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Doç. Dr. Güray alpar
sde BAŞKANI

On binlerce yıllık denenmiş kadim düşün dünyası-
nın değerlerini bir tarafa bırakarak, sadece güce da-
yalı temelsiz sahte bir düzeni esas alan Batı düşün-
cesi ve değerleri, gün be gün daha da batarken, dün-
yamızı da sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Gelinen 
noktada kurulan sistemlerin ve birlikteliklerin yeni-
den sorgulandığını görüyoruz. Uydurma kavramlar 
üzerine inşa edilen güvenlik sistemleri her geçen gün 
daha da zorlanıyor ve giderek her yer daha da güven-
siz hale geliyor.

Batı kendi yarattığı değerleri şimdi kendisi inkâr ve 
yok ediyor. İnsanı esas almayan ve bu yüzden de ha-
yatın normal akışına hiç de uygun olmayan, mevcut 
adaletsiz sistemlerin krizlerle birlikte yetersizlikleri 
ve bir işe yaramadıkları birer birer ortaya çıkıyor. 
Önceki dönemlerde gereksiz alanlara yapılan yatı-
rımlar âtıl bir kapasite yaratırken, asıl ihtiyaç duyu-
lan alanlarda insanlar çaresiz bırakılmış durumda. 
Adaletin olmadığı yerde huzur da olmuyor. Öyle bir 
hale geldi ki, sistemi yaratan Batılı ülkelerin insanla-
rı bile mutsuz ve birçok alandaki çaresizlik bu insan-
ları sokaklara itiyor. Bu nedenle de tedbir alınmadığı 
takdirde, Batı toplumları giderek daha fazla sosyal 
patlamalarla karşı karşıya kalacak görünüyor. 

Diğer taraftan kriz ortamlarında değerlerini koru-
yanlar, paylaşanlar, birbirine destek olanlar kazanı-
yor. O halde daha güvenli bir dünya için, Batı’nın 
ortaya koyduğu sistemleri yeniden sorgulamak gere-
kiyor.  Kavram ve değerleri tekrar gözden geçirmek 
ve tüm insanlığı kucaklayacak değerleri birlikte ye-
niden keşfetmek ve ortaya koymak gerekiyor.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), daha başından 
beri bütün insanlığı kucaklayacak değerler sistemi 
üzerinden giderek, sorunlara gerçekçi bakış açıları 
sunma yönüyle öne çıkıyor. Bu bakış açısı ise şüphe-
siz, olayların şaşırtıcı görünümünün ötesine geçerek, 
olayların arkasındaki gerçeğe ulaşma yetisini sağlı-
yor. Geçmişteki benzer durumları esas alarak gele-
cekteki muhtemel olayları tahmin etmek ve bağlantı 
kurmak mümkündür. Bu çalışma, bir bakıma SDE 
yazarlarının belirtilen vizyonuna ait örnekleri içeri-
yor ve bazı olaylar üzerinden gerçek dünyayı ve ih-
tiyacı ortaya koyuyor. Böyle bir dünyaya hepimizin 
ihtiyacı olduğu kesin. Çalışmaların düşün dünyamı-
zı zenginleştirmesi ve bütün insanlığı kapsayan ba-
rışçıl bir dünya oluşturması ise en büyük arzumuz. 

Saygılarımızla.

Güvenlik ve adaletli bir uluslararası sisteme duyulan ihtiyaç
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı ön-
cesinde Ukrayna halkına yönelik olarak 
kullandığı kolektif tarihi hafızayı muhatap 

alan propaganda dili ve kullandığı kavramlar dik-
kat çekmekteydi. Moskova’nın stratejik hedeflerini 
anlamak bakımından bu dilin ve kullanılan argü-
manların iyi anlaşılması gerekmektedir.

Devlet başkanı Vladmir Putin’in yaptığı konuş-
malarda ve Rus propaganda aygıtlarında; “Büyük 
Vatanseverlik Savaşı (The Great Patriotic War)” 
kavramına ve Ukraynalılar ile “silah kardeşliği”ne 
vurgu yapılarak, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya 
“ebedi” bağlarla birbirine bağlı “üçlü Rus ulusu-

nun” parçaları olarak resmedilmektedir. Bu propa-
ganda dilinde, 2010 yılında seçimle gelen devlet 
başkanı Viktor Yanukoviç’in 2014 yılında ABD 
destekli faşist bir darbe ile devrildiği, “Büyük Va-
tanseverlik Savaşı” sırasında Hitler’in yanında sa-
vaşan Nazi uşaklarının (Banderacılar) Ukrayna 
yönetimini ele geçirdiği ve halen ülke yönetiminin 
“Neo-Naziler” elinde olduğu işlenerek mevcut yö-
netim itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor.

Stepan Bandera liderliğindeki Ukrayna Direniş 
Ordusu, Rusya tarafından Alman SS’ler ile birlik-
te 1 milyondan fazla Yahudi’nin katliamına iştirak 
etmekle suçlanıyor. Rusya yanlısı Yanukoviç dev-

Sinan Tavukcu/sdAV Başkanı

Rusya’nın Ukrayna İle Savaşı ve 
Hafıza Sİyasetİ

rildikten sonraki dönemde, Ukrayna Direniş Or-
dusu ve Stepan Bandera’nın milli kahraman ilan 
edilmesi, Lviv meydanına Bandera’nın heykelinin 
dikilmesi Rusya tarafından Ukrayna’nın Nazilerin 
eline geçtiği iddialarının somut göstergeleri olarak 
sunuluyor.

Putin yönetimi; halkının çoğunluğu Rus olan 
bölgelerin (Kırım, Lugansk ve Donetsk) Kiev re-
jiminin faşist zorbalıklarına ve soykırımına maruz 
kaldığını, topraklarında Sovyetlerden kalma nük-
leer silah bulunduran Ukrayna’nın doğuya doğru 
genişleyen NATO ve ABD ile birlikte Rusya’nın 
topraklarına tehdit oluşturduğunu söyleyerek 
“Hitler’in suç ortakları” olarak adlandırdığı Uk-
raynalı liderlerin Kırım ve Donbas’ı zorla geri al-
mak üzere saldırı planladıklarını iddia ediyor.

Bu anlatıya göre, soykırıma maruz kalan Rusların 
korunması, Ukrayna’nın askerden ve Nazizmden 
arındırılması için Rusya’nın harekete geçmesi bir 
zorunluluktu. Nitekim, Rusya Devlet başkanı 
Putin 21 Şubat’ta yaptığı konuşmada “Donbass 
krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi 
yoktur. Bu nedenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve 
Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını 
onaylıyorum.” sözleriyle savaşa giden süreci başlattı.

Rusya’nın uygulamakta olduğu hafıza siyasetinin, 
kolektif hafızayı ve tarihsel söylemi yayılmacı poli-
tikalarının aracı ve meşrulaştırıcısı haline getirme-
ye hizmet ettiği fark ediliyordu.

rusya’nın “Büyük vatanseverlik Savaşı” 
Söylemi

Rusya, “Büyük Vatanseverlik Savaşı”nı 1941’den 
1945’e kadar yani 1941’de Nazilerin Sovyetler 
Birliği’ni işgalinden 1945’te Nazilerin teslim ol-

masına kadar geçen süre olarak anıyor ve 9 Mayıs’ı 
Zafer Günü olarak kutluyor.

2. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Naziler ve 
Sovyetler, 23 Ağustos 1939’da aralarında bir “Sal-
dırmazlık Antlaşması” imzalayarak Nazi-Sovyet 
Paktı oluşturmuşlardı. “Ribbentrop-Molotov Pak-
tı” isimli bu anlaşmayla Polonya iki ülke arasında 
paylaşıldı. Nazilerin Polonya’yı 1 Eylül 1939’da 
işgale başlamaları üzerine İngiltere ve Fransa’nın 
Nazi Almanyası’na savaş ilan etmesi 2. Dünya 
Savaşı’nı başlattı (Yaklaşık 6 milyon Polonyalı -Po-
lonya nüfusunun yaklaşık %21,4’ü-1939 ve 1945 
yılları arasında Alman-Rus işgalinin sonucu olarak 
öldü). Naziler, 1940’ta Fransa’yı işgal etti.

Ribbentrop-Molotov Paktı’nda Finlandiya Sovyet 
hakimiyet alanına bırakılmıştı. Bu defa Kızılordu, 
30 Kasım 1939’da Finlandiya’yı ele geçirmek üzere 
bu ülkeye karşı saldırı başlattı. “Kış Savaşı” adı ve-
rilen bu savaşta Sovyetler 100 kat askeri üstünlüğe 
sahip olduğu Finlandiya karşısında başarılı olama-
dı.

Sovyet ordusunun bu başarısızlığı Hitler’i saldır-
mazlık anlaşmasını bozmaya ve Sovyetler’e savaş 
açmaya cesaretlendirdi. 22 Haziran 1941 tarihin-
de Alman askerleri yıldırım harekatıyla Sovyetler 
Birliği topraklarına girdi. Sovyet cumhuriyetle-
rine yönelik yayın yapan bütün radyolarda Nazi 
Almanyası saldırısına karşı “vatansever bir savaşın 
başladığı” anons edildi. Bu savaşa “Büyük Vatanse-
verlik Savaşı” ismini veren bu anonslar oldu.

Almanya öncülüğündeki Mihver Devletleri (İtal-
ya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Slovakya, 
Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya) yaklaşık 280 
tümenle Sovyet ordusuna karşı savaşa girişirken 75 
tümen de Batı cephesinde Anglo-Amerikan bir-
liklerine karşı savaştı. Letonya, Estonya, Norveç, 
Danimarka, Hollanda, Belçika, İsveç, Portekiz ve 
Polonya’nın gönüllü SS taburları da Nazi ordusuna 
destek oldular. Hitler’in tarafında savaşan Alman 
ve Avusturyalı olmayan asker sayısı 1 milyon 800 
bin civarındaydı.

Sovyet birlikleri, Moskova, Leningrad, Stalingrad, 
Kursk, Dinyeper, Belarus ve Baltık Devletleri ya-

Bugün Putin tarafından sadece Ruslara mal edilmeye çalışılan “Büyük 
Vatanseverlik Savaşı”, Rus olmayanlar da dahil bütün Sovyet halklarının 
özellikle Ukraynalıların vatanseverlik duygularının ve fedakarlığının 
harekete geçirilmesiyle Nazilere karşı kazanılmış bir zaferdi.
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kınlarında gerçekleşen büyük muharebelerde işgal 
ordusunu yenilgiye uğrattı. 1418 gün süren Büyük 
Vatanseverlik Savaşı’nda Nazi ordusu ve müttefik-
lerine karşı Kızılordu zafer kazandı.

Altmış milyon kişinin hayatını kaybettiği İkinci 
Dünya Savaşı’nda kayıpların yaklaşık 26,7 milyon-
luk kısmı asker ve sivil Sovyet kayıplarıydı. Savaş 
sırasında, Sovyetler Birliği toprakları üzerinde yer 
alan bin yedi yüz şehir ve kasaba, yetmiş binden 
fazla köy yıkılıp harabeye çevrilmişti.

9 Mayıs 1945 tarihinde Alman Mareşal Wilhelm 
Keitel’in Müttefik Devletlerle (Sovyetler Birliği, 
Amerika ve İngiltere) Nazi Almanya’sının kayıtsız 
ve şartsız teslim olduğuna dair belgeyi imzalaması 
ile savaş sona erdi.

Büyük vatanseverlik Savaşı ve ukraynalılar

2. Dünya Savaşı başlamadan önce yaklaşık 7 mil-
yon Ukraynalı açlıktan kırılmıştı. 1932-1933 yılla-
rında “Holodomor” (açlıktan ölüm) olarak bilinen 
bu kıtlığa Sovyet lideri Josef Stalin’in yanlış tarım 
politikaları sebep olmuştu ve Ukraynalılar Stalin’i 
hiç affetmediler. 1991’de Sovyetlerden bağımsız-
lığını ilan eden Ukrayna’da, 2005 yılında her yıl 
Kasım ayının son cumartesi günü “Holodomor 
Kurbanlarını Anma Günü” kabul edildi. Ukrayna 
Parlamentosu 2006’da bu olayı “soykırım” olarak 
tanıdı. 

2. Dünya Savaşında Sovyet Kızılordusu’nun yak-
laşık %25’i Ukraynalılardan oluşmuştu. Savaş 
bittiğinde Sovyetler Birliği’nin savaştaki kaybının 
yaklaşık %40’ı (kabaca 10 milyonu) Ukraynalıydı. 
Savaşta, 720 Ukrayna şehir ve kasabası ile 28.000 
köyü yok edilmişti. 10-15 yıl içerisinde Ukrayna 
yaklaşık 17 milyon insanını kaybetmiş, bu büyük 
yıkıma Moskova yönetiminin yanlış politikaları ve 
Sovyet-Nazi işbirliğinin yol açtığı büyük savaş se-
bep olmuştu.

Bugün Putin tarafından sadece Ruslara mal edil-
meye çalışılan “Büyük Vatanseverlik Savaşı”, Rus 
olmayanlar da dahil bütün Sovyet halklarının özel-
likle Ukraynalıların vatanseverlik duygularının ve 
fedakarlığının harekete geçirilmesiyle Nazilere kar-
şı kazanılmış bir zaferdi.

“Büyük vatanseverlik Savaşı”nı putin’in Bir 
propaganda aracına Dönüştürmesi

Sovyetlerden bağımsızlığını kazanmış olan 16 ülke, 
Mihver Kuvvetlerine karşı birlikte savaşmış ve hep-
si zafer için ağır bedeller ödemişlerdi. Ancak, bu 
savaşın mirasını Rusya Federasyonu tek başına po-
litik olarak kullanma gayretine girmiştir.

Aslında, savaş sonrası yıllarda SSCB’de bu zafer 
çok öne çıkarılmamaya çalışıldı. Stalin, halkların 
cesaretini öven “Büyük Vatanseverlik Savaşı” za-
fer kutlamalarının yapılmasına bağımsızlığı teşvik 
eder korkusuyla çok sıcak bakmadı. Nitekim, zafer 
günü olan 9 Mayıs ilk defa 1965 yılında dönemin 
Sovyet Başbakanı Leonid Brejnev tarafından resmi 
tatil ilan edildi. Zafer Bayramı geçit töreni ilk defa 

1965 yılında yapıldı. Bilindiği kadarı ile Sovyetler 
döneminde sadece 1975, 1985 ve en son 1990’da 
Zafer Günü kutlamaları gerçekleştirildi.

Putin’in 2000 yılından itibaren Rusya 
Federasyonu’nu yönetmeye başlaması ile 9 Mayıs 
Zafer Bayramı Rus takvimindeki merkezi olay ola-
rak yeniden kurgulandı. Sovyetler Birliği’nin halefi 
olan Rusya Federasyonu, Kızıl Ordu’nun Nazizm 
üzerindeki zaferini yücelten Komünist dönem an-
latılarını doğrudan benimsedi. “Büyük Vatansever-
lik Savaşı” 1990’larda Sovyetlerin dağılması sıra-
sında aşağılanan ve örselenen Rus ulusal gururunu 
yeniden canlandırmanın bir fırsatı haline getirildi. 
9 Mayıs Zaferiyle, Rus halkının Nazileri yenerek 
tüm ulusların kurtarıcısı olduğu teması halka iş-
lendi. Zafer geçitleri, Rus milliyetçiliğini besleyen 
ve Rusya Federasyonun yayılmacı dış politikasını 
haklı çıkarmaya çalışan bir araca dönüştürüldü.

ukrayna-rusya Savaşı’na Döşenen Taşlar

Halen devam etmekte olan Ukrayna-Rusya sava-
şına dönecek olursak; 2010 yılında Cumhurbaş-
kanı seçilen Viktor Yanukoviç’in AB ile “Ortaklık 
ve Serbest Ticaret Anlaşması”nı imzalamaması ve 
AB yerine Rusya ile yakınlaşmayı tercih etmesi 
üzerine Batı yanlısı Ukraynalıların Kasım 2013’ten 
itibaren protesto gösterileri başlamıştı. Kanlı May-
dan Olayları sebebiyle Ukrayna Parlamentosu, 
22 Şubat 2014’te Yanukoviç’i görevden aldı. 5 
gün sonra, 27 Şubat 2014’te Rus çoğunluğu Nazi 
saldırılarından koruma gerekçesiyle Rus askerle-
ri Kırım’a girdi. Kırım Özerk Cumhuriyeti Yük-
sek Meclisi, 6 Mart tarihinde Kırım’ın doğrudan 
Rusya’ya bağlanmasını onayladı. Ukraynalılar ve 
Tatarların boykot ettiği 16 Mart halk oylama-
sında Kırım’ın Rusya’ya bağlanması kabul edildi. 
Ancak, BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 
Kırım’ın Rusya’ya bağlanma hükmü geçersiz sayıl-
dı. Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesine tepki olarak 
Batı (AB/ABD), Rusya’ya yaptırım yapılması ka-
rarları aldı.

Yanukoviç’in ülkeyi terk ederek Rusya’ya sığın-
masıyla birlikte Rus ayrılıkçılar Donbas’ta da si-
lahlı mücadeleye başladılar ve Mart ayı sonunda 
Rusya’nın yardımıyla Donbas bölgesine hakim 

oldular. Ülkenin her yerinden topraklarını savun-
mak için gönüllü olarak Donbas bölgesine akın 
eden Ukraynalılar, Ukrayna ordusu ile birlikte Rus 
ayrılıkçılara karşı savaşmaya başladılar. Donetsk 
ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri 24 Mayıs 2014 
tarihinde birleşerek Novorossiya (Yeni Rusya) adı 
altında konfederal bir yapı meydana getirdiklerini, 
‘‘Halk Cumhuriyetleri Birliği’’ adıyla bir Yüksek 
Sovyet oluşturduklarını ilan ettiler.

25 Mayıs 2014’te yapılan seçimlerde Ukrayna 
Cumhurbaşkanı seçilen Petro Poroşenko, “Ukray-
na, Avrupa Birliği ailesine geri dönüyor. Ukrayna 
son kez Sovyet ve Rus imparatorluklarına veda 
ediyor” sözleriyle Ukrayna’nın istikametini işaret 
etti. Ukrayna-Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması 
imzalanarak Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci 
başlatıldı ve hızla Rusya’dan uzaklaşan politikalar 
sergilenmeye başlandı (Ne var ki, Rusya’yı tahrik 
etmek istemeyen Almanya ve Fransa’nın tutum-
ları yüzünden ne Ukrayna’nın 2012’de başlayan 
AB üyesi olma süreci ne de NATO 2008 Bükreş 
Zirvesi’nde deklare edilen Ukrayna’nın NATO it-
tifakına üye olma arzusu onaylanmayarak askıda 
tutuldu).

Ukrayna Parlamentosu -Minsk Anlaşması’nın 
gereği olarak- 2015 Mart ayında milis güçlerin 
kontrolündeki bölgelerde ‘özel yönetim’ düzeninin 
uygulanacağını kabul etti ancak buraları “geçici 
olarak işgal edilmiş bölgeler” olarak tanıdı.

Ve neticede 21 Şubat 2022’de Putin’in Do-
netsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk 
Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını onaylamasıyla 
başlayan kopuş ve savaş süreci başladı.

Putin’in Stalin’i 
yücelten politikalarının, 
Stalin’in şiddete 
dayalı uygulamalarına 
sahiplenilmesinin, 
2005’ten itibaren 
Rusya’nın birçok yerinde 
Stalin heykellerinin 
yeniden dikilmesinin, 
Rusya Federasyonu’nda 
yaşayan ve Stalin’in 
sürgünlerine maruz 
kalmış milyonlarca halkın 
Moskova ile bağlarının 
kopmasına yol açacağı 
açıktır. Rusya’nın hafıza 
politikası muhtemelen ters 
tepecektir.
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ukraynalılar Zafer Bayramı’nın rus versi-
yonunu reddediyorlar

Ukraynalılar, Putin’in Zafer Bayramı’nın Ruslaştı-
rılmış versiyonundan resmi olarak uzak durdular. 
2015 yılında İlko Kucheriv Demokratik Girişimler 
Vakfı ve Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün 
birlikte ülke çapında yaptıkları anketin sonucu-
na göre; Ukrayna halkının çoğunluğu, 2. Dünya 
Savaşı’nın başlangıcını Nazi Almanyası ve Sovyet-
ler Birliği’nin Polonya’yı işgal etmek için güçleri-
ni birleştirdiği 1939 yılı olarak görüyordu ve 2. 
Dünya Savaşı’nın başlamasından hem Sovyetler 
Birliği’ni hem de Nazi Almanya’sını müştereken 
sorumlu tutuyordu.

Savaşa olan bakışın değişmesiyle Ukrayna yöne-
timi Büyük Vatanseverlik Savaşı yerine 2. Dünya 
Savaşı’nı kullanmayı, kutlama tarihi olarak 9 Ma-
yıs değil 8 Mayıs’ı, savaşın başlangıç tarihi olarak 
Polonya’nın işgal edildiği 1939’u kabul edip bay-
ramı Zafer Günü değil Anma ve Uzlaşma Günü 
olarak adlandırmayı tercih etti.

Ukrayna Parlamentosu 10 Nisan 2015’te, “totali-
ter komünist ve Nazi rejimlerini” kınayan ve bu re-
jimlerin sembollerini ve propagandasını yasaklayan 
kanuni düzenlemeler yaparak Sovyet geçmişinden 
ve 2. Dünya Savaşı’na ilişkin Rus resmi söylem-
lerinden kopuşunu resmileştirdi. Yasa, komünist 
anıtların kaldırılmasını, komünizmle ilgili isimlere 
sahip yerleşim yerlerinden bu isimlerin kaldırılarak 
yeniden adlandırılmasını da kapsıyordu. Yasayı ih-
lal edenlere ağır hapis cezaları getirildi. 2. Dünya 
Savaşı’nda Sovyet ordusuna karşı savaşan Ukrayna 
İsyan Ordusu (UPA) ve liderleri Ukrayna’nın ba-
ğımsızlığı için savaşanlar olarak kabul edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı bir taraftan da Lenin-Stalin 
taraftarlığı ya da düşmanlığı şeklinde Sovyet mirası 
üzerinden sürdürüldü. Moskova, Sovyet dönemi-
nin Lenin uygulamalarını eleştirirken Büyük Va-
tanseverlik Savaşı’nı yürüten devlet başkanı Stalin’i 
yüceltiyor, Ukrayna ise bir yandan 7 milyon in-
sanının ölümüne sebep olması dolayısıyla Stalin’i 
soykırım yapmakla suçluyor diğer yandan 1939’da 
Hitler ile Doğu Avrupa’nın paylaşımını öngören 
bir pakt imzaladığı için Stalin’i yaklaşık 10 mil-
yon Ukraynalının ölümüne yol açan 2. Dünya 
Savaşı’nın faillerinden görüyor.

Putin’in Stalin’i yücelten politikalarının, Stalin’in 
şiddete dayalı uygulamalarına sahiplenilmesinin, 
2005’ten itibaren Rusya’nın birçok yerinde Sta-
lin heykellerinin yeniden dikilmesinin, Rusya 
Federasyonu’nda yaşayan ve Stalin’in sürgünlerine 
maruz kalmış milyonlarca halkın Moskova ile bağ-
larının kopmasına yol açacağı açıktır. Rusya’nın 
hafıza politikası muhtemelen ters tepecektir.

Sonuç

Rusya, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Nazilere 
karşı silah arkadaşlığını Ukraynalılara hatırlatarak, 
halkının soydaş olduğunu iddia ettiği bu ülkede ik-
tidarın 2014’ten beri Nazi yandaşları tarafından ele 
geçirildiğini, Rus çoğunluğun yaşadığı bölgelerde 
Kiev hükümetinin desteği ile Nazi milislerinin kat-
liam uyguladıklarını, mevcut hükümetin ABD ve 
NATO desteği ile Rusya’nın bağımsızlığını tehdit 
ettiğini iddia etmektedir.

Rus propagandasına göre Rusya, aslında yükselen 
faşizm tehlikesine karşı bütün dünya halklarını 
korumak üzere önleyici bir savaş yürütmektedir. 
Tıpkı 2. Dünya Savaşı’nda dünyayı Nazizm kö-
tülüğünden kurtardığı gibi… Ukrayna’ya askeri 
müdahalesinin amacı da Neo-Nazileri iktidardan 
uzaklaştırmak ve ülkeyi Nazizmden arındırmak, 
Rusya-Ukrayna kardeşliğini yeniden tesis etmek, 
NATO’yu sınırlarından uzak tutmaktır. Rusya’nın 
Nazizm ve Faşizme karşı mücadele söylemi Yakın 
Çevre Doktrini’ne dayalı yayılma stratejisini meş-
rulaştırma amacına hizmet etmektedir.

Öte yandan, Rus propagandasında “Nazi” vurgu-
su oldukça dikkat çekicidir. Tarihsel hafızayı hedef 
alan bu söylemin görünen muhatabı Ukraynalılar 
olmakla birlikte, geri planda Avrupa’nın yönetici 
gücü durumunda bulunan Almanya’nın da he-
defe oturtulduğu anlaşılmaktadır. Halen devam 
eden savaşta, bir yandan Ukrayna kontrol altına 
alınmaya çalışılırken diğer yandan Doğu Avrupa 
ve Balkanlara doğru yayılmakta olan Alman hege-
monyasının önünün alınmasının da Rus stratejisi-
nin bir parçası olduğu, kötü hatıralar taşıyan tarihi 
hafıza güne taşınarak bu coğrafya halkları üzerinde 
Almanya’nın etki gücünün kırılmak istendiği an-
laşılmaktadır.

Rus propagandasına göre 
Rusya, aslında yükselen 
faşizm tehlikesine karşı 
bütün dünya halklarını 
korumak üzere önleyici 
bir savaş yürütmektedir. 
Tıpkı 2. Dünya Savaşı’nda 
dünyayı Nazizm 
kötülüğünden kurtardığı 
gibi… Ukrayna’ya 
askeri müdahalesinin 
amacı da Neo-Nazileri 
iktidardan uzaklaştırmak 
ve ülkeyi Nazizmden 
arındırmak, Rusya-
Ukrayna kardeşliğini 
yeniden tesis etmek, 
NATO’yu sınırlarından 
uzak tutmaktır. Rusya’nın 
Nazizm ve Faşizme 
karşı mücadele söylemi 
Yakın Çevre Doktrini’ne 
dayalı yayılma stratejisini 
meşrulaştırma amacına 
hizmet etmektedir.

Ukrayna özelinde devam eden bu savaş, geleceğini 
AB-ABD’ye bağlamış, güvenliğini NATO’ya bı-
rakmış bulunan Doğu Avrupa ülkelerine ve dünya-
ya bu blokun bir gelecek vaad etmediğini, Batı’nın 
kendi menfaati dışında kimseyi umursamadığını 
ve hızla enkaza dönüşmekte olduğunu göstermiş, 
bu eksenin etki gücünü ciddi bir şekilde kırmıştır.
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İnsanın kendisi ile birlikte var ettiği savaşı ve 
onun derinliğini iyi anlamadan yapılacak ana-
lizler her zaman yanıltıcı olacaktır. Savaş, dev-

letlerin yürüttükleri siyasetin başka araçlarla deva-
mıdır (Bull, 1977: 184) ve “Barış ve savaş”, ulusal 
sistemin arkasındaki temel kurumlar olarak, top-
lumların şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Di-

ğer taraftan, savaş ve güç kullanma eğiliminde olan 
devletler için birtakım olguların ortaya konulması 
ve bu devletlerin iç dinamiklerinin bilinmesi ge-
rekmektedir. Özellikle barış ortamının oluşturul-
masında bu tür dinamiklerin iyice incelenmesine 
ve araştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır (Wright, 
1969).

Doç. Dr. Güray alpar/sde Başkanı

Rusya’nın Ukrayna’ya Askerİ 
Müdahalesİnİn Sosyolojİk Yorumu ve 
Slav Kardeşlİğİnİn Sonu
İnsan hep kendini ölümden uzak görür. Belki de bu yüzden; Afganistan, 
Irak, Suriye gibi bölgelerde ölen on binlerce çocuk, kadın ve sivil 
görmezden gelinir, yok sayılır. Ancak bir an gelir, savaşı ve ölümü uzak 
hisseden toplumlar bir anda göğün gürlemesini yanlarında hisseder ve işte 
o an korkuyla fark ederler ki hep dağların ardına düşen yıldırımlar bu kez 
oralara düşmüyor. 

Savaş, avrupa’ya Hiç de uzak Değil

Savaş denilince akla, soğuk bir kelime olan “ölüm” 
gelir. Ölüm geldiğinde ise gökle yer arasında ne 
varsa rengini yitirir. Ansızın gündüz geceye döner 
ve mekânlar hayra alamet olmayan bir sessizliğe 
gömülür (Deniz, 2005: 7). 

İnsan hep kendini ölümden uzak görür. Belki de 
bu yüzden; Afganistan, Irak, Suriye gibi bölgelerde 
ölen on binlerce çocuk, kadın ve sivil görmezden 
gelinir, yok sayılır. Ancak bir an gelir, savaşı ve ölü-
mü uzak hisseden toplumlar bir anda göğün gür-
lemesini yanlarında hisseder ve işte o an korkuyla 
fark ederler ki hep dağların ardına düşen yıldırım-
lar bu kez oralara düşmüyor. Bu anlamda belki 
trajik de olsa, yaşanan bu endişe savaşın ne anlam 
ifade ettiğini bir parça anlamaya vesile olabilir.

Diğer yandan bu tür çatışmalar toplumda anlama 
ulaşmanın bir yolu ve kendini tanımanın aracı da 
olabilir (Alpar, 2015: 14). Bu açıdan Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırısı bir anlamda 1800’lü yılların 
başından beri sık sık kullanılan “Slav Birliği” dü-
şüncesini yıkması açısından da bir dönüm noktası 
olmuştur.

Bu Harekât Slav Bir ülkenin, Diğerine 
karşı acımasız Güç kullanımı olarak 
Hatırlanacak

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı birçok ilki yaşatır-
ken, yaklaşık 200 yıldır bir ideoloji haline getirilen 
“Slav Birliği” düşüncesini de zihinlerde “önemli 
olan Rusya’nın çıkarlarıdır” düşüncesine dönüş-
türmeyi başarmıştır.

Slav bir ülkenin, diğer bir Slav ülkeye, Slav oldu-
ğunu dikkate almadan ve kadın, çocuk, sivil ayırı-
mı yapmadan, füze ve roketlerle saldırısı medya-
daki görüntülerle hafızalara kazınırken, Rusya’nın 
bu savaşta vekil olarak; Çeçenler ve Tatarlar başta 
olmak üzere ülkesindeki diğer etnik grupları, ken-
dinden olmayan Slavları öldürmek için kullanma-
sı, belki de yüzlerce yıl akıllarda kalacak bir hata 
ve Slav Kardeşliğine vurulmuş en büyük darbeydi.

Rus yönetiminin, Rusya’ya çok yakın Ukrayna hal-

Panislavizm hareketi 
siyasi bir harekete 
dönüşmeden önce, 
özellikle Batı ve Güney 
Slav halkları arasında 
ulusal bir kimlik arayışı 
ile başlamış; aydınlar, 
bilim insanları ve 
sanatçılar eserleri ile 
buna öncülük etmişlerdi. 
Onları bir araya getiren 
ise halkın yaşantısına 
işlemiş şarkılar, türküler 
ve şiirlerdi. Şimdi ise 
başka Slav devletleri 
Belarus ve Rusya’dan 
yine bir Slav devleti 
olan Ukrayna’ya roket 
ve füzelerin gönderildiği 
ve masum sivillerin 
öldüğü bir ortamda ne 
tür şarkılar ve şiirlerin 
yazılacağını tahmin 
etmek güç değil. 
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kına karşı güç kullanımı, Rus vatandaşlarının da 
tepkisini çekiyor. Bu açıdan Ukrayna’ya müdahale 
daha önceki Rus müdahalelerinden daha farklı bir 
anlam ifade ediyor.

Diğer taraftan, başka bir Slav ülkede insanlara za-
rar vermek için “diğer etnik grupları kullanma” 
düşüncesi, her ne kadar, yüz yüze çatışmalarda Rus 
askerlerini etkileyeceği ve ateş açmaktan kaçınabi-
lecekleri düşüncesine dayansa da bu maksatla diğer 
etnik unsurlarla “Slavları yok etmek” çok daha bü-
yük sosyolojik sonuçlara ve travmalara neden ola-
caktır ki bunun etkileri daha şimdiden gözükmeye 
başlamıştır.

Kaldı ki, Rusya içindeki etnik grupların da sivillere 
yönelik bu tür eylemlere karışmaktan şiddetle uzak 
durması da gerekmektedir.

Dünyadaki Tüm Slavların, Hatta Birçok 
rus’un Tepkisini çekecek Böyle Bir Hatanın 
rus yönetimi Tarafından yapılmaması 
Gerekiyordu

İlk kez 1826 yılında kullanılan Panislavizm (Slav 
Birliği) terimi, Rusya’nın Çarlık döneminde uygu-
lamaya başladığı ve varsayımsal Slav ırkına men-
sup olanları, kendi egemenliğindeki bir devlet 
çatısı altında birleştirme siyaseti olarak isimlen-
dirilmektedir. Nitekim Rusya, bu tarihten itiba-
ren Batı ve Orta Avrupa yanında, Balkanlarda da 
Slavların hamisi olmayı benimsemiş, onları ortak 
kültürel ve siyasi hedefler doğrultusunda birleştir-
meye ve bu bölgelerdeki ayrılıkçı hareketleri ken-
di çıkarları doğrultusunda yönetmeye başlamıştır 
(Kapıcı, 2005: 82). Bu anlamda Rusya’nın sürekli 
olarak daimî politikalarını, Panislavizm doğrul-
tusunda şekillendirdiği söylenemezse de bilhassa 
savaş ve bunalım dönemlerinde kendi çıkarlarını 
gerçekleştirmek için bu ideolojiyi kullanmaktan 
geri durmadığı da görülmektedir (Naroçnitskaya, 
1989:18).

Panislavizm hareketi siyasi bir harekete dönüş-
meden önce, özellikle Batı ve Güney Slav halkla-
rı arasında ulusal bir kimlik arayışı ile başlamış; 
aydınlar, bilim insanları ve sanatçılar eserleri ile 
buna öncülük etmişlerdi. Onları bir araya getiren 

ise halkın yaşantısına işlemiş şarkılar, türküler ve 
şiirlerdi. Şimdi ise başka Slav devletleri Belarus ve 
Rusya’dan yine bir Slav devleti olan Ukrayna’ya 
roket ve füzelerin gönderildiği ve masum sivillerin 
öldüğü bir ortamda ne tür şarkılar ve şiirlerin yazı-
lacağını tahmin etmek güç değil. Türkiye’nin böy-
lesi zor bir dönemde Ukrayna’ya desteğini ve insa-
ni yardımlarını sunarken, Panislavizm, Ukrayna’ya 
yönelik harekatla birlikte bizzat Slavların korktuğu 
bir ideoloji haline gelmiştir.

Sonuç olarak; Rusya’nın Ukrayna’ya müdahale 
için haklı güvenlik endişeleri ve gerekçeleri olabi-
lir. Ancak bunun için daha uygun yöntemlerin bu-
lunması ve sorunun çatışma olmadan çözümlen-
mesi daha doğruydu. Müdahale milyonlarca insanı 
unutulmayacak acılar içinde bıraktı. Öyle gözükü-
yor ki her ne gerekçe ile Ukrayna’ya girilmiş olursa 
olsun veya Ukrayna’daki güç kullanımına yönelik 
ne tür isimler kullanılırsa kullanılsın, her ne kadar 
Ukraynalılar tarafından tam olarak kabul edilmese 
de Rus yönetiminin kendisiyle aynı kökenden gel-
diğini iddia ettiği halka karşı aşırı güç kullanımının 
yarattığı olumsuz algıyı silmek çok zor olacak gibi 
gözüküyor. Bu doğrultuda iç ve dış dinamiklerde 
değişimlerin gerçekleşmesi de beklenebilir.
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Slav bir ülkenin, diğer bir Slav 
ülkeye, Slav olduğunu dikkate 
almadan ve kadın, çocuk, sivil ayırımı 
yapmadan, füze ve roketlerle saldırısı 
medyadaki görüntülerle hafızalara 
kazınırken, Rusya’nın bu savaşta vekil 
olarak; Çeçenler ve Tatarlar başta 
olmak üzere ülkesindeki diğer etnik 
grupları, kendinden olmayan Slavları 
öldürmek için kullanması, belki de 
yüzlerce yıl akıllarda kalacak bir hata 
ve Slav Kardeşliğine vurulmuş en 
büyük darbeydi.
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Rönesans, Reform, Coğrafi Keşifler ve niha-
yetinde Sanayi Devrimi ile birlikte kendi 
kalkınmasını mazlum milletler üzerinden 

sağlayan Avrupa; ilerleyen süreçte hem sömürdüğü 
halkların bir bedeli olarak hem de dünya düzenin-
de değişen güç dengelerinin aleyhine cereyan et-
mesi realitesi ile boğuşmaktadır. Bunların ötesinde 
kendi içinde sosyolojik ve sosyal psikolojik travma-
lar da Avrupa’nın gerçek gündemidir.

Peki, Fransız İhtilalinden bu yana devam 
Avrupa’nın yükseliş serüveni acaba ne durumda? 

İlerleme devam edebilecek mi? Devam edemeye-
cekse Avrupalıları nasıl bir süreç bekliyor? Avru-
pa toplumu, aile kurumu, dini inançlar ve diğer 
moral değerler açısından ne vaziyette? Kiliselerde-
ki sapkınlıklar ne düzeyde? On binlerce göçmen 
çocuğu nasıl kayboluyor(!)? Ülkelerindeki Müslü-
manları nasıl görüyorlar? Nelerden korkuyorlar? 
Niçin Hristiyanlıktan hızla uzaklaşıyorlar? Müslü-
manların oransal artışı Avrupa için ne anlama geli-
yor? 2050 ve sonrası…

Bütün bu sorulara cevap bulmak için genişçe bir 
fotoğraf çekmeye çalıştık. Batılı resmî kurumlar 

alper Tan/sde Başkan Yardımcısı

Korku, Öfke ve Yozlaşma          
Sarmalında Avrupa
Korku ve kaygı, en genel tanımı itibariyle yaşamı tehdit eden, var olan 
tehlikeler karşısında hiçbir somut tehlike ve herhangi bir sebep olmaksızın 
kişilerin tedirginlik ve huzursuzluk yaşadığı temel duygulardır. Bu iki temel 
duygu, Avrupa toplumu içerisinde yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreğinin 
bitmekte olduğu günümüz itibariyle güçlü bir şekilde dolaşmaktadır. 

ve saygın uluslararası araştırma kuruluşlarının, is-
tatistik, anket, rapor ve araştırmalarını inceledik. 
Ortaya çıkan tablo, Avrupa açısından son derece 
tehlikeli bir süreci işaret ediyor. Küresel güç den-
gelerinin hızla değişmeye başladığı, uluslararası 
sistemin kurumları, kuralları, aktörleri ve figüran-
larıyla topyekûn değişeceği şu eşiğinde olduğumuz 
süreçte Avrupa’nın durumunu gösteren bu tabloyu 
meraklıların dikkatine sunuyoruz.

Bu çalışmayı SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) 
araştırmacılarından Kaan Bilge ile birlikte yaptık. 
Konuları 7 başlık altında değerlendirdik.

avrupalılar en çok nelerden korkuyor?

Korku ve kaygı, en genel tanımı itibariyle yaşamı 
tehdit eden, var olan tehlikeler karşısında hiçbir 
somut tehlike ve herhangi bir sebep olmaksızın 
kişilerin tedirginlik ve huzursuzluk yaşadığı temel 
duygulardır. Bu iki temel duygu, Avrupa toplumu 
içerisinde yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreğinin bit-
mekte olduğu günümüz itibariyle güçlü bir şekilde 
dolaşmaktadır. Peki Avrupa halkını bu kadar hu-
zursuz ve tedirgin eden ne olabilir?

İngiliz siyaset bilimci ve Avrupa Dış İlişkiler Kon-
seyi Direktörü olan Mark Leonard’ın Mayıs 2019 
yılında Avrupa Parlementosu seçimlerinden önce 
Politico dergisinde “Fear Save the EU” (Korku 
AB’yi Kurtaracak) başlıklı makalesinde AB gene-
linde çok sayıda kişinin birliğin önümüzdeki on 
yıllarda çökebileceğinden korktuğunu ortaya koydu.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi ve YouGov tarafından 
düzenlenen 14 AB üyesi ülkede 60.000’den fazla 
kişinin katıldığı ankete göre, göçmen karşıtlığının 
artması sonucundaki gelişmeler ve popülizmin öne 
çıkmasıyla birlikte 14 ülkenin 11’inde çoğunluk, 
AB’nin önümüzdeki 20 yıl içinde çökebileceğine 
inanıyor. AB’nin 20 yıl içinde çökeceğine inanan-
ların ülkelere göre oranı şöyle: Fransa (%58), Al-
manya (%51), İtalya (%58), Hollanda (% 52), Po-
lonya (% 58), Romanya (%58) ve Slovakya (%66).

avrupa Halkı kendi Geleceğinden endişeli

Ayrıca Fransa’da (% 36), Çek Cumhuriyeti’nde (% 
35) ve Slovakya’da (% 31) büyük azınlık seçmen-

leri, AB’nin geleceği hakkında endişe duyduklarını 
itiraf ediyor. Yunanistan ve İtalya gibi siyasi olarak 
değişken ve ekonomik olarak kırılgan ülkelerde, 
ankete katılanların yüzde 30 ila yüzde 50’si kendi-
lerini bu konuda “kaygılı” olarak tanımlıyor. Nite-
kim makalede “AB’nin çöküşü büyük çoğunluğun 
hoş karşılayacağı bir şey değil: Ankete katılan 10 
kişiden dokuzu, AB dağılırsa durumlarının daha 
kötü olacağını düşünüyor.”[i] ifadeleri durumun 
boyutu ortaya koymakta.

Bazı aB ülkeleri ekonomik adaletsizlik 
yaşadığını Düşünüyor

Bununla birlikte Avrupa basınında makale hak-
kında yapılan haberlerde, Avrupa’da gençler baş-
ta olmak üzere pek çok kişinin mali beklenti-
leri konusunda iyimser olmadıklarını gösterdi. 
Yunanistan’da insanların yüzde 70’inden fazlası di-
ğer Avrupa ülkelerindeki insanlardan daha az eko-
nomik fırsatları olduğunu düşünürken, Romanya, 
İspanya ve İtalya’daki katılımcıların yarısından faz-
lası AB içerisinde ekonomik bir dezavantajın oldu-
ğuna inanıyor.[ii]

Göçmenlerin Terör riskini arttırdığı 
Düşünülüyor

Öte yandan Pew Araştırma Merkezi’nin 19 Mart 
2019 tarihli anket raporuna göre bazı Avrupa ül-
kelerinde göçmenlik konusunda da güçlü endişeler 
söz konusu. Birçok AB ülkesinde çoğunluk, ülke-
lerine daha az göçmen girmesini istiyor. Birçoğu, 
göçmenlerin daha geniş kültürden ayrı kalma eği-
liminde olduğuna ve göçün terör riskini artırdığına 
inanmakta. Göçle ilgili duyulan kamu endişeleri, 
genellikle kültür ve terörizmle algılanan bir çatı 
etrafında toplanmakta. Ankete katılan 10 ülke ge-
nelinde, ortalama %51’lik bir kesim göçmenlerin 
toplumun genelinden ayrı kalmak istediğini düşü-
nürken, %38’i kendi uluslarının geleneklerini ve 
yaşam biçimini benimsemek istediklerini düşün-
mekte. Yüzde 57’lik bir kesim ise, göçün ülkele-
rinde terör riskini artırdığını söylerken, yüzde 38’i 
bunun söz konusu olmadığına inanmakta. Aşağı-
daki tabloda Avrupalıların ülkelerindeki göçmen-
lere karşı düşünceleri incelenmiştir.
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Görüldüğü üzere her ne kadar Avrupa,  göçmen-
lerin ülkelerini daha güçlü kıldıkları düşüncesine 
sahip olsa bile terör riskini attırarak kendi güvenli-
ği için onları birer tehdit olarak görme çelişkisiyle 
karşı karşıyadır.

avrupa Genelinde islam karşıtlığı artıyor

Norveçli sosyolog Katrine Fangen’in 9 Temmuz 
2021 tarihinde ele aldığı “Norveç ve Avrupa’da 
Müslümanlar Neden Yeni Düşman Oldu?” baş-
lıklı yazısında Müslüman karşıtı görüşlerin son 30 
yılda Avrupa’da daha yaygın hale geldiğini ifade 
ediyor. Yazıda İslam karşıtı görüşlere sahip insanlar 
İslam’ın, Batı medeniyetini tehdit eden homojen, 
totaliter bir yapıya sahip olduğuna inandıkları be-

lirtiliyor. Çeşitli ülkelerden yapılan araştırmaların 
çeşitli kritik olaylarla bağlantılı olarak Müslüman-
lara yönelik karşıt görüşlerin arttığını ortaya koy-
duğundan söz edilmekte. Avrupa genelinde İslam 
karşıtı fikirlerin hem ılımlılar hem de aşırıcılar ta-
rafından yaygınlaşması söz konusu. Yazıda Eurabia 
teorisi buna bir örnek olarak gösterilmekte. Bu te-
oriye göre Avrupa’daki Müslümanların, Avrupa’da 
kademeli olarak iktidarı ele geçirecekleri gizli bir 
planın var olduğuna inanılmakta. Bu tür kavram-
larla birlikte İslam’ın Avrupa toplumlarında yavaş 
ama emin adımlarla yerleştiğini ve bu toplumların 
dayandığı laik ve Hıristiyan değerlerin yerini aldığı 
düşünülmekte. Korkular arasında, Müslümanların 
daha geniş ailelere sahip olma eğilimi nedeniyle 
demografik savaş olarak bilinen bir süreçle Avru-
palı nüfusun yavaş yavaş yok olacağı fikri yer al-
makta.[iv]

aBD, Müttefikini uyarıyor

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nin kamu 
politikaları araştırma enstitüsü olan Kongre Araş-
tırmaları Servisi’nin 28 Kasım 2021 tarihinde Av-
rupa Birliği ile ilgili yayımladığı raporda uzmanlar, 
popülizm ve birliğe karşı duyulan şüpheci duygula-
rın Avrupa’da etkili olmaya devam ettiği konusun-
da uyarıyor. COVID-19’un ekonomik zorlukları-
nın önümüzdeki yıllarda AB ve düzen karşıtı aşırı 
sağ partilere verilen desteğin artmasına yol açabile-
ceğine bunun da birlik için çok ciddi bir tehlike ol-
duğuna dikkat çekiliyor.[v] Peki Avrupa’da, AB’ye 
karşı şüpheci davranarak düzen karşıtı olarak gö-
rülen aşırı sağ partilere geçmişten bu zamana kadar 
Avrupa halkı tarafından verilen desteğin boyutun-
daki değişim nedir bir bakalım. Aşağıdaki tabloda 
Avrupa Parlamentosu’nda yıllara göre siyasi parti 
gruplarını dağılımları incelenmiştir.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, 1979- 2014 
yılları arasında Avrupa Parlamentosu’ndaki siyasi 
ağırlık merkezi sağa doğru kayma eğiliminde. Ta-
rihsel olarak, merkez sol, merkez sağ ve merkez-
ci liberalleri temsil eden üç ana grup, koltukların 
dörtte üçünü veya daha fazlasını elinde tutuyordu, 
ancak 2009 seçimlerinde kolektif payları %73’e ve 
2014’te daha da azalarak %64’e düştü. Şu anda aşı-
rı sağ olarak sınıflandırılan partiler, yirmi yıl önce-

ki paylarının iki katından fazla olarak Avrupa Par-
lamentosu sandalyelerinin beşte birine sahiptirler. 
Kısacası bu tablo bizlere Avrupa’nın gelecek akıbeti 
ile ilgili ipuçlarını ortaya koymaktadır.

avrupa’da aile kurumu Dağılıyor

Birlik içinde ekonomik zorluklar, popülizm ve dü-
zen karşıtı aşırı sağ partilere desteğin artması gibi 
tehlikelerin yanı sıra Avrupa, toplumun en temel 
yapısını oluşturan aile kurumunun dağılmasıyla 
karşı karşıyadır. Tüm AB ülkeleri için mevcut olan 
en son verilere göre, 2019 yılında AB’de yaklaşık 
1,9 milyon evlilik ve tahmini 0,8 milyon boşan-
ma gerçekleşmiştir. Bu rakamlar her 1000 kişi için 
4,3 evlilik, her 1000 kişi için 1,8 boşanma olarak 
ifade edilebilir. 1964’ten beri, AB’deki evlilik oranı 
göreceli olarak %50’ye yakın düşmüştür. (1964’te 
1.000 kişi başına 8,0’dan 2019’da 4,3’e). Aynı za-
manda, boşanma oranı 1964’te 1000 kişi başına 
0,8’den 2019’da 1,8’e yükselerek iki katından faz-
la artmıştır. Aşağıdaki tabloda 1964- 2019 yılları 
arasında AB’de evlilik ve boşanmalar incelenmiştir.

Kuruluşunun ilk yıllarından bu yana AB içerisinde 
evlenmeler sürekli olarak azalmıştır. Boşanmalar 
ise, belirli bir seviyede arttıktan sonra evlenme ora-

nının azalmasına bağlı olarak sabit bir seyir izle-
miştir. Aşağıdaki tabloda 1964-2018 yılları arasın-
da AB’de evlenme oranları incelenmiştir.

Tablo 1: Avrupalılarn Ülkelerindeki Göçmenlere 
Karşı Düşünceleri

Kaynak: Pew Araştırma Merkezi[iii]

Tablo 2: Yıllara Göre Avrupa Parlamentosu’nda 
Siyasi Parti Gruplarının Dağılımı

Kaynak: Pew Araştırma Merkezi[vi]

Tablo 3: Avrupa Birliği’nde Evlilik ve Boşanma

Kaynak: Avrupa İstatistik Ofisi[vii]

Tablo 4: AB’de Evlenme Oranları 1964 – 2018 
(1 000 kişi başına)

Kaynak: Avrupa İstatistik Ofisi[ix]

1964 yılında AB Genelinde 1 000 kişi başına 8.0 
olan evlenme oranı, 2019 yılına gelindiğinde 4.3’e 
gerileyerek ciddi bir şekilde düşmüştür. Aşağıdaki 
tabloda ise aynı yıllar içinde AB’de boşanma oran-
ları incelenmiştir.
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1964 yılında AB genelinde nüfusuna oranla 1 000 
kişi başına 0,8 olan boşanma oranı, 2019 yılında 
yarısından fazla bir artışla 1.8’e yükselmiştir. Bu 
tablolar AB içinde dil, din ve kültür gibi değer mi-
raslarından oluşan, toplumun en temel yapısı olan 
aile gibi bir mihenk taşın köhnediğinin somut ka-
nıtlarıdır.

avrupa Birliği ülkelerinde evlilik Dışı 
Doğan çocuklar

Birey ve ait olduğu toplum için mihenk taşı özel-
liği barındıran aile yapısının bozulması ile birlikte 
akabinde ortaya çıkan yozlaşma tablosunun AB 
içinde bir domino etkisi yarattığını ifade etme-
miz mümkün. Bu etkiye maruz kalan bir diğer 
konu ise AB içinde gayrimeşru çocukların oranı. 
Avrupa Komisyonu’na bağlı ve Avrupa Birliği’ne 
istatiksel bilgi sağlayan Avrupa İstatistik Ofisi’nin 
2018-2019 yıllarını kapsayan aşağıdaki grafik ve 
haritasında Avrupa’da gayrimeşru doğumların ora-

nı gösterilmektedir. Aşağıdaki tabloda evlilik dışı 
doğumların oranı Avrupa haritası üzerinde ince-
lenmiştir.

normlara aykırıydı.”[xii]  Bu ifadeler Fransa Ulusal 
Demografik Araştırmalar Enstitüsü’ne ait. Ortaya 
çıkan vahamet sahnesinin somut bir itirafı olması 
bakımından bu açıklama oldukça önemlidir.

avrupa’da onbinlerce çocuk kayıp

Var olan bu yozlaşma çukurlarıyla birlikte ele alın-
ması gereken bir diğer mesele Avrupa’da, günden 
güne artış gösteren akıbeti bilinmeyen çocuklardır. 
Genellikle savaş, yoksulluk neticesinde mülteci 
olarak Avrupa’ya sığınan bu çocukların genelinin 
akıbeti bilinmemekle birlikte birçoğu sömürü, şiddet 
ve cinsel istismar gibi olaylara maruz kalmaktadır.

SDE yazarlarımızdan Dr. Abdulkadir İnaltekin 
“Almanya’da Kaybolan Mülteci Çocuklar” adlı ma-
kalesinde Avrupa’da kaybolan çocukların yabancı 
dil bilmemeleri ve kimliklerine dair ellerinde belge 
olmamasının, velilerinin bulunmasını zorlaştırdığı 

ifade ediyor. Böylece kaybolduğu ülkede yetimha-
neye veya özel ailelerin himayesine verilen çocuk-
lar ruhsal bunalımlar yaşıyor. 2016 yılı itibariyle 
Almanya’da kaybolan 9000’den fazla Müslüman 
mülteci çocuğun akıbeti bilinmiyor. Makalede, bu 
durumu fırsata çeviren misyonerlerin, faaliyetlerini 
bu çocuklar üzerinde sistemli şekilde yoğunlaştır-
dıklarına dikkat çekiliyor. Velilerini kaybetmiş ye-
tim çocuklar dilini, kültürünü, iklimini tanımadığı 
ülkelerde küçük gruplara bölünerek Hristiyan va-
kıf kuruluşlarına ya da önceden belirlenmiş Alman 
ailelere teslim edilmektedirler. Bu şekilde çocukla-
rın birbirleriyle olan sosyal ilişkileri kesilmekte ve 
yaşadıkları şartlara mahkûm edilmektedir.

avrupa’da en az 10.000 refakatçisiz 
Mülteci çocuk kayboldu

“Alman Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA- Bun-
deskriminalam) raporuna göre “2016 yılı itibariyle 
Almanya’da reşit olmayan 9000 refakatçisiz mül-
teci çocuk kayboldu.” [xiii]“Avrupa Polis Teşkilatı 
Europol’ün bildirdiğine göre, İtalya’da 5000’den 
fazla, reşit olmayan mülteci çocuk kayboldu. Pek 
çoğu, özellikle genç erkekler, Avrupa’daki akraba-
larını görmek için kendi yollarını çiziyor. Ancak 
yardım kuruluşları, birçok çocuğun ve gencin şan-
taj, insan ticareti ve sömürü kurbanı olmasından 
korkuyor. “Çocukları Kurtarın” kuruluşu özellikle 
Nijeryalı kızlar ve Mısırlı gençler için köleleştiril-
me riskinin yüksek olduğunu tespit etmiştir.”[xiv]

Sadece almanya’da kaybolan Mülteci 
çocuk Sayısı 16806

“Yalnızca İtalya’da 5.000, İsveç’te yaklaşık 1.000 
ve diğer AB ülkelerinde daha binlerce kayıp 
mülteci çocuk var: Europol’ün rakamlarına göre 
Avrupa’da en az 10.000 refakatçisiz mülteci ço-
cuk kayboldu.”[xv] “Federal Kriminal Dairesi’nin 
(BKA-Bundeskriminalam) başka bir raporuna 
göre, sadece 2018-2020 yılları arasında Almanya’da 
toplam 7806 refakatçisiz küçük çocuğun kayıp ol-
duğu bildirildi.[xvi] Bu verilere, 2016 yılı itibariyle 
Almanya’da kaybolan 9000 çocuğun sayısı eklen-
diğinde sadece Almanya’da kaybolan reşit olmamış 
refakatçisiz mülteci çocuk sayısı 16806 olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.”

Tablo 5: AB’de Boşanma Oranları 1964 – 2018 
(1 000 kişi başına)

Kaynak: Avrupa İstatistik Ofisi[ix]

Tablo 6: Avrupa’da Evlilik Dışı Doğumların 
Oranı Haritası

Kaynak: Avrupa İstatistik Ofisi[x]

Tablo 7: Avrupa’da 1960-2019 Yılları Arasında 
Gayrimeşru Doğum Oranları (Yüzdelik Oranda)

Kaynak: Avrupa İstatistik Ofisi[xi]

Kuzey Avrupa’nın %50’den fazla oranı ifade eden 
yeşil göstergeyle gösterilmesi ortaya çıkan yozlaş-
ma tablosunun gözler önüne sermekte. AB üyesi 
olmayan fakat Avrupa ülkelerinden İzlanda’da 
%70.5’lik oran oldukça dikkat çekici. Aşağıda-
ki tabloda ise 1960-2019 yılları arasında Avrupa 
Birliği’nde gayrimeşru doğumların oranı incelen-
miştir.

2000 yılında AB genelinde evlilik dışı doğumların 
nüfusa oranı %25.4 iken, 2018’de bu oran 17 ba-
samak artarak %42’ye yükselmiştir. Fransa, nüfusa 
oranla evlilik dışı doğan çocukların en çok olduğu 
ülke olarak %60 ile ilk sırada yer alıyor. Fransa’yı 
takip eden ilk 10 ülke sırasıyla %58,5 oranla Bul-
garistan, %57,7 ile Slovenya, %55,9 ile Portekiz, 
%54,5 oranla İsveç, %54,2 ile Danimarka, %54,1 
ile Estonya, %51,9 ile Hollanda, %49,0 ile Belçi-
ka, %48,5 ile Çek Cumhuriyeti.

“2019’da Fransa’da dünyaya gelen 753.000 bebek 
arasındaki her 10 bebekten 6’sı evli olmayan ebe-
veynlerden doğdu. 1970’de bu oran sadece %6’ydı. 
Ancak norm değişti ve evlilik dışında doğan be-
beklerin sayısı evlilik içinde doğanlardan daha faz-
la. 1970’de evlilik dışı doğumlar nadirdi ve sosyal 
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avrupa polis Teşkilatı europol kayıp 
çocukların akıbetini Bilmiyor

“Europol Genelkurmay Başkanı Brian Donald, 
haftalık İngiliz The Observer’e yaptığı açıklamada 
“Nerede olduklarını, ne yaptıklarını veya kiminle 
olduklarını bilmiyoruz” dedi. Donald, tespit edi-
lemeyen bazı çocukların, suç örgütlerinin eline 
düşmüş olabileceği konusunda uyarıyor. “Suç ör-
gütlerinin elinde birçok mülteci çocuk ve gencin 
çeteler tarafından cinsel olarak sömürüldüğü ve 
köleleştirildiğine dair elimizde kanıtlar var. Ayrıca, 
birçok Avrupa ülkesinde çok sayıda göçmenden 
yararlanan bir suç altyapısı gelişmiştir”.[xvii]”

Çocuklar reşit olmadıkları için kimliklerine dair 
yanlarında resmî belge bulunmamakta. Bu du-
rum da onların rahat şekilde başka bir kimliğe 
geçirilmesi ve böylece izlerini kaybettirmeleri ko-
laylaşmaktadır. Bu bağlamda Avrupa ülkelerinde 
kaybolan mülteci çocukların sayıları tam olarak 
bilinmemektedir.

kayıp çocukların Sayısı avrupa Genelinde 
Sanılandan çok Daha yüksek

“RBB’ye göre (Rundfunk Berlin-Brandenburg), 
araştırma ağının Avrupa çapındaki analizi, ulu-
sal istatistiklerde açık farklılıklar olduğunu orta-
ya koymaktadır: Fransa, Danimarka ve Romanya 
bu nedenle refakatçisiz mülteci çocuklar hakkın-
da herhangi bir veri toplamamakta, Bulgaristan 
yetişkin ve reşit olmamış refakatçisiz mülteciler 
arasında veri ayrımı yapmamaktadır.”[xviii] “Mül-
tecilerin, ulaştığı ülkede sığınma başvuruları kayıt 
altına alındığına göre kaybolan mülteci çocukların 
sayıları ilgili ülkenin birimlerinde bilinmektedir. 
Buna rağmen kaybolan çocukların sayılarının bi-
linmezliği rakamların daha yüksek olduğu şüphe-
sini doğurmaktadır.”

“2016 Ocak ayı başında kayıp raporlarına geçen 
mülteci çocuk sayısı 4750 civarındaydı. Federal 
İçişleri Bakanlığı’na göre 1 Nisan itibariyle yüzler-
cesi 14 yaşın altında olmak üzere 8.600’den fazla 
kayıp vakası oldu. Bildirilen kayıp kişilerin sayısı 
2015’in başından bu yana on kat arttı. Bu sonuç, 
Yeşiller Partisi Milletvekili Luise Amtsberg’in ver-
diği gensoruya İçişleri Bakanlığı’nın verdiği cevap-

la ortaya çıktı. Nerede oldukları bilinmeyen reşit 
olmamış refakatçisiz mülteci (UMF) çocukların 
çoğu Afganistan, Suriye, Somali, Eritre, Fas ve 
Cezayir’den geliyor.” [xix]

“Avrupa’da 2018–2020 yılları arasında toplam 
18.292 refakatçisiz reşit olmayan mülteci çocu-
ğun kayıp olduğu bildirildi. Bu, diğerlerinin yanı 
sıra Guardian ve Hollandalı yayıncı VPRO ile 
ortak bir veri analizine atıfta bulunarak yayıncı 
RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) tarafından 
bildirildi. Kayıp çocukların çoğu Fas, Cezayir ve 
Eritre’den geliyor.” [xx]

Mülteci çocukların avrupa ülkelerinde 
karşılaştıkları insanlık Dışı olaylar

Mültecilerin Avrupa ülkelerinde karşılaştıkları in-
sanlık dışı olayların çok azı uluslararası medyada 
yer almaktadır. Bilinenlerin yanında bilinmeyenler 
mukayese edilemeyecek boyuttadır.

Hıristiyan Misyonerler Müslüman 
Mültecilere asimilasyon uyguluyor

“Misyonerlik faaliyetlerinin birinci adımında 
Müslüman mülteciler tek aile veya tek kişi olarak 
önceden belirlenen Alman ailelerin veya kilise va-
kıflarının himayesine verilmektedir. Bu yöntemle 
mültecilerin kendi aralarındaki sosyal, fiziki ve 
manevi bağlar kesilmektedir. İkinci aşamada, eşle-
rini kaybetmiş dul kadınlar, yetim çocuklar, genç-
ler “uyum”, “sosyal aktivite”, “psikolojik destek” 
gibi çeşitli programlar içine çekilerek bir yandan 
sığındıkları aileler tarafından, diğer yandan misyo-
nerlik faaliyetleriyle yavaş yavaş asimile ediliyorlar. 
Hristiyanlık propagandası için hazırlanan ücretsiz 
Arapça, Farsça, Türkçe ve Kürtçe İnciller, tanıtım 
ilanları kendi dillerinde konuşan misyonerler tara-
fından mültecilere dağıtılıyor.”[xxii]

2014 yılları arasında Almanya’nın 27 piskoposlu-
ğunda rahipler, diyakozlar ve erkek tarikat üyeleri 
tarafından reşit olmayanların cinsel istismarı hak-
kında rapor vermeleri için görevlendirdi. Görev-
lendirilen araştırmacılar 2018’de, 350 sayfalık bir 
raporla, 1.670 Kilise üyesinin bu dönemde 3.677 
küçük çocuğu cinsel olarak taciz ettiğini ortaya 
koydu. Kurbanların %70’i 14 yaşın altındaki er-
kek çocuklardı ve istismarların 6’da 1’i tecavüzdü.
[xxvi]

Fransa’da 216 Bin çocuk kiliselerde 
istismar edildi

Şubat 2019’da, Fransa Piskoposlar Konferansı ve 
Fransa Rahipler ve Rahibeler Konferansı (COR-
REF), 1950’den beri Katolik Kilisesi’nde reşit ol-
mayanların cinsel istismarına ışık tutmak için res-
mi olarak bağımsız bir komisyon (CIASE) kurdu. 
5.000’den fazla kurban bu konuda ifade vermek 
istedi. Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komis-
yonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, yaklaşık 
2,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmanın ardından ha-
zırladıkları raporu kamuoyuna açıkladı. Jean-Marc 
Sauve, kiliselerde 1950’den bu yana 216 bin ço-
cuğun cinsel istismar mağduru olduğu sonucuna 
vardıklarını söyledi. Sauve, bu rakamın, Katolik 
Kilisesi’ne bağlı çeşitli kurumlardaki mağduriyet-
ler de hesaba katıldığında 330 bine çıkmış olabile-
ceğini belirtti.[xxvii]

Belçika’daki kiliselerde 1046 çocuk 
istismar edildi

Şubat 2016’da Belçika Katolik Kilisesi, 2012 ve 
2015 yılları arasında cinsel istismar mağduru ol-
duğu iddia edilen 1.046 kişi tarafından 400’den 
fazla şikâyette bulunulduğunu belirten bir rapor 
yayınladı.

Hollanda’da Halkın %10’u cinsel istismar 
yaşadı

Mart 2010’da Hollanda’da Katolik Kilisesi ve ku-
rumları içinde 1945’ten bu yana maruz kalınan 
cinsel istismar konusunda bağımsız bir komisyo-
nun kurulması, Piskoposlar Konferansı ve Hol-
landa Din Düzenleri Konferansı tarafından talep 

“1 Ekim 2015 tarihinde, Berlin’deki Federal Sağlık 
ve Sosyal Yardım Dairesi (LaGeSo; Landesamt für 
Gesundheit und Soziales) mülteci çadırından kaçı-
rılan Boşnak ailenin 4 yaşındaki çocuğu Muham-
med, Silvio S. adındaki sapık Alman tarafından 
cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra hunhar-
ca öldürüldü.”[xxi]

Hıristiyan misyoner kuruluşların propagandaları 
için farklı dillere çevirdikleri İnciller[xxiii]

avrupa’daki kliselerde cinsel istismar

Peki, savaş mağduru mazlum insanları Hıristiyan-
laştırarak asimile etmeye çalışan misyonerler ve 
din adamlarının durumu nedir? 29 Temmuz 2021 
tarihinde yayımladığımız “Batı Toplumu Ahlaken 
Çöktü”[xxiv] adlı SDE yazımızdan alıntı yap-
makla birlikte İsviçre merkezli araştırma merkezi 
olan Justiceinfo.net[xxv]’in 8 Eylül 2020 tarihin-
de “Dünya Çapında Kliselerde Cinsel İstismar” 
başlıklı geniş kapsamlı raporunda AB ve ABD’de 
Kliselerde meydana gelen cinsel istismarları ülke 
bazında detaylı bir şekilde ele alıyor.

almanya’daki kiliselerde 3677 çocuk 
istismar edildi

Ağustos 2013’te, Alman Katolik Kilisesi Piskopos-
lar Konferansı, bağımsız akademisyenleri, 1946 ve 

22  2022 232022 



edildi. Aralık 2011’de, Hollanda halkının yaklaşık 
yüzde 10’unun 18 yaşından önce tecavüz de dâhil 
olmak üzere cinsel şiddetle karşı karşıya kaldığı or-
taya çıktı. Hollanda Katolik Kilisesi içinde yaklaşık 
800 cinsel istismar faili tespit edildi. 39 Hollandalı 
kardinal, piskopos ve yardımcı piskopostan 20’si 
1945 ve 2010 yılları arasında Katolik Kilisesi’nde-
ki taciz vakalarına karışmıştı.

ingiltere’de, kiliselerde 3000’den Fazla 
çocuk istismar edildi

Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Bağımsız So-
ruşturması (IICSA) raporuna göre, İngiltere ve 
Galler’de Katolik Kilisesi ile bağlantısı olan 3 bin-
den fazla çocuk istismarı şikâyeti olduğu tespit 
edildi. Rapor, 1970 ile 2015 yılları arasında kilise 
ile bağlantılı 1750’den fazla mağdur ve şikâyetçi 
olduğunu, 2016 yılından bu yana her yıl 100’den 
fazla istismar iddiasının bildirildiğini ortaya koy-
du.[xxviii]

irlanda’da da Durum Farklı Değil!

İrlanda hükümetinin hazırladığı, 1975-2004 ara-
sı dönemi kapsayan raporda, “rahiplerin büyük 
çoğunluğunun çocukların maruz bırakıldığı kötü 
muameleye göz yumduğu, çocukların iyiliğinin, 
kilisenin itibarının korunmasına dair endişelerin 
gerisinde kaldığını, kilisenin yapısı ve kuralları 
kadar, devletin kiliseyle ilgili meseleleri yasaların 
kapsamı dışında tutmasının da bu tür olayların 
gizli kalmasını kolaylaştırdığı” belirtilmişti. Tacizle 
suçlanan 46 rahibe yönelik 320 şikâyetin incelen-
diği ve 700 sayfayı geçen raporda, İrlanda polisi de 
cinsel taciz şikâyetlerini görmezden gelmek, olay-
ları soruşturmak yerine sadece din otoritelerine 
bildirmekle itham ediliyor.

yunanistan kilise Skandalıyla çalkalanmıştı

Yunanistan, 2005 yılında Ortadoks Kilisesi’nde 
ortaya çıkan skandallarla çalkalanmıştı. Basına 
yansıyan seks ve rüşvet skandalları anayasal nite-
liğe sahip olan kilisenin devlet işlerinden ayrılması 
gerektiği yönünde talepler yükselmişti. Yunanistan 
Anayasası, Ortodoksluğu ülkenin egemen dini ola-
rak kabul ediyor. Din adamlarının maaşları devlet 

tarafından ödeniyor ve kilise vergi vermiyor. Do-
layısıyla Yunanistan’da Ortodoks Kilisesi, anayasal 
niteliğe sahip dini bir kurum. İşbaşına gelen her 
hükümet de Başpiskopos’un huzuruna çıkıp and 
içmek zorunda. Bu nedenle papaz cübbelerinin al-
tında olup bitenler, aynı zamanda bir devlet skan-
dalı sayılıyor.

kiliseye Güven Sarsıldı

Bu olayların ardından Yunanistan’da kiliseye duyu-
lan güven sarsıldı, kiliseye sadık vatandaşların ora-
nı yüzde 90’dan yüzde 45’e indi. Ruhani Meclis’in 
o dönem hiç durmadan oturum düzenlediği ve hü-
kümetin sert önlemler almasını talep ettiğine dair 
haberler çıktı. Bu arada, 2005 yılında Yunanistan 
Ortodoks Kilisesi’nin en yüksek temsilcisi Başpis-
kopos Kristodulos’un da töhmet altında olduğuna 
dair haberler çıktı. Başpiskopos yıllar önce, sıradan 
bir Piskoposken, hüküm giymiş bir uyuşturucu 
madde satıcısının serbest bırakılması için yargıca 
başvurmuştu. Kiliseden rüşvet aldıkları iddia edi-
len yargıçlar hakkında da soruşturma açıldı.

vatikan 50 Din adamından Birinin pedofil 
olduğunu itiraf etti

Avrupa’daki kiliselerde meydana gelen cinsel is-
tismar hadiselerinin birçoğunda din adamlarını 
korunmaya yönelik adımların atıldığı, yaşanılan 
hadiselerinin üstünün kapatılmaya çalışıldığı var 
olan iddialar arasında. 2014’te Katolik dünyası-
nın lideri Papa, İtalyan La Repubblica gazetesine 
verdiği röportajda bazı din adamlarının meydana 
gelen çocuk istismarında parmağı olduğunu ikrar 
etti. Franciscus, Katolik Kilisesi’ndeki her 50 din 
adamından birinin pedofil olduğunu ifade etmiş-
ti. Genel çerçevede dünyada kiliseyle ilişiği bulu-
nan yaklaşık olarak 414 bin din adamı bulunuyor. 
Papa’nın ifade ettiği yüzde 2’lik oran 8 bin kişiye 
tekabül etmekte.[xxix]

Benzer bir şekilde, Vatikan’ın BM Temsilcisi Baş-
piskopos Silvano Tomasi Katolik Kilisesi’ne bağlı 
din adamlarının da içinde bulunduğu cinsel istis-
mar hadiselerini kabul etmişti. 2004 ile 2014 yılla-
rı içinde Vatikan’a 3400 çocuk istismarı vakasının 
rapor edildiğini belirten Tomasi, olayların cereyan 

etmesinden sonra Vatikan’ın 848 din adamını gö-
revinden men ettiğini, 2572 din adamını da ömür 
boyu kefaret cezası verildiğini beyan etmişti.[xxx]

avrupa’da Dini Manzara Değişiyor

Ortaya çıkan bu yozlaşma ve sapkınlıklarla birlikte 
Avrupa halkı temel değerlerinden biri olan Hıris-
tiyanlığa karşı güven ve inancını yitirmekte. Aşa-
ğıdaki tabloda Avrupa’da Hıristiyanlığı terk etme 
oranları incelenmiştir.

Bunula birlikte, Avrupa toplumu giderek aidiyet 
barındıran dini inanç, duygu ve değerlerinden 
uzaklaşmaktadır.

avrupa’da Müslümanlaşma oranı

Hıristiyan inancın azalması ve dinsizliğe yönelimin 
artmasının yanı sıra Avrupa’da Müslümanların 
oranında ise dikkat çeken bir artış söz konusudur. 
Yine Pew Araştırma Merkezi’nin 29 Kasım 2017 
tarihli “Avrupa’nın Artan Müslüman Nüfusu” baş-
lıklı raporuna göre 30 yıl içerisinde herhangi bir 
göç hadisesi yaşanmasa bile Avrupa’daki Müslü-
man nüfusu %4,6 ila %7,4 arasında artış göstere-
ceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte doğum 
oranlarındaki azalma ile Hristiyan nüfus da git-
tikçe düşmektedir. Aşağıdaki tabloda Avrupa’daki 
Müslümanların oranı haritada incelenmiştir.

Görüldüğü gibi Avrupa toplumunun tehdit olarak 
gördüğü Müslüman nüfusunun Avrupa içinde ora-
nı sadece %4,9’dur. Bununla birlikte Müslüman 
nüfus daha çok Orta ve Kuzey Avrupa’da yoğun-
laşmaktadır. Gelecekte bu bölgelerde Müslüman-
ların oranının artmasıyla birlikte demografik ya-
pının değişimi ile Müslümanların toplum içinde 
etkileri de artacaktır. Aşağıdaki tabloda Avrupa’da 

Tablo 8: Avrupa’da Hıristiyanlığı Terk Etme 
Oranı

Kaynak: Pew Araştırma Merkezi[xxxi]

Tablo 8’de görüldüğü üzere Batı Avrupa’da kendini 
Hıristiyan olarak tanımlayan kişilerin oranı azal-
mış görünüyor. Çocukluğunda Hristiyan olarak 
yetiştirildiklerini söyleyen insanlar, yetişkinliğe 
geldiklerinde kendilerini Hristiyan olarak tanım-
lamamakta.

avrupa’da inançsızların oranı artıyor

Hıristiyanlıktan uzaklaşan Avrupa halkı belirli bir 
inanca sahip olmayı da terk etmekte. Aşağıdaki 
tabloda Avrupa’da belirli bir inanca sahip olmayan-
ların oranı incelenmiştir.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi yıllardır batı 
Avrupa ülkeleri (Avusturya, Finlandiya, İrlanda, 
Hollanda, Portekiz ve İsviçre) tarafından din üze-
rine toplanan nüfus sayımı verileri Hıristiyan ola-
rak tanımlanan nüfusun oranının 1960’lardan bu 
yana çok ciddi ölçüde düştüğünü göstermektedir. 

Tablo 9: Avrupa’da Belirli Bir İnanca Sahip 
Olmayanların Oranı

Kaynak: Pew Araştırma Merkezi[xxxii]
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Müslümanların gelecekteki tahmini oranı grafiği 
incelenmiştir.

Hiç göç yaşanmama durumu, orta seviyeli göç du-
rumu ve yüksek seviyeli göç durumu senaryoları-
na göre ele alınan grafikte, Avrupa içinde gittikçe 
artış gösteren Müslüman nüfusunun geleceğinin 
etkisini incelenmekte. Bununla birlikte araştırma-

ya göre, Avrupa’daki Müslüman nüfusun oranının 
artacak olmasının en büyük sebebinin Müslüman 
genç ve doğurganlığın yüksekliğinden kaynakla-
nacağı ifade edilmekte. Analizin ikinci durumuna 
göre, Avrupa’ya orta seviyede göçün devam etmesi 
kıtadaki Müslüman nüfusun önümüzdeki 30 yıl 
içinde %11,2 oranında artış yaşanacağını düşü-
nülmektedir. Üçüncü durumda ise, 2014-2016 
yılları arasındaki gerçekleşen yoğun göçe benzer 
bir hadisenin gerçekleşmesi halinde Avrupa’da 
Müslüman nüfusu 2050 yılına kadar %14’e kadar 
artacağı ön görülmektedir. Sadece Almanya’da %6 
olan Müslüman nüfusunun 2050’ye kadar %20’yi 
bulması edinilen tahminler arasında. Bu bağlamda 
önümüzdeki yıllarda Almanya’da her beş kişiden 
birinin Müslüman olabileceği tahmin edilmekte-
dir.[xxxv]

Bir topluma ait nüfusun göç almadan yenilenip 
varlığını sürdürebilmesi için nüfus doğurganlık 
oranın en az %2,1 olması gerekmektedir.[xxxvi] 
Avrupa’daki Müslümanların doğurganlık oranı 
%2,6’dır.[xxxvii] Dahası, yapılan araştırmaya göre 
2010- 2017 yılları içinde Avrupa’ya 3,7 milyon 
Müslüman göç etmiştir.[xxxviii] Öte yandan Av-
rupa %1,6 doğurganlık oranıyla nüfusunda düşüş 
yaşamaya devam etmektedir. Bu çerçevede Avrupa 
doğurganlığın azalışı ile var olan mevcut nüfusu 
yaşlanmakla birlikte emeklilik giderleri artmakta, 
böylece üretim ve istihdam azalmakta, istihdam 
için genç nüfusa ihtiyaç artmaktadır.[xxxix] Aşa-
ğıdaki tabloda Avrupalıların Müslümanlara bakışı 
incelenmiştir.

Haritada görüldüğü üzere Müslümanların az ol-
duğu Doğu ve Güney Avrupa ülkelerinde Müs-
lümanlara karşı görüş daha olumsuz olurken, 
Müslümanların yoğun bir biçimde yaşadığı Orta 
ve Kuzey Avrupa ülkelerinde bakışın daha ılımlı 
olduğu görülmektedir. Dahası, mevcut durum içe-
risinde Müslümanlar, Avrupa’daki ikinci en büyük 
dinî grubu oluşturmaktadır. Avrupa nüfusu, 30 yıl 
sonra 495 milyondan 463 milyona düşüş göstere-
cekken 25 milyon olan Müslüman nüfus üç katına 
çıkarak 75 milyona yükseleceği tahmin edilmek-
tedir.[xli]

Böylece Avrupa’nın Müslüman nüfusun etkisi ile 
karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır. Dolayı-
sıyla Müslüman nüfus önümüzdeki yıllarda nüfu-
zunun artışıyla Avrupa toplumu için var olan ve 
görmezden gelinemeyecek bir gerçeklik halini ala-
caktır.

Sonuç

Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform ve nihaye-
tinde Sanayi Devrimi ile birlikte kendi yükseli-
şini mazlum milletlerin üzerinden sağlamış olan 
Avrupa’nın, her ne kadar değişen küresel güç den-
geleri içerisinde yerini korumaya çalışsa da kendini 
inşa eden kurucu değerlerinden uzaklaşarak, derin 
kırılmalar geçirdiği şüphesiz bir gerçektir. İçeri-
sinde yaşadığı derin çatlaklarla ile birlikte Avrupa, 
varlığını küresel düzeyde sürdürmek için zorlu bir 
süreçle karşı karşıyadır. Bu durum, Avrupa’nın var 
olan gerçek gündemidir. Bazı AB ülkelerinin halk-
ları, birliğin içinde büyük bir adaletsizliğin olduğu 
inanmakla birlikte Müslümanların varlığı karşısın-
da gelecek yıllarda birliğin yıkılmasının korku ve 
endişesi içindedirler. Görünen o ki temel değerle-
rinden uzaklaşarak korku, yozlaşma ve sapkınlığın 
kuyusuna düşen Avrupa’yı kalkınmasını üzerinden 
sağladığı mazlum milletlerin halkları tarafından 
imtihan edileceği bir süreç beklemektedir.
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Tablo 11: Avrupa’da Gelecekte Tahmini 
Müslüman Oranı

Kaynak: Pew Araştırma Merkezi (Selim Vatandaş)[xxxiv]

Tablo 12: Avrupa’nın Müslümanlara Bakışı

Kaynak: Pew Araştırma Merkezi (Selim Vatandaş)[xl]

Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform 
ve nihayetinde Sanayi Devrimi ile 
birlikte kendi yükselişini mazlum 
milletlerin üzerinden sağlamış olan 
Avrupa’nın, her ne kadar değişen 
küresel güç dengeleri içerisinde 
yerini korumaya çalışsa da kendini 
inşa eden kurucu değerlerinden 
uzaklaşarak, derin kırılmalar 
geçirdiği şüphesiz bir gerçektir. 
İçerisinde yaşadığı derin çatlaklarla 
ile birlikte Avrupa, varlığını küresel 
düzeyde sürdürmek için zorlu 
bir süreçle karşı karşıyadır. Bu 
durum, Avrupa’nın var olan gerçek 
gündemidir. Bazı AB ülkelerinin 
halkları, birliğin içinde büyük bir 
adaletsizliğin olduğu inanmakla 
birlikte Müslümanların varlığı 
karşısında gelecek yıllarda birliğin 
yıkılmasının korku ve endişesi 
içindedirler. 

26  2022 272022 



[vii] Avrupa İstatistik Ofisi, https://ec.europa.
e u / e u ro s t a t / s t a t i s t i c s - e x p l a i n e d / i n d e x .
php?title=File:Crude_marriage_and_divor-
ce_rates_in_the_EU,_1965%E2%80%932019_
(per_1_000_inhabitants)_May_2021. png Mayıs 
2021

[viii] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-expla-
ined/index.php?title=File:Crude_marriage_rate,_
selected_years,_1964-2019_(per_1_000_per-
sons)_May_2021.png  Mayıs 2021 

[ix] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explai-
ned/index.php?title=File:Crude_divorce_rate,_se-
lected_years,_1960-2019_(per_1_000_persons)_
May_2021.png Mayıs 2021

[x] https://mapsontheweb.zoom-maps.com/po 
st/643280884306477056/number-of-births-
outside-marriage 16 Şubat 2021

[xi] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-exp-
lained/index.php?title=File:Live_births_outside_
marriage,_selected_years,_1960-2018_(share_of_
total_live_births,_%25).png 12 Mayıs 2021

[xii] Fransa Ulusal Demografik Araştırmalar Ens-
titüsü https://www.ined.fr/en/everything_about_
population/demographic-facts-sheets/faq/half-of-
all-babies-france-to-unmarried-parents/ 4 Ağustos 
2020

[xiii] Der Spigel, Sayı 35, https://www.spiegel.
de/politik/deutschland/fluechtlinge-fast-9000-
kinder-in-deutschland-vermisst-a-1109863.html  
26 Ağustos 2016

[xiv] Deutchlandfunk, https://www.deutschland-
funk.de/italien-die-verschwundenen-fluechtlin-
ge-100.html  2 Ocak 2016

[xv] Süddeutchle Zeitung (Gazete), https://
www.sueddeutsche.de/pol i t ik/migrat ion-
10-000-minderjaehrige-fluechtlinge-sollen-
verschwunden-sein-1.2842717 31 Ocak 2016

[xvi] Berliner Zeitung (Gazete), https://
www.ber l iner-ze i tung.de/news/mehr-a l s -
18000-gefluechtete-kinder-in-europa-spurlos-
verschwunden-li.153434 18 Nisan 2021

[xvii] Süddeutche Zeitung (Gazete), https://
www.sueddeutsche.de/pol i t ik/migrat ion-
10-000-minderjaehrige-fluechtlinge-sollen-
verschwunden-sein-1.2842717 31 Ocak 2016

[xviii] Berliner Zeitung (Gazete), https://
www.ber l iner-ze i tung.de/news/mehr-a l s -
18000-gefluechtete-kinder-in-europa-spurlos-
verschwunden-li.153434 18 Nisan 2021

[xix] Der Spiegel, Sayı 45, ayrıca bkz: https://
www.spiegel.de/politik/deutschland/vermisste-
minderjaehrige-f luechtl inge-wo-sind-s ie-
geblieben-a-1086509.html   04 Kasım 2016

[xx] Berliner Zeitung (Gazete), https://www.
berliner-zeitung.de/news/mehr-als-18000-
ge f lu e ch t e t e -k inde r - in - eu ropa - spu r lo s -
verschwunden-li.153434 18 Nisan 2021

[xxi] Der Spiegel, Makale: Ansgar SİEMENS, 
Benjamin SCHULZ, “Prozess am Landgericht 
Potsdam Elias und Mohamed, entführt und ge-
tötet “, (Kaçırıldıktan Sonra Öldürülen, Elias ve 
Mohamed’in Potsdam Bölge Mahkemesi ‘ndeki 
Davası haberi), http://www.spiegel.de/panorama/
justiz/potsdam-elias-undmohamed-entfuehrt-
und-getoetet-a-1096896-druck.html    13 Haziran 
2016

[xxii]  İnaltekin Abdulkadir “Almanya’da Kaybolan 
Mülteci Çocuklar”, Uluslararası Savaş Çalışmaları 
Sempozyumu, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Anka-
ra 29-30 Ekim 2021

[xxiii] İnaltekin Abdulkadir “Almanya’da Kaybolan 
Mülteci Çocuklar”, Uluslararası Savaş Çalışmaları 
Sempozyumu, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Anka-
ra 29-30 Ekim 2021

[xxiv] Tan Alper, “Batı Toplumu Ahlaken Çöktü” 
Stratejik Düşünce Enstitüsü  https://www.sde.org.
tr/alper-tan/genel/bati-toplumu-ahlaken-coktu-
kose-yazisi-23094, 29 Temmuz 2021

[xxv] Justiceinfo.net https://www.justiceinfo.
net/en/45133-sexual-abuse-church-map-justice-
worldwide.html   8 Ekim 2020 

[xxvi] Justiceinfo.net (https://www.justiceinfo.
net/en/45133-sexual-abuse-church-map-justice-
worldwide.html) 8 Ekim 2020

[xxvii] BBC (https://www.bbc.com/turkce/haber-
ler-dunya-58802407)  5 Ekim 2021

[xxviii] Independent Inquiry Child Sexual Abuse 
(Bağımsız Çocuk Cinsel İstismarı Araştırmaları) 
https://www.iicsa.org.uk/news/inquiry-report-
finds-anglican-church-failed-protect-children-
sexual-abuse 6 Ekim 2020

[xxix] https://www.npr.org/sections/thetwo-
way/2014/07/13/331166102/pope-reportedly-
says-that-1-in-50-clergy-are-pedophiles 14 Tem-
muz 2014

[xxx] https://www.coloradoindependent.com/200 
9/10/01/vatican-defense-only-5-of-clergy-sex-
abusers-and-most-of-those-gay/ 1 Ekim 2009

[xxxi] https://www.pewforum.org/2018/05/29/
being-christian-in-western-europe/#europes-
changing-religious-landscape-declines-for-
christians-gains-for-unaffiliated 29 Mayıs 2018

[xxxii] https://www.pewforum.org/2018/05/29/
being-christian-in-western-europe/#europes-
changing-religious-landscape-declines-for-
christians-gains-for-unaffiliated 29 Mayıs 2018

[xxxiii] Pew Araştırma Merkezi’nden aktaran 
Vatandaş Selim, “Avrupa’da Müslüman Nüfu-
sun Yükselişi Üzerine”, İNSAMER, Ocak 2019 
https://www.insamer.com/tr/uploads/pdf/analiz-
avrupa-da-musluman-nufusun-yukselisi-uzerine.
pdf https://www.pewforum.org/2017/11/29/eu-
ropes-growing-muslim-population/  29 Kasım 20 
17

[xxxiv] Pew Araştırma Merkezi’nden aktaran 
Vatandaş Selim, “Avrupa’da Müslüman Nüfu-
sun Yükselişi Üzerine”, İNSAMER, Ocak 2019 
https://www.insamer.com/tr/uploads/pdf/analiz-
avrupa-da-musluman-nufusun-yukselisi-uzerine.
pdf https://www.pewforum.org/2017/11/29/
europes-growing-muslim-population/  29 Kasım 
2017

[xxxv] Pew Araştırma Merkezi’nden aktaran Vatan-
daş Selim, “Avrupa’da Müslüman Nüfusun Yükseli-
şi Üzerine”, İNSAMER, Ocak 2019 https://www.
insamer.com/tr/uploads/pdf/analiz-avrupa-da-
musluman-nufusun-yukselisi-uzerine.pdf https://

www.pewforum.org/2017/11/29/europes-gro-
wing-muslim-population/  29 Kasım 2017

[xxxvi]  Smoak Natalie, “Fertility Rate”, Encyclo-
pedia Britannica https://www.britannica.com/to-
pic/fertility-rate,  12 Mayıs 2016

[xxxvii] Pew Araştırma Merkezi’nden aktaran 
Vatandaş Selim, “Avrupa’da Müslüman Nüfu-
sun Yükselişi Üzerine”, İNSAMER, Ocak 2019 
https://www.insamer.com/tr/uploads/pdf/analiz-
avrupa-da-musluman-nufusun-yukselisi-uzerine.
pdf https://www.pewforum.org/2017/11/29/eu-
ropes-growing-muslim-population/  29 Kasım 20 
17

[xxxviii] Pew Araştırma Merkezi’nden aktaran 
Vatandaş Selim, “Avrupa’da Müslüman Nüfu-
sun Yükselişi Üzerine”, İNSAMER, Ocak 2019 
https://www.insamer.com/tr/uploads/pdf/analiz-
avrupa-da-musluman-nufusun-yukselisi-uzerine.
pdf https://www.pewforum.org/2017/11/29/
europes-growing-muslim-population/  29 Kasım 
2017

[xxxix] Pew Araştırma Merkezi’nden aktaran 
Vatandaş Selim, “Avrupa’da Müslüman Nüfu-
sun Yükselişi Üzerine”, İNSAMER, Ocak 2019 
https://www.insamer.com/tr/uploads/pdf/analiz-
avrupa-da-musluman-nufusun-yukselisi-uzerine.
pdf https://www.pewforum.org/2017/11/29/
europes-growing-muslim-population/  29 Kasım 
2017

[xl] Pew Araştırma Merkezi’nden aktaran Vatandaş 
Selim, “Avrupa’da Müslüman Nüfusun Yükselişi 
Üzerine”, İNSAMER, Ocak 2019 https://www.
insamer.com/tr/uploads/pdf/analiz-avrupa-da-
musluman-nufusun-yukselisi-uzerine.pdf https://
www.pewforum.org/2017/11/29/europes-gro-
wing-muslim-population/  29 Kasım 2017

[xli] Pew Araştırma Merkezi’nden aktaran Vatan-
daş Selim, “Avrupa’da Müslüman Nüfusun Yük-
selişi Üzerine”, İNSAMER, Ocak 2019 https://
www.insamer.com/tr/uploads/pdf/analiz-avrupa-
da-musluman-nufusun-yukselisi-uzerine.pdf 
https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-
growing-muslim-population/  29 Kasım 2017

28  2022 292022 



Eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Ukrayna, 
SSCB’nin dağılması sonrasında 1991 yılın-
da bağımsızlığını kazanmıştı. Aynı süreçte 

bağımsızlığını kazanan diğer ülkeler gibi dış iliş-
kilerde Rusya Federasyonu’na yakın durmak veya 
tam bağımsız davranarak kendi ülkelerinin men-
faati için başka arayışlara girmek gibi iki seçenek 
arasında karar vermek gerekiyordu. Her ülke için 
elbette üçüncü bir seçenek vardır. Dengeli bir poli-
tika izleme gibi. Lakin uzun süre bağımlı kalmış ve 
bağımsızlık sonrasında kısa sürede tam bağımsız-
lığı sağlayacak siyasi, iktisadi ve askeri güce sahip 

olmayan ülkeler için süreç o kadar da kolay değil. 

Ukrayna da bunu yaşadı ve siyasiler bazen Avru-
pa, bazen de Rusya yanlısı eğilimlere girdiler. Kiev 
yönetiminde AB yanlısı tutum ağır basınca, Rusya 
bunu tehdit olarak gördü. Çünkü devamında AB 
üyeliği ve NATO’ya katılım söz konusu olabilir-
di. İş Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı ve nihayet 
Ukrayna’yı işgal girişimine kadar geldi. An itiba-
riyle çatışmalar devam ediyor ve her savaşta oldu-
ğu gibi hiç de insani olmayan manzaralarla karşı 
karşıyayız.

proF. Dr. aBuZer pınar/sde ekonomi ve Finans Koordinatörü

Ekonomİ Savaşının Kazananı                        
Kİm Olur?
Küresel salgın sonrasında enerji ve gıda fiyatlarını çokça konuştuk. Rusya-
Ukrayna krizi de maalesef en çok bu sektörleri vurdu. Zira bu iki ülke 
enerji ve tahıl tedarikinde üst sıralarda yer alıyor. Krizin devam etmesi 
durumunda insan refahını doğrudan etkileyen gıda ve enerji konusunda 
ciddi sıkıntı yaşanacaktır.

ABD ve AB başlangıçta fazla aktif davranmadı. Ge-
nel kanaat Rusya’nın böyle bir girişimde bulunma-
yacağı yönündeydi. İş ciddiye binince açıklamalar, 
yaptırımlar, Ukrayna’ya askeri yardımlar gündeme 
gelmeye başladı. Baştan itibaren bir hesap var mıy-
dı yoksa gelişmelere göre mi pozisyon alındı, bi-
lemiyoruz. Çok tartışılacak. Ancak gelinen nokta 
ciddi riskler içeriyor. Ukrayna bir NATO ülkesi de 
değil, AB üyesi de. Sadece mevcut yönetimin niye-
ti bu yöndeydi. Dolayısıyla ABD ve AB, Rusya’ya 
karşı doğrudan çatışmaya girmek yerine yaptırım-
ları tercih etti. Küresel düzeyde destek de gördü.

Rusya’nın ciddi olduğu ortaya çıkınca ekonomik 
yansımaları belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya 
başladı. Aralık ayında 70 dolar civarında olan pet-
rolün varil fiyatı an itibariyle 115 doları geçmiş du-
rumda. Bu iki ay içerisinde %60’ın üzerinde artış 
anlamına geliyor. Doğal gaz fiyatları da benzer bir 
artış gösterdi. Bu artışlar Asya’da kömür fiyatlarına 
yansıdı. Kriz öncesi 150 dolar civarında olan ter-
mal kömürün tonu 460 dolara yükseldi. Ekono-
mik gidişat açısından bu önemli. Özellikle Çin’de 
elektriğin yarıdan fazlası kömürden elde ediliyor.

Bu işin enerji tarafı. Temel gıda ürünlerinden birisi 
olan buğday fiyatları da zirvede. Kriz döneminde 
fiyatlar %60’tan fazla arttı. Diğer önemli gıda ürü-
nü mısır da bunun gerisinde kalmadı.

Küresel salgın sonrasında enerji ve gıda fiyatlarını 
çokça konuştuk. Rusya-Ukrayna krizi de maalesef 
en çok bu sektörleri vurdu. Zira bu iki ülke enerji 
ve tahıl tedarikinde üst sıralarda yer alıyor. Krizin 
devam etmesi durumunda insan refahını doğru-
dan etkileyen gıda ve enerji konusunda ciddi sı-
kıntı yaşanacaktır.

Savaşlar bu eğilimleri tetikler elbette ama burada 
doğrudan etki yaptırımlardan geldi. Krizin uzun 
süreceği ve Rusya’nın her an beklenmedik adımlar 
atabileceği düşüncesi enerji piyasalarını sarsarken, 
Karadeniz bölgesindeki ticaretin aksaması, uçuşla-
rın iptali, uluslararası ödeme sistemini büyük öl-
çüde sağlayan Swift ambargosu bir anda fiyatları 
uçurdu.

Bu yaptırımların sonucu ne olur? Kim ne kadar 
süre dayanabilir? Savaşa ekonomik araçlarla Uk-
rayna lehine müdahil olan ABD ve AB’nin bu 
yaklaşımı hangi ülkeye daha çok zarar verir? He-
def Rusya ama bu yaptırımlardan karlı çıkacak bir 
taraf yoktur. Birleşmiş Milletler’den çıkan kınama 

oylamasındaki ezici çoğunluğa ve yaptırımlara 
gelen desteğe bakılırsa, Rusya hedefte olsa da bu 
ekonomi savaşının kazananı olmaz. Asıl soru bu 
krizin ne kadar devam edeceği ve bu süreçte hangi 
tarafın gücünün daha erken tükeneceğidir.

Her ne kadar AB ülkelerindeki doğalgaz ihtiyacı-
nın yarıya yakınını sağlayan Rusya bu kozu sıkça 
telaffuz etse de kendi bağımlılıkları hiç de küçüm-
senemez. Nihayetinde bu kaynaklardan sağladığı 
finansmanla son yıllarda ciddi gelişme sağladı. An-
cak savunma sanayiinde kullandığı çip gibi yük-
sek teknolojilerde dahi dışa ciddi bağımlılığı var. 
Otomobil gibi orta üstü teknolojilerde çok da var-
lık gösterebilmiş değil. Başta Japonya olmak üze-
re otomobil devleri Rusya’dan çekilmeye başladı. 
Rusya’nın enerji ve kimyasal ürünler haricindeki 
otomotiv, ilaç, makine gibi sektörlerde dışa bağım-
lılığı çok yüksek. Çin hariç, en büyük ticaret ortak-
larının hepsi karşı blokta.

Rusya şirketlerinin hisseleri “çöp” oldu. Çünkü bu 
hisseleri satın alan yok. Enerji ödemeleri nedeniy-
le şimdilik swift ambargosunun dışında tutulan 
Sberbank ve Gazprombank dahil. Rusya’da zaten 
borsa işlemlere kapalı. ABD borsalarında Rusya 
şirketlerinin hisselerine işlem yasağı getirildi. Ülke 
uluslararası sermaye endeksinden çıkarılıyor. 

Dolayısıyla krizin uzun sürmesi bütün ülkelere 
zarar verir ama en çok Rusya zarar görür. İnsani 
olarak ateş asıl Ukrayna’yı yaksa da karşısındaki 
geniş cephe nedeniyle Rusya buna çok uzun süre 
dayanamaz. Rusya karşısındaki blokun ne tarihsel 
olarak ne de bugünkü duruşu itibariyle masum ol-
duğunu söylemek elbette mümkün değil. Ancak 
Rusya’nın buna karşı nasıl bir öneri ile çıktığını 
bilmediğimiz gibi daha insani bir yaklaşıma sahip 
olup olmadığından da emin değiliz.

Bir gerçek var ki bu tür kriz ve savaş dönemlerinde 
ilk akla gelen insan hayatı değil maalesef. Bu işe 
kalkışmışken Rusya sonuna kadar bir kazanımla 
çıkmada ısrar edecektir. Karşı blok ise bu kazanım 
beklentisini sınırlamak için Rusya’ya yaptırım ve 
Ukrayna’ya dolaylı destekleri maksimize etmeye 
çalışacaktır.

Ekonomik etkileri, krizin ne kadar süreceğine ve 
devamında nasıl bir sonuç beklendiğine bağlı ola-
caktır. Bir gerçek var ki sadece savunma sanayiinde 
güçlü olmak ve sınırlı sayıdaki mal üretimine ba-
ğımlılık ekonomik gücü sınırlıyor.
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Sömürgecilik yüzyılı olarak geçen 19. yüzyıl 
bir yandan insanın maddi anlamda ne ölçüde 
ilerlediğini gösterirken diğer yandan daha öz-

gür daha demokratik bir toplumun da ortaya çıka-
cağına dair Aydınlanmacı iyimser ve ilerlemeci var-
sayımları beraberinde taşıyordu. Ancak beklenen 
bahar bir sonraki yüzyıla kaydı çünkü 20. yüzyıl 
büyük savaşların, totaliter rejimlerin, soykırımların 
yüzyılı olarak modernistler için tam bir hayal kı-
rıklığı doğurdu. 21. yüzyıl katı totaliter rejimlerin 
yıkıldığı bir dönemi nihayete erdirirken Batı için 

müreffeh ve mutlu günleri getiriyor ancak Batı 
dışı, özellikle İslam coğrafyası için adeta dünyanın 
her yerinde 20. yüzyılın sonunda başlayan kâbusu 
devam ettiriyordu. Müslümanların yaşadığı coğ-
rafyalar adeta geri kalmışlık, ekonomik ve askeri 
yıkım, katliam, soykırım vb. gibi olumsuzluklarla 
anılacaktı. Bu coğrafyalarda toprakları ellerinden 
alınan, ülkeleri işgal edilenlerin işgalcilere karşı 
direnişleri onların terörist olarak tanımlamasına 
neden olacak ve bu süreç çifte bir dışlanmışlık ve 
damgalanmayı getirecekti: Müslüman ve terörist.  

proF. Dr. TevFik erDeM/sde İç Politika ve Hukuk Koordinatörü

Sarı Saçlım Mavİ Gözlüm Ne 
Hallerdesİn?
21. yüzyıl katı totaliter rejimlerin yıkıldığı bir dönemi nihayete erdirirken 
Batı için müreffeh ve mutlu günleri getiriyor ancak Batı dışı, özellikle İslam 
coğrafyası için adeta dünyanın her yerinde 20. yüzyılın sonunda başlayan 
kâbusu devam ettiriyordu. 

Birbirinin içine giydirilen bu kavramların küresel 
medya ve siyasette sürekli dillendirilmesi, İslam di-
nini saldırgan bir din, Müslümanların ise potansi-
yel bir terörist olarak sunulmasına ve algılanmasına 
neden olacaktı.

Müslümanlara yönelik bu önyargıları pekiştiren 
diğer bir gelişme de, her ne kadar bir kısmı kendi 
sömürgecilikleri döneminden kalma, sömürgecilik 
aracılığıyla bu kıtaya gelen nüfus olsa da, Avrupa’ya 
yoğun göçlerle birlikte sarışın ve mavi gözlü olma-
yan yoğun bir nüfusun buraya gelmesiydi. Bu sarı-
şın ve mavi gözlü olmayan kitle tarihin karanlıkla-
rına gömüldüğü sanılan bir önyargının ve tehdidin 
yeniden hortlamasına neden oldu. Avrupa’da sağ 
partilerin oy oranlarının yükselmesi ve Müslüman 
ülkelere yapılan saldırılar sonucunda ölen insanla-
rın sayısının çokluğu ve onların öldürülme biçim-
leri karşısındaki hissizlik, ırk(çılık) önyargısının sı-
radan Batılı beyaz insanın zihninin derinliklerinde 
olduğunun işareti olarak okunabilir.

Irak işgali süresince, Irak sokaklarında ABD’li 
askerlerin araçlarını masum insanların üzerine 
sürerek onları ezmesi, kız çocuklarına tecavüz et-
mesi vaka-i adiyedendi. Batılı narsist kafa bu du-
rumdan çok da rahatsız değildi. Savaş suçluları 
mahkûm edilmiyordu çünkü onlar savaş psiko-
lojisi içinde bunları yapmışlardı! Irak’ta, Suriye’de 
ve Afganistan’da ABD, Rusya ve Suriye rejiminin 
gerçekleştirdiği saldırılar ve hava bombardımanla-
rı altında parçalanan çocuk bedenleri sanki ekran 
görüntüsü dışında gerçekte yaşanmamış bir olay 
olarak görülüyordu. Büyüklerin ölümü karşısın-
daki hissizlik savaşın sıradanlığında çocuk ve be-
beklerin ölümünde de görülmeye başlandı. Burada 
sorgulanan tek şey, savaş zamanında nasıl çocuk 
yapıldığıydı.

21. yüzyıl insanlığın artık gelecekten büyük bek-
lentilerinin olduğu bir yüzyıl değil. Böylece Aydın-
lanmacı iyimser ilerleme inancı bir yara almış oldu 
ancak esas yara hümanizm bağlamında olmalı. 
Çünkü Aydınlanmanın önemli bir varsayımı, insa-
na verilen değer, insanın eşitliği ve özgürlüğünün 
evrenselliğiydi. Oysa bu iddia, Orwel’in tabiriyle 
bütün insanlar için değil ancak ve sadece bazı in-
sanlar için geçerliydi, her zaman.

Bundan sonra yazılacak olanlar Rusya’nın işgalini 
önemsizleştirmek ya da bu işgalden kaynaklanan 
eziyet ve sıkıntıları önemsizleştirmek amacıyla de-
ğil sadece bu tür durumlar karşısında gösterilen 
tepkilerin çifte standartlığının arkasında yatan 
ruh halini ve bu ruh halini belirleyen sebeplerin 
bir kere daha altını çizmek ve Batı narsizmine ayna 
tutmaktır.

Rus işgali sonrası Ukraynalı sivillerin komşu ülke-
lere sığınması Batı medyasında verilirken birçok 
muhabir ya da haber yorumcusu şahit oldukla-
rı durumu Suriye ya da Afganistan ile mukayese 
ederek açıkladı. Ukrayna’dan diğer ülkelere giden 
kadın, yaşlı ve çocuk sığınmacıları tarif eder-
ken onların farklılıklarını şöyle dile getirdiler: 
“Bunlar Suriye’den gelen mülteciler değil. Bunlar 
Ukrayna’dan gelenler; Hristiyanlar, beyazlar…’’, 
Bunların hepsi mavi gözlü sarı saçlı çocuklar, hepsi 
birbirine benziyor…”.

Irkçılık Batı’da Nazi yönetimiyle özdeşleştirildiği 
için NBC muhabirinin ya da diğerlerinin yaptıkla-
rı hümanist bir hassasiyet olarak okunur böylece de 
ırkçılık yükü ve damgasından kurtulmuş olunur.

Büyük bir üzüntüyle dile getirilen “sarı saçlı mavi 
gözlü (Hristiyan) çocuklar” nitelemesi birçok in-
san tarafından Batı’nın çifte standardının tipik 
bir pratiği olarak yorumlandı. Elbette ki, masum 
sivillerin savaşlarda hayatını kaybetmesi, çocukla-
rın mağduriyeti kabullenilmez, kabullenilmemeli 

Irak’ta, Suriye’de ve 
Afganistan’da ABD, 
Rusya ve Suriye rejiminin 
gerçekleştirdiği saldırılar ve 
hava bombardımanları altında 
parçalanan çocuk bedenleri 
sanki ekran görüntüsü dışında 
gerçekte yaşanmamış bir olay 
olarak görülüyordu. 
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ancak bu ifadelerden rahatsız olanlar, çocukların 
kurtarılmasından değil bu yapılırken dile getirilen 
ifadelerden rahatsızlar. Eğer rahatsız olunan şey 
çocuklara yapılan eziyet ve mağduriyet ise bu olay 
dışındakilere karşı da benzer bir hassasiyetin göste-
rilmesi gerekmez miydi?

Akdeniz ve Ege’de boğulan düzensiz göçmen ço-
cukların kabahati sarı saçlı mavi gözlü olmaması 
mı?

Macaristan sınırında kadın kameramanın çelme ta-
karak düşürdüğü Suriyeli Osama Abdul Mohsen’in 
7 yaşındaki oğlu Zait’in kabahati sarı saçlı mavi 
gözlü olmaması mı?

Sahile vuran cesediyle hafızamıza kazınan 3 yaşın-
daki Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin kabahati 
sarı saçlı mavi gözlü olmaması mı?

Filistin’de Siyonist İsrail askerleri tarafından katle-
dilen 6 yaşında, ne ismi ne de öldürüldüğü kimse 
tarafından bilinmeyen kız çocuğunun kabahati sarı 
saçlı mavi gözlü olmaması mı?

Yine Filistin’de, Rus askerlerinin tanklarının önüne 
çıkan sivil Ukraynalılara yapmadığını 12 yaşındaki 
Filistinli kız çocuğuna reva gören, onu öldüresiye 
döven İsrailli Siyonist askerler ve dünya kamuoyu 
için Filistinli çocukların kabahati sarı saçlı mavi 
gözlü olmaması mı?

Budist Myanmar rejiminin Arakan eyaletinde ev-
lerini yaktığı, saldırdığı, tecavüz ettiği Rohingyalı 
Müslümanların ve onların çocuklarının kabahati 
sarı saçlı mavi gözlü olmaması mı?

Yunanistan sınırında soyulan, dövülen düzensiz 
göçmenlerin kabahati sarı saçlı mavi gözlü olma-
ması mı?

Elbette ki değil onlar sarı saçlı mavi gözlü olsalar 
da onlar için reva görülecek muamele muhtemelen 
farklı değildi. Neden mi?

Bosna’da Sırplar tarafından soykırıma tabi tutulan 
Boşnaklar sarı saçlı mavi gözlüydü de ondan.

Bir de mavi gözlü sarı saçlı çocukların ölümüne se-
bep olan Putin’in gözleri kahverengi, saçları siyah 
mı?
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Başkan Biden göreve geldiğinde, eski Başkan 
Donald Trump’ın dört yıldır sürdürdüğü 
“Önce Amerika” politikasının sona erdiğini 

ve ABD’nin “masaya geri döndüğünü” açıklamış, 
ABD diplomasisini “gerçek profesyonellerin elleri-
ne” geri vereceğine söz vermişti.

Bu iddialı açıklamalara rağmen Biden yönetimi 
pek çok ülkeye henüz büyükelçi atayamadı. ABD, 
Trump döneminde hasara uğrayan ittifaklarını 
onarmak ve güçlü ilişkiler kurmak için gerekli dip-
lomatlardan hala yoksun durumda.

Büyükelçilerin yokluğu, yabancı ülkelerde ABD 
için üst düzey toplantılarda yer alma, yabancı dip-
lomatlarla ilişkiler kurma ve ev sahibi ülkelerle gü-
ven tesis etme fırsatlarının kaçmasına yol açıyor.

aBD’nin atama yapılmayan Büyükelçilikleri

Biden yönetiminin 186 büyükelçiliğin önemli bir 
kısmı için henüz atama yapmamış olması dikkat 
çekicidir.

ABD’nin halen boş olan büyükelçilik kadroları 
şöyle[i];

Dr. GökBerk DurMaZ/sde Uluslararası İlişkiler ve dış Politika Uzmanı

ABD Dış Polİtİkası ve Atanamayan 
Büyükelçİler
İngiltere, Almanya, İtalya, Avusturalya gibi müttefiklerinin yanı sıra 
Hindistan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, BAE, Ukrayna 
gibi kritik ülkelere büyükelçi görevlendirilmemesinden doğan diplomatik 
boşluk, ABD dış politikasını ciddi şekilde etkiliyor ve bu ülkelerin öfke 
duymasına sebep oluyor.

İngiltere, Almanya, İtalya, Avusturalya gibi müt-
tefiklerinin yanı sıra Hindistan, Pakistan, Katar, 
Suudi Arabistan, Güney Kore, BAE, Ukrayna gibi 
kritik ülkelere büyükelçi görevlendirilmemesinden 
doğan diplomatik boşluk, ABD dış politikasını 
ciddi şekilde etkiliyor ve bu ülkelerin öfke duyma-
sına sebep oluyor.

Büyükelçi atayamamanın aBD Dış politika-
sına Doğurduğu Zafiyet

ABD’nin büyükelçi atayamamasının dış politika-
da sebep olduğu olumsuzluklar yetkililer ağzından 
yüksek sesle ifade edilmeye başladı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, 
2021 Ağustos ayında Dış İlişkiler Komitesi oturu-
munda senatörlere Çin ziyaretini değerlendirirken 
yaptığı konuşmada: “Şu anda, onaylanmış büyü-
kelçiler ve üst düzey liderler olmadan Amerika’nın 
dünya çapındaki çıkarlarını ilerletme kabiliyeti-
mizde yetersiz durumdayız” demiştir. Konuşma-
sında, Çin’e yaptığı son seyahatinin Pekin Büyü-
kelçisi atanmış olsa idi daha verimli olabileceğine 
de ayrıca dikkat çekmiştir.[ii]

Dışişleri Bakanı Antony Blinken de 2021 Aralık 
ayında Endonezya’nın Jakarta kentinde yaptığı 
açıklamada, ABD’nin “çok fazla ülkede” büyü-
kelçilerin onaylanmasını beklediğini söyleyerek 
“Geçen hafta itibariyle, büyükelçilerimizin sadece 
yüzde 16’sı onaylandı” dedi. “Son üç yönetimde 
bu noktada, sayı yüzde 70 ile 90 arasındaydı. Pekin 
de dahil olmak üzere çok önemli görevler hala boş. 
Bu çok büyük bir sorun” demişti.

Blinken, “Rusya, Çin ve devlet dışı aktörlerle uğ-
raşmak da dahil olmak üzere karşılaştığımız hemen 
hemen her zorlukta, sahada tam bir ulusal güven-
lik ve dış politika ekibimize sahip olmadığımız ger-
çeği bizi sekteye uğratıyor. ... Ulusal güvenliğimiz 
için Senato harekete geçmeli.”[iii] sözleriyle içinde 
bulundukları durumun güçlüğünü vurguluyordu.

Amerikan Dış Hizmet Birliği (AFSA,The Ameri-
can Foreign Service Association) başkanı Büyükel-
çi Eric Rubin, atamalardaki gecikmeler ve bunun 
ABD dış politikasında yarattığı zafiyeti bir röpor-
tajında şöyle ifade ediyor.

“Sahada büyükelçilere ihtiyacımız var. Ülkemizi 
temsil eden, Cumhurbaşkanını temsil eden büyü-
kelçilere ihtiyacımız var.”

“Bir büyükelçi Senato tarafından onaylandığında, 
o kişi hem Amerika Birleşik Devletleri başkanının 
hem de Amerika Birleşik Devletleri Senatosu’nun 
onayı ile dışarı çıkar. Bu güçlü bir pozisyon. Bu 
sürece dahil olan herkes için çok fazla gücü var.

Yabancı bir hükümetseniz, bu kişinin ülkemizi, 
hükümetin iki kolunu temsil ettiğini bilirsiniz. 
Ama aynı zamanda, şu anda bu çok dağınık dün-
yada yapmamız gereken çok diplomatik faaliyeti-
miz var. Ve bir büyükelçi olmadan üst düzey lider-
lere erişimimiz yok. Bir büyükelçinin oynaması 
gereken koordinasyon işlevine sahip değiliz. Yani 
gerçekten iki elimizi de arkamızdan bağlıyoruz.

ABD Kongre üyeleri yıllardır, 
hem Cumhuriyetçi hem 
de Demokrat yönetimlerin 
ABD büyükelçilerini aday 
göstermelerinin çok uzun 
sürdüğünden şikâyet ederken 
hükümettekiler çoğu 
adayın onayını geciktirdiği 
için Senato’yu sık sık 
suçlamaktadırlar.

(*) (ABD 31/12/18 tarihinde çekildi)
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Ancak, Bakan Blinken’in açıklamasında belirttiği 
gibi, rakamlar eşi benzeri görülmemiş derecede dü-
şük. Ve bizim argümanımız herhangi bir özel endi-
şe ile ilgili değil ve politika konularına girmiyoruz. 
Sadece Amerika’nın güçlü diplomasiye ihtiyacı 
olduğunu düşünüyoruz, denizaşırı ülkelerde güçlü 
bir temsile ihtiyacı var. Ve bunu yapmak için, biz 
büyükelçiliklerimizi dolduramayız. Ve başka hiçbir 
ülke bunu yapmaz. Ve Amerika’nın, sürecimizde 
sahip olduğumuz özelliklerinin dünyanın geri ka-
lanı tarafından anlaşılıp kabul edileceğini varsay-
dığı günler, bence o günler geride kaldı. Oyunu-
muzu geliştirmeli ve elçileri mümkün olan en kısa 
sürede sahaya çıkarmalıyız.”[iv]

aBD Büyükelçi atamada neden atalet 
içinde?

ABD Kongre üyeleri yıllardır, hem Cumhuriyetçi 
hem de Demokrat yönetimlerin ABD büyükelçile-
rini aday göstermelerinin çok uzun sürdüğünden 
şikâyet ederken hükümettekiler çoğu adayın ona-
yını geciktirdiği için Senato’yu sık sık suçlamakta-
dırlar.

ABD’de adayların seçildikleri andan büyükelçi 
olarak yemin etmelerine kadar ortalama bir yıldan 
fazla süren ve çok yavaş ilerleyen bir süreç var. Bü-
yükelçi adayları, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde 
kendileri ile ilgili bir dinleme oturum yapılması 
için aylarca ve Senato’da bir oylanma için daha da 
uzun süre bekleme durumundalar.

Hükümetler, Washington’un onlara bir elçi gön-
dermekteki gecikmesinin ülkelerine bir hakaret 
olarak görülmemesi gerektiğine kendi vatandaş-
larını ikna etmeye çalışıyorlar. Lakin yabancı ülke 
vatandaşlarında ve ilgili ülkelerin bürokrasisinde 
ciddiye alınmadıklarına ilişkin tepkiler çığ gibi bü-
yüyor.

kariyer ve Dışarıdan atanan Büyükelçilerin 
yol açtığı Tartışmalar

ABD’de on yıllardır büyükelçiliklerin yaklaşık üçte 
birini kariyer dışı atananlar oluşturuyor. Genellikle 
iş veya siyaset dünyasından gelen büyükelçiler Batı 
Avrupa’yı, zengin veya çok önemli diğer ülkeleri, 
NATO ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütleri 
tercih ediyorlar. Kariyer dışı atanan büyükelçilerin 
büyük çoğunluğu ülke veya bölgesel uzmanlığa 
sahip olmadıkları gibi neredeyse hiçbiri ev sahibi 
ülkenin dilini konuşamıyor. Kariyer elçilerin dı-
şındaki bu atamalar, hükümet değişikliklerinden 
hemen etkileniyor ve büyükelçiler geri çekiliyorlar.

Başkan Trump kendi döneminde, profesyonel dip-
lomatlar yerine siyasi müttefiklerine büyükelçilik 
dağıtma tercihi yapmıştı. Büyükelçilerin yaklaşık 
%44’ü kariyerli diplomat değil siyaseten atanmış 
kişilerdi. Geçmiş cumhurbaşkanları döneminde 
bu oran %30’a yakındı.  Biden’ın yaklaşık 70 bü-
yükelçi adayının yüzde 60’ından fazlası da kariyer 
diplomatı değildir. Biden’ın döneminde bu den-
ge daha da sarsılmıştır. ABD büyükelçiliklerinin 
önemli bir kısmı siyasi bağışçılara, iş dünyası lider-
lerine ve kariyer diplomatı olmayan diğer kişilere 
tahsis edilmektedir (1 no’lu dipnottaki tabloda 
kariyer mensubu olan ve olmayan büyükelçiler 
gösterilmiştir).

Başkan Biden, atadığı büyükelçilerin Amerikan 
nüfusunu daha iyi temsil etmeleri için çeşitlendi-
rilmeleri sözünü verdi. Beyaz Saray Sekreteri Jen 
Psaki, elçilerinin “ülkenin çeşitliliğini temsil etme-
sini ve buna transseksüel topluluğun üyeleri olan 
LGBTQ bireyleri de dahil etmesini” sağlamak iste-
diklerini söyledi.

Ancak bazı uzmanlar, yabancı müttefiklerin 
ABD’nin güvenilirliğinden şüphe duyduğu böy-
le bir zamanda, büyükelçi olarak atanan kişilerin 
gergin diplomatik ilişkileri yeniden kurmak için 
gerekli uzmanlığa sahip olmasının kritik önem ta-
şıdığına işaret ediyorlar.

Siyasi müttefikleri ödüllendirici büyükelçi atama-
larının, Amerika’nın küresel konumunu yeniden 
tesis etme girişimlerini baltalamakla, tehdit etmek-
le kalmıyor, aynı zamanda bu gecikmelerin zaten 
kırılgan olan dış ilişkileri sarsabileceği de değerlen-
diriliyor.

Dış politika gündeminin ciddi olduğu dönem-
lerde, devlet adına söylenen sözlerin ciddiyeti ve 
ağırlığı bakımından, profesyonelliğin (kariyer dip-
lomat seçiminin) patronajın önüne geçmesi gerek-
tiğine dikkat çekiliyor.

ABD sistemindeki atalet, ülke için hayati öneme 
sahip dünya başkentlerinde doldurulmamış pozis-
yonlar bıraktı. Biden henüz Birleşik Krallık’a bile 
bir büyükelçi bile atayamadı.

Tükenmiş diplomatik yapı, Washington’un ku-
tuplaşmış siyasetinin ve eşit olarak bölünmüş 
Senato’nun doğurduğu bir sonuç olarak ortadadır. 
İki (sağcı) Cumhuriyetçi senatör, Texas’tan Ted 
Cruz ve Missouri’den Josh Hawley sürekli itiraz 
ederek Senato’nun oybirliği ile karar almasına en-
gel olmaya ve süreci yavaşlatmaya devam ediyorlar.

Sonuç

ABD, küresel krizleri çözmede “diplomasiye önce-
lik verme”den bahsediyor. Ancak en yakın mütte-
fiklerine dahi büyükelçi atayamayan ya da Japonya 
örneğinde olduğu gibi iki buçuk yılda ancak bir 
büyükelçi atayabilen ABD’nin, yetkili diplomatla-
rı olmadan nasıl diplomasi yürüteceği soru işaret-
leri ile doludur.

İç politik çekişmelerden kaynaklanan dış politika-
daki bu atalet, büyükelçi atanmaya müttefikleri-
nin kendilerini önemsiz/değersiz hissetmelerine ve 
öfke duymalarına, ABD’ye güven kaybetmelerine 
yol açıyor.
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Karadeniz havzasının ve Doğu Avrupa’nın 
başlıca ülkelerinden olan Ukrayna, bölge-
de nüfus ve askeri güç olarak önemli ül-

kelerden biri olduğu gibi, tarihsel olarak da Beyaz 
Rusya (Belarus) ve Rusya ile birlikte Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) tasfiyesi 
için Belovej Mutabakatı’nı imzalayan üç ülkeden 

biridir. 15 parçadan oluşan SSCB içinde önemli 
bir yere sahip olan Ukrayna, 1991 sonunda bağım-
sızlığını kazandığında geleneksel Rus/SSCB askeri 
doktrini ve teçhizatını devralmıştır. Aynı zamanda 
SSCB savunma sanayiinin de en büyük ikinci mi-
rasçısı olmuştur. 1991’de SSCB’nin dağılması son-
rası geçen on yıllarda Ukrayna’nın güvenlik algısı 

MeHMeT yaHya çiçekli/Araştırmacı/Yazar

Ukrayna’nın Savunma Altyapısı, Rusya 
İşgalİne Hazırlıkları ve Dİrenİş 
Kapasİtesİ
Rusya’nın hassas seyir füzeleri ve çeşitli topçu sistemleri ile uzak 
mesafelerde mutlak bir ateş gücü üstünlüğü vardır. Yine de bazı 
analizciler, Rusya’nın elindeki, kritik öneme sahip hedeflerin uzaktan 
vurulmasını sağlayan yeni nesil hassas güdümlü seyir füzelerinin sınırlı 
sayıda olduğunu, bu nedenle bu sistemleri uzun süre yoğun olarak 
kullanamayacağını değerlendirmektedir.

yavaş bir dönüşüm sürecine girmiş, Rusya ile ilişki-
lerin bozulabileceği öngörülmüştür. Buna rağmen 
Kırım’ın ve kısmen Donbas’ın 2014’teki işgali sıra-
sında Rusya ile büyük ölçekli bir çatışma için tam 
bir hazırlık yapılmadığı anlaşılmıştır. 2014 sonrası 
süreçte ise Ukrayna, Rusya’ya karşı kapsamlı bir 
mücadele vermek üzere savunma politikalarını 
biçimlendirmiştir. Halihazırda, Ukrayna geneline 
yönelik Rusya saldırısının nasıl sonuçlanacağını 
kestirmek güçtür fakat çatışmaların kolayca son-
lanmayacağı anlaşılmaktadır.

ukrayna’nın SScB askeri yapısı içindeki 
yeri ve SScB’den Devraldığı Miras

Soğuk savaş döneminde, Baltık ülkeleri hariç tu-
tulduğunda Ukrayna ve Beyaz Rusya SSCB’nin 
Avrupa’ya karşı batı sınırlarını oluşturan başlıca 
iki devlet olmuştur. SSCB’nin Karadeniz kıyılarını 
ve Karadeniz’deki başlıca askeri üs ve limanlarını 
bünyesinde barındıran Ukrayna, NATO ile SSCB 
arasındaki SSCB müttefiki Demir Perde ülkeleri 
arkasında kaldığından doğrudan cephe hattında 
olmayan fakat cepheyi destekleyebilecek merkezi 
bir konuma sahipti. Bu konumun gereğine uygun 
şekilde, NATO’ya karşı olabilecek topyekün bir 
saldırı ve savunma için bir merkez olarak değerlen-
dirilmiş, konvansiyonel silahlar, füze sistemleri ve 
nükleer silahlar için bir merkez olmuştu.

SSCB’nin dağılmasıyla büyük bir nükleer silah en-
vanteri Ukrayna’da kalmış, 1991-1994 döneminde 
dünyanın en büyük üçüncü nükleer gücü Ukrayna 
olmuştur. 1994 sonunda Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD), İngiltere ve Rusya’nın ortak garantör-
lüğü ile Ukrayna nükleer silahlarını tasfiye etme 
kararı almış ve uygulamıştır.

Ukrayna’nın SSCB’den devraldığı askeri miras yal-
nızca teçhizat ve doktrinden ibaret değildir. SSCB 
savunma sanayii için önemli bir merkez olan Uk-
rayna, bilhassa füze sistemleri gibi ileri teknoloji 
ürünlerin üretimine ev sahipliği yapmaktaydı. Bu 
nedenle, dağılma sonrası SSCB savunma sanayii-
nin önemli bir bölümü Ukrayna’da kalmıştır ki bu 
mirasın SSCB’nin savunma sanayii kapasitesinin 
üçte birinden fazlasını içerdiği ifade edilmektedir. 

Bu mirası örneklendirmek gerekirse; kıtalarara-
sı balistik füzeler, yörüngeye yük taşıyıcı roketler, 
çeşitli roket motorları, tank ve zırhlı araçlar, aske-
ri kamyon ve arazi araçları, askeri ve sivil nakliye 
uçakları, çeşitli uçak ve helikopter motorları, askeri 
gemiler, gemi ve tank motorları ile gaz tribünleri 
gibi önemli teknolojileri içermektedir. Bunlardan 
bazıları dünyada çok az ülkenin üretim kabiliyeti-
ne sahip olduğu, çoğu gelişmiş ülkelerin dahi sahip 
olmadığı teknolojilerdir.

SScB Sonrası ukrayna’nın askeri 
yeteneklerindeki Değişim

SSCB’nin dağılması sürecinde eski Sovyet cum-
huriyetleri kendi sınırları içinde konuşlu askeri 
teçhizatı genel olarak devralmıştır. Ukrayna da 
SSCB’nin başlıca yığınak merkezlerinden oldu-
ğundan, bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda teç-
hizat bakımından dünyanın en güçlü ordulardan 
biri konumunda olmuştur. Soğuk savaşın bitmesi 
ile diğer ülkeler gibi silahlı kuvvetlerinde küçülme-
ye giden Ukrayna, buna bağlı olarak ihtiyaç fazlası 
hale gelen veya bütçe yetersizliği nedeniyle idame 
ettirilemeyen devasa envanterini büyük ölçüde ye-
değe ve hurdaya ayırmıştır. Bununla birlikte, sınır-
larını korumaya yeterli gelebileceğini öngördüğü 
bir askeri gücü ve ülke istihdamında önemli yer 
tutan savunma sanayiini muhafaza etmiştir.

1991 sonrası Ukrayna, savunma bakımından 
Rusya’ya bağımlı olmayı bir risk unsuru olarak 
görmüş, kendi yerel modernizasyon programlarını 
geliştirmiş ve teçhizatını kısmen modernize etmiş-
tir. Buna rağmen envanterindeki teçhizat büyük öl-
çüde Rusya ile benzer kalmıştır. Dış pazarda SSCB 
menşeli askeri teçhizatın modernizasyonunda da 
Rusya ile rekabet ederek farklı ülkelere hizmet sun-
muştur. Rusya, ürettiği bazı ürünler için gerekli alt 
sistemlerde Ukrayna’ya bağımlı kalmış, 2014’e ka-
dar Ukrayna’dan aldığı bu teçhizatın 2014 sonrası 
ikame edilebilmesi bakımından zorluk çekmiştir.

2014’e varan süreçte, bilhassa 2014 öncesi son 
yıllarda Ukrayna’daki Rusya’ya yakın yönetim, 
güvenlik bürokrasisinin başına etnik Rus olan ve 
Rusya ile çok yakın ilişkilere sahip kişileri getirmiş-
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tir. Bu kişilerin Ukrayna’nın askeri sırlarını Rusya 
ile paylaştığı iddia edilmektedir.

rusya’nın 2014’teki Saldırıları Sırasında 
ukrayna’nın içine Düştüğü Durum

“Avro-meydan” olarak adlandırılan geniş çaplı gös-
teriler sonucu 2014’te Ukrayna iktidarının değiş-
mesi ve Rusya yanlısı yönetimin yerine NATO ve 
Avrupa Birliği (AB) yanlısı bir yönetimin gelmesi 
akabinde kısa süre içinde Rusya önce Kırım’a, ar-
dından Donbas’a saldırmıştır. Ukrayna makam-
ları tarafından geçmişte, etnik Rusların yaşadığı 
bölgelerde benzer olayların yaşanabileceği değer-
lendirilmiş olsa da Ukrayna bu saldırılara büyük 
ölçüde hazırlıksız yakalanmıştır. Saldırıların baş-
langıcında düzenli kuvvetler öne çıkmasa da, işgali 
gerçekleştirenler üniformalarındaki kuvvet/birlik/
ülke işaretlerini sökmüş düzenli Rus birlikleri ol-
muştur. Hibrit savaş olarak da tanımlanan bu as-
keri yaklaşım, düzenli birlikler, düzensiz birlikler, 
propaganda araçları ve siber savaş gibi farklı öğeleri 
bünyesinde birleştirmektedir. Bu savaşta Rusya le-
hine etkili olan öğelerden biri, işgal öncesi Rusya 
yanlısı Ukrayna yönetimi tarafından kurulup gayrı 
resmi olarak Rusya ile bağlantılı olan Berkut adlı 
özel polis güçleridir.

Rusya’nın Kırım ve Donbas saldırılarında, Rusya 
ile Ukrayna arasında ortak olan veya ortak temele 
dayanan askeri teçhizatın avantaj ve dezavantajları 
ortaya çıkmıştır. Örneğin Ukrayna radar sistem-
leri, Rus hava harekâtını da etkileyebileceğinden 
doğrudan elektronik harp ile tam olarak baskıla-
namazken, yine elektronik harp ile Ukrayna telsiz 
haberleşmesi yerel olarak engellenmiş ve seyyar tel-
sizler devre dışı bırakılabilmiştir.

Telsizlerinin devre dışı kalmasıyla muhabere yete-
neğini kaybeden Ukrayna birlikleri komuta kont-
rol ve eşgüdüm bakımından zora düşmüştür. Dü-
zenli ve düzensiz güçlerin karma saldırısı karşısında 
eğitim ve doktrin bakımından da hazırlıksız olan 
Ukrayna birlikleri karşı koymakta zorlanmıştır. Bi-
lahare telekomünikasyon şebekesine de saldırı ya-
pılarak Ukrayna hükümetinin sivil üyeleri arasın-

daki iletişim de kesintiye uğratılmıştır. Rusya’nın 
siber saldırıları Ukrayna hükümeti üzerinde baskı 
oluşturmuştur. Toplamda Kırım’ın işgali bir ay ka-
dar sürede tamamlanmıştır. Donbas’ın iki bölgesi-
nin işgal süreci ise Kırım’daki çatışmanın sona er-
mesinden 10 gün kadar sonra başlamıştır ve iki aya 
yakın bir sürede gerçekleşmiştir. Savaşın sonunda 
Donetsk’deki Mariupol şehri Rusya’ya bağlı güç-
lerin işgalinden yerel halk ve Ukrayna güçlerinin 
işbirliği ile kurtarılmıştır ve Donetsk ile Luhansk 
bölgelerinin (illerinin) büyük kısmı Ukrayna kont-
rolünde kalmıştır. Mukayese edilebilmesi bakımın-
dan, 2008’de Gürcistan’ın iki bölgesinin Rusya ta-
rafından işgal edildiği savaşta da benzer taktikler 
izlenmiş (düzensiz birliklerin eylemleriyle başlayan 
hibrit savaş yapılmış) ve savaş 6 gün sürmüştür.

2014 Sonrası ukrayna’nın rusya işgaline 
Hazırlıkları

Birkaç ay içinde olup biten, Kırım’ın ve Donbas’ın 
iki bölgesinin işgalinin ardından çatışmalar hızı-
nı kaybedip taraflar büyük ölçüde sabit mevzilere 
yerleşse de tam bir ateşkes sağlanamamıştır. Ortaya 
çıkan şartlar Ukrayna’nın savunma doktrininin ve 
askeri taktiklerinin yeniden şekillendirilmesi ihti-
yacını, aynı zamanda teçhizat bakımından eksik-
liklerini ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte Ukrayna’nın 
somut olarak savunma bütçesini katlayarak arttır-
dığı, SSCB sonrası süreçte yedeğe ayırdığı bazı 
silah sistemlerini yenileyerek hizmete aldığı, aynı 
zamanda ABD başta olmak üzere NATO ülkele-
riyle askeri eğitim yaptığı görülmüştür. Güvenlik 
bürokrasisindeki Rusya’ya yakın isimleri de uzak-
laştırmıştır.

Ukrayna, bilhassa muhabere sistemlerinde aldığı 
ağır darbe karşısında telsiz sistemlerini Türkiye’den 
aldığı telsizler de dâhil olmak üzere yenilemiştir. 
ABD ve NATO ülkelerinden aldığı teçhizat için 
ortak eğitimler yapmış ve gerekli gördüğü teçhi-
zatı işgal altındaki bölge sınırlarında denemiştir. 
Aynı zamanda Ukrayna halkından gönüllülere 
de temel askerlik eğitimi verilmiştir. Ukraynalı 

kurmaylar, önlerindeki büyük tehlike karşısın-
da 2008’de Gürcistan’ın İşgali ve 2014’te kendi 
ülkelerinin işgalinde yaşananları inceleme fırsatı 
bulmuşlardır. 2022 Şubat ayında başlayan işgal 
öncesinde ABD’nin istihbari ve askeri analizleri de 
Ukrayna’nın istifadesine sunulmuştur.

Ukrayna katlayarak arttırdığı savunma bütçesini 
belirli odaklara yönlendirmiş, örneğin donanması-
na büyük ölçekli bir yatırım yapmamıştır. Hakeza 
bu süreçte Ukrayna’nın tekrar nükleer silahlara sa-
hip olmayı tercih edebileceği dile getirilmiş fakat 
bu yönde bir adım atılmamış veya somut bir karar 
alınmamıştır. İşgal edilen bölgelerin çevresinde de-
vam eden düşük yoğunluklu çatışmalar Ukrayna 
ordusuna aktif bir muharebe deneyimi sunmuştur.

Milli güç unsurları askeri güçten ibaret değildir. 
2014 sonrası Batı ile ilişkileri gelişen Ukrayna eko-
nomisi olumlu bir seyir izlemiştir. Milli kimlik de 
Rusya’ya karşı mücadele hazırlığında önemli bir 
rol oynamıştır. 1990’lı ve 2000’li yıllardan itibaren 
Ukrayna kamuoyu nezdinde daha çok konuşulan 
ve git gide daha önemli bir yer tutan tarihi Ho-
lodomor faciası da bu kapsamda öne çıkmaktadır. 
Stalin döneminde 1932-1933 yılları arasında ya-
şanan ve “Holodomor” olarak adlandırılan büyük 
kıtlık faciasında tüm Ukrayna nüfusunun üçte biri 
ila yarısı açlıktan ölmüştür. Moskova’nın yönetimi 
altında gerçekleşen ve büyük ölçüde görmezden 
gelinen bu facia bir tür soykırım olarak görülmüş 
ve Ukrayna milli kimliğinde Rusya’nın olumsuz 
algılanmasını getirmiştir. Bu tarihsel bilincin zirve-
ye çıktığı bir dönemin ardından gelen Rusya işgali 
Ukrayna halkının Rusya’ya karşı vatansever ve mil-
liyetçi duygularını pekiştirmiştir.

Ukrayna’nın hazırlıklarına dair göstergelere rağ-
men, eski SSCB ülkelerinde yaygın olarak görülen 
yolsuzluk kültürünün Ukrayna’da da süregeldiği, 
savunma bütçesi katlanarak arttırılmış olsa bile ay-
rılan kaynakların yolsuzluktan nasibini aldığı ve bu 
nedenle gerekli hazırlıkların tam olarak yapılma-
dığı şeklinde eleştirel bazı görüşler de bulunmak-
tadır.

ukrayna’nın Direniş kapasitesinin 
Değerlendirilmesi

Köklü bir askeri reform olarak tanımlanabilecek 
şekilde, 2014 sonrasında büyük ölçüde Rusya’ya 
karşı kendini savunmak ve işgal altındaki bölge-
lerini geri almak üzere yeniden inşa edilmiş olan 
Ukrayna silahlı kuvvetleri, soğuk savaş mirası olan 
“Batı’dan gelecek tehdit” algısını tamamen doğuya 
çevirmiştir. Bu süreçte başta ABD olmak üzere bazı 
NATO ülkelerinin paylaştığı, dünyanın en ileri 
uydu ve elektronik istihbarat imkânlarıyla sağlanan 
taktik ve stratejik istihbarat, Ukrayna’yı Rusya’nın 
cephe gerisindeki faaliyetleri ile ilgili bilgilendir-
miştir. NATO’nun Ukrayna’ya sağladığı istihbari 
desteği yalnızca çatışma öncesiyle sınırlı kalması 
için bir gerekçe yoktur. Hakeza 2008 Gürcistan 
savaşında da NATO, Gürcistan’a tam radar izleme 
bilgisi sağlamış, Gürcistan’ın kendi radar sistem-
leri devre dışı kalsa da Rusya’nın uçaklarını canlı 
olarak gözlemleme imkânına sahip olmuştur. Bu 
bakımdan Ukrayna’nın istihbarat ve hava kontrolü 
gibi bakımlardan zaafa düşmemesi beklenebilir.

Eğer Ukrayna kurmayları, muhabere sistemlerin-
de 2014’te tecrübe edilen darbenin ışığında gerekli 
plan ve hazırlıkları yaptıysa, Ukrayna silahlı kuv-
vetlerinin komuta kontrol ağının kolayca zafiyete 
düşmeyecek biçimde hazırlanmış olması gerekir. 
Bu bakımdan, gerek kendi kurmayları, gerekse 
NATO kurmayları bakımından Rusya’nın 2008 
ve 2014 saldırılarının analizi ile ortaya konulacak 
gerekli doktrin ve taktiklerin Ukrayna ordusuna 
kazandırılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Gele-
neksel olarak, Soğuk Savaştan miras kalan konvan-
siyonel ve nükleer savaş şartlarına göre geliştirilmiş 
taktikler ile eğitilmiş Ukrayna silahlı kuvvetleri, 
karşısına çıkan hibrit savaşa hazırlıksız yakalansa 
da, 8 yılın ardından tekrar karşısına çıkabilecek 
benzer taktiklere hazırlıksız yakalanmayacaktır.

Rusya açısından bakıldığında, karşısında kararlı 
ve hazırlıklı bir rakip olduğunu değerlendirdiği 
ölçüde, daha önceki işgallerdeki gibi belirli böl-
gelerde cepheden bir ilerleme ile yetinilmeyeceği, 
Ukrayna’nın direnme gücünün ortadan kaldırıl-
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ması için Ukrayna iktidarını ortadan kaldırmaya 
yönelik bir harekat yürütülmesi beklenebilir.

Rusya silahlı kuvvetlerinin personel ve teçhizat 
bakımından Ukrayna’ya karşı hava kuvvetleri ba-
kımından ortalama 10 ila 15 kat, kara kuvvetleri 
bakımından ise 5-6 kat üstün olduğu bilinmekte-
dir. Buna rağmen, Rusya dünyanın en geniş yüz 
ölçümüne sahip ülkesi olduğundan Rusya silahlı 
kuvvetleri devasa bir ülkeyi korumakla mükelleftir. 
24 Şubat 2022 öncesi NATO ülkeleri tarafından 
kamuoyuna açıklanan istihbari bilgilere göre, Rus 
askeri gücünün personel bakımından beşte birini 
Ukrayna sınırlarına yığdığı ve böylece Ukrayna 
silahlı kuvvetlerinden az, fakat yakın bir sayıda 
personeli bölgede tuttuğu, ancak uçak, tank, zırhlı 

araç gibi bakımlardan üstünlüğe sahip olduğu gö-
rülmektedir. Böylece Rusya’nın kâğıt üzerindeki 
“kahredici” üstünlüğünü fiilen Ukrayna’ya karşı 
yansıtamayacağı, görece mukayese edilebilir öl-
çekte bir üstünlük sağladığı anlaşılmaktadır. Buna 
rağmen Rusya’nın hassas seyir füzeleri ve çeşitli 
topçu sistemleri ile uzak mesafelerde mutlak bir 
ateş gücü üstünlüğü vardır. Yine de bazı analizci-
ler, Rusya’nın elindeki, kritik öneme sahip hedefle-
rin uzaktan vurulmasını sağlayan yeni nesil hassas 
güdümlü seyir füzelerinin sınırlı sayıda olduğunu, 
bu nedenle bu sistemleri uzun süre yoğun olarak 
kullanamayacağını değerlendirmektedir.

Çatışmanın zamana yayılması ile Ukrayna’nın ye-
dek güçleri göreve çağırması, gönüllü halk birlik-
lerini harekete geçirmesi ve hatta seferberlik ilan 
etmesi ile Rusya’nın karşısında her halükarda per-
sonel bakımından denge kurması, hatta üstünlük 
sağlaması mümkündür. Ancak, hava kuvvetleri-
nin desteklediği zırhlı ve mekanize birliklere karşı 
savunma bakımından çok büyük önem taşıyan, 
omuzdan atılan tanksavar ve uçarsavar füzeleri 
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin alan hâkimiyeti sağ-
laması için vazgeçilmezdir. Bu bakımdan Ukrayna 
silahlı kuvvetlerinin çatışma süresince eksilecek si-
lah ve mühimmatı yerine koyabilmesi gerekecektir. 
Meskûn mahallerde ise yükselen milli duyguları ile 
Ukrayna halkının direnişe katkı sağlaması bekle-
nebilir. Rusya’nın saldırının ilk aşamalarında zor-
lanması ve istediği ilerlemeyi sağlayamaması halin-
de, teçhizat üstünlüğünü sahaya daha sert şekilde 
yansıtmak için yeni cepheler açması mümkündür. 
Açılacak her yeni cephe savaşın iki tarafı için de 
gerek ikmal, gerekse komuta kontrol bakımından 
sorunları arttıracak ve ilave yük getirecektir.

Çatışma uzadıkça Rusya’nın kaybedeceği uçak ve 
zırhlı araçlar gibi teçhizatını devasa silahlı kuvvet-
lerinin başka birliklerinden çekerek yerine koyma-
sı mümkündür. Ukrayna’nın kaybedeceği uçak ve 
tank gibi başlıca teçhizatı yerine koyması mümkün 
olmadığından, Rusya’nın teçhizat bakımından üs-
tünlüğünün çatışma sürdükçe artması beklenebi-
lir. Ancak yeni teknoloji elektronik harp sistemleri 
bakımından Rusya’nın envanterinin kısıtlı olduğu, 

son yıllarda bu sistemleri ihtiyaca göre Suriye ve 
Ukrayna arasında kaydırmak zorunda kaldığı de-
ğerlendirilmektedir. Bu nedenle, Rusya’nın genel 
anlamda baş edilemez ölçekte büyük teçhizat re-
zervleri olsa da kaybedeceği bazı kritik ekipmanları 
yerine koyma imkanına sahip olmaması muhte-
meldir.

Son on yıllarda dünya üzerinde böylesine güçlü or-
dusu olan iki devlet karşı karşıya gelmemiştir. Uk-
rayna geneline yayılan bir Rusya saldırısı ve işgali, 
Ukrayna bakımından topyekûn savaş anlamına 
gelmektedir. Personel sayısı bakımından İran-Irak 
savaşı ile mukayese edilebilir olsa da, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası Avrupa’nın gördüğü, aynı zamanda 
Kore savaşı sonrası dünyanın gördüğü en büyük 
savaş olarak tarihe geçmesi muhtemeldir.

Ukrayna’daki şartların dışında Rusya’nın silahlı 
kuvvetlerinin iç dinamiklerinden kaynaklanan en 
önemli dezavantajı, yüz binlerle ifade edilen silahlı 
gücün, bünyesinde kara, hava, deniz unsurları ve 
gayrı nizami unsurlar bulunduğu halde 21. yüzyı-
lın savaş şartlarında düşman topraklarında eşgüdü-
mü, sevk ve idaresidir. Bu doğrultudaki sorunları 
çözmeye yönelik olarak, birlikler arası komuta, 
kontrol, iletişim ve eşgüdümü sağlayacak teknolo-
jik sistemlerin geliştirilmesi ve birliklere dağıtılma-
sı için ABD kendi silahlı kuvvetlerine milyarlarca 
dolar harcamıştır. Rusya’nın eşdeğer bir askeri ya-
tırımı bulunmamaktadır. Rusya, İkinci Dünya Sa-
vaşından beri modern teçhizatı olan kurumsal bir 
devlet ile doğrudan savaşa girmemiştir.

Rusya’nın devasa askeri birikimine ve üstünlüğüne 
karşın, Ukrayna da orta büyüklükte modern bir 
askeri güç olarak kayda değer direniş potansiyeline 
sahiptir. Savaşın seyri nasıl olursa olsun Rusya’nın 
veya NATO’nun bölgeden vazgeçmesi mümkün 
değildir. Ukrayna direnişinde başarılı olsa bile 
Rusya’nın saldırı ve işgalden vazgeçmesi ancak 
Rusya’nın politika dinamiklerine bağlı olarak ger-
çekleşebilir. Bu bakımdan Rusya’nın bir küresel 
güç olarak savaşı kaybettiğini kabullenmesi zor ol-
duğu kadar, bunu ilan etmesi de zordur. Rusya’nın 
Ukrayna’dan çekilmesi için Ukrayna’nın başarılı 
olması yeterli değildir. Rusya’nın uluslararası cay-
dırıcılık algısına zarar gelmesini istemeyeceği, bu 
bakımdan savaşı durdurma noktasında farklı den-

geleri gözeteceği düşünülebilir. Ancak Rusya’nın 
farklı senaryoları öngörerek, net bir hedef tanımı 
yapmamış olması, gerekli gördüğü yerde “amacına 
ulaştığını ilan ederek” savaşı sonlandırabilmesi için 
bir açık kapı bırakmaktadır.

İşgal sürecinde Ukrayna başkentinin veya Ukray-
na yöneticilerinin Rusya’nın eline geçmesi halinde 
Ukrayna’nın direnişini ne ölçüde devam ettirebi-
leceği şüphelidir. Bu bakımdan, 2008 ve 2014’te 
Rusya’nın işgal ettiği bölgeler çok daha sınırlı alan-
lar olsa da, buralarda muhalif seslere göz açtırılma-
dığı dikkate değerdir. Rusya, işgal ettiği bölgeleri 
demir yumruk ile yönetecektir. Hakeza kukla bir 
Ukrayna yönetimi ortaya çıksa dahi, Ukrayna hal-
kının açıkça Rusya’nın iktidara getirdiği bir yöne-
timi benimsemesi çok düşük bir ihtimaldir. Böy-
lesi bir süreç Ukrayna’yı sivil savaşa sürükleyebilir 
ancak Ukrayna nüfusu içinde etnik Ruslar veya 
Rusya’ya müzahir kesimler milliyetçi Ukraynalılara 
karşı bir sivil savaşı sürdürebilecek ölçekte değildir. 
Öte yandan Rusya, Suriye ve Çeçenistan gibi çatış-
ma sahalarında düzensiz birliklere karşı mücadele-
de güncel tecrübe sahibidir.

Gerek maddi kayıp, gerek can kaybı bakımından 
savaşın hem Ukrayna, hem de Rusya’ya büyük 
bir maliyeti olacaktır. Öte yandan savaş sahasında 
kalacak Ukraynalı sivillerin can kaybının Irak’ın 
ABD tarafından işgali sonrası oluşan can kaybı-
nın ardından son on yıllarda görülmüş en büyük 
sivil kayıp olabileceği, savaş nedeniyle yerlerinden 
edilmiş kişilerin ise Suriye iç savaşında ortaya çıkan 
miktara yakın sayılara ulaşmasa da milyonlarla ifa-
de edilebileceği değerlendirilmektedir.

Gürcistan’ın sadece küçük bir kısmının işgal edil-
diği Rusya-Gürcistan savaşının 6 gün, Kırım’ın 
işgalinin bir ay ve Donbas’ın iki bölgesinin kıs-
men işgalinin iki ay sürdüğü göz önüne alınırsa, 
Rusya’nın kendi emelleri doğrultusunda en başarı-
lı olacağı senaryoda bile geniş çaplı ateşkese kadar 
çatışmaların haftalar sürmesi, öte yandan Ukrayna 
direnişi başarılı olsa bile Rusya’nın erken pes etme-
yeceği, hızlı bir geri adım atma noktasında tered-
düt etmesi kuvvetle muhtemeldir.

Köklü bir askeri reform 
olarak tanımlanabilecek 
şekilde, 2014 sonrasında 
büyük ölçüde Rusya’ya karşı 
kendini savunmak ve işgal 
altındaki bölgelerini geri 
almak üzere yeniden inşa 
edilmiş olan Ukrayna silahlı 
kuvvetleri, soğuk savaş mirası 
olan “Batı’dan gelecek tehdit” 
algısını tamamen doğuya 
çevirmiştir. Bu süreçte başta 
ABD olmak üzere bazı NATO 
ülkelerinin paylaştığı, dünyanın 
en ileri uydu ve elektronik 
istihbarat imkânlarıyla sağlanan 
taktik ve stratejik istihbarat, 
Ukrayna’yı Rusya’nın cephe 
gerisindeki faaliyetleri ile ilgili 
bilgilendirmiştir. 
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Bugünlerde dünya, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini izlemektedir. 

Cümlenin sonunda kullanılan “izlemek” kelime-
si gelişigüzel seçilmemiştir. Aylar önce bir diğer 
BM Güvenlik Konseyi üyesi olan Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin (ABD) Rusya’yı kışkırtması 
ile bu işgal süreci tetiklenmiştir. Bugün itibariy-

le Rusya’nın öngörülemez manevraları ve sahip 
olduğu nükleer güçten dolayı dünya devletleri 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali karşısında Ukrayna’ya 
askeri destek vermekten çekinmekte ve işgali uydu-
lardan ve TV’lerden izlemektedirler.

Bu bağlamda Rusya’nın Ukrayna’yı işgali BM ve 
BM’nin Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi gibi 

MeHMeT iSMayilov/Araştırmacı/Yazar

Yenİ İşgallerin Önlenebİlmesİ 
İçİn Yenİ Bİr Bİrleşmİş Mİlletler 
Sİstemİne Duyulan İhtİyaç
BM’nin başarısızlığının nedeni hiç şüphesiz kurulduğu tarihin konjonktürü 
ile yakından alakalıdır. 1950’lilerin dünya koşullarına göre şekillenen 
BM, bugün yaşanan gelişmelerin karşısında kendi fonksiyonlarını 
gerçekleştirememektedir. Özellikle 2019 yılının Aralık ayında başlayan 
COVİD-19 adıyla bilinen virüsün meydana getirdiği pandemi, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası kurulan uluslararası ilişkiler sistemini karakterize eden çok 
taraflılık dünyasını, büyük bir tehdit ile karşı karşıya bırakmıştır.

ana organlarının aslında ne kadar işlevsel ve sem-
bolik olduklarını dünyaya göstermiştir. Buradan 
hareketle Rusya-Ukrayna gerginliği çerçevesinde 
BM’nin ve Güvenlik Konseyinin işlevsizliğinin 
nedenlerini ve günümüz dünyası bakımından nasıl 
bir uluslararası örgüte ihtiyaç duyulduğunu aktar-
mak yerinde olacaktır.

Birinci Dünya Savaşı sonrası 10 Ocak 1920’de 
kurulan Milletler Cemiyetinin (MC) temel amaç-
larından birisi uluslararası barış ve güvenliği sağla-
maktı. Ancak, Milletler Cemiyeti kendisine tevdi 
edilen amacı gerçekleştiremedi ve İkinci Dünya 
Savaşı’nın çıkmasına engel olamadı. Peki, Mil-
letler Cemiyeti neden başarısız oldu? Bu soruya 
verilecek doğru cevap aslında onun halefi olan 
Birleşmiş Milletlerin de bugün neden başarısız ol-
duğu hakkında bize ipucu verebilecektir. MC’nin 
başarısızlığının sebepleri arasında; Amerika Bir-
leşik Devletleri Senatosunun Milletler Cemiyeti 
Sözleşmesi’ni onaylamaması, Birleşik Devletlerin 
Cemiyetten kendini izole etmesi, üyelerinin askeri 
müdahalelerini önleyememesi, özellikle Sovyetler 
Birliği’nin 1934’te Cemiyete üye olması ve daha 
sonra Finlandiya’yı işgal etmesi ve akabinde üye-
likten çıkarılması, Almanya’nın Avusturya’yı işgal 
etmesi, İtalya’nın Etiyopya’yı işgali ve 1930’lu yıl-
lardaki küresel ekonomik kriz sayılabilir.

MC’nin tasfiye edilmesi üzerine uluslararası sistem 
yeni gerçeklikleri göz önünde bulundurarak, fonk-
siyonel olarak daha güçlü bir uluslararası örgütün 
kurulması konusunda mutabık kaldılar. Bu ihtiya-
cı karşılamak adına 24 Ekim 1945’te amacı ulusla-
rarası barış ve güvenliği korumak, uluslararasında 
dostça ilişkileri geliştirmek, uluslararası işbirliğini 
geliştirmek ve uluslararası uyuşmazlıkların veya 
sorunların çözüldüğü bir merkez olmak olan Bir-
leşmiş Milletler (BM) kuruldu. Bu evrensel örgü-
tün benimsediği temel ilkeler ise üye devletlerin 
egemenlik eşitliği ilkesi, uyuşmazlıkların barışçıl 
çözülmesi ilkesi, iyi niyet ilkesi ve kuvvet kullanma 
yasağıydı.

BM, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması 
için ana organı olan Güvenlik Konseyini görevlen-
dirmiştir. Ancak bugün gelinen noktada Birleşmiş 
Milletler ve özellikle Güvenlik Konseyi, uluslara-

rası toplumun ihtiyaçlarını gidermekte yetersiz 
kalmış ve kendisine duyulan güven önemli ölçüde 
azalmıştır.

BM’nin başarısızlığının nedeni hiç şüphesiz ku-
rulduğu tarihin konjonktürü ile yakından alakalı-
dır. 1950’lilerin dünya koşullarına göre şekillenen 
BM, bugün yaşanan gelişmelerin karşısında kendi 
fonksiyonlarını gerçekleştirememektedir. Özellikle 
2019 yılının Aralık ayında başlayan COVİD-19 
adıyla bilinen virüsün meydana getirdiği pandemi, 
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası 
ilişkiler sistemini karakterize eden çok taraflılık 
dünyasını, büyük bir tehdit ile karşı karşıya bırak-
mıştır.

Ancak BM’ye getirilen en büyük eleştiri uluslara-
rası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu 
ve BM ana organlarından biri olan Güvenlik Kon-
seyinin işlevsizliğidir. BM Antlaşması madde 39’a 
göre Konsey, dünyanın herhangi bir bölgesinde 
gerçekleşen herhangi bir olay veya durumun veya 
herhangi bir devletin eyleminin uluslararası barış 
ve güvenliğe bir tehdit teşkil edip etmediğine karar 
verebilmektedir. Eğer Konsey, barış ve güvenliği 
tehdit eder bir durumun varlığını tespit eder ise 
BM Antlaşması’nın 41. ve 42. maddeleri çerçe-
vesinde gerekli önlemleri alır. Birleşmiş Milletler 
Antlaşması’nın 41.madde düzenlemesi, askeri ni-
telikli kuvvet kullanma dışında, örneğin; diploma-
tik, ekonomik ilişkilerin kesilmesi veya ambargo 
uygulanması gibi bir takım önlemlerin alınmasını 
öngörürken, 42.madde hükmü ise kuvvet kullan-
ma dâhil her türlü önlemlerin alınması konusun-
da Güvenlik Konseyine yetki vermektedir. Peki, 
bu olağanüstü yetkilerle donatılmış organ neden 
kendi görevlerini yerine getirememektedir? Bu 
sorunun cevabı ise Güvenlik Konseyinin niteliği-
nin tespit edilmesinde saklıdır. Şöyle ki, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi her şeyden önce siyasi 
bir organdır. Yapısı, İkinci Dünya Savaşı sonrası 
dünyanın şekillendirilmesiyle ilgilidir ve beş üyesi 
sürekli üyedir (Amerika, Birleşik Devletleri, İngil-
tere, Fransa, Rusya, Çin) ve bunlardan herhangi 
birisinin veto yetkisini kullanması halinde, yuka-
rıda kısaca anlatılan yaptırımlar uygulanamaz. Bu 
nedenledir ki, özellikle daimi üyelerin kendi çıkar-
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larının ve çıkar ilişkileri bulunan devletlerin ulus-
lararası hukuk kurallarını ihlal etmeleri karşısında 
BM sistemi yetersiz kalmaktadır. Yugoslavya’nın 
dağılma sürecinde Bosna-Hersek’te ve yine aynı 
şekilde Ruanda’da soykırım suçunun işlenmesine, 
Somali’de,  Azerbaycan toprağı olan Karabağ başta 
olmak üzere Kafkasya’da, Filistin’de, Lübnan’da ve 
Suriye’de tanıklık edilen uluslararası hukuk ihlalle-
rine ilişkin etkin Güvenlik Konseyi kararları alına-
maması ve uluslararası hukuk kuralları ihlallerinin 
önüne geçilememesi, Güvenlik Konseyine olan 
güveni sarsmıştır. Bugünlerde devam eden Rus-
ya-Ukrayna gerginliğinin Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgaline dönüşmesine sebebiyet veren de Güven-
lik Konseyinin beş daimi üyesinden kaynaklanan 
işlevsizliğidir. Yukarıda MC’nin başarısızlığının 
nedenleri arasında Sovyetler Birliği’nin 1934’te 
Cemiyet’e üye olması ve daha sonra Finlandiya’yı 
işgal etmesi ve akabinde üyelikten çıkarılması da 
vardı. Bugün gelinen noktada MC’nin halefi BM 
de aynı kaderi yaşamaktadır. Ancak bu sefer işgal 
eden aynı olsa da işgal edilen Ukrayna’dır.

Peki, daha farklı niteliğe sahip bir BM ve Güvenlik 
Konseyi olsaydı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali önle-
nebilir miydi? Kanaatimizce evet, işgal önlenebi-
lirdi. Bu noktada ‘’dünyanın nasıl bir BM ve Gü-
venlik Konseyine ihtiyacı var?’’ sorusu zihnimizi 
kurcalamaktadır.

Bu sorunun cevabı olarak Birleşmiş Milletler ve 
özellikle de Güvenlik Konseyinin yapısının kaçı-
nılmaz biçimde değiştirilmesi ve uluslararası toplu-
mun gösterdiği gelişmeler doğrultusunda yeniden 
şekillendirilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Zira 
dünya hala 1950’lerin dünyası gibi algılanamaz. 
Mevcut yapısı ve uygulaması itibariyle Birleşmiş 
Milletler uluslararası toplumun ihtiyaçlarını karşı-
lamaktan çok uzak görülmektedir.

Reform olarak ise Güvenlik Konseyi daimi üyeli-
ğinin kaldırılması, bu mümkün değilse, yeni dai-
mi üyelerin eklenmesi, veto hakkının kaldırılması, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yetkilerinin artı-
rılması ve uluslararası toplumu bağlayıcı kararlar 
alması ilk akla gelen hususlardır. Bu türden nitelik-
lere sahip bir BM ve Güvenlik Konseyi Rusya’nın 
işgalini rahatlıkla önleyebilirdi. Şöyle ki, reform 
olarak önerdiğimiz sistemde Rusya’nın daimi üye-
liği rahatlıkla kaldırılabilecekti. Daimi üyeliğinin 
kaldırılması endişesi bile bugün Rusya’ya uygula-
nan “ekonomik nitelikli yaptırımlar” dan hiç şüp-
hesiz ki daha etkili olacaktı. Reform olarak daimi 
üyeliğin kaldırılmasının mümkün olmaması halin-
de ise ikinci bir seçenek olarak yeni daimi üyelerin 
eklenmesi ve veto hakkının kaldırılması Rusya’ya 
karşı askeri kuvvet kullanılmasını içeren önlemler 
de dâhil olmak üzere daha nitelikli yaptırımların 
uygulanmasına olanak sağlayacaktı. Örneğin bu 
sistemde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali Gü-
venlik Konseyinin önüne geldiğinde veto hakkın-
dan yoksun olacak olan Rusya buradan çıkabilecek 
hiçbir kararı önleyemeyecektir.

Sonuç olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali BM sis-
teminin işlevsizliğini ve sadece sembolik değere 
sahip olduğunu gözler önüne sermiştir. Dünyanın 
bu işgal durumuna sessiz kalması başka işgalleri de 
tetikleyecek ve Milletler Cemiyeti’nin dağılmasın-
da gösterilen benzer gerekçelerle BM de tasfiye edi-
lecektir. BM’nin selefi MC’nin yaşadığı akıbeti ya-
şamaması için uluslararası sistem yeniden harekete 
geçmeli ve yukarıda önerilen formüller esasında 
yeni bir BM ve Güvenlik Konseyi dizayn edilme-
lidir. Dolayısıyla yeni işgallerin önlenebilmesi için 
Güvenlik Konseyinin daimi üyeliği kaldırılmalıdır. 
Bu mümkün değilse yeni daimi üyelerin eklenmesi 
ve veto hakkının kaldırılması gerekmektedir.

Sonuç olarak Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgali BM sisteminin işlevsizliğini ve 
sadece sembolik değere sahip olduğunu 
gözler önüne sermiştir. Dünyanın bu 
işgal durumuna sessiz kalması başka 
işgalleri de tetikleyecek ve Milletler 
Cemiyeti’nin dağılmasında gösterilen 
benzer gerekçelerle BM de tasfiye 
edilecektir. BM’nin selefi MC’nin 
yaşadığı akıbeti yaşamaması için 
uluslararası sistem yeniden harekete 
geçmeli ve yukarıda önerilen formüller 
esasında yeni bir BM ve Güvenlik 
Konseyi dizayn edilmelidir. 
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