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Giriş 

Vestfalya anlaşmasıyla
1
 oluşan yenidünya düzeni, oluşumuyla uzun ve çetrefilli bir 

yol izlemiştir. İlk yapılanması Avrupa’da gerçekleşmiş, coğrafi keşifler, sanayi devrimi, 

merkantilizm ve dünya savaşlarıyla uzun bir süreçte oluşum ve gelişim seyri göstermiştir. 

Coğrafi keşiflerden sonra imparatorlukların çökmesiyle ve yeni ticaret anlayışıyla oluşan 

küresel idare boşluğunda Britanya, denizlere hâkimiyet ve sömürge kolonileriyle liderliği ele 

geçirmiş, ardından cihan kontrolünü dünya savaşlarıyla oluşan soğuk savaşta iki kutuplu bir 

dünyaya bırakmıştır. SSCB’nin çökmesiyle oluşan tek kutuplu ABD hegemonyası son otuz 

yılda liderliğini muhafaza etmekte ve alternatif yönetimler gündeme gelerek tartışılmaktadır. 

Rusya’da ise son yüzyılda küresel sisteme alternatif olarak tartışılan sistem Avrasyacılık 

olmuştur. 

Vestfalya anlaşmasının ulus devletlerin zeminini hazırlaması, Rusya’nın ulus 

kimliğinden ziyade imparatorluk olması ve Avrupa devleti olarak görülmemesi onu 

anlaşmanın dışında bırakmıştır.  

Uzun yıllar Avrupa ve Asya arasında bocalayan Rusya, ulus kimliğinin ezikliğini 

sürekli ispatlama ihtiyacı hissetmiştir. Rusya için ilk kez büyük hedefler ortaya koyan Çar I. 

Petro, Avrupa hayranlığına rağmen politikası ve vasiyeti ile Avrasyacılara ilham kaynağı 

olmuştur.
2
 Çarlığın yıkılması ve ardından SSCB’nin kurulması ile Rus aydınlar ülkeyi terk 

edip Avrupa’ya sığınmışlardır. Sürgündeki aydınların bir araya gelerek siyasi olarak organize 

olmaları, Rusya halkı için alternatiflerin düşünülmesine yol açmış, geliştirilen bu alternatifler 

neticesinde Avrasyacılık oluşmaya başlamıştır. 

Coğrafi Olarak Avrasya 

Avrasya, tarih boyunca civar toplumların hâkimiyet alanı olmuş; güçlü devletlerin 

mücadelesine ve yıkımlarına tanıklık etmiş, kavimlerin kimi zaman güzergâhı kimi zaman 

yerleştikleri ve büyük dinlerin kendilerine yer edindikleri topraklar olmuştur. 

                                                           
1
Vestfalya Anlaşması birkaç antlaşmayı da içine alan (Münster Antlaşması ve Osnabrück Antlaşması) 

Westphalia Barışı, Otuz Yıl Savaşları ve Seksen Yıl Savaşları‘nın sonunda Ekim ve Mayıs 1648 tarihlerinde 

imzalanmıştır. Antlaşma 24 Ekim ve 15 Mayıs 1648’de Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, diğer Alman 

prensleri, İspanya, Fransa, İsveç ve Hollanda Cumhuriyeti temsilcileri arasında imzalanmıştır. Fransa ve İspanya 

arasında 1659 yılında imzalanan Pyrenees Antlaşması da bu antlaşmanın içine dahil edilmektedir. Bu barış 

tarihçiler tarafından modern çağın başlangıcı olarak gösterilmektedir.  
2
 http://sdam.org.tr/image/foto/2018/05/11/Rusya-Avrasyaciligi-ve-Kafkasya_1526044234.pdf ET: 05.12.2019. 

 

http://sdam.org.tr/image/foto/2018/05/11/Rusya-Avrasyaciligi-ve-Kafkasya_1526044234.pdf
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Bölgesel olarak Çin’den Avrupa’ya kadarki bölgeyi kaplayan tüm coğrafya Avrasya 

olarak tanımlanır. İlk olarak Alman bilim adamı Alexander Von Humbolt tarafından 

kullanılan Avrasya kavramı Avrupa ve Asya’yı tümüyle içine alan büyük bir alanı 

kapsamaktadır. Günümüz Avrasyacılığında bölgesel olarak herhangi bir sınırlama getirilmese 

de Klasik Avrasyacılıkta coğrafi olarak bu sınırlar kabul görmüştür. Bu coğrafya, ekonomik 

ve nüfus olarak dünyanın 2/3’ünü kapsamaktadır. Etnik, dinî ve kültürel olarak renkli olan 

Avrasya, evrensel çatışmaların da kaynak noktalarındandır. 

 

 

Şekil 1 Avrasyacılığın sınırlarının ortografik projeksiyon ile gösterilmiş harita
3 

                                                           
3
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRmlsZTpFdXJhc

2lhXyhvcnRob2dyYXBoaWNfcHJvamVjdGlvbikuc3Zn ET: 05.12.2019. 

 

 

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRmlsZTpFdXJhc2lhXyhvcnRob2dyYXBoaWNfcHJvamVjdGlvbikuc3Zn
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRmlsZTpFdXJhc2lhXyhvcnRob2dyYXBoaWNfcHJvamVjdGlvbikuc3Zn
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Klasik Avrasyacılık 

1917 Ekim Devrimi ile Çarlık Rusya son bulmuş ve sosyalizm ülkeye hâkim 

olmuştur. Birçok değişikliği beraberinde getiren sosyalist sistem, ülkedeki aydınların 

Avrupa’ya kaçmasına sebep olmuştur. Avrupa’ya göç eden aydınlar, alternatif yönetim 

biçimleri üzerinde uzun yıllar tartışıp ideolojik, siyasi ve toplumsal bir hareket olabilecek 

Avrasyacılık fikrini geliştirmişlerdir. Avrasya, ilkin çok basit ve temel bir tanımla ifade 

edilmiştir. Klasik Avrasyacılar için Avrasya; sınırları belli olan coğrafi bölgelerle uyum 

içinde olan belli bir alanı kapsamakta ve bu bölgede yaşayan insanlar Avrasyalı olarak 

adlandırılmaktadır. Onlar, Avrasya kavramıyla belli karakteristik özellikleri ifade 

etmekteydiler. Onların düşüncesinde Roma-Germen saltanatına karşı Avrasya bölgesinin 

uluslararası ilişkiler açısından jeostratejik ve jeopolitik önemi üzerinde durulmuştur.  

1921’de Sofya’da Nikolay Trubetskoy başta olmak üzere Avrasyacı düşünürlerin 

makalelerinden oluşan “Doğu’ya Dönüş” adlı bir kitap yayımlanmıştır. Daha sonra hareketin 

düşüncelerini ortaya koyan makaleler, 1933 yılında Prag, Berlin ve Paris’te yayınlanmıştır. 

Trubestkoy’un “Avrupa ve İnsanlık” adlı eseri Avrasyacılığın manifestosu olarak bilinir. 

Yazar, bu eserinde Avrupa kültürünün üstünlüğü düşüncesiyle meydana gelen aydınlanma 

kültürü temelli pozitivist geleneğe karşı çıkar. I. Dünya Savaşı’nın Roma-Germen 

medeniyetinin barbarlığını simgelemesi açısından yeterli olduğunu ifade eder. Ona göre 

Roma-Germen Avrupa düşüncesinin hedefi sömürge istilasını kolaylaştırmaktır; Roma-

Germen dünyasının kültürü de savaşılması gereken şeytani bir düşmandır.
4
 Roma-Germen 

uygarlığı, kendine özgü değerler ve ilkeler sistemi geliştirmiş ve bu sistemi evrensel bir 

sistem diye zorla kabullendirmiştir. Bu yönüyle Batı, insanlığa karşıdır. Batı, Katolik ve 

Protestanlığı laikleştirerek özel bir Hristiyanlık sistemi kurmuştur. Bu sistem, bireycilik, 

bencillik, rekabet, maddiyatçılık, teknik gelişme ve tüketim düşüncesini kutsallaştırmıştır. 

Böylece güçlüler zayıfları ekonomik olarak ezebilmiştir.
5
 

Avrasyacılıkla evrensel bir insanlık düşüncesine açık bir şekilde karşı çıkılmış, ayrı 

ayrı medeniyetler ve kültürlerin varlığı öne çıkarılmıştır. Bu akıma göre her medeniyet kendi 

dinamikleri, kendine has ekonomik sistem ve sosyal yapılarıyla gelişebilir. Hiçbir kültür diğer 

kültürlerden ileri veya üstün değildir. Böylece Roma-Germen kültürünün evrenselliğine karşı 

çıkılmıştır. Oswald Spengler ve Arnold Toynbee gibi Batılı düşünürler kültürel bir 

                                                           
4
 http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2017_V06_I03/3c5a3618da73f3b971da2b6b19d77ea6.pdf  ET: 

05.12.2019. 
5
 Alexander Dugin, İnsanlığın Ön Cephesi AVRASYA, Kaynak Yayınları, s. 21-22. 

http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2017_V06_I03/3c5a3618da73f3b971da2b6b19d77ea6.pdf


7 
 

merkezcilik düşüncesine karşı olup her kültürün kendine özgü bir yapısı olduğunu ve bir 

kültürün özelliklerinin yabancı bir kültüre aynı biçimde aktarılamayacağı görüşündedirler. 

Toynbee’ye göre temel inceleme birimi ulus devletler değil, medeniyetlerdir.
6
 Avrasyacılar, 

bu bağlamda Batı medeniyetine her yönüyle eleştiri getirmişlerdir. 

I. Petro ile başlayan yenilikçi düşünce, zamanla yeni fikirler doğurmuş ülkenin daha 

gelişmiş olması için Batıcılık ve tepki olarak Slavofil (Slavseverlik) düşünceleri ortaya 

çıkmıştır. Çarlık Rusya’sında Batıcılık akımı; sosyal, ekonomik, siyasal ve teknolojik 

yeniliklerin Batı’dan alınmasını savunmuştur. Ona tepki olarak Slavofilciler ise Rusya’nın 

toplumsal ve kültürel etkisi altında kalan doğal ve temel Slav unsurların bir araya gelmesini 

savunmuşlar ve batı karşıtlığını vurgulamışlardır. Onun yerini Pan-Slavist akım almıştır. Bu 

akımlar, birbirinin devamı gibi olsalar da Pan-Slavizmde, Slav ırkının önderliğiyle yeni bir 

medeniyet vurgusu yapılmıştır. Akımın emellerinden biri İstanbul’un fethedilerek büyük Slav 

devletinin kurulmasıdır. Bu akım, Çarlık Rusya’sının son dönem politikasını belirlemiş; 

özellikle Balkan halkları arasında ayrılık düşüncesi olarak kullanılmış ve bu bölgeyi kendine 

hinterlant durumuna getirmiştir. Avrasyacılık bu iki akımdan farklı olarak ortaya çıkmış; iki 

akımın da dar kalıplar içinde olduğunu savunmuş ve hatta Bolşevikleri batı karşıtı olarak 

görünmekle birlikte aslında sıkı Batıcı olduklarını savunmuşlardır. Avrasyacılara göre Batıcı 

politikalardan vazgeçilip ülkenin manevi dinamiklerini göz önünde bulundurarak yeni bir 

politika belirlenmeli, Rus toplumunun yapısını bozan ithal düşünceler kaldırılmalıdır. Onlar, 

Batı karşısında geri kalmışlığın, ülkenin ezikliğine ve özgüven duygusunu kaybetmesine 

neden olduğunu savunmuşlardır. 

Avrasyacılığın siyasi düşüncelerine göre zenginlik ve refah; güçlü devlet, etkili 

ekonomi, kuvvetli ordu, gelişmiş sanayi ve yüksek ülkülere ulaşmak için birer araçtır. Devlet 

ve ulusa anlam veren tek şey “Hâkim İde” dir. Hâkim İde’ye Avrasyacılar “İdeokrasi”
7
 adını 

vermişlerdir. Avrasyacılık, Batılı demokrasiyi yetersiz görmüş ve onun belirli bir bölgenin 

özelliklerini taşıdığını iddia etmiştir. Liberal demokrasinin Rusya için seçilmesinin kabul 

edilemez ve imkânsız olduğunu savunmuşlardır. Rusya’da halkın yönetime katılımını başka 

bir terim olan “Demosi”
8
 ile ifade etmişlerdir. Bu sistemde; yerel şuralar, bölgesel ve ulusal 

                                                           
6
 http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2017_V06_I03/3c5a3618da73f3b971da2b6b19d77ea6.pdf ET: 

05.12.2019. 
7
 İdeokrasi, Yunanca idea: fikir, kratos: hâkimiyet demektir. 

8
 Demosi: Yunanca halk demektir. 

http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2017_V06_I03/3c5a3618da73f3b971da2b6b19d77ea6.pdf
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meclisler bulunur. Demosi, toplumsal özyönetimi ifade eder ve köyler cemaat esasına göre 

biçimlenir.
9
 

Neo-Avrasyacılık 

Rusya’da sosyalizmin katı bir şekilde uygulanması, Avrasyacılık düşüncesini Batı’da 

sürgün yaşayan akademik kesim arasında sınırlı tutmuştur. Avrasyacı düşünürler, Rusya 

içinde yer edinmek için hamle yapsalar da bu hamleleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bundan 

dolayı Avrasyacılık, II. Dünya savaşından sonra gündemden düşmüştür. SSCB’nin 

dağılmasından sonra kurulan Rusya Federasyonuyla toplum ve siyaset yön bilincini 

kaybetmiş; batıcılık, milliyetçilik, komünizm gibi fikirler tekrar tartışılmaya başlanmış ve bu 

ortamda Avrasyacılık tekrar gündeme gelerek Yeni Avrasyacılık (Neo-Avrasyacılık) ismiyle 

ortaya çıkmıştır.  

Neo-Avrasyacıların en önemli fikir adamları Alexander Dugin’dir. Avrasya kavramı 

daha önce de belirtilen özel coğrafi bir bölgeyi; Rus İmparatorluğun mirasını, Sovyetler 

Birliğinin alanını bir medeniyet (uygarlık) olarak kabul etmekteydi. Alexander Dugin, bu 

görüşe yeni kavramlar ve yeni yorumlar getirmiştir.  

Dugin, Avrasya’yı ne tamamen ayrı özel bir coğrafi bölge ne de benzersiz bir 

medeniyet olarak tanımlar, daha çok siyasal ve ideolojik bir yaklaşımla ele alır. Onun düşünce 

dünyasında, Roma-Germen kültür hegemonyası reddedilmekte; Avrupa merkezci bakış 

açısına karşı çıkılmakta, Avrasyacılık, tek kutuplu dünyada Atlantik kültür düşüncesine ve 

küreselci bireyciliğe tepki olarak vücut bulmaktadır. Ona göre, Batı’nın düşünce merkezinde 

bireysellik ve maddiyat yer almakta olup Batı; akılcılığın, mekanikliğin ve değişimin 

dünyasıdır. Doğu ise bütünselliği, devleti, manevi yaşamı temel alan muhafazakârlığın ve 

dinselliğin dünyasıdır. 

Yeni Avrasyacılık, felsefi kavramlarıyla Klasik Avrasyacılığı kendisi için esas bilmiş 

ve bu düşünceyi geliştirmiştir. Bu akım, Batı uygarlığını reddetmiş ve bizzat Batı’nın kendi 

temsilcilerinden gelen eleştirilerle Batı’ya yönelik eleştirisini kuvvetlendirmiştir. Neo-

Avrasyacılıkla; Avrasyacılığın Batı’ya yönelik eleştirilerinin yönü Roma-Germen’den 

Anglosakson ve ABD’ye yani Atlantik’e kaymıştır. Bununla birlikte; ‘Anglosakson dünyası’ 

için “Küreselleşme”, “Yeni Dünya Düzeni” ve “Evrensel liberalizm” gibi kavramlar 

kullanılmaya başlanmıştır. Yeni Avrasyacılık, tarih felsefesini “evren” açısından ele alıyor; 
                                                           
9
 Dugin, s. 25-26. 
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‘evrensel dönemler’, ‘varlığın çoklu durumu, ‘kutsal coğrafya’ gibi fikirler geliştiriyor. 

Dönemler teorisinin ana ilkeleri René Guénon’un fikirlerinden etkilenmiş şahsiyetler 

tarafından geliştirilmiş; bu şahsiyetlerin düşüncelerinde “geleneksel toplum” kavramı tümüyle 

yeniden ele alınıp daha makul düşünceler geliştirmişlerdir.  

Yeni Avrasyacılıkta Rusya, sadece düşüncenin gelişim kaynağı değil; aynı zamanda 

Batı’ya karşı koyan Doğu’ya öncülük eden bir güç olarak kabul edilmiştir. Bu düşünceye 

göre, Avrasyacılık, Batı’nın küreselleşme projelerine karşı bütün dünya uluslarının 

öncülüğünü üstlenmelidir.  

Bu temel bilgilerden sonra; Neo-Avrasyacılığın şu önerilerde bulunduğunu ifade 

etmek mümkündür: 

 1. Küreselleşmeye karşı “Milli Devlet” korunmalıdır. 

2. Atlantikçiliğin tümden zaferi şeklindeki dünya tufanına karşı kara ve deniz 

jeopolitik ihtilaf varlığını sürdürmelidir.  

3. Aynı cinsiyetten olanlar arasındaki evliliklere, cins değiştirme ameliyatlarına, 

klonların üretimine izin verilmesine karşı, geleneksel aile ve çocukların normal bir yolla 

doğması savunulmalıdır.  

4. Bireyciliğe karşı toplumculuğa sahip çıkılmalıdır.  

5. Maskeler dünyasına, ekran sahteciliğine karşı gerçekliğe ve eylemler dünyasına 

yönelim gerçekleştirilmelidir.  

Postmodernizmin kapsamına girmeyen modern unsurlar, geleneğin bir uzantısı haline 

gelmiş ve günümüzde bunlar da muhafazakârlarla barikatın aynı tarafında yer almaya 

başlamıştır. Bu vesileyle muhafazakâr ve sosyalistlerin ittifakı mümkündür.
10

 

Neo-Avrasyacılıkta, Slavcılığın soy yakınlığı; kültür, din ve uygarlık bakımından 

farklı olduğundan reddediliyor. Ortodoksluğa büyük bir ilgi duyuluyor ve I. Petro 

reformlarına Batıcılık yanlısı olduğu için eleştiri getiriliyor. Bu akımda, Slavcılığın yerine 

Turancılık, kutsal Doğu’nun ürünü olarak yer edinmiştir. Akımın temsilcilerine göre 

Turancılık, Moğol işgali ve Batı’nın yıkıcı eğilimlerine karşı kalkan görevi görmüştür. 

Akımda siyasi platformda “Demosi”nin tanımı tekrar yapılıyor ve demosi, “halkın kendi 

kaderine bizzat katılması” olarak tanımlanıyor. Küreselleşme, Yeni Avrasyacılıkta olumsuz 

                                                           
10

 Dugin, s. 79. 
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değerlendirilen her şeyin özü olarak kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle “Avrasyacılık” anti 

küreselleşme ya da alternatif küreselleşmenin adı olmuştur.
11

 Tek kutuplu bir dünya yerine 

birkaç kutuplu dünya kabul edilmelidir. Bu yönüyle Avrasyacılık çok kutuplu küreselleşme 

olarak tanımlanabilir.  

Yeni Avrasyacılıkta stratejik ittifaklar üzerinden ülkeleri genel olarak dört kategoriye 

ayırmıştır. 

Birinci grupta yer alan ülkeler arasında karşılıklı tamamlayıcılık prensibi 

çerçevesinde bir ilişki mevcuttur. Avrupa Birliği(Almanya), Japonya, İran ve Hindistan bu 

ülkelerdendir. Çok kutuplu dünya sistemi söz konusu olduğunda bu ülkeler bağımsız kutup 

olabilecek kapasitededirler. Bunun önündeki engel Atlantik merkezli tek kutuplu sistemdir. 

Tamamlayıcı sistemle Rusya girişken ve faal bir duruma girerek bu devletlerle karşılıklı 

olarak AB ve Japonya’dan ekonomik ve teknolojik sponsorluk, İran ve Hindistan’dan siyasi 

ve stratejik ortaklık elde edebilir. 

İkinci kategorideki ülkeler, Rusya için karşılıklı tamamlayıcılığı bulunmayan ama 

çok kutuplu dünyaya ilgi gösteren ülkelerdir. Çin, Pakistan, Türkiye ve Arap ülkeleri bu 

grubun içeresindedir. Bu ülkelerin geleneksel politikası konjonktür gereği pragmatik 

olabilmekte ve bu ülkeler Atlantik küresel stratejisinin bölgesel menfaatlerini göz önünde 

bulundurarak dengeleme politikası yürütebilmektedirler. Bu devletlerin Rusya ile doğrudan 

çıkarları olmadığı gibi birinci gruptaki ülkelerle rakip (Çin-Japonya, Pakistan-Hindistan, 

Türkiye-İran gibi) olma özellikleri bölge barışını tehlikeye koymaktadır. 

Üçüncü kategorideki ülkeler jeopolitik özellikleri olmayan üçüncü dünya ülkelerdir. 

Rusya, bunlar için farklı bir politika yürütmeli; bunları Avrasyacılık hamiliğine yöneltmelidir. 

Asya’da İran’ın, Afrika’da AB’nin, Asya- Pasifikte ise Japonya’nın nüfusunun artırılması ve 

ABD’nin etkisinin kırılması Rusya’nın menfaatinedir.  

Dördüncü kategori ise ABD ve onun kontrolü altındaki ülkeleri kapsamaktadır. 

Rusya’nın yapması gereken; ABD’yi tek kutuplu dünyanın tutarsızlığına ikna etmek ve 

ABD’nin jeopolitik çıkarlarını Amerika kıtasıyla sınırlamaya teşvik etmektir.
12

 

İngiliz coğrafyacı Halford John Mackinder’in Heartland(Merkezi Kara) ve Rimland 

(Kenar Kara) teorisi kapsamında “Avrasya merkezine hâkim olan tüm dünyaya hâkim olur” 

                                                           
11

 Dugin, s. 41-46. 
12

 Vugar İmanov, Rusya’nın Medeniyetsel Kimlik İnşası Olarak Avrasyacılık, s. 179-180. 
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tezini
13

 Alexander Dugin, Rusya’ya uyarlamıştır. Dugin, Avrasya jeopolitiğini “Kara” ve 

“Deniz” güçlerinin rekabetine dayandırmış, Avrasya merkezi rolünü sadece Rusya’nın 

üstlenebileceğini ifade etmiştir.
14

 Bunun için hem Batı’nın hem Doğu’nun kültürel olarak 

reddini ve Rusya’nın kendi özgünlüğünü koruması gerektiğini belirtmiştir. SSCB kalıntıları 

üzerine kurulu dar kalıplara sığdırılmış bir Rusya ile değil, kendisine ait büyük alanı kurarak 

imparatorluk ilanının elzem olduğunu ve kıtasal entegrasyondan kaçmanın mümkün 

olmadığını ifade etmiştir.
15

 Onun sınıflandırmasında Heartland, Rusya İmparatorluğu’dur. 

Rimland alanları ise; Batıda Almanya merkezli Avrupa İmparatorluğu, doğuda Japonya 

merkezli Pasifik İmparatorluğu, güneyde İran merkezli Orta Asya İmparatorluğu ve merkezde 

Rusya merkezli Rus İmparatorluğundan oluşmaktadır.
16

 Bu doğrultuda Avrasyacılık 

“Rhizome”, yani bir tek merkezi olmayan çok merkezli sistem projesidir.
17

 

 

 

                                       Şekil 2 Halford John Mackinder’in Heartland(Merkezi Kara) ve Rimland (Kenar Kara) teorisi
18 

                                                           
13

 https://www.thoughtco.com/what-is-mackinders-heartland-theory-4068393 ET: 05.12.2019. 
14

 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/594371 ET: 05.12.2019. 
15

 Aleksandr Dugin, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım, 9. Baskı Küre Yayınları, İstanbul, 2014, s. 51-54. 
16

 Aleksandr Dugin, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım, 9. Baskı Küre Yayınları, İstanbul, 2014, s 81-82. 
17

 Dugin, s. 81. 
18

 https://www.strategic-culture.org/news/2016/12/19/geopolitics-globalization-and-world-order/ ET: 

05.12.2019. 

https://www.thoughtco.com/what-is-mackinders-heartland-theory-4068393
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/594371
https://www.strategic-culture.org/news/2016/12/19/geopolitics-globalization-and-world-order/
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Dugin; Rus İmparatorluğunun çevresinde kalan ve etnik olarak farklılık arz eden 

Ukrayna’dan Abhazya’ya kadar kıyı şeridine; yine Moskova’nın askeri ve siyasal denetimi 

şartıyla Kırım’daki etnik yapılara, Gürcülere ve bölgedeki diğer etnik gruplara etnik ve 

inançsal özerklik verilerek imparatorluğun dilimlenebileceğini belirtmiştir. Bu bölgelerin 

Türkiye ve Batı’dan gelecek olan Atlantikçi tesirden radikal bir şekilde uzak tutulması 

vurgulanmıştır.
19

  

Avrasyacılık düşüncesinde Türkiye’ye önemli bir yer ayrılmıştır. Bu düşünceye göre; 

Atlantik yapısının bir uzantısı olan Türkiye’nin bölgeye yönelik her türlü hamlesi 

engellenmeli; bölgede Türkiye tarafından uygulanacak Turancı bir entegrasyon düşüncesinin 

Türki cumhuriyetleri ve Türk topluluklarını etkisi altına alması ihtimali, Avrasyacılığa karşı 

bir akım olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle Rusya, Türkiye’nin bu tür politikalarını, jeopolitik 

bir savaş ilan ederek engellemelidir.
20

  

Neo-Avrasyacılığa göre, İslami topluluklarla yeni bir Rus-İslam stratejisi 

hazırlanmalıdır. Bu çerçevede Dugin, İslam dünyasını Batı merkezli bir bakış açısıyla aktif 

jeopolitik kutuplar olarak ayırıp tanımlamaktadır.  

Ona göre; 

1. Suudi Arabistan Vehhabiliği; Arap Sünniliğinin son derece saf ahlakçı, mistik 

yönünden yoksun aşırılığını temsil etmekte ve yönetimin petrol şeyhlerinin elinde olması, 

bölgenin de Atlantikçi kampta yer almasına yol açmaktadır.  

2. İran Şiiliği; Vehhabiliğin zıt kutbunda değerlendirilmeli ve Sünni olmalarına 

rağmen mistik akımlar da bu kutupta kabul edilmelidir. Bu akım dinamik, vizyoner ve 

çelişkilidir. Bu kutupta sıkı ahlak kuralları ve dış görünüm ikincil bir öneme sahiptir. Bunun 

için bu kutup, jeopolitik olarak Avrasyacılığa yatkın görülmelidir. 

3. İslam Sosyalizmi de İslam dünyasında öne çıkan bir akımdır ancak SSCB 

sonrasında bu akım dağılmıştır.  

4. İslam dünyasının diğer güçlü akımı “Aydınlanmacı İslam”dır. Dugin’in bu 

kavramdan kastı, laik kesimlerdir. Bu akım dinsel ve maddi yönleriyle geleneksel İslami 

normlardan tamamen yüz çevirmiş, seküler bir hayat tarzını benimsemiştir. Bunlar Laik 

                                                                                                                                                                                     
 
19

 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/594371 ET: 05.12.2019. 
20

 Dugin, s. 181-182. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/594371
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Türkiye, Amerikancı Mısır, Pakistan ve Cezayir gibi ülkelerdir ve Atlantikçi olarak 

nitelendirilebilir.
21

 

 

                                                                     Şekil 3 BDT'ye üye olan devletler
22

 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Roma-Germen kültürünün etki alanından farklı bir coğrafyada olması; bölgesel 

olarak büyük devletlerin istilasına açık durumda olması ve istilalardan dolayı geç oluşan ulus 

kimliğiyle Avrupa’ya kendini kabullendirme çabası Rusya’yı I. Petro’dan itibaren yeniliklere 

zorlamıştır. Rusya, Batı’dan geri kalmamaya özen göstermiş, bu doğrultuda ülkede fikirsel 

akımlar zaman zaman değişiklikler göstermiş, düşünce dünyası Batıcılıktan Slavcılığa, 

Sosyalizmden Avrasyacılığa evirilmiştir.  

Avrasyacılıkla, salt Rusya’ya geçen yüzyılda hükmeden Sosyalizm hedef 

alınmamıştır. Sosyalizm de Batı’nın devamı olarak görülmüş ve insanlığın düşmanı olduğu 

düşünülen Roma-Germen kültürüne, yani Batıcılığa karşı bir duruş ortaya konmuştur. Yeni 

Avrasyacılıkla bu düşünce güncellenmiş, Anglosakson kültür barındıran Atlantikçi sistem 

hedef alınmış; tek devletli hegemonya reddedilerek çok kutuplu bir imparatorluk sistemi 

                                                           
21

 Dugin, s. 88-89. 
22

https://www.fikir.gen.tr/wp-content/uploads/2018/10/Harita-3.14-BDT%E2%80%99ye-%C3%BCye-olan-

%C3%BClkeler.png ET: 05.12.2019. 
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üzerinde çalışılmıştır. SSCB’den sonra kimlik ve yönetim arayışına giren Rusya’nın güvenlik 

politikasını biçimlendiren jeopolitik teorilerle yakın bir tasarı sunması, bu akımı popüler hale 

getirmiştir. 

Avrasyacılığa göre; Batı’nın Roma-Germen kültürüyle tüm dünyaya üstün olduğunu 

iddia etmesi yersizdir. Bu düşüncenin objektif ve bilimsel olarak ispat edilmesi mümkün 

değildir. Evrensel insandan söz etmek, despotik bir tarzdır ve tek kültürle dünyayı yönetmek 

imkânsızdır. Avrasyacılar bu doğrultuda, milli kültürlerin korunmasını önermişler; çok 

kutuplu ama büyük bir gücü merkeze alan bir yönetim sisteminin mümkün olduğunu öne 

sürmüşler ve bu büyük merkezi güce en yatkın olan devletin Rusya olduğunu iddia 

etmişlerdir. Bu düşüncede Avrasya; kendine özgü coğrafyası, tarihi sosyo-kültürel yapısı, kıta 

ekonomisiyle büyük bir medeniyet ortaya koymuştur.  

Avrasyacılık, her ne kadar tek devletli bir hegemonyaya ve evrensel insani değerler 

iddiasına itiraz etse de çok kutuplu bir dünya arayışında tutarlı değildir. Bu akım yeni bir Rus 

tarzı emperyalizm önermektedir. Bunun için akımda kısmi kültürel özerklik sunularak, etnik 

ve dini yapıların korunması önerilmiş ama aslında Rusya’nın dünyanın dörtte üçünü kendi 

kontrolüne alacağı bir sistem fikri geliştirilmiştir. 

Türkiye’de oluşan Atlantikçiliğe karşı yeni bir konsept olarak öne sürülen fakat 

somut karşılığı olmayan Avrasyacılık; Rusya ve Çin’i içine alan bir bölgesel ittifak olarak 

sunulmaktadır. Yukarıda Avrasyacılığın siyasi yapılanmasından söz ederken bu akıma göre, 

Çin’in aslında çok kutuplu dünyanın içinde olmadığı, olması durumda Japonya ile çatışma 

durumunun yaşanabileceğini ifade edilmişti. Avrasyacılıkta, Hindistan ve Çin gibi büyük 

topluluklar akım tarafından realist politikadan uzak bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu 

durumda Rusya’nın gelecekte, Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmadan faydalanarak, 

İran, Güney Kafkas ülkeleri ve Hindistan ile anlaşıp Afganistan ve Pakistan’ı arada 

sıkıştırması ve politikalarına razı etmeye çalışması mümkündür. Bu durumda zararlı 

çıkmamak ve izole edilmemek için Çin; Pakistan ile yakın ilişkiler geliştirmekte ve aynı 

zamanda Afganistan’daki çatışmaları sonlandırma arayışlarına ev sahipliği yaparak kendi 

alanını açmaya çalışmaktadır. 

Avrasyacılıkta İran ve Türkiye’nin rekabetiyle oluşacak bir olumsuz durumla 

kutupların güvenliğinin tehlikeye düşeceği, bunun için Türkiye’nin etnik ve dini yapısının 

korunmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu durum aynı zamanda Avrasyacılığın 

emperyalist karşılığını ifade etmektedir.  
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Suriye, Kıbrıs, Libya, Somali, Doğu Akdeniz, Ege, PKK sorunlarına ve 90’lı yıllarda 

Balkanlarda oluşan Bosna, Kosova, Karabağ sorunlarına dair hiçbir şekilde ne Rusya ne de 

Çin Türkiye’nin tezlerini kabul etmiştir. Aksine Türkiye’nin; Rusya ile Proxy güçler 

üzerinden alan hâkimiyeti için çatışması kaçınılmaz olmuştur. Buna rağmen Rusya’nın 

Türkiye ile ilk ciddi işbirliği ABD’nin baskısı ve saldırgan çıkarcı tavrından dolayı Doğu 

Akdeniz’de görülmesi muhtemeldir.  

Türkiye’nin Suriye topraklarına operasyonu sonrası Almanya’nın “Suriye’de Türkiye 

ve Rusya’nın dâhil olduğu uluslararası güvenli bölge planı üzerinde çalışacağız” açıklaması; 

bölgede Almanya’da başlayan Rusya ile devam eden ve İran’ı içine alan ciddi bir ittifaka 

Almanya’nın istekli olduğu düşünülebilir. Ayrıca Suriye’de ABD’nin kenara çekilmesiyle 

Rusya, tek başına bir oyun kurucu olmaya çalışacaktır. 

Bununla birlikte Avrasya politikasının hayata geçirilmesine karşı; Rusya’nın sınır 

komşusu olan ülkelerden Ukrayna, Gürcistan ve direnç gösterebilecek diğer Batı’ya yakın 

ülkelerin itirazları Rusya’nın işini zorlaştırabilir. Rusya’da buna karşı bölgede Kırım’ın 

ilhakına benzer hareketlilikler, Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığına benzer 

bağımsızlık talepleri gibi hareketlilikler görülebilir.  

Avrasya bölgesinin büyük bir kısmı Müslümanlara ait olmasına rağmen 

Avrasyacılıkta oluşturulan çok kutuplara sadece bir İslam ülkesi alınmış; kutuplardan biri 

olarak İran seçilmiş, onun kutup kabul edilmesinin de anti Atlantikçi olmasından dolayı 

olduğu ifade edilmiştir. Avrasyacılıkta, Afrika ve uzak Asya İslam ülkeleri yok sayılmış; 

başka devletlere bağlı özerk devletçikler gibi ele alınmıştır. Bu akım, Rusya hakimiyetinde 

kalan Müslüman nüfusu yönetime entegre ederken bütün Müslümanları, kendisine karşı 

duracak İslami akımlardan uzak tutmayı hedeflemektedir. İslami akımlar katagorize edilirken 

İran şialığı gözde gösterilmiş bununla beraber sünni olmalarına rağmen mistik akımlarında bu 

kategoriye dâhil edileceği ifade edilmesine rağmen Rusya Çeçenistan ve Dağıstan bölgesinde 

yüzyıllardır devam eden sufi gelenekle acımasız bir savaş yürütmüş ve bu geleneği yok etmek 

için uğraşmıştır. 

Günümüz Rusya’nın Ortadoğu politikası Avrasyacılık adı altında yumuşak bir 

yönetim olarak görülse de Rusya’nın Suriye’de varlığı ve tüm ülkeyi kontrol altına alıp 

özellikle Doğu Akdeniz’e sahili olan Lazkiye’ye yerleşmesi, Suriye kıta sahanlığında petrol 

aramaya kollarını sıvaması, I. Petro’nun emperyalist düşüncesinin devamı olarak 

adlandırılacağı gibi enerjiyi kendi kontrolünde tutarak özellikle AB’yi kendine bağlı hale 
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getirmesi, özelde NATO’nun varlığını tartışılır hale getirmesi genelde de enerjide tek hakim 

güç olmanın politikası olarak görülebilir. Aynı zamanda Afrika’da bulunmaya çalışarak; Orta 

Afrika Cumhuriyeti’nde ve Somaliland bölgesinde üs kurma çalışmaları, Ruanda ile nükleer 

bilim merkezi kurması, 12 milyar dolarlık anlaşma yapması ve bazı Afrika ülkelerinin 20 

milyar dolardan fazla borcunun silinmesi Rusya’nın Afrika’da varlığını güçlendirme çabaları 

olarak görülmelidir. 

Avrasyacılıkta en ciddi adım olarak görülen ve SSCB’den ayrılan 15 ülkenin 11’inin 

katılımıyla gerçekleştirilen örgüt olan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Rusya’nın 

Avrasyacılık fikrini hayata geçirmesi için bir fırsattır. Bu ülkeler siyasi ve askeri ilişkilerden 

çok ekonomik, çevre, insani ve kültürel alanlarda işbirliği ve bütünleşmeyi hedeflemektedir. 

Çoğunluğu bu ülkelerden olan; Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET) ve Ortak Ekonomik 

Alan Anlaşması (OEA) gibi kurumlarla işbirliğini güçlendirmeye ve kendi hinterlandını 

oluşturarak ABD etkisini bu bölgelerde azaltmaya çalışmaktadır.  

Rusya; etnik, dinsel ve kültürel özerklik gibi kavramlarla evrensel bir insani değer 

oluşturmanın yanı sıra Kırım’ı ilhak ve Donbass, Luhansk, Donetsk gibi bölgeleri 

Ruslaştırarak kendi topraklarına katmaya çalışmaktadır. Bu bölgede yaşayan farklı etnik ve 

dini yapıların kimliği hakkında herhangi bir düzenlemeye gitmemesi, Rusya’nın kendi 

konumunu korumaya çalışan baskıcı ve emperyalist bir politika güttüğünü göstermektedir.  

Avrasyacılıkta, atlantikçi politikanın insanlık düşmanı olduğu vurgulanmış ve 

detaylandırılarak; bireyselciliğe, ensest ilişkilere, cinsiyet değiştirilmesine karşı ailenin 

korunması amaçlanmıştır. Transhümanizmin insanlık için bir tehdit olduğu ve bunların 

yasaklanmasının toplumu korumak için gerektiği savunulmuştur. Bu yönüyle muhafazakâr 

kesimlerle ortak bir yol bulunmuş görünmektedir. Ama hakikatte Avrasyacılığın nasıl bir 

ahlak önerdiği belirsizdir.  


