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Rusya- Ukrayna Gerilimi
Russia- Ukraine Tension

Seher TORTOP

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim yıllar öncesine 
dayanmaktadır. 24 Şubat 2022 tarihinde savaşa 
dönüşen bu gerilim, Rusya’nın Ukrayna’ya geniş 
çaplı bir saldırı başlatması ile patlak vermiştir. 

Rusya-Ukrayna krizi bir süredir gündemde yer 
almaktadır. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine 
dair söylemler devam ederken 25 Şubat’ta Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle, Uk-
rayna’nın doğusunda bulunan Donbas bölgesine 
Rusların özel harekat olarak adlandırdığı istila ha-
rekatı başlatıldı.1 Saldırı ile birlikte savaşın sebep-
leri ve sonuçları araştırılmaya başlandı.  Rusya’nın 
Ukrayna’ya uyguladığı hukuka aykırı olan bu sal-
dırı ve istilanın kök nedenlerini geçmişte aramak 
gerekmektedir.

1853 yılında Rusya, sıcak denizlere inme politika-
sını gerçekleştirmek amacıyla harekete geçmeye 
başlamıştır. Sıcak denizlere inmek için günümüz 
İstanbul ve Çanakkale Boğazları’na sahip olun-
ması gerektiğinin farkında olan Rusya, bugün Ro-
manya’nın güney kısmı sınırları içerisinde bulu-
nan Eflak ve Boğdan’ı işgal etmiştir.

O zamanlar boğazların hakimiyetini elinde tutan 
Osmanlı Devleti için işgal edilen bölgeler ve Rus-
ya’nın işgali durdurmaması nedeniyle 1853 yılın-
da Kırım Savaşı başlamıştır. Avrupalı devletler, 
özellikle Fransa ve İngiltere’nin Osmanlı Devle-
ti’nin yanında olması sayesinde 3 yıl süren savaş, 
1856 yılında Rusya’nın yenilgisi ile sonuçlanmış-
tır. 1856 yılında Paris’te toplanan kongre ile Paris 
Barış Anlaşması imzalanmıştır.  Rusya’nın yenil-

The tension between Russia-Ukraine dates back 
to years ago. This tension, which turned into a war 
on February 24, 2022, broke out when Russia la-
unched a large-scale attack on Ukraine.

The Russia-Ukraine crisis has been on the agenda 
for some time. While rumors about Russia’s inva-
sion of Ukraine continued, on February 25, Rus-
sian President Vladimir Putin carried out a spe-
cial military operation, which the Russians call a 
special operation in the Donbas region in eastern 
Ukraine.1 With the attack, the reasons why this 
war started, and its consequences began to be in-
vestigated. The root causes of this unlawful attack 
and invasion by Russia against Ukraine should be 
sought in the past.

In 1853, Russia started to take action in order to 
realize the policy of reaching to the warm seas. 
Being aware of the need to have the present-day 
Bosporus and Dardanelles Straits in order to des-
cend to the warm seas, Russia occupied Wallachia 
and Moldavia, which are within the borders of the 
southern part of Romania today.

The Crimean War started in 1853 due to the occu-
pied regions of the Ottoman Empire, which was 
in control of the straits at that time, and the fact 
that Russia did not stop the occupation. Thanks 
to the support of the European states, especially 
France and England, with the Ottoman State, the 
war that lasted for 3 years resulted in the defeat 
of Russia in 1856. With the congress convened in 
Paris in 1856, the Paris Peace Agreement was sig-
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gisi, sıcak denizlere inme hayallerini suya düşür-
müş ve Rusya’nın Avrupa’daki gücü de kırılmıştır.2

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından Rusya, Ukrayna ve Belarus Bağımsız 
Devletler Topluluğu’nu kurdu. Bu ayrılmanın ar-
dından Belarus Rusya ile yakın ilişkiler kurarken, 
Ukrayna daha çok Batı ile yakınlaşmaya başlamış-
tır. Daha o zamanlar bu durum Rusya için teh-
dit oluşturmaya başlamıştır. 2014 yılında otorite 
boşluğunu fırsata çeviren Rusya, şubat ayının so-
nunda Kırım’ı yeniden ilhak etmiştir. Ukrayna’nın 
doğusunda bulunan Luhansk ve Donetsk’te Rusya 
desteği alan Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna 
ordusu arasında da çatışmalar yaşanmıştır. Böyle-
ce Ukrayna, Rus ve Batı yanlıları olarak iki kutba 
bölünmüştür. 18 Mart’ta Kırım ve Rus yetkililer, 
Kırım Cumhuriyeti’nin Rusya’ya Katılım Antlaş-
ması’nı imzalamışlardır.3

Yıllarca süregelen gerginlik 2021 yılı sonlarında 
zirveye ulaşmış ve 2 Kasım 2021 tarihinde Politico 
isimli uluslararası gazetecilik organizasyonu, Rus-
ya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığına 
dair uydu fotoğrafları yayınlamıştır. 3 Şubat 2022 

ned. The defeat of Russia shattered dreams of rea-
ching to warm seas and Russia’s power in Europe 
was broken.2

After the collapse of the Soviet Union in 1991, 
Russia, Ukraine and Belarus established the Com-
monwealth of Independent States. After this se-
paration, while Belarus established close relations 
with Russia, Ukraine started to get closer to the 
West. Even that time, this situation started to pose 
a threat to Russia. Turning the authority vacu-
um into an opportunity in 2014, Russia annexed 
Crimea again at the end of February. In Luhansk 
and Donetsk, located in eastern Ukraine, clashes 
took place between the pro-Russian separatists, 
who received Russian support, and the Ukrainian 
army. Thus, Ukraine was divided into two poles, 
pro-Russian and pro-Western. On March 18, Cri-
mean and Russian authorities signed the Treaty of 
Accession of the Republic of Crimea to Russia.3

Tensions that lasted for years reached its peak in 
late 2021, and on November 2, 2021, the interna-
tional journalism organization Politico published 
satellite photos of Russia’s military build-up on the 
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“Savaşın ne şekilde sonuçlanacağı 
hala bilinememekle birlikte, Rusya 
tıpkı Kırım örneğinde olduğu gibi, 
Ukrayna’nın sözde tanıdığı bağımsız 
bölgeleri olan Luhansk ve Donetsk 
Bağımsız Cumhuriyetleri’ni de ilhak 
edecek olursa, uluslararası hukuk 
kurallarına bir kez daha karşı gelmiş 
olacaktır.”

“Although it is still not known how 
the war will end, if Russia annexes 
the independent regions of Luhansk 
and Donetsk, which are supposedly 
recognized by Ukraine, as in the case 
of Crimea, it will once again violate 
the rules of international law.”

tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladığı  ra-
porda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek amacıy-
la gerekçe teşkil edecek sahte saldırı düzenlemek 
için bir plan oluşturduğuna dair istihbarat elde 
ettiğini belirtti.4

Ukrainian border. In a report released on Febru-
ary 3, 2022, the US State Department stated that it 
had obtained intelligence that Russia had devised 
a plan to carry out a fake attack that would serve 
as a pretext for invading Ukraine.4

Russian President Vladimir Putin stated that 
Russia does not want war and will continue ne-
gotiations to eliminate the possibility of Ukraine 
joining NATO. However, in response to reports 
of Ukraine’s close relations with the West and its 
possible NATO integration, on February 24, Vla-
dimir Putin announced in a televised speech that 
he would invade Ukraine. There were explosions 
in several parts of Ukraine, including Kyiv, Khar-
kiv and Mariupol. As Russian troops continued 
to advance towards the Ukrainian Capital, Russia 
vetoed the UN’s call to withdraw from Ukraine.5

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aslında 
Rusya’nın savaş istemediğini ve Ukrayna’nın NA-
TO’ya katılma olasılığını ortadan kaldırmak için 
müzakerelere devam edeceğini ifade etti. Fakat, 
Ukrayna’nın Batı ile yakın ilişkilerine ve NATO’ya 
dahil olma ihtimaline ilişkin haberlere yanıt ola-
rak, 24 Şubat’ta Vladimir Putin televizyonda ya-
yınlanan bir konuşmasında Ukrayna’yı istila ede-
ceğini ilan etti. Kiev, Kharkiv ve Mariupol dahil 
olmak üzere Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde pat-
lamalar yaşandı. Rus birliklerinin Ukrayna baş-
kentine doğru ilerleyişi sürerken, Rusya BM’nin 
Ukrayna’dan çekilmesi çağrısını veto etti.5
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BM’nin yaptığı açıklama, Rusya işgalinin yaklaşık 
10 milyon insanı yurdundan ettiğini ifade etmek-
tedir. BM Mülteci Ajansı, yaklaşık 3.4 milyonu-
nun komşu ülkelere, çoğunlukla Polonya sınırına 
kaçtığını belirtmektedir. Her gün yerinden edilen 
masumların sayısının arttığını ifade eden açıkla-
ma, insan ticareti ve sömürüsüyle karşı karşıya 
kaldıkları ve risklerin “gerçek ve artan” olduğu 
konusunda uyarıda bulundu.6 

Savaşın ne şekilde sonuçlanacağı hala biline-
memekle birlikte, Rusya tıpkı Kırım örneğinde 
olduğu gibi, Ukrayna’nın sözde tanıdığı bağım-
sız bölgeleri olan Luhansk ve Donetsk Bağımsız 
Cumhuriyetleri’ni de ilhak edecek olursa, ulusla-
rarası hukuk kurallarına bir kez daha karşı gelmiş 
olacaktır. 

The UN statement states that the Russian occu-
pation has displaced approximately 10 million 
people from their homeland. The UN Refugee 
Agency states that around 3.4 million have fled to 
neighboring countries, mostly the Polish border. 
Expressing that the number of innocents displa-
ced increases every day, the statement warning 
that the risks they face of human trafficking and 
exploitation are “real, and growing”.6

Although it is still not known how the war will 
end, if Russia annexes the independent regions of 
Luhansk and Donetsk, which are supposedly re-
cognized by Ukraine, as in the case of Crimea, it 
will once again violate the rules of international 
law.
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Birisi Bu Adama Dur Desin 
Someone Say Stop To This Man

Samiye YÜKSEL
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Pu-
tin, seçimleri kazanmış olduğu 2000 yılından bu 
yana, gerek halkla kurduğu iletişim ile gerekse 
politikalarıyla günden güne şöhret sahibi olmuş-
tur. Aynı zamanda aldığı kararlar ve yönetimi sa-
yesinde halkı tarafından sonsuz güven duyulan 
Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 günü 05.50’de, Rus 
ordusunun Donbas’a başlattığı askeri harekat ile 
birlikte liderliği en çok tartışılan devlet insanı ol-
muştur. Bu yazıda kısaca Putin’in hayatı ve lider-
liğinden bahsedilecektir.

Vladimir Vladimiroviç Putin, 1952 yılında işçi ve 
yoksul bir ailenin çocuğu olarak bugünün Rus-
ya’sının Saint-Petersburg şehrinde dünyaya gel-
miştir. Ailesinin Putin’den önce iki çocuğunu da 
kaybetmesi ile birlikte tek çocuk olarak büyümüş 
ve ağır sorumluluklar altına girmiştir. Çocukluğu 
korkunç denilebilecek kadar kötü yerlerde geç-
miştir. Sıcak su, mutfak, banyo gibi alanların bu-
lunmadığı tek bir odada büyümüştür.1

Eğitim hayatının ilk yıllarında yüksek başarı elde 
edemeyen Putin, lise eğitimiyle birlikte istihba-
rat için çalışmaya karar vermiş ve bu amaç doğ-
rultusunda hukuk fakültesini kazanmıştır. Üni-
versitedeyken yıllardır hayalini kurduğu KGB’de 
çalışması için teklif almış ve 1975 yılında eğitime 
gönderilmiştir.

Russian President Vladimir Vladimirovich Pu-
tin has gained celebrity day by day both with the 
communication he established with the public 
and his policies since 2000, when he won the ele-
ctions. At the same time, thanks to the decisions 
he took and his administration, Vladimir Putin, 
who was trusted by his people, became the most 
controversial statesperson with the military ope-
ration started by the Russian army in Donbas on 
February 24, 2022 at 05:50. In this article, Putin’s 
life and leadership will be discussed.

Vladimir Vladimiroviç Putin was born in 1952 
in Saint-Petersburg, today’s Russia, to a poor and 
working-class family. He grew up as an only child 
and took on heavy responsibilities after his family 
lost both of their children before Putin. His chil-
dhood was spent in terrible places. It has grown 
in a single room where areas such as hot water, 
kitchen, bathroom are not available.1

Putin, who could not achieve high success in the 
first years of his education life, decided to work 
for intelligence with his high school education 
and won the law faculty for this purpose. While 
at university, he received an offer to work in the 
KGB, which he had dreamed of for years, and was 
sent to education in 1975.

“Rusya için uzun ve yeni bir dönem 
başlamıştır.”

“A long and new period has begun for Rus-
sia.”



6

Arel IR Monthly / April 2022

Taşımış olduğu liderlik ve ekip ruhuyla kısa sü-
rede insanların dikkatini çekmiş ve eşiyle birlikte  
SSCB dışında, Batı Almanya’ya göreve gönderil-
miştir. KGB’de geçirmiş olduğu başarılı yıllardan 
sonra Sovyetler’in Batı Almanya’da bulunan istih-
barat örgütünü teslim etmesinin sonucunda yaşa-
dığı hayal kırıklığıyla görevinden istifa etmiştir.

1992 yılındaki etkili çalışmaları sayesinde aynı 
zamanda uzun yıllar kendisine akıl hocalığı yapa-
cak olan Leningrad Kent Konseyi başkanı ve Saint 
Petersburg belediye başkanı adayı Sobçak’a seçim 
kazandıran Putin, 1999 yılında aldığı güvenoyu 
ile başbakanlık görevine başlamıştır. Enerjisi, va-
tanseverliği, karizmasıyla Rus halkının gözünde 
kısa sürede yüceleşen Putin, yapmış olduğu üç 
aylık başkan vekilliğinden sonra 26 Mart 2000 ta-
rihinde Rusya’nın devlet başkanı olmuştur.

Rusya için uzun ve yeni bir dönem başlamıştır. 
Göreve başladığı ilk yıllarda güçsüz bir Rusya tes-
lim alan Putin, büyük bir değişim içine girmiş ve 
devletler arasında saygın bir konum elde etmiştir. 
Güçlü devlet hayalini gerçekleştirmek için attığı 
adımlarda ilk yolun güçlü merkez olduğunu sa-
vunmuştur.

With his leadership and team soul, he attracted 
people’s attention in a short time and was sent to 
West Germany with his wife, outside the USSR. 
After his successful years in the KGB, he resigned 
from his mission in the disappointment of the So-
viet surrender of the intelligence service in West 
Germany.

Thanks to his influential work in 1992, Putin won 
elections for Sobçak, the president of the Lening-
rad City Council and candidate for mayor of Saint 
Petersburg, who would also mentor him for many 
years, and began his term as prime minister in 
1999 with a vote of confidence. Putin, who soon 
became exalted in the eyes of the Russian people 
with his energy, patriotism and charisma, became 
the President of Russia on March 26, 2000, after 
his three-month acting president.

A long and new period has begun for Russia. Pu-
tin, who received a weak Russia in the first years 
of his mission, entered into a great change and ga-
ined a respectable position among the states. In 
the steps he took to realize his dream of a strong 
state, he argued that the first way was a strong 
center.
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Siyasi dünyası çatışmacı ve uzlaşmadan uzak, 
rakiplerle mücadeleden ibaret olan Putin’in Batı 
hakkındaki düşünceleri de tamamen negatiftir. 
Kendisi kelimenin tam anlamıyla Batı’dan nef-
ret etmektedir. Göreve geldiğinden bu yana en 
önemli amacı Rusya’nın eski görkemli günlerine 
geri dönmesidir. Bu noktada kilit isim de -kendi 
düşüncesine göre- Putin’in ta kendisidir.2

Geçtiğimiz yıllar içerisinde yapılan araştırmala-
ra göre psikolojisinde bozulmalar olduğu iddia 
edilen Putin, dış politikada benimsemiş olduğu 
tavırlar sonucunda 24 Şubat 2022 günü Ukray-
na-Rusya savaşını başlatmıştır. Geçtiğimiz ne-
redeyse iki aylık süreç içerisinde de görüldüğü 
üzere askeri harekatla birlikte savaşı başlatma ka-
rarı, liderliğinin sorgulanmasına sebep olmuştur. 
Kendisini yiyip bitiren ego ve sınırsız güç hayali 
onlarca insanın, çocuğun, hayvanın hayatına mâl 
olmuş, olmaya da devam etmektedir. 

Putin ve beraberinde bulundurduğu askerleri bir 
savaş suçu işlemektedir. Teslim olan insanların 
‘infaz’ edilmesi, doğum hastanelerinin vurulması, 
çocukların hayatlarını kaybetmesi kabul edileme-
yecek kadar acı vericidir. Bulunduğumuz noktada 
bu insanlar için en büyük dileğimiz birisinin çıkıp 
bu adama dur demesidir. 

Putin, whose political world is confrontational 
and far from reconciliation, consists of fighting 
with rivals, and his thoughts about the West are 
completely negative. He literally hates the West. 
Since he took mission, his most important goal is 
to return Russia to its old glory. At this point, the 
key figure is Putin himself, in his opinion.2

Putin, whose psychology has allegedly deteriora-
ted according to research over the past years, star-
ted the Ukraine-Russia war on February 24, 2022, 
as a result of his foreign policy stances. As has 
been seen over the past two months, the decisi-
on to start the war with military action has led to 
questioning of its leadership. His self-devouring 
ego and dream of unlimited power has cost the 
lives of dozens of people, children and animals, 
and continues to do so.

Putin and his soldiers are committing a war crime. 
The ‘execution’ of surrendered people, the shoo-
ting down of maternity hospitals, and the loss of 
children’s lives are unacceptably painful. At this 
point, our biggest wish for people is for someone 
to come out and say stop to this man.

“Bulunduğumuz noktada bu insan-
lar için en büyük dileğimiz birisinin 
çıkıp bu adama dur demesidir.”

“At this point, our biggest wish for 
people is for someone to come out 
and say stop to this man.”

References:

1 Cantürk Caner, B. Mehmet Bozaslan, Merve Serbest. Rusya Lideri Vladimir Putin’i Politik ve Psikoloji Penceresinden Okumak, 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020.
2  Özdamar, Özgür. Vladimir Putin Neden Kötü Yola Düştü?, UİKPanorama, 2022.
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Pan – Rusizm
Pan – Rusism

Melek AKIN

Devletler birçok nedenden dolayı siyasi gerginlik 
yaşayabilirler. Rusya ve Ukrayna da bu devletler 
arasında bulunmaktadır. Uzun süredir araları 
iyi olmayan bu iki devletin ilişkisi, Şubat 2022’de 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte savaşa dö-
nüşmüştür. Dünya ve Slav kökenli bireyler için 
artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Peki Rus-
ya’nın Ukrayna’yı istila ve işgalini bir Panslavizm 
politikası olarak adlandırabilir miyiz? Ya da bu 
hareket Rus Milliyetçiliği üzerinden yapılmış bir 
eylem midir? Putin’in milliyetçi duygularının et-
kisi olmuş mudur? Bu soruların cevaplarına bir-
likte bakalım.

Bu işgal üzerindeki etkisini anlayabilmemiz için 
Rus milliyetçiliğini kısaca tanımlamamız gerek-
mektedir. Rusya, işgal ettiği topraklarda kalıcılı-
ğını sağlamak adına dil, din ve kültürünü yerleşik 
olan halklara öğreterek Ruslaştırmaya çalışmıştır. 
Böylelikle Rus milliyetçiliği emperyal ve yayılma-
cı bir hal almaya başlamıştır. Panslavizm hareketi 
“Pan-Rusizm”e dönüşerek Rus milliyetçiliğinin 
temellerini oluşturmuş ve Rusya’nın işgal ettiği 
topraklarda kalıcılık sağlamasının anahtarı ol-
muştur. 1

States may experience political tension for many 
reasons. Russia and Ukraine are also among the-
se states. In February 2022, with the Russian in-
vasion of Ukraine, the relationship of these two 
states, which have not been good for a long time, 
has turned into a war. For the world, and for indi-
viduals of Slavic origin, nothing will be the same 
anymore. So can we call Russia’s invasion and oc-
cupation of Ukraine a policy of Panslavism? Or is 
this an act made on the basis of Russian Nationa-
lism? Have Putin’s nationalist sentiments had an 
impact? Let’s look at the answers to these questi-
ons together.

In order to understand its impact on this occupati-
on, we need to briefly define Russian nationalism. 
In order to ensure its permanence in the occupied 
lands, Russia has tried to Russify it by teaching 
its language, religion, and culture to the settled 
public. Thus, Russian nationalism began to beco-
me imperial and expansionist. The movement of 
Panslavism turned into ”Pan-Russianism”, which 
formed the foundations of Russian nationalism 
and became the key to ensuring permanence in 
the territories occupied by Russia.1

“Ukrayna’nın NATO ile yakınlaşması Rusya 
için büyük bir tehdit olarak algılanmıştır.”

“Ukraine’s rapprochement with NATO has 
been perceived as a major threat to Russia.”
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Rus Milliyetçileri, Ukrayna’nın bağımsız bir dev-
let olduğunu kabul etmemekte ve Ukraynalıları 
Rus olarak kabul etmektedir. Belarus ve Ukray-
na’nın da aslında Rusya’ya ait olduğu düşüncesin-
dedirler. Bu düşüncenin sebebi Rusya, Belarus ve 
Ukrayna’nın  kuruluşunun Kiev Knezliği’ne da-
yanmış olmasıdır. Kiev Knezliği bu üç ülkenin de 
atasıdır.

Milliyetçiler, Panslavizm ideolojisi çerçevesinde 
bu üç ülkenin Rusya adı altında birleşmesi gerekti-
ğini savunurlar. Bu sebeple, Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgalinin farklı nedenleri bulunsa da bunlardan 
birinin Rus Milliyetçiliği olduğunu söyleyebili-
riz. Putin bir konuşmasında Ukrayna’nın gerçek 
bir ülke olmadığını söylemiş ve komünist Rusya 
tarafından yaratılmış bir kurgu olduğunu iddia 
etmiştir. Aynı zamanda Ukrayna ve Rusya’nın tek 
devlet olduğunu da konuşmasına eklemiştir. 2

Ukrayna’nın NATO ile yakınlaşması Rusya için 
büyük bir tehdit olarak algılanmıştır. Ukrayna bir 
NATO üssü olacağından ülkeye birçok füze ve si-
lah yerleştirme fırsatı bulunacaktır. Rusya’nın da 

Russian Nationalists do not accept that Ukraine is 
an independent state and consider Ukrainians to 
be Russians. They also think that Belarus and Uk-
raine actually belong to Russia. The reason for this 
opinion is that the foundation of Russia, Belarus 
and Ukraine was based on the Kiev Princedom. 
The Kiev Princedom is the ancestor of all these 
three countries.

Nationalists argue that these three countries 
should be united under the name of Russia within 
the framework of the Panslavism ideology. For 
this reason, although there are different reasons 
for Russia’s occupation of Ukraine, we can say that 
one of them is Russian Nationalism. Putin said in 
a speech that Ukraine is not a real country and 
claimed that it is a fiction created by communist 
Russia. At the same time, he added that Ukraine 
and Russia are the unitary state in his speech. 2

Ukraine’s rapprochement with NATO has been 
perceived as a major threat to Russia. Since Ukra-
ine will be a NATO base, there will be an oppor-
tunity to place many missiles and weapons in the 
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“Bu sebeple, Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgalinin farklı nedenleri bulunsa da 
bunlardan birinin Rus Milliyetçiliği 
olduğunu söyleyebiliriz.”

“For this reason, although there are 
different reasons for Russia’s occupa-
tion of Ukraine, we can say that one 
of them is Russian Nationalism.”
kendi sınırlarına çok yakın bir devletin NATO 
üyesi olmamasını istemesi normaldir. Aynı za-
manda Ukrayna’da yer alan iki bölge de bağım-
sızlığını ilan etmiş ve Rusya bu bölgelerin ba-
ğımsızlığını tanımıştır. Rus hükümeti bölgelerin 
kaderlerini kendilerinin belirlemesi gerektiğini 
söylemiştir.

Rusya, işgalinin asıl sebebini Ukrayna’nın NA-
TO’ya girmesini istememek olarak açıklasa da 
sadece bu nedenle işgalin başladığını söylememiz 
yanlış olur. Putin’in söylemlerinden de anlayabi-
leceğimiz üzere, Rusya’nın milliyetçi duyguları da 
işin içine girmiş ve bu savaşın başlamasında etkili 
olmuştur. 

Avrupa Devletleri Rusya’ya ekonomik yaptırımlar 
uygulamaya başlamış ve çok sert bir şekilde Rus-
ya’nın karşısında durmuştur. Hatta Ukrayna’nın 
Avrupa Birliği’ne alınması son günlerde gündeme 
gelmiştir. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal argümanla-
rı tamamen yetersiz değildir. Fakat hiçbir neden 
insanların ve diğer canlıların ölmesi, bir ülkenin 
yıkılışı için geçerli sayılmayacaktır.

country. It is normal that Russia also wants a state 
very close to its borders not to become a member 
of NATO. At the same time, both regions located 
in Ukraine have declared their independence, and 
Russia has recognized the independence of these 
regions. The Russian government has said that the 
fate of the regions should be determined by them-
selves.

Although Russia explains that the main reason for 
its invasion is not to want Ukraine to join NATO, 
it would be wrong for us to say that it was the only 
reason for this invasion. As we can understand 
from Putin’s rhetoric, Russia’s nationalist senti-
ments also got involved and were instrumental in 
the start of this war.

European States have begun to impose economic 
sanctions on Russia and have stood up to Russia 
very hard. In fact, the accession of Ukraine to the 
European Union has been on the agenda in recent 
days. The arguments of Russia’s invasion of Ukra-
ine are not entirely inadequate. But for no reason 
will the death of people and other living things be 
considered valid for the destruction of a country.
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Ekonomik Yaptırımlar, Bir 
Değerleri Var Mı?

Economic Sanctions, Are They Worth 
Something?

Talha ÇAĞMAN

Ekonomik yaptırımlar, davranışını değiştirmek 
amacıyla bir devlete veya başka bir kuruluşa yö-
nelik cezaların getirilmesi olarak tanımlanır ve 
çeşitli dış politika amaçları doğrultusunda fark-
lı biçimlerde kullanılabilir.1 Soğuk Savaş’ın sona 
ermesinden sonra ekonomik yaptırımlar, özel-
likle ABD için siyasi bir araç olarak daha fazla 
önem kazanmıştır. ABD, aralarında Türkiye, Irak, 
Küba, İran, Kuzey Kore ve Rusya’nın da bulundu-
ğu 20’den fazla ülkeye yaptırımlar uygulamıştır.2 
Bununla birlikte, ekonomik yaptırımların etkin-
liği hala bir tartışma konusudur. Irak’a ekonomik 
yaptırımlar Kuveyt’in işgaline ve kitle imha silah-
larının kullanıldığı iddialarına yanıt olarak geti-
rildi. Irak’ın GSYİH’sını kabaca yarı yarıya azaltan 
ekonomik yaptırımlara rağmen Saddam Hüseyin 
on yıldan fazla bir süre iktidarda kalmayı başardı. 
Dahası, çoğu ekonomik yaptırımları takip eden 
askeri operasyonlar durumu daha da kızıştırıyor-
du.

Ayrıca, Atlantik Konseyi’nden John Forrer, iyi 
ayarlanmamış ekonomik yaptırımların “hasta-
lıktan beter bir tedavi” olabileceğini söylüyor.3 
Ekonomik yaptırımlar direkt olarak Saddam’ı 
indirmemiş olsa bile, Irak halkına büyük bir dar-
be vurdu. Raporlar, yaptırımların neden olduğu 
kaynak yetersizliği nedeniyle yarım milyon Iraklı 
çocuğun öldüğünü ve nüfusun büyük zarar gör-
düğünü tahmin ediyor. Boutros Boutros-Ghali ve 
Kofi Annan gibi uzmanlar yaptırımları “kör bir 

Economic sanctions—best defined as the in-
troduction of penalties aimed at a state or other 
entity for the purpose of altering its behavior—
are employed for a wide range of foreign policy 
purposes and take many forms.1 After the end of 
the Cold War, economic sanctions gained more 
importance as a political tool, especially for the 
United States. The USA has sanctioned more than 
20 countries including Turkey, Iraq, Cuba, Iran, 
North Korea, and Russia.2 Yet, the effectiveness of 
economic sanctions is still a point of debate. In the 
case of Iraq, economic sanctions were implement-
ed as a response to the invasion of Kuwait and al-
legations of weapons of mass destruction usage. 
Despite the economic sanctions, which cut Iraq’s 
GDP roughly by half, Saddam Hussein managed 
to stay in power for more than a decade. More-
over, military operations followed many econom-
ic sanctions escalating the situation further.

Also, John Forrer of the Atlantic Council says 
that not well aligned economic sanctions can be 
a” cure worse than the disease”.3 As, even though 
Saddam wasn’t replaced because of the economic 
sanctions, they have hit the Iraqi citizens a great 
deal. Reports estimated that half a million Iraqi 
children have died and the population suffered 
greatly because of a lack of resources caused by the 
sanctions. Experts such as Boutros Boutros-Ghali 
and Kofi Annan have labeled sanctions as a “blunt 
instrument” and questioned the legitimacy of in-
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araç” olarak nitelendirerek siyasi liderlere baskı 
kurmak için sıradan vatandaşa acı çektirmenin 
meşruiyetini sorguladılar.4 Ayrıca, Peter Andre-
as’ın iddiasına göre ekonomik yaptırımlar yasal 
ticareti zorlaştırdığı veya tamamen yasakladığı 
için, kara borsa, kaçakçılık ve organize suç gibi 
yasadışı faaliyetlerin önünü açıyor. Böylece, sa-
dece yaptırım uygulanmış ülkeyi değil, potansiyel 
olarak komşu ülkeleri de istikrarsızlaştırma ihti-
mali var.5 Bu nedenle ekonomik yaptırımlar isten-
meyen zararı minimuma indirerek sadece gerekli 
grupları belirli bir süre için hesaplanmış bir eko-
nomik kayıp için hedef alan planlanmış politika-
lar olmalıdırlar.

Bunu sağlamak için, Kaempfer ve Lowenberg 
(1992) hedef devletin alım satım işlerini başka 
pazarlara yönlendirememesi veya yaptırım uy-
gulamayan ülkelerin boşluğu doldurması için bir 
fırsata çevirmemesi gibi bazı parametreler sunu-
yor6 ancak son derece karmaşık uluslararası iliş-
kilerin döndüğü küresel ve birbirine bağlantılı bir 
dünyada iyi ayarlanmış ekonomik yaptırımlar uy-
gulamak çok zor. Örneğin, Ukrayna’nın işgaline 

flicting pain on common citizens as a means of 
pressuring political leaders.4 In addition, Peter 
Andreas claims that economic sanctions encour-
age illegal activities such as black markets, smug-
gling, and organized crime as sanctions make legal 
trade more difficult or outright impossible. Thus, 
destabilizing not only the sanctioned country but 
potentially the neighboring countries as well.5 So, 
economic sanctions have to be calculated policies 
that target necessary groups with a determined 
amount of economic loss for a set amount of time 
aiming to minimize unwanted harm.

In order to assure this, Kaempfer and Lowen-
berg (1992) present some parameters such as, the 
target government shouldn’t be able to redirect 
its transactions to other markets or open up an 
opportunity for non-sanctioning countries to fill 
the gap6 so, in a global and interconnected world 
where immensely complex international relations 
are happening, implementing well-aimed sanc-
tions is difficult. For example, the US and EU 
sanctions on Russia implemented as a reaction to 
the invasion of Ukraine have been focused on the 
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tepki olarak Rusya’ya uygulanan ABD ve AB yap-
tırımları enerji alanına odaklanmış durumda ve 
ABD, Rusya’ya daha sert yaptırımlar uygulaması 
için AB’ye baskı yapıyor. Ancak, Rus gazına ba-
ğımlı olan AB ülkelerinin çoğu o kadar temkinli 
davranıyor ki ABD, Rusya’ya daha sert yaptırım-
lar uygulamaya teşvik etmek için AB’ye milyon-
larca varil petrol yardımı yapmayı planlıyor. AB 
endişelenmekte haklı, ne de olsa, Rusya’nın ne ka-
dar paraya ihtiyacı varsa, AB’nin de o kadar gaza 
ihtiyacı var. Ancak Rusya, ticaret anlaşmaları ve 
altyapı eksikliği nedeniyle çok daha az kazançla 
da olsa, piyasasını değiştirme ve yaptırım uygu-
lanmayan ülkelere gaz satma avantajına sahip.

energy field and the US is pressuring the EU to 
put harsher sanctions on Russia. But most of the 
EU countries which rely on Russian gas are acting 
more cautious so much so that the US is planning 
to aid the EU with millions of barrels of oil to en-
courage them to implement harsher sanctions on 
Russia. The EU has all the right to be concerned 
as, after all, the EU need the gas as much as Rus-
sia needs the money. But Russia has the advantage 
of changing markets and selling gas to non-sanc-
tioning countries, albeit with much fewer gains 
because of a lack of trade deals and infrastructure.

“Boutros Boutros-Ghali ve Kofi An-
nan gibi uzmanlar yaptırımları ‘kör 
bir araç’ olarak nitelendirerek siyasi 
liderlere baskı kurmak için sıradan 
vatandaşa acı çektirmenin meşruiye-
tini sorguladılar.”

“Experts such as Boutros Boutros- 
Ghali and Kofi Annan have labeled 
sanctions as a ‘blunt instrument’ and 
questioned the legitimacy of inflict-
ing pain on common citizens as a 
means of pressuring political lead-
ers.”
Bir diğer önemli konu ise ekonomik yaptırımların 
sayılara bağlı olmasıdır. Yani bir eylemin faydala-
rı yaptırımlardan daha ağır bastığı sürece bir ülke 
eylemlerine devam edebilir. Rusya örneğinde bu 
durum ulusal güvenliklerine ne kadar değer ver-
diklerine bağlı. Öte yandan, Rusya’nın yaptırımla-
rı atlatmasının bir yolu olabilir, Kripto Para.

Another important issue is that economic sanc-
tions are a numbers game. Meaning as long as 
the benefits of an action outweigh the sanctions 
a country might not stop. In Russia’s case, it de-
pends on how much they value their national se-
curity. On the other hand, Russia might have ways 
to circumvent the sanctions, Cryptocurrency.
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Kripto para birimleri hala çok yeni olduğundan, 
bunlara odaklı yerleşik bir uluslararası düzenle-
me bulunmuyor.  Dahası, blockchain teknolojisi 
merkezsizleşmiş bir alım satım yöntemi sağladı-
ğından Rusya’nın dünya çapında para transferi 
yapma şansını daha da arttırıp Swift sistemine bir 
alternatif sunuyor. Rusya üçüncü en büyük bitco-
in madenciliği yapan ülke ve büyük bitcoin ma-
denciliği tesislerine güç sağlayacak kaynaklara da 
sahip.7 Rusya’nın bu hedefe doğru adımlar attığı 
görülüyor, çünkü 25 Mart’ta, bir Rus yetkilisi olan 
Pavel Zavalny, “Dost” ülkelerin gaz için ödeme-
lerini Bitcoin ile yapabileceklerini açıkladı.8 İyi 
planlanmadığı takdirde, ekonomik yaptırımların 
etkinliğinin ülkeler özelinde etkisizlikten yıkıcıya 
kadar varan sonuçları olabileceğini söyleyebiliriz. 
Ülkelerin birçok değişkene bağlı karmaşık ilişki-
ler içinde olduğu küresel bir dünyada yaptırım 
uygulamak hassas bir konu haline geliyor. Aksi 
takdirde istenmeyen sonuçları olabilir.

As cryptocurrencies are still very new there are no 
established international regulations focusing on 
them. Moreover, blockchain technology ensures a 
decentralized transaction, further increasing Rus-
sia’s chance to transfer money globally and pro-
viding an alternative to the Swift system. Russia is 
the third-largest bitcoin mining country and they 
have the resources to power large bitcoin mining 
facilities.7 It seems that Russia is taking steps to-
wards this goal as on the 25th of March, Pavel Za-
valny, a Russian officer announced that “Friendly” 
countries will be able to pay for gas in Bitcoin.8 
It can be concluded that the effectiveness of eco-
nomic sanctions varies by each case ranging from 
ineffective to devastating if not planned well. And 
in a global world where countries have complicat-
ed relations that depend on many variables, im-
posing sanctions becomes a sensitive issue.
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Sarışın, Mavi Gözlü ve Avrupalı
Blonde, Blue Eyed and European

Senanur AYYILDIZ

Savaş, bir ülkenin tüm dinamiklerini yıkar, in-
sanları ülkelerinden kopmaya zorlar. Bir savaşa 
şahit oluyor olmak çok üzücü ve yıpratıcı bir du-
rumdur. Rusya - Ukrayna savaşında milyonlarca 
insanın hakları göz ardı edilmiştir. İnsanlar çok 
sevdikleri ülkelerini bırakıp sınır ülkelere göç et-
mek zorunda kalmışlardır. Aynı zamanda Ukray-
na’da yaşayan başka ülkelerin vatandaşları da bu 
durumdan oldukça etkilenmiştir. Sınırlarda mül-
teciler arasında yapılan ayrımcılık savaşın ortaya 
çıkardığı çok büyük bir problemdir.

Savaş başladığından beri milyonlarca Ukrayna’lı 
ülkelerini terk edip Macaristan, Polonya ve Ro-
manya gibi ülkelere sığındı fakat Orta Doğu ve 
Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere ne yazık ki 
aynı imkan sağlanmadı. Ya sınır dışı edildiler ya 
da sınırda bekletildiler. Sadece bununla da kalma-
dı, Ukrayna’da yaşayan yabancı uyruklu insanlara 
da aynı muamele gösterildi. “Sarışın, mavi gözlü 
ve Avrupalı” olmadıkları için ırkçılığa maruz kal-
dılar. ¹

Herkesin insan haklarına saygı duyulmak zorun-
dadır. Bir insanın haklarına saldırı oluyorsa bunu 

War destroys all the dynamics of a country, forc-
ing people to leave their country. Witnessing 
a war is a very sad and frustrating situation. In 
the Russia-Ukraine war, the rights of millions of 
people were ignored. People had to leave their be-
loved countries and migrate to border countries. 
At the same time, citizens of other countries liv-
ing in Ukraine were also greatly affected by this 
situation. Discrimination among refugees at the 
borders is a huge problem created by the war.

Since the war began, millions of Ukrainians have 
fled their countries and sought refuge in coun-
tries such as Hungary, Poland and Romania, but 
unfortunately the same opportunities were not 
provided to immigrants from Middle Eastern and 
African countries. They were either deported or 
held at the border. Not only that, foreign nationals 
living in Ukraine were also treated the same, and 
they were subjected to racism because they were 
not “blonde, blue-eyed and European”. ¹

Everyone’s human rights must be respected. If 
there is an attack on a person’s rights, it is the most 
logical form of behavior to think about it within 

“Sarışın, mavi gözlü ve Avrupalı olmadıkları 
için ırkçılığa maruz kaldılar.” 

“They were subjected to racism because they 
were not blonde, blue-eyed and European”.
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empati çerçevesinde düşünüp ona göre bir sonuca 
varmak en mantıklı davranış biçimidir. Savaştan 
kaçan bir toplumu korumak için ülkeye almak in-
sancıl bir harekettir fakat aynı savaştan kaçan ve 
başka bir topluma ait olan insanlara yapılan ırk-
çılık kabul edilemez. Çünkü böyle bir durumda 
bir insanın nereli olduğu, kimliğinin ne olduğu 
hiç önemli değildir. Önemli olan o insana da aynı 
merhamet ve insancıl duygularla yaklaşılmasıdır. 
² 

the framework of empathy and reach a conclusi-
on accordingly. It is a humanitarian act to accept 
people fleeing the war into the country to protect 
it, but racism against people fleeing the same war 
and belonging to another society is unacceptable. 
Because in such a situation, it doesn’t matter at all 
where a person is from or what his identity is. The 
important thing is to approach that person with 
the same compassion and humane feelings. ² 

“Bir insanın ülkesini sevmesi takdir 
edilecek bir şey. Ama sevgi neden 
sınırda bitmek zorunda?”

“It’s admirable to love one’s country. 
But why does love have to end at the 
border?”
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Savaş yüzünden pek çok insan mağdur olmuştur 
ancak sınırda yabancı uyruklu vatandaşlara gös-
terilen tavır mağduriyetin başka bir boyutudur. 
İspanyol çellist ve orkestra şefi Pablo Casals’ın da 
dediği gibi, “Bir insanın ülkesini sevmesi takdir 
edilecek bir şey. Ama sevgi neden sınırda bitmek 
zorunda?” ³

Many people have been victimized by the war, 
but the attitude shown to foreign nationals at the 
border is another dimension of victimization. As 
Spanish cellist and conductor Pablo Casals said, 
“It’s admirable to love one’s country. But why does 
love have to end at the border?” ³

References:

¹Yıldız, Ömer Faruk, “Avrupa ukraynalı sıgınmacıları ağırlarken orta doğululara ayrımcı tavrını sürdürüyor.” 4 March 2022.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/avrupa-ukraynali-siginmacilari-agirlarken-orta-dogululara-ayrimci-tavrini-surduruyor/2523553
²“Ukrayna’dan gelen mülteciler için çifte standart mı uygulanıyor?”, Perspektif, 4 March 2022. 
https://perspektif.eu/2022/03/04/ukraynadan-gelen-multeciler-icin-cifte-standart-mi-uygulaniyor/
3Akman, Tuğba Zehra. “Sevginin Sınır Kapısı.” https://www.bestepebloggers.com/119961/  3 November 2020. 
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IR+
Çin’in Ukrayna – Rusya Savaşı’na 

Bakışı
China’s Stance on the Ukraine- Russia War

Efsane Deniz BAŞ
Marmara Üniversitesi

1949’da ikili ilişkilerinin kurulmasından bu yana, 
Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti (bundan böyle 
“Çin” olarak anılacaktır) iniş ve çıkışlardan pay-
larına düşeni almıştır. Başlangıçta çıkarlarının 
birleşmesi için ortak payda olan ideolojik ben-
zerlikler, daha sonra her iki tarafın da komünist 
dünyaya ilişkin farklı anlayış ve vizyonlara sahip 
olması nedeniyle bir çatışma noktasına dönüş-
müştür. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle, ilişkileri-

Since the establishment of their bilateral relati-
ons in 1949, Russia and the People’s Republic of 
China (hereafter “China”) have experienced their 
fair share of ups and downs. Ideological simila-
rities, which at the beginning were the common 
ground for convergence of their interests, later 
turned into a point of conflict since both par-
ties had different understandings and visions of 
the communist world. With the end of the Cold 
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nin yörüngesi gelişmiş ve ilişkiler daha olumlu bir 
yöne taşınmıştır. Son yıllarda Çin ve Rusya ikili 
ilişkilerini geliştirerek bölgesel ve küresel birçok 
konuda birlikte hareket etmektedirler. Yakınlıkla-
rı, uyumlu ekonomileri, ABD ve NATO’ya karşı 
ortak duruşları gibi çeşitli faktörler bu ilişkinin 
derinleşmesine katkıda bulunmuştur. Ancak Rus-
ya’nın en önemli ortaklarından biri olan Çin, Rus-
ya’nın şubat ayı sonlarında Ukrayna’ya savaş ilan 
etmesinden bu yana birçok zorlukla karşı karşıya 
kalmıştır.

Ukrayna-Rusya Savaşı, Çin’in krize yaklaşımını 
havada asılı bırakarak birçok zorluğu beraberinde 
getirmiştir.

Çin’in, son derece küreselleşmiş ekonomisi ve 
dünyanın geri kalanıyla bağlantılı olması ülkeyi 
olası ekonomik yaptırımlar ve ikincil etkiler kar-
şısında savunmasız ve kırılgan kıldığı için, Çin ça-
tışan taraflardan birine ağır bir şekilde çekilmek 
istememektedir. Bir yandan Çin, ABD, Avrupa 
Birliği ve Japonya gibi birçok ekonomik bağı pay-
laştığı aktörle ilişkilerini bozmak ve bu aktörler-
den uzaklaşmak istememektedir. Öte yandan ise 
Çin, Rusya ile ilişkilerine zarar vermek isteme-
mektedir. Tamamlayıcı ekonomilere sahip önemli 
ortaklar olarak Rusya ile stratejik bağlarını kay-
betmek Çin için arzu edilen bir durum değil. An-
cak çatışmalar tırmandıkça Çin’in “dengeli” veya 
“tarafsız” konumunu sürdürmesi zor görünmek-
te. Rusya, özellikle son zamanlarda Çin için en 
yakın önemli ortaklardan biri olmuştur. Çin ve 
Rusya birçok bölgesel ve küresel konuda koordi-
neli hareket etmektedir. Savaş başlamadan önce, 
Çin’deki Kış Olimpiyatları’nın açılış töreninde, 
iki lider, Xi Jinping ve Vladimir Putin bir araya 
gelerek, dostane ilişkilerini ve küresel düzen için 
ortak vizyonlarını açıklamışlardır. Çin ve Rus-
ya arasındaki ikili ilişkinin somut bileşenlerinin 
ötesinde, iki liderin birbirine sempati duyması da 
ilişkilerinde önemli bir faktörü oluşturmaktadır. 
Putin ve Xi’nin pandeminin başlangıcından bu 

War, the trajectory of their relationship has evol-
ved and been moved in a more positive direction. 
In recent years, China and Russia have improved 
their bilateral relations and acted together on 
many regional and global issues. Several factors 
such as their proximity, compatible economies, 
and common stance against the US and NATO 
have contributed to deepening this relationship. 
However, as one of the closest significant partners 
of Russia, China has faced many difficulties since 
Russia declared war on Ukraine in late February. 

Ukraine-Russia War has brought many challenges 
for China, leaving the country’s approach to the 
crisis hanging in midair.

China does not want to gravitate heavily towards 
one of the conflicting sides since its immensely 
globalized economy and its connectedness with 
the rest of the world make the country vulnerable 
and fragile in the face of possible economic sanc-
tions and secondary effects. On the one side, Chi-
na does not want to tangle its relations and grow 
away from the actors it shares many economic 
connections with, such as the US, the European 
Union, and Japan. On the other side, China does 
not want to damage its relations with Russia.  Lo-
sing its strategic ties with Russia is not desirab-
le for China since they are major partners with 
complementary economies. However, as the clas-
hes escalate, it is hard for China to keep its “ba-
lanced” or “neutral” position. Russia has been one 
of the closest significant partners for China, espe-
cially in recent times. China and Russia acted in 
coordination on many regional and global issues. 
Before the outbreak of the war, during the ope-
ning ceremony of the Winter Olympics in Chi-
na, two leaders, Xi Jinping and Vladimir Putin, 
came together and demonstrated their friendly 
relationship and shared vision for the global or-
der. Beyond tangible components of the bilateral 
relationship between China and Russia, the two 
leaders’ sympathy for each other also constitutes a 
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yana ilk kez yüz yüze görüşmesinin yanı sıra iş 
birliği alanlarının da vurgulandığı bu toplantıda 
en dikkat çeken nokta iki ülkenin “stratejik ortak-
lığında sınırların olmadığı” ifadesiydi.1

Pratikte bunun ne anlama geldiğinin tanımlan-
maması ve askeri yardım gibi konuları da kapsa-
yabilmesi noktasında “sınır yok” ifadesi ile ilgili 
bazı sorular ortaya atılmıştır. ABD’li yetkililer 
Çin’in Rusya’yı askeri olarak desteklemeye istekli 
olduğunu iddia ederken, Çinli yetkililer ABD’nin 
Çin hakkında yanlış bir imaj yaratmasından ve 
dezenformasyon yaymasından şikayet ediyor 
gibi görünüyor.  ABD Ulusal Güvenlik Danışma-
nı Jake Sullivan’ın açıklaması, ABD’nin Rusya’ya 
her türlü desteği engelleme konusundaki kararlı-
lığını gösteren örneklerden biri olabilir. Sullivan, 
“Bunun ilerlemesine ve dünyanın herhangi bir 
yerindeki herhangi bir ülkeden bu ekonomik yap-
tırımlardan Rusya’ya bir can simidi olmasına izin 
vermeyeceğiz” diyerek ağırlıklı olarak Çin’i hedef 
almaktadır.2 Aksine Çin, kendisini çözümün bir 
parçası olarak konumlandırmakta ve krizin daha 

significant factor in their relationship. In addition 
to the fact that Putin and Xi met face-to-face for 
the first time since the beginning of the pande-
mic, the most prominent point of this meeting, 
which also emphasized the areas of cooperation, 
was the statement that the two countries had “no 
limits to their strategic partnership.”1

There are some questions regarding the “no limits” 
statement since what that means in practice is not 
defined, and it could easily encapsulate military 
aid. US National Security Advisor Jake Sullivan’s 
statement could be one of the examples that show 
the determination of the US in terms of blocking 
any support for Russia. Sullivan said, “We will not 
allow that to go forward and allow there to be a 
lifeline to Russia from these economic sanctions 
from any country, anywhere in the world,” main-
ly targeting China.2  On the contrary, China po-
sitions itself as part of the solution and stresses 
the importance of preventing the escalation of the 
crisis any further. From the Chinese point of view, 
the US and NATO were the main ones responsib-
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da tırmanmasını önlemenin önemini vurgula-
maktadır. Çin açısından bakıldığında, Rusya’nın 
(meşru) güvenlik kaygılarını dikkate almadıkları 
ve Rusya’yı köşeye sıkıştırdıkları için mevcut du-
rumdan ABD ve NATO sorumludur. Çin, Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu’nun Rusya’yı kınama 
oylamasına katılmazken Rusya’nın güvenlik kay-
gılarını da vurgulamaktadır. Çin, Batı’yı, özellikle 
ABD’yi “Soğuk Savaş zihniyetini” sürdürmekle 
suçlamaktadır.

Savaşın başlamasından bu yana Çin, Rusya’nın 
saldırganlığını önlemek için çok az şey yapmakla 
ve aktif olmamakla eleştirildi. Hatta bazı yetkililer 
Çin’in Rusya’ya ekonomik ve askeri olarak gizli-
ce yardım ettiğini ve Çin’in Rusya davası için bir 
“can simidi” olduğunu iddia ettiler. Çin, Rusya’yı 
ve ABD ile NATO’ya karşı argümanlarını des-
tekliyor görünse de, bir “ekonomik can simidi” 
sunmuyor gibi görünüyor. Küresel ticaret kurum-
larından kopmak, Çin’in ekonomik hedeflerine 
ciddi şekilde zarar verecektir. Çin, Rusya’yı açıkça 
eleştirmekten kaçınırken, Ukrayna’nın egemenli-
ğinin ve toprak bütünlüğünün de altını çizmek-
tedir. Çin’in müdahale etmeme politikası, Çin dış 

le for the current situation since they did not take 
Russian (legitimate) security concerns into consi-
deration and forced Russia into the corner. Chi-
na was the one who emphasized Russia’s security 
concerns while abstaining from the United Nati-
ons General Assembly vote to condemn Russia.

China has been accusing the West, especially the 
US, of maintaining the “Cold War mentality.” 
Chinese Foreign Minister Wang Yi asserted that 
this mentality led to the escalation of conflicts 
and is the real reason behind the war.3 For China, 
the looming up of two opposite camps has prima-
rily resulted from the US and NATO’s inability 
to overcome their Cold War attitudes. The term 
Cold War (and as a brand-new version of it, Cold 
War 2.0) seems to be used frequently in the inter-
national politics vocabulary again, often used to 
describe tensions between the US and China and 
sometimes between the EU and China.  

Since the outbreak of war, China was condemned 
to do little and not being active to prevent Rus-
sia’s aggression. Some authorities even claimed 
that China is covertly assisting Russia economi-
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politikasında hala önemli bir rol oynarken Çin ve 
Rusya ilişkilerinin bazı sınırları var gibi görünü-
yor. Kırım ve Güney Çin Denizi vakaları da ilişki-
lerinin doğasına ve Ukrayna-Rusya Savaşı’na yan-
sımasına örnek teşkil etmektedir. Şimdiye kadar, 
her iki taraf da açıkça müdahil olmamakla birlikte 
hassas konularda birbirleri için dikkatli davran-
maktadırlar.

Çin ve Rusya’nın her şeyden önce ortak noktası, 
NATO’ya ve onun genişlemesine karşı yaklaşım-
ları olabilir. Çin, barışın gerekliliğini vurgularken 
aynı zamanda Rusya’nın ABD ve NATO’ya karşı 
argümanlarını da desteklemektedir. Şimdiye ka-
dar Çin, ekonomik emelleri ile küreselleşmiş eko-
nomisinin bir gereği olan Batı ile dostane (dost-
ça olmasa da) ilişkileri ve onu Rusya ile daha da 
yakınlaştıran stratejik emelleri arasında ince bir 
çizgide yürümeyi başarmış gibi görünüyor.

cally and militarily and that China is a “lifeline” 
for the Russian cause.  Even though China seems 
to support Russia and its arguments against the 
US and NATO, it does not offer an “economic li-
feline.” Being cut off from global trade institutions 
would seriously harm China’s economic objecti-
ves.  While China refrained from explicitly criti-
cizing Russia, it underlined Ukraine’s sovereignty 
and territorial integrity. China’s non-interference 
policy still plays an essential role in Chinese fo-
reign policy, and it seems that China and Russia’s 
relationship has some limits. The cases of Crimea 
and the South China Sea also set examples for the 
nature of their relationship and its projection on 
the Ukraine-Russia War. Up until now, both sides 
have been careful with the sensitive issue areas for 
each other while not explicitly involved.   

What China and Russia have in common above 
all else could be their approach against NATO and 
its expansion. China emphasizes the necessity for 
peace; however, at the same time supports Russi-
a’s arguments against the US and NATO. So far, 
China has managed to tread a fine line between 
its economic aspirations and as a necessity for its 
globalized economy, its amicable (if not friendly) 
relations with the West, and its strategic ambiti-
ons that make it closer with Russia.
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Book Review
Kitap İncelemesi

Sevastopol Sketches
Sivastopol Hikayeleri

Sırrı Can YÜCEL

Tüm zamanların en usta kalemlerinden biri ola-
rak görülen Lev N. Tolstoy tarafından kağıda dö-
külen Sivastopol Hikayeleri, savaşın karanlık ve 
çirkin tarafını gözler önüne sermektedir. Korku, 
çaresizlik ve hüzün gibi savaşın yol açtığı tüm ağır 
hisleri her satırda en yoğun biçimde aktarmayı ba-
şaran usta yazar, bizi çoğu romanda pek de alışık 
olmadığımız, ölümün kol gezdiği ve acıların daim 
olduğu savaşın karanlık dünyasında bir yolculuğa 
çıkarmaktadır. Sivastopol Hikayeleri’ni okumaya 
karar verdiyseniz şimdiden söylemeliyim ki gerek 
insan doğasını gerekse savaşın doğasını ele alış bi-
çiminden anlaşıldığı üzere realizmin en uç örnek-
lerinden birine tanıklık etmek üzeresiniz.

Sivastopol Hikayeleri üç bölümden oluşmaktadır: 
Sivastopol Kasım 1854, Sivastopol Mayıs 1855 ve 
Sivastopol Ağustos 1855.

İlk bölümünde ikinci kişili bakış açısından fayda-
lanılan eserde yazar okuyucuları Sivastopol’de bir 
yolculuğa çıkarmaktadır. Gerek kullanılan betim-
lemelerin gerekse anlatım tarzının etkisiyle savaş 
ortamının kasvetli havasını kelimelerde soluyaca-
ğınız bu bölümde kendimizi adım adım savaşın 
içine çekilirken bulacağız.

İkinci ve üçüncü bölümlerde artık karakterlerle 
tanışıp kendimizi olaylar zincirinin içerisinde bu-
luyoruz. Benzerlerinin aksine bu romanda kah-
ramanlık hikayeleri yok, cesurca dövüşler yok, 
coşkulu kutlamalar yok. Askerlerin hemen yanla-
rından geçen mermilerin vızıltıları ve düşmanın 
ateşlediği topların gürültüsü eşliğinde çarpışan, 

The Sevastopol Sketches, written by Lev N. Tols-
toy, who is regarded as one of the most masterful 
writers of all time, reveal the dark and ugly side of 
the war. The master writer, who manages to con-
vey all the heavy feelings caused by the war, such 
as fear, desperation and sadness, in every line, 
takes us on a journey in the dark world of war, 
which we are not used to in most novels, where 
death is rampant and pain is constant. If you have 
decided to read Sevastopol Sketches, I must say in 
advance that you are about to witness one of the 
most extreme examples of realism, as can be seen 
from the way it deals with both human nature and 
the nature of war.

Sevastopol Sketches consists of three parts: Sevas-
topol in November 1854, Sevastopol in May 1855, 
and Sevastopol in August 1855.

The author takes the readers on a journey in Se-
vastopol in the first part of the work, which uses 
the second-person point of view. In this section, 
where you will breathe the gloomy atmosphere of 
the war environment in words, with the effect of 
both the descriptions used and the style of expres-
sion, we will find ourselves being drawn into the 
war step by step.

In the second and third chapters, we meet the cha-
racters and find ourselves in the chain of events. 
Unlike its predecessors, this novel has no heroic 
stories, no brave fights, no exuberant celebrations. 
We witness the efforts of people who have already 
given up their lives for their homeland, fighting 
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vatanı için kendi canlarından çoktan vazgeçmiş 
insanların çabalarına tanık oluyoruz.

Sivastopol Hikayeleri’nde sadece savaşa değil, 
aynı zamanda insana da değiniyor Tolstoy. Mer-
mi ve süngülerin mücadelesinin yanı sıra kibir 
ve fedakarlığın, korku ve cesaretin çatışmasına 
da tanıklık ediyoruz. Savaş gerçeğinin en başarılı 
şekilde kelimelere döküldüğü, sadece birkaç say-
fada okuyucuyu atmosferine hapsetmeyi başaran 
bu romanı okumanızı tavsiye ederim.

with the hum of the bullets passing by the soldiers 
and the noise of the guns fired by the enemy.

In Sevastopol Sketches, Tolstoy touches not only 
on war but also on people. In addition to the stru-
ggle of bullets and bayonets, we also witness the 
clash of arrogance and sacrifice, fear and courage. 
I recommend you read this novel, in which the 
reality of war is put into words in the most succes-
sful way, which manages to trap the reader in its 
atmosphere in just a few pages.
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IR Glossary
Terimler Sözlüğü

Seher TORTOP

Attack, Occupation, Annexation, Self-Defense
Saldırı, İşgal, İlhak, Meşru Müdafaa

Savaş binlerce yıllık geçmişe sahip bir kavramdır. 
Savaşı, insanlığın başlangıcından itibaren sürege-
len bir güç mücadelesi olarak ele alırsak, hemen 
hemen dünyada savaşsız tek bir an bile geçme-
miştir diyebiliriz. Peki insanlar neden savaşıyor? 
Savaşın temelinde yatan sebepler neler? Biz neden 
savaşıyoruz?

Savaşı, savaşın nedenlerini ve bunu neden yap-
tığımızı anlamak aslında savaşı ortaya çıkaran 
sebeplerin anlaşılmasından geçmektedir. Bu se-
bepler her bir devlet, millet ve hatta kişiye göre 
değişmektedir. Bugün savaşın sebeplerinin araş-
tırılması, savaşa dair bilinen kavramların açıkla-
masından geçer diyebiliriz. Saldırı, işgal, ilhak ve 
meşru müdafaa kavramları hemen hemen savaş 
ile birlikte andığımız ve anlamlarını sık sık karış-
tırdığımız kavramlardandır.   

Saldırı kavramı, uluslararası hukukta, “ister sal-
dırı ister savunma amaçlı olsun ve hangi bölgede 
yapılırsa yapılsın, düşmana karşı şiddet eylemleri.” 
olarak geçmektedir.1 Kısaca devletlerin ya da kişi-
lerin belli sebeplerle karşı tarafa zarar vermesidir. 
Bu zarar verme içgüdüsü çıkar amaçlı olabileceği 
gibi tamamen savunma odaklı da olabilir. 

İşgal ise; “bir yeri veya alanı ele geçirme eylemi 
veya sürecidir.” 2 Eğer saldırgan devlet müdahale 
ettiği toprakta belli bir süre varlığını devam ettiri-
yor ise işgal oluşur. İşgalin oluşması için saldırgan 

War is a concept that has thousands of years of 
history. If we consider war as a power struggle 
that has been going on since the beginning of hu-
man beings, we can say that not a single moment 
has passed without war in the world. So, why do 
people fight? What are the underlying causes of 
the war? Why do we fight?

Understanding the war, the reasons for war and 
why we do it actually depends on understanding 
the reasons that brought the war into existence. 
These reasons vary according to each state, nation 
and even personal. Today, we can say that the in-
vestigation of the causes of war goes through the 
explanation of the known concepts about war. At-
tack, occupation, annexation and self-defense are 
concepts that we refer to almost together with war 
and often confuse their meanings.

The concept of attack is defined in international 
law as “acts of violence against the adversary, whet-
her in offence or defence and in whatever territory 
conducted.” 1 In short, it is the state or individuals 
harming the other party for certain reasons. This 
harming instinct can be for self-interest, or it can 
be purely defensive.

Occupation is; “the act or process of taking pos-
session of a place or area.” 2 If the aggressor state 
continues to exist for a certain period of time in 
territory it intervened, an invasion occurs. In or-
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tarafın saldırdığı yerde uzun süreli müdahale et-
mesi gerekmektedir. 

İşgalin sonucunda saldırgan devlet işgal ettiği 
toprakları egemenliği altına almış ve saldırıya 
uğrayan devlet toprak kaybetmiş ise ortaya ilhak 
durumu çıkmış demektir.3 TDK’ye göre ilhak, 
“katma, bağlama, ya da egemenliği altına alma” 
durumudur. 4

Uluslararası hukukta meşru müdafaa, “bir devle-
tin silahlı bir saldırıya karşılık olarak güç kullan-
ma hakkını ifade eder.”5 Uğranılan saldırı karşısın-
da saldırıyı durdurmak veya etkilerini azaltmak 
amacıyla aynı tepkiyi vermektir. Kısaca karşıdan 
gelen tepki ile orantılı güç kullanma eylemidir. 

Savaş insanlığın geçmişinde, bugününde ve muh-
temelen geleceğinde de yer alacaktır. İnsanlığın 
neredeyse antik dönemden beri aşina olduğu dip-
lomasi kavramına karşın, günümüzde hala savaş 
ve savaşı yaratacak sebepleri aramaktayız, asıl so-
runun biz ve çıkarlarımız olduğunu görmezden 
gelerek. 

Atatürk’ün de ifade ettiği gibi; “Barış milletleri re-
fah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur.”

der for the invasion to occur, the aggressor must 
intervene for a long time in the place where it at-
tacked.

If, as a result of the occupation, the aggressor state 
has taken over the occupied lands and the attac-
ked state has lost territory, an annexation situation 
has emerged.3 According to the TLA, “annexation 
is the state of addition, binding, or domination.” 4

In international law, self-defense is “the inherent 
right of a state to use of force in response to an ar-
med attack.”5 It is to give the same reaction in the 
face of an attack in order to stop the attack or re-
duce its effects. In short, it is the act of using force 
proportional to the reaction.

War took place in humanity’s past, and it continu-
es to take place in its present and possibly in the 
future. Despite the concept of diplomacy that hu-
manity has been familiar with since ancient times, 
we are still looking for war and causes that will 
create war today, ignoring that the real problem is 
us and our interests.

As Atatürk stated; “Peace is the best way to bring 
prosperity and happiness to the nations.”

References:

1 ICRC. Erişim 22 Mart 2022. https://casebook.icrc.org/glossary/attacks.
2 Merriam Webster. Erişim 22 Mart 2022. https://www.merriam-webster.com/dictionary/occupation
3 Bingöl Oktay, Rusya’nın Ukrayna’ya Saldırısında Terim Sorunları Savaş- Uluslararası Silahlı Çatışma, Saldırı-Meşru Müdafaa, 
İstila-İşgal-İlhak, 27 Şubat 2022, http://merkezstrateji.com/assets/media/220227-rusya-ukrayna-1b.pdf
4 Türk Dil Kurumu. Erişim 22 Mart 2022. https://sozluk.gov.tr/
5 ICRC. Erişim 22 Mart 2022. https://casebook.icrc.org/glossary/self-defence#:~:text=Self%2Ddefense%20in%20international%20
law,Charter%20and%20customary%20international%20law



27

Arel IR Monthly / Nisan 2022

One Step In One Step Out (March)
Bir İçten Bir Dıştan (Mart)

Countries in the World

Samiye YÜKSEL – Refia Havva BAYIR

4 Mart 2022 - Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğ-
rultusunda hazırlanan genelgeyle Türkiye’de HES 
kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu is-
tenmesi uygulamaları tamamen kaldırıldı.

5 Mart 2022 -  Mali’nin merkezinde bulunan bir 
askeri üsse saldırı düzenleyen isyancılar 27 as-
keri öldürdü.

8 Mart 2022- Hulusi Akar, Rusya Savunma Baka-
nı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşme-
ler sırasında Ukrayna’daki durumun yanı sıra iki 
ülke arasındaki savunma birimleri aracılığıyla iş 
birliğine ilişkin diğer güncel konular tartışıldı.

9 Mart 2022 - Güney Kore’de yapılan başkanlık 
seçimlerini Yoon Suk-yeol kazandı.

10 Mart 2022 - Rusya-Türkiye-Ukrayna arasın-
daki üçlü dışişleri bakanları toplantısı Antalya’da 
başladı

11 Mart 2022 - ABD Kongresi, Ukrayna’ya ya-
pılacak 13.6 milyar dolarlık yardıma nihai onay 
verdi.

12 Mart 2022- Türkiye-Ermenistan dışişleri ba-
kanları Antalya’da görüştü: Normalleşme sürecin-
de yeni bir adım.

13 Mart 2022 - Rusya’da 750’den fazla savaş kar-
şıtı protestocu tutuklandı.

14 Mart 2022- Yunan basınında Erdoğan-Miço-
takis görüşmesi: ‘İki ülke ilişkilerinde yeni bir dö-
nem başladı’.

March 4, 2022 -  With the circular prepared in line 
with the recommendations of the Ministry of He-
alth, the applications of asking for the HES code 
and negative PCR test results were completely 
abolished in Turkey.

March 5, 2022 - Rebels attacked a military base 
in central Mali and killed 27 soldiers.

March 8, 2022- Hulusi Akar spoke on the pho-
ne with Russian Defense Minister Sergey Shoygu. 
During the talks, besides the situation in Ukraine, 
other current issues related to cooperation betwe-
en the two countries through defense units were 
discussed.

March 9, 2022- Yoon Suk-yeol won the presi-
dential elections in South Korea.

March 10, 2022 - Trilateral meeting of foreign mi-
nisters between Russia-Turkey-Ukraine started in 
Antalya.

March 11, 2022- The US Congress gave the final 
decision to the $13.6 billion aid to Ukraine.

March 12, 2022- The foreign ministers of Tur-
key-Armenia met in Antalya: A new step in the 
normalization process.

March 13, 2022- More than 750 anti-war protes-
ters were arrested in Russia.

March 14, 2022- Erdogan-Mitsotakis meeting in 
the Greek press: ‘A new era has begun in the rela-
tions between the two countries’.
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15 Mart 2022 - Polonya, Çek Cumhuriyeti ve 
Sloven başbakanları AB destek gösterisi için 
Kiev’i ziyaret etti.

16 Mart 2022- Ermenistan Dışişleri Bakanı Mir-
zoyan, Türkiye’yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve 
sınırları açmaya hazır olduklarını belirtti.

17 Mart 2022 – ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 
Rusya’yı Ukrayna’da ‘savaş suçu’ işlemekle suç-
ladı

18 Mart 2022- İnşaatı 5 yıl süren 1915 Çanakkale 
Köprüsü, Çanakkale Savaşı’nın 107. yıldönümün-
de açıldı.

19 Mart 2022 - Çin, Ocak 2021’den bu yana ilk 
Covid-19 ölümlerini bildirdi.

22 Mart 2022 - İçişleri Bakanı Soylu, 58 bin Uk-
raynalı’nın savaş sonrası Türkiye’ye geldiğini be-
lirtti.

23 Mart 2022 - ABD’nin New Orleans Bölgesi’n-
deki kasırgada en az bir kişi hayatını kaybetti.

24 Mart 2022- Seçim Kanunu teklifi Meclis Ana-
yasa Komisyonu’ndan geçti.

25 Mart 2022 -  Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 
isyancıların saldırısında beş kişi hayatını kay-
betti.

26 Mart 2022- İstanbul Boğazı’nda mayın oldu-
ğundan şüphelenilen bir cisim bulundu, Sahil Gü-
venlik devreye girdi.

27 Mart 2022 - Pakistan’ın başkentinde binlerce 
kişi Başbakan Khan üzerindeki baskıyı protesto 
etti.

28 Mart 2022- Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan ve 
Putin’nin Ukrayna - Rusya müzakerelerinin İs-
tanbul’da yapılmasında anlaştığını belirtti.

March 15, 2022- The prime ministers of Poland, 
Czech Republic and Slovenia visited Kiev for a 
show of support for the EU.

March 16, 2022- Armenian Foreign Minister Mir-
zoyan stated that they are ready to establish dip-
lomatic relations and open borders with Turkey.

March 17, 2022- US Foreign Minister Blinken 
accuses Russia of committing ‘war crimes’ in 
Ukraine

March 18, 2022- The 1915 Çanakkale Bridge, 
which construction took 5 years, was opened on 
the 107th anniversary of the Battle of Çanakkale.

March 19, 2022- China reported its first Co-
vid-19 deaths since January 2021.

March 22, 2022- Interior Minister Soylu stated 
that 58 thousand Ukrainians came to Turkey after 
the war.

March 23, 2022- At least one person was killed 
in the hurricane in the New Orleans District of 
the USA.

March 24, 2022- Election Law proposal passed by 
the Parliamentary Constitutional Commission.

March 25, 2022- Five killed in rebel attack in 
Central African Republic.

March 26, 2022- An object suspected to be a mine 
was found in the Bosphorus, the Coast Guard 
stepped in.

March 27, 2022- Thousands of people in Pakis-
tan’s capital protested the crackdown on Prime 
Minister Khan.

March 28, 2022- The Presidency stated that Er-
dogan and Putin agreed to hold Ukraine-Russia 
negotiations in Istanbul.
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Last Month’s Election Results
Geçtiğimiz Ayın Seçim Sonuçları

Current Elections
Seçimler

Fransa’ da Başkanlık seçimleri, (10 Nisan 2022)

Presidential elections in France, (April 10, 2022)

Slovenya’da Ulusal Meclis seçimleri, (24 Nisan 
2022)

National Assembly elections in Slovenia, (April 24, 
2022)

Güney Kore’deki Başkanlık seçimlerini yüzde 
48,59 oy alarak Yoon Suk-yeol kazandı.

Yoon Suk-yeol won the Presidential election in South 
Korea with 48,59 percent of the votes.

Türkmenistan’daki Başkanlık seçimlerini yüzde 
72,97 oy alarak Serdar Berdimuhammedov ka-
zandı.

Serdar Berdimuhammedov won the Presidential elec-
tion in Turkmenisten with 72,97 percent of the votes.
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