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UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI VE YENİ DÜNYA DÜZENİ 

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” 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.” 

 
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
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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. 
 

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. 
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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.  
 
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 

 
2 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/military-spending-by-country. 
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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 
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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)”. 


