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SALDIRGAN REALİZM VE KARŞILIKLI BAĞIMLILIK TEORİLERİ 

ÇERÇEVESİNDE RUSYA’NIN KIRIM’I İLHAKI 

 

 1. GİRİŞ 

 2013 yılının sonlarında Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukoviç’in AB ile 

yapılacak ve Ukrayna’nın AB üyeliğinin yolunu açan İşbirliği Anlaşması’nı 

imzalamaktan vazgeçip Rusya ile yeni bir anlaşma imzalaması üzerine çıkan olaylar, 

2014 yılında Yanukoviç’in Rusya’ya kaçması ile yeni bir döneme girmişti. Genel 

kanı, buradan sonra Ukrayna’da siyasal belirleyicilerin AB yanlıları olacağı 

yönündeydi.1 Ancak gerçekte bunun tam tersi oldu. Rusya bölgede kontrolü ele 

alırken Batı’nın tepkilerine rağmen Kırım’ın ilhak edildiğini açıkladı. Aynı zamanda 

Ukrayna’nın doğusundaki bölgelerde de Rusya yanlısı ayrılıkçılar etkinliklerini 

önemli ölçüde arttırdı. Ukrayna krizinde Rusya’nın tepkilerinin elbette farklı 

nedenleri vardır ve bu nedenlerin bir kısmını öne alıp bir açıklama ortaya koymak ya 

da diğer nedenlere sarılıp tamamen farklı bir resim çizmek mümkündür; zira 

coğrafya birbirleriyle çakışan çıkarlara sahip aktörlerin görüldüğü bir coğrafya olup 

krizin başından bu yana söz konusu aktörler çok farklı şekillerde yorumlanabilecek 

adımlar atmışlardır.  

 Burada Ukrayna krizi temelde Rusya ile Batı arasındaki gerilimin bir 

yansıması, patlak verdiği bir alan olarak ele alınacaktır. Rusya’nın Kırım’ı ilhak 

kararı ve Ukrayna’daki eylemleri, Mearsheimer’ın saldırgan realizmi üzerinden 

incelenecektir. Ukrayna’nın ve Karadeniz’in önemi ve Rusya’nın müdahale kararları 

üzerine tartışırken Mearsheimer’ın ortaya koyduğu büyük güçlerin davranış 

                                                 
1 Muhammet Koçak, “Bölgesel Çatışmadan Küresel Krize Doğu Ukrayna”, SETA Analiz, s:135 

(Ağustos 2015) s.9 
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denklemlerinden faydalanılmaya çalışılacaktır. Avrupa Birliği ile Rusya’nın Ukrayna 

krizinde ortaya koydukları tavır ve uyguladıkları politikalar ise Karşılıklı Bağımlılık 

Teorisi ile Saldırgan Realizmi karşı karşıya getiren bir tartışmaya kapı açacaktır. 

Burada iki teorinin temel iddialarının krizi açıklamada ne derecede yeterli olduğu 

sorgulanırken bir yandan da Avrupa ile Rusya’nın temelde bir anlayış farklarının 

olup olmadığı da tartışılacaktır. Son olarak Ukrayna denklemi içinde ABD’nin rolüne 

değinilecek ve burada ABD’nin tarihsel politika anlayışının devamlılığının izi yine 

Mearsheimer’ın teorisi üzerinden sürülecektir.  

 

 2. UKRAYNA KRİZİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ 

 Ukrayna krizi, diğer pek çok kriz gibi, tek başına değerlendirilebilecek ve bir 

anda ortaya çıkan bir kriz değildir. Bu krizin köklerini 1990’larda aramak, üzerinde 

anlaşılmış bir nokta gibi görünmektedir. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasıyla birlikte eski Sovyet ülkelerinde bir dönüşüm gerçekleşmişti. 

Bu dönüşüm aynı zamanda Batı’ya bir yakınlaşmayı da içermekteydi. Nitekim iki 

dalga halinde, 1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya, 2004’te de 

Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya NATO’ya 

katıldı.2 Ukrayna bu iki dalganın da dışında kalmıştı. Aslında Rusya ne NATO’nun 

ne de AB’nin doğuya doğru genişlemesine sıcak bakmıyordu. Ancak 1999 ve 2004 

yıllarında gerçekleşen bu iki dalgaya karşılık verebilecek durumda olmadığı da 

ortadaydı.  

 Avrupa Birliği, bu genişleme mantığına uygun olarak 2008’de Ukrayna, 

Gürcistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan ve Beyaz Rusya ile “Doğu Ortaklığı” 

                                                 
2 John J. Mearsheimer, “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That 

Provoked Putin”, Foreign Affairs (Eylül/Ekim 2014) s.2 
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Anlaşmasını ortaya koymuştur. Bu ortaklık ile söz konusu ülkelere yeni ticari 

ilişkiler, eğitim ve kültür programları, ortak güvenlik savunmaları, enerji gibi 

konularda yeni imkânlar sunuluyordu.3 İşte Mearsheimer krizde bu genişlemenin 

temel neden olduğunu ileri sürmekle aslında büyük oranda ABD ve onun Avrupalı 

ortaklarını sorumlu tutuyor. Mearsheimer Rusya’nın 1990’ların ortasından beri 

bölgede NATO ve Avrupa Birliği genişlemelerine karşı olduğunu ve bunu sık sık 

dile getirdiğini ifade ediyor.4 2010 yılında yapılan seçimde başa geçen Rus yanlısı 

Yanukoviç’in Avrupa Birliği ile yapılacak anlaşmadan vazgeçmesi ve 2013 yılında 

Rusya ile yeni bir anlaşma yapması Ukrayna’da iplerin kopmasına neden oldu. 

Avrupa Birliği taraftarı Ukraynalıların ayaklanması sonucunda 2014 yılında ülkeyi 

terk etmek zorunda kalan Yanukoviç’in Rusya’ya sığınmasının ardından kısa bir süre 

içinde Rusya Kırım’ı ilhak etmiş, Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçı hareketler 

yükselmiş ve bu bölgeler de bağımsızlıklarını ilân etmişlerdi.  

Rusya’nın ilk iki dalgada harekete geçmemişken Ukrayna’da böyle bir tepki 

vermesi elbette sadece tepki verebilecek güce ulaşmış olmasıyla açıklanamaz. 3. 

bölümde Rusya’nın Ukrayna politikası, Mearsheimer’ın teorisi ile birlikte 

incelenerek Ukrayna’da verilen tepkinin niteliği ve nedenleri incelenecektir. 

 

  

 

 

                                                 
3 Furkan Şenay, Muhammet Koçak, “Avrasya’nın Jeopolitik Anahtarı Ukrayna Üzerinde Güç 

Mücadelesi”, SETA Analiz, s:106 (Ağustos 2014) s.18 
4 Mearsheimer, age, s.1 
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3. RUSYA İÇİN UKRAYNA KRİZİ 

 En başta belirtmek gerekir ki Mearsheimer’ın anladığı şekliyle uluslararası 

sistem, devletleri diğer devletlere karşı güçlerini maksimize etmeleri için 

cesaretlendiren bir yapıdır.5 Dolayısıyla böyle bir sistem içinde hiçbir devlet diğer 

devletlere karşı bir güven duygusu besleyemeyecektir. Bunun yanında 

Mearsheimer’ın 5 temel varsayımı, burada Rusya’nın eylemlerini anlamak açısından 

oldukça önemlidir. Mearsheimer uluslararası sistemi anarşik bir yapıda görmektedir. 

İkinci olarak büyük güçlerin birbirlerine ciddi zararlar verebilecekleri ve hatta yok 

edici boyutlarda saldırı kapasiteleri vardır. Bu yapı içinde devletler diğer devletlerin 

niyetlerini asla bilemezler. Büyük güçlerin birinci önceliği hayatta kalmak, yani beka 

sorunudur. Son olarak büyük güçler rasyonel aktörlerdir.6  

 Burada verilen 5 temel varsayımın, Rusya’nın Ukrayna krizindeki eylemlerini 

açıklamakta son derece kullanışlı olduğu görülmektedir. Bir önceki bölümde işaret 

edildiği gibi Rusya 1990’ların ortasından beri NATO ve Avrupa Birliği’nin doğuya 

yayılmasını endişe ile izlemektedir. Her fırsatta bu genişlemeden rahatsız olduklarını 

dile getirmişlerdir; zira bu yayılma farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Batı söz 

konusu anlaşmalara farklı bir pencereden bakarken ya da farklı pencerelerden 

manzaralar göstermeye çalışırken, Rusya söz konusu genişlemenin bir parçası olan 

Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri, Rusya’yı uluslararası alanda izole etmek ve 

çevrelemek amaçlı politikaların bir ayağı olarak görmektedir.7 Elbette burada 

devletlerin birbirlerinin niyetlerinden tam olarak emin olamamaları belirleyici bir 

faktördür. Aynı zamanda Rusya’da, Soğuk Savaş döneminde ABD tarafından 

                                                 
5 John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W.W. Norton&Company, 

2001) s.29 
6 age, s.30-31 
7 Enes Bayraklı, “Avrupa Birliği’nin Ukrayna Kriziyle İmtihanı”, SETA Perspektif, s: 40 (Mart 

2014) s.2 
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uygulanan çevreleme politikasının ne kadar etkili bir algı oluşturduğu da 

görülmektedir. Bu algı Rusya’nın “ulusal güvenlik” sembolizminin önemli bir 

parçası haline gelmiş görünüyor. Mearsheimer’ın teorisinde büyük güçlerin birinci 

önceliği her zaman hayatta kalmaktır. Rusya da burada gördüğümüz gibi ulusal 

güvenlik sembolizmini çevreleme hareketi üzerinden işleyerek kendi paradigmaları 

ile niyetlerini okuduğu NATO ve Avrupa Birliği’ne karşı önlemlerini almıştır. 

 Burada tekrar somut alana dönüp Ukrayna’nın Rusya için ne ifade ettiğine 

bakmakta fayda var. Rusya’nın “yakın çevre” olarak belirlediği alanın en önemli 

bölümlerinden biri olan Ukrayna jeopolitik açıdan da Rusya için çok önemli bir 

bölgedir. Ukrayna Rusya ile Avrupa’nın bağlantısını oluşturmanın yanında 

Karadeniz’de etkinliğini sürdürmesinin de önemli bir aracı konumundadır.8 Ukrayna 

Avrupa ile bağlantı sağlayan bir bölge olmasının yanında aslında Avrupa ile Rusya 

arasında bir tampon bölgeyi de oluşturmaktadır. Tarih boyunca Napoléonic Fransa, 

Alman İmparatorluğu ve Nazi Almanyası tarafından saldırıya ve işgale uğrayan 

Rusya için Batı her zaman potansiyel bir saldırı demek olacağından bu bölgede 

gelişen olaylara karşı Rusya daima duyarlı olacaktır. İşte bu nedenle, Mearsheimer’a 

göre, Rusya’nın Ukrayna konusunda toleranslı davranması beklenemez.9 

 Artık Mearsheimer’a göre Ukrayna krizinin Rusya adına bir güvenlik sorunu 

olduğunu tekrarlamaya gerek yoktur. Rusya için Ukrayna’da yaşanan krizin bir 

ulusal güvenlik sorunu olarak algılanması için başka gerekçeleri de vardır. Kırım 

bölgesinin Rus donanmasının Karadeniz filosunun üs bölgesi olması, bu bölgeye 

askerî, stratejik bir önem kazandırmaktadır.10 Elbette bu durum Kırım’ın Rusya’nın 

                                                 
8 Furkan Şenay, Muhammet Koçak, age, s.11 
9 Mearsheimer, “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked 

Putin”, s.5 
10 Bayraklı, age, s.2 
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Karadeniz politikaları için olduğu kadar güvenliği için de vazgeçilmez bir bölge 

olmasına sebep olmaktadır. Rusya’nın tarih boyunca, çarlık dönemlerinde başta 

Karadeniz’de var olmak ve arkasından da Karadeniz’e hâkim olmak adına büyük 

uğraşlar verdiklerini hatırlamak da Karadeniz’in Rusya için tarihsel önemini anlamak 

adına önemlidir. Zaten Mearsheimer da Putin’in Kırım’ın ilhakını, bu yarımadanın 

bir NATO deniz üssü haline gelmesinden korkması nedeniyle gerçekleştirdiğini ileri 

sürmektedir.11 

 Doğu Ukrayna aynı zamanda doğrudan Rus askerî gücü için büyük bir öneme 

sahiptir. Rus ordusu uçak motorları, şanzıman kutuları ve roket ekipmanlarında Doğu 

Ukrayna’daki kaynaklardan yararlanmakta olup Putin’in bu bölgede etkili olmak 

istemesi bu sebeple de anlaşılabilirdir.12 Böylece Rusya ile Ukrayna arasında 

doğrudan, maddî olarak askerî bir ilişki de ortaya çıkmış oluyor.  

 Rusya’nın müdahalesinin altında yatan nedenleri ve aslında müdahalenin 

niteliği ile ilgili tartışmayı bitirirken belirtmek gerekir ki Mearsheimer, elbette 

teorisini destekleyecek şekilde, Rusya’nın Ukrayna politikasını bir genelleme içine 

koyar ve aslında Rusya’nın moral bir değerlendirmeye tabi tutulmasına karşı çıkışını 

sürdürür. Ona göre “büyük güçler kendi topraklarına yakın potansiyel tehditlere karşı 

daima duyarlıdırlar”. Buna göre Rusya’nın yaptığına benzer bir hamleyi, örneğin 

ABD de kendi alanı olarak gördüğü Batı Yarımkürede yapmaktan kaçınmazdı.13 

Burada eğer Amerikan siyasi hayatının en önemli doktrinlerinden olan Monroe 

Doktrini düşünülecek olursa gerçekten bugünkü ABD’nin temellerinde de aynı 

mantığın yer aldığı görülür. Temelde Avrupa’nın Batı Yarımkürede yeni uydular 

elde etmesinin önüne geçmek, yani kolonizasyonun reddi ve Avrupa’nın Amerika 

                                                 
11 Mearsheimer, age, s.1 
12 Furkan Şenay, Muhammet Koçak, age, s.21 
13 Mearsheimer, age, s.5-6 
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halklarının iç işlerine, bağımsızlıklarını tehdit edecek biçimde müdahale etmelerini 

engellemek fikirlerinin birleşimi olan Monroe Doktrininin14 verdiği mesaj, Rusya’nın 

Ukrayna’da (ve Gürcistan’da) verdiği mesajla, Mearsheimer’ın iddiasını haklı 

çıkartacak biçimde aynıydı. 

 

 4. RUSYA’NIN UKRAYNA’DAKİ EYLEMLERİNE AVRUPA’NIN 

TEPKİLERİ 

 Rusya, Ukrayna krizinde sert güç kullanımı konusunda endişe duymazken 

Avrupa tam tersine başından beri askerî seçenekleri değerlendirmemiştir. Askerî 

seçeneklerin elenmesiyle Avrupa’nın elinde yalnızca ekonomik yaptırım silahı 

kalmış olup bu silahın verimli kullanılması ancak Avrupa Birliği ülkelerinin bir 

bütün halinde ve kararlı bir şekilde yaptırımları uygulamalarına bağlıydı. Sembolik 

nitelikte olan ve sadece Putin’in yakın çevresindeki isimleri etkileyen birinci ve 

ikinci derece yaptırım aşamalarında bu birliğin sağlanması zor olmadı. Ancak üçüncü 

derece yaptırımlar daha ciddi, geniş kapsamlı ve şirketlerin de dâhil edildiği bir 

aşama olduğundan Avrupa Birliği içinde üçüncü derece yaptırım konusunda önemli 

bir kırılma gerçekleşti.  Yaptırıma karşı çıkan ülkeler bu yaptırımlar nedeniyle kendi 

ekonomilerinin etkileneceği ve Rusya’nın da karşılık vermeye provoke edileceği 

gerekçelerini ileri sürüyorlardı.15  

 Görülüyor ki Avrupa, Rusya’dan gelecek karşı bir ekonomik yaptırım 

hamlesinden çekiniyorlardı. Bu çekinceleri boş yere değildi, çünkü Avrupa Birliği 

ülkeleri özellikle enerji konusunda Rusya’ya bağımlı durumdaydılar. Avrupa Birliği 

                                                 
14 Allan Nevins, Henry Steele Commager, ABD Tarihi, çev. Halil İnalcık (İstanbul: Doğu Batı 

Yayınları, 2005) s.198 
15 Furkan Şenay, Muhammet Çomak, age, s.21 
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ülkelerinin üçte biri Rus doğalgazına bağımlı durumdadır. Elbette bu bağımlılık 

oranları değişmektedir. Örneğin Çek Cumhuriyeti Rus doğalgazına tamamen bağımlı 

durumdayken Almanya doğalgazının yaklaşık yarısını Rusya’dan ithal etmektedir.16 

Bu durum hem Avrupa Birliği’nin Rusya karşısında zayıflığını ortaya koyuyor hem 

de Ukrayna krizinde etkili politikalar üretememesine neden oluyordu.  

 Burada Avrupa Birliği’nin bir bütün halinde Rusya’ya karşı kararlı 

yaptırımlar uygulayamamasının sebebinin farklı oranlarda Rusya’ya bağımlılık 

nedeniyle ülkelerin bir kısmının yaptırımlara itiraz etmesi olduğu görüldü. Bu 

durum, Karşılıklı Bağımlılık Teorisi’nin önemli terimlerinden olan “duyarlılık” 

(sensitivity) ve “savunmasızlık/zarar görebilirlik” (vulnerability) terimlerini 

hatırlatıyor. Duyarlılık (sensitivity), bir ülkede meydana gelen değişikliklerin diğer 

ülkeleri ne kadar çabuk etkileyeceğini belirler.17 Savunmasızlık ya da zarar 

görebilirlik ise bir ülkenin duyarlılığı olan bir konuda alternatifinin olup olmamasına 

bağlıdır. Örneğin petrol ihtiyaçlarının yüzde 35’ini ithal eden iki devlet, fiyat 

artışlarına eşit derecede duyarlı görünür; fakat biri ortalama fiyatlardan iç kaynaklara 

dönebilirken diğerinin böyle bir alternatifi yoksa ikinci devlet fiyat artışlarına karşı 

daha savunmasızdır.18 Buna göre, Avrupa Birliği ülkeleri içinde çıkan anlaşmazlıkta 

Rusya’ya daha bağımlı olan, Rusya’dan gelen doğalgazın kesilmesi karşısında daha 

savunmasız olan ülkelerin üçüncü derece ekonomik yaptırımlara karşı çıkması doğal 

görünmektedir. 

 Ancak durum hiç de böyle olmamıştır. Avrupa Birliği’nde Rusya’ya karşı 

üçüncü derece ekonomik yaptırımların uygulanmasını reddedenler kabul edenlere 

                                                 
16 age, s.24 
17 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Power and Interdependence: World Politics in Transition 

(TBS The Book Service, 1977) s.12 
18 age, s..13 
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göre Rusya doğalgazına daha az bağımlıdır. Üçüncü aşamayı reddeden ülkeler 

Bulgaristan, Lüksemburg, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Macaristan, 

Avusturya, Almanya, İtalya, Finlandiya, Hollanda ve Slovakya olurken bu aşamayı 

kabul eden ülkeler İngiltere, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, İsveç, 

Romanya, Belçika, Letonya, Estonya, Polonya ve Litvanya olmuştur.19 

 

Kaynak: "İran'dan Avrupa'ya Gaz Teklifi", Al Jazeera Turk, http://www.aljazeera.com.tr/haber/irandan-

avrupaya-gaz-teklifi, [07.05.2014] 

 

 Haritada da görüldüğü gibi, Rus doğalgazına tamamen bağımlı durumda olan 

ve Rusya’nın doğalgaz üzerinden vereceği bir yaptırım karşılığı kararından en çok 

etkilenecek olan altı ülkenin (Slovakya hariç tutulmuştur) sadece ikisi, Bulgaristan ve 

Finlandiya yaptırımlara karşı çıkmış, diğer dört devlet yaptırımı destekleyen 

devletlerin yanında yer almışlardır. Bunların dışında, örneğin yüzde 11 oranında Rus 

doğalgazına bağımlı olan Hollanda Rusya’ya üçüncü aşama yaptırımlara karşı 

                                                 
19 Furkan Şenay, Muhammet Koçak, age, s. 21 
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çıkarken yüzde 86 oranında Rusya’ya bağımlı olan Bulgaristan’ın yaptırımlara 

destek vermesi, ekonomik bağımlılık ve savunmasızlık nedeniyle Rusya’ya karşılık 

verememe tezinin ikna ediciliğini sarsmaktadır. Öte yandan yüzde 100 oranda 

Rusya’ya bağımlı olup yaptırımlara destek veren ülkelerin tamamının ve Polonya 

(yüzde 80) ile Romanya (yüzde 86) gibi yüksek oranda Rusya’ya bağımlı olduğu 

halde yaptırımlara destek veren ülkelerin Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloku 

altında yer aldıklarını hatırlamak gerekir. Bu ülkelerin kararında geçmişte Sovyet 

Rusya tarafından “yutulmuş” olmanın da belirleyici olduğu düşünülebilir. Aynı 

zamanda bu ülkelerin Rusya’nın çevresinde yer aldıklarını da unutmamak gerek. Bu 

ülkeler coğrafî olarak Ukrayna ile hemen hemen aynı bölgelerde yer almaktadırlar. 

Elbette kesin bir sonuca varıp bu davranışların altında yatan sebepleri açıklamak için 

burada verilen ülkelerin hepsinin tek tek incelenmesi ve buna göre düşünülmesi 

lazımdır; fakat tüm bunlar, söz konusu ülkelerin Rusya’ya üçüncü derece 

yaptırımların uygulanmasını destekleme kararlarında güvenlik endişelerinin birinci 

öncelikli konu olduğunu düşündürmektedir.  

 Buna karşın Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yaptırımlarını destekleyenlerin 

genel olarak Rusya’ya daha bağımlı devletler olması, meselenin yalnızca bir yüzünü 

açıklayacak bilgiyi bize sağlamaktadır. Bu devletler güvenlik endişeleri nedeniyle 

Rusya’nın köşeye sıkışmasını istiyor olabilirler, ama ya diğerleri? Üçüncü derece 

yaptırımlara karşı olan ülkelerin neden bu yaptırımlara karşı olduklarını açıklamakta 

ilk başta bahsedilen devletlerin güvenlik endişeleri bir yanıt olamaz. Yaptırımlara 

karşı olan devletlerin durumunu anlamak için Avrupa Birliği’nin en güçlü ekonomisi 

olup aslında merkezini de oluşturan Almanya ile Rusya arasındaki ekonomik 

ilişkilere bakmak gerekmektedir.  
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 2014 yılında Almanya ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 76,5 milyar dolar 

düzeyinde olup Rusya, Almanya’nın ihracatında 11. sırada yer alırken Almanya 

Rusya’nın ihracatında 3. sıradaydı. Yaklaşık 6000 Alman firmasının Rusya’da 

yatırımları bulunmaktaydı. Almanya ise gaz ithalatının yüzde 40’ını, petrol 

ithalatının da yüzde 35’lik kısmını Rusya’dan yapıyordu.20 Ticarî bağları bu kadar 

sıkı olan iki ülkenin birbirlerine karşı ciddi yaptırımlarda bulunmak istemeyecekleri, 

dahası böyle bir ortamda askerî gücün iki devlet tarafından birbirlerine karşı 

kullanılmayacağı, doğal olarak düşünülebilir. Karşılıklı Bağımlılık Teorisi’ne göre 

de “askerî güç, (…) karşılıklı bağımlılığın üstün geldiği konularda kullanılmaz”.21 

 Demek ki yaptırımların uygulanması konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin 

tamamının davranışlarını Karşılıklı Bağımlılık Teorisi ile açıklamak mümkün değil. 

Devletlerin bir kısmı, bağımlılıklarına karşın Rusya’ya yaptırım uygulamak gibi, ilk 

bakışta irrasyonel görünen bir kararı desteklerken diğer kısmı kendi durumlarına 

uygun olarak, rasyonel kararların çevresinde toplanıyorlar.  

 Bununla birlikte, Avrupa Birliği (ve ABD) bir bütün olarak ve kararlı biçimde 

yaptırımlarını uygulayamasalar da Rusya kabul edilen ve uygulanan yaptırımlarla 

bile ciddi bir ekonomik bunalım ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu yaptırımlara ve 

yaptırımların Rus ekonomisine verdikleri zarara rağmen Rusya Ukrayna 

politikasında geri adım atmadı. Ekonomik zarara ve belki de ileride karşı karşıya 

kalacağı ciddi bunalımlara rağmen Kırım’ın ilhakı ve Doğu Ukrayna sorunlarında 

bölgedeki en etkili aktör olmayı sürdürdü. Aslında Avrupa’nın Rusya’ya enerji 

bağımlılığı Rusya için bir avantaj olmakla birlikte aynı zamanda bir ikilem de 

yaratmaktadır. Ekonomik ilişkilerin kesilmesi Avrupa’ya zarar verirken aynı 

                                                 
20 Bayraklı, age, s.4-5 
21 Keohane, Nye, age, s.25 
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zamanda Rusya’da büyük bir gelir kaybına neden olacağından iki taraf da böyle bir 

hamleden kârlı çıkmayacaktır. İşte bu nedenle Rusya da hazırlıklı olmak adına 

Avrupa dışı pazarlarda etkinliğini arttırma yoluna gitmiştir. Gazprom şirketinin Çin 

Ulusal Petrol Şirketi ile yaptığı anlaşma buna örnektir. Bu anlaşmaya göre şirket 

2018 yılından itibaren Çin’e yılda 38 milyar metreküp doğalgaz sağlayacak.22 

 Rusya’nın ekonomik zararına rağmen Kırım konusunda geri adım atmaması 

ve Avrupa ülkeleri içinde Rusya’ya en çok bağımlı olan devletlerin ciddi ekonomik 

yaptırımlara destek vermesi, Mearsheimer’ın iddia ettiği gibi23 güvenlik sorunlarının 

ekonomik meselelerin önünde yer aldığının kanıtı durumundadırlar. Oysa Keohane 

ve Nye bunun tam tersini iddia etmektedirler. Onlara göre devletler arasındaki 

ilişkilerde konular belli bir hiyerarşi içinde değildirler. Yani, askerî konular, güvenlik 

sorunları, diğer konuların üzerinde yer almaz.24 

 Buraya kadar yapılan tartışma göstermiştir ki Avrupa uluslararası alana ve 

konulara bakış, uluslararası sorunları anlayış bakımından ikiye ayrılmış durumdadır. 

Aslında bu ayrım tarih boyunca görülen ayrıma benzemektedir. Bu ayrımın temelde 

Doğu Avrupa ile Batı Avrupa şeklinde yapılabileceği söylenebilir: Ekonomi temelli 

ve liberal değerlerle dünyaya bakan bir Batı Avrupa ile güvenlik temelli ve “hayatta 

kalmayı” her şeyin önüne koyup uluslararası alanı bu açıdan izleyen Doğu Avrupa. 

Bu ayrım elbette bir genelleme amacı taşımamaktadır fakat tarih boyunca da Batı 

Avrupa ile Doğu Avrupa arasında kültürel bir farkın olduğu açıktır. Bu farkın siyasal 

kültüre kadar uzanmakta olduğunu iddia edebiliriz. Mearsheimer’a göre Ukrayna 

krizinde ABD ve Avrupa’nın temel hatası 21. yüzyılda realizmin öneminin azaldığını 

ve hukukun üstünlüğü, ekonomik karşılıklı bağımlılık ve demokrasi gibi liberal 

                                                 
22 Şenay, Koçak, age, s.24 
23 Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, s.48 
24 Keohane, Nye, age, s.25 
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ilkelerin temelde yer alacağını düşünmeleridir.25 Keohane ve Nye, “(…)‘ekonomik 

çıkarları iç içe geçen uluslar birbirlerine güç uygulayamaz… çıkarlar birleştiğinde 

güç kullanımı faydasızdır…’ argümanı liberal gelenekteki bazı düşünürleri tasvir 

ediyor olabilir, ama bizi değil.”26 ifadeleri ile kendilerini liberal gelenekten ayrı bir 

yerde konumlandırmaya çalışsalar da, daha önce alıntılanan “askerî güç, hükümetler 

tarafından bölgedeki diğer hükümetlere karşı ya da karşılıklı bağımlılığın üstün 

geldiği konularda kullanılmaz.” cümlesi liberal değerleri çağrıştırmaktadır.  

 Doğu Avrupa’nın Batı Avrupa’dan politik anlamda farklılığına işaret etmek 

için önemli bir örnek de Kasım 2013’te yüzde 61 oranlarında olan ülke içinde Putin’e 

desteğin 2014 sonlarında, yani yaptırımlardan sonra yüzde 85 seviyelerine 

çıkmasıdır.27 Güvenlik sorunlarının, tehlikelerin ortaya çıktığı durumlarda görülen 

liderin arkasında toplanma davranışı burada kendisini göstermiştir. Denilebilir ki Rus 

halkı (ya da yönetici elitleri) ekonomik yaptırımları bile ülkeye yönelen gerçek 

tehditler olarak anlamakta ve buna göre önlemler almaktadırlar. 

 

 5. UKRAYNA KRİZİ VE ABD’NİN LİDERLİĞİ 

 Ukrayna krizi boyunca ABD tıpkı Avrupa gibi askerî güç kullanımından 

özellikle kaçınmıştır. Rusya’nın Avrupa’dan olduğu gibi ABD’den gördüğü karşılık 

da ancak ekonomik ve bazı siyasi yaptırımlar olmuştur. ABD’nin Ukrayna 

konusunda aldığı kararlar üzerine çeşitli yorumlar yapılabilir. Koçak, Ukrayna’da 

yaşananların hem ABD’nin demokrasi vizyonuna hem de uluslararası stratejik 

                                                 
25 Mearsheimer, “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked 

Putin”, s.2 
26 Robert O. Keohane, Joseph Nye, Jr., “Güç ve Karşılıklı Bağımlılığı Yeniden Ele Almak”, 

Uluslararası İlişkiler, Cilt 12, Sayı 46, s.81 
27 Muhammet Koçak, age, s.24 
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vizyonuna uyduğunu ve buna rağmen ABD’nin hem Afganistan ve Irak travmaları 

hem de Suriye’de yaşanan ve daha öncelikli konumda olan kriz nedeniyle 

Ukrayna’ya etkin şekilde müdahale etmediğini iddia ediyor.28 Afganistan ve Irak’ta 

rejimleri değiştirmekte zorlanmayan ABD’nin ülkeleri düzenleme ve yeniden inşa 

etme sürecinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle yeni askeri hamlelerden mümkün 

olduğunca kaçındığını söylemek de bu durumda yerinde bir ifade olacaktır. ABD 

Irak ve Afganistan’da yaklaşık 1 trilyon dolar ve binlerce asker kaybetmiştir.29 

 Ancak ABD’nin Ukrayna konusunda Rusya’ya verdiği tepkiyi kendi dış 

politikasındaki süreklilikle açıklamak, birkaç olay üzerinden incelemekten daha etkili 

olacaktır. ABD, tarih boyunca Avrupa politikasında her zaman aynı çizgiyi izlemeye 

önem vermiştir. Mearsheimer’ın da dikkat çektiği gibi ABD’nin Avrupa’ya 

müdahalesi ancak “zorunlu” durumlarda söz konusu olmaktadır.  

 Mearsheimer, ABD’nin Avrupa politikasının her zaman “offshore balancing” 

ve “buck-passing” temelinde şekillendiğini ifade etmektedir. 1900 ile 1990 arasını 

beş alt döneme ayıran Mearsheimer, iki dünya savaşının yaşandığı bu dönemde ABD 

müdahalesinin beşinci döneme kadar hep aynı şekilde işlediğini ve aynı mantık ile 

temellendiğini gösteriyor. Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da çok 

küçük bir kuvvet bırakmasına rağmen 1940’ların sonlarında Soğuk Savaş’ın 

başlamasıyla birlikte ABD, NATO’yu kurarak Avrupa’da askerî varlığını 

arttırmıştır.30 ABD’nin Avrupa’da kalıcı olmaya gönülsüz olmalarının altında yatan 

asıl sebep, yine Mearsheimer’ın teorisinden hareketle söylüyoruz, buna gücünün 

olmamasıdır. Mearsheimer’a göre her büyük güç dünyaya tamamen hâkim olmak 

                                                 
28 Muhammet Koçak, “Doğu ile Batı Çıkmazında Ukrayna’da Değişim Talepleri”, SETA Perspektif, 

Sayı 30 (Şubat 2014) s.3 
29 Kadir Üstün, “Suriye’den Ukrayna’ya Amerikan Liderliği”, Star Açık Görüş, 

http://www.setav.org/suriyeden-ukraynaya-amerikan-liderligi/, [19.04.2014] 
30 Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, s.253-256 

http://www.setav.org/suriyeden-ukraynaya-amerikan-liderligi/
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ister ancak bugüne kadar hiçbiri bunu sağlayacak askerî kapasiteye ulaşmamıştır. 

ABD de aynı sebeple tarih boyunca Avrupa ya da Kuzey Asya’dan toprak ilhak 

etmeyi denememiştir.31  

 Hiçbir devletin tüm dünyaya hâkim olacak kadar güçlü olmaması bizi 

“bölgesel hegemon” kavramına götürüyor. Küresel hegemonların ortaya çıkmasının 

mümkün olmadığı ortamda büyük güçler, Avrupa, Kuzey Asya, Batı Yarımküre gibi 

bölgelerde hegemonyalarını kurmak için çalışırlar. Modern dönemde, Japon 

İmparatorluğu, Napoleonic Fransa, Alman İmparatorluğu, Nazi Almanyası ve 

Sovyetler Birliği gibi bölgesel hegemonyalar kurmaya çalışan devletler olsa da, 

Mearsheimer’a göre bunu başaran tek ülke ABD olmuştur. Dünyanın en güçlü 

devleti olan ABD, Batı Yarımkürede hegemonyasını tesis etmekle birlikte diğer 

bölgelerde toprak kazanmaya hiç çalışmamıştır.32 

 Mearsheimer’ın teorisinde bir bölgesel hegemon, kendi bölgesi dışındaki 

bölgelerde başka devletlerin hegemonyalarının kurulmasını engellemek için çalışır 

ve bunu “offshore balancer” mantığından uzaklaşmadan yapar. ABD’li liderler, bir 

bölgede potansiyel bir hegemon çıktığında, öncelikle diğer büyük güçlerin onu 

dengelemesi politikasını (buck-passing) uygulamışlardır. Bu yaklaşımın çökmesi 

üzerine ABD tehdit karşısında kendi askerî gücünü kullanıp dengeyi tesis etmiştir.33 

Ukrayna krizinde sert güç unsurlarını devreye sokmayan, “bölgedeki etkisini AB 

üzerinden sürdürmeyi yeterli gören ve Ukrayna’ya stratejik olarak hayatî bir önem 

atfetmeyen ABD hükümetinin”34 Rusya’yı bölgede kendi hegemonyasını tesis etmek 

için var olan dengeyi tamamen yok etmeyi amaçlayan bir tehdit olarak görmediğini 

                                                 
31 age, s.236 
32 age, s.40-41 
33 age, s.237 
34 Koçak, age, s.4 
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ya da Avrupa ile Rusya arasındaki dengenin bozulduğunu düşünmediğini 

söyleyebiliriz. 

 

 6. SONUÇ 

 Batı ile Rusya’nın herhangi bir şekilde askerî çatışmaya gireceğinin 

düşünülmediği bu krizde aslında iki farklı anlayışın karşı karşıya geldiğini anlıyoruz. 

Liberal değerleri temel alan Batılı görüşün Doğu Avrupa’da yaşanan gelişmeleri 

açıklamakta zorlanacağı, Karşılıklı Bağımlılık Teorisi’nin iddialarının bu krizde 

Avrupa içi parçalanmayı açıklayamayacağı görülüyor. Burada sorulabilecek bir soru 

da tehlikenin kendileri için büyük olmadığı bu durumda ekonomik yaptırımlarda bile 

tedirginlik yaşayan Batı Avrupa ülkelerinin, güvenliklerini tehdit altında hissettikleri 

bir durumda nasıl hareket edecekleridir. Öyle görülüyor ki AB’nin politikalarında bu 

durumun da etkisi vardır. ABD’nin sert güç unsurlarını devreye sokmaktan özellikle 

kaçınması da uluslararası alanda kendi rolünü, Mearsheimer’ın teorisine göre, 

başarıyla oynadığını göstermektedir. Doğu Avrupa’da var olmaya çalışan devletlerin 

birinci önceliği açıkça “hayatta kalmak”, yani güvenlik sorunlarını dikkatle takip 

etmektir. Bölgede yer alan, var olmaya ve yükselmeye çalışan devletlerin (Türkiye 

de bunlar arasındadır) ve bu bölge ile ilgili politik ya da ekonomik kararlar alma 

aşamasında olan Batılı devletlerin, bölgenin bu gerçeğini her zaman hatırlamaları 

kendi menfaatlerine olacaktır. 
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