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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Belarus, Doğu Avrupa’daki eski Sovyet ülkelerinden biridir. Rusya, Ukrayna, 
Polonya, Litvanya ve Letonya ile sınırı bulunan Belarus’un denize sınırı yoktur. 
Belarus, Beyaz Rusya adıyla da bilinir.

1993 yılında 10,2 milyonla zirve noktasına ulaşan Belarus nüfusu, yıllar bazında 
zikzaklı bir grafiğe sahip olsa da nüfusunda çok ciddi bir değişme olmamıştır 
ve 2020 itibarıyla 9,3 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Belarus’un nüfus artış hızı 
2020 itibarıyla -%0,423’tür ve ülkenin nüfus yoğunluğu km2 başına 46 kişidir. 
Ülke nüfusunun %80’i şehirlerde, %20’si köylerde yaşamaktadır. Ülkenin en 
büyük şehirleri Minsk (1,7 milyon), Gomel (481 bin) ve Mahliyow’dur (370 bin).

Siyasi Yapısı
Belarus’un resmî adı Belarus Cumhuriyeti’dir ve başkenti Minsk’tir. Ülkenin 
halihazırdaki devlet başkanı Alexander Lukashenko, başbakanı ise Roman 
Golovchenko’dur.

Belarus devlet başkanı iki turlu bir sistemde mutlak çoğunluk ile 5 yıllığına 
seçilir. Devlet başkanının geniş yetkileri vardır. Devlet başkanının yasaları veto 
etme yetkisi vardır ve kanun hükmünde kararname ile yasamaya müdahale 
edebilir. Başbakan ve kabinenin diğer üyeleri, Temsilciler Meclisinin onayı ile 
devlet başkanı tarafından atanır.4

2 https://www.theguardian.com/world/2015/jan/28/-sp-russian-belarus-reclaims-
language-belarusian

3 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/belarus#/?affiliations_religion_
id=0&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_
year=2016

4 https://president.gov.by/en/gosudarstvo/ustrojstvo
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Resmi Adı Belarus Cumhuriyeti

Başkenti Minsk

Dili
Resmî dilleri Belarusça ve Rusçadır. Nüfusun %70’in-
den fazlası Rusça konuşurken %23’ü ise Belarusça 
konuşmaktadır.2

Dini %70 Hristiyan, %29 inançsız, %1 diğer3

Nüfus 9.379.952

Nüfusun Etnik 
Dağılımı

Nüfusun yaklaşık olarak %80’i Belaruslu, %10’u 
Rus, kalan %10’u ise Polonyalı, Ukraynalı veya diğer 
ırklara mensuptur.

Yüzölçümü 202.980 km2

Para Birimi Belarus Rublesi

Yönetim Şekli Çift kamaralı parlamenter cumhuriyet 

Hükûmet
Devlet Başkanı: Alexander Lukashenko
Başbakan: Roman Golovchenko

Meryem SEZGİN 1



Belarus Parlamentosu (Natsionalnoye Sobranie) iki kamaralıdır ve 64 
sandalyeli Cumhuriyet Konseyi (Soviet Respubliki) ile 110 sandalyeli 
Temsilciler Meclisi’nden (Palata Predstaviteley) oluşur. Cumhuriyet Konseyi 
üyelerinin 56’sı seçim bölgelerinden seçilirken 8’i de devlet başkanı tarafından 
atanır ve bu üyeler 4 yıllığına görev yaparlar. Temsilciler Meclisi üyeleri ise tek 
üyeli seçim bölgelerinden mutlak çoğunluk ile 4 yıllığına seçilirler. Belarus’ta 
her biri ülkenin 6 bölgesine ve başkent Minsk’e karşılık gelen 7 seçim bölgesi 
vardır. Gerek başkanlık seçimleri gerekse de parlamenter seçimlerin 
geçerli sayılması için kayıtlı seçmenin en az yarısının seçime iştirak etmesi 
gerekir. Eğer bir bölgede bu orana ulaşılamazsa ikinci bir seçime gidilir ve 
istenen oran %25’e düşürülür. Fakat eğer ikinci seçim yalnızca bir aday için 
yapılıyorsa kazanmak için bu adayın katılan seçmenlerin yarısından fazlasının 
oyunu alması gerekir.5

Belarus, Rusya ve Ukrayna gibi eski Sovyet ülkelerinden biridir. Yönünü 
Batı’ya dönen Ukrayna’nın aksine Belarus, Rusya ekseninde olan bir ülkedir. 
1999 yılında Rusya ve Belarus tarafından imzalanan bir anlaşmada iki ülkenin 
AB benzeri bir birlik oluşturmaları, bağımsızlıklarını koruma şartıyla geniş 
çerçeveli işbirliği yapmaları öngörülmüştür. Fakat bu anlaşma hiçbir zaman 
tamamen uygulamaya konmamıştır. Geçtiğimiz yıllarda Moskova tarafından 
yapılan bütünleşmenin artırılarak tek bir para birimi benimsenmesine yönelik 
teklifleri reddeden Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, 2020 yılındaki Belarus 
seçimlerinde yaşanan protestolardan sonra Moskova’yla yakınlaşmaya 
mecbur kalmıştır. Ülkeler arasındaki yakınlaşmanın yansımaları, Rusya’nın
Şubat 2022’de başlattığı Ukrayna işgalinde Rus birliklerinin Belarus 
topraklarını bir nevi üs olarak kullanıp işgali buradan başlatmalarında oldukça 
net bir biçimde görülmüştür.

2020 yılında altıncı bir dönem için seçimlerde aday olan Lukashenko, resmî 
rakamlara göre oyların %80’ini kazanmıştır. Fakat Lukashenko’nun ana rakibi 
Svetlana Tikhonovskaya, kazandığı oyların resmî rakamlara göre %10 değil,

%60-70 arasında olduğunu iddia ederek seçim sonuçlarını reddetmiştir. 
Ne var ki Lukashenko tekrar devlet başkanlığı makamını elde etmiş ve 
Tikhonovskaya ise Litvanya’ya kaçmak zorunda kalmıştır. “Avrupa’nın 
son diktatörlüğü” olarak anılan Belarus, 2020 seçimlerinden sonra “ülke 
tarihinde görülmemiş” protestolara sahne olmuş, on binlerce kişi grevler 
ve protestolarla seçime tepki göstermiştir. Protestoları bastırmak aracıyla 
Rusya’dan “kapsamlı güvenlik yardımı” alan Belarus, ifade yerindeyse en 
büyük ticari partneri olan Rusya’nın güdümüne daha da çok girmiştir.6

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2020

5 https://www.electionguide.org/countries/id/21/
6 https://time.com/5880593/belarus-protests-lukashenko/
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GSYİH 60,258 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 6.424 dolar

GSYİH Büyüme Hızı -%0,9

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%0,48

Milli Gelir (Atlas Metodu) 59.619 milyar dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı -%2,525

Kişi Başı Milli Gelir 6.360 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı -%2.111

Enflasyon %5,55

Resmi Döviz Kuru 2,44 Belarus Rublesi ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %4,05

Genç İşsizlik Oranı %12,04

İşgücü 4.971.927
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Belarus, Sovyet döneminden kalma altyapısıyla bir geçiş ekonomisi özelliği 
taşır. Ülke ağırlıklı olarak en büyük ticari ortağı olan Rusya’ya ve ondan sonra 
da Ukrayna’ya bağımlıdır. Belarus, neredeyse gelenekselleşmiş bir halde 
Rusya’dan düşük fiyatta petrol ve doğal gaz almakta, sonra da bunu piyasa 
şartlarında yeniden ihraç etmektedir ve ekonominin büyümesi bu uygulamaya 
dayalıdır.7 2003-13 döneminde ekonomi yüksek oranlarda büyüme kaydetmiş 
ve fakirlik sınırının altındaki ev halklarının sayısı azalmıştır. Nüfusun fakir olan 
%40’ının da gelirinin arttığı bu dönemde, kaydedilen ilerlemeye rağmen 
Belarus’un gelir seviyesi bölgedeki diğer ülkelere göre düşük kalmıştır.8

2011’de yaşanan bir ekonomik krizden bu yana Belarus ekonomisi iç ve dış 
problemlerden ciddi bir şekilde etkilenmektedir ve Rusya’dan aldığı borçlarla 
desteklenmektedir. Dolayısıyla dış şoklar ve Rus rublesinin değerindeki 
düşüşe karşı savunmasızdır. Şubat 2022’de başlayan Ukrayna’daki Rus işgali 
sebebiyle Rusya’ya uygulanan ambargo ve Rus rublesinin değer kaybetmesi 
Belarus’u olumsuz etkilemiş, bunun yanında Rusya’ya destek vermesi 
sebebiyle AB, İngiltere ve ABD tarafından kendisi de ambargolara maruz 
kalmıştır. IMF’nin 2021 verilerine göre Belarus ekonomisi hidrokarbonların 
fiyatlarındaki artış gibi etkenler sayesinde tahminen %2,1 oranında büyüme 
kaydetmiştir. 2022 ve 2023 yıllarında ise yapısal problemler ve özellikle 
de Batı tarafından uygulanan ambargolar sebebiyle sırasıyla %0,5 ve %1 
oranında büyüme beklenmektedir.9

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, uzunca bir süre COVID-19 
salgınının varlığını inkar etmiş, daha sonra ise hastalığın votka ve sauna ile 
tedavi edilebileceğini söylemiştir. Salgın konusundaki bu kayıtsızlığa rağmen 
Belarus ekonomisi sadece %1 oranında daralmış ve IMF tahminlerine göre 
2021’de gerçekleştirilen %2 oranındaki büyüme, pandemi kaynaklı kayıpları 
telafi etmiştir. Belarus ekonomisinin pandemiden bu kadar az etkilenmesinin 
sebebi olarak ekonominin ticari mal bazlı olması ve yıl boyunca her alanda 
artan fiyatlardan istifade etmesi gösterilmiştir.10

Belarus’un ana tarım ürünleri sığır ve domuz eti, kümes hayvanları, süt, 
tahıllar, patates, su kabağı ve tohumdur. Tereyağının 7., tavuk etinin 8., 
peynirin ise 12. en büyük ihracatçısı olan Belarus, tarım ürünlerinin %90’ını 
Rusya’ya ihraç etmektedir. Sanayi sektöründe ise makine aletleri, tarımsal 
ekipmanlar, gübreler, petrol ve kimyasallar gibi maddelerin üretimini 
gerçekleştirmektedir.11

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

Belarus’un ana ihracat kalemleri mineral yakıtlar, gübre, süt ürünleri, 
demiryolu harici araçlar ve ahşaptır. Ana ihracat ortakları ise Rusya, Ukrayna, 
Polonya, Litvanya ve Almanya’dır.

Kaynak: ITC Trademap

Belarus’un ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar, makineler, demiryolu harici 
araçlar ve plastiktir. Ana ithalat ortakları ise Rusya, Çin, Almanya, Ukrayna ve 
Polonya’dır.

Kaynak: ITC Trademap

7   https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/belarus/economical-
context

8   https://www.worldbank.org/en/country/belarus/overview#1
9   https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/belarus/economical-

context
10 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/belarusalert/how-sustainable-is-the-

belarusian-economy/
11 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/belarus/economical-

context
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  DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2018 2019 2020

İHRACAT 33.726.141 32.955.122 29.179.441

İTHALAT 38.408.912 39.476.679 32.767.433

HACİM 73.135.053 72.431.801 61.946.874

DENGE -4.482.771 -6.521.557 -3.587.992

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 32.955.122 29.179.441

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri

6.821.222 3.680.387

Gübreler 3.260.738 2.909.574

Süt ürünleri, yumurta, doğal bal, 
yenilebilir hayvansal ürünler

2.367.532 2.420.773

Tren, tramvay yolları ve levazı-
mı dışında araçlar, aksamı ve 
aksesuarları

2.467.020 2.152.203

Ahşap ürünleri, odun kömürü 1.413.998 1.506.889

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 39.476.679 32.767.433

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri

9.785.626 6.684.641

Makineler, mekanik teçhizat, nük-
leer reaktörler vb. ve parçaları

4.009.572 3.406.566

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

2.784.283 2.349.411

Tren, tramvay yolları ve levazımı 
dışında araçlar, aksamı ve
aksesuarları

2.318.779 1.841.955

Plastik ve ürünleri 1.717.626 1.569.119
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Türkiye-Belarus İlişkileri
Türkiye, Sovyetler’in dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Belarus’u 
tanıyan ilk ülke olmuştur. Ülkeler arası diplomatik ilişkiler 25 Mart 1992’de 
kurulmuş, 1992’de Türkiye tarafından Minsk’te açılan elçilikten sonra Belarus 
da 1997’de Ankara’da elçilik açmıştır. Geçen yıllar zarfında anlaşmalar ve 
karşılıklı ziyaretlerle ilişkiler geliştirilmiştir. 2020 yılındaki ikili ticaret hacmi 
602,8 milyon doları Türkiye’nin ihracatı, 176 milyon doları Türkiye’nin ithalatı 
olmak üzere 778,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.12

Ülke Tarihi
Belarus’un bir devlet olarak tarihi, 1918 yılında Belarus Ulusal Cumhuriyeti’nin 
bağımsızlığını ilanıyla başlar. Çok geçmeden Rus Kızıl Ordusu tarafından Rus 
topraklarına katılan Belarus, II. Dünya Savaşı ile birlikte Nazi Almanyası’nın 
hükmü altına girmiş ve çoğunluğu Yahudi olmak üzere bir milyon insan burada 
hayatını kaybetmiştir. 1944’te Almanya Sovyetler tarafından Belarus’tan 
çıkarılmış, Belarus Ruslaştırılmaya başlanmıştır. 1991’de Sovyetler’den 
bağımsızlığını ilan eden Belarus, 1994’te ilk devlet başkanlığı seçimini 
gerçekleştirmiştir. Seçimde göreve gelen ülkenin ilk ve tek devlet başkanı 
Alexander Lukashenko, demokratik olmayan seçimlerle görev süresini 
uzatmıştır. 2004’te yapılan referandumla devlet başkanının görev süresini iki 
dönemle kısıtlayan yasa kaldırılmış ve Lukashenko yaklaşık 30 yıllık iktidarını 
günümüze kadar sürdürmüştür.13

Ülkede İslamiyet
Belarus, İslamiyet’le 14. yüzyılda Altınordu Devleti’nden bölgeye göç eden 
Lipka Tatarları sayesinde tanışmıştır. O dönemden beri Belarus’ta bulunan 
küçük Müslüman topluluk, Sovyetler dönemindeki katı yönetim altında 
birçok zorluk yaşamıştır. 2016 yılında Türkiye öncülüğünde tamamlaman ve 
1962 yılında Sovyet ordusunca yıkılan cami esas alınarak inşa edilen Minsk 
Camii Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştır. Kesin rakamlar 
bilinmemekle beraber ülkede 50 bin civarında Müslümanın yaşadığı tahmin 
edilmektedir. Genel olarak Müslümanlara ılımlı yaklaşan Belarus yönetimi, 
2005 yılında Avrupa’da ortaya çıkan Hz. Muhammed’le ilgili karikatür krizinde 
karikatürleri Belarus’ta yayınlayan gazetenin editörünü üç yıllık hapis cezasına 
çarptırarak kriz sürecinde ceza veren tek Avrupa hükûmeti olmuştur.14

COVID-19
İlk COVID-19 vakasının 1 Mart 2020’de görüldüğü Belarus, pandemiye karşı 
kayıtsız kalan yönetimiyle gündem olmuştur. Herhangi bir sokağa çıkma 
yasağı, maske zorunluluğu veya sosyal etkinliklerde kısıtlama uygulanmayan 
Belarus futbol ligi Avrupa’da aktif olan tek lig olmuştur. Belarus Devlet Başkanı 
Lukashenko pandeminin başlarında virüsün varlığını reddetmiş, sonraları 
ise votka içerek, daha çok sarımsak yiyerek veya tarlada traktörle çalışarak 
hastalığın atlatılabileceğini iddia etmiştir. Sadece Rus ve Çin aşılarının 
kullanıldığı ülkede vatandaşlar ve kuruluşlar kendi tedbirlerini alarak virüsten 
korunmaya çalışmaktadırlar. Her ne kadar Belarus’un verileri şaibeli olsa da 
DSÖ’deki verilere göre 2 Nisan 2022 itibarıyla ülkede 970.141 vaka ve 6.874 
ölüm kaydedilmiştir.15

12 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-belarus-siyasi-iliskileri.tr.mfa
13 https://www.bbc.com/news/world-europe-17941637 
14 https://www.insamer.com/tr/ulke-profili-belarus/ 
15 https://www.euronews.com/2020/04/21/belarus-and-coronavirus-

lukashenko-s-business-as-usual-approach-is-mind-blowing-negligence
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Rus paralı asker grubu olarak tanımlayabileceğimiz Wagner’in adını Libya’daki 
iç savaş sırasında sıkça duyduk. Hafter güçlerine yardım amacıyla ülkeye 
gelen ve kendi askeri donanımlarını kullanan Wagner, 1200 savaşçısı ile 
birlikte Libya’da önemli bir rol oynadı. Elbette böyle bir “şirketin”, demokrasiyi 
koruma ya da ülkedeki pozisyonu istikrarlı hale getirme adına bir bölgeye 
yerleşmeyeceği herkesin malumu. Kaldı ki Libya’daki petrol sahaları ve 
Doğu Akdeniz’de etkin olma fırsatı, Libya’nın istikrarından daha ilgi çekici 
gözüküyor. 

Rusya’nın altmışlar ve yetmişlerdeki güvenlik nosyonuyla tekrar kıtaya gelişi 
ve ilgi çekici şekilde bu güvenlik politikasının başarılı olması başlı başlına 
incelenmesi gereken ve ayrı bir yazının konusu olması gereken bir alan.

Wagner, aslına bakılırsa Moskova’ya normalden daha ucuza yayılma 
politikasının önemli bir parçası olarak görülebilir. İşgalin maliyeti, son 
yirmi yıldaki işgal harekatları kapsamında en iyi ABD örneği üzerinden 
okunmaktadır. Bu nedenle işgal maliyeti azaltılmalıdır ve bu maliyet, artık 
büyük ordular, hava saldırıları veya tankların yığılması ile değil, daha küçük 
ancak etkili gruplar tarafından gerçekleştirilirse beklenen seviyeye çekilebilir. 
1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

Hele ki böyle bir  hareketin sivil milis gruplar tarafından yapılması, 
sorumluluklar anlamında devletlerin elini daha da güçlendirmektedir. 
Güvenlik sağlama amacıyla oluşturulmuş bir “şirket”, bir devlete kesilebilecek 
faturadan çok daha az sorumlulukla karşı karşıya kalacaktır.

Kırım ve Doğu Ukrayna girişimlerinden sonra Suriye’de de yayılmacı 
politikasını sürdüren Rusya’nın, Afrika’yı da güç dengeleyici bir faktör olarak 
gördüğü söylenebilir. Afrika’nın pek çok bölgesinde otokratik yönetimlerin 
olması, Çin örneğinde de görüldüğü gibi Rusya’nın elini güçlendirebilecek 
etkenlerden biridir. Kıtadaki iktidarların demokrasiyle olan anlaşmazlığının 
kullanışlılığı, kendi kapalı rejimlerini ihraç etme konusunda bu tip ülkeleri 
cesaretlendirmektedir. 

Tekrar Wagner’e dönersek Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan ve 
Mozambik’teki faaliyetlerini inceleyerek başlamak isabetli olacaktır. Libya’da 
uzun süredir devam eden karışıklıkta Hafter tarafında yer alan grup, Orta 
Afrika Cumhuriyeti’nde doğrudan Başkan Faustin-Archange Touadéra’nın 
korunması görevini üstlendi. Buna ek olarak Valery Zakharov başkanın özel 
güvenlik danışmanı yapıldı. Bürokrasinin çeşitli katmanlarında rahatsızlık 
oluşturan bu görevlendirme, Dışişleri Bakanı Charles-Armel Doubane’den 
gelen tepkiyle birleşince bakan görevden alındı (Siegle, 2021). 2020 yılındaki 
seçimlere dair en fazla eleştirilen noktalardan biri, başkanın arkasındaki 
bu Rus varlığı oldu. Seçimleri etkilediği iddia edilen bu “güvenlik” meselesi, 
ilerleyen süreçte Orta Afrika Cumhuriyeti’nin egemenliği için daha ciddi 
bir tehdit haline gelebilir. Raporlar, Wagner’in kuzeydeki kazançlı altın ve 
elmas madenlerinin kontrolünü ele geçirirken aynı anda isyancılarla bir gelir 
paylaşımı müzakeresi yürüttüğünü gösteriyor (Kimberly, 2019). Diğer bir 
müdahale sahası da Sudan olmuştur. Özellikle El-Beşir döneminde varlığını 
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etkinleştiren grup, yönetime karşı protestolar başladığında da hükümeti 
korumaya çalışmıştır. Mozambik hükümetine kuzeyde hızla yayılan terör 
tehdidine yanıt vermesine yardımcı olmak için konuşlandığına dair raporlar 
da var. Tesadüfen, bölge milyarlarca dolarlık bir mücevher madenciliği 
operasyonuna ve sıvılaştırılmış ulusal gaz rezervlerine ev sahipliği yapıyor 
(Siegle, 2021).

Mali’deki darbenin ardından, ordunun destekçileri kutlamak için Bamako’da 
sokaklara çıktı. İlginç bir şekilde, kutlama yapanlardan bazıları Rus bayrakları 
sallıyordu. Diğer birçok kişi, Mali-Rus işbirliğini kutlayan önceden basılmış 
benzer posterler, Vladimir Putin’in fotoğrafları ve Rusya’ya desteği için 
teşekkür eden mesajlar tutuyordu. Rusya’nın Mali ile güçlü ikili, kültürel veya 
tarihi bağları olmadığı halde bu görüntülerin oluşması dikkat çekiciydi.

Kaynak: www.thedailybeast.com/pro-russia-demonstration-was-false-flag-
operation-staged-by-mali-coup-plotters

Bölge medyasında çıkan bazı haberlerde, Diaw ve Camara’nın darbeyi 
gerçekleştirmek için Mali’ye dönmeden önce Rusya’da oldukları ifade edildi. 
İki subayın, Rus silahlı kuvvetleri tarafından desteklenen askeri eğitime 
katılmak için yılın başlarında Bamako’dan Moskova’ya hareket ettiği ve 
darbeden yaklaşık bir hafta önce geri döndükleri bilgisi de medyada çıkan 
detaylardandı (Obaji, 2020).

Rusların kıtadaki etkinliğini Kongo Cumhuriyeti’nde Denis Sassou-Nguesso, 
Gabon’da Ali Bongo, Madagaskar’da Andry Rajoelina, Zimbabve’de Emmerson 
Mnangagwa, Güney Sudan’da Salva Kiir ile yakın temasları vasıtasıyla artırdığı 
gözükmektedir. Çin’in yumuşak güç elementleri üzerinden kurguladığı 
yayılımcı politika, öyle gözüküyor ki Rusya tarafından güvenlik üzerinden 
uygulanmaktadır. İktidarların kaybedecek çok şeyi olması, iktidarda kalma 
gerekliliğini artırırken, Rusya da bu gerekliliğin avantajını kullanmaktadır. Bu 
kaygıyı Afrika’da EndSARS gibi gençler arasında yayılan toplumsal olayların 
artışı ile beraber okumak gerekir. Ruslar Afrikalı elit kadrolara iktidarın 
devamını vaat etmektedir. Bu noktada Moskova’nın Wagner faaliyetlerini 

kabullenmediğini de belirtmek gerekir. Putin, Libya özelinde sorulan soruya, 
“Libya’da savaşan Ruslar devleti temsil etmiyor.” cevabını vermiştir (Reuters, 
2020). Mali’ye bin kadar Wagner savaşçısının konuşlanması noktasında 
Almanya ve Fransa’dan yapılan uyarıyı da benzer şekilde cevaplamıştır 
(France-Presse, 2021).

Mali ve Zimbabve’de son dönemde basına yansıyan fotoğraflarda Rusların 
ilgili ülke askerlerine verdiği eğitimler görülmektedir. Yakın zamanda farklı 
ülkelerde de başlama potansiyeli olan bu eğitimlerin, en çok da Fransa’yı 
rahatsız ettiği aşikardır. Mali’den askerlerini tasfiye etmeye başlayan 
Fransa’nın, “Frankofon Afrika”nın kalbine saplanan bu hançere karşı 
geliştireceği hamle zamanla netleşecektir.
 
Teorideki varlığını pratiğe taşıyan Rusya’nın özellikle Batı Afrika’daki varlığını 
genişletmesiyle görünür hale gelen sorun, yalnızca bölgenin eski sömürü 
güçlerini ilgilendirmiyor. Ticari alandaki çeşitli işbirlikleri de bu hamleleri takip 
etmek zorunda. Rus etkinliği yalnızca bir güvenlik meselesi olarak algılamak 
eksik olacaktır. Güvenlikle başlayan “işbirliği” hamleleri ekonomik alanlarda 
da taşları yerinden oynatacak potansiyele sahiptir.

Kurumlardan ve kişilerden bağımsız ele alındığında, asıl sorun Afrika 
kıtasındaki egemen bir ülkenin, bu Mali veya Mozambik olabilir, iç 
meselelerinin Rusya ve Avrupa ülkeleri arasındaki diyaloglarla çözülmeye 
çalışılmasıdır. Ondokuzuncu yüzyılın tamamı ve yirminci yüzyılın ilk 
yarısından farklı gözükmeyen bu bakış açısı, Afrika’nın en önemli problemidir. 
Egemen Afrika devletlerinin bir an evvel diğer ülkelerin müdahale alanı olma 
durumundan kurtulması gerekmektedir. Bunun yolu, seçkinci iktidarların 
sonlanması ve halkın gerçek iradesine herkesin saygı duyması olacaktır.

Kaynakça
• France-Presse, A. (2021, Ekim 22). Putin dismisses links to ‘Mali-bound’ 

Russian mercenaries. Inquirer: https://newsinfo.inquirer.net/1505100/
putin-dismisses-links-to-mali-bound-russian-mercenaries adresinden 
alındı

• Kimberly, M. (2019). Russia’s Use of Semi-State Security Forces: The 
Case of the Wagner Group. Post-Sovyet Affairs, 35(3), 181-204.

• Obaji, P. J. (2020, Ağustos 20). Mali Coup Leaders Seized Power Days 
After Returning From Military Training Camp in Russia. Daily Beast: 
https://www.thedailybeast.com/russia-trained-the-mali-coup-leaders 
adresinden alındı

• Reuters. (2020, Ocak 11). Russia’s Putin: Russians fighting in Libya do not 
represent the state. Reuters: https://www.reuters.com/article/us-libya-
security-russia-idUSKBN1ZA0N4 adresinden alındı

• Siegle, J. (2021). Russia and Africa: Expanding Influence and Instability. 
G. P. Herd içinde, Russia’s Global Reach: A Security and Statecraft 
Assessment. Garmisch-Partenkirchen: George C. Marshall European 
Center for Security Studies. Africa Center for Strategic Studies: https://
africacenter.org/experts/joseph-siegle/russia-strategic-goals-africa/ 
adresinden alındı
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Geçen Süreç
İçerisinde bulunduğumuz günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı gündemdeki yerini 
korurken Kafkasya bağlamındaki diplomatik hareketlilik büyük güçlerin yeni 
bir çekişme alanına dönüşecek şekilde devam etmektedir.

Savaştan sonra geçen 1,5 yılın ardından Azerbaycan-Ermenistan arasındaki 
barış müzakereleri, henüz elle tutulur bir sonuca ulaşamamıştır. Geçen sürece 
bakılırsa Rusya, sahayı başka güçlere bırakmamak adına hâlen -kısmî olarak 
da olsa- güdümünde bulunduğu görülen bu iki ülke arasında arabuluculuk 
rolünü üstlenerek savaşın bitirilmesi ve ateşkesin ilanı hususunda öncülük 
etmiş ve bölgeye kendi barış gücünü yerleştirmiştir. Söz konusu arabuluculuk 
rolünü ve elde etmesi olası kazanımları yitirmek istemeyen Rusya, iki ülke 
arasında başlattığı teması yine kendi kontrolü altında devam ettirmek 
istemiştir. Bu doğrultuda, imzalanacak olan barış antlaşmasının temellerini 
belirlemek amacıyla taraflar arasındaki ilk görüşme; 11 Ocak 2021’de ülke 
liderlerinin Moskova’da buluşmasıyla gerçekleşmiştir. Görüşmelerin ardından 
1 Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi,

osmansezgin2003@gmail.com

liderler; Rusya-İran arasındaki ulaşımı sağlayacak olan kuzey-güney yönlü ve 
Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan ulaşımı sağlayacak olan doğu-batı 
yönlü ulaşım hatları gibi bölgenin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik konuların 
içerisinde yer aldığı ortak bir bildiride bulunmuşlardır. Öte yandan bildiride 
siyasi anlamda barış antlaşmasına yönelik bir söylemde bulunulmamıştır.2 Bu 
bildiriyle eş zamanlı olarak karşılıklı iletişim ve ulaşım hatlarının açılması ve 
kontrolünün müzakeresi için başbakan yardımcıları düzeyinde bir komisyon 
oluşturulmuş ve bu komisyon bazı seri toplantılar yapmıştır.3

Bu bildirinin ardından gerek mezkur ulaşım projeleri konusunda gerekse de 
barış imzalanması konusunda herhangi bir somut adım atılamamıştır. Ağır 
ilerleyen bu süreçte taraflar arasındaki ikinci görüşme, yine devlet başkanları 
düzeyinde 26 Kasım 2021’de Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilmiştir. Üçlü 
toplantıda önceki görüşmenin ana teması olan ulaşım koridorlarının yanında 
sınır ihtilafları ve bölgeyle alakalı insani konular ele alınmıştır. Toplantının 
ardından sınırların belirlenmesi amacıyla ikili bir komisyon kurulmasını 
öngören bir bildiri yayınlanmıştır.4 Karabağ’ın statüsü ise bu toplantıda da 
belirsiz kalmıştır.

2 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusya-azerbaycan-ve-ermenistandan-daglik-
karabagda-ekonomiyi-canlandiracak-ortak-bildiri/2106375

3 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ikinci-karabag-sonrasi-azerbaycan-ermenistan-
muzakereleri-ne-durumda/2261442

4 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/azerbaycan-ve-ermenistan-sinirlarin-
belirlenmesine-yonelik-adimlar-atma-konusunda-anlasti/2431807
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Rusya’nın işlettiği süreç ve attığı adımlar bu şekildeyken gerek bölge ülkeleri 
gerekse de büyük güçler, durumu bir fırsat olarak görmüş ve kazanımlar 
elde etmek için çeşitli hamleler yapma yoluna gitmişlerdir. Sözgelimi Türkiye, 
savaş sırasında söylemsel ve donanımsal düzeyde desteklemiş olduğu 
Azerbaycan ile ilişkilerini daha üst bir düzeye taşıyarak bölgede nüfuzunu 
güçlendirmek istemiştir.

15 Haziran 2021’de Türkiye’nin Azerbaycan’la olan müttefikliğini pekiştirdiği 
Şuşa Beyannamesi’nin imzalanması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan; 
Türkiye, Rusya, İran, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’dan oluşacak olan 
altılı bir platform önerisini yinelemiş ve böylece Türkiye aralık ayında resmen 
faaliyete geçen -ne kadar etkili olacağı tartışılır olan- bu platformla bölgede 
öncü bir role sahip olmayı hedeflemiştir.5 Öte yandan ateşkesin imzalanması 
esnasında Rusya tarafından bir anlamda “saf dışı” bırakılsa da Karabağ 
bölgesine yerleşen barış gücüne ve gözlem merkezine, cüzi6 bir birlik ile ortak 
olmayı başarmıştır. Asıl konu olan barış görüşmelerine dönülürse Türkiye, 
baştan beri barış müzakerelerini destekleyen açıklamalarda bulunmuş ve 
kendisi de Ermenistan’la yumuşama ve normalleşme sürecini başlatmıştır.

AB Müdahalesi
Esasında çok da parlak geçmeyen barış görüşmelerinin yeniden gündeme 
gelmesine neden olan şey ise Avrupa Birliği’nin -ifade yerindeyse- olaya el 
atması olmuştur. Daha önce, Azerbaycan ile Türkiye’nin üzerinde durduğu 
Zengezur (Nahcivan) Koridoru’na karşı bölge ulaşımındaki rolünü yitirmekten 
endişe eden İran’ın desteklediği kuzey-güney doğrultulu koridora destek 
veren ve bu koridor için yüklü miktarda fon ayıran, bununla birlikte siyasi 
faaliyetleri AGİT Minsk Grubu’na havale eden AB; işlevsiz kalan bu grubun 
yerine bizzat kendisi siyasi anlamda girişimde bulunmuş ve Azerbaycan ile 
Ermenistan arasında barışın imzalanması için kolları sıvamıştır. Neticede 14 
Aralık’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan 
ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel Brüksel’de bir araya gelmiştir. 
Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki demir yolu ulaşımının yeniden 
sağlanması hususunda anlaşmaya varmıştır.7

AB, çalışmalarını sürdürmüş ve 4 Şubat’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 
da katılımıyla sanal ortamda dörtlü bir zirve düzenlenmiştir. Ermenistan’ın 
1. Karabağ Savaşı’nda kaybolan ve öldürülerek toplu mezarlara konulduğu 
iddia edilen siviller konusunda iş birliği taahhüdü karşılığında Azerbaycan esir 
tuttuğu 8 Ermeni askeri serbest bırakmıştır.8

Süreç bu şekilde devamlı olarak üçüncü taraflarla ilerlememiş, Azerbaycan 
mart ayında ilişkilerin normalleştirilmesi için Ermenistan’a beş maddeden 
oluşan bir teklif sunmuştur. “Devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak 
bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını 
karşılıklı olarak tanıması”, “devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında 
bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda 
yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi”, “birbirlerinin 
güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı 
tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması’nın amaçlarıyla bağdaşmayan 
diğer durumlardan kaçınmak”, “sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin 
kurulması” ve “ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim 
ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği” şeklinde ifade edilen bu 
maddeleri Ermenistan kabul etmiştir.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Aliyev ve Paşinyan arasında 6 Nisan’da 
yeniden üçlü bir zirve düzenlenmiştir. Zirvede; barış antlaşmasının 

hazırlanması hususunda dışişleri bakanlıklarının devreye sokulması, Soçi 
Zirvesi’nde öngörülen sınırlar konusunda müzakereler gerçekleştirecek 
komisyonun oluşturulması, insani sorunların çözümü, çatışma bölgelerindeki 
mayınların temizlenmesi ve iki ülke arasındaki ulaşımın temin edilmesi gibi 
maddeler ele alınmıştır.9

Azerbaycan ve Ermenistan’ın Tutumu
Öncelikle belirtmek gerekir ki her iki ülke de barış antlaşmasının imzalanmasına 
açıkça ihtiyaç duymaktadır. Ermenistan daha fazla kayba uğramamayı, 
Azerbaycan da elde ettiklerini yitirmemeyi arzulamaktadır. Her iki taraftan 
da barışı destekleyen açıklamalar yapılmıştır. Bununla birlikte sınırda 
meydana geldiği iddia edilen çatışmalar, barışın imzalanıp imzalanmayacağı 
ve imzalansa bile bölgede sükûnetin sağlanıp sağlanamayacağı konusunda 
akıllarda soru işaretleri bırakmaktadır. Zira her iki taraf birbirini provokasyonla 
suçlamaktadır. Bu durum da barış müzakerelerindeki atmosferin 
yumuşamamasına yol açmaktadır. Öte yandan bu çatışmalar konusunda 
medyadaki veri kirliliği nedeniyle bölgede canlı bir gözlem yapmaksızın 
haklı tarafı belirlemek de mümkün görünmemektedir. Yine de her iki tarafın 
tutumuna bakıldığı zaman Ermenistan’ın halihazırdaki durumdan memnun 
olmadığını belirten tutumu, bu çatışmalarda Ermeni tarafının rolünün ağır 
bastığı düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Burada Azerbaycan’ın -sınırlar 
konusunda- istediğini elde etmiş olduğunu da unutmamak gerekir.

Barış müzakereleri konusunda Ermenistan’ı tek yönlü olarak ele almak 
yanlıştır. Çünkü hem Karabağ konusunda hem de Paşinyan hükûmeti 
konusunda Ermenistan’da siyasi anlamda gergin bir ortam mevcuttur. 
Gerek sözde Dağlık Karabağ yönetimi gerekse söylemleriyle “rövanşist” 
olarak nitelendirilen muhalif kanat, Karabağ konusunda yaşanan yenilgiye 
rağmen önceden beri sürdürülegelen uzlaşmaz ve taviz vermez tutumun 
devam ettirilmesinden yanadır.10 Paşinyan kanadı ise bir çözüme götürmeyen 
bu tutumun terk edilerek yıllar boyu devam eden içe dönüklüğün sona 
erdirilmesi ve dünyaya açılmanın gerçekleştirilmesini savunmaktadır. Bu 
durumun sonucunda iç dinamiklere göre şekillenmesi beklenen kararsız 
karakterli dış politika sebebiyle de müzakerelerin seyri konusunda öngörüde 
bulunmak zorlaşmaktadır. Azerbaycan’ın müzakerelerdeki genel tavrı ise 
“Karabağ konusunun tamamen kendisine bağlı ve kendisiyle ilgili olduğu” 
yönündedir ve görüşmelerde Aliyev, bu tavrın bir sonucu olarak Paşinyan’ın 
Karabağ’ı gündeme getirerek bazı kayıpları telafi etmek istemesinin önüne 
geçmek amacıyla çaba göstermektedir. Bundan dolayıdır ki bugüne kadarki 
müzakerelerde daha çok genel anlamda ilişkilerin düzeltilmesi ve ulaşım 
konularına yer verilmiştir.

5   https://www.aa.com.tr/tr/analiz/susa-beyannamesi-bolgesel-baris-ve-is-
birliginin-teminati/2280430

6   https://www.indyturk.com/node/412201/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/
endi%C5%9Fe-verici-durumlar%C4%B1n-analizi

7   https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-azerbaycan-ve-ermenistan-demir-yolu-
hatlari-konusunda-anlasti/2447622

8   https://tr.euronews.com/2022/02/07/azerbaycan-ab-arabuluculuguyla-gozalt-
ndaki-8-askeri-ermenistan-a-iade-etti

9   https://www.aa.com.tr/tr/analiz/azerbaycan-ve-ermenistan-nihai-baris-icin-
onemli-adimlar-atti/2558506

10 Ermenistan’ın BAYRAKTAR TB2’den ilhamla ürettiği yeni yerli SİHA’larını da bu 
çerçevede değerlendirmek mümkündür. Bk.: https://www.milligazete.com.tr/
haber/9828082/ermenistan-yerli-sihalarini-tanitti-verdikleri-isim-tanidik-cikti
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AB’nin öncülük ettiği görüşmelere Azerbaycan ve Ermenistan’ın kayıtsız 
kalmadığı görülmektedir. Son görüşmeden sadece 5 gün sonra Azerbaycan 
ve Ermenistan dışişleri bakanlarının barış konusundaki istişare ettikleri 
bir görüşme gerçekleştirmeleri bunun göstergesidir.11 Durumu özetlemek 
gerekirse, barış antlaşmasının imzalanabilmesi için tarafların psikolojik 
durumları henüz olması gereken biçimde değildir. Halen her iki tarafın arasında 
mantık değil, duygusallığın; daha açık bir ifadeyle antipatinin hâkim olduğu 
görülmektedir. Bu açıdan her iki tarafın da memnun kalacağı bir barış için 
aradan belli bir zaman geçmesi gerekmektedir.12

Sonuç
Görüşmelerin seyrine değinilmeden önce görüşmeleri şekillendiren ana 
konuları şu şekilde özetlemek mümkündür:

• Karabağ bölgesinin siyasi statüsü
• Sınırların belirlenmesi
• Laçın ve Zengezur Koridorlarının kontrolü
• Bölgedeki demir yolu ve kara yolu ulaşımının canlandırılması
• İnsani konular(kayıp, öldürülen siviller)
• Esir askerlerin iadesi
• Mayınlı bölgelerin tespiti ve temizlenmesi
• İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi

Bu konulardan Karabağ konusu, yukarıda bahsedilen sebepten ötürü henüz 
görüşmelerde kendisine yer bulamamıştır. Halbuki Azerbaycan’ın tamamını 
kurtarmasına ramak kalmışken Rusya’nın müdahalesiyle imzalanan ateşkes 
nedeniyle Azerbaycan’ın toprağı olan Karabağ bölgesi, Ermenilerde kalacaktır. 
Böylece 2. Karabağ Savaşı asıl amacına ulaşmamış olacak ve bölgede 
gerilim devam edecektir. Elbette bölgenin Azerbaycan hakimiyetine girmesi 
durumunda bölgede sular durulacak değildir. Ancak mevcut durum da 
kesinlikle Azerbaycan’ın yararına değildir. Diğer konularda ise Azerbaycan 
büyük oranda ağırlığını hissettirmiş görünmektedir. Karşılıklı ilişkilerin 
düzeltilmesi ise barış görüşmelerinin çok ötesinde ve Türkiye-Ermenistan 
normalleşmesiyle paralel şekilde ancak sağlanabilecektir. AB ve Rusya’nın 
barış müzakerelerindeki rolleri de bu bağlamda irdelenmesi gereken önemli 
konulardandır. Rusya en baştan beri bütün gelişmeleri kendi kontrolü altında 
tutma çabası içerisinde bulunmuş, bölgede hem ara bulucu rolüyle hem de 
“barış gücüyle”bilfiil varlığını göstermiştir. Dahası Rusya’nın söz konusu “barış 
gücünü” bölgeden çekmeye niyeti olmadığına dair iddialar bulunmaktadır.13 Hâl 
böyleyken AB’nin müdahalesinin ne kadar etkili olacağı tartışmalıdır. Rusya’nın 
AB’ye müdahale etmemesini buna bağlamak
mümkündür. 

Öte yandan AB bu açılımını tam da Rusya’nın Ukrayna’ya çıkarma yapmaya 
hazırlandığı bir dönemde yapmıştır. Rusya’nın ilişkileri yumuşak tutmak adına 
bu gelişmeye sessiz kalmış olması da ihtimal dahilindedir. Böyle bir vaziyette 
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’un Brüksel’deki görüşmelere olumlu bakıldığı 
açıklamasını yapması da Rusya’nın, AB’nin bu girişimlerinin kendi işini 
kolaylaştırma işlevi gördüğü düşüncesinde olduğunu göstermektedir.

AB’nin arabulucu rolüne soyunmasının Erivan için bir fırsat teşkil etmesi 
mümkündür. Zira Ermeni lobileri küresel çaptaki faaliyetleriyle “dünya 
patronlarını” kendi safına çekmeyi başarmıştır. Bununla birlikte Erivan’ın 
Rusya ile Batı arasındaki kararsız tavrının kendisi açısından ne boyutta bir 
dezavantaj teşkil edeceği tartışılırdır. Duruma Bakü açısından bakıldığında da 
her ne kadar Ermeni lobileri güçlü faaliyetler yürütse de “dünya patronlarının 
şımarık çocuğu” İsrail’le ilişkilerinin dikkate değer bir düzeyde olması 
durumu karmaşıklaştırmaktadır. Belki de Ermenistan’ın göreli yalnızlığının 
sebeplerinden birisi budur. Öte yandan AB müdahalesi Azerbaycan için bölgede 
Rusya’nın dilediği gibi etkili olmasının kısmen de olsa önüne geçilmesi anlamına 
gelmektedir ve bu da Azerbaycan için olumlu bir durumdur. Böyle bir tabloda 
AB ara buluculuğunun nasıl sonuçlanacağı zamanla kendisini gösterecektir.

11 https://www.agos.com.tr/tr/yazi/26968/ermenistan-ve-azerbaycan-disisleri-
bakanlari-telefonda-gorustu

12 https://www.ankasam.org/azerbaycan-ve-ermenistan-halklarinin-barisi-nasil-
saglanabilir/

13 https://www.indyturk.com/node/412201/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/
endi%C5%9Fe-verici-durumlar%C4%B1n-analizi
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İngiliz yönetmen Sir Ridley Scott’ın (1937-...) yönettiği ve 2005 yılında 
gösterime giren “Cennetin Krallığı (Kingdom of the Heaven)” filmi Batı sanat 
tarihinde, Doğu’nun anlamlandırılması açısından en önemli köşe taşlarından 
biridir. 2000 yapımı “Gradyatör (Gladiator)” filminin de yönetmeni olan Scott, 
Cennetin Krallığı filminde, Selahattin Eyyübi karakteriyle Doğu toplumlarının 
rasyonelliği ve medeniyete kattığı değeri, yaşadığı çağa uygun olarak 
aktarmaya çalışırken, idealize edilmiş Batı söylemlerinin insan faktörüyle 
nasıl iktidar mücadelesine dönüştüğünü çarpıcı bir biçimde anlatmıştır. 
Oryantalist fantezilerden uzak 12. yüzyıl anlatısında yönetmen, kutsallık 
adına yeryüzünde ne tür çirkinliklerin yapıldığını güzel bir silsileyle işlemiştir. 
Filmin belki de en çarpıcı sahnelerinden biri Balian ile Tiberius arasında geçen 
diyalogdur. Tiberius Balian’a Kudüs’ten ayrılırken şöyle der: “Önce Tanrı için 
savaştığımızı sanıyordum. Sonra servet ve toprak için savaştığımızı anladım. 
Utanmıştım.... Tanrı yanında olsun, çünkü beni çoktan terk etti”.

1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Günümüz savaşlarında da, eski savaşlarda olduğu gibi, her zaman ilahi 
bir emrin veya çabanın temel amaç olduğu söylenir. Ancak esasında tüm 
savaşlar güç ve toprak savaşlarıdır. Bugünkü toprağı ekonomi, hammadde, 
pazar, insan kaynağı vs. olarak çeşitlendirebiliriz. Ancak temelde tüm savaşlar 
dünyalık için yapılır. Halbuki her savaşta ahiret en temel motivasyondur. 
Ukrayna-Rusya savaşında da bu döngü aynı şekilde kendini korumaktadır. 
Kiliseler, Tanrı adına savaşan iki milleti aynı Tanrı’ya karşı kutsama çabasına 
girerken, yıllar önce başlamış olan savaşlarının zirvesini yaşamaya başladılar. 
İlahi hazzın ritüellik kurbanları tabutlara konmadan önce, mumların2

gölgesinde beliren stratejik kafalar, en yüksek aforozları dillendirmeye 
yaklaşık 30 yıl önce başlamışlardı. SSCB çöktü. Kiliseler açıldı. Ancak Rus 
Ortodoks Kilisesi (ROK), Ukrayna Ortodoks Kilisesi Kiev Patrikliğini (UOK-KP) 
kapatmak için komünist atalarına rahmet okuttu. Tiberius’dan farklı olarak 
yeni stratejik din adamları Tanrı için değil, servet ve toprak için savaştıklarını 
biliyorlardı. Bu yüzden hiç utanmadılar.

Ukrayna’da Kilise Tartışmaları
Ukrayna bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından itibaren kendisini kilise 
tartışmaları içinde buldu. Moskova Patrikliğine bağlı olan Ukrayna Ortodoks 
Kilisesi Moskova Patrikliği (UOK-MP) geniş yetkilerle kuruldu ve ülkedeki 
Ortodoks nüfusun çoğu bu kiliseye bağlıydı. 1992 yılında Patrik Flaret ROK’nin 
patrikliğini kabul etmedi ve Kiev’in ilk Rus Ortodoks Kilise merkezi olması 
hasebiyle esas merkezin Kiev olduğu iddia etti ve UOK-KP’ni kurdu. ROK’un 
cevabı sert oldu ve Patrik Flaret’i önce papazlıktan çıkardı ve 1997 yılında 
aforoz etti. Yani dinden çıkmış kafir ilan etti.

2 Ortodokslukta ölen insan için yakılan mum o kişinin imanına şatihliği (testimony-
testimonium) temsil eder. Tanrı’nın ışığının ölen kişinin içinde yandığı anlamına gelir.
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Flaret Kiev Patrikliği konusunda ısrar etti. Ülkedeki politik durum Flaret’in 
aleyhine işliyordu. Ancak o ve milliyetçi Ukraynalılar sabretti. Bekledikleri 
fırsat 2004 yılındaki Turuncu Devrim’le geldi.

2004 yılı Turuncu Devrim’den güçlü çıkan Avrupa Birliği taraftarlarının eline 
Rusya’dan kopmak ve Ukrayna milli kimliğini inşa etmek için büyük bir fırsat 
çıktı. Ancak ROK’dan ayrılmadan Ukraynalıyı yaratmak mümkün değildi. Çünkü 
kilise Tanrı adına konuşuyor ve ülkedeki tüm yapılara Rusya’nın gölgesini 
düşürüyordu. 2005 yılında Batı taraftarı olarak seçilen Cumhurbaşkanı Viktor 
Yuşçenko’nun siyasi ajandasında milli bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi (UOK) 
kurma planı vardı. Gerekli görüşmeleri başlatmış ve büyük bir ilerleme kat 
etmişti. Ancak 2010 yılında Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç’in iktidara gelmesi 
milli kilise planını başka bahara bıraktı. Yanukoviç 2013 yılında UOK-MP 
Metropoliti Vladimir’in, hasta olduğunda, kimseyle görüşmesine izin vermedi. 
Tüm iletişimi kopardı. Metropolit Vladimir 2014 yılında öldüğünde Slav 
kardeşliğinin hala geçerli olduğunu düşünüyordu.

2013 yılında Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen Derin ve 
Kapsamlı İşbirliği Anlaşması’nı Cumhurbaşkanı Yanukoviç imzalamayacağını 
bildirildi. Ukrayna Hükümeti de Cumhurbaşkanı’nın yanında yer aldı. Daha 
sonra “Euromaidan” veya “Haysiyet Devrimi” olarak isimlendirilen sokak 
gösterileri başladı. Çatışmaların ve ölümlerin de yaşandığı olaylar esnasında 
Yanukoviç ülkeden kaçtı. AB taraftarları ülkede baskın güç konumuna geldiler. 
Bunun üzerine çoğunlukla Rusya taraftarlarının yaşadığı Kırım’ı Rusya Mart 
2014 yılında işgal etti. Donbas olarak bilinen bölgede Donetsk ve Luhanks 
reyonları Kiev’e karşı ayaklandı ve bağımsızlığını ilan ettiler. Tüm bu olaylar 
olurken kiliseler ilk günden devam eden çatışmalarını yeni bir seviyeye 
çıkarmışlardı.

Euromaidan Sonrası Durum
UOK-KP göstericilerin yanında yer aldı. Kiliselerini gösteri esansında polisten 
kaçanlara açtı, onlara su ve tıbbi yardımda bulundu. Hatta protestocuların 
toplanmasını bildirmek veya güvenlik güçlerinden kaçmak için Aziz Mihail 
Altın Kubbeli Manastır’ı çanları çalınmaya veya kullanılmaya başlandı. Kiev 
Patrikliğinin bu tutumu  halk ve devlet tarafından büyük bir memnuniyetle 
karşılandı. Kiliseye saygı ve teveccüh arttı. Bütün bunlar olurken UOK-MP 
sessiz kalmayı tercih etti. Donbas ve Kırım konusunda tarafsız olduğunu ilan 
eden Moskova Patrikliğine bağlı metropolitlik alttan alta Rusya propagandası 
yapıyordu. Hatta Doğu Ukrayna kiliseleri aleni şekilde Rusya’yı destekliyordu. 
Kırım’daki Kiev Patrikliği kiliselerinin kapanması, Donetsk Patriğinin kovulması 
ilişkileri iyice tırmandırdı. Artık Ukrayna’nın Rusya propagandası yapan ve 
yaklaşık 7 milyon cemaati olan UOK-MP sorunu vardı. Petro Proşenko Haziran 
2014 yılında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda en önemli siyasi 
ajandasından biri kiliseler mevzusuydu.

Proşenko Haysiyet Devrimi sonrası iktidara gelmiş milliyetçi bir isimdir. Bugün 
dahi savaş süresince, askeri üniformasıyla, Kiev’de savaşın içinde gözüktü. 
Uluslararası tüm kuruluşların en az bir kez mülakat yaptığı kişi oldu. Şüphesiz 
Zelenski mevcut lider olarak savaşın merkezindeydi. Ancak Zelenski’nin 
muhalifi olan Proşenko hemen hemen her gün bir uluslararası yayın 
organına mülakat verdi ve hiçbir mülakatında ofis kullanmadı.3 Kamuflajı 
ve bazen silahıyla; silah dağıtan, barikat kuran, savunma hattı oluşturan vs. 
ülkesini savundu. Bu arada Proşenko’nun Roshen çikolatalarının sahibi dolar 
milyarderi olduğunu unutmamak lazım.

Proşenko Ukrayna meclisi Verhovna Rada’yı (Верховна Рада) 
yanına alarak Ukrayna için bağımsız bir kilise sürecini yeniden başlattı. 
Metropolitlerden Sinod’u (En üst kiliseler kurulu) toplamasını istedi. 
Görüşmeler başladı ve Rada bir kararla resmen İstanbul Fener Rum 
Patrikliği’ne (FRP) bağımsızlık (Otosefali) için başvurdu. 2018 yılında FRP 
Ekümenik sıfatıyla başvuruyu kabul edeceği sinyalleri verdi. 2016 yılında 
İstanbul’da yapılacak olan Pan-Ortodoks Sinod’una, Türkiye’yle yaşanan uçak 
krizi sebebiyle, katılmayacağını bildiren ROK, toplantı yerini Girit’e aldırdı. 
Ancak oraya da katılmadı. FRP ile ROK arasındaki gerilim daha da gün yüzüne 
çıkmıştı. Bu toplantıda Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin kurulacağı sinyalleri 
gelmişti. Nihayetinde Verhovna Rada’nın FRP’ye doğrudan başvurusu, 
Ukrayna’da UOK-KP ile Ukrayna Otosefali Ortodoks Kilisesi’nin birleşmesi 
Proşenko’nun İstanbul’la doğrudan iletişime geçmesine sebep oldu. 
İstanbul’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Proşenko 
daha sonra FRP I. Bartholomeos’la uzun bir görüşme yaptı. Akabinde Ukrayna 
Ortodoks Kilisesi’nin tanınacağı ve bağımsızlık hakkı verileceği kararı çıktı. 
5 Ocak 2019 günü, Cumhurbaşkanı Proşenko’nun da hazır bulunduğu bir 
törenle, Patrik Bartholomeos otosefali (Tomos) kararnamesini imzaladı, 
Başpiskopos Sergey Dumenko Epifaniy ismiyle metropolit olarak atandı. 
Böylece FRP’ne bağlı, özerk, milli bir kilise olarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi 
kurulmuş oldu. Proşenko bu günü Rusya’dan tam bağımsızlığın elde edildiği 
tarihi bir gün olarak tanımladı. Artık Putinsiz ve Kirilsiz bir Ukrayna var dedi. Bu 
arada belirtmeden geçmemek gerekir. Metropolit Epifaniy savaş süresince 
hep Kiev’deydi ve her gün sosyal medya ve diğer platformlardan savaşa karşı 
açıklamalarda bulundu. Açıklamaları çok sertti ve nihayetinde ROK Patriği I. 
Kirill’in Ortodoks kilise mahkemelerinde yargılanmasını istedi.

3 Türkiye’den Proşenko ile ilk röportaj yapan Habertürk yazarı Nagehan Alçı oldu. 
Maalesef çok önemli bir söyleşi Nagehan Alçı’nın asker montu giymesi sebebiyle 
magazin konusuna dönüştürüldü. Üşüyen gazeteciye asker montu verilmesinin 
yanlışlığını anlayamadım. Mesleklerin fetişiste edilerek insani hallerin kurban 
edilmesini doğru bulmuyorum. Ayrıca Proşenko kimseyi ofiste kabul etmiyor. Tüm 
ekibi tam teçhizat askerdir. Savaşın tüm aktörlerini yakından takip etmeye çalışan
biri olarak Nagehan Alçı’nın Proşenko’yu savaşta önemli bir aktör olarak görüp 
mülakat yapması bir gazetecilik başarısıdır. Yani Alçı nereye bakacağını bilen bir 
gazetecilik refleksi göstermişti.
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Bağımsız Ukrayna Kilisesi Sonuçları
Milli kilise Ortodoks dünyasında neden önemlidir ve hukuki kaynağı nedir 
sorusunu cevaplamak gerekir. Hristiyan kiliselerinin hiyerarşik yapısını ve 
temel inançları anlatan, bir nevi anayasa olan Apostolik Kanonlar vardır. 
Latincesi 50 Yunancası (eski Grekçe) 85 maddeden oluşan bu yasalarla 
birlikte Ortodoks kiliseleri ilk yedi konsül kararlarını tanımaktadırlar. Apostolik 
Kanon’lara göre (8. Madde) her “ethos” kendi kilisesini kurabilecektir. 
Yunanca ethos kelimesi kilise hukukçuları tarafından modern dönemde ulus 
veya millet olarak yorumlanmıştır. Dolayısıyla kiliseye bağlı olmak esasında 
bir ulusa veya devlete bağlı olmak demektir. Yani bir Ukraynalı Ruasya’ya 
bağlı bir kilisenin cemaatiyse kesinlikle Rusya taraftarıdır. Ülkesinin işgal 
edilmesinin bir önemi yoktur. İkinci olarak İstanbul’daki tavır değişikliğinin 
sebebi açıklanmaya muhtaçtır. 2013 yılında yapılan araştırmalara göre,, 
tanınmamasına rağmen UOK-KP’ne bağlıyım diyen insanların oranı %18’ken 
2014’te; yani Kırım işgali ve Donbas olayları sonrası %38 oldu. UOK-MP %20 
olarak, iki dönemde de sabit kaldı. 

Dikkat edilirse ülkenin bir kısmının işgali veya iç savaş, Moskova Patrikliğine 
bağlı insanların sayısını azaltmadı. Onlar bugün dahi kutsal Rusya’ya 
inanıyorlar. Üyeleri genellikle yaşlı ve SSCB döneminden kalmış, Rusça 
konuşan ve Ukraynacaya alışamayan insanlardır. Ancak Kiev Patrikliği 
cemaatindeki büyük artış milli bilinç ile kilise arasındaki ilişkiyi de açıklıyor. 
Dini konuları dert etmeyen, Ortodoks ama kiliseyle bağı olmayan insanlar bir 
anda Kiev Patrikliğine koştular. Bu teveccühün sebebi hem milli bilinç ve din 
ilişkisi hem de Rusya karşıtlığıdır. Yaklaşık 33 milyon Ortodoks’un yaşadığı 
ülkede iki yıl içinde Kiev Patrikliğinin cemaati yaklaşık 6.6 milyon artırmıştır. 
Bu sayı Fener Rum Patrikliğinin de gözünden kaçmadı. Ortodoks dünyası 
tarihindeki en büyük bölünmelerden birini yaşandı ve UOK’ne otosefali veren 
FRP bir günde yaklaşık 13 milyon insanı cemaatine kattı. Tahminen 5.5 milyon 
cemaati olduğu düşünülen FRP cemaatini 18.5 milyona çıkardı. Bu sayı 

savaş sonrası, Hollanda’da yaşandığı gibi, ROK’dan ayrılan ve ayrılacak olan 
kiliselerle 25 milyona çıkabilir. Böylece ROK bu süreçte yaklaşık 10 milyon 
cemaatini kaybetti ve gelecekte de kaybetmeye devam edecektir. ROK ve FRP 
rekabetinde İstanbul tarihinin en büyük hamlesini yaptı ve kazandı.

Ukrayna’ya tekrar dönersek, Ukrayna bağımsız kiliseyle yeni nesillerin 
Rusya’dan bağını koparmıştır. Özellikle kilise dilinin Rusça olmayışı Ukrayna 
dili ve kültürü için çok derin ve uzun sürecek bir etki yaratacaktır. Artık 
Ukraynalılar UOK’de vaftiz edilecekler, papazlar Ukrayna manastırlarında 
yetişecek ve Ukrayna devletine paralel merkezi kilise politikaları üretilecektir. 
Bu durum özellikle Ruskii Mir (Русский мир)4 diye kodlanan ve Rusça 
konuşan insanların yaşadığı yerleri anavatan sayan Rus dış politikasının 
Ukrayna’da çökmesi demektir. Ukrayna’da kiliselerden bile dışlanan Rusça 
bir nefret objesine dönüşebilir. Ukrayna, milli kilisesi olmadan kurulamazdı. 
Bunun farkında olan sadece Ukrayna’nın elitleri değil Rusya’nın elitleriydi 
de. Rusya’nın askeri kanadı ağırlık kazandı ve Ukrayna politikasında en kısa 
zamanda sonuç almaya odaklanıldı. Ancak etnik ve dini olarak ortak iki halkı 
sadece askeri tedbirlerle politik sonuca zorlayamazsın. Nitekim Rusya’nın 
tüm askeri tasarrufları Rus Ortodoks Kilisesi’nin Ukrayna’da çökmesine 
sebep oldu. Ağır ağır işleyen bir Ukraynalı olma veya Ukrayna devleti kurma 
hikayesini Rusya askeri yöntemlerle hızlandırdı. Yıllarca, Ukraynalı elitlerinin 
okullarla, basınla, kurumlarla inşa edemedikleri Ukraynalı olma bilincini ve 
Ukrayna milli devletini Rusya’nın politik ve askeri hatalarını kullanarak inşa 
ettiler. Bu süreçten sadece milli bir devlet ve millet olarak çıkacak bir Ukrayna 
yok, aynı zamanda cemaatinden 10 milyondan fazla insan  kaybeden ve daha 
çoğunu da kaybedecek olan Rus Ortodoks Kilisesi var.

4 Ruskii Mir Rusya Federasyonu’nun devlet politikasıdır. Mir Rusçada dünya ve barış 
anlamına gelmektedir. Yani hem Rus dünyası hem de Rus barışı anlamına gelen
Ruski Mir’in tanımında Rusça konuşan halklar temel hedeftir. Bir nevi Hitler 
Almanya’sının Lebensraum’u gibidir.
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Orta Doğu uzmanından fl aş yazı: Rusya ile İsrail savaşabilir mi?
Gazeteci/yazar Hüsnü Mahalli bugünkü köşesinde, ‘’ Rusya- İsrail savaşı’’ 
başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Mahalli yazısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Hitler’in Yahudi 
olduğuna dair sözlerinin ardından Rusya ile İsrail arasında tırmanan 
gerilimi ve İsrail’de son derece etkili pozisyonlarda olan Rusya ve Ukrayna 
yahudileri arasında yaşanan rekabeti anlattı. Yahudi kökenli Zelenskiy’in İsrail 
parlamentosundaki İbranice yardım çağrısını da hatırlatan Mahalli, Rusya ile 
İsrail arasında bir savaş çıkma ihtimali üzerinde durdu

Libya’nın İkinci Başbakanı Başağa: Kan Dökmeden Trablus’u Alacağız
Çift başlı yönetimin bulunduğu Libya’da tansiyon her geçen gün yükseliyor.
Libya’nın doğusundaki Tobruk’taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni 
başbakan olarak atanan ve Mısır, Fransa, BAE, Rusya tarafından desteklenen 
Fethi Başağa, kan dökülmeden Trablus’a girmek istediklerini açıkladı. 
Fethi Başağa, Trablus’taki Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetiyle 
anlaşmazlık halinde kendi yönetimindeki hükümetin görevini Sirte’den 
yürüteceğini kaydetti.

İşgalcilerden Skandal: Harem-i İbrahim Camii’ne İsrail Bayrağı Astı
Ramazan ayında Filistinlilere cehennem yaşatan işgalci İsrail rejimi yeni 
bir skandala imza attı. İşgal yönetimi, İsrail Bağımsızlık Günü’nü kutlamak 
bahanesiyle El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camii’ne İsrail bayrağı astı.
El Halil’deki Vakıfl ar Müdürü Nidal el-Caberi, “Bu yapılan, kutsal mekanların 
ve uluslararası sözleşmelerin açıkça ihlal edilmesinin yanı sıra Filistinliler, 
Araplar ve İslam ümmetinin hassasiyetlerine yönelik bir provokasyondur” 
dedi.

Mezhep Savaşı Kızışıyor: Papa’dan Katoliklere Köstek, Rusya’ya Destek
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı 3 ayında devam ederken, Papa 
Francis’dan ezber bozan açıklama geldi. İndependent Türkçe’nin haberine 
göre, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, İtalya’nın önde gelen 
gazetelerinden Corriere Della Sera’ya konuştu.
85 yaşındaki Papa, “NATO’nun, Rusya’nın kapısında havlamasının” istilaya yol 
açmış olabileceğini söyledi. İttifakın yakın ülkelerdeki varlığının Moskova’yı 
“kışkırttığını” söyleyemeyeceğini ifade eden Papa, bu durumun istilayı “belki 
de kolaylaştırdığını” savundu.



Güvenlik Konseyi’nden Guterres’e Destek
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Genel Sekreter Guterres’in 
Ukrayna-Rus savaşına barışçıl bir çözüm bulma çabalarına güçlü desteğini 
teyit eden bir bildiriyi oy birliğiyle kabul etti. Konsey’de Rusya dahil 15 
üyesinin tamamının destek verdiği bildiride, Ukrayna’da barış ve güvenliğin 
korunmasına ilişkin derin endişe dile getirdi.
“Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter’in barışçıl bir çözüm arayışındaki 
çabalarına güçlü desteğini ifade eder.” Bildirinin devamında, “Bütün üye 
devletler, BM anlaşması uyarınca, uluslararası anlaşmazlıklarını barışçıl 
yollarla çözme yükümlülüklerini taahhüt ettiler” ifadesine yer verildi.
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NATO’da Hırvatistan Çatlağı: O İki Ülkenin Üyeliğini Veto Edecek
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı NATO’da yeni görüş ayrılıklarına yol açtı. 
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic haziran ayı sonunda Madrid’de 
düzenlenecek NATO zirvesinde ülkesini kendisinin temsil etmesi halinde 
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini veto edeceğini belirtti.
Milanovic 28-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi’nde bu 
kararın büyükelçiler düzeyinde alınmasına imkan sağlayacak şekilde davetin 
alt düzeyde yapılması halinde kendisinin Hırvatistan’ın NATO nezdindeki 
büyükelçisini bu konuda ikna edebileceğinden emin olmadığını söyledi.

Paşinyan’ın Koltuğu Sallantıda! Ermenistan’da Protestolar Sürüyor
Moskova’yı pas geçip AB ile görüşmelere başlayan Ermenistan Başbakanı 
Nikol Paşinyan’a muhalefetin tepkisi sert oldu. Ermenistan’da, Başbakan Nikol 
Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalifl er, 1 Mayıs’tan bu yana gösterilerine 
devam ediyor.
Başkent Erivan’daki en kritik bağlantı noktalarından olan Kiev Köprüsü’nü 
kamyonlarla araç trafi ğine kapatan göstericiler, parlamento binasına yakın 
caddelerde çöp konteynerleri ile barikat kurdu.

Macaristan’dan AB’ye Soğuk Duş: Rus Petrolüne Yaptırımı Veto Etti
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Moskova’ya peş peşe yaptırım 
uygulayan Avrupa Birliği ülkeleri enerji sektörüne gelince geri vites yaptı. 
Avusturya, Slovenya, Bulgaristan’dan sonra Macaristan da Rusya’dan petrol 
ithalatının yasaklanmasına yönelik teklifi  veto edeceğini duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth 
Radio’daki haftalık konuşmasında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der 
Leyen’in açıkladığı, Rusya’dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan 
yeni yaptırım paketinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi.






