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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Ukrayna, Doğu Avrupa’daki ülkeler arasında Rusya’dan sonra yüzölçümü en 
büyük ikinci ülkedir. Ülkeyi boydan boya bölen Dnieper Nehri, aynı zamanda 
başkent Kiev’i de üzerinde bulundurur. 2020 Dünya Bankası verilerine göre 
Ukrayna nüfusu 44,1 milyondur. 1993 yılında 52,1 milyon nüfusla zirve noktaya 
ulaşan Ukrayna nüfusu, bu tarihten itibaren düşüş trendinde olmuştur ve 
günümüzdeki nüfus artış hızı -%0,568’dir. Doğurganlık oranının %1,228 
olduğu ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 76,7, erkeklerde 66,9, 
nüfusun genelinde ise 71,8 yıldır. Nüfus yoğunluğunun km2 başına 76 kişi 
olduğu ülkede nüfusun %69,6’sı şehirlerde, %30,4’ü köylerde yaşamaktadır. 
Ülkenin en büyük şehirleri Kiev (2,7 milyon), Kharkiv (1,4 milyon) ve Dnipro’dur 
(1 milyon).4

Siyasi Yapısı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’dir demokrasi ile yönetilir. Ukrayna Cumhurbaşkanı 
iki turlu bir sistemde mutlak çoğunluk ile 5 yıllığına seçilir. Başbakan ise 
parlamentonun onayı ile Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Yürütme yetkisi 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında paylaşılır ve Cumhurbaşkanı, 
Savunma ve Dışişleri Bakanlarını atarken kabinenin diğer üyeleri Başbakan 
tarafından atanır. Ukrayna’nın halihazırdaki cumhurbaşkanı Volodymyr 
Zelensky, başbakanı ise Denys Shmyhal’dir.

2 https://translatorswithoutborders.org/language-data-for-ukraine
3 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/UKRAINE-2018-

INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf
4 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/ukraine
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Resmi Adı Ukrayna

Başkenti Kiev

Dili
Resmî dili Ukraynacadır. Ülkede, en çok konuşulan 
dil olan Ukraynacanın yanında Rusça, Belarusça, 
Romence ve Kırım Tatar Türkçesi gibi diller konuşulur.2

Dini %87,4 Hristiyan, %2 Diğer, %11 inançsız3

Nüfus 44.134.693

Nüfusun Etnik 
Dağılımı

Nüfusun çoğunluğu Ukraynalıdır. Azınlıklar
arasında Ruslar, Belaruslular, Polonyalılar ve Kırım 
Tatarları gibi etnik unsurlar bulunur.

Yüzölçümü 579.400 km2

Para Birimi Ukrayna Grivnası

Yönetim Şekli Tek kamaralı üniter çok partili cumhuriyet

Hükûmet
Cumhurbaşkanı: Volodymyr Zelensky
Başbakan: Denys Shmyhal
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Ukrayna Parlamentosu tek kamaralıdır ve 450 sandalyeli Yüksek 
Meclis’ten (Verkhovna Rada) oluşur. Yüksek Meclis üyelerinden 225’i ülke 
genelinden kapalı liste nispi temsil sistemi ile 5 yıllığına seçilir. Kalan 225 
üye ise tek üyeli seçim bölgelerinden 5 yıllığına seçilir. Seçimlere katılan 
partilerin parlamentoya girebilmeleri için %5 barajını aşmaları gerekir. 
Cumhurbaşkanının Yüksek Meclis’i fesih yetkisi vardır.5-6

2022 Rus İşgali
Ukrayna toprakları arasında yer alan Kırım, 2014 yılında Rusya tarafından 
ilhak edilmiştir. Hemen ardından Doğu Ukrayna’daki Donbass bölgesindeki 
ayrılıkçılar Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri olarak bağımsızlıklarını 
ilan etmişler, Ukrayna Devleti ile Rus destekli sözde cumhuriyetler arasındaki 
savaşta bugüne kadar yaklaşık 15.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Fransa 
ve Almanya’nın arabuluculuk çalışmaları sonuç vermemiş, sorun işgalin 
başladığı 2022 yılına kadar büyümüştür.7

2021 yılında Ukrayna sınırına asker yığmaya başlayan Rusya, Ukrayna’yı işgal 
etme niyetine ilişkin iddiaları reddetmiş ve asker yığma sebebinin güvenlik 
endişeleri olduğuna işaret ederek askerlerin geri çekilmesi için bazı şartlar 
öne sürmüştür. Ukrayna ve Gürcistan gibi eski Sovyet ülkelerinin NATO’ya 
alınmaması ve NATO’nun Doğu Avrupa’daki askeri faaliyetine son vermesinin 
aralarında bulunduğu bu şartlar ve Rusya’nın artan askeri hazırlığı savaşa dair 
kaygıları artırmıştır.8 22 Şubat 2022’de ise Rusya, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk 
Halk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını tanıdığını ilan etmiştir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce işgal iddialarını reddetmiş 
olmasına rağmen 24 Şubat 2022’de yine onun emriyle Rusya’nın Ukrayna’daki 
“özel askeri harekatı” başlamıştır. Putin, Rusya’nın amacının “Ukrayna’nın 
silahsızlandırılması” ve bir Yahudi olan Cumhurbaşkanı Zelensky’ye işaretle 
“Nazilerden arındırılması” olduğunu açıklamıştır.9

Rusya Devlet Başkanı Putin, öteden beri Ukrayna’nın
bir devlet olarak varlığını reddeden açıklamalarda
bulunmuştur. Ukrayna’nın Lenin tarafından
oluşturulduğunu ve esasında Rus toprağı
olduğunu defalarca ifade eden Putin,
2021’de konuya ilişkin yazdığı “Ruslar
ve Ukraynalıların Tarihsel Birliği Üzerine”
başlıklı yazısında10 tarihsel süreci
kendi açısından yorumlamıştır.11

Ukrayna’daki savaş halen
sürmektedir ve savaşın
nasıl sonuçlanacağı
merak konusudur.

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2020

5   https://www.electionguide.org/countries/
6   https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ukraine/political-context
7   https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2021/11/28/what-triggered-

tension-between-ukraine-and-russia
8   https://www.aljazeera.com/news/2022/2/13/timeline-how-the-ukraine-russia-

crisis-reached-the-brink-of-war
9   https://www.bbc.com/news/world-europe-56720589
10 http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
11 https://www.aljazeera.com/news/2022/2/24/vladimir-putins-long-obsession-

with-ukraineü
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GSYİH 155.499 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 3.725 dolar

GSYİH Büyüme Hızı -%4

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%3,351

Milli Gelir (Atlas Metodu) 149,185 milyar dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı -%2,557

Kişi Başı Milli Gelir 3.570 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı -%1,897

Enflasyon %2,732

Resmî Döviz Kuru 27 Ukrayna Grivnası ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %9,48

Genç İşsizlik Oranı %19,26

İşgücü 20.425.900
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Ukrayna ekonomisi, yıllar süren siyasi ve ekonomik sıkıntılardan sonra şu 
yıllarda yeni yeni istikrar kazanmaya başlamıştır fakat 2019’un sonunda ortaya 
çıkan COVID-19 salgını Ukrayna ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Pandeminin 
ikinci yılını doldurmasıyla dünya ekonomisi kayıplarını telafi etmeye başlamış, 
Ukrayna ekonomisi de tekrar gelişmeye başlamıştır. IMF gibi kurumların 
Ukrayna tahminlerinde 2022 ve 2023 için %3,5 büyüme beklenmekteydi fakat 
24 Şubat 2022’de başlayan Rus işgali tahminlerin değişmesine yol açmıştır. 

Pandemi döneminde Ukrayna’nın COVID-19’la mücadele sürecinde IMF 
tarafından 5 milyar dolarlık bir destek paketi sağlanmıştır. Bu pakete dayalı 
ekonomi politikalarında; krizin ekonomik etkilerinin hafifletilmesi, merkez 
bankası bağımsızlığının sağlanması, finansal istikrarın sağlanması, elde 
edilen kazanç korunarak yolsuzlukla mücadeleye devam edilmesi konularına 
öncelik verilmiştir. IMF, aynı zamanda destekleme kredisi anlaşmasının 2022 
Haziran’ının sonuna kadar uzatılmasına da onay vermiştir.

Rusya’nın saldırısını takiben IMF ve Dünya Bankası ortaklaşa bir açıklama 
yayınlayarak saldırıyı kınamış ve Ukrayna’ya destek vereceklerini 
bildirmişlerdir. Ukrayna’nın acil finansman talebine muhtemel bir Hızlı 
Finansman Enstrümanı (RFF) ile karşılık veren IMF ile birlikte Dünya Bankası; 
hızlı bütçe desteği operasyonu ve hızlı sağlık ve eğitim desteğini kapsayan 3 
milyar dolarlık bir destek paketi hazırlamaya başlamıştır.

Savaş öncesinde, düşen nominal GSYİH ile COVID-19 kaynaklı mali teşvikler 
var olan bütçe açığını artırmıştır. IMF’ye göre 2020’de %5,2 olan bütçe 
açığı 2021’de düşerek %4 olmuştur. Önümüzdeki yıllarda daha da düşmesi 
beklenen bütçe açığının savaş kaynaklı masraflar ve azalan gelirler sebebiyle 
tahminlere uymaması beklenmektedir.12

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’nin ekonomi başdanışmanının yaptığı 
açıklamalara göre Rus işgali ile Ukrayna ekonomisinin yarısından fazlası 
faaliyetini durdurmuş, ülkenin 100 milyar dolar değerindeki ekonomik 
altyapısı imha edilmiştir. Başta IMF ile ABD gibi ülkeler ekonomik destek 
vereceklerini ilan etmişse de bu desteklerin bu yıl için Ukrayna ekonomisinin 
alacağı yıkıcı zararı önleyememesi beklenmektedir.13

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

Ukrayna’nın ana ihracat kalemleri tahıl, demir ve çelik, yenilebilir yağlar, 
cevherler ve elektrikli makinelerdir. Ana ihracat ortakları ise Çin, Polonya, 
Rusya, Türkiye ve Almanya’dır.

Kaynak: ITC Trademap

Ukrayna’nın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar, makineler, demiryolu harici 
araçlar, elektrikli makineler ve eczacılık ürünleridir. Ana ithalat ortakları ise 
Çin, Almanya, Rusya, Polonya ve ABD’dir.

Kaynak: ITC Trademap

Türkiye-Ukrayna İlişkileri
Türk ve Ukrayna halkları arasındaki ilk anlaşma, Ukrayna’daki Kozaklar ile 
Osmanlı Devleti arasında 1649’da imzalanmıştır. Osmanlı Devleti 1918 yılında 
Ukrayna Halk Cumhuriyeti’nin tanıyan ilk ülkelerden biri olmuş ve ilerleyen 
süreçte ülkeler arasında diplomatik temsilcilikler açılmıştır. SSCB’nin 
dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Ukrayna’yı ilk tanıyan ülkelerden 
biri yine Türkiye olmuş; ülkeler arasında 1993’te dostluk ve iş birliği anlaşması 
imzalanmış ve 2011’de ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. 
2017’den bu yana vize muafiyeti uygulamasına geçilmiş ve vatandaşlara 
kimlikle seyahat imkanı tanınmıştır.14

12 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ukraine/economical-
context?vider_sticky=oui

13 https://www.ft.com/content/33df4912-3926-4264-a706-aead38054335
14 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ukrayna-ve-turkiye-iliskilerinin-30-yilini-

kutluyor/2448779
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  DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2018 2019 2020

İHRACAT 47.334.680 49.853.049 49.388.093

İTHALAT 57.187.093 60.684.881 53.978.092

HACİM 104.521.773 110.537.930 103.366.185

DENGE -9.852.413 -10.831.832 -4.589.999

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 49.853.049 49.388.093

Tahıllar 9.633.332 9.417.292

Demir ve çelik 8.735.990 7.690.483

Hayvansal veya bitkisel yağlar ve 
ürünler, yenilebilir yağlar

4.732.236 5.759.568

Metal cevheri, cüruf ve kül 3.590.242 4.420.742

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

2.772.039 2.546.419

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 60.684.881 53.978.092

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

12.172.489 7.753.179

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

6.658.112 6.073.414

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışın-
da araçlar, aksamı ve aksesuarları

5.796.661 5.504.000

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

6.654.727 5.367.495

Eczacılık ürünleri 2.143.147 2.522.805



Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta denge politikası izlemektedir. 
Savunma sanayii ve enerji alanlarında Rusya’yla önemli bir işbirliğine sahip 
olan Türkiye, Ukrayna’nın savunma sanayiinde yatırımlarda bulunmaktadır 
ve sattığı droneların birlikte üretilmesi konusunda Ukrayna’yla bir anlaşma 
imzalamıştır.15 Jeopolitik konumu gereğince mevcut savaşta önemli bir etkiye 
sahip olan Türkiye, kendisine Boğazlar’ı savaş gemileri için kapatma hakkı 
tanıyan Montrö Anlaşması’nın ilgili hükmünü uygulayacağını açıklamıştır.16

Ülke Tarihi
Oldukça köklü bir tarihe sahip olan ve Ruslardan Altınordu Devleti’ne, Kırım 
Hanlığı’na kadar birçok devletin hükümranlığı altında bulunan Ukrayna, 
1918’de Ruslardan bağımsızlığını ilan etmiştir. Ukrayna, çok geçmeden 
kurulan Sovyetler’in toprakları arasına katılmış, II. Dünya Savaşı’nda Nazi 
Almanya’sı ile Sovyetler arasındaki savaşın gerçekleştiği bölge olmuştur. 
1944 yılında, 200.000 Kırımlı Tatar, Stalin tarafından Nazilerle işbirliği 
yaptıkları suçlamasıyla Sibirya’ya sürülmüştür. 1986 yılına gelindiğinde 
Sovyet Ukrayna’nın Çernobil kentindeki nükleer santral patlamış, patlama on 
binden fazla insanın hayatına mal olurken milyonların sağlığını etkilemiştir.

Sovyetler’in dağılma sürecinin başında, 1991’de Ukrayna bağımsızlığını ilan 
etmiştir. Bağımsızlığından bu yana, iktidara gelen Rus yanlısı rejimlerin ilki 
2004 yılındaki Turuncu Devrim, ikincisi 2014 yılındaki Meydan Devrimi olmak 
üzere iki defa deviren Ukrayna, söz yerindeyse tarihinin başından beri Rus 
etkisi altındadır.17 Ukrayna, 24 Şubat 2022’de Rus işgaline uğramıştır ve savaş 
halen sürmektedir.

Ülkede İslamiyet
Ukrayna’da Müslümanlar azınlıklar arasındadır ve değişen rakamlar 
bulunmakla beraber Rus işgali altındaki Kırım da dahil edildiğinde Ukraynalı 
Müslümanların sayısı bir milyonu bulmaktadır. Bunların yaklaşık 500.000’i 
Kırımlı Tatar Müslümanlardan oluşmaktadır. Ukrayna’daki Müslümanlar çeşitli 
İslami merkezler ve Müslüman liderlere sahiptir ve dinlerini diğer Avrupa 
ülkelerine nazaran daha rahat yaşamaktadırlar.18

COVID-19
Ukrayna’da ilk COVID-19 vakası 3 Mart 2020’de kaydedilmiştir. Diğer 
Avrupalı ülkelere nazaran hem COVID-19’la mücadelede hem de aşılama 
kampanyalarında geride kalan Ukrayna, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat 
2022’ye kadar nüfusunun yalnızca %35’ini aşılayabilmiştir. Şubat ortalarında 
yapılan COVID-19 testlerinin %60’ının pozitif çıkması, yeni çıkan Omicron 
varyantına olduğu kadar ülkenin düşük aşılama oranına da bağlanmıştır. 
Savaşın başladığı bu dönemde ise sığınaklarda ve diğer alanlarda biriken 
kalabalıklar ve insanların temel hijyen ihtiyaçlarından yoksun tutulmaları 
sebebiyle COVID-19 vakalarında bir sıçrama beklenmektedir.19 DSÖ verilerine 
göre 17 Mart 2022 itibariyle kaydedilen COVID-19 vakaları 4.922.901’e ulaşmış, 
virüs kaynaklı ölümler ise 107.412’ye ulaşmıştır.

15 https://www.aljazeera.com/news/2022/2/24/ukraine-asked-turkey-to-close-
black-sea-waterways-to-russia

16 https://www.aljazeera.com/news/2022/3/1/turkey-blocks-warships-from-straits-
amid-russia-ukraine-crisis

17 https://www.bbc.com/news/world-europe-18010123
18 https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/ukrainian-muslims-

root-for-ukraine-407839.html
19 https://time.com/6153254/ukraine-russia-war-covid-19/
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ne manaya geldiğini anlamaya çalışıyoruz. 
Ülkemizde konuya hâkim pek çok uzmanın derinlemesine analizler yaptığını 
görüyoruz. Bunula birlikte Machiavelli’e taş çıkaracak şekilde, ulusal menfaat 
veya ideoloji adına, her türlü ahlaki ilkeyi yok sayan bakış açılarının da yüksek 
perdeden dillendirildiğine şahit oluyoruz. Hâlbuki ahlaki kaybın hiç bir maddi 
kazançla telafi edilemeyeceği açıktır. Uluslararası ilişkiler çalışan biri olarak 
elbette realist olguların farkındayım. Ancak bizlerin, birey devlet ikileminde, 
bireyin tarafında yer alarak mekanik devlet düşünce ve eylemlerine ahlaki 
değerler veya engeller koymamız gerektiğine inanıyorum. Ülke menfaati 
için ne gerekiyorsa yapılmalıdır diyerek zihninin ahlaksızlığını ülkenin 
faydasına çevirme kıvraklığını gösteren kişilerin, bilmem kaç kilogramlık 
cüsselerini devletin cüssesiyle eşleştirme cüretini göstererek “kamusal kibir”

1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

ürettiklerine şahit oluyoruz. İlk sözüm, gölgelerinin kaynağını, kafalarının 
yarıçapında sananlara olsun: “Merak etmeyin. Yüz yıldır (hatta bin yıldır) 
varlığını güçlü şekilde devam ettiren müstesna bir devlette ve bu devletin 
bağımsız şekilde egemenliğini sürdürdüğü coğrafyasında yaşıyoruz. 

Tarih boyunca bu devlette yönetici vasfına ermiş insanların rasyonel kararlar 
alacak ve politika yapacak kapasiteleri hep olmuştur ve bugün de vardır. 
Buradan kara kalplerin stratejik açıklama diye kin kusmalarına ekmek 
çıkmaz.”

Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde başlatmış olduğu bu savaşın gümbür 
gümbür geldiğini bu platformu takip eden herkes bilmektedir. Afganistan’dan 
çekilen ABD’nin veya Batı’nın Rusya’ya açık davetiye sunduğunu iddia etmiş 
ve Prof. Dr. Aleksander Lukin’e atfen Rusya Devleti’nin mevcut düzenden 
neden rahatsız olduğunu aktarmıştık. Lukin’e göre: “Batı 2. Dünya Savaşı’nı 
kazanan ve bedel ödeyen Rusların hakkını gasp etti. SSCB’de alamadığımız 
hakkımızı istiyoruz.” Rusya’nın içeriği tam da net olmayan haklarını alabilmesi 
veya daha fazla şey kaybetmesi savaşın sonucuna bağlı. Ancak şimdiden 
küresel çapta savaş sonrası yeni bir düzenin oluşacağı açıktır. Şimdi akla 
gelen yeni durumları ele alalım.
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3. Dünya Savaşı
Tarih iki dünya savaşı gördü. Bu savaşları dünya savaşı yapan unsur savaşların 
etki ettiği coğrafyalar olmasıyla birlikte sistemsel yaklaşımlarıydı. Üçüncü 
olarak da mobilizasyonları bu savaşları dünya savaşı olma ligine taşıdı. Başka 
bir ifade ile dünyada yaşanan ekonomik, siyasi ve kültürel tüm olayların bir 
anda farklı alanlara kayması veya ortadan kalkması anlamına geliyordu. 
Bugün Rusya ve diğerleri var. Rusya’nın tüm dünyanın mevcut işleyişini bir 
anda kıtala uğratıp yeni gerçeklikler yaratması, bu gerçekliği yaratırken de 
dünyada kendisine hatırı sayılır miktarda müttefik devlet bulması mümkün 
gözükmüyor. Bir tek istisnası nükleer silah kullanımıdır. Nükleer silahların 
kullanımı bambaşka bir dünya ortaya çıkarır ki o vakit konuşulacak şey 
bizatihi hayatın mevcudiyeti olur. Bu sebeplerle bu savaşı 3. Dünya Savaşı 
veya bu savaşın arifesi saymak doğru değildir.

Bir başka önemli durum da dünya savaşının ne olduğuna dair algımızdır. Bazı 
kavramları çok kolay kullandığımızı düşünüyorum. Dünyanın sonu geldi, yeni 
dünya savaşı, küresel kriz, ülke battı, ABD çöküyor, AB bitti vs. Bu tür sözler 
genellikle korku, temenni veya ideolojik bir niyetten öteye geçmiyor. Dünya 
savaşı denilen şeyi değil yaşamak, kitaplarda okurken bile dehşete düşüyor 
insan. Yoksa bu savaşlar öyle televizyon veya youtube’de biraz seyredip 
devamını yarına bırakacağımız olaylar değil. Dolayısıyla mevcut çapıyla ve 
aktörlerin konumuyla bu savaş dünya savaşı değildir ve böyle bir savaşa kapı 
aralamaz.

Batı’nın Sert Tepkisi
Batı beklenilenin çok üstünde bir tepi vermiştir. Bunun böyle olması bazı 
kişilerde Ukrayna’nın Batı’nın oyununa mı geldi sorusunu akıllara getirmiştir. 
Durum bundan farklıdır. Şöyle ki Putin, Batı’nın unuttuğu veya unutmak 
istediği karanlık günleri bir anda gözleri önüne sermiştir. İki dünya savaşının 
film ve resimlerinde görünen yıkılmış şehirler bir anda televizyon ve internetle 
evlere girmiştir.

Batı’nın sert tepkisine sebep olan ikinci unsur Rus korkusudur. Batı’da 
hemen hemen hiç bir başkent yoktur ki bir zamanlar Rus orduları tarafından 
işgal edilmemiş olsun. Bu başkentlere Berlin ve Paris de dâhildir. İmkânı 

olduğunda Fransa ve Almanya’nın dahi başkentlerini işgal edecek askeri 
kurmay hafızaya sahip Rusya’nın Ukrayna’da durdurulmadığı takdirde nerede 
duracağı kestirilemez. Bu anlamsız bir korku değildir. Hele hele bir Polonyalı 
için geceleri uykuların haram olmasına yeter de artar bir korkudur. Ayrıca 
unutulmamalıdır ki Ayastefanos dediğimiz yer bugün Bakırköy ilçesine bağlı, 
eski Atatürk Havaalanı’nın da içinde bulunduğu Yeşilköy semtidir.

Batı’nın tepkisindeki temel motivasyonun Rusya’yı cezalandırmaktan öte 
caydırmak olduğu görülmelidir. Batı, özellikle Avrupa Birliği (AB) Rusya’ya 
bu tür bir işgali bir daha aklına dahi getirmemesine sebep olacak yaptırımlar 
uygulamaktadır. Zira Rusya’nın Ukrayna’yı sudan sebeplerle işgal girişimi 
Avrupa’nın hali hazırda dengesini bozmuştur. Avrupa’nın mevcut durumda 
pozisyon değişikline sebep olan unsurlar toprak güvenliği, göç ve enerji 
güvenliği olarak üç temel bölüme ayrılabilir.

Güvenlik sadece yukarıda belirtildiği gibi işgal sırasını bekleyen Avrupa 
ülkeleri algısını içermiyor. Aynı zamanda bu algıya karşı verilen tepiyi de 
içermektedir. Örnek vermek gerekirse Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerinin 
konuşulması yepyeni bir dönemi haber vermektedir. AB’de temsil edilmeyen 
ve çoğu kez sadece eleştiri konusu olan Türkiye ve İngiltere gibi ülkeler AB 
için sınırlarını korumaya aday güçlü aktörler olacaklardır. Ayrıca bu işgalin 
Avrupa için sadece siyasi değil maddi bir karşılığı da oluyor. Örneğin bir 
gecede Almanya’nın 100 milyar dolar gibi devasa bir bütçeyi savunma için 
onaylaması büyük şaşkınlık yaratan durumdur. Çünkü tüm dünyanın yıllık 
asker ticaretinin 580 milyar dolar ve tüm savunma harcamalarının 2 triyon 
dolar2 olduğu hesap edilirse Almanya’nın harcamayı düşündüğü paranın 
büyüklüğünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. 

2 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/military-spending-by-
country.
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Ukayna’nın nüfusu dikkate alındığında hareket halindeki nüfus gittikleri 
ülkelerdeki demografik yapıları değiştirmeye adaydır. Örneğin Moldova 
Dışişleri Bakanı’nın 13 Mart 2022 tarihli açıklamasına göre Moldova’ya gelen 
göçmenlerin ülke nüfusunun %4’ünü geçtiğini bildirdi. Moldova’da azınlık 
sorunu ve politik herhangi bir özel talebi olmayan Ukraynalıların ilerleyen 
zamanlarda yeni siyasi taleplerle gelmesi kaçınılmazdır.

Avrupa enerji ihtiyacını büyük oranda Rusya’dan sağladığını gördü. Bu durum 
kriz anında büyük bir tehdide dönüşmüştür. Buna karşılık Avrupa’da enerjinin 
hem türü hem de kaynağı çeşitlendirme politikaları ve yeni angajmanları 
gerektireceği ortaya çıktı. Daha çok nükleeri mi yoksa daha çok farklı 
kaynakları mı (nakliye maliyeti ve enerji güvenlik riskleri değişecektir) tercih 
edeceklerini zaman gösterecek. Ancak bugünden belli olan Avrupa’nın enerji 
talebini karşılamada bundan sonra Rusya örneğinde olduğu gibi büyük oranda 
bir ülkeye veya coğrafyaya angaje olunmayacağıdır. 

Yeni İdeolojik Yaklaşımlar
Bir dünya savaşından bahsetmek imkânsız ancak yeni ideolojik, ekonomik ve 
bu ideoloji-ekonomiye uygun yeni yönetim modelinin ortaya çıkacağı açıktır. 
Putin yeni modelin otokratik tarafını, Batı demokratik tarafını tutmaktadır. Eğer 
Rusya mutlak bir zaferle ayrılırsa ve genişlemeyi Sırbistan gibi büyük çaplı 
ülkelerde iktidar değişimi olarak inşa ederse, dünyaya nur topu gibi yeni bir 
yönetim modeli (putinokrasi) doğacaktır.  Putinokrasi rejiminde demokrasi 
yönetilen bir unsur, Batı da ise demokrasi yöneten unsur olacaktır.

Tarihin her döneminde iktidar olmuştur. Devlet iktidar demektir. Ancak 
demokraside iki önemli unsur vardır. Birincisi muhalefetin olması ikincisi de 
iktidarın bir sistem içinde ve kansız devridir. Rusya bu ikisini de demokrasi 
altında uygulamayan ülkedir. Bu bir yönetim modelidir. Bu model İran, Çin ve 
Arap coğrafyasında gördüğümüz yönetim modelinden farklıdır. İhraç edilebilir 
bir modeldir. Bu modelde muhalefet vardır ama muhalefet mevcut iktidarın 
bir parçasıdır. Eğer geleneksel manada bir muhalefet yapılırsa zaman içinde 
ortaya çıkan ilk krizde bu muhalefet tasfiye edilir. Örneğin Rusya Muhalefet 
Lideri Boris Nemstov 2015’de kızıl meydanda bir köprü üstünde sabah 9.30 da 
öldürüldü. Mevcut muhalefet lider Aleksei Navaliyn zehirlendi. Hala hapiste ve 
Putin orda olduğu müddetçe dışarı çıkma ihtimali de yoktur. Savaşın Putin’in 
istediği gibi gitmesi Navaly’in içeride öldürülmesi demektir.

Uluslararası Düzenin Değişmesi
Uluslararası düzen, düzenin sahibi tarafından ihlal edilmektedir. Rusya’nın 
daha savaşın ikinci günü nükleer silah sözünü sarf etmesi mevcut düzenin 
büyük oranda aşındığını göstermiştir. Konunun uzmanlarına göre nükleer 
silah kullanımı sonrası oluşacak toz bulutlarının güneşi yıllarca kapatması 
ve hayatın gezegende bitmesi ihtimalini doğurmaktadır. Şu an dünya “do 
not look up” filminin fragmanını yaşamaktadır. Putin nükleer silah tehdidiyle 
sadece Batı ülkeleri ve dünyayı değil, Allah’ı ve onun yarattığı nizamı tehdit 
etmiştir.

Uluslararası düzende Avrupa’nın kurumsal olarak içerde tuttuğu ancak 
politik kararlarda mesafeli olduğu Türkiye ve İngiltere gibi ülkeler politik güç 
kazanmıştır. Gelecekte bu ülkelerin Batı siyasetinde daha çok söz sahibi 
olacağı açıktır. Şüphesiz bu pozisyon söz konusu ülkelerin elitleri tarafından 
hemen satın alınmayabilir. İçerde Batı şüpheciliğiyle siyasi, ekonomik ve 
politik kariye edinmiş aktörler yeni oluşumu fırsat değil tehdit görecektir. 
Bu durumda yeni ideolojik yaklaşım gerilimi (putinokrasi-demokrasi) ulus 

devletlerde vuku bulacaktır. Ancak bu iç sürtüşmelerden Batı taraftarlarının 
eli daha güçlüdür. Ancak diğer güçler direnmeden mevzilerini ve güçlerini 
devretmeyebilir ve bu ülkelerde gereksiz iç enerji tüketimi yaşanabilir.

Güvenlik konusunda ülkeler uluslararası düzene şüpheli yaklaşacak, iki ülkeyi 
birbirine eşit ve egemen kılan şey sahip oldukları askeri kapasite olacaktır. 
Çok açık ki belirli bir potansiyelin altında olan ülkeler ya nükleer bir gücün 
şemsiyesi altına girecek ya da nükleer silah elde etme peşine düşebilir. Her 
güvenlik şemsiyesinin kendine has yönetim modeli olacağından dünya 
tekrardan, bazı yönetim biçimlerinin blok halinde hareket ettiği, ancak 
akışkan bir yapıya bürünebilir. Bu akışkanlık içinde ABD başat aktör olduğunu 
ilan etmiştir. ABD’nin kurmay aklının ve küresel çapta olaylara hâkimiyetinin 
önemi ve gücü savaşta açık bir şekilde ortaya çıktı. Avrupa’nın çok hızlı karar 
almasını etki eden politikalarıyla, Avrupa’nın kendisi için bir rakip değil, onun 
korunması gereken ABD hinterlantı (etki alanı) olduğunu göstermiştir.

Çok uluslu şirketler ve ekonomik olarak güçlü insanların devletin karar alma 
iradesine karşı ne kadar zayıf oldukları ortaya çıkmıştır. Bu savaş, devletler 
tarafından hem ahlaki hem de siyasi bir norm ortaya konulduğunda, bu 
norma uymanın sıradan bir kişi ile milyarderin farkı kalmayacağını bizlere 
göstermiştir. Devletler şirketler üzerinde mutlak egemenliğini ilan etmiştir.

Devletler özellikle gıda güvenliği konusunda çok hassas davranacaklardır. En 
az ithalat ile elde edilen gıda, daha ucuz elde edilenden daha değerli olacaktır. 
Bu durum ülkelerin tarım kapasitelerini en üst seviyeye çıkarma çabalarını 
artıracak ve yaptırımlarda tarımsal üretim öncelikli olacaktır. Aynı şey imalat 
sanayi için de geçerlidir. Böylece küresel ekonomilere alternatif bölgesel 
ekonomik birimler oluşabilir.

Askeri olarak Bayraktar TB2’nin Rus Ordusu’na karşı ortaya koyduğu 
performans konvensiyonel (geleneksel) savaş düzenini değiştirmiştir. Ordu 
yapılanmaları ve özellikle hava kuvvetlerinin muharip unsurlara eklenmesi 
yeniden gözden geçirilecektir. Videolardan gördüğümüz kadarıyla Bayraktar 
sadece vurucu güç değil aynı zamanda obüsler ve füzeler için hedef belirleme 
işlevi de görmektedir. Şehir savaşlarında ince ameliyatlar yapacak yeni bir 
konvensiyonel kurmay zeka ve teknoloji ortaya çıkmıştır.

Savaşın çok büyük dönüşümlere sebep olacağı şimdiden ortaya çıkmıştır. 
Bu savaş denildiği gibi 2. Dünya Savaşı sonrası orya çıkan en önemli krizdir. 
Avrupa’nın göbeğinde iki devin kapışması herkesi kendisine getirecektir. 
Türkiye’nin pozisyonunu başka bir yazıda değerlendirmek gerekir. Şimdilik 
çarşambadan belli olan perşembenin sabahında neler yaşanabilir onu 
görmeye çalıştık. Çarşamba da Perşembe kadar uzun olacak. Bu çok büyük 
bir kriz ve bu krizde kimseye haftanın yedi günü cuma değil.3

3 „Deliye her gün bayram” anlamına gelen bir Rus atasözü: “Sana her gün Cuma 
(семь пятниц на неделе)”.
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin başlamasının hemen ardından küresel 
anlamda bir kamuoyu hızlı bir şekilde oluştu. Avrupalı ülkeler ve ABD, 
Rusya’ya karşı bir cephe oluşturdu ve yaptırım kararları, kınamalar başta 
olmak üzere Rusya’yı zor durumda bırakacak pek çok faaliyet için harekete 
geçildi. Söz konusu Avrupa ülkesindeki bir çatışma olunca Batılı devletlerin 
insani duyarlılığı ön plana çıktı. Ancak bu duyarlılığın altında derin bir ırkçı 
anlayış kendini gösterdi.

Mavi gözler, sarı saçlar, ırkçı beyinler: Ukrayna krizi Batı toplumlarına kök 
salmış ırkçılığı nasıl gözler önüne seriyor? Bazı Avrupalı politikacıların, 
yetkililerin ve hatta gazetecilerin tepkisi, onların şaşkınlığını göstermekle 
kalmıyor, aynı zamanda ırkçılığa dayanan önyargılarını da gözler önüne 
seriyor. Bir Fransız sosyolog, çatışmalardan kaçan Ukraynalıların “mülteci” 
olarak tanımlandığını, geçen yıl ülkelerinden kaçan Afganların ise ağırlıklı 
olarak “göçmen” olarak tanımlandığını belirtti. Fransa Ulusal Meclisi üyesi 
Jean-Louis Bourlanges, bir yayın sırasında Ukraynalı mültecilerin “çok kaliteli 
bir entelektüel göçmen” olacağını söyledi. İngiltere’nin ITV’sinde Polonya’daki 
bir muhabir, “Bu, gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil. Burası

1 Sakarya Üniversitesi Uluslararası ilişkiler

Avrupa” dedi. Ukrayna’nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze 
BBC’ye yaptığı açıklamada, çatışmadan kaçan beyazları izlemenin onun için 
daha zor olduğunu öne sürdü. “Benim için çok duygusal çünkü mavi gözlü ve 
sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum” dedi. 

Buna benzer pek çok ırkçı ifade farklı medya ve muhabirler tarafından 
gündeme getirildi. Batılı devletlerin yalnızca kendi gibi olanlar olarak 
tanımladığı insanlara karşı gösterdiği vicdani hassasiyet ve insan hayatına 
verdiği değer esasen dünyadaki kaos ve çatışmanın sürmesine olanak 
sağlayan bir zihniyetin ürünüdür. Ötekileştirme ve ötekini değersizleştirme bu 
anlayışın ürünüdür. Ölen insanların onlar için hangi kategoride olduğu önemli 
görülmektedir zira yıllardır Müslüman coğrafyalarında ölen insanlar için hiçbir 
Batılı devlet böylesi bir hassasiyet göstermemiştir. Müslümanların uğradığı 
zulme karşı tepkisizlik, yalnızca Batılı devletlerin tarafından değil Müslüman 
devletler tarafında da var olmaktadır. İşte bu tepkisizliği ele alacağımız 
yazımızın örnek vakası Filistin halkının maruz kaldığı zulüm ve dünyanın buna 
karşı eylemsiz duruşu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, çifte vatandaşlığa sahip, pişmanlık duymayan 
bir Yahudidir. Birçok kez, BM’nin bir Filistin Devletini meşru olarak tanımasına 
ve İsrail Devleti’nin Filistin halkına karşı yaptığı tüm vahşet nedeniyle yaptırım 
uygulamasına karşı oy kullandı. Ancak bugün tüm dünyadan kendi devletine 
karşı yapılan saldırılara karşı yardım istiyor. Zelensky, Filistin halkının da insan 
olduğunu unutmuş. Yaşama, özgürlük ve insanlık onuruna ilişkin temel hakları 
hak ediyorlar. İşgalci Yahudi Siyonist yönetim tarafından Filistinlilerden alınan 
bu hakları umursamıyor. 
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Bugün ki İsrail-Filistin çatışmasının temelinde yatan düşünceyi ele alacak 
olursak konuyu daha anlamlı bir zemine çekmiş olacağım. “Bitmeyen 
Mitolojiler: ABD, İsrail ve Arap-İsrail Çatışması, 1917-2020” kitabının yazarı 
Jerome Slater “Hem İsrailliler hem de Amerikalılar arasında, bu kadar kötü 
anlaşılmış, sürekli büyüyen ve ezici tarihsel kanıtlara karşı bu kadar duyarsız 
ve mitolojinin bu kadar yıkıcı sonuçlara yol açtığı başka bir çatışma olmamıştır” 
diyerek İsrail-Filistin çatışmasından bahsetmiştir. İsrail’i kuran mitolojik değer 
ise tam olarak “Siyonist” mitolojinin ürünüdür. İşte bu mitolojinin anlamsız 
şekilde etkileyebildiği kitleleri de peşinden sürükleyerek dünyayı bir felakete 
götürdüğü ifade edilmektedir. Slater eserinde İsrail’in yaygın “Özgün Vatan, 
Sürgün Miti”ne bakmak için 2.000 yıl geriye gitmiştir. 66-70 yıllarında Roma’ya 
karşı Yahudilerin isyanından sonra, “Siyonist mitoloji, ‘Romalılar MS 70 ile 135 
yılları arasında tüm ulusu harap etmiş, 600.000 kadar Yahudi’yi katletmiş ve 
bu sayının yarısını esir almış olabilir” diyor. Bundan yüz yıllar sonra Avrupa’da 
ortaya çıkan bir karakter bu sefer daha ileri gitti ve bir soykırım başlattı. O 
kişi Adolf Hitler’di. Yahudi düşmanlığı, Adolf Hitler’in düşüncesinde ve Nazi 
ideolojisinde önemli bir rol oynamıştı. Hitler Yahudi nefretini icat etmemiştir. 
Avrupa’daki Yahudiler, genellikle dini nedenlerle, Orta Çağ’dan beri ayrımcılığa 
ve zulme maruz kalmışlardır zaman zaman. Hıristiyanlar, Yahudi inancını 
ortadan kaldırılması gereken bir sapkınlık olarak görmüşler, Yahudiler bazen 
din değiştirmeye zorlanmış ya da 
belirli meslekleri yapmalarına izin 
vermemişlerdir. 19. yüzyılda din 
daha az önemli bir rol oynamaya 
başlamıştı Fransız Devrimi 
sonrasında. Bunun yerini ırklar 
ve halklar arasındaki farklılıklar 
hakkındaki teoriler aldı. Örneğin, 
Yahudilerin Almanlardan farklı 
bir halka ait olduğu fikri tutuldu. 
Hristiyanlığa geçen Yahudiler bile 
soyları nedeniyle hala ‘farklı’ olarak 
belirtilmişti. 

Hitler, “Aryan” olarak adlandırdığı 
“saf” Alman ırkının üstünlüğü 
fikrine ve bu ırkın yayılması için 
“Lebensraum”a, yani yaşam alanına ihtiyaç duyduğuna kafayı takmıştı. İşte tam 
olarak burada mazlumun zalime dönüşme serüveninin örnekliği başlamaktadır.

Siyonizm’in “Üstün Irk” düşüncesi ve Büyük İsrail devletini kurmak için 
yayılmacı bir stratejiyi hedef olarak belirlemesi tam olarak da Hitler’in ırkçı 
düşüncesinin temellerinde yükselen ve milyonlarca insanın ölümüne neden 
olan düşünce ile aynı yola çıkmaktadır. İsrail’in izlemiş olduğu politika ve sahip 
olduğu zihniyet yalnızca bugünün ya da yalnızca Ortadoğu halkının değil bütün 
dünyayı ilgilendiren bir meseledir. Çünkü tarih boyunca bu düşünce ile hareket 
eden bütün aktörler dünyayı kendi amaçları için bir kaosa sürüklemekten 
kaçınmamışlardır. Bugün Filistinlilerin maruz kaldığı zulme karşı dünyanın 
sessizliği yarın tüm dünyayı kaosa sürükleyecektir. Temel hareket noktası veya 
motivasyonu kendi ulusunun ya da merkez devletin, aktörün menfaati olan tüm 
zihniyetler tarih boyunca yalnızca savaş ve yıkım getirmiştir. 

İsrail’in kendi güvenliğini sağlamak adına çevresindeki ülkeleri kaosa, 
istikrarsızlığa sürüklemek için yaptığı lobicilik faaliyetleri, çatışmacı ortamı 
alevlendirmek için yaptığı hamleler şimdiden dünyaya yeterince yurdundan 

edilmiş milyonlarca insan armağan etti. Çevreyi zayıflatarak merkezi kuvvetli 
tutmak isteyen İsrail, böylelikle yayılmacı bir girişimde bulunduğu zaman 
çevresinde güçlü bir direnişin olmayacağından emin olacağı zamana kadar 
Siyonist idealleri bekletmektedir. ABD’deki lobicilik faaliyetleri sayesinde İsrail, 
merkez devleti riske atmadan çevreyi zayıflatacak hamleleri, daha güçlü ve 
coğrafyada bulunmayan bir devlet üzerinden gerçekleştirmektedir. Arap-
İsrail Savaşları, 2003 Irak işgali, Suriye’deki iç savaş ve birçok diğer tarihi ve 
güncel gelişme İsrail’in büyük planının ön provaları olarak meydana gelmiştir. 
Hitler veya Napolyon benzeri bir yayılmacı politikanın kalıcılığının zayıflığının 
bilincinde hareket eden Siyonist akıl uygulamaya geçirdikleri her düşüncenin 
ve eylemin kalıcılığını önemsemektedirler. Bu nedenle daha önceki yüzyıllar da 
tarihin tanıklık ettiği yayılmacı politikalardan daha farklı bir yol izlenmektedir. 
İzlenen metot farklı olmasına rağmen sonuç aynıdır. Savaş ve yıkım yani zulüm.

Dünyanın bugün Ukrayna halkı için gösterdiği hassasiyeti İsrail zulmüne 
karşı da göstermeleri gerekmektedir. Bu bir bakıma kendi geleceklerini de 
ilgilendiren küresel bir sorundur. ABD ve onun siyaseti ve ekonomisi üzerinde 
oldukça önemli bir etkisi olan Siyonist Yahudiler küresel ölçekteki askeri ve 
ekonomik gücünü dünyayı daha fazla yaşanmaz bir hale getirmeden evvel 
durdurulması gerekmektedir. Bu da yalnızca karşı bir koalisyonun varlığı 

ile önlenebilecektir. Burada bu 
öncülüğü yapabilecek yegâne güç 
İslam merkezli bir güç olacaktır. 
Çünkü inancın temelindeki adalet, 
zulme karşı olma, kavmiyetçiliği 
yasaklama ve tüm insanlığın 
saadetine vesile olma anlayışı 
tarihsel tecrübesinden örnek 
bir metot ile hareket ederek 
bunu başarabilecektir. Bunun 
yolu da öncelikle Filistin-İsrail 
arasındaki sorunu kendi sorunu 
gibi benimseyen ve bu yönde 
sorumluluk bilinci ile hareket eden 
uluslararası aktörlerin, devletlerin 
işbirliği ile mümkün olacaktır.
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Rusya-Ukrayna Savaşı
Rusya-Ukrayna arasındaki kriz son dönemlerde zirve noktasına ulaşmış olsa 
da iki ülke arasındaki gerilim pek de yeni sayılmaz. 1991 yılında SSCB’nin 
dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden ülkelerden biri olan Ukrayna, SSCB’den 
ayrılıp bağımsızlığını ilan eden diğer ülkeler gibi Rusya’nın çok yönlü 
yaptırımlarına maruz kalmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
dünyada güç dengelerinin değişmesiyle oluşan yeni dünya düzeninde yeni 
adıyla yer alan Rusya Federasyonu, eski SSCB ülkelerini kontrolü altında 
bulundurmayı ulusal bir politika haline getirmiştir. Rusya bu ülkeler ile 
diplomatik, ekonomik, kültürel yakınlık kurmak ve sürdürmek için çeşitli 
politikalar uygulamıştır. ‘Bu ülkelerin diğer dünya ülkeleriyle olan ilişkilerine 
müdahale etmiş hatta Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Moldova gibi eski SSCB ülkelerinin AB ve NATO gibi Batılı kuruluşlarla yakın 
ilişkiler geliştirmelerine kuşkuyla yaklaşmış ve bu kuruluşlarla yakınlaşan 
ülkeleri çeşitli yöntemlerle cezalandırmıştır.’2

Bilhassa Ukrayna, Rusya için ismi geçen diğer ülkelere nazaran çok daha fazla 
tarihi, kültürel ve jeopolitik öneme sahiptir.  45 milyon nüfusu olan Ukrayna, 
Rusya dışında en fazla etnik Rus’un yaşadığı yerdir. Ayrıca konumu itibariyle

1 Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Batı’ya açılan bir kapı olması Ukrayna’nın önemini daha da artırmaktadır. 
Ukrayna’nın Batı ülkeleri ile iyi ilişkiler kurma çabaları, Rusya’nın aleyhine 
sonuçlar doğurabileceğinden Rusya-Ukrayna arası gerilimi yükseltmektedir.  
Rusya, SSCB’den ayrılıp bağımsızlığını ilan eden diğer ülkelere uyguladığı 
cezalandırma politikasını Ukrayna’ya da uygulamış, Ukrayna’yı önce 
ekonomik araçlarla, ardından da Kırım’ı kendine bağlayarak cezalandırmıştır.  

Bu gibi cezalarla Ukrayna’ya göz dağı vermeye çalışan Rusya hala 
Ukrayna’yı bağımsız bir devlet olarak tanımamaktadır. Ukrayna topraklarını 
anavatandan koparılan bir parça olarak kabul etmekte ve Ukrayna’yı kendi 
hakimiyetine almak için diplomatik, ekonomik ve askeri yönden her türlü 
yolu denemektedir. Rusya devlet başkanı ‘Putin bu tutumunu, Ukrayna’nın 
gerçek bir ülke olmadığını, Ukraynalıların ve Rusların “bir millet” olduğunu ve 
Ukrayna’nın gerçek egemenlik hakkından ancak Rusya’nın bir parçası olarak 
faydalanabileceğini söyleyerek meşrulaştırmaya çalışmaktadır.’3

Rusya’nın Ukrayna’yı himayesi altına almak istemesinin birçok mühim 
nedeni vardır. Etnik köken, kültür benzerliği, dini sebepler, tarihi ve coğrafi 
sebepler, ekonomik sebepler ve Ukrayna topraklarının stratejik konumu bu 
nedenlerden bazılarıdır. Şu anda Ukrayna toprağı olan başkent Kiev, Ruslar 
için oldukça önemli bir şehirdir. ‘Tarihte Kiev’i yönetimi altında tutan Ruslar, 

2 Osman Ağır, Rusya- Ukrayna Krizi’nin Avrasya Ekonomik Birliği Bağlamında 
Değerlendirilmesi, 2014, s.24.

3 Derya Azer, Rusya-Ukrayna Krizi Egemenliğin Geleceğini Belirleyebilir (Çeviri), TUİÇ 
Akademi, 2022
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Kiev’i ‘’Rus Şehirlerinin Anası’’ olarak isimlendirirler.’4 Hatta Kiev Rus tarihinin 
başladığı şehirlerden biri olarak kabul edilir. Tüm bu sebeplerden dolayı Rusya 
tarihten bu yana Ukrayna’yı hakimiyetine alma hedefi için en kanlı yolları dahi 
gözünü kırpmadan denemektedir. 

Rusya ile Ukrayna arasında oluşan krizin en somut ve en önemli nedeni, 
Kiev yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşmasıdır. Başta Amerika Birleşik 
Devletleri olmak üzere diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle yakın ilişiler kurmayı 
hedefleyen Ukrayna’nın Batı yanlısı tutumu Rusya’yı rahatsız etmiş ve iki ülke 
arasındaki gerilimi artırmıştır. ABD açısından ise Ukrayna, dünyanın farklı 
coğrafyalarında kendine tehdit oluşturabilecek potansiyel güçleri engelleme 
ve baş düşmanlarından olan Rusya’nın hâkimiyet alanını kısıtlaması 
nedeniyle büyük önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla Ukrayna ve Rusya 
arasındaki gerilim ABD’nin de müdahil olmasıyla zirve noktasına ulaşmıştır. 
Ukrayna’da 2010 yılında iktidara gelen Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor 
Yanukoviç’in, ülkesinin Batı’ya yönelmesini engellemek için 2013 yılında AB 
Ortaklık Anlaşması’nı askıya aldığını açıklaması Ukrayna tarihinde derin 
krizlerin başlamasına neden olmuştur. AB yanlıları bu kararı protesto etmek 
için sokaklara dökülmüş, ardından Rusya yanlısı kesimin de sokaklara 
dökülmesiyle olaylar büyümüştür. İki taraf arasında sık sık çatışmaların 
yaşandığı bu olaylar Meydan Olayları olarak bilinir. Bu olaylarından sonra 
Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç kaçarak Rusya’ya sığınmıştır. 
Viktor Yanukoviç’in kaçmasının hemen ardından hükumet değişmiş ve Batı 
yanlısı Hükümet iktidara gelmiştir. Rusya ise yeni hükûmeti tanımamış ve 
darbe girişimi olarak nitelendirmiştir. Bunun üzerine ‘16 Mart 2014 tarihinde 
referandum yapılmıştır. %83 oranında katılım oranının olduğu referandum 
sonucunda; Kırım’da %96,77, Sivastopol’de ise %95,6 oranında Rusya’ya 
bağlanmak yönünde oy kullanılmıştır. Bir gün sonra Kırım parlamentosu 
resmen Rusya’ya bağlanma talebini iletmiştir.’5 Referandum döneminde ‘Yeşil 

Adamlar’ diye isimlendirilen üzerlerinde hiçbir arma veya aitlik bildiren bir 
işaret taşımayan askeri güçlerin referanduma müdahale ettiği iddia edilse de 
Kırım resmen Rusya’ya bağlanmıştır. 

2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle Rusya-Ukrayna arasında 
alevlenen siyasi kriz 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Donbas Askeri 
Harekatıyla Ukrayna’yı vurmasıyla savaşa dönüşmüştür. ‘24 Şubat 2022 günü 
06.00 sularında Ukrayna’nın birçok şehir merkezini ve önemli noktalarını 
vuran Rusya, tüm dünyadan uyarılar ve yaptırım tehditleri almasına rağmen 
geri çekilmemektedir.’6 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında 18 Mart 2022 tarihi itibariyle toplam 
816 sivilin öldüğünü, 1333 kişinin ise yaralandığını açıkladı bununla birlikte 
binlerce Ukrayna vatandaşı da mülteci olarak dünyanın çeşitli ülkelerine 
göç etmeye devam etmektedir. Rusya bilhassa sivillerin yoğunlukta olduğu 
bölgelere ateş açmakta ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olmaktadır. Bu 
insanlık dışı harekâtı durdurması için birçok dünya ülkesinden kınama, tehdit 
ve uyarı alsa da hız kesmeden saldırılarına devam etmektedir. 

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski artan saldırılarla yükselen tansiyonu 
dindirmek için Rusya’ya ateşkes çağrısında bulundu ve Ukrayna’nın Rusya 
ve Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı ile birlikte katıldığı Üçlü Temas 
Grubu (TCG) içindeki barış görüşmelerini desteklediğini ve barış sürecinin 
yoğunlaştırılmasından yana olduklarını açıkladı. Fakat ateşkes çağrılarının 
aksine Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın çatışma bölgesinde ateşkesi 
yüzlerce kez ihlal ettiğini duyurdu. Hatta yapılan açıklamada, ateşkes 
ihlallerinin 108’inin Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanan silahlarla 
yapıldığı ifade edildi.7

4 Rusya’nın da Ukrayna’nın da doğum yeri: Kiev, TRT Haber 25 Şubat 2022, https://
www.trthaber.com/haber/dunya/rusyanin-da-ukraynanin-da-dogum-yeri-
kiev-658477.html, Erişim Tarihi 19.03.2022 

5 Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, Vikipedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya %27n%C4% 
B1n_K%C4%B1r%C4%B1m%27%C4%B1_ilhak%C4%B1 Erişim Tarihi 18.03.2022.

6 ‘Rusya-Ukrayna krizi nasıl savaşa dönüştü, bugüne nasıl gelindi?’, BBC NEWS, https://
www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-60477870, Erişim Tarihi 19 Mart 2022

7  ‘Ukrayna lideri Zelenski’den ateşkes çağrısı!’, Milli Gazete 20 Şubat 2022, https://
www.milligazete.com.tr/haber/9453741/ukrayna-lideri-zelenskiyden-ateskes-
cagrisi, Erişim Tarihi 19 Mart 2022.
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Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon giderek artmakta ve Rusya’nın ateşkeslere 
uymaması Ukrayna için durumun daha da zorlaştırmaktadır. Savaşın devam 
etmesi her iki ülkeden de binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve maddi 
açıdan büyük kayıplara neden olacaktır. Can ve mal kayıplarının yanı sıra 
bu savaşla birlikte dünyada yeni bir mülteci sorunu ortaya çıkabilir. Savaş 
henüz yeni başlamış olsa da BM Mülteciler Örgütü’ne göre Avrupa’da 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra en hızlı büyüyen mülteci krizi yaşanmaktadır. 
Birleşmiş Milletler, Rusya’nın işgali nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda 
kalan Ukraynalıların sayısının 1,7 milyonu geçtiğini ve bu sayının dört milyona 
ulaşabileceğini açıkladı. Ukraynalı mülteciler yoğunlukla Polonya, Macaristan, 
Moldova, Slovakya, Romanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine göç 
etmektedir. Fakat Ukraynalı mültecilerin Suriyeli, Iraklı, Arakanlı, Myanmarlı 
veya diğer Müslüman mültecilerden daha şanslı olduğu açıktır. Müslüman 
mültecilerin ölmesine göz yuman hatta onları hapse atan, katleden, ülkelerine 
giriş yapmalarına dahi izin  vermeyen Avrupa ülkeleri Ukraynalı mülteciler için 
çifte standart uygulamaktadır. 

Rusya-Ukrayna savaşı özelde iki ülkeyi genelde ise tüm dünyayı 
etkilemektedir. Başta ekonomik olmak üzere savaşın etkileri tüm dünyaya 
doğrudan ya da dolaylı olarak yansımakta ve dünya birçok yönden savaşın 
menfi etkilerine maruz kalmaktadır.

Rusya-Ukrayna Savaşının Dünya Ekonomisine Etkileri
2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 
pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almış ve dünya ekonomisini oldukça 
menfi etkilemişti. Henüz Covid-19 pandemisinden dolayı oluşan maddi hasar 
onarılamamışken Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Dünya’nın en büyük 
ekonomilerinden biri olan Rusya’nın savaşı devam ettirip ettirmeyeceği 
henüz kestirilememiş olsa da bu savaşın dünya ekonomisine etkilerinin 
büyük olacağı kesin. 

Covid-19 pandemisiyle artış gösteren enflasyon Rusya-Ukrayna savaşı ile 
daha da tırmanarak gündelik hayatı zorlaştıracak bir seviyeye ulaştı. ‘Küresel 
ölçekte, ABD’de (%8 ile) son 40 yılın, Avrupa’da (%6 ile) son 30 yılın, Türkiye’de 
de (%54 ile) son 20 yılın en yüksek enflasyon rakamları kaydedilmiştir.’8 Bu 
rakamların artması da olağan bir durumdur. 

Rusya-Ukrayna savaşı temelde gıda ve enerji sektöründe aksamalara neden 
olmakta ve küresel bir ekonomik krize yol açabilecek derecede dünya 
ticaretini etkilemektedir. Hem Doğu hem Batı ülkeleri için önemli ticaret 
merkezleri olan Rusya ve Ukrayna bilhassa Batı ülkeleri için adeta gıda 
deposu, Doğu ülkeleri için ise önemli bir enerji kaynağı konumundadır.  

Rusya’ya Ukrayna’ya saldırılarından dolayı yaptırım uygulayacağını açıklayan 
AB’nin yanı sıra Goldman Sachs, J.P. Morgan, Shell, McDonald’s, Coca-Cola ve 
Pizza Hut gibi kapitalizmin simge şirketleri de adım adım Rusya pazarını terk 
ediyor. Ayrıca savaşı Rusya için olabildiğince masraflı hale getirmeye yönelik 
politikalar izleyen Ukrayna da Rusya ekonomisine büyük hasar verecek 
gibi görünüyor. Savaşan iki dev ülke haliyle ekonomik olarak ağır darbeler 
alacaktır fakat iki ülkenin küresel ticarette aktifliği zedeleneceğinden diğer 
dünya ülkeleri de bundan oldukça menfi etkilenecek. IMF yaptığı açıklamada 
Mısır gibi buğday ithalinin yüzde 80’ini Rusya ve Ukrayna’dan gerçekleştiren 
Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin gıda güvenliği krizi ile karşı karşıya olduklarını 
duyurdu. 

Dünya tarım ürünleri üretiminde önemli yeri olan iki ülke arasında yaşanan 
bu savaş tarım sektörünü de olumsuz etkileyecektir. Halihazırda Rusya 
ve Ukrayna’da üretilen tarım ürünlerini üretecek alternatif bir ülke 
bulunmamaktadır. Bundan dolayı da ürün fiyatları gittikçe yükselmektedir. 
Örneğin Ukrayna dünyanın en büyük ay çiçek yağı üreticisi ve Rusya’da en 
büyük ikinci ay çiçeği üreticisidir. Bu iki ülke küresel üretimin yüzde 60’ını 
gerçekleştiriyor. JP Morgan verilerine göre küresel buğday ihracatının yüzde 
28,9’unu da bu iki ülke sağlıyor. Rusya, yaptırımlar nedeniyle bu ürünleri ithal 
etmekte zorlandığı için ihracata kısıtlama getirdi. Ukrayna’da ise çatışmalar 
nedeniyle limanlar kapandı ve ihracat durdu.

Temel gıda ürünlerinin tedarik edilmesinde yaşanan ve yaşanacak olan krizin 
enerji sektöründe de yaşanması kaçınılmazdır. Doğal gaz ve petrol başta 
olmak üzere Rusya, enerjisinin %90’ından fazlasını Ukrayna topraklarından 
geçen boru hatlarıyla Batı pazarlarına nakletmektedir. Her ne kadar fiyat, 
miktar, sevkiyat gibi konularda zaman zaman sorun yaşansa da bu ikilinin 
ticari ilişkilerinde de petrol ve doğalgaz ilk sırada yer almaktadır.10 Ancak 
savaşın bu durumu değiştirip değiştiremeyeceği henüz net değildir. Savaş’ın 
etkisi doğalgaz ve petrol fiyatlarına oldukça hızla yansımış ve birçok dünya 
ülkesinin petrol ve doğalgaz fiyatlarında fahiş artışlar meydana gelmiştir. 
Fiyat artışı olağan olsa da bundan sonra Rus doğalgazına erişimin nasıl 
olacağı tartışmalı bir konudur. Savaşın henüz ilk günlerinde Rusya’nın petrol 
ve doğalgaz üretimine teknolojik destekte bulunan firmalar Rusya’yı terk etti. 
Küresel enerji şirketleri de Rusya’dan peyderpey çekiliyor. Rusya’nın savaş 
yanlısı tutumu muhtemelen pazarlarının bir kısmını kaybetmesine de neden 
olacaktır. Rusya yakın dönemde dünya ülkelerinin başka doğalgaz ve petrol 
üreticilerine yönelmesinin bedelini ağır ödeyecektir. Çünkü Rusya; Amerika, 
Çin gibi her alanda söz sahibi ve küresel bir güç değil büyük oranda doğalgaz 
ihracatına bağlı gelişen ekonomisiyle bölgesel bir güçtür.

Rusya’nın devasa doğalgaz ve petrol kaynaklarının varlığı Rusya’ya sadece 
ekonomik olarak değil diplomatik olarak da katkı sağlıyordu. ABD ve Avrupa 
merkezli dev şirketlerle ortaklığı Batı cephesiyle yaptığı müzakerelerde 
“pazarlık unsuru” olarak kullanabiliyordu. Fakat şimdi bu da elinden gitti. 

Rusya için büyük önem taşıyan ve çeşitli alanlarda hizmet veren birçok şirket 
de savaş dolayısıyla değer kaybetti. Elbette Rusya ekonomik ve askeri gücüne 
güvenerek Ukrayna’ya bu savaşı açtı fakat Rusya ekonomisinin savaşa ne 
kadar dayanacağı belirsiz. 

Son yıllarda zaten birçok sorunun nüksettiği dünya ekonomisine Rusya-
Ukrayna savaşıyla birlikte yeni krizlerin de eklenmesi kuvvetle muhtemel. 
Tarım sektörü, enerji sektörü ve demir-çelik başta olmak üzere hammadde 
sektörleri gibi birçok alanda sorunlara neden olan Rusya-Ukrayna savaşının 
nasıl seyredeceği henüz bilinmiyor. Rusya’ya istediğini vermemekte kararlı 
görünen Ukrayna’nın da nasıl politikalar izleyeceğini yaşayıp göreceğiz.
 
8  Bilal Bağış, Savaş ve Küresel Ekonomi Politik, Sabah Gazetesi 19 Mart 2022.
9  Bilal Bağış, Savaş ve Küresel Ekonomi Politik, Sabah Gazetesi 19 Mart 2022.
10 Zeynep Gürcanlı, Ukrayna savaşının küresel ekonomiye etkisi, Dünya Gazetesi, 3 

Mart 2022



Çin’den, ABD’ye Ağır Suçlama: Yalancı ve Baş Belası

ABD’nin Pekin’in Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını önceden bildiği ve 
Çin’in Moskova’dan bunu Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’na kadar ertelemesini 
istediği yönündeki suçlamalarına Çin’den sert tepki geldi.
ABD’yi “yalancı ve baş belası” olarak nitelendirdi ve Ukrayna krizinin “en 
büyük başlatıcısının” hangi ülkenin olduğunu herkesin bildiğini söyledi. 
Wu, iddiaları kınadı ve Çin’in Rusya’ya askeri yardım teklif ettiği iddiasının, 
suçlamayı Çin’e kaydırmak ve Çin’e çamur atmak amaçlarına hizmet eden 
mutlak dezenformasyon olduğunu söyledi. 
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İran’dan ABD’ye Mesaj: Anlaşmaya Hazırız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi ziyarette bulunduğu 
Lübnan’da ABD’ye mesaj yolladı. Abdullahiyan, İran’ın anlaşma için müzakere 
ettiği söz konusu ülkelerle anlaşmaya varmasının tüm bölgenin menfaatine 
olacağını belirtti.
Ülkesinin sürekli, güçlü ve iyi bir anlaşmaya hazır olduğunu ifade eden 
Abdullahiyan, “ABD ile güçlü bir nükleer anlaşmaya hazır olduklarını ancak 
İran’ın kırmızı çizgilerinin geçilmesini kabul etmeyeceğiz” dedi.

ABD’den, Rusya’ya Şok: Yeni Yaptırımlar Getirdi

Rusya’nın, Ukrayna saldırılarına Batı yaptırımlarla karşılık veriyor.
Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle, 400’den fazla Rus 
elit, Duma üyesi ve savunma şirketine, Ukrayna savaşı bağlamında Avrupalı 
müttefi klerle ortaklaşa yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

Savaş ve Fırtına Brent Petrolu Vurdu! Fiyatlar Yeniden Fırladı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sallanan küresel petrol piyasası fırtına 
nedeniyle yine fırladı. 115 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrolün varil 
fi yatı, saat 17.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 120,37 dolar oldu. 
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,06 dolardan alıcı 
buldu.
Rusya’nın salı günü fırtına kaynaklı hasarların giderilmesi için Hazar Boru 
Hattı’ndan yapılan petrol akışında günlük 1 milyon varil kesintiye gidileceğini 
açıklamasının ardından, akış bugün tamamen durduruldu.
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Körfez’den Bir Ay Sonra Putin’e Çağrı: Diplomasiye Şans Ver

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’ya saldırı emrine sesiz kalan 
Körfez Arap ülkeleri, bir ay sonra diplomasi çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler  Daimi Temsilci Yardımcısı Muhammed 
bin Abdulaziz el-Atik, BM Genel Kurulunun Ukrayna ile ilgili olağanüstü özel 
oturumunda Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin Rusya-Ukrayna 
savaşına ilişkin yazılı açıklamasını okudu.
KİK ülkelerinin, Rusya ve Ukrayna’nın diplomasiye dönmesi, diyalog ve barışçıl 
müzakerelere başvurması gerektiğini vurguladığı açıklamada, tarafl ara 
sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuk gereğince yükümlülüklerini 
yerine getirmeleri çağrısı yapıldı

Libya Başbakanı Dibeybe, Son Noktayı Koydu! Genel Seçimler Haziran’da

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkedeki siyasi partilerin temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda konuştu. Seçimlere gidecek süreç için “Halka Güvenin 
Teslimi” adını verdikleri plan oluşturduklarını belirten Dibeybe, “Seçimler 
zamanında yapılmalı. Bu açıdan siyasi partiler halkın seçimlere olan 
güveninin yeniden kazandırılmasında önemli rol üstleniyor” dedi.
Dibeybe, 2 Şubat’ta yaptığı konuşmada, ülkede genel seçimlerin Haziran 
2022’de yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Norveç Merkez Bankası’ndan Faiz Kararı

Norveç Merkez Bankası Mart ayı toplantısında politika faizini yüzde 0.50’den 
yüzde 0.75’e yükseltti. Böylece banka Eylül ayından bu yana 3. kez faiz 
artırımına gitti.
Norveç Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada enfl asyonla 
mücadele amacıyla planlanandan daha hızlı faiz artırımı yapılacağı 
ifade edilerek “Komite’nin şu anki görünüme ilişkin değerlendirmesi ve 
risklerin dengelenmesi amacıyla Haziran ayında da ilave faiz artışı olabilir” 
değerlendirmesi yapıldı.

Rusya’da Enfl asyon Son Yedi Yılın En Yüksek Seviyesinde

Rusya’da yıllık enfl asyon yüzde 14,5’e yükseldi ve son yedi yılın en yüksek 
seviyesine ulaştı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rus rublesinin değer kaybı ve gıda 
fi yatlarındaki artış bunda büyük rol oynadı. Rus rublesinin yıl içindeki değer 
kaybı yüzde 22 oldu. Bu da ülkeye ithal edilen malların fi yatlarında büyük artış 
yaşanmasına yol açtı. Federal İstatistik Servisi’nin verilerine göre en yüksek 
fi yat artışı yüzde 37,1 ile şekerde görüldü.






