ın 
Ukrayna’ya teslim edilmesinde esas etken 
de buydu. Çünkü Rusya’dan Kırım’a su, 
enerji ve gıda malzemelerinin teminatı çok 
zordu. Ukrayna’dan ise bunun yapılması 
çok daha kolaydı. Kırım için gerekli bütün 
altyapıyı Ukrayna gerçekleştirdi. Rusya 
işgali sonrası bu altyapı kullanım dışı kaldı. 
Bundan sonraki adımlarımızda Kırım’ın 
Ukraynasız yaşayamayacağını göstermek 
istiyoruz. 

Kırım’da sivil insanlar ve askerler bulu-
nuyor. Tam olarak abluka uygulamaya 
başlarsak her iki gruba da ne olacağına 
bakalım: Şüphesiz Rusya tarafı kendi 
askerlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, sivil 
insanları asla düşünmeyecek. Kırım’ı tam 
olarak abluka altına alsak önce sivil vatan-
daşlarımız zarar görecek. Biz medeni bir 
ülke olarak böyle adımlar atamayız. Bu 
nedenle abluka sürecine gelmemiz biraz 
zaman aldı. Pratikte de gördüğümüz gibi 
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ya Rusya Federasyonu’na gönderiliyor 
ya da şu anda işgal altındaki Kırım’ı yöne-
tenlerin ceplerini doldurmaya yarıyordu. 
Orada Rus askerlerinin beslenmesine gidi-
yordu. Bizim gıda ürünlerimiz, Rus ürün-
lerinden çok daha kaliteli. Mesela bize 
gelen bilgilere göre, Ukrayna tarafından 
gelen şeker, Kırım’da Ukrayna ambalajın-
dan çıkarılıp Rus ambalajına paketleniyor 
ve çok daha yüksek fiyatlara Kırımlılara 
Rus malı gibi satılıyordu. Elbette bu saçma-
lıkların bitmesini istiyoruz. Ama Kırım’a 
yakın Ukrayna topraklarında böyle bir 
lojistik merkezi kurulursa bütün vergiler, 
Ukrayna bütçesine gidecek ve bu malların 
tam olarak kimin tarafından alındığını bile-
ceğiz. Dolayısıyla medeni ve bizim çıkarla-
rımıza uygun bir ticaret olacak. Bu süreci 
destekliyoruz. 

Kiev yönetiminin bu ablukayı gerçek-
leştirmede geç kaldığına dair eleştiri-
ler var. Siz bu eleştiriler hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Kırım Rus toprağı değil, Ukrayna’nın 
geçici olarak Rus işgali altında bulunan 

20 Eylül’den beri süren ve Kırım’a 
Ukrayna anakarasından gıda ürünle-
rinin girişini engelleyen ablukada son 
durum nedir? 
Kırım ablukası devam ediyor. İlk birkaç 
gün TIR’lar sınırı geçmeyi denedi ama 
başarısız oldular. Artık bu TIR’ların sınırı 
geçme teşebbüsü de olmuyor. Elbette 
binek araçlar ve insanlar yasalara göre 
Kırım’a geçebiliyor. Bu abluka amacına 
ulaştı diyebiliriz. Bence bunun devamı 
da olacak. Çünkü cumhurbaşkanımız 
parlamentodan Kırım Özel Ekonomik 
Bölgesi’nin oluşturulmasıyla ilgili kanunun 
iptalini istedi ve başvurusunu gönderdi. 
Ukrayna, Kırım’a yakın bölgelerde kendi 
lojistik merkezini yaratacak. Bu merkez-
lerde kamyonlar yüklerini boşaltacak ve 
Kırım’da yaşayanlar, Ukrayna tarafına 
geçerek istedikleri zaman gıda maddele-
rini buradan alma hakkına sahip olacaklar. 

Bu lojistik merkezlerinin açılmasıyla 
politik ve ekonomik olarak ne gibi 
avantajlar sağlamayı planlıyorsunuz? 
Ukrayna ürünleri Kırım’a geçtikten sonra 
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tamamen doğru adım attık. Kırım’da 
yaşayan Ukrayna vatandaşları tamamen 
bu girişimi destekliyor. Bir şekilde "dire-
neceğiz ama siz devam edin" mesajını 
veriyorlar. 

Rusya yönetimi Kırım’ı Rus anakara-
sına bağlayacak Kerç Boğazı köprüsü 
üzerine çalışıyor. Bu köprü tamamlan-
dığı zaman Kırım, Ukrayna’dan daha 
da uzaklaşmayacak mı? 
Bu köprü olmayacak, emin olabilirsi-
niz. 30 yıldır hükümet adına çalışıyorum 
ve geçen sürede bu köprüyü konuşuyo-
ruz. Teknoloji bakımından mümkün değil. 
Azak denizi çok tuzlu olmadığından kışın 
buz tutar. Buz bu köprünün ayaklarını 
kırıyor. Daha önce de bu şekilde bir köprü 
yapılmaya çalışıldı ama buz köprü ayakla-
rını kırdığı için yıkıldı. Aynı zamanda böl-
gedeki toprak yapısı köprü ayaklarını çok 
çabuk çürütüyor. Böyle bir şey yapılması 
mümkün olsaydı daha Sovyetler Birliği 
döneminde bu köprü kurulacaktı. Bugün 
Ruslar, göstermelik olarak çalışmalarını 
sürdürüyor. Köprüyü yapacaklarmış gibi 
bir izlenim veriyorlar. Ama nasıl Güney 
Akımı olmadıysa, bu köprü de olmayacak. 
En azında Rus teknolojisiyle bu imkansız. 
Elbette dünyada bu uzunlukta köprüler 
var. Ama başka yerlerde, başka deniz-
lerde ve başka şartlar altında. Bunu herkes 
biliyor. Ruslar hâlâ "Bu sorunu çözeceğiz" 
diyor. Rus yetkililerden sürekli geniş kap-
samlı projeler duyuyoruz. Buna karşın 
pratikte bir sonuç göremiyoruz. Kırım 
konusunda Rusların büyük resimdeki jeo-
politik hedeflerine bakmak gerekiyor. 

Suriye’de de aktif bir rol almaya baş-
layan Rusya’nın jeopolitik hedeflerini 
değerlendirir misiniz? 
Rusya’nın gerçek amacı, Kırım’da yaşayan, 
sayıları 2 milyonu bulan ve Rusça konuşan 
insanların çıkarlarını korumak değil. 
Buna ancak çok saf ve tecrübesiz siya-
setçiler inanabilir. Kırım’da yaşayanlar 
Rusların umrunda değil. Orada yaşayan-
lar için köprü masalları anlatıyorlar. Aynı 
zamanda 40-60 bin Rus askeri konuşlan-
mış durumda ve düzenli olarak bu askerle-
rin ihtiyaçlarını karşılamak için feribot ve 
uçak seferleri artırılıyor. 

Moskova’nın esas amacı Kırım’daki 
askeri varlığını artırmak; tıpkı 250 yıl 
önceki gibi. Çarlık Rusya’sı İstanbul ve 
Boğazları ele geçirmek için Tatarların 
elindeki Kırım’ı ele geçirdi. Çünkü 
Novorossiyk üzerinden arada Tatarların 
bulunduğu Kırım’ı geçerek İstanbul 
üzerine yürüyemezlerdi, bu nedenle 
Kırım’ı aldılar. Ruslar aynı hayalleri sür-
dürüyor. Hatırlayın, yaklaşık üç yıl 

önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergei 
Lavrov, gerçek dışı iddialarda bulunarak 
Türkiye’nin Montrö Anlaşması’nı ihlal etti-
ğini söyledi. 

Rusya’nın hedefi Türkiye mi? 
Türkiye’nin etrafını mı sarıyor demek 
istiyorsunuz? 
Tam bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. 
Esas tehlike bu noktada. Kırım Sinop’tan 
450, Hatay’dan da 80 kilometre uzaklıkta. 
Suriye’de Ruslara ait Latakya Üssü bulu-
nuyor. Bizde bir söz vardır: İçi boş olan 
silah yılda bir kez bile olsa patlayabilir. Şu 
anki duruma bir bakın. Türkiye’nin kuze-
yinde çok sayıda Rus askeri var, güneyde 
bir Rus üssü var. Aynı zamanda da Rus 
uçakları Türkiye’nin hava sahasını ihlal 
etmeye başladı. Er ya da geç biri diğe-
rine ateş açabilir. Aynı zamanda Rusya bin 
500 kilometre uzaktan füze gönderiyor. 
Siz Rus füzelerinin akıllı olduğuna inana-
biliyor musunuz? Yoldan giderken başka 
bir ülkeye düşmesi söz konusu olabilir. 
Rusya’nın bu hareketleri gerek Karadeniz 
gerekse Akdeniz’deki ortamı tamamen 
değiştirmiştir. Daha iki-üç yıl önce işbir-
liği ve ortaklık çalışmalarını konuşur-
ken şu anda yalnız askeri inisiyatiflerden 
konuşuyoruz. Türkiye çok sayıda mülte-
ciden bahsediyor. Türk hükümeti yeni 
gelen mültecilerle de uğraşmak zorunda 
olacak. Bunun Türk kamuoyu tarafından 
nasıl algılanacağı ayrı bir soru. Bu nedenle 
Rusya’nın Suriye politikası konusunda 
Türk yönetimi ve NATO’dan böyle sert bir 
tepki geldi. 

Uluslararası konjonktüre baktığı-
mızda, Rusya ve Batı dünyasının Kırım 
konusunda Ukrayna aleyhine bir 
uzlaşma sağlama olasılığını düşünüyor 
musunuz? 
Batı’nın Rusya’ya en ufak bir taviz 
vermesi mümkün değil. Batılı ortakları-
mız tamamen yasalara uygun bir dünyada 
yaşıyor. Batı'da bütün uluslararası ilişkile-
rin adalet ve hukuk üzerine kurulmasına 
yönelik bir algı var. İşte Kırım’ın işgalinin 
de uluslararası kanunlara göre bir açıkla-
ması olamaz. Rusya’nın Kırım konusunda 
bugüne kadar izlediği her yol uluslararası 
kanunlara aykırı. 

Son Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Kurulu’nda Obama ve Putin bir 
araya geldi. Siz bu görüşmeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Putin’in BM konuşması ve Obama ile 
görüşmesine gelince, Putin ile görüşmek 
onun mantıksız biri olduğunu tamamen 
anlamak için faydalı bir şeydir. Biz de 
normal formatta onunla görüşüyoruz. Rus 

halkı Putin’in kendilerine layık bir lider 
olduğuna inanıyorsa ve ona güveniyor-
larsa bu noktada söyleyecek başka bir söz 
yok. Hem biz hem de Batılı ortaklarımız, 
karşı tarafla görüşüyoruz ve onları attık-
ları yanlış adımlardan geri döndürmeye 
çalışıyoruz. 

Peki Sizce Rusya’nın Suriye’deki nihai 
hedefi nedir? 
Öncelikle Suriye konusunda Rus halkı hak-
kında bazı saptamaları söylemek isterim. 
Rus vatandaşlarının yüzde 84’ü Putin’e 
destek vermekle birlikte, bu destekçilerin 
yüzde 70’i Suriye bombardımanına destek 
veriyor. Çok büyük olasılıkla önemli bir 
kısmı Suriye’nin haritada nerede oldu-
ğunu gösteremezler. 

Suriye’den Rusya’ya doğrudan tehdit 
gelmedi. Eylem veya saldırı yapılmadı. 
Sınır bile yok. Bu sadece Putin’in dış poli-
tikayla ilgili planları, iddiaları ve macera-
ları için yapılmış bir hamledir. Eminim ki 
Rusya ne Esad’ı ne de Suriye halkını düşü-
nüyor. Onların amacı Batı için büyük bir 
problem yaratmak ve bu problemin çözü-
münü teklif etmek. Bugün artık bütün 
dünya Suriye sorununun Rusyasız çözüle-
meyeceğinden bahsediyor. Ama birkaç ay 
önce Suriye'de Rusya diye bir faktör yoktu.

Rusya’nın Suriye politikası ne gibi 
sonuçlar doğuracak? 
Suriye’deki muhalif güçlere belirli ülke-
lerden destek yine artacak. Bu da çatış-
maların kapsamını daha da artıracak. 
Türkiye'ye daha çok mülteci gelecek 
ve bunlar Avrupa’ya geçecek. Çatlak 
Avrupa’da büyüyecek ve kaos yaratılacak. 
Bu zaten Rusya’nın ana amacı. Bütün bu 
kaos ortamı içinde de Putin’den şöyle bir 
mesaj gelecek: “Bütün bu kaosun içinde 
istikrarlı olan, direnebilen ve kendi ekseni 
etrafında bütün dünyayı dönüştürebi-
len tek ülke var, o da Rusya.” Rusya’nın 
mantığı hâlâ şu şekilde çalışıyor: "Kosova 
Sırbistan’dan ayrıldı. O zaman biz Kırım’ı 
da bir şekilde alabiliriz." Ama Kosova çok 
kanlı savaşlardan ve soykırıma benzer F
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bir süreçten geçerek uluslararası cami-
anın müdahalesi sayesinde bağımsızlı-
ğını kazandı. Kırım’da ise böyle bir durum 
söz konusu değil. Rusya şöyle diyor: "ABD 
Irak’ta savaşı başlattıysa biz de Suriye’ye 
müdahale edebiliriz." Ama burada şu fark 
var: O zaman ABD’liler kanlı bir diktatöre 
karşı mücadele ediyorlardı. Burada da 
Rusya kanlı diktatörü destekliyor. 

Rusya’nın kendiyle alakası olmayan 
bir sürece daha derin bir şekilde dahil 
oluşunu izleyebiliriz. Şu anda gözü-
müzün önünde zor bir jeopolitik oyun 
devam ediyor. Rusya’nın 2008 yılında 
Gürcistan’da başlayan, sonra Kırım ve 
Donbas'la devam eden ve şimdi Suriye’ye 
sıçrayan bir dizi macerasına tanıklık edi-
yoruz. Rusya’nın Suriye’deki adımı hiçbir 
şekilde durumu daha istikrarlı hale 
getiremez.

Bu durumda Avrupa ülkeleri için 
önemli olan birliği sağlamak ve bu birlik er 
ya da geç medeniyetin kazanacağı üzerine 
olmalı. Maalesef sivil insanlar zarar 
görüyor ama beklemek zorundayız. 

Doğu Ukrayna’da bir süredir çatış-
malar yaşanmıyor. Daha istikrarlı bir 
ortama doğru gidiliyor mu? 
Son bir aydır bu bölgede çatışma yok. Bu 
güzel bir gelişme. Silahların geri çekilmesi 
devam ediyor. Bu da bir avantaj. Bu böl-
gelerde seçimlerin yapılması için gerekli 
hukuki altyapıyı sağlamak üzere belirli 
adımları attık. Bu bölgedeki teröristler 
tamamen Rusya’ya bağlı. Putin’in talimatı 
üzerine planlanmış seçimleri ertelediler. 
Fiilen iptal ettiler diyebiliriz.

Yaptırımların olumlu sonuçlarını görü-
yoruz. Farklı ülkelerden uzmanların 
değerlendirmelerine göre, Batı'nın yap-
tırımları sonucunda Rusya 250 milyar 
dolar rezerv kaybına uğradı. Bu miktar 
her geçen gün artıyor. Buna şimdi bir 
de Suriye savaşının maliyeti eklendi. Bu 
durumda Rusya’nın baş aktör olduğu iki 
problemden en azından biri çözülecek gibi 
görünüyor. Ya Suriye ya da Ukrayna’nın 
doğusundaki olaylardan biri çözüle-
cek. Şu anda Rusya özel servisi adına 
çalışan Donetsk’teki teröristler Suriye’ye 
gönderiliyor. 

Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde 
verdiği bir demeçte, Ukrayna’nın 
Minsk Mutabakatı ile ilgili bazı yüküm-
lülüklerini yerine getirmediğini 
belirtti. Özellikle de seçimlerle ilgili 
Donetsk ve Lugansk’taki yetkililerle, 
Kiev yönetiminin temasa geçmediğini 
belirtti. Siz bu yorumlar hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Putin’in eski bir demecini hatırlıyorum. 

Rusya’dan dönem dönem ilginç haber-
ler geliyor. Genellikle bu haberler 
yaptırımlara rağmen bazı şirketlerin 
Rusya’da ya da Kırım’da iş yapmaya 
hazırlandığına yönelik oluyor. Bu 
haberler ne kadar doğru? 
Bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Hâlâ 
Rus propagandasını dinlemeye ve ona 
inanmaya devam eden insanlara bunlara 
inanmamasını tavsiye etmek istiyorum. 
Geçtiğimiz günlerde Rus haber ajansı 
Interfax’da bir haber çıktı. Bu habere 
göre Turkcell’in 
Kırım’da çalışmalarını 
başlatma inisiyatifi 
olduğu belirtiliyordu. 
Ama bu haberde 
komik bir durum 
vardı. Öyle ki haberde 
Kayseri’de yaşayan 
ve Superonline bayisi 
olan bir kişiden 
görüş alınmıştı. 
Düşünsenize 
Kayseri’de Turkcell ile hiçbir ilişkisi 
olmayan bir kişi böyle bir açıklama 
yapıyor. Turkcell oldukça büyük, 
uluslararası bir şirket. Ukrayna’da çok 
önemli bir yatırımı var. Bu tür haberler 
böyle şirketler için olumsuz durumlar 
yaratabilir. Zaten bu haberden sonra 
Turkcell bir açıklama yaptı ve bu haberi 
yalanladı. Biz de stopfake.org adında 
bir site yaptık. Burada yanlış haberleri 
yalanlıyoruz. Buraya girdiğinizde Rusya 
tarafından üretilen yüzlerce yalan habere 
rastlayabilirsiniz. �Mehmet Erdoğan Elgin 
Sözün Özü: Ukrayna tarafı bölgedeki istikrar için 
elinden geleni yaptığını belirtiyor. 

Teröristlerle nasıl 
mücadele edeceği, 
onlara nasıl davra-
nılması gerektiği 
sorusunu üzerine, 
“Teröristleri tuvaletlere tıkıp orada öldü-
receksiniz” demişti. Bunu söyleyen kişi, 
şimdi bize teröristlerle görüşme yapma-
mız gerektiğini söylüyor. Bugün Putin’in 
Suriye’deki teröristlere karşı nasıl bir 
diyalog yolunu seçtiğini görüyoruz. 

Nedense bizim de teröristlerle görüşme-
miz gerektiğini düşünüyor. Böyle bir şey 

olmayacak. Bunlar 
katiller ve binlerce 
Ukraynalıyı öldürdü-
ler, işkenceye maruz 
bıraktılar. Lugansk 
ve Donetsk’in temsil-
cileri olarak sadece 

halk oyuyla şeffaf bir şekilde, Ukrayna 
mevzuatlarına göre seçilen temsilcilerle 
görüşeceğiz. 

Seçimlerin yapılabilmesi için belli 
kanunları hazırlamamız gerekiyor. Bu 
kanunlara göre yerel seçimler yapıla-
cak. Ama bunun belli ön koşulları vardır; 
bunların başında da Rus askerlerinin 
çekilmesi geliyor. Ukrayna siyasi parti-
leri ve basın mensuplarına bu bölgede 
çalışma imkanı sağlanması ve bu seçimle-
rin Ukrayna kanuna 
göre yapılması gere-
kiyor. Orada yaşayan 
Ukrayna vatandaşları 
ve geçici olarak burayı 
terk eden göçmen 
Ukraynalıların oraya 
dönüp kendi oylarını kullanma olanağı 
yaratılmalı. Bunda mantıksız bir şey görü-
lüyor mu? Gerçekten siyasi bir çözümden 
bahsediyorsak şayet, Ukrayna yasalarına 
göre seçilen yerel organlarının liderleriyle 
görüşeceğiz. 

Ama Putin’in hayali, işgal altındaki böl-
geleri, kendini lider 
ilan etmiş ve birçok 
katliamdan sorumlu 
teröristlere geri 
vermek. Bu terörist-

leri kendisi yarattı ve bunları da yarattığı 
gibi alsın Ukrayna topraklarından başka 
bir yere götürsün. Vatandaşlarımız kendi 
topraklarına dönsün ve istedikleri lideri 
seçsinler. Biz bu seçilmiş insanlarla her 
zaman görüşmeye hazırız. 

Maalesef daha önceden planladığımız 
gibi bu yıl yerel seçimleri yapamayaca-
ğız. Teknik detaylar için bu çalışmalar önü-
müzdeki yıl içinde de devam edecek. Ama 
Rusya üstlendiği taahhütleri terine getir-
medikçe, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar 
rejimi de devam edecek.  
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köprüyü 

yapamayacak”

“Kırım Sinop’tan 
450, Hatay’dan 

da 80 kilometre 
uzaklıkta. 
Suriye’de 

Ruslara ait 
Latakya Üssü 

bulunuyor”

“Ruslar, Doğu 
Ukrayna’daki 
silahlı grupları 
Suriye’ye 
kaydırıyor”

“Kırım ablukası 
etkili bir şekilde 
devam edecek”
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