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Gerasimov Doktrini’yle Mücadele: 
Bilgi Savaşı ve Propaganda
Askeri talimnameler savaşın konvansiyonel 

ve gayrı nizami (konvansiyonel olmayan) 

harp yöntemleri olmak üzere iki bölümden 

oluştuğunu ifade etmektedir. Nitekim dünyadaki 

silahlı kuvvetlerin çok büyük bölümü, bu iki temel 

harp yöntemlerini icra edecek şekilde teşkilat-

landırılmıştır. Konvansiyonel harp yöntemleri, 

gelişen teknolojiler çerçevesinde şekillenmeye 

ve değişmeye devam etse de genel olar-

ak temel varsayımları aynı kalmıştır. Teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak piyadenin yerini zırhlı 

piyade, atlı birliklerin yerini tankçı birlikleri, top 

ve obüslerin yerini daha gelişmiş top/obüs ve 

roketler almışsa da söz konusu birliklerin temel 

görevleri aynı kalmıştır. Günümüzde hiçbir ordu; 

piyade, tank ve top birliklerinden vazgeçme-
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yeni harp usullerinde değişimler öngörmüştür.[1]  

Arap Baharı ve renkli devrimlerden ders çıkarıldığını ifade eden 

Gerasimov, renkli devrimlerin artık yeni harp yöntemleri halini 

aldığını ve devletlerin hedeflerine ulaşmada askeri olmayan 

yöntemleri daha fazla kullandığını ifade etmektedir. Nihayetinde 

Moskova yönetimi, 2008 yılındaki Rusya-Gürcistan Savaşı’nda 

konvansiyonel harp yöntemlerine ağırlık vermiş olsa da Gerasi-

mov’un bahsettiği unsurlara da başvurmuştur. Gerasimov, Rus 

Silahlı Kuvvetleri’nin belirttiği hususlar doğrultusunda çalışma-

lar yaptığını vurgulamış ve ülkenin askeri yapısının buna göre 

şekillenmesi gerektiğini dile getirmiştir. Nitekim Moskova yöneti-

mi, Ukrayna’daki ikinci renkli devrime karşı, 2014 yılında alışılmadık 

harp yöntemlerine başvurarak Batı’yı gafil avlamıştır.

Her ne kadar resmi dokümanlarda ya da yetkililerinin ifadeler-

inde bu yöntemin tam olarak ne olduğu ve ne içerdiği ifade 

edilememişse de NATO tarafından “Karma Savaş” ya da “Hibrit 

Savaş” olarak adlandırılan Rus harp yöntemleri, konvansiyonel 

birliklerin kullanımından ziyade; gayrı nizami harp yöntemlerine 

ağırlık vermiştir.

Anlaşılacağı üzere Rusya, Batı’nın renkli devrimleriyle; NATO ise 

Rusya’nın karma savaş yöntemiyle mücadele için yeniden yapıl-

anmaya başlamıştır. Her iki taraf da bu hazırlık çerçevesinde kon-

vansiyonel birliklerin hazırlık derecesini artırmanın yanı sıra gayrı 

nizami harp unsurlarının etkinliğini artırmayı da öngörmüştür. 

Tabi bu süreçte 30 devletli bir yapı olmasına rağmen oy birliği-

yle karar veren ve her ne kadar müttefiklerden oluşsa da birbirl-

erine karşı gizli gündemleri olan devletlerin yer aldığı NATO’nun 

gayrı nizami harp usullerini içeren ortak bir politikada buluşması, 

Rusya kadar kolay olamamaktadır.

NATO tarafından karma savaş olarak adlandırılan modern Rus 

harp yöntemlerinde, konvansiyonel birliklerin en önemli görev-

lerinden biri, politik ve askeri baskı yaratmaktır. Nitekim 2014 

yılındaki Rusya-Ukrayna Krizi’nde Moskova yönetimi, konvansi-

yonel birliklerini Ukrayna sınırına yığmış ve “her an işgal edebil-

irim” şeklinde gözdağı vererek Ukrayna içerisindeki gayrı nizami 

harp harekâtını desteklemiştir. Sınırdaki askeri birliklerinin varlığını 

da özellikle de komşu devletleri işgale dayalı senaryoların uygu-

landığı tatbikatlarla araçsallaştırmıştır.

Konuşmasında bilgi harbinin önemine vurgu yapan Gerasi-

mov, bilgi harbinin düşmanın askeri potansiyelini yavaşlat-

madaki ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Bu konuda Batılı dev-

mekte; sadece gelişen teknolojiden faydalanarak bu birliklerini 

daha da güçlendirmektedir.

Her ne kadar devletlerin gayrı nizami harbe yönelik konsept ve 

doktrinleri olsa da gayrı nizami harp yöntemleri, karar vericil-

erin yaratıcılığına ve bunu uygulama imkân ve kabiliyetlerine 

bağlıdır. Bu yöntemlerin uygulanması ve başarısında, mevzuba-

his amaçla eğitilmiş ve teçhiz edilmiş askeri personele ek olar-

ak başta istihbarat örgütleri olmak üzere devletin diğer unsur-

larının da katılımı önemlidir. Tarihin her devrinde gayrı nizami 

harp, savaşın sonuçları üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. An-

cak kesin belirleyici husus, konvansiyonel harp olmuştur. Soğuk 

Savaş döneminde ise nükleer bir savaştan kaçınmak isteyen ve 

bu yüzden doğrudan karşı karşıya gelmek istemeyen Sovyetler 

Birliği ve Batılı devletler arasındaki mücadele, daha çok “veka-

let savaşları” şeklinde cereyan etmiş ve her iki tarafın da gay-

rı nizami harp unsurları, birbirleriyle savaşan üçüncü şahısları 

desteklemiştir.

Soğuk Savaş sonrası dönemde siyasi, ekonomik ve teknolojik 

hegemonyasını askeri olarak da pekiştirmek isteyen Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD), konvansiyonel harekatı ön plana çıkara-

cak şekilde Körfez Harekatları icra etmiştir. Ancak Kuzey Atlantik 

Antlaşması Örgütü’nün (NATO) 1999 ve 2004 yıllarındaki genişle-

melerini destekleyecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 

liderliğinde güçlenerek Amerikan hegemonyasına karşı çıkan 

Rusya’nın sınırlarını zorlayacak hamlelerde bulunması, yeni bir 

güvenlik anlayışını gerektirmiştir. Bir diğer ifadeyle, Rusya’nın 

arka bahçesine girmek için konvansiyonel harpten ziyade; 

yeni güvenlik anlayışı esaslarını da dikkate alan halk ayaklan-

maları çerçevesinde renkli devrimler adı verilen gayrı nizami 

harp biçimlerine ağırlık verilmiştir. Bu durum, bir anlamda Soğuk 

Savaş’ın vekalet savaşı ruhunu modern biçimde canlandırmıştır.

Renkli devrimler, Soğuk Savaş sonrası dönemde konvansiyonel 

harp konusuna odaklanan Batı’nın ve bu tür yeni ve yaratıcı 

harp yöntemlerine hazırlıksız yakalanan Rusya’nın güvenlik an-

layışında mühim değişikliklere yol açmıştır. Her ne kadar kendil-

eri kabul etmese de Batılı devletlerin renkli devrimlerdeki rolü 

ve renkli devrimlerin Rusya’nın kırmızı çizgileri olarak gördüğü 

devletlerde meydana gelmesi, bir yandan söz konusu tehdit-

lere karşı savunma yöntemleri geliştirilmesi ihtiyacını ortaya 

çıkarırken; diğer taraftan da Batılı devletlerle mücadelede yeni 

ve yaratıcı mücadele esasları belirlenmesine yol açmıştır. Bu 

çerçevede Rusya, esaslarını Genelkurmay Başkanı Valery Ger-

asimov’un ortaya koyduğu Gerasimov Doktrini doğrultusunda 
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letlerin üstünlüğünü bilen Rusya, aslında bilgi harekâtı ve propaganda gibi yöntemler konusunda yeteneklerini geliştirmektedir. Örneğin 

Rusya-Ukrayna hattındaki gerilim vesilesiyle bu durum açıkça gözlemlenmektedir. Ancak Batılı devletler ve özellikle de ABD, uluslararası 

kamuoyunun algını şekillendirme konusunda net bir şekilde üstündür. 

Rusya, Kırım’ı ilhak ederek NATO’nun Karadeniz’i kapalı denizi haline getirme hamlesini boşa çıkarmıştır. Ukrayna’nın doğusunu “dondu-

rulmuş çatışma” bölgesine çevirerek de Ukrayna’yı kendisine bağımlı hale getirmiştir. Ukrayna sınırına askeri birlik konuşlandırarak ve 

bölgedeki sadık müttefiki Belarus’la askeri tatbikatlar yaparak söz konusu ülkeyi askeri ve siyasi anlamda baskı altına almıştır. Ayrıca 

Ukrayna’ya askeri olarak yardım planlayan devletlere de göz dağı vermiştir. Bu hamlesini başta doğalgaz silahını kullanarak ekonomik 

yöntemlerle desteklemiştir. Moskova, Kırım’ı işgali esnasında gayrı nizami harp unsurlarını kullanmış ve işgal tamamlanıncaya kadar 

sorumluluğu kabul etmemiştir. Kırım halkına dağıttığı pasaportlarla ülke dışındaki Rus halkına yardım politikası çerçevesinde uluslararası 

hukuka aykırı olan bu işgali ve ilhakı meşrulaştırmaya çalışmıştır.

Halihazırda Moskova-Kiev hattındaki kriz devam etmektedir. Kremlin yönetimi, tüm bu hamlelerini zaman yayarak ve etki alanını 

genişleterek Ukrayna ve Batılı devletlerin dayanıklılık ve dayanışmasını test etmektedir. Zaman, Rusya’nın lehine işlemektedir. Süre uza-

dıkça, Batı’nın dayanışması zayıflamakta ve çatlaklar meydana gelmektedir.

Son dönemlerde özellikle de ABD ve İngiltere tarafından Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunu işgal edeceği iddia edilmekte; hatta zaman 

zaman işgal için gün verilmektedir. Moskova ise bu iddiaları akıl dışı yorumlar olarak nitelendirmektedir. Kuşkusuz zaman geçtikçe ve işgal 

gerçekleşmedikçe, bu iki devletin inandırıcılığı kaybolmaktadır. Her ne kadar askeri, siyasi ve ekonomik yardım sözü verse de herhangi bir 

işgal durumuna Rusya’ya karşı yapılacak ekonomik yaptırım haricinde başka bir taahhüt altına girmeyen ABD ve NATO, Ukrayna halkının 

ve devletinin dayanma gücünü ve umutlarını kırmaktadır.

Öte yandan Batı’dan yapılan açıklamaların Rusya’yı tahrik edici nitelikte olduğu ve bir anlamda Rusya’ya yol verilmesi anlamını taşıdığı 

da görülmektedir. Zira Washington yönetimi, bir yandan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini belirtmekte; bir yandan da ağır yaptırımlar 

uygulayacağını dile getirmektedir. Lakin ABD, 3. Dünya Savaşı’na sebep olacağı için Amerikan askerlerinin Ukrayna’ya yardım etmeye-

ceğini de peşinen söylemektedir. Söz konusu yaklaşım; Rusya’yı batağa çekme, uluslararası kamuoyu nezdinde Moskova’yı zor duruma 

düşürme ve Rus tehdidi aracılığıyla Batılı devletler arasındaki çatlağı giderme amacı taşımaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi Gerasimov, bilgi harbinin önemini ortaya koymuştur. Son dönemde bilgi harbi konusunda stratejik iletişim (STRAT-

COM) kavramı adı altında faaliyette bulunan NATO ve ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini öne sürerek ittifakın birlikteliğini canlı 

tutmaya çalışmaktadır. Ancak süreç, ABD ve NATO’nun aleyhine işlemektedir. İşgalin gerçekleşmemesine paralel olarak ABD, tıpkı Afgan-

istan’da olduğu gibi inandırıcılığını kaybetmektedir.

Zaman lehine işleyen Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme ihtimali oldukça düşüktür. Aslında bu savaş, Batı’nın bilgi harbi ile Rusya’nın karma 

savaş olarak tanımlanan modern harp yöntemlerinin mücadelesidir. Rusya’nın yukarıda bahsedilen faaliyetlerle siyasi ve askeri baskısı-

na devam etmesi; ittifakın dayanışma ve birlikteliğinin zayıflaması, Batı’dan istediği taahhütleri göremeyen Ukrayna halkının azminin ve 

Batı’ya güvenin zayıflaması gibi neticeler doğuracaktır. Bu durum ise zaten Rusya’yı amaçlarına ulaştıracaktır. Rus modern harp yöntemi 

de bunu hedeflemektedir. İşgalin gerçekleşmemesi halinde ise bilgi harbi ve algı operasyonu gibi konularda üstün olan ABD ve NATO, 

yaptıkları hamlelerin Rusya’yı caydırdığını ve Moskova’nın bundan dolayı işgal edemediğini dile getirecekleri öngörülebilir.  

[1] Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, yeni doktrinin prensiplerini 2013 yılında yaptığı “Askeri Güç Kullanımında Belli Başlı Tarz ve Şekil Değişikliği 

Eğilimleri, Askeri Bilimlerin Mükemmelleştirilmesi Amaçlı Güncel Çalışmalar” başlıklı bildiride sunmuştur. Bildiri hakkında detaylı bilgi için bkz. “Ценность науки 

в предвидении”, Vpk-News, https://vpk-news.ru/articles/14632, (Erişim Tarihi: 14.02.2022).
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ABD, Barack Obama döneminde olduğu gibi, Donald Trump 

ve Joe Biden yönetimlerinde de Çin’i temel rakip olarak 

görmüştür.  Bu yüzden de yöntem farklılıkları olmasına rağmen 

Beyaz Saray’daki karar alıcıların önceliği Çin’in çevrelenmesi ve 

sınırlandırılmasıdır.Bu süreçte Kremlin’in Çin’e verdiği destek, 

Pekin için çok önemlidir.

ABD’de bazı akademisyenler Washington yönetiminin Pekin’le 

olan mücadelede Moskova’yı kendi yanına çekmeleri gerektiğini 

savunsa da ABD, bu konuda başarılı olamamıştır. Söz konusu 

başarısızlığın bazı nedenleri vardır. En önemli sebebi ise post-

Sovyet dönemde Çin-Rusya ilişkileri gelişirken; Washington-

Moskova hattındaki münasebetlere krizlerin damga vurmasıdır.

Nihayetinde Rusya ve Çin, çok kutuplu dünya düzeni söylemiyle 

ortaya çıkmış ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nde (ŞİÖ) bir araya 

çok zordur. Hele ki bu baskı, aktörleri birlikte hareket etmeye 

yönlendiriyorsa, başarılı olma istimali daha da azalmaktadır.

Anlaşılacağı üzere, ABD’nin politikaları Çin’in Asya-Pasifik 

bölgesinde Rusya’nın desteğini almasını sağlamıştır.  Rusya’ya 

Avrupa ve Karadeniz’de uygulanan baskılarda da Moskova, 

Pekin’in desteğini arkasında hissetmektedir. Dolayısıyla 

Washington yönetiminin iki ülkeyi baskı altına alması, Moskova 

ve Pekin’in lehine işleyen bir süreç yaratmıştır.

Neticede 2008 yılında Çin’de Yaz Olimpiyatları gerçekleşirken; 

Gürcistan’a savaş açan ve 2014 yılında Soçi’de Kış Olimpiyatları 

yapılırken Ukrayna’ya müdahale eden Rusya’nın şimdi 

de Çin’deki Kış Olimpiyatları esnasında Ukrayna’yı işgal 

edebileceği konuşulmaktadır. İşte bu ortamda Putin ile Şi 

arasında gerçekleşen görüşme, ortak bildirideki ifadeler ve 

olimpiyatların açılış törenindeki sembolik duruş son derece 

önemlidir. Moskova ve Pekin’in ABD’ye karşı özgüvenli bir ittifak 

ruhuyla hareket ettikleri söylenebilir.

Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesine orta ve uzun menzilli füzeler 

yerleştirilmemesi talebinde bulunmuştur. Ayrıca taraflar, 

birbirlerinin iç meselelerine karışmama iradelerini teyit etmiştir. 

Buna ek olarak renkli devrimlere karşı olduklarını belirtmişlerdir.

Kısacası Putin ve Şi, imzaladıkları bildiri aracılığıyla kolektif 

Batı’ya net bir mesaj vermiş ve ABD’ye tepki göstermiştir. 

Bildirinin ortaya koyduğu realite ise Rusya’nın post-Sovyet 

alandaki ABD varlığından duyduğu rahatsızlığı Çin’in de Asya-

Pasifik bölgesinde hissettiğidir.

Öte yandan her ne kadar Çin, yükselen süper güç niteliğinde 

bir devlet olarak tanımlansa da küresel siyasette hızla 

yalnızlaştığının farkındadır. Bu nedenle de Rusya’yla askeri 

ittifaka girmek istemese bile Moskova’nın desteğine ihtiyaç 

duymaktadır.

gelerek Asya merkezli güvenlik konularında birlikte hareket 

edeceklerini ortaya koymuştur. Yani Rusya, komşusu olan Çin’la 

asgari müştereklerde uzlaşma yoluna gitmiş ve daha küresel 

hedefler benimseyerek ABD’ye karşı tavır takınmıştır.

Öte yandan ABD’nin Çin ve Rusya’ya yönelik baskıyı eşgüdümlü 

bir şekilde arttırması da iki ülkenin yakın ve güçlü bağlar 

kurmasında etkili olmuştur. Bir diğer ifadeyle Washington’dan 

gelen ekonomik ve siyasi baskılara karşı taraflar ortak politikalar 

üreterek çıkış yolu bulmaya odaklanmıştır. Bu ilişki şekli ise hem 

Moskova’nın hem de Pekin’in çıkarlarına hizmet etmiştir.

Oysa ki baskı sadece Rusya’ya uygulansaydı, Çin’in bu ülkeyle 

dayanışma hissi daha az olacaktı. Zaten tarihte bunun örnekleri 

vardır. Mesela Soğuk Savaş döneminde Henry Kissinger’ın 

uyguladığı “Pin-pon Diplomassisi” ABD-Çin yakınlaşmasını 

beraberinde getirirken; Sovyetler Birliği’ni yalnızlaştırmıştır. Bu 

nedenle de Batı’daki uzmanlar iki ülkeyi de ötekileştiren siyaset 

anlayışını başarısızlık olarak görmektedir. Üstelik iki emperyal 

geçmişe sahip büyük güce aynı anda baskı uygulamak da 
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Kolektif Batı İttifakına 
Karşı Rusya-Çin Antantı
4 Şubat 2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’i ziyaret etmiştir. Bu 

ziyaret, Çin’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’nın açılış törenine katılmak amacıyla 

gerçekleşmiştir. Ziyaret kapsamında Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’le 

görüşmüştür. Söz konusu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilere odaklanan ve 

sürdürülebilir kalkınma hedefini ortaya koyan bir bildiri imzalanmıştır. Bildiride yer 

alan maddeler şu şekildedir:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-İngiltere-Avusturalya ittifakı olarak kurulan 

AUKUS’tan endişe duyulmaktadır.

ABD, Avrupa ve Asya-Pasifik’e kısa ve orta menzilli füzeler yerleştirmekten 

vazgeçmelidir.

Covid-19 salgınının siyasileştirilmesinden uzak durulmalıdır.

Rusya’nın Batı’ya ilettiği güvenlik garantileri talebini Çin desteklemektedir.

Bilindiği gibi Pekin, Rusya’nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’yle (NATO) 

yürüttüğü görüşmelerde Moskova’ya destek vermiştir. Liderler, özellikle de 
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komşuluk ve karşılıklı yarar çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesi 

yönünde tavır ortaya koymuştur.[2]

Çin için önemli ülkelerden biri de Kırgızistan’dır. Çünkü Bişkek 

yönetimi, Kuşak-Yol Projesi’nin sağlayacağı kazanımlardan 

yararlanmak istemektedir. Bu kapsamda da Bişkek, Çin-

Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu’nun bölgedeki önemli 

hatlardan biri olması gerektiğini dile getirmektedir.[3] Zira 

Kırgızistan, bir traraftan Çin ile Özbekistan arasındaki ana kilit 

ülkelerden biri olmayı amaçlarken; diğer yandan da Orta Hat’tı 

kullanarak Hazar Denizi üzerinden Batı’ya ulaşabilecektir.

Taşkent yönetimi, Çin’den gelen tekliflere bir öneriyle karşılık 

vermiş ve “Entelektüel İpek Yolu” oluşturulmasını tavsiye 

etmiştir. Bu kapsamda sağlık, tarım, gıda güvenliği, yoksulluğun 

azaltılması, çevre dostu kalkınma ve güvenlik konusundaki 

çeşitli ilişkilerin geliştirilmesine hazır oldukları belirtilmiştir.[4]

Tacikistan’dan zirve sırasında yapılan açıklamalara 

bakıldığında ise öncelikle ikili ilişkiler övülmüştür. Ayrıca iki ülke 

arasındaki yapıcı diyalogu sürdürme ve hem ikili hem de çok 

taraflı stratejik ortaklığı zenginleştirme niyeti dile getirilmiştir. 

Karşılıklı ticaretin arttırılması gerektiğini belirten Duşanbe 

yönetimi, karşılıklı yarar sağlayan yatırımlar için uygun ortamın 

yaratılması gerektiğini savunmuştur.[5]

Türkmenistan yönetimi, Çin’le geliştirilen sağlıklı ilişkileri 

destekleyen bir pozisyondadır. Zira ülkeler arasındaki işbirliğinin 

küresel barış ve istikrara katkıda bulunduğunu belirtmiştir. 

Bununla birlikte Türkmenistan, Orta Asya topraklarından geçen 

Büyük İpek Yolu’nun yarattığı etkileşimin dünyanın gelişiminde 

mühim rol oynadığını ifade etmiştir.[6]

Sonuç olarak Çin ve Orta Asya ülkeleri; karşılıklı çıkar, iyi 

komşuluk ve bölgesel istikrar çerçevesinde hareket ederek 

ilişkilerini güçlendirmek istemektedir. Bu durum, küresel bir 

güce dönüşmek isteyen Çin’in politikalarıyla uyumludur. Aynı 

zamanda bulundukları bölgenin sınırlarını aşmak isteyen 

Orta Asya devletlerinin de Çin’le yakınlaşarak hem ekonomik 

kazanımlarını arttırmayı hem bölgesel işbirliği, refah, istikrar ve 

güvenliği tesis etmeyi hem de dış politikalarının ana ilkelerinden 

biri olan çok yönlülüğü daha da güçlendirmeyi hedefledikleri 

söylenebilir.

[1] “Full Text: Remarks by Chinese President Xi Jinping at the Virtual Summit to Commemorate the 30th Anniversary 

of Diplomatic Relations Between China and Central Asian Countries”, Xinhuanet, http://www.xinhuanet.com/

english/20220125/3227dd74149e43bf89507f382e1451b4/c.html, (Erişim Tarihi: 05.01.2022).

kadar taraflar arasındaki ticaret hacmini 70 milyar dolara 

çıkarmak istediğini belirmiştir. Bu kapsamda ülkeler arasındaki 

süreci ivmelendirmek amacıyla engelsiz koridorlar inşa 

edeceklerini ve Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesi’ni 

hızlandıracaklarını açıklamıştır.

Diğer yandan ilişkilere yönelik ortaya atılan üçüncü öneri, 

güvenlik çerçevesinde şekillenmektedir. Bu kapsamda terörizm, 

radikalleşme, ayrılıkçılık ve siber tehditlerle mücadele için ortak 

operasyon noktasında işbirliğinin derinleştirilmesi ve bölgesel 

güvenlik ağının güçlendirilmesi ihtiyacına dikkat çekilmiştir. Zira 

Afganistan hem Çin’in hem de Orta Asya ülkelerinin komşusu ve 

ortağıdır. Bu süreçte Şi, Afganistan’da diyalog yoluyla kapsayıcı 

bir hükümet kurulmasını ve ülkenin terörden temizlenmesini 

desteklediklerini belirtmiştir.

Şi’nin konuşmasındaki dördüncü tavsiye, ilişkilerin kültürel 

boyutunun da güçlendirilmesidir. Zira değişim, medeniyetleri 

zenginleştirmektedir. Bu amaçla Çin Devlet Başkanı, karşılıklı 

olarak kültür merkezlerinin açılması önerisinde bulunmuş 

ve Orta Asya’yı Çinlilerin önemli bir turizm merkezi haline 

getirmeye hazır olduklarını belirtmiştir. Bununla birlikte Çin, 

Konfüçyüs Enstitüleri çerçevesinde 5 yıllık zaman zarfında Orta 

Asya’daki gençlere devlet bursu sağlayacağını duyurmuştur. 

Son olarak sürdürülebilir kalkınma konusunda Birleşmiş Milletler 

(BM) nezdinde çeşitli girişimlerde bulunduğunu dile getiren 

Çin Devlet Başkanı, Orta Asya ülkelerine 500 milyon dolarlık bir 

hibe sağlanacağını ve sağlıktan tarıma kadar çeşitli konularda 

seminer verileceğini dile getirmiştir.

Şi’nin yaptığı açıklamalar, Orta Asya ile Çin arasındaki ilişkilerin 

derinleştirilmesi ve genişletilmesini hedeflemektedir. Orta 

Asya devletlerinin de Çin’le iyi komşuluk anlayışı çerçevesinde 

ilişkilerini geliştirmek istedikleri aşikardır. Çünkü öncelikle 

Orta Asya ülkelerinin büyük bir kısmı çok yönlü, dengeleyici 

ve pragmatik politika uygulamaktadır. Bu noktada Çin gibi 

bir güçle kurulacak ilişkiler bölge ülkelerinin kazanımlarını 

arttıracaktır. Üstelik Çin’in ekonomik açıdan sunduğu avantajlar, 

bölge devletlerini cezbetmektedir.

Çin’in gerçekleştirdiği zirveye katılan Kazakistan hem Orta 

Asya’nın en önemli güçlerinden biridir hem de jeopolitik 

konumuyla dikkat çekmektedir. Zira Kuşak-Yol Projesi’yle 

dünyaya açılan Çin’in batıdaki kapılarından birinin Kazakistan 

olduğunu söylemek mümkündür. Kazakistan’ın dış politikasının 

temelini oluşturan çok yönlülük, Çin’le iyi ilişkiler kurulmasını 

teşvik etmektedir. Zirve sırasında da Kazakistan yönetimi, iyi 
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İlişkilerin 30. Yılında 
Çin-Orta Asya İlişkileri
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, 25 Ocak 2022 tarihinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 

Tacikistan ve Türkmenistan liderlerinin katıldığı bir sanal zirve düzenlemiştir. Zirve, ilişkilerin 30. 

yılı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan 2023 senesi, Kuşak-Yol Projesi’nin arifesidir. 

Bu noktada da gerçekleştirilen zirvenin Çin dış politikasındaki en önemli araçlarından biri 

olan Kuşak-Yol Projesi için büyük önem taşıdığı söylenebilir. Çünkü Çin, Orta Asya devletleriyle 

ilişkilerini daha güçlü ve yapısal çerçeveye oturtmak istemektedir.

Çin, Orta Asya ülkeleriyle başta ekonomik ve kültürel çerçeve olmak üzere çok boyutlu bir şekilde 

ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Düzenlenen zirvenin temel amacı da budur. Yaptığı 

konuşmada Şi, Çin-Orta Asya ilişkilerinin geliştirilmesi için beş öneri sunmuştur.[1] Bunlardan 

ilki, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesidir. Bu maddede özellikle dostluk, samimiyet, karşılıklı 

yarar ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde mekanizmaların kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi 

tavsiye edilmiştir. Ayrıca renkli devrimler vurgusu da öne çıkmaktadır. Çin Devlet Başkanı, insan 

hakları söylemleriyle ülkelerin içişlerine müdahale edilmesine karşı çıktıklarını da belirtmiştir.

İkinci olarak ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bağların güçlendirilmesi tavsiye edilmiştir. 

Zira Şi, Çin’in pazarlarını Orta Asya ülkelerine açamaya hazır olduklarını ve 2030 senesine 
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“Almanya ekonomik çıkarlarını düşünüyor.”

“Almanya “sivil güç” odaklı politikasını sürdürmekte kararlı.”

İngiltere’nin, Almanya için Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) müttefiklerinden ve Avrupa Birliği (AB) 

genelinden ayrıştığına dikkat çeken ANKASAM AB-Balkanlar Danışmanı Doç. Dr. Nuri Korkmaz, Polonya gibi 

ülkelerin sert politikalar izlemesinin Berlin yönetimi tarafından desteklenmediğini ifade etti.

Korkmaz, Almanya’nın Ukrayna’ya silah yardımına sıcak bakmamasının, Avrupa’nın ortasında olası bir savaş 

çıkması durumunda meydana gelebileceklerle ilgili olduğunu belirtti. Almanya’nın söz konusu tutumunun, 

sınırların kapanma riski ve büyük bir mülteci akını karşısında ekonominin olumsuz etkilenebileceği yönündeki 

endişelerinden kaynaklandığını öne süren Korkmaz, “Almanya, Ukrayna’ya yaptığı ekonomik yardımın, baş-

ka ülkelerin yaptığı yardımlardan çok daha fazla olduğunu savunuyor. Silah yardımı talebine olumsuz yanıt 

vermiş olması, Kiev’in savaşa girmemesi için cesaretini kırmaya çalıştığının bir göstergesi.” şeklinde konuştu.

Bölgede olası bir savaş çıkması halinde, Almanya’nın Kuzey Akım 2 Projesi’nin tehlikeye girebileceğinden 

çekindiğini söyleyen Korkmaz, “Almanya, bunu açıkça söylemediği için İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) tarafından eleştiriliyor. Esasında Donald Trump döneminden başlayarak Almanya’nın enerji kaynağını 

sağlamak için Rusya’yla Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı anlaşması yapması, ABD tarafından sıkça eleştir-

ilen bir konuydu. Aynı mesele, Joe Biden döneminde de devam ediyor.” dedi. Ayrıca Korkmaz, Almanya’nın 

ekonomik çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, bölgede ABD ve İngiltere’ye kıyasla gerilimi tır-

mandırmaktan kaçındığını sözlerine ekledi.

Almanya’nın denge odaklı dış politikasının müttefik ülkeler tarafından tepkiyle karşılandığını dile getiren 

Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Demirtaş, NATO’daki bazı 

müttefiklerinin Almanya’nın Rusya’ya karşı sert bir tavır takınmasını beklediklerini dile getirdi.

Tüm bu beklentilere karşı Berlin’in “sivil güç” odaklı dış politikasını sürdürdüğünü ifade eden Demirtaş, Berlin 

Hükümeti’nin bölgedeki sorunu diplomatik yollarla çözmek istediğini ifade etti. Ayrıca Demirtaş, “Almanya, II. 

Dünya Savaşı’ndan sonra sadece iki durumda, istisnai olarak askeri güç kullanmış ve ‘realist sivil güç’e evril-

meye başlamıştır. Bunlardan ilki, 1999 yılında NATO’nun Kosova Savaşı sırasında gerçekleştirdiği müdahale, 

ikincisi ise Afganistan’daki NATO Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) misyonu sırasında gerçekleştirilen 

askeri operasyonlardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Demirtaş, Almanya’nın Nazi ve askeri güç odaklı dış politika geçmişi nedeniyle ABD, Fransa ve İngiltere gibi 

müttefiklerine kıyasla, yumuşak güce daha fazla odaklandığını belirtti. Berlin’in Ukrayna’ya silah gönderme-

kten kaçınmasının temel nedenlerini ekonomik ve siyasi olarak iki gerekçeyle açıklayan Demirtaş, Berlin’in 

politikasında, enerji ihtiyacını Rusya’dan sağlaması sebebiyle ekonomik çıkarlarını gözetmesinin ve silahlı 

çatışmanın küresel siyasette domino etkisi yaratabileceği endişesinin belirleyici olduğunu söyledi.
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Almanya’nın Ukrayna 
Krizi’ne  Yaklaşımı
Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gerilimde 

birçok Batı ülkesi Ukrayna’ya savunma desteği 

yaparken; Avrupalı komşularına göre daha 

temkinli bir dış politika benimseyen Alman-

ya, meseleye olan yaklaşımı en çok sorgula-

nan ülkelerden biri olmuştur. Berlin yönetimi, 

diplomatik çözüm çabalarına zarar vereceği 

ve gerilimi tırmandıracağı gerekçesiyle, Ukray-

na’ya savunma yardımı yapılmasına sıcak 

bakmadığını duyurmuştur. Almanya Başbakanı 

Olaf Scholz, “Kriz bölgelerine silah vermiyoruz ve 

Ukrayna’ya saldırı silahı sağlamıyoruz. Selefim 

böyle yaptı. Bu doğruydu ve doğru kalacak.” 

açıklamasında bulundu.

Almanya’nın tutumu iç ve dış politikada 

tartışmalara yol açarken; Berlin Hükümeti, 

Ukrayna’ya askeri hastane ve miğfer desteği 

vereceğini açıklamıştır. Almanya’nın miğfer 

teklifi, Ukrayna’da “Bu teklif bir şaka mı?” şek-

linde tepkilere neden olmuştur. Ukrayna Dışişleri 

Bakanı Dmitro Kuleba ise “Alman dostlarımız, bu 

tür eylemlerle Rusya Devlet Başkanı Vladimir 

Putin’i, Ukrayna’ya yeni bir saldırı başlatmak için 

cesaretlendirmeye son vermeli.” ifadeleriyle 

Berlin yönetimine tepki göstermiştir.

Kiev’e silah yardımı yerine maddi yardım yap-

ma stratejisiyle hareket eden Almanya’nın 

yaklaşımını Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları 

Merkezi’ne (ANKASAM) değerlendiren uzman-

lar, Berlin yönetiminin bu tutumunun ekonomik 

çıkarların gözetilmesinden kaynaklı olduğunu 

belirtti.

Sibel MAZREK
ANKASAM Medya 

Koordinatörü

HABER ANALİZ
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“Ukrayna’da savaşın çıkması Almanya ekonomisine büyük bir 
darbe olur.”

“Almanya’nın dengeli tutumu enerjide Rusya’ya bağlı olması se-
bebiyle stratejik bir tercih.”

Almanya’nın tutumunun, Rus enerji kaynaklarına duyduğu ihtiyaçtan kaynaklandığını öne süren Prof. Dr. Mesut 

Hakkı Caşın, Berlin Hükümeti’nin Normandiya Formatını canlandırmak istediğini söyledi. Caşın, “Almanya, Batılı 

ortaklarının bazılarına göre, NATO’ya güven vermeyen bir yaklaşım içerisindedir. Aslında buradaki açılımı, 

NATO ve Avrupa güvenliği bağlamında Berlin’in birleşmesinden sonraki yeni bir dönem şeklinde okumakta 

fayda var.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya Krizi’nde diplomasi yolunun hala açık olduğunu dile getiren Caşın, Rusya’nın Batı’dan güvenlik 

garantisi talebinde bulunduğunu ve Almanya’nın bu konuda önemli rol oynayacağını belirtti.

Mevcut süreçte üç senaryoya dikkati çeken Caşın, Donbas’a özerklik verilmesinin, Kırım’ın statüsünün bunların 

dışında bırakılmasının ve Vladimir Zelenski yönetimine ekonomik ve ticari destek verilmesinin AB ve Alman-

ya’yı liderlik pozisyonuna taşıyacağını öne sürdü.  Caşın, gerginliğin devam etmesinin NATO ve Almanya’yı 

zora sokacağını ve Ukrayna’nın işgal edilmesi halinde Avrupa’da büyük bir krizin yaşanacağını da sözlerine 

ekledi. Caşın, “Bu krizden en fazla zarar gören Almanya ve Türkiye olacaktır. Benim kanaatime göre 10 milyon 

göçmen Almanya’ya, 5 milyon göçmen Türkiye’ye gelecektir. Almanya’nın gazı ve petrolü kesilecektir. Bu da 

Almanya’nın ekonomisine çok büyük bir darbe vuracaktır.”ifadelerini kullandı.

Almanya’nın diğer Avrupa ülkelerine göre daha dengeci bir politika izlediğini söyleyen Gazeteci Hüseyin 

Gökçe, Berlin yönetiminde yakın zamanda yaşanan görev değişiminin dış politikadaki yansımasına dikkat 

çekti.

Gökçe, “Güçlü sanayisiyle bölgenin en çok enerji tüketen ülkesi olan Almanya’nın bu alanda dışa bağımlılığı 

bir gerçektir.  Ülkenin bu özellikleriyle, bölgenin önemli enerji kaynağı olan iki ülke arasındaki gerginlikte taraf 

olmak istememe yönünde bir stratejiyi tercih etmesi anlaşılabilir gözüküyor.” değerlendirmesinde bulundu.
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“Almanya diğer Avrupa ülkelerine göre daha bağımsız bir aktör.”

“Ukrayna, Almanya için stratejik bir öneme sahip.”

Almanya’nın Ukrayna Krizi’nde özel bir konuma sahip olduğunu belirten Dr. Intigam Memedov, Almanya’nın 

kriz konusunda Batılı devletlerle dayanışma içinde olduğunu söyledi. Almanya’nın Rusya’yla çatışmanın tırm-

anmasını istemeyen birkaç Avrupa ülkesinden biri olduğunu dile getiren Memedov, Berlin’deki mevcut siya-

si sistemin homojen olmadığını vurgulayarak “Almanya Dışişleri Bakanlığı ile bürokrasi, bazı konularda farklı 

görüşlere sahiptir. Bu nedenle bir yandan Rusya’yla ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi korunmaya çalışılırken; 

diğer yandan Rus medyasının yayınlarını sınırlayan çelişkili politikaların uygulandığına tanık oluyoruz.” ifade-

lerini kullandı.

Polonya başta olmak üzere Avrupalı komşuların, Kuzey Akım 2 Projesi’ni başlatmama konusunda Almanya’ya 

baskı yaptığına dikkat çeken Memedov, Almanya’nın ortak tutuma yönelik bağlılığını ABD ve Avrupa ülkelerine 

kanıtlamak zorunda olduğunu belirtti. Memedov, “Almanya, diğer Avrupa ülkelerinden daha bağımsız bir ak-

tör. Rus düşmanlığı veya Rus karşıtı ilişkilerin gelişmesinin, Almanya için bir strateji olmayacağı düşünülmek-

tedir.” yorumunu yaptı.

Almanya’nın Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime yönelik tutumunun AB’yle birlikte değerlendirilmesi gerek-

tiğine işaret eden Emekli Büyükelçi Murat Bilhan, Almanya’nın stratejilerinde Doğu Avrupa’nın özel bir yer teşkil 

ettiğini belirtti. Bilhan, “Burada hassas nokta Polonya olmakla beraber, ‘Ostpolitik’in’ ağırlık noktasını Rusya 

oluşturmaktadır. Almanya’nın güvenlik endişeleri daima söz konusu noktalara odaklanmaktadır. Yayılma an-

layışı da bu yönde olmuştur. Ukrayna, Rusya’ya bağlı olduğu dönemde de bağımsızlık döneminde de Alman-

ya için her zaman bir tampon olarak görülmüştür.” ifadelerini kullandı.

Kiev’in Berlin için taşıdığı öneme vurgu yapan Bilhan, “Ukrayna’nın Almanya için şimdiki önemi, enerji yolları 

üzerinde olmasıdır. Ayrıca Almanya’nın NATO dayanışması içindeki sorumluluklarını da göz önünde bulundur-

ması gerekmektedir. Yani Ukrayna, birçok bakımdan Berlin için önemlidir.” dedi.
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“Ukrayna’nın ittifaklara ihtiyacı var.”

“Polonya ve İngiltere, Ukrayna’ya büyük destek veriyor.”

Ukrayna’nın NATO’ya üye olmak istediğini hatırlatan ANKASAM Uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu, bu durumun kısa 

zamanda gerçekleşmeyeceğini vurgulayarak Kiev yönetiminin Rus tehdidine karşı bir caydırma mekanizması 

kurmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın ittifaklara ihtiyaç duyduğunun altını çizen Askeroğlu, “Doğu Avrupa ülkeleri de Ukrayna’nın 

NATO üyeliğini çok istemelerine rağmen Almanya ve Fransa gibi devletlerin engellemeleriyle karşı karşıya 

kalmışlardır. Bu nedenle de Polonya ve İngiltere, NATO’ya üye olamayan Ukrayna’yı ikili veya üçlü anlaşmalarla 

desteklemeye çalışmaktadır.” şeklinde konuştu.

Ukrayna-Polonya-İngiltere İttifakı’nın Kiev’in bir dış politika stratejisi olduğunu hatırlatan Uluslararası İlişkiler 

Uzmanı Yevgeniya Gaber; bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için Ukrayna’nın yakın mütte-

fikleriyle bu tür küçük ittifaklar yaptığını vurguladı. Bu doğrultuda Gaber; Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’dan 

oluşan Dernek Üçlüsü (Association Trio) ve Ukrayna, Polonya ve Litvanya’nın üyesi olduğu Lublin Üçgeni gibi 

ittifakların işbirliği noktasındaki öneme dikkati çekti.

Üçlü ittifakın daha geniş kapsamda ele alınması gerektiğini dile getiren Gaber; Polonya’nın Rus tehdidi karşısın-

da, Ukrayna’nın NATO üyeliğini desteklediğini belirterek ittifak yapılmasının doğal karşılanması gerektiğini if-

ade etti. Kurulacak ittifakta İngiltere’nin rolüne değinen Gaber, “İngiltere ile Ukrayna arasındaki münasebetler 

oldukça iyi durumda. Son zamanlarda, bilhassa Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın imzalanmasından itibaren 

bu münasebetler daha da gelişmeye başladı. Özellikle de deniz güvenliği ve silahlı kuvvetlerin güçlendirilm-

esi konularında Ukrayna’ya hiçbir devlet İngiltere kadar destek olmadı. Dolayısıyla Londra, savunma alanın-

da Kiev’e büyük destek veriyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca Gaber, üçlü ittifaka gelecekte Baltık ülkelerinin de 

katılacağını sözlerine ekledi.
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Avrupa AUKUS’u:
Ukrayna-Polonya-İngiltere İttifakı
Batılı ülkelerin Ukrayna’ya savunma yardımı 

yapması, Moskova-Kiev hattındaki gerilimi tır-

mandırdı. Batılı liderlerin Moskova’yla yaşadığı 

krizin çözümüne yönelik diplomatik görüşme-

lerden ise sonuç çıkmadı. Kiev yönetimine en 

büyük destek, İngiltere ve Polonya’dan geldi. 

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson’un Kiev zi-

yaretinin ardından açıklama yapan Savunma 

Bakanı Ben Wallace, Rus işgaline karşı Ukray-

na’ya savunma silahı ve askeri eğitim vere-

ceklerini açıkladı. Kiev’i ziyaret eden Polonya 

Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Ukrayna’ya 

destek sözü verdi. İngiliz ve Polonyalı üst düzey 

yetkililerin savunma desteği açıklamalarının 

ardından Rusya’ya karşı açılan bir cephe olar-

ak değerlendirilen Ukrayna-Polonya-İngil-

tere İttifakı’nın kurulacağı duyuruldu. Ukrayna 

Başbakanı Denis Şmıgal, bölgesel güvenliğin 

pekiştirilmesine yönelik işbirliğini öngören yeni 

bölgesel formatın yakın zamanda resmen ilan 

edileceğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da 

Ukrayna, üçlü bir ittifakın oluşturulmasına yöne-

lik çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu. Kuleba, 

“Refaha ve güvenli bir ortama kavuşmayı, ge-

lecekte Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Ant-

laşması Örgütü (NATO) üyesi oluncaya kadar 

bekleyemeyiz. Bunlara bugün ihtiyacımız var. 

Bu nedenle dost ve yakın görüşlü ülkeleri küçük 

ittifaklar halinde birleştirerek güçleniyoruz.” 

açıklamasında bulundu. Üçlü İttifak vesilesi-

yle bölgesel güvenlik ortamının güçlendirilm-

esinin yanı sıra taraflar arasındaki ticaretin de 

geliştirilmesi hedefleniyor.

Avrupa AUKUS’u olarak değerlendirilen Ukray-

na-Polonya-İngiltere İttifakı’nı Ankara Kriz ve 

Siyaset Araştırmaları Merkezi’ne (ANKASAM) 

değerlendiren uzmanlar, söz konusu ittifakın Rus 

tehdidine karşı oluşturulan önemli bir işbirliği 

olduğu görüşündeler.

HABER ANALİZ
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“Almanya gibi bazı önemli ülkelerin Ukrayna’ya silah satışının 
önüne geçmesi, Kiev’i acil çözümler aramaya sevk etti.”
Üçlü ittifakın henüz kurulum aşamasında olduğunu söyleyen Gazeteci Deniz Berktay, ittifaka dair teklifin, 2021 

senesinin Kasım ayında Ukrayna tarafından dile getirildiğini belirtti. Berktay, “Bir taraftan Ukrayna’nın NATO 

üyeliğinin yakın bir gelecekte gerçekleşmeyecek olması; diğer taraftan da NATO içinde Almanya gibi bazı 

önemli ülkelerin Ukrayna’ya silah satışının önüne geçmesi, Kiev’i acil çözümler aramaya sevk etti.” dedi.

Ukraynalı uzmanların ittifaka yönelik yorumlarına değinen Berktay, uzmanların Küçük Antant benzeri sınırlı it-

tifakların önemli çıkar farklılıkları bulunan çok sayıda ülkenin yer aldığı ittifaklardan daha işlevsel olacağına 

inandıklarını dile getirdi.

İngiltere’nin son iki yıldır Doğu Avrupa’da Rusya karşıtı girişimlere öncülük ettiğini ifade eden Berktay, Polo-

nya’nın da benzer girişimlerde bulunduğunu söyledi. Berktay, “Polonya, Rusya’ya karşı kendi için bir güvenlik 

kordonu oluşturmak istiyor. Bu konuda da Belarus ve Ukrayna’da Batı yanlısı yönetimleri destekliyor ve Rusya 

karşıtı kesimleri iktidara getirmeye çalışıyor. Polonya’nın Belarus’la yaşanan göçmen krizine bu kadar hızlı şekil-

de müdahale etmesi ve Ukrayna’da 2004 ve 2014 yıllarında Batı yanlılarının gerçekleştirdiği ihtilallere destek 

vermesi, biraz da bundan kaynaklanıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Son olarak Berktay, üçlü ittifakın kurul-

ması halinde, Rusya ile ABD-İngiliz Bloku arasındaki gerilimin daha da artabileceğini sözlerine ekledi.

17

Deniz BERKTAY
Gazeteci

W W W . A N K A S A M . O R G

A N K A S A M  B Ü L T E N

“Gürcistan da ilerleyen zamanlarda bu ittifaka dâhil olacak.”

“Üçlü İttifak, Rus tehdidine karşı bir savunma yapılanması olarak 
görülmeli.”

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik baskısının Kiev yönetimini işbirliğine sürüklediğini ifade eden Emekli Büyükelçi Hu-

lusi Kılıç, İngiltere ve Polonya’nın, Ukrayna’nın dostu olduğunu söyledi. İttifak ülkelerinin uluslararası politikadaki 

konumunda dikkat çeken Kılıç, NATO üyesi İngiltere ve Polonya’nın Ukrayna’yla işbirliği yapmasının önemli 

olduğunu ve üç devletin güçlerini birleştirdiğini söyledi.

Benzer ittifakların farklı bölgelerde de yapıldığını hatırlatan Kılıç, “Türkiye, İran, Pakistan, Malezya, Bangladeş, 

Endonezya, Nijerya ve Mısır’dan oluşan D8 İttifakı ve Meksika, Endonezya, Kuzey Kore, Türkiye ve Avustralya’dan 

oluşan MIKTA, coğrafik olarak uzak ülkelerin işbirliği yapmaları açısından örnek teşkil etmektedir.” dedi. Bu nok-

tada Ukrayna-Polonya-İngiltere üçlüsü tarafından geliştirilen işbirliğinin bahsi geçen ittifaklardan daha farklı 

olduğunun altını çizen Kılıç, üçlü yakınlaşmanın Rus tehdidine karşı ortaya çıktığını belirtti.

Gürcistan’ın da ilerleyen zamanlarda söz konusu ittifaka dâhil olabileceğini öne süren Kılıç, “Gürcistan, 

başından beri NATO’ya üye olmak istiyor. Sanırım üçlü ittifak kurulduktan sonra, Gürcistan da bu ittifaka katıl-

mak için başvuruda bulunacaktır.” dedi.

Ukrayna, Polonya ve İngiltere tarafından geliştirilen ittifakın NATO ve AB’ye alternatif olmadığını vurgulayan 

Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Üçlü ittifak siyasi bir birlik olarak tanımlansa da aslında Rus tehdidine karşı bir savunma 

yapılanması şeklinde görülmelidir.” yorumunu yaptı.

İttifakın Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) desteğini alacağını iddia eden Yılmaz, “Doğu Avrupa ve Karad-

eniz, bu tür küçük ittifaklara alışıktır. 1991 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan, Vişegrad 

Grubu’nu kurmuştu. Kuzey ve Baltık ülkelerinin de sekiz ülkeyi bir araya getiren işbirliği yapılanması mevcuttur. 

Diğer bir yapı da Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova arasındaki Demokrasi ve Ekonomik Gelişme 

Örgütü’dür (GUAM). Dolayısıyla bölgede benzer küçük ittifaklar her zaman kuruldu.” değerlendirmesinde bu-

lundu.

İngiltere’nin Almanya hava sahasından Ukrayna’ya anti-tanksavar mühimmat gönderdiğini öne süren Yıl-

maz, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde İngiltere’nin yaptırım uygulayacağını hatırlattı. Yılmaz bu konu-

da Polonya desteğinin de önemli olduğunu vurguladı.
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“Olimpiyatların yeniden siyasallaştığı ve boykotun gündeme geld-
iği bir sürece girildi.”

“ABD’nin boykot girişimi başarısız oldu.”

2022 Kış Olimpiyatları’nı değerlendiren ANKASAM Danışmanı Dr. Emre Ozan, ABD’nin boykot kararının Batılı 

ülkeleri cesaretlendirdiğini söyledi. Boykotun, Çin tarafından iç meselelere müdahale olarak yorumlandığını 

belirten Ozan, “Olimpiyatlar geçmişte de bu tür boykotlara defalarca sahne olmuştur. Özellikle Soğuk Savaş 

yıllarında Doğu ve Batı bloğunun temsilcileri birbirlerini birçok kez boykot ettikleri bilinmektedir. Fakat Soğuk 

Savaş sonrası dönemde sporun birleştirici ruhu daha fazla önem kazanmıştır. Hatta birbiriyle sorunlar 

yaşayan ve çatışan ülkelerin sporcuları bile, karşı karşıya geldikleri müsabakalarda dostluk mesajları ver-

mişlerdir. Fakat şimdi olimpiyatların yeniden siyasallaştığı ve boykotun gündeme geldiği bir sürece girildi.” 

açıklamasında bulundu.

2022 Kış Olimpiyatları vesilesiyle Çin karşıtı ülkelerin sporu politize ettiğini belirten Dr. Zhangiu Zhou, olimpiyat-

ların sabote edilmesi için Çin karşıtı ülkeler tarafından sporculara rüşvet teklif ettiklerini öne sürdü.

Pekin’in Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapması konusunda uluslararası toplumun desteğini kazandığını id-

dia eden Zhou, ABD’nin boykot girişimlerinin başarısız olduğunu ve çok sayıda devletin liderinin olimpiyatlara 

katıldığını söyledi. Zhou, “18 ABD’li hükümet yetkilisi, Kış Olimpiyatları’na katılmak için vize başvurusunda bulun-

du. Bunlardan 15’i Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, 3’ü de Savunma Bakanlığı yetkilisiydi” dedi.

Zhou, “Kış Olimpiyatları, Covid-19 salgını sürecinde düzenleniyor. Çin, tüm hazırlıklarını yaptı ve sporculara oda-

klanmaya devam edecek. Pekin yönetimi, sporcuların ve ilgili personelin sağlık ve güvenliğini sağlama konu-

sunda tam yetkinliğe sahiptir. Çin halkı, olimpiyatlara katılan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sporcularını, 

personelini ve ilgili ülkelerin liderlerini sıcak bir şekilde karşılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
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2022 Pekin Kış Olimpi-
yatları’nın Politik Yönü: 
Spor Diplomasisi
Çin’in ev sahipliğinde 4 Şubat 2022 tarihinde 

başlayan Kış Olimpiyatları’na Amerika Birleşik 

Devletleri’nin (ABD) başını çektiği ülkelerin boykot 

kararı damga vurdu. ABD’nin yanı sıra İngiltere, 

Kanada, Avustralya, Litvanya, Kosova, Belçika, 

Danimarka ve Estonya da olimpiyatları boykot 

ettiklerini açıkladı. Çin’le yaşanan bir çatış-

ma nedeniyle diplomatik boykota katılacağını 

duyuran Hindistan’la birlikte Yeni Zelanda, 

Avusturya, Slovenya, İsveç ve Hollanda ise ol-

impiyatlara Covid-19 salgını nedeniyle temsil-

ci göndermeyeceklerini bildirdi. Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin ise Çin Devlet Başkanı Şi 

Cinping’in davetlisi olarak olimpiyatların açılış 

törenine katılan liderler arasında yer aldı.

Olimpiyatların açılış törenine Rusya’nın yanı sıra 

Kazakistan, Kırgızistan, Singapur, Özbekistan, 

Türkmenistan, Tacikistan, Birleşik Arap Emirlikleri 

(BAE), Pakistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Pol-

onya ve Mısır gibi ülkelerin devlet başkanları 

katıldı. Salgının başlangıcından bu yana yurt 

dışı temaslarına ara veren Şi ise açılış törenine 

katılan ülkelerin liderleriyle yüz yüze görüşerek 

diplomasi trafiğini hızlandırdı.

Boykot tartışmalarının gölgesinde düzenlenen 

Kış Olimpiyatları’nı Ankara Kriz ve Siyaset Araştır-

maları Merkezi’ne (ANKASAM) değerlendiren uz-

manlar, Olimpiyatların siyasal bir araç haline 

geldiği görüşündeler.

HABER ANALİZ
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“Kış Olimpiyatları fırsata çevrilecek.”

ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin olimpiyatlara sıçradığını belirten Gazeteci Mehmet Emre Öztürk, ol-

impiyatların kamu diplomasisi kapsamında fırsata dönüştürülmek istendiğini söyledi. Öztürk, “Boykot kararı, 

yaşanan ideolojik ve politik çekişmeleri olimpiyatlar üzerinden meşrulaştırma amacıyla ABD’nin müttefiklerine 

uyguladığı üstü kapalı bir baskı olarak değerlendirebilir. Öyle ki; Asya-Pasifik’te ABD’nin Japonya’nın ardından 

en çok ihtiyaç duyduğu ve güvendiği Güney Kore’nin boykot kararını açık şekilde reddetmesi, ülkelerin ABD’yle 

ortak hareketten kaçınmaya başladığının göstergesidir.” şeklinde konuştu.

Putin ile Şi arasındaki görüşmeye değinen Öztürk, “ABD’nin Çin’e karşı başlattığı kutuplaştırma kampanyası, 

karşı tarafın da aksiyon almasını beraberinde getirmiştir. Çin-Rusya ilişkileri, Batı’ya karşı ortak bir politika üretil-

diğine işaret etmektedir.” ifadelerini kullandı.
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“Olimpiyatlarda spordan çok Putin-Cinping görüşmesi konuşul-
du.”

“ABD, Kış Olimpiyatları’nı “otoriter rejimlerin şov ortamı” olarak 
gösteriyor.”

Doç. Dr. Fahri Erenel, “Spor üzerinden siyasetin yürütülmesine engel olunamadığını görüyoruz. 2008 Pekin Ol-

impiyatları’nın birinci gününde Rusya ile Gürcistan’ın silahlı çatışmaya girdikleri hatırlanmaktadır. Şimdi ise 

Çin’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’nda siyasetin ön plana çıktığı görülüyor.” ifadelerini kullandı.

Olimpiyatların Rusya-Ukrayna geriliminin yaşandığı bir dönemde düzenlendiğine dikkat çeken Erenel, spordan 

ziyade katılım sağlayan liderlerin konuşulduğunu söyledi. Erenel “1980 ve 1984 yıllarında olimpiyatlar Soğuk 

Savaş’ın iki bloğu arasında kapsamlı boykota sahne olmuştu. Bu nedenle de dört yıl boyunca olimpiyatlar 

için emek veren sporcuların hazırlıkları boşa gitmişti.” dedi. Öte yandan Erenel, 1971 yılında düzenlenen Dünya 

Masa Tenisi Şampiyonası sonrasında ABD ile Çin arasındaki gerilimi düşüren “Ping Pong Diplomasisi” örneğini 

vererek bu tür boykot kararlarının nadiren de olsa olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını belirtti.

Erenel, mevcut durumda alınan boykot kararlarının geçmiş boykotlardan farklı olduğuna dikkati çekerek, 

“Geçmişte bu tür boykotlar belli sorunlara dikkat çekmeyi başarırdı ama önemli bir değişiklik yaratmazdı ve 

bu sebeple kaybeden sadece sporcular olurdu. Dört yıl boyunca dünyanın en büyük spor organizasyonuna 

katılmayı bekleyen ve buna hazırlanan sporcuları da boykota dahil etmek onlara haksızlık olurdu. Fakat bu 

sporcular da oyunlar esnasında verdikleri mesajlarla, eylemleriyle, çeşitli sembollerle boykota destek olabilirl-

er. Aslında bu tür mesajlar, hükümetlerin vermeye çalıştığı tüm mesajlardan daha etkili olabilir. Çin’in en çok 

kaygılandığı konulardan birinin de bu olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

ABD’nin Kış Olimpiyatları’nı boykot ettiğine dikkati çeken Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan, “Son organizasyonlar-

da Batılı devletlerin dışındaki ülkelerden katılım sağlayan sporcuların daha çok madalya almaya başladıkları 

görülüyor.” dedi.

Batı’nın olimpiyatlarda eski üstünlüğünü kaybettiğini belirten Nurhan, olimpiyatların otoriter ülkelerin propa-

ganda aracı haline geldiğini söyledi. Türkiye’nin diplomatik boykota katılmadığının altını çizen Nurhan, “Türkiye, 

Batı’nın oyununa gelmiyor.” diye konuştu.
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ERENEL

İstinye Üniversitesi 
Öğretim Üyesi

Aydın
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Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un, Rusya-Ukrayna 

sınırında devam eden gerilime yönelik değerlendirmeleri Haberler.com’da yayınlandı.

17 Şubat 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un, Rusya-Ukrayna 

sınırında devam eden gerilime yönelik değerlendirmeleri Beyaz Gazete’de yayınlandı.

17 Şubat 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un, Rusya-Ukrayna 

sınırında devam eden gerilime yönelik değerlendirmeleri İstanbul Haber ve Haber Ankara haber 

sitelerinde yayınlandı.

17 Şubat 2022 

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Kanal B Hafta Sonu programında Rusya-Ukrayna krizini 

değerlendirdi.

19 Şubat 2022 

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, TRT Haber’deki Haber Ajansı programında Rusya-Ukrayna 

krizini değerlendirdi.

18 Şubat 2022 

W W W . A N K A S A M . O R G

A N K A S A M  B Ü L T E N

BASINDA ANKASAM

22

Rusya-Ukrayna arasında gerilim devam ederken Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, bölgedeki gelişmeleri Milat Gazetesi’ne değerlendirdi.

14 Şubat 2022 

Uluslararası Haber Ajansı (UHA) ANKASAM Uzmanı Emrah Kaya’nın “Yeni Kazakistan”ın İnşa Süreci isimli 

çalışmasına yer verdi.

14 Şubat 2022 

ANKASAM Uzmanı Emrah Kaya, Şuşa Beyannamesi’ni Media Türk’e değerlendirdi.

14 Şubat 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un, Rusya-Ukrayna 

sınırında devam eden gerilime yönelik değerlendirmeleri Star Gazetesi’nde yayınlandı.

17 Şubat 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un, Rusya-Ukrayna 

sınırında devam eden gerilime yönelik değerlendirmeleri Yeni Akit Gazetesi’nde yayınlandı.

17 Şubat 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un, Rusya-Ukrayna 

sınırında devam eden gerilime yönelik değerlendirmeleri TGRT Haber’de yayınlandı.

17 Şubat 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un, Rusya-Ukrayna 

sınırında devam eden gerilime yönelik değerlendirmeleri SonDakika.com’da yayınlandı.

17 Şubat 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Rusya-Ukrayna sınırında 

devam eden gerilime yönelik İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu.

16 Şubat 2022 

ANKASAM Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Doğacan Başaran, Media Türk TV’de Rusya-Ukrayna gerilimini 

değerlendirdi.

16 Şubat 2022 



BÖLGESEL  
ARAŞTIRMALAR  

DERGİSİ
Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) 

bünyesinde faaliyet gösteren ve uluslararası hakemli dergi olan 
Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nin son sayısı yayımlanmıştır.
Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index 

Copernicus, İdeal Online, Research Bible, Sindex ve TÜBİTAK 
DERGİPARK veri tabanları tarafından taranan dergimize 

aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) bünyesinde 
faaliyet gösteren ve uluslararası hakemli dergi olan Uluslararası Kriz 
ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nin son sayısı yayımlanmıştır.
Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index 
Copernicus, İdeal Online, Research Bible, Sindex ve TÜBİTAK 
DERGİPARK veri tabanları tarafından taranan dergimize aşağıdak 
bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

ANKASAM BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ CİLT V , SAYI II

ULUSLARARASI KRİZ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ CİLT V , SAYI II


