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Fransa Parlamento Seçim-
lerinde Sol Koalisyon
24 Nisan 2022 tarihinde yapılan seçimlerinin 

ikinci turunda Emmanuel Macron %58,5 oy alar-

ak yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 

Fakat Macron’un bu galibiyeti, ülkedeki sol kesim 

açısından buruk bir zaferdir. Zira seçimin ikinci 

turunda Macron’un karşısında aşırı sağcı Ma-

rine Le Pen yer aldığı için Fransa’nın sol kesimi, Le 

Pen’in seçilmemesi amacıyla bir nevi mecbu-

ren Macron’a oy vermiştir. Diğer bir ifadeyle 

Fransız vatandaşları, aşırı sağın kazanmasını 

önlemek için Macron’a oy vermiştir. Zaten Ma-

cron da seçim sonrası konuşmasında “Yurt-

taşlarımızın çoğu bana fikirlerimi desteklemek 

için değil; aşırı sağın fikirlerini engellemek için 

oy verdi.”[1] diyerek durumun farkında olduğunu 

göstermiştir.

Macron, seçimleri kazanmış olsa da emeklilik 

yaşını arttırma planını da içeren iş dünyası ve 

Avrupa Birliği (AB) yanlısı bir yasama gündem-

ini uygulayabilmek için milletvekillerinin çoğun-

luğunun desteğine ihtiyaç duyacaktır. Bundan 
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dolayı 12 ve 19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak parlamento seçimlerinde sol muhalefet partileri, parlamentoyu kontrol etme ve 

böylece Macron’un reformlarını engelleme umuduyla birlikte hareket etme konusunu müzakere etmeye başlamıştır. Bu görüşmelerin 

sonunda 4 Mayıs 2022 tarihinde Yeşiller (Europe Écologie-Les Verts/EELV), Fransız Komünist Partisi (PCF) ve Sosyalist Parti, Jean-Luc 

Mélenchon’un La France Insoumise Partisi’yle (France Unbowed/LFI) bir anlaşma imzalamıştır.[2] Böylece sol kesim, Nouvelle Union 

Populaire écologique et sociale (NUPES) adı altında parlamento seçimleri için koalisyon oluşturmuştur.

Macron, seçim kampanyasında önümüzdeki beş yıl içerisinde daha fazla vergi indirimi, sosyal güvenlik reformu ve çevresel kaygılara 

yönelik politikalar uygulayacağına yönelik vaatlerde bulunmuştu. Tüm bu vaatlerini yerine getirebilmek için parlamentoda çoğunluğa 

ihtiyacı olan Macron’un karşısındaki en büyük tehlikeyi sol partilerin kurduğu koalisyon oluşturmaktadır. En son 1997 yılında bir araya 

gelen sol partilerin 25 yıl aradan sonra oluşturduğu bu ittifakın en büyük hedefi, mecliste çoğunluğu elde etmek ve böylece Macron’un 

reform programını sekteye uğratmaktır.[3] 577 koltuktan 290’ını almayı hedefleyen sol koalisyon, söz konusu hamleyle Macron’un başka 

bir partiden Başbakan seçmesini zorlaştırmayı planlamaktadır.

Eğer sol koalisyon hedeflediği şekilde parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde ederse, en son 1997 yılında yaşanmış olan bir durum 

ortaya çıkacak ve Cumhurbaşkanı yetkilerinin ciddi şekilde kısıtlandığı gergin bir “birlikte yaşama” dönemi başlayacaktır. Dört partili 

koalisyon, Jean-Luc Mélenchon’un liderliğinde önümüzdeki seçime girmeyi ve Mélenchon’u Başbakan yapmayı planlamaktadır.[4] An-

cak ittifakın bileşenleri, yasama çoğunluğunu kazanması halinde Mélenchon’un Başbakan olması gerektiği konusunda hemfikir olsalar 

da koalisyon için imzalanan anlaşmanın bir koalisyon hükümeti noktasında işleyen bir anlaşmaya dönüşeceğini söylemek için erkendir. 

Dört sol partinin üzerinde anlaştıkları koalisyon hakkında ortak bir bildiri yayınlamaması da söz konusu durumu teyit eder niteliktedir.

Buna ek olarak koalisyon içerisinde Sosyalist Parti ile LFI arasında AB politikalarına ilişkin ciddi bir görüş ayrılığı bulunmaktadır. Eski bir 

Troçkist olan Mélenchon, AB karşıtı bir politikacıdır.[5] Sosyalist Parti ise AB yanlısı bir duruşa sahiptir. Bundan dolayı koalisyonun ajan-

dasına uyacak şekilde AB’nin bütçe anlaşmalarını kasten ihmal etme fikri, ittifaka ilişkin müzakereler boyunca tartışmaya yol açmıştır.

ti, parlamentoda da çoğunluğu elde etmektedir. Bundan dolayı büyük ihtimalle Macron’un partisi, meclis çoğunluğunu kazanacaktır.[7]

Macron’un beş yıllık ikinci cumhurbaşkanlığı döneminde karşılaşabileceği sorunlar arasında sosyal güvenlik reformu, sağlık sektörü 

reformu ve çevre sorunları yer alsa da en önemli problem, yaşam maliyetlerinin artmasının yarattığı krizdir. Esasen iş dünyası odaklı bir 

politika uygulayan Macron, koalisyondan farklı olarak Fransa’yı içerisinde bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak için AB yanlısı politikalar 

önermektedir. NUPES’in en önemli kozu da AB ekonomi ve bütçe anlaşmalarına getirecekleri eleştiriler olacaktır.

Ayrıca üst düzey Fransız bakanların tepkilerinden de anlaşılacağı üzere Macron, sol partilerin koalisyonunu ciddi bir tehlike olarak 

görmektedir.[8] NUPES’in AB karşıtı ajandası, hükümet yetkilileri tarafından “zararlı” olarak nitelendirilmektedir. Kuşkusuz AB’yle yapılmış 

anlaşmaların göz ardı edilmesi gibi bir gelişme, birliğin bütünlüğünü tehlikeye düşürecektir. Dolayısıyla seçimler, AB’nin geleceğine de 

yön verecektir.

Sonuç olarak 4 Mayıs 2022 tarihinde kurulan sol partilerin koalisyonu, gelecek parlamento seçimlerinde Macron’un 5 yıllık cumhur-

başkanlığı döneminde uygulamak istediği politika ve reformları sekteye uğratma ve hatta engelleme noktasında önemli bir cephe 

yaratmıştır. Bu anlamda NUPES’in başarılı olmasını sağlayacak iki temel unsur vardır. Bunlardan ilki, Fransız seçmenlerinin Macron’a karşı 

olan tutumudur. Diğeri ise koalisyon partilerinin ortaya koydukları iradedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; söz konusu seçimlerin sonucu ne 

olursa olsun, kazanan Jean-Luc Mélenchon olacaktır. Çünkü süreç, onu Fransız solunun yeni lideri yapacaktır.

[1] “Macron Re-Elected as French Voters Hold off Le Pen’s far Right Once More”, France 24, https://www.france24.com/en/france/20220424-

macron-beats-le-pen-again-as-france-rallies-once-more-against-the-far-right, (Erişim Tarihi: 16.05.2022)

[2] “French Left Strikes Deal on Broad Alliance to take on Macron in Parliamentary Polls”, France 24, https://www.france24.com/en/

france/20220510-historic-coalition-marks-paradigm-shift-for-french-left-ahead-of-june-legislative-elections, (Erişim Tarihi: 

16.05.2022)

[3] “New French Left-Wing Pact’s Leader Targets 50% of Parliamentary Seats”, Reuters, https://www.reuters.com/world/europe/french-

left-wing-parties-seal-coalition-deal-take-macron-2022-05-06/, (Erişim Tarihi: 16.05.2022)

[4] “France: Socialist Party Joins Leftist Coalition Against President Emmanuel Macron”, DW, https://www.dw.com/en/france-social-

ist-party-joins-leftist-coalition-against-president-emmanuel-macron/a-61711148, (Erişim Tarihi: 16.05.2022)

[5] “Presidential Candidate Mélenchon Ready to push for EU Treaty Reform”, Euroactiv, https://www.euractiv.com/section/elections/

news/presidential-candidate-melenchon-ready-to-push-for-eu-treaty-reform/, (Erişim Tarihi: 16.05.2022)

[6] “France’s Left Could be Decisive in Who Wins the Election. But Will They Turn out to Vote?”, Euronews, https://www.euronews.com/

my-europe/2022/04/22/france-s-left-could-be-decisive-in-who-wins-the-election-but-will-they-turn-out-to-vote, (Erişim Tarihi: 

16.05.2022)

[7] “Le Pen, Mélenchon Want ‘Third Round’ Win-But Macron Favoured to win Parliamentary Majority “, France 24, https://www.france24.

com/en/france/20220426-le-pen-m%C3%A9lenchon-want-third-round-win-%E2%80%93-but-macron-favoured-to-win-par-

liamentary-majority, (Erişim Tarihi: 16.05.2022)

[8] “Top French Minister Blasts Left-Wing Coalition’s Plan to ‘Disobey’ EU Rules”, Politico, https://www.politico.eu/article/france-minister-

clement-beaune-blast-left-wing-coalition-plan-disobey-eu-rule, (Erişim Tarihi: 16.05.2022

Bahse konu olan tartışmalar, Sosyalist Parti içerisinde de görüş ayrılıkları yaratmış ve bunun sonucunda partinin bazı üyeleri istifa et-

miştir. Sol partiler, her ne kadar ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelmiş olsa da koalisyon içerisindeki görüş ayrılıklarının birtakım 

sorunlar yaratması mümkündür.

Koalisyon içerisindeki tüm bu aksaklıklara rağmen Macron’un geniş halk kitlelerince desteklenmeyen politikalarını uygulamasının 

önünde ciddi engeller vardır. Bunların başında NUPES yer almaktadır. 24 Nisan 2022 tarihindeki seçimden önce, sol seçmenlerin Ma-

cron’a yönelik tavrı[6] da göz önünde tutulursa, parlamento seçimlerinde NUPES’in yüksek oranda oy alarak beklenenden daha fazla 

sandalye elde etmesi olasıdır. Ancak belirtmek gerekir ki; halihazırda parlamentoda 60 koltuğu bulunan koalisyonun 290 sandalye elde 

etmesi pek mümkün değildir. Bunun yanı sıra Fransa’nın geçmiş seçimlerinde sıklıkla karşılaşıldığı üzere, Cumhurbaşkanı’nı seçtiren par-
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AB’yle yapılmış anlaşmala-
rın göz ardı edilmesi gibi bir 

gelişme, birliğin bütünlüğünü 
tehlikeye düşürecektir. Dola-
yısıyla seçimler, AB’nin gele-

ceğine de yön verecektir.

“
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deflerine ulaştığını açıklamış ve Rus Ordusu’nun Kiev ve Cherni-

hiv’den çekilerek harekâtın ikinci safhasında Doğu Ukrayna ve 

özellikle Donbas bölgesine yoğunlaşılacağını açıklamıştır. Ancak 

Rusya’nın en önemli hedeflerinden birinde değişiklik yapması, 

başarıyla yürüyen planlı bir harekâttan ziyade; Rus Ordusu’nun 

muharebe sahasında yaşadığı başarısızlıktan kaynaklanmıştır.

Rus Ordusu’nun harekâtın başlamasından kısa süre sonra çok 

temel lojistik alanlarda dahi problemler yaşamaya başlaması, 

Rusya’nın Ukrayna’da kolay bir zafer öngördüğünü ve harekât 

planlarının kısa süre içerisinde zafer kazanılacağı varsayımı 

üzerine inşa edildiğini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte Ukray-

na Devlet Başkanı Vladimir Zelenski liderliğinde Ukrayna devleti 

ve ordusunun Rus işgaline gösterdiği direniş, Batı’nın Rusya’ya 

yönelik politikasında değişikliğe gitmesine neden olmuştur. 

Batı, Rusya’ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulamanın yanı 

sıra Ukrayna Ordusu’na kritik silah, teçhizat, istihbarat ve eğit-

im desteği sağlamaya başlamıştır. Bu durum, Batı’ya Rusya’yı 

ekonomik alanın yanında askeri açıdan da zayıflatma imkânı 

tanımıştır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 tarihinde 

Ukrayna’ya yönelik askeri harekâtın amaçlarını; insanları koru-

mak ve bu maksatla Ukrayna’yı Nazisizleştirmek ve silahsızlandır-

mak olarak açıklamıştır.[2] Bahse konu olan stratejik ve askeri 

hedefler muğlak ve sübjektif kalmış ve sınırlandırılmamıştır. Bu 

stratejik hedeflerin, operatif seviyede somut askeri hedeflere 

dönüştürülmesi mümkün değildir. Ancak stratejik hedeflerde 

gözlenen belirsizliği, Rus devlet yönetimi ve gelişmiş düzeyde 

bulunan Rus askeri düşüncesinin hatalı değerlendirmesi olarak 

görmek mümkün değildir.

Putin, bu muğlak, subjektif ve sınırlandırılmamış stratejik hede-

flerle Ukrayna’nın tümünü kısa sürede işgal edebileceğini var-

saymıştır. Dolayısıyla Rus Ordusu’na başarı elde ettiğinde iler-

lemesini engelleyecek açık, objektif ve sınırlandırılmış stratejik 

hedefler bilinçli olarak verilmemiştir. Lakin Ukrayna’nın direnişi 

ve ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin Kiev’e askeri silah, 

teçhizat, istihbarat ve eğitim yardımı vermesi neticesinde Rusya, 

muharebe sahasında arzu ettiği askeri sonuçları alamamış ve 

harekâtı başarısız olarak algılanmıştır. Peki, Rusya’yı Ukrayna’ya 

karşı 24 Şubat 2022’de askeri harekât başlatmaya yönlendiren 

etkenler nelerdir?

Rusya’nın, Ukrayna Savaşı’nı başlatmasının Moskova’nın iki te-

mel dış ve güvenlik politikasıyla yakın ilişkisi bulunmaktadır. Bun-

lar; çok kutuplu dünya yaratılması ve yakın çevre politikalarıdır. 

2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekât, 

tarihin seyri açısından olağan bir gelişme olmasına rağmen 

savaşın acımasızlığına tanık olan uluslararası toplum açısından 

kabul edilemez bir durumdur. Dolayısıyla önemli bölgesel ve 

küresel etkiler ortaya çıkaran Rusya-Ukrayna Savaşı’nın analiz 

edilmesi gerekmektedir.

Devamında Rusya-Ukrayna Savaşı’na dönüşen sürecin son 

dönemi incelendiğinde, sorunun Rusya tarafından bilinçli olarak 

tahrik edilip; önce kriz ve sonrasında savaş boyutuna taşındığı 

söylenebilir. Rusya, 2021 yılında Ukrayna asker yığmaya ve 

bölgede tatbikatlar icra etmeye başlamıştır. Moskova, 15 Aralık 

2021 tarihinde güvenlik garantileri talep eden anlaşma taslak-

larını Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kuzey Atlantik Antlaşması 

Örgütü’ne (NATO) iletmiş, kısa sürede sonuç almaya yönelik ta-

lepler öne sürmüştür. Yapılan görüşmelere rağmen Moskova’nın 

talep ettiği garantiler, ABD ve NATO tarafından verilmemiştir. 

ABD ve Batı ülkeleri, Rusya-Ukrayna sınırında yükselen siyasi ve 

askeri gerginliğe paralel olarak Rusya’yı, Ukrayna’yı işgal etmesi 

halinde tarihte eşi görülmemiş ekonomik yaptırımlar uygulam-

akla tehdit etmiş ve caydırmaya çalışmıştır. Moskova yönetimi 

ise tatbikat gerekçesiyle Belarus’a asker konuşlandırmıştır. 21 

Şubat 2022 tarihinde sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuri-

yetlerinin bağımsızlıklarını tanıyan Kremlin, 24 Şubat 2022 tarihin-

de Ukrayna’ya karşı askeri harekât başlatmıştır.

Dünya kamuoyunun geneli, Rusya’nın muharebe gücünün 

fiziki unsurlarında sahip olduğu üstünlük sebebiyle Ukrayna 

Ordusu’nun kısa süre içerisinde teslim olacağını ve Ukrayna 

Hükümeti’nin devrileceğini düşünmüştür. Hatta Rusya, başlattığı 

askeri harekâtı savaş olarak değil; “özel askeri operasyon” şek-

linde tanımlamıştır. Rusya, geçmişte Kırım’da yaptığı gibi önemli 

askeri hedefleri seçkin birliklerle hızlıca ele geçirerek, Ukray-

na’da kısa sürede kontrolü sağlayabileceğini düşünmüştür. 

Rus Ordusu, Ukrayna’nın kuzeyine Belarus’tan, kuzeydoğusuna 

Belgorod’tan, doğusuna sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cum-

huriyetlerinden ve güneyine Kırım’dan başlattığı operasyonlar-

da başlangıçta kısmi başarılar elde etse de taarruzi harekatta 

önem taşıyan inisiyatif, çeviklik ve tempo gibi özellikleri kısa za-

manda kaybederek ilerlemesi durmuştur. Ukrayna’nın komu-

ta-kontrol merkezi olan ve fiziksel ve daha çok psikolojik bir he-

def teşkil eden başkent Kiev ele geçirilememiş, Sumi, Chernihiv 

ve Harkov gibi büyük şehirler kuşatılmış; ancak şehirlere girile-

memiş, güneyde yapılan taarruzlar neticesinde yalnızca Herson 

ele geçirilebilmiştir. Önemli bir kıyı kenti olan Mariupol ise yaklaşık 

3 ay süren harekât sonucu kontrol altına alınabilmiştir. 25 Mart 

2022 tarihinde Rusya Savunma Bakanlığı, harekâtın ilk safha he-
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Rusya Neden Ukrayna’ya 
Karşı Savaş Başlattı ve 
Harekat Ne Durumda?
Savaşlar tarihinden oluşan insanlık tarihi, an-

cak İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Birleşmiş 

Milletler Antlaşması’yla savaşı devletlerin “hakkı” 

olmaktan çıkarıp, uluslararası ilişkilerde kuvvet 

kullanımını yasaklamıştır. Lakin yine de savaşlar, 

uluslararası politikada sıkça başvurulan bir 

seçenek olarak varlığını sürdürmektedir. Dünya-

da paylaşılmayan toprağın kalmadığı, kaynak-

ların kıt, ihtiyaçların sınırsız olduğu bir ortamda 

daha fazlasına sahip olmak isteyen devletler, 

askeri seçeneklere başvurmaktadır. 2022 yılında 

küresel askeri harcamaların 2 trilyon doların[1] 

üzerine çıkmış olması da uluslararası sistemde 

en önemli aktör olan devletlerin halen askeri 

güç vesilesiyle çıkarlarını koruyabileceklerine 

olan güçlü inançlarını göstermektedir. 24 Şubat 

Dr. Ahmet
SAPMAZ
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madığı görülmektedir. Bu durumda ise devletler ve orduların 

zaferlerinden daha çok yenilgilerinden ders almalarının büyük 

payı bulunmaktadır. Rusya, son dönemde 2008 yılında Gür-

cistan Savaşı, 2014 senesinde Kırım’ın ilhakı ve 2015 yılında Doğu 

Ukrayna’da ayrılıkçılara verdiği destekte görece kolay zaferl-

er kazanmıştır. Kremlin, Ukrayna’da da yine aynı şekilde kolay 

bir zafer kazanacağını düşünmüş, kendi gücünü abartmış ve 

Ukrayna’nın gücünü ise küçümsemiştir.

Mevzuvahis savaştan Rusya’nın güvenliğine yönelik çıkarıla-

bilecek önemli bir husus ise Rusya’nın konvansiyonel kuvvetler 

ile güvenliğini sağlamasının imkânsızlığıdır. Rusya’nın dünyanın 

%11’ini oluşturan yüzölçümünü, yine dünyanın %1,8’ini oluşturan 

nüfusuyla koruması mümkün görünmemektedir.

Öte yandan Rusya; doğuda Çin, Batı’da ise NATO’yla karşı 

karşıyadır. Tarihte olduğu gibi günümüzde de Rusya’nın en 

büyük korkusu, iki cepheli bir savaşta hem NATO hem de Çin ile 

aynı zamanda savaşmaktır. Bu durum, Rusya’nın ülkenin güven-

liğini dayandırdığı tek unsurun nükleer kuvvetler olmasına yol 

açmaktadır. Ancak nükleer kuvvetler sağladıkları caydırıcılıkla 

Rusya’ya saldırılmasını önlemektedir. Rusya’ya saldırıldığında 

nükleer silahların kullanımı ise hem Rusya hem Avrasya hem 

de tüm dünya için sonu öngörülemez derecede yıkıcı sonuçlar 

doğurabilir. Yani nükleer silahlar, savaş başlayana kadar cay-

dırıcılık vasıtasıyla koruma sağlamakta, savaş başladıktan son-

ra ise güçlü yeteneklere sahip konvansiyonel kuvvetlere ihti-

yaç duyulmaktadır. Tarih, düşman işgaline uğramış çok sayıda 

ülkenin daha sonra bağımsızlık ve egemenliğine yeniden ka-

vuşmasına tanıklık etmiştir. Ancak nükleer silahların kullanıldığı 

bir savaş, devlet ve milletleri bu fırsattan mahrum etme potan-

siyeli taşımaktadır.

Resmi doktrinlerinde devletin varlığına yönelik ciddi bir tehdit 

olması durumunda, konvansiyonel saldırılara karşı dahi nükleer 

silah kullanacağını beyan eden Rusya’nın bahse konu olan yak-

laşımı, konvansiyonel yeteneklerinde görülen zafiyet ve dün-

yanın en büyük nükleer silah stokuna sahip ülkesi olması da göz 

önüne alındığında, uluslararası güvenlik açısından en güncel 

tehditlerin başında gelmektedir.

[1] “World Military Expenditure Passes $2 Trillion for First Time”, Sipri, 

https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-ex-

penditure-passes-2-trillion-first-time (Erişim Tarihi: 24.05.2022).

[2]“Address by the President of the Russian Federation”, President 

of Russia, http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843, (Erişim 

Tarihi: 24.05.2022).

günümüzde Rusya’ya saldırmak gibi bir niyeti olmasa da Rus 

askeri düşüncesi, niyet unsurunun aniden değişebileceğinden 

ve ülkenin güvenliğinin hiçbir zaman karşı tarafın insafına terk 

edilemeyeceğinden bahsetmektedir. Yani Moskova Ukrayna’da 

askeri harekât icra etmediği takdirde, ilerleyen dönemde kendi 

topraklarında bir savaş yaşanacağını düşünmektedir.

Aslında devletlerin uzun dönemli bekalarını sağlayacak uygun 

tedbirleri kısa ve orta vadede almaları gerekmektedir. Örneğin 

Ukrayna, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak edeceğini, 2015 se-

nesinde Ukrayna doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçılara destek 

vereceğini, 2022 yılında Ukrayna’ya yönelik büyük ölçekli bir işgal 

girişiminde bulunacağını öngörseydi, 1994 yılında Budapeşte 

Memorandumu’yla uluslararası garantiler karşılığında nükleer 

silah stokunu Rusya’ya devretmezdi.  Üstelik bu nükleer silahl-

ar, Rusya’nın Ukrayna harekâtında ABD’ye ve Batı’ya karşı cay-

dırıcılığını sağlayan en önemli unsurlardır.

Ukrayna’ya yönelik askeri harekâtı kolaylıkla gerçekleştireceğini 

ve ekonomik yaptırımlarla başa çıkabileceğini düşünen Rusya, 

gelinen noktada NATO ile Ukrayna’da vekâlet savaşı yürütme-

ktedir. Hem ekonomik hem de askeri açıdan yıpranan Rusya, 

devam eden savaşta ne kaybeden ne de kazanan pozisyonun-

dadır. Rusya, kazanan durumda değildir. Çünkü 2-3 gün içer-

isinde Ukrayna’nın tümünü işgal etmek isterken; yalnızca Her-

son ve Mariupol gibi iki büyük kenti kontrol altına alabilmiştir. 

Askeri ve moral prestiji açısından büyük kayba uğrayan Rusya, 

Moskva füze kruvazörü gibi önemli bir kuvvet çarpanından da 

mahrum olmuştur. Rusya, kaybeden durumda da değildir. Zira 

24 Şubat 2022 öncesi Ukrayna’nın %5’lik bölümünü kontrol eder-

ken günümüzde ortalama %15’lik bölümünü kontrol etmektedir. 

Ayrıca Azak Denizi bir Rus iç denizi haline gelmiş, Kırım ile Rusya 

arasında karadan bağlantı kurulmuş ve Karadeniz’deki Rus et-

kinliği artmıştır.

Rusya-Ukrayna Savaşı, bir kez daha göstermektedir ki; savaşta 

yalnızca sayısal üstünlük zaferi garanti etmemektedir. Savaşın 

fiziksel boyutunun ötesinde moral ve entelektüel boyutu da 

bulunmaktadır. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Moskova açısından 

hem moral hem de entelektüel boyutta sorunlar bulunmak-

tadır. Esasen Rusya’nın düşmanı ABD ve NATO olmasına karşın 

Slav ırkından olan Ukrayna’nın askeri harekâtın hedefi haline 

gelmesi, savaşın moral yönünü sakatlamaktadır. Diğer yandan 

Sun Tzu’dan bu yana savaşta neyin zafere ulaşmaya yardım 

edeceğine dair kurallar oluşturmaya yönelik çabaların sonucu 

olarak ortaya çıkan harp prensiplerinin Rusya tarafından Ukray-

na harekatının planlanması aşamasında yeterince dikkate alın-
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Rusya ve Ukrayna özeline inildiğinde NATO, Soğuk Savaş sonrası 

beş kez genişleyerek Rusya sınırlarına doğru yaklaşmıştır. 2004 

yılında yaşanan Turuncu Devrim’den bu yana Rusya ile Batı ar-

asında bir jeopolitik mücadele alanı olan Ukrayna, Rusya ile NATO 

arasındaki son tampon bölge durumundadır. Rusya, hâlihazırda 

Ukrayna’nın NATO’ya yakın bir zamanda katılması yönünde Kiev 

yönetiminde de Brüksel’de de herhangi bir çaba olmamasına 

rağmen Ukrayna’ya yönelik askeri harekât düzenlemiştir. Çünkü 

Moskova, mevcut durumdaki trendin sürmesi halinde, 2008 

yılındaki NATO Bükreş Zirvesi kapsamında Ukrayna’nın NATO’ya 

çerçevesinde uluslararası güvenliğe yönelik uluslararası hukuk 

müeyyidelerden muaf olabilmektedirler. Bu da göstermektedir 

ki; BM Anlaşması’nda belirtildiği gibi tüm üye devletler gerçek 

anlamda eşit değildir.

Diğer yandan yakın çevre politikasıyla Rusya, çok kutuplu dünya 

düzeni politikasını destekler şekilde etki bölgesi olarak gördüğü 

eski Sovyet coğrafyasında kendisi dışında etkin siyasi, ask-

eri ve ekonomik güç istememektedir. ABD’de de geçmişte ve 

günümüzde yakın çevresinde başka bir büyük gücün varlığına 

izin vermemiştir/vermemektedir. Hatta Washington yönetimi, 

dünyada 70’ten fazla ülkede 750’den fazla askeri üssü, dünya 

okyanuslarında seyir yapan uçak gemisi filoları, geniş diplomatik 

misyonu ve siyasi, askeri ve ekonomik ittifaklarıyla dünyanın her 

bölgesinde meydana gelen gelişmeleri yakından takip ederek 

geleceğe yönelik tedbirler geliştirmektedir. Bu da göstermekte-

dir ki; büyük güçler, etraflarında etki bölgesi yaratmaya ve bu 

bölgelerde etkin olmaya çalışmaktadır. Büyük güçlerin milli güç 

unsurları arttıkça etki bölgeleri de genişlemektedir.

dahil olacağını düşünmektedir. Buna göre Rusya, kendi güven-

liğine yönelik yakın bir tehdide karşı değil; önümüzdeki dönemde 

kendisine yönelik oluşturabilecek bir tehdit durumuna karşı ön-

leyici müdahalede bulunmuştur.

Batı güvenlik literatüründe tehdit; kapasite ve niyet unsur-

larından oluşurken, Rus askeri düşüncesi buna yakınlık unsurunu 

ilave etmektedir. Bu çerçevede Ukrayna’nın NATO’ya üye ol-

ması, Rus tehdit unsurlarından kapasite ve yakınlık unsurlarının 

vücut bulmasına neden olacaktır. Diğer yandan NATO’nun 

Rusya, ABD’nin tek kutuplu dünya düzenini ve hegemonyasını 

sürdürme gayretine özellikle de Çin’le birlikte karşı koymaktadır. 

Rusya’ya göre BM’nin 193 üyesi olmasına rağmen bunlar ar-

asında gerçekte egemen güç statüsünde olan 4-5 büyük güç 

bulunmaktadır. Bu büyük güçler ise kendilerini çevreleyen etki 

bölgelerine sahiptirler.

Moskova’ya göre büyük güçler, karşılıklı olarak birbirlerinin 

etki bölgelerine müdahale etmeden ve birbirlerini dengeley-

erek uluslararası politikada uyum içerisinde hareket etmelidir. 

Rusya’nın çok kutuplu dünya tasavvuru büyük güçlerin milli güç 

unsurlarına atıf yapmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

kurulan günümüz uluslararası güvenlik sistemi de uluslararası 

politikadaki güç dengesini yansıtmaktadır. BM Antlaşması’na 

dayalı olan günümüz uluslararası güvenlik sistemi ABD, Rusya, 

İngiltere, Çin ve Fransa’dan oluşan beş devlete Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) daimi üye olma ve veto hakkı ver-

mektedir. Bu büyük güçler neyin uluslararası güvenlik ve barışa 

tehdit oluşturup oluşturmadığını tanımlamakta ve veto yetkileri 

Tarihte olduğu gibi günü-
müzde de Rusya’nın en bü-
yük korkusu, iki cepheli bir 
savaşta hem NATO hem de 

Çin ile aynı zamanda savaş-
maktır.

“

“
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parlamentonun güçlendirilmesi ve muhalefet partilerinin kurul-

masının kolaylaştırılması da gündemdedir. Ayrıca milletvekiller-

inin %70’i siyasi parti listelerinden; %30’u ise doğrudan yapılacak 

oylamayla seçilecektir.  1995 yılına kadar ülkede faaliyet göster-

en Anayasa Mahkemesi yeniden kurulacaktır.

Sonuç olarak Kazakistan, Sayın Tokayev’in liderliğinde “İkinci 

Cumhuriyet” dönemine doğru hızla ilerlemektedir. Bu süreçte 

“Yeni Kazakistan”ın Batılı demokrasileri örnek alarak demokra-

tikleşme atılımları yapacağı söylenebilir. Bu da “Yeni Ka-

zakistan”ın uluslararası toplumdaki saygınlığını arttıracaktır. Bu 

da Kazakistan’ı yabancı yatırımcı için çok daha güvenilir bir ülke 

haline getirecektir. Buna bağlı olarak da ülkede istihdam art-

acaktır. Dolayısıyla Sayın Tokayev’in uygulamaya koyduğu re-

formlar, yalnızca demokratikleşmeyle sınırlı kalmayacaktır. Zira 

reformlar, Kazak halkına çok daha müreffeh bir gelecek vadet-

mektedir.

gözler önüne seren reformlar icra etmektedir. Sayın Tokayev’in 

reformlar konusunda hızlı ve kararlı davranması ise 2022 yılının 

ilk günlerinde patlak veren “Trajik Ocak Olayları”ndan kaynakl-

anmaktadır.

Bilindiği üzere söz konusu dönemde yaşanan gelişmeler, Ka-

zakistan’ın siyasal anlamda köklü reformlara ihtiyaç duyduğunu 

ortaya koymuştur. Bu kapsamda reform paketinde yer alan 

düzenlemelere bakıldığında, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin 

sınırlandırılacağı, Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olacağı, Cumhur-

başkanı’nın yakın akrabalarının devlet görevlerinde çalışma-

larına izin verilmeyeceği ve Belediye Başkanlarının görevden 

alınmasının önüne geçileceği görülmektedir. Buna ek olarak 

hazırlanmıştır. Kazakistan, bu anayasa değişikliği vesilesiyle 

“Süper Başkanlık” modelinden uzaklaşarak güçlü bir parlamen-

toya dayanan “Başkanlık Sistemi”ne geçecektir.

Bilindiği gibi 1995 yılında kabul edilen Kazakistan Anayasası, 

Cumhurbaşkanı’na geniş yetkiler verirken; parlamentonun etkis-

ini sınırlandırmıştır. Buna karşılık Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın 

Tokayev ise siyasal sistem bakımından güçlü bir parlamentoya 

inanmaktadır. Burada Sayın Tokayev’in diplomat kökenli olması 

da dünyadaki sistemleri yakından tanıması açısından oldukça 

önemli olmuştur. Bu anlamda Kazak lider, geçmişte edindiği 

tecrübeler doğrultusunda modern bir gelecek yaratmak is-

temekte ve bu yüzden de çağdaş bir devlet adamı olduğunu 

Kazakistan, Sayın Tokayev’in li-
derliğinde “İkinci Cumhuriyet” 

dönemine doğru hızla ilerlemek-
tedir.

“

“
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Kazakistan’daki Reform 
Süreci ve Anayasa Re-
ferandumu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-

Cömert Tokayev, ülkesinde kararlı reformlar 

yaparak demokratikleşme adımları atmaktadır. 

Bu kapsamda 5 Haziran 2022 tarihinde Ka-

zakistan Anayasası’nın değiştirilmesine yönelik 

yapılacak referandum için 16,5 milyar tenge 

bütçe ayrılmıştır.

Söz konusu reform paketi, Sayın Tokayev’in lid-

erliğinde kurulan bir çalışma grubu tarafından 

ANKASAM ANALİZ
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Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Doğacan Başaran, 

Kanal 5’te Yekpa Ahmed’in sunuculuğunu yaptığı Moderatör programına konuk oldu.

30 Mayıs 2022 

ANKASAM Uluslararası İlişkiler Danışmanı Dr. Kadir Ertaç Çelik, Bengütürk TV Cem Açıkgöz ile Bu Sabah 

programında dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirdi.

31 Mayıs 2022

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, TRT Ankara Radyosu Gündem programında dış 

politikadaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

31 Mayıs 2022

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un Rusya-

Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmelere yönelik değerlendirmeleri Milli.az’da yayınlandı.

2 Haziran 2022 

ANKASAM Uluslararası İlişkiler Danışmanı Dr. Kadir Ertaç Çelik, Bengütürk TV Haftanın Raporu programında 

dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirdi. 

3 Haziran 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Uluslararası İlişkiler Danışmanı Dr. Kadir Ertaç Çelik, 

NATO kapsamındaki gelişmeleri Kanal 12’ye değerlendirdi.

2 Haziran 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Rusya-

Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmeleri Azerbaycan basınına değerlendirdi. Axar’a konuşan Erol, Batılı 

devletlerin Ukrayna’daki savaşı genişletmeye çalıştıklarını öne sürdü.

1 Haziran 2022 

ANKASAM Başkan Başdanışmanı Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan, A News’te dış politikadaki son gelişmeleri 

değerlendirdi.

31 Mayıs 2022 
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