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RUSYA’DA SON DURUM: PUTİN’E EMEKLİ ASKERLERDEN İTİRAZ 
 
Mehmet Ali Birand’ın sunduğu ve Türk basın tarihinde bir efsane olan “32. Gün” programının jeneriğini 20 yaş 
üstü herkes bilir. Jeff Wayne’nin 1978 yılında piyasaya çıkardığı “Savaşın Eşiğinde (The Eve of the War)”2 adlı 
çalışması bu programla özdeşlemişti. “On dokuzuncu yüzyılda hiç kimse, uzayın zamansız dünyalarından 
insan ilişkilerinin izlendiğine inanmıyordu.” mısralarıyla şiirleştirilen eser, rahmetli Mehmet Ali Birand’ın 
zamanını da bizim zamanımızı da özetler oldu. Belli ki Birand yaptığı programın adını 32. Gün seçerek bir ay 
içinde yaşanılan ve bilinen tüm günleri aşkın, farklı bir günü anlatıyordu. Şüphesiz bu gün kıyamet günüydü. 
 

İnsan eliyle başlatılan savaşlarla dünya kıyamete zorlanırken savaşın ne olduğunu bilmeyen insanların 
hayal dünyasına sanat bir kez daha itiraz etti. Zira estetik algısı olmayan insanın ahlaki kaygısı da 
anlamsızdı. Emekli Rus Korgeneral Leonid Grigoryeviç İvaşov, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açma arzusuna 
karşı çıkarak emekli askerler adına bir bildiri yayınladı. İvaşov bildirinin başlığını Wayne’ye atıf yapılarak “The 

 
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
2 https://www.youtube.com/watch?v=O6X1vIcUYqY 
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Eve of the War (Savaşın Eşiğinde)”3 olarak seçti. 31 Ocak gece 23:06’da yayınlanan bildiri “Tüm Rusya Emekli 
Subaylar Meclisi adına Başkana ve Rusya Federasyonu Vatandaşlarına” cümlesiyle başlıyor. Esasında 79 
yaşındaki General İvaşov Rusya’yı takip edenler için yabancı bir isim değildir. 1999 yılında Kosova Savaşı’nın 
ardından Priştine Havaalanı’nıda NATO kuvvetleriyle karşı karşıya gelen Rus birliklerini organize eden ve 
planlayan general olarak bilinir. 
 
Mektubun İçeriği 
Mektup içerik olarak Ukrayna işgalinin olumsuzluklarından bahsediyor. Yaklaşık bir buçuk sayfa olan mektup 
Rus dış politikası açısında riskleri ve olası Ukrayna savaşının Rusya için nelere mal olabileceğini anlatıyor.  
 
İvaşov savaşların çok büyük yıkımlar olduğunu ve binlerce insanın hayatına mal olduğunu söylüyor. Olası bir 
savaşın Rusya tarihindeki en büyük yıkıma sebep olabileceğini belirtiyor. Çünkü diyor İvaşov “tarihte Rusya 
hiçbir savaşın merkezi olmadı fakat şimdi savaşın merkezi konumundadır.” 
 
Sovyet zamanı savaşlar zorunlu savaşlardı. Bugün Rusya’nın varlığını tehdit eden nedir?” diye soran General 
İvaşov gün geçtikçe bozulan yapılarla birlikte Rusya’da azalan nüfusa dikkat çekiyor. Putin’e Rusya’nın 
içeriden yok olduğunu söylüyor ve dikkatini Rusya’ya çevirmesi gerektiğini belirtiyor. 
 
Rusya’nın dış tehditleri olduğunu kabul eden İvaşov bu tehditlerin, NATO dahil, ciddi tehditler olmadığını ve 
nükleer durumun kontrol altında olduğunu belirtiyor. Devamında şunları söylüyor: “Bununla birlikte savaş 
çığırtkanlıklarıyla, Rusya içi bazı güçler dahil, Ukrayna’da bir şeyler hızla farklı yönlere dönmektedir. 
Unutulmamalıdır ki Ukrayna Birleşmiş Milletlere üye bağımsız bir devlettir. Luhansk ve Donetsk Halk 
Cumhuriyetlerini biz (Rusya) bile tanımıyoruz. Minsk sürecinde dahi o bölgelerin Ukrayna’ya ait olduğu ve 
insanlarının Ukraynalı oldukları tescillendi. Bahsedildiği gibi Ukrayna güney ve güney doğu bölgelerinde 
soykırım suçu işlemiyor. Rusya’nın bu iddiası BM ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından 
kabul edilmiyor. Rusya’ya düşen Ukrayna’ya saldırmak değil ona iyi bir komşu olmak ve Rusya’yı çekici bir 
model olarak göstermektir. Fakat bunun aksine Rusya dış politikası ve politik aygıtlarıyla sadece 
Ukrayna’nın değil tüm komşularının kendisinden nefret etmesine sebep oluyor. 
 
Kırım’ın ilhakı ve bu ilhakın uluslararası camiada taraftar bulamaması; hala tüm dünyanın Kırım’ı 
Ukrayna’nın toprağı olarak tanıması Rus dış politikasının iflasıdır. Güç kullanarak Rusya’yı ve liderlerini 
komşu ülkelere sevdirmek anlamsız ve tehlikelidir. 
 
Ukrayna’ya karşı askeri güç kullanmak şu sonuçları doğurur: İlk önce Rusya’nın bir devlet olarak varlığını 
tartışmaya açar. İkinci olarak Rusya ile Ukrayna arasında kan davalı düşmanlığı başlatır. Üçüncü olarak 
binlerce ölü ve yaralı olur ki bu durum gelecekte dahi telafisi olmayan toplumsal travmalara ve nüfus 

 
3 http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_    
federacii/2022-01-31-79?fbclid=IwAR0HeVNxHlT6D2ELCVkhYBoa-z31dpXtlBDid5YOSFKQdFSIk4baORAeIaA 
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hareketlerine sebep olur. Savaşın zayiatları çok büyük olur. Çünkü savaş Ukrayna ile değil Batı (NATO) silah 
kapasitesine karşı olacaktır. Hatta bazı NATO ülkeleri Rusya’ya karşı savaş ilan edebilir. 
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi tarafta savaşacağını açıkça belirtti. Tahminim o ki iki 
kara ordusu ve bir deniz filosu ile Türkiye Sivastopol ve Kırım’ı özgürleştirirken (освобождать)  ayrıca 
Kafkasya’yı topraklarına katabilir (вторгнуться). 
 
Bununla birlikte Rusya dünya barışını bozan ülkeler kategorisinde ilk sıraya çıkar. Böylece çok ağır ekonomik 
yaptırımlara maruz kalır ve bağımsız devlet olmanın sağladığı pek çok olanaktan uluslararası dünyada 
mahrum kalır. 
 
Başkan, Hükümet ve Dışişleri Bakanı savaşın sonuçlarını anlayamayacak kadar aptal değiller. Soru şu: Bu 
çapta bir gerilimin ve savaş söylemlerinin temel amacı nedir? Ukrayna sınırlarında bu kadar askeri yığınağın 
amacı nedir? 
 
Kanaatimiz odur ki ülkeyi yönetenler sistemsel krizleri aşamamaktadırlar. Kötü yönetim sebebiyle iktidar 
değişikliğine yol açacak toplumsal hareketleri kontrol edemeyeceklerini anladılar. Yozlaşmış kurumlar, 
yolsuz yöneticiler, satılmış medya; oligarşiyle birlikte Rusya devletini ve ülkenin yerli halklarını yok 
edecekler. Savaş ulusal faydası olmayan (свою антинациональную) ve insanlardan sağlıklarını çalan 
gücün Rusya’da bir süre daha sürmesini sağlayacak. 
 
Sayın Başkan, bizler Rusya’nın memurları olarak sizin savaşı provoke etmekten vazgeçmenizi, suç teşkil 
eden ve yeknesak olmuş Batı karşısında Rusya’yı yalnız bırakan politikaları bırakmanızı ve Rusya 
Federasyonu Anayasası’nın 3’üncü maddesine göre istifa etmenizi talep ediyoruz.4 Bizler tüm emekli 
askerler olarak Rusya halkını uyanık olma, savaşa karşı propagandalara kanmama ve iç çatışma çıkmasına 
izin vermeme konusunda uyarıyor ve savaş karşıtı olarak bizleri desteklemenizi talep ediyoruz. 
 
Değerlendirme 
Mektup oo.su internet sitesinde Rusça olarak yayındadır. Siteye engel konulmadı. Mektubun altına on gün 
içinde 1125 kişi yorum yaptı ve haber 900.000 den fazla okundu. Haber ayrıca 8 Şubat 2022 tarihinde 
youtube’da 35 dakikalık video olarak yayınlandı5  (Başka programlar da Generalle haber yaptılar. Bu video 
sadece bir örnek). Videonun başlığı “Putin Rusya’dan Usandı” ve General İvaşov programda konuşmacı oldu. 
Bu video 4 günde 1.915.000 kişi tarafından izlendi ve 20.200 yorum yapıldı. 
 
Sosyal medya tepkilerine bakılırsa Rusya’da ciddi bir savaş karşıtı kitle var. Bu kitlenin General İvaşov gibi 
bir isim tarafından temsil edilmesi onların seslerinin duyulmasına sebep oluyor. Dolayısıyla Rusya sadece 

 
4 Rusya Federasyonu Anayasası 3’üncü madde 4’üncü fıkrası şu şekildedir: “Hiç kimse Rusya Federasyonu gücünü gasp edemez. 
Gücü ele geçirme ve devlet otoritesini gasp etme federal yasalara göre kovuşturulur.” 
5 https://www.youtube.com/watch?v=iXOcuzQjzdo 
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görünen Rusya’dan ibaret değil denebilir. Rusya’da her an sürprizlere hazır olmak gerekir. Ancak 
unutmamak gerekir ki hiç bir siyasi hamle rastgele değildir. Rusya’da akıllar çatışır duygular değil. 
 
Mektup normal demokratik ülkelerde de şüpheyle karşılanır ve anormale işaret eder. Hiçbir ülkede emekli 
bir general sistemin dışındaki bir aktör değildir. Dolayısıyla emekli bir general görevdeki generalin sesidir. 
Yani İvaşov Rus Ordusundaki bir sestir. Bu sebeple İvaşov’un itirazı demokratik hakkın kullanımından ötedir. 
Bize düşen mektubun sistemdeki yerini ve Rus demokrasisi için anlamını Ruslara bırakarak mektubun 
içeriğini analiz etmektir. 
 
İvaşov savaşın yıkıcılığı konusunda doğru tespitlerde bulunmuştur. Moskova, tarihinde hiçbir zaman Kiev’e 
düşmanlık duymadı. Geçmişteki gerilimler yönetici kavgalarıydı ama ilk kez iki Slav halk savaşın eşiğinde 
hem de etnik bilinçleri en üst düzeydeyken. Bu savaş konuşuldukça Ukraynalı elitlerin yapamadığını Putin 
yapıyor ve tüm ordularıyla Ukrayna’nın tüm okul ve öğretmenleriyle inşa edemediği Ukrayna milli bilincini 
inşa ediyor.  
 

 

 
Savaşla birlikte İvaşov’un dediği büyük sayılarla zayiatlar geri dönülmez nefreti iki halk arasında 
oluşturacaktır. Ayrıca Batı silah kapasitesini kullanacak olan Ukrayna ordusu Rusya’ya çok büyük zayiat 
yaşatabilir. Bu durum Rusya içinde derin kırılmalara ve iç çatışmalara sebep olabilir. Generalin bu konudaki 
endişesi yersiz değildir. 
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Rusya’nın uluslararası ilişkilerde bağımsız bir devlet olma durumunun tartışmaya açılma ihtimali Generalin 
korkularından biridir. Bu korku çok yersiz bir korku değildir. Gerçekten de 602.000 kilometre karelik ve 40 
milyonluk Ukrayna’yı yutan Rusya’ya karşı hangi ülke güvende olabilir ki? Yani Rusya Ukrayna’yı işgal ederse 
ulus devlet sistemini bozmuş olur. Uluslararası sistem Rusya eliyle, ulus devletler sisteminden güçlü olanın 
diğerini yuttuğu veya haraca bağladığı imparatorluk dönemine mi dönecek? Modern-postmodern zamanda 
ekonomik ve sosyolojik olarak geçerliliği kalmamış düşünce ve kurumları sisteme zorlayacak olan 
Rusya’nın, kendi varlığını tehlikeye atması kaçınılmaz olur. Unutulmamalıdır ki İngiltere ve Fransa Hitler 
Almanya’sına soykırım yaptığı için savaş ilan etmedi. Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi üzerine savaş ilan 
edildi. Yani ulus devlet yapısını tehdit eden güçler sistemin gayri meşrusu ilan edilir. 
 
Son olarak NATO’nun Rusya’ya savaş ilan etme ihtimali İvaşov’un kuruntusu değildir. Ukrayna işgali ile 
NATO’ya “Bana komşu olma” diyen Rusya Karadeniz sahillerinin yaklaşık yarısını kontrol ederek Tuna 
Nehrinden Romanya’ya; dolayısıyla NATO’ya komşu olacaktır. Ukrayna’ya yaptığı siyaseti Romanya ve 
Bulgaristan’a yapmayacağının garantisi yoktur. Dolayısıyla Ukrayna’da topyekün bir savaşın çıkması kısa 
vadede kazansa dahi uzun vadede, diğer Batı güçlerinin müdahalesiyle, Rusya’nın kaybedeceği bir savaş 
olacaktır. 
 
General İvaşov’un Türkiye üzerinden analizi abartılı bir analiz gibi gözüküyor. Bu analizi iki şekilde okumak 
gerekir. Birincisi eğer kısmı (Dinyeper’in Kırım’a bağlanan kısmı gibi) bir askeri operasyon olursa Kırım’a ve 
Kafkasya’ya odaklanırız ve bu bölgelerle uğraşırken bölgesel rekabette en önemli güç olan Türkiye ile baş 
edemeyiz. Eğer topyekün bir savaş olur ve kaçınılmaz olarak Batı müdahale ederse Kafkasya ve Kırım’da Rus 
yönetimleri yıkımın sorumlusu ilan edilir. Bu durumda, bu bölgeleri yönetecek devlet kapasitesine sahip, 
tarihi bağları olan ve güçlü tek bir ülke var o da Türkiye. Yani bu durumda bölgedeki insanlar Türkiye’yi 
imdada çağırabilir. 
 
Mektubun sonunda Putin’i istifaya davet etmesi, Kırım ilhakındaki politikaların başarısız olduğunu 
belirtmesi Rusya’nın iç politikasının yansımalarıdır. Rusya’da muhalefetin de devlet içindeki aktörler eliyle 
yapıldığını gözden kaçırmamak gerekir. Putin bekledikçe kaybediyor. Hareket etse kazanacak mıydı bilinmez 
ama General İvaşov göstermektedir ki Rusya bir dengeler sistemidir. Bu dengeyi kim nasıl sağlıyor çok açık 
değil. Açık olan şu ki Ukrayna’da bizim aklımıza gelen ve Rusya için çok da iyi olmayacak olasılıklar sistemin 
içinden birilerinin de aklına geliyor. 


