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Günümüz dünyası yaşadığı krizlerle giderek daha fazla parçalanıyor. Ülkelerin 
içinde ve ülkeler arasında kutuplaşmaya neden olan konular ve kutuplaşmanın 
düzeyleri artarken, bu durum siyaset ve uluslararası ilişkilere giderek daha 
fazla tezahür ediyor. Bunun sonucunda da kutuplaşmaya, inşa edilen 
“tüm sistemlere” karşı büyüyen öfke eşlik ediyor.  Oysaki on yıllardır süren 
küreselleşme dalgalarına ve ülkelerin ekonomik ve sosyal olarak birbirine 
bütünleşme çabalarına   hepimiz şahit olmuştuk. Şimdi ise yükselen jeopolitik 
önem, artan korumacılık ve tek taraflı yaptırımlar, geri çekilen ve feshedilen 
anlaşmalar, şiddetlenen askerî ve ekonomik baskı karşısında yeni bir döneme 
geçiş yapıyoruz.  

Normatif bir zemine sahip olmayan ve pragmatik ittifakların ötesine geçmeyen 
iş birlikleri ve kolektif eylemler, küresel sorunlara kapatılan gözler ve kulaklar, 
ivme kazanan çatışmacı politikalar ve ticaret savaşları, milliyetçiliğin ve 
popülizmin yükselişi, sıfır toplamlı oyunlar, neoliberal iktidarın birkaç ülkenin 
elinde yoğunlaşması ve neo-Hobbesçu doğa ile karakterize edilen bir sistem... 
Tüm bu durumların karşısında durabilmek için inşa edilen çok taraflı mimari 
ise öngörülemezliğin arttığı uluslararası düzende krizlerle sürekli sınanıyor.

COVID-19 salgınının sınır tanımayan tehdidi ile birbirimize ne kadar bağımlı 
olduğumuza şahit olduk. Rusya’nın Ukrayna müdahalesi ile başlayan krizler 
sarmalı karşısında ise kural temelli uluslararası düzenin önemini bir kez daha 
teyit ettik. Şüphesiz, 21’inci yüzyılda tanık olduğumuz bu iki önemli krizden 
sonra dünya bildiğimizden farklı bir yöne gidecek. Bu yönü belirlemek ise 
şu anda ne yapılacağına bağlı. Bugün, küresel sorunlara ortak çözümler 
üretmek, çatışmaları önlemek ve çözüme kavuşturmak için daha fazlasını 
yapmamız gerekiyor. Bunun için de geçmişimizden ders alarak çok taraflılığın 
merkezde olduğu yeni bir vizyona ihtiyacımız var. Ancak yeni bir vizyonun 
başarısı, ülkelerin, uluslararası, ulusötesi ve ulusüstü kurumların çok taraflılığı 
içselleştirmesi ve çok taraflılığa bağlılığına dayalı.

Bu yayın, hem salgın hem de Ukrayna krizinin ardından çok taraflılık için atılan 
başarılı ve başarısız girişimlere odaklanıyor. İlk olarak, çok taraflılığın uzun 
yıllardır taraftarı olan AB ve Türkiye'nin salgına dair ilk tepkileri ve salgın sonrası 
dönem için çok taraflılığa yönelik muhtemel katkıları analiz ediliyor. Ardından 
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın çok taraflılığa dair etkisi inceleniyor. Bu 
incelemelerin sonucunda “çok taraflılık için daha fazla ne yapılabileceği” 
tartışılıyor. Yayınımızı ilgili tüm kesimlerin dikkatine sunarken keyifli okumalar 
dileriz.

İktisadi Kalkınma Vakfı

SUNUŞ
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COVID-19 salgını, başta sağlık olmak üzere sosyal, ekonomik, politik ve kültürel 
alanlarda güçlü ve olumsuz etkileri olan çok boyutlu bir kriz yarattı. Kısa sürede 
küresel bir krize dönüşen COVID-19'a karşı verilen tepkiler ise çok taraflılığın 
hızlı bir şekilde ivme kaybettiğini gün yüzüne çıkardı. Çok taraflılığın uzun 
süre hegemon gücü olan ABD, COVID-19 salgınıyla mücadelenin en başında 
plansız ve eylemsiz kalırken, AB ise kendi sınırlarına dönerek salgın ile tek 
başına mücadele etmeye çalıştı. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve 
Dünya Ticaret Örgütü gibi çok taraflılığın temsilcisi olarak görülen kurumlar 
ve mekanizmalar, çok sarmallı böyle bir krize hazırlıksız olmaları ve ülkelerden 
gerekli desteği görmemeleri nedeniyle hızlı ve etkili bir çözüm sunamadılar. 

Aslında, COVID-19 salgını -21'inci yüzyılın en ciddi krizi olarak- ülkelerin 
uluslararası iş birliğini artırmaları için kritik bir kırılma anını temsil ediyordu. 
Ancak beklenmedik bir anda, küresel düzeni yeniden şekillendirecek yeni 
dönüm noktalarını beraberinde getirdi. Salgının ilk şokunun atılması ve 
salgınla nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin anlaşılmasının ardından dünya, 
yeni bir sürece giriş yaptı. Artık ülkeler, salgın sonrası dönemde, üç yönlü bir 
mücadele sergileyecek: salgın öncesi dönemde de mevcut olan ulusal/ulus 
ötesi zorluklar, salgınla birlikte derinleşen zorluklar ve salgınla birlikte ortaya 
çıkan yeni zorluklar. Salgın sonrası dönemde elimizdeki sorunları çözmek ve 
zorluklarla daha iyi bir şekilde mücadele etmek için topyekûn bir desteğe ve 
birlikte çalışmaya ihtiyacımız olduğu aşikâr. 

COVID-19’un getirdiği ve götürdüklerinin dışında dünya ülkeleri, barışı tesis 
etmek ve sürdürmekle ilgili de güçlüklerle yüzleşiyor. Rusya uluslararası hukuk 
ve Birleşmiş Milletler Şartı temelindeki egemen eşitlik ve uluslararası ilişkilerde 
kuvvet kullanma yasağı gibi ilkeleri ihlal ederek Ukrayna'yı işgal etti. Ukrayna'da 
savaşın bütün şiddetiyle sürdüğü bu dönemde, Rusya'nın uluslararası düzene 
başkaldırması ve bunun sonucunda uluslararası izolasyona uğraması çok 
taraflılığın geleceğine ilişkin yeni şüpheleri de gündeme getiriyor. 

GİRİŞ
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“Çok taraflı” iş birliği, Antik Yunan'a kadar uzansa da modern çok taraflılığın 
şekillenmesi ve kurumsallaşması 20'nci yüzyıla dayanmaktadır. Barışı korumak, 
uluslararası iş birliğini teşvik etmek, kurallara dayalı ve toplu bir karar alma 
süreci oluşturmak gibi hedeflerle kurulan Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş 
Milletler (BM), çok taraflılığın gelişiminde önemli bir dönüm noktasını temsil 
etmektedir.

Terimsel olarak çok taraflılık, “genelleştirilmiş” davranış ilkeleri temelinde üç 
veya daha fazla devlet arasındaki ilişkileri kontrol eden kurumsal bir biçime 
atıfta bulunur.1 Yani çok taraflılıkta, tarafların belirli çıkarlarına veya elde etmek 
istedikleri stratejik pozisyonlara bakılmadan, bir eylem sınıfı için en uygun 
davranışı belirleyecek ilkeler ile hareket edilmesi planlanmaktadır.2

Ortak bir norm ve değerler sistemine ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir 
siyasi projeye bağlılığı içeren çok taraflılık teorik olarak3, çağdaş uluslararası 
sistemin dayandığı anahtar bir kavram ve içinde şekillendiği bağlamdan 
ayrılmayan dinamik bir süreç biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Pratik anlamda 
ise tarafların gönüllülüğüne bağlı ve geçici olmayan bir uygulama olarak, 
uluslararası eylemi koordine etmek için temel bir araç olarak görülmektedir.  
Çok taraflılığın tanımlarından yola çıkarak sahip olduğu üç unsur öne 
sürülmektedir: 

(i) bölünmezlik (indivisibility),
(ii) genelleştirilmiş davranış ilkeleri (generalised principles of conduct),
(iii) çok taraflılığın üyeleri arasında yaygın bir karşılıklılık (diffuse 

reciprocity) esasına dayalı olma.4   

Bölünmezlik hem coğrafi olarak hem de işlevsel olarak maliyetlerin ve faydaların 
yayıldığı kapsamla ilgiliyken genelleştirilmiş davranış ilkeleri, devletlerin 
belirlenmiş kurallar dâhilinde birbiriyle olan ilişkilerini geliştirmelerini teşvik 
eden normları içermektedir. Yaygın karşılılıkta ise aktörlerin uzun vadede ve 
birçok konuda birlikte fayda sağlayabileceği vurgulanmaktadır.5  

Çok taraflılık uluslararası demokrasiyi teşvik edip demokratik uygulamaları 
artırmayı amaçlamaktadır. Çok taraflılığı destekleyen kurumlarda, büyük 
güçlerin disipline edilerek kendi çıkarlarını pekiştiren ve diğerlerine zarar 
veren/verebilecek uygulamaların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Özellikle 
küçük ülkelerin uluslararası sistemde seslerinin duyulması için bu kurumlar 
sahne görevi görmektedir. İkinci olarak çok taraflı kurumlar hesap verilebilirliği, 
şeffaflığı ve sürdürülebilirliği geliştirmeye çalışmaktadır. Karmaşık olan 

1. Teorik Bir Çerçeveden Çok Taraflılık
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Tablo 1: Tek Taraflılık - İki Taraflılık - Hükümetler Arasıcılık - Bölgeselcilik - Çok Taraflılık 

Tek Taraflılık İki Taraflılık Hükümetler 
Arasıcılık Bölgeselcilik Çok Taraflılık

Diğer ülkelere 
danışmadan 

veya onları dâhil 
etmeden tek taraflı 
olarak karar almaya 
çalışan tek bir ülke 

vardır.

Ortak bir konu 
veya sorun 

üzerinde iş birliği 
yapan iki ülke 

vardır.

Belirli bir konu 
veya sorun 

üzerinde aynı 
fikirde olan ve 
iş birliği yapan 

seçili bir grup ülke 
vardır.

Belirli bir konu veya 
sorun üzerinde 
birlikte benzer 

düşünen ve iş birliği 
yapan bölge ülke 

grupları vardır.

Çeşitli bölgelerde 
bulunan birçok 

ülke belirli 
konularda veya 

sorunlarda birlikte 
çalışırlar.

Tek taraflı hareket 
eder.

Her iki ülke de eşit 
haklara sahiptir.

Hükümetler 
arası gruplar 
çoğunlukla 
benzer fikirli 

ülkelerle ortak bir 
amaç için çalışan 

aktörleri içerir.

Bölgesel gruplar, 
ortak bir amaç için 

çalışan aktörleri 
oluştururlar. Güçlü 

ülkeler, karar 
verme süreçlerini 

yönlendirir.

Büyük veya 
küçük ülke olarak 
sınıflandırmadan 
tüm ilgili aktörler 

söz sahibidir.

Kararlar tek taraflı 
alınır.

Kararlar 
konsensüsle alınır.

Kararlar 
konsensüsle alınır.

Kararlar çoğunlukla 
konsensüs ile alınır.

Kararlar 
çoğunlukla oy 

çokluğu ile alınır.

Birleşik Krallık 
(Sömürgecilik)

ABD 
(Neo-emperyalizm)

Çin (Güney 
Çin Denizi 

Anlaşmazlığı- 
Neo-emperyalizm)

Hindistan-Rusya
veya

ABD-Çin

NATO
Varşova Paktı

Trans Pasifik Ortaklığı 
(TTP), BRICS Bank, 
Bölgesel Kapsamlı 
Ekonomik Ortaklık 

(RCEP)

Dünya Ticaret 
Örgütü-

BM
G20

Çin, Güney Çin 
Denizi'nde yapay 
adalar inşa ediyor.

Hindistan-
Pakistan Ateşkes 

Anlaşması

Örneğin NATO 
ülkelerinin ortak 

bir güvenlik 
tehdidi vardır: 

Rusya

Örneğin TTP Pasifik 
Kıyısı Ülkelerini 

içeren bir ticaret 
bloğu

Küreselleşmiş bir 
dünya ekonomisi 

için DTÖ 
ülkelerinin

Ülke tek taraflı 
çıkarlarının peşinde 

hareket eder.

Her iki tarafın da 
çıkarları gözetilir.

Grubun amaçları 
doğrultusunda 
hareket edilir.

Çok taraflılık zayıflar. 
Güç blokları avantaj 

elde etmek için 
birbiriyle yarışır.

Üyeleri çok 
taraflılığı teşvik 

eder..

sistemde, küresel güçlüklerle başa çıkmak için ortaklıklar kurarak daha etkili 
bir mücadele verilmesini hedeflemektedir. Kısaca çok taraflılık, ikili veya 
bölgesel ittifaklara göre daha etkili ve verimli bir şekilde küresel ihtiyaçlara 
cevap verebilmektedir.6  
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Etkili çok taraflılık bir dizi koşula bağlıdır:
•	 Sürdürülebilir sonuçların sağlanması için tarafların aynı motivasyonu 

taşıyıp taşımadıkları ve çok taraflılığa yalnızca kendi çıkarlarına hizmet 
etmesi için mi katıldıkları önemlidir. 

•	 Tarafların uzlaşma isteklerinin ve ileri sürülen talepler ve beklentilerin 
benzer olması gerekmektedir. 

•	 “Yaygın karşılıklılık”7 temelinde hareket edilip, taraflar arasında uzun 
vadede elde edilecek faydalar için dayanışmanın veya iş birliğinin yapılıp 
yapılmadığına bağlıdır. 

•	 Tarafların bağlayıcı taahhütlerde bulunup, bu taahhütleri başarılı bir 
şekilde uygulamasına izin veren örgüt düzenlemelerine bağlıdır. Bu 
koşullar sağlanmazsa, 1990'larda BM'nin Yugoslavya'nın dağılmasının 
ardından çatışmaları durdurmak için oluşturduğu koruma bölgeleri ve 
barışı koruma faaliyetlerinde yaşanan başarısızlıkta olduğu gibi kazanım 
sağlanamaz.8 Başarısız çok taraflılık için bir diğer örnek ise çok taraflı bir 
anlaşma olan ve Hitler'in İkinci Dünya Savaşı hazırlıklarını durduramayan 
1938 Münih Anlaşması'dır. Bu tür başarısızlıklar çok taraflılığın algısını, 
itibarını ve güvenirliğini zedeleme riskini taşımaktadır, böylece uluslararası 
düzenin aşınmasına veya yeniden yorumlanmasına neden olur. 

•	 Çok taraflılığın etkili olabilmesi için bir diğer koşul ise akıllı ve etkili siyasi 
liderliktir. Bu liderlik, tek bir ülkenin eylemlerinden ziyade etkili sonuçlara 
ulaşmak için gündemi yapılandırmak ve ilerletmek, hızlı hareket etmek ve 
çok taraflılığa gölge düşürecek eylemlerden kaçınmakla ilgilidir. 

1.2  21'inci Yüzyılda Çok Taraflılık 

ABD, 20'nci yüzyılda uluslararası ilişkilerde kurucu aktörlerden biri hâline 
gelerek- Wilson'un Milletler Cemiyeti'nin kurulmasındaki rolünden itibaren- 
çok taraflılık için hegemon bir liderlik göstermiştir.  Ancak Soğuk Savaş'ın bitimi 
ve 2001 yılındaki İkiz Kule saldırılarından bu yana ABD liderliğinde kurulan çok 
taraflı sistem ve ABD'nin bu sistem üzerindeki etkisi sorgulanmaktadır ya da 
etkisinin azaldığı düşünülmektedir.9 ABD'nin azalan bu etkisinin uluslararası 
siyasette yeni rakiplerinin ortaya çıkmasına ve rollerinin artmasına neden 
olurken nihayetinde çok kutupluluğun tetiklenmesine yol açtığı görülmektedir. 
21'inci yüzyılda küreselleşmeye, çok taraflılığa ve çok boyutlu küresel karşılıklı 
bağımlılığa yönelik bir dizi yeni sorun ve risk eklenmiştir: 
a.	 Karşı karşıya kaldığımız milliyetçi, kültürel ve dini kimliklerin yeniden 

yükselişi,
b.	 İç savaşların, küreselleşme karşıtlığının, korku-manipülasyon siyasetinin, 

aşırı sağın ve popülist siyasetin artışı,
c.	 Yalnızca ABD hegemonyasının değil çok taraflılığa taraf olduğunu iddia 

eden G7 ve G20 gibi yapıların etkisinin azalması,

1.1 Etkili Çok Taraflılık için Gerekli Koşullar
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d.	 BRICS ülkelerinde çok taraflı kurumların temsili hakkındaki 
hoşnutsuzlukların artması,

e.	 G20 gibi yeni inşa edilen kolektif birliklerin kırılgan yapılara sahip olması 
ve hükümetler arası yapıların ve kurumların yükselişi,

f.	 İklim değişikliğinden ekonomik istikrarsızlığa, bulaşıcı hastalıklardan 
terörizm ve dijital çatışmalara kadar gelişmiş iş birliği gerektiren ve eş 
zamanlı olarak ortaya çıkan yeni küresel zorluklara yönelik devletlerin 
bireysel çabalarla mücadele etmesi,

g.	 Çok taraflı müzakerelerde, ilgili tarafların, farklı amaçlar doğrultusunda 
veya çok taraflı gündemleri çıkarlarını hesaba katarak genişletme 
eğiliminde olmaları,

h.	 Özellikle Çin ve ABD arasında yeni bir iki kutuplu (neo-bipolar) rekabetin 
doğuşu. Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık 
girişimleri, Rusya'nın ise Gürcistan, Kırım, Suriye ve Ukrayna'ya (Kırım 
dâhil olmak üzere) yönelik müdahaleleri çok kutupluluğun yükselişinin 
çeşitli derecelerini göstermesi,

i.	 On yıl önce teşebbüs edilen BM reformunun başarısızlığı ve DTÖ Doha 
Kalkınma Turu'nun çıkmaza girmesi,

j.	 BM Genel Kurulu'nun karar alma yapısının ortak çözümleri sağlamaya 
engel olması. Örneğin Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasından 
ardından BM Güvenlik Konseyi daimî üyesi Rusya'nın vetolarının BM'nin  
başlıca rolünün Rusya'nın eylemlerini sınırlayacak bir kararı alamamış 
olmasının tartışmaları yükseltmesi. 

Çok taraflılığa yönelik mevcut sınırlama ve sorunlar nedeniyle son 20 yılda 
uluslararası sistemde meydana gelen değişimlerle birlikte çok taraflılığın 
kapsamı genişlemiştir. Örneğin devlet dışı aktörler, artık çok taraflı süreçlere 
dâhil edilip çok taraflı politikalar oluşturulmasına ve uygulanmasına katılım 
sağlayabilmektedir. Bu nedenle çok taraflılık, yalnızca devletlere ayrılmış 
bir alan değil, doğası ve çıkarları değişebilen ve birçok farklı paydaşın da 
katılabildiği veya onlar için de ayrılmış bir alandır. 

Gıda kıtlığı, mali krizler, iklim değişikliği, salgın gibi gittikçe büyüyen küresel 
sorunlar için eşgüdümlü oluşturulan ve uygulanan yanıtlara ihtiyaç vardır ve 
profesyonel hareket eden çok taraflı kurumları gerektirmektedir. Forman'ın10  
da belirttiği gibi “gittikçe hızlanan küreselleşme çağında çok taraflılık, ortak 
hedefleri gerçekleştirmek ve tehditleri kontrol altına almak için en etkili 
araçları” sunabilmektedir. Dünya siyasetinin karşı karşıya olduğu zorluklar ve 
uluslararası sistemin kendine özgü yapısal koşullar göz önüne alındığında çok 
taraflılık, uluslararası diplomasinin vazgeçilmez bir biçimi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
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Çok taraflılığa dair eleştiriler, COVID-19 salgınının çok öncesinde, yüksek sesle 
dile getirilmeye başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan çok 
taraflı uluslararası düzeninin kazanımlarının yaygın olarak kabul edilmesine ve 
özellikle de uzun süreli barışın sağlanmasına rağmen çok taraflı kurumlara ve bu 
kurumların gömüldükleri liberal uluslararası düzene ağır eleştiriler yöneltilmiştir. 
2001 İkiz Kule saldırılarının ardından ABD'nin güdümünde olan kolektif 
bir sisteminin sorgulanması, popülist milliyetçiliğin yükselişi, 2008 finansal 
krizinin önlenememesi ve Arap Baharı'nın ardından yaşanan gelişmeler çok 
taraflı düzene yönelik çoklu krizler olarak okunmuştur. Aynı zamanda küresel 
sahneye güvenlik tehditleri sunabilen yeni aktörlerin dâhil olması, çok taraflı 
kurumların geniş doğasından kaynaklı olarak yerel/bölgesel/küresel çözümlere 
ulaşamaması, kamu ve uluslararası kurumlar arasında genişleyen uçurum ve 
çok taraflı düzenin koruyucusu olarak görülen ABD'nin etkisinin azalması da 
bu krizleri derinleştirmiştir. Aynı zamanda, BM, NATO ve DTÖ gibi çok taraflı 
kurumların değerini ve varlığını defalarca kez sorgulayan Donald Trump'ın 2016 
yılında ABD Başkanı seçilmesi çok taraflılığın geleceği hakkındaki sorgulamaları 
katlanarak artırmıştır. (Donald Trump, 2001 yılında ABD Başkanı George W. Bush 
ile başlayan çok taraflılıktan uzaklaşma adımlarını hızlandırdı.)

2019 yılı Kasım ayında Çin'in Vuhan kentinde keşfedilen yeni bir koronavirüs, 
1918'deki İspanyol gribinden bu yana en geniş salgını başlatmış, 2020'nin ilk 
aylarından itibaren tüm dünyaya yayılarak zayıflayan çok taraflı düzen için büyük 
bir "fırtına" hâline gelmiştir.11 

 COVID-19 salgının başlamasıyla birlikte;
•	 Salgının yarattığı kriz, serbest ticaret ve küresel değer zincirlerine dayalı 

uluslararası ekonomik sistemin ve çok taraflılığa dayalı kurumların 
zayıflıklarını ve sınırlarını ortaya koymuştur. 

•	 Kriz başladığında, ülkeler çok taraflılığa darbe vuracak uygulamalarını 
artırmıştır. Salgına karşı çok taraflılığa taraf ülkelerde, yeknesak bir tepki 
yerine çok çeşitli tepkilerin verilmesi ve korumacı politikaların uygulamaya 
geçmesiyle birlikte ülkelerin bu davranışları önce uluslararası ticarete 
sonrasında da çok taraflılığa gölge düşürmüş ve çok taraflı olduğu varsayılan 
sistemin çökmesine neden olmuştur.12  

•	 Uluslararası krizlerle başa çıkmada öncü rol oynama yetkisine sahip 
uluslararası kuruluşlar etkili çalışmamıştır. Örneğin BM, liderlik rolü oynaması 
gereken kriz sırasında nispeten sessiz kalmıştır.13 Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ), salgının başlangıcından itibaren en çok eleştirilen kurum olarak, 
salgına karşı erken uyarı sistemini kullanamamış ve itibarı ciddi şekilde 
zedelenmiştir. DSÖ, ayrıca aşı geliştirme çabaları da dâhil olmak üzere birçok 
iş birliği gerektiren eylemi harekete geçirme konusunda, ülkelerin ve hatta 

2. Salgına İlk Bakış
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uluslararası ilaç şirketlerinin geri planında kalmıştır. IMF ve Dünya Bankası 
gibi uluslararası finans için hayati kurumlar, özellikle Afrika ülkelerine, 
salgının ekonomik sonuçlarıyla başa çıkabilmeleri, aşı ve diğer gerekli 
tıbbî malzemeleri tedarik etmeleri için finansman sağlayamamıştır.14 

Salgına karşı ilk tepkiler, ulus devletlerden gelmiştir. Bölge ve ülke bazlı sınırların 
kapatılmasıyla birlikte DSÖ'nün salgınla ilgili teknik otoritesi sarsılırken,15  
ülkelerin otarşik politikaları ile uluslararası sistemdeki kolektif sorumluluklarını 
baltaladıkları görülmüştür. Çok taraflılığı uzun süre güdümünde tutan ABD'nin, 
o dönemki lideri olan Başkan Trump'ın "Make America Great Again-First America'' 
sloganlarıyla küresel bir sorun için uluslararası liderliğe soyunmak istemeyişi, 
çok taraflılık için önemli bir koltuğun boş kalmasına neden olmuştur. Çünkü 
mevcut çok taraflı kurumlar (DTÖ, BM, DSÖ) açık bir şekilde ABD desteğiyle 
inşa edilmiştir ve Trump yönetimi, salgının başında DSÖ'ye olan katkısını 
dondurarak nihayetinde de küresel mücadeleyi koordine etmeyi reddederek 
çok taraflılık üzerindeki liderlik rolünden fiilen vazgeçmiştir. 

ABD'nin müttefikleri, gönülsüz bir süper gücün dünyaya sırt çevirdiği 
hissine kapılarak tek başlarına hareket etmek zorunda hissetmişlerdir. Kısaca 
COVID-19, 20'nci yüzyıla damgasını vuran uluslararası kurumların 21'inci 
yüzyıldaki uzun vadeli düşüşünü derinleştirmiştir.16   

Çok taraflılığın konvansiyonel dostlarının COVID-19 salgınına yönelik tepkileri 
incelendiğinde ise; 
•	 2008 küresel mali krizi sırasında, mali sistemin yeniden istikrara kavuşması 

ve yeniden yapılanmayı/toparlanmayı hızlandırmasıyla birlikte liderlik 
örneği gösteren G2017, COVID-19 salgınına karmaşık bir yanıt vermiştir. 
Salgını kontrol altına alma konusunda iş birliğine daha az bir ilgiyle 
yaklaşan ve sınırlı bir kontrole sahip olan G20, çok taraflı yaklaşımları 
teşvik etmede ve ekonomik ve sosyal etkileri yönetmekte geride kalmıştır. 

•	 AB'nin, hareket serbestisi ve ticarete dayanan bölgesel entegrasyona 
dayanan yapısı, salgının Avrupa'da hızla yayılmasına neden olmuştur. 
COVID-19 pandemisi, açık bir şekilde, AB'nin inşa etmiş olduğu iş birliği, 
entegrasyon ve dayanışma yapısının ortak mücadele için en iyi araç 
olduğunu kanıtlaması gerektiğini göstermiştir. Ancak AB, hem kıtasında 
hem de üyeleri arasında birliği ve liderliği bir araya getirip, küresel bir 
tepkiye öncülük edememiş ve kendisini jeopolitik bir güç olarak yeniden 
konumlandırma fırsatını da kaçırmıştır. 
COVID-19 salgını, Avrupa entegrasyonunun ekonomi, terörizm, göç, 
hukukun üstünlüğü ve Brexit gibi mevcut olan önceki krizlerine eklenerek 
ve bu krizlerle mücadele etmeyi de güçleştirerek çok taraflılığın sesli 
savunucusu olan Üye Devletler ve AB'nin, salgının ilk zamanlarında 
aynı dilden konuşamamasına neden olmuştur. Üye Devletler ulusal 
önceliklerine önem vererek hareket ederken, AB salgında hayati olan tıbbî 
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malzemelerin (maske gibi) AB üyelerinin dışına ihracatını kısıtlayarak, 
salgınla küresel bir şekilde mücadele edilmesi konusunda katkıda 
bulunmamıştır. 
AB içine bakıldığında Brüksel'in sağlık hizmetleriyle ilgili konularda, Üye 
Devletler üzerindeki etkisi oldukça sınırlı olmasından kaynaklı olarak 
salgına yönelik yeterli hazırlığı bulunmaması da yanıt verme kapasitesini 
etkilemiştir. Bu yüzden AB, salgın sırasında koordinasyon ve krizi azaltmada 
yavaş kalmıştır. Örneğin, 2003 yılında yaşanan SARS virüsü salgının 
ardından kurulan Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'nin, 
salgının başlamasından itibaren Birliğin sağlık krizini yönetmesine 
yardımcı olan bir mekanizma olarak hareket etmesi gerekiyordu ancak 
başarılı olamamıştır. 
Ayrıca ABD-AB transatlantik ittifakı da salgına çözüm getirmede zorlu bir 
sınav vermiştir. Mali kriz, göç, Brexit, iklim ve hukukun üstünlüğü krizlerine 
eklenen COVID-19 krizinde, AB'nin geleneksel transatlantik ortağı ABD 
tarafından tek başına bırakılmış ve tek başına mücadele edecekmiş gibi 
algılanmıştır. 
AB, her krizde olduğu gibi, AB kurumlarının çabalarıyla salgının üstesinden 
gelmeye çalışmıştır. Küresel sağlık krizinin ilk safhasının ardından Avrupa 
Komisyonu, yeşil ve dijital dönüşümü teşvik eden, 750 milyar avroluk 
bir kurtarma paketini olan NextGenerationEU programını yayımlamış ve 
bu program ile üyelerin çok taraflılıkla belirgin şekilde uyumlu olmasını 
zorunlu kılan bir dizi temel ilkeyi benimsemesi hedeflenmiştir.18 AB, 
NextGenerationEU paketini onaylayarak mevcut koşulları ve iç meseleleri 
aynı temel zeminde dengeleyerek, Birliğe yönelik bağlılığı ve iş birliğini 
güçlendirmeye nihai olarak da üyelerin toparlanmayı bir iç mesele olarak 
görüp iş birliğinden uzaklaşmasına engel olmaya çalışmıştır. 

•	 Rusya ve Çin, mevcut transatlantik ilişkileri etkilemeye ve AB içi 
bölünmeleri artırmaya yönelik propaganda ve dezenformasyon 
faaliyetlerini sürdürerek çok taraflılığa ciddi zararlar vermişlerdir.19 

•	 Türkiye'nin salgına yönelik ilk tepkisi- diğer ülkelerin de yaptığı gibi- 
öncelikle kendi sınırları dâhilinde salgın ile mücadele etmek olmuştur. 
Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Nisan 2020'de açıklanan COVID-19 
Pandemi Değerlendirme Raporu'nda20 belirtildiği gibi salgının sunduğu 
risklerle birlikte ulusalcı politikaların uygulanması giderek daha fazla 
görülmüştür. Ayrıca bu politikaların uygulanması, mevcut siyasi ve 
sosyal faktörler nedeniyle daha da artmıştır. Türkiye'nin “Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem” dayanışma kampanyasıyla salgına karşı “sınırlı çözüm” üreterek 
küresel hastalığa karşı ulusal bir yanıt vermiş olması, bu politikaya yönelik 
en belirgin örnek olmuştur. 
Ancak Türkiye'nin bu tutumu, çok taraflılığı yok saydığı için değil, diğer 
ülkelerin de çok taraflılıktan uzaklaşmaları ve tek başına hareket etmeleri 
ve BM, DSÖ gibi kurumların eylemsiz ve çözümsüz kalmasından dolayı 
salgınla mücadele etme gücünü ortaya koymuştur. 
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2.1 Salgın Sırasında Çok Taraflılık

Salgının ilk şokunun ardından, çok taraflılık ve uluslararası iş birliği için 
umut verici gelişmeler yaşanmıştır. AB ve Birleşik Krallık, Brexit endişelerini 
dindirecek bir ticaret anlaşması imzalarken uzun yıllardır sorunlu ilişkilere 
sahip olan İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında barış anlaşması 
olan İbrahim Anlaşması, Ortadoğu'da çok taraflılık için önemli bir adım 
olarak okunmuştur. ABD'nin çok taraflılığına, hukukun üstünlüğüne ve 
küresel liderliğine çeşitli referanslarda bulunan Joe Biden'ın, ABD'nin yeni 
başkanı olarak seçilmesi de çok taraflılık için önemli bir gelişme olarak 
görülmüştür. Biden yönetimi, Trump'ın otarşik dürtülerini değiştirerek ABD'yi 
bir hegemondan ziyade birleştirici bir güç olarak çok taraflı düzenlemeler 
yoluyla ülkeler arasında yakınlaşmayı hedeflediği için çok taraflılık adına bir 
umut olarak görülmüştür.  

Salgın sırasında iş birliğine dair çabalar veya çok taraflılık, COVID-19 
salgınındaki durumu ele almak için bölgesel kuruluşlar veya ülke grupların 
nezdinde, dijital ortamda bir araya gelmesiyle sürdürülmüştür. Yeni bir iş 
birliği şeklinde ortaya çıkan dijital toplantıların, çoğunlukla Güney Asya, 
Avrupa ve Hint Pasifik ülkelerinde gerçekleşmesi ise uluslararası ilişkilerdeki 
yeniden hizalanmaların ve jeopolitik fay hatlarının göstergesi olmuştur.21   

Salgın sırasında çok taraflılık için yapılan en önemli girişim ise aşı diplomasisi 
olmuştur. Dünya, salgının devam eden sosyo-ekonomik etkileriyle 
boğuşurken, COVID-19 aşıları ülkelerin salgınla tahrip olan ekonomik 
durumlarını toparlamaya başlamaları için tek yol olarak görülmüştür. Ayrıca 
aşı diplomasisi, ülkelere hem bilimsel gelişmişliklerini göstermeleri için hem 
de uluslararası sahnede nüfuzlarını artırmaları ve diğer ülkelerin önüne 
geçmeleri için yumuşak güç üretme fırsatını da sağlamıştır. Dünya sahnesinde 
yumuşak güce sahip olmalarının dışında siyasi sistemlerinin, pazarlarının 
ve ideolojilerinin göreli faydalarını vurgulamak için de bir fırsat olarak 
görülmüştür. Örneğin, kullanımına Aralık 2020'de onay verilmesinin ardından 
Çin'in ürettiği Sinovac aşısının ilk alıcıları arasında olan Sırbistan aynı zamanda 
Avrupa'nın en büyük Konfüçyüs Enstitüsü'nü kuran ülke olmuştur.22 

Batılı ülkeler ise aşıyı geliştirmelerinin ardından ürettikleri aşıları biriktirmekle 
eleştirilirken, Çin (Sinovac) ve Rusya (Sinopharm ve Sputnik-V), kendi 
vatandaşlarının aşılanmasını bilinçli bir şekilde erteleyerek “küresel aşı 
diplomasisi” yarışında erken liderlik elde etmeyi tercih etmişlerdir. Çin bu 
politikasıyla birlikte özellikle Sinovac aşısı ile düşük ve orta gelirli ülkelerde 
nüfuzunu artırmıştır.23 Temmuz 2021 verilerine göre ABD, ihraç ettiği 44,6 
milyon doz aşı ile 400 milyon aşı ihraç eden Çin'in çok gerisinde kalmıştır. 
Siyasi ve ekonomik olarak nüfuzunu genişletmeyi başardığı Kuşak ve Yol 
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Girişimi'nin yanı sıra, salgının başlamasından hemen sonra oluşturduğu 
"Sağlık İpek Yolu'' girişimi ile Çin, yumuşak gücünü artıran önemli bir bileşen 
de sunmuştur. Son bileşeni ile ihtiyacı olan ülkelere aşı, tıbbî ekipman ve tıbbî 
personel bağışında bulunan Çin, bu planıyla bugüne kadar 115 ülkeye 1,3 
milyar doz aşı teslim etmiştir.24 

ABD taahhüt ettiği 500 milyon doz aşı bağışını yerine getirmemiştir. Rusya 
Afrika'da etkin kalmayı tercih edip, Afrika Birliği'ne 300 milyon doz Sputnik-V 
aşısı satın alabilmeleri için çeşitli fırsatlar sunmuştur. Ayrıca Rusya, üzerinde 
nüfuzunu artırmak istediği ülkelere, aşı tedarikine yardımcı olacak çeşitli 
finansman paketleri de sunmuştur. 

AB ise salgının ilk şokunu üzerinden attıktan sonra -ve Avrupa menşeli 
COVID-19 aşıları üye ülkelerin ihtiyacından fazla üretilmeye başlamasından 
itibaren- transatlantik ortağı ABD'nin aksine aşı diplomasisi için yeterince mesai 
harcamıştır. Avrupa Komisyonunun aşı tedarikinin sağlanması için kaynakları 
bir havuzda toplamaya, bilgi paylaşımında bulunmaya ve gerçekleşecek 
riskleri en aza indirmeye yardımcı olması planlanan COVAX girişiminde 
bulunmuştur. AB'nin COVAX girişiminde bulunması, salgının küresel yönetimi 
için önemli bir başlangıç noktası sağlamıştır.25  Ayrıca AB şu an, üye ülkelerin 
ilaç tesisleri aracılığıyla dünyanın en büyük COVID-19 ihracatçı konumundadır.

Türkiye bakıldığında, kendi tıbbî malzeme gereksinimlerinin yanı sıra talep 
üzerine -özellikle sağlık çalışanlarının temel izolasyon ve korunma ekipmanları 
konusunda- mevcut üretim ve tıbbî malzeme stoklarından, “uluslararası 
dayanışma stratejisi” çerçevesinde İtalya, İspanya, İngiltere, İran, Bosna-
Hersek, Sırbistan, ABD, Çin, Pakistan, Somali, Sudan, Libya, Suriye ve Türki 
Cumhuriyetlere destek sağlamıştır.26  

Batı, Çin ve Rusya'nın aksine aşı diplomasisi çabalarını yavaş yavaş artırarak 
aşı üretimi için büyük yatırımlar yapmıştır. COVID-19'a karşı daha etkili olduğu 
düşünülen Pfizer-Biontech (ABD-Almanya), Moderna (ABD), AstraZeneca 
(Birleşik Krallık) ve Johnson&Johnson (ABD) aşılarının yerel üretiminin 
desteklenmesiyle çok taraflılığa katkıda bulunmaya çalışılmıştır. Küresel bir 
aşı deposunun kurulması ve COVID-19 testlerine, tedavilerine ve aşılarına adil 
erişiminin sağlanması amacıyla, Avrupa Komisyonunun öncülük ettiği ve DSÖ 
eş güdümüyle oluşturulan COVAX27 tesisinin, Nisan 2020'de kurulmasıyla, 
Batı geciken çok taraflılık için önemli bir adım atılmıştır. Ancak Şubat 2021'de 
aşı dağıtımına başlayan COVAX'ın 2021 yılı sonuna kadar taahhüt ettiği 2 
milyar doz aşının yerine 920 milyon dozu teslim etmesi28 ve Haziran 2021'de 
gerçekleşen G7 Zirvesi'nde verilmiş olan 1 milyar doz aşı taahhüdünün29 
yerine getirilmemesi; aşı üretimi yapan ülkelerin "aşı milliyetçiliği'' ve ihracat 
kısıtlamaları30  yapmaları nedeniyle eleştirilmelerine yol açmıştır.   
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Salgın döneminde çok taraflılığa yöneltilen en büyük eleştiri ise salgının 
zorladığı koşullar dışındaki insani krizlerin görmezden gelinmesi olmuştur. 
Özellikle salgın öncesinde de çok taraflılığın yardımına muhtaç olan bölgeler 
ve konular, salgın sırasında arka plana itilmiştir. Bu durum, söz konusu bölgeler 
ve konular için salgın öncesine kadar yapılan tüm girişimlerde gerileme 
yaşanmasına neden olmuştur. (Örneğin kız çocuklarının eğitimi ve kadınların 
istihdamı ile ilgili atılan atımlar, hayata geçen girişimler durma noktasına 
gelmiştir.)

Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Sahra altı Afrika'da COVID-19, mevcut güvenlik 
açıklarını ve krizleri şiddetlendirecek bir tehdit çarpanı hâline gelmiştir. Afrika 
Boynuzu'ndaki gıda güvensizliğinden Irak, Cezayir veya Lübnan'daki sosyal 
istikrarsızlığın kötüleşmesine, terörizm riskinin artmasından otoriterliğin 
yerleşmesine kadar mevcut tehditler ve zorlukların tırmanmasına yol açmıştır. 
COVID-19, sağlık krizi ile mücadelede ve sağlık güvenliğinin sağlanmasında 
devlet kaynaklarının sınırlı olduğunu gün yüzüne çıkarırken, devlet dışı 
aktörlerin rollerini artırıp başarılı olduklarını göstermiştir. Örneğin, Etiyopya 
Başbakanı Abiy Ahmed ve Çinli iş adamı Jack Ma'nın Afrika ülkelerine tıbbî 
malzeme sağlamaya yönelik ortak girişimde bulunması, devlet ve devlet dışı 
aktörlerin iş birliğine dair örnek teşkil etmiştir. Bir diğer örnek olarak, Gates 
Vakfı'nın COVID-19 salgını bağlamında DSÖ'ye yönelik yaptığı yardımlar 
ve Alibaba'nın ABD, İtalya ve Fransa'ya yaptığı bağışlar, kriz zamanlarında 
çok taraflı iş birliğini geliştirmede devlet dışı aktörlerin rolünün bir başka 
göstergesi olmuştur. Bu tür iş birliği, Batı ve Orta Afrika'daki Ebola salgınıyla 
mücadelede de başarılı olmuştur. 

Salgının bir diğer sonucu, enerji kaynaklarından yarı iletkenlere kadar 
birçok kritik ve stratejik öneme sahip sektörde yapılan ticaretin, jeopolitik 
nedenlerle engellenmesidir. Salgın döneminde -ve aslında salgın öncesinde 
de- jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip olan bölgeler, hammaddeler ve 
tedarik zincirlerinin parçaları, büyük oyuncular için bir güç ve çıkar aracı hâline 
gelmiştir. Bu araçlara sahip olmak isteyen birçok küresel oyuncu giderek 
yükselen sistematik rekabetten geride kalmamak için yeni girişimlerde 
bulunmuştur. Örneğin Çin, enerji bağımlılığıyla mücadele etmek için rüzgâr 
enerjisini geliştirmeye başlarken, AB ve ABD yarı iletken üretimini teşvik 
edecek yasal girişimlerde31  ve birlikte çalışma taahhüdünde bulunmuşlardır. 
Ayrıca ülkeler stratejik bağımlılıklarından kurtulmak amacıyla yeşil teknolojinin 
geliştirilmesini ulusal ve uluslararası önceliği hâline getirmeye başlamışlardır. 
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3.COVID Sonrası Çok Taraflılığın AB Boyutu 

Tablo 2:  AB'nin Çok Taraflı Kurumlardaki Mevcut Durumu

Tür Kuruluş Adı Üyelik Durumu Üye Olunan Tarih

Ekonomik DTÖ
Hem AB üyeler hem de AB'nin 

kendisi DTÖ üyesidir. 
1 Ocak 1995

Ekonomik
Dünya Bankası 
ve Dünya Para 

Fonu (IMF)

Avrupa Merkez Bankası her ikisinin 
de gözlemcidir.

Sosyal
Birleşmiş 

Milletler Genel 
Kurulu 

Gözlemci: Oy hakkı yoktur 
ancak 50'den fazla BM çok taraflı 

anlaşmasına ve sözleşmesine taraftır. 

2011

Sosyal G7 ve G20
Hem G7'de hem de G20'de AB'nin 

kendisi ve 3 Üye Devleti bulunmakta

G7: 1976'ten bu yana 
G20: 199 9 yılında 

kuruldu ancak düzenli 
olarak 2008'den beri 
gerçekleştirilmekte.  

Sosyal Avrupa Konseyi
Rusya,32  Belarus, Kosova, Kazakistan 

ve gözlemci Vatikan hariç tüm 
Avrupa ülkeleri dâhildir.

1949      

Askerî 
Kuzey Atlantik 

Antlaşması Paktı 
(NATO)

 23 AB Üye Devleti NATO'ya üyedir. 
Bu üyelerin dışında NATO-AB 

arasında derin bir iş birliği mevcuttur. 

AB, Afrika Birliği, Karayipler ve Pasifik Devletleri Örgütü, Güneydoğu Asya Ulusları Birliği, Latin 
Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu gibi diğer bölgesel ve çok uluslu örgütlerle yakın bir iş 
birliği içerisindedir. 

Çok taraflılık, AB'nin iç ve dış eylemlerinin temel özelliklerini oluşturmaktadır.33  
AB, neredeyse doğuşundan itibaren çok taraflılığın ve çok taraflı kurumların 
güçlü bir savunucusu olmuştur. Aynı zamanda, çok taraflılık, Birliğin evrim 
sürecini karakterize etmiş ve Avrupa değerlerini ve dünya çapındaki etkisini 
yansıtmanın ana aracı hâline gelmiştir.  

2000'lerin başında AB, ABD'nin muhalefetine rağmen uluslararası adalet 
(Uluslararası Ceza Mahkemesi) ve iklim değişikliği (Kyoto Protokolü) gibi 
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çok taraflı çözüm gerektiren konuları, içinde bulunduğu çok taraflı kurumlar 
nezdinde gündeme getirmiştir.34 AB'nin çok taraflılığa bağlılığını devam 
ettirmesine dair bir diğer örnek ise ABD'nin çekilmesine rağmen İran'la nükleer 
anlaşma müzakerelerinin sürdürülmesidir.

Resmî olarak çok taraflılığı destekleyen AB belgelerine baktığımızda, 2003 
Avrupa Güvenlik Stratejisi'ndeki “etkili çok taraflılık” sloganından 2016 
Küresel Strateji belgesindeki “ilkeli pragmatizm” doktrinine kadar AB, küresel 
yönetişim sisteminde uluslararası örgütlerin merkezde yer aldığı çok taraflılığa 
olan kararlı inancını sürekli olarak ilan etmiştir. 

3.1 AB'nin Çok Taraflılığa ve Salgına Dair Resmî Adımı

17 Şubat 2021 tarihinde, COVID-19 salgınına bir AB yanıtı olarak da okunan, 
"AB'nin kurallara dayalı çok taraflılığa ilişkin katkısının güçlendirilmesi" konulu 
bir Ortak Tebliğ AP ve AB Konseyi tarafından yayımlandı.35 

AB'nin çok taraflı sistemle ilgili beklentilerini ve emellerini ortaya koyan Tebliğ, 
mevcut durumu değiştirmek için var olan çok taraflı kurumların sistemi tıkayan 
süreçlerinin yenilenmesini gerektiğini, yeni nesil ortaklıklara ihtiyaç olduğunu 
ve AB'nin üçüncü ülkelerle yeni ittifaklar kurarak başta demokratik değerler, 
insan hakları ve uluslararası hukuk olmak üzere birçok konuda ortak bir zemin 
aranması gerektiğini belirtmektedir. Aynı zamanda Tebliğ'de, başta teknoloji 
olmak üzere AB'nin mevcut bağımlılıklarının önüne geçilmesi desteklenirken 
Çin ve Rusya gibi liberal olmayan güçlerle rekabeti hesaba katarak kendisi gibi 
düşünen ülkelerde daha derin bir iş birliği teşvik edilmektedir. 

Tebliğ'den yola çıkarak AB çok taraflılığına eklemlenen stratejik özerklikle;
•	 Kutuplar arasında artan çatışma çağında AB'nin varlığının ve değerlerinin 

korunması ve savunulması,
•	 AB'nin küresel sahnede hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesi,
•	 Geri dönüşü olmayan bir noktaya hızla yaklaşan iklim değişikliğiyle 

mücadele edilmesi,
•	 Göç akışları ve salgın hastalıklar gibi küresel zorluklara yanıt vermede 

AB'nin mevcut kabiliyetlerinin güçlendirilmesi,
•	 AB'nin küresel sahnede lider olmasını sağlamak için bir olarak hareket 

etmesini ve temsil edilmesini, ortak öncelikler etrafında daha verimli bir 
koordinasyonu sağlayacak mekanizmaların oluşturulması,

•	 Avrupa Takımı yaklaşımını geliştirilmesi amaçlamaktadır. 

COVID sonrası değişen uluslararası bağlama uyum sağlamak için Birlik, kendisi 
bir kutup olmaya çalışmalı, edindiği rolü ve etkisini giderek çok kutuplaşan 
bir dünyada çok taraflılığı teşvik etmek ve savunmak için kullanmalıdır. 
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Bu bağlamda geliştirmeye çalıştığı "stratejik özerklik kavramı", AB'nin çok 
taraflılığı aktif olarak takip etmek ve aynı zamanda gerektiğinde de tek başına 
hareket etme kabiliyetini artırmak istediği anlamına gelmektedir. Kısaca AB, 
hedeflediği kurallara dayalı çok taraflılık için hem AB içi hem de AB dışında 
değerlerini ve çıkarlarını korumanın en iyi yol yolu olarak çok taraflılığı teşvik 
etmektedir. Çok taraflılığın teşvik edilmesiyle bağımlılıklarının azalacağını 
düşünmekte ve böylece stratejik özerkliğin daha kolay bir şekilde inşa 
edileceğini düşünmektedir. Ayrıca AB, sistemin en önemli oyuncularından 
olan ve her ne olursa olsun çok taraflılığın önemli üyeleri ABD ve NATO ile 
iş birliklerini derinleştirmelidir. Özellikle AB, NATO ve ABD ile sistemin nasıl 
değişmesi gerektiği, işleyen ve bütünleşik bir sistemin inşası üzerinde birlikte 
çalışmaya her zaman hazır olmalıdır. 

3.2 Salgın Sonrası Dönemde AB'nin Zorlukları

21'inci yüzyılın zorlukları çok taraflılık, çok taraflı yönetişim ve kurallara dayalı 
uluslararası iş birliğinin mutlak önemini yeniden hatırlatırken, AB'ye daha 
fazla sorumluluk yüklemektedir. Ancak AB, bu sorumluluğu yerine getirmek, 
çok taraflı sistemde önceliklerini ve değerlerini tanımlamak ve bu sistemde 
sesli bir şekilde savunmak için kendi bünyesinde çeşitli zorluklara sahiptir. Bu 
zorluklar: 
•	 AB, ABD-Çin arasındaki jeopolitik rekabet yoğunlaştıkça açık, kapsayıcı ve 

kurallara dayalı çok taraflı bir düzen vizyonunu sorgulayacaktır. 
•	 Brüksel'in uluslararası arenadaki performansını etkileyen bir diğer olgu, 

Birlik içindeki milliyetçi ve popülist eğilimlerin yükselişiyle bu eğilimlerin 
Üye Devletler arasındaki uyum eksikliğini artırarak AB'nin tek bir vücut 
olarak hareket etme yeteneğini zayıflatmasıdır. Tek sesli konuşamayan bir 
AB'nin kapsayıcı çok taraflılığa katkısı istenilen düzeyde olmayacaktır. 

•	 AB, göç akışlarını koordineli ve kolektif bir şekilde yönetme zorluğuna 
hazırlıksız görünmeye devam etmektedir. Avrupa üzerinde uzun süredir 
devam eden ve çoğunlukla ekonomik nedenlerden kaynaklanan 
göç baskısı daha da artabilir.  Nitekim son olarak Ukrayna'da yaşanan 
gelişmeler neticesinde BM verilerine göre yaklaşık 5,3 milyon kişi Avrupa 
ülkelerine sığınmıştır. 

•	 AB'yi küresel sahnede "jeopolitik bir aktör'' hâline getirmek için Sahra Altı 
Afrika ülkeleri ile ilişkileri oldukça önemlidir. AB, 9 Mart 2020'de başlattığı 
“Afrika ile Yeni Kapsamlı Strateji” ve 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde 
gerçekleşen AB-Afrika Birliği Zirvesi'nde alınan “Afrika'ya yapılacak 
kapsamlı yatırımları artırma” kararı ile çok taraflılık hedefleri için önemli 
bir adım atmıştır.  

•	 AB'nin salgın sonrası dönemde çok yönlü bir dış politika stratejisi 
benimsemesi büyük önem taşımaktadır. AB'nin, teknolojinin faydalarını 
maksimize ederken olumsuz çıktılarını azaltacak bir teknoloji yönetimi 



26

ve insan hakları ve kurallara dayalı bir uluslararası düzenin desteklenmesi 
gibi temel öncelikler doğrultusunda iş birliği yapabileceği müttefiklere 
ihtiyacı bulunmaktadır. Özgür ve demokratik fikir alışverişi ile birlikte 
çalışabilirliği garanti eden ve bu değerler üzerine inşa edilen bir dijital 
altyapı için G7, BM, NATO ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği öne 
çıkmaktadır.

•	 Çok taraflılığın yeniden canlandırılması ve salgın sonrası iyileşmenin 
sağlanması için tek sesle konuşan güçlü bir Avrupa şarttır. Bunu başarmak 
için de Birlik, oy birliği ile karar alma usulünün üstesinden gelerek nitelikli 
oy çokluğu usulünü daha da genişletmeli, farklılaştırılmış entegrasyonu 
daha fazla teşvik etmeli, genişleme stratejisini güçlendirmeli ve uluslararası 
etkisini en üst düzeye çıkarmak için küresel forumları desteklemelidir. 

•	 AB'nin önerdiği ve uygulayacağı yeşil ve dijital dönüşümü teşvik eden 
girişimler, küresel olarak “daha yeşil bir ekonominin” diğer yönetim 
biçimlerini de etkilemesine ve çok taraflı düzenlemelerin bu bağlamda 
güncellenip yerleşmesine katkıda bulunabilir.36 

•	 AB'nin özellikle G20 aracılığıyla, COVID-19 aşısı üreticileri ve fon 
sağlayıcılarını bir araya getirerek aşı üretim kapasitesinin ölçeklendirilmesi 
ve aşı üretiminin çeşitlendirilmesi üzerinde çalışması, küresel aşı dağıtım 
çabalarının da artmasını sağlayıp, aşı arzını kolaylaştıracaktır. AB'nin 
salgın döneminde yaşadığı hammadde kıtlığı ve tedarik zincirlerindeki 
bozulmaların olumsuz etkisiyle baş etmek için benzer fikirli ortaklarla 
ve çok taraflı kurumlarla daha fazla iş birliği yapması gerekecektir. Ayrıca 
AB, "daha yeşil bir ekonomi ve ticaret" ana temasıyla oluşturduğu sınırda 
karbon vergisi uygulamasının etkinliğini artırmak için DTÖ kurallarının 
da kendi uygulamalarına uyumlu olacak şekilde tasarlanmasını 
desteklemelidir. 

•	 Yapay zekâ, telekomünikasyon ağları, siber güvenlik ve dijital teknoloji 
salgın sonrası jeopolitik rekabetin merkezinde olmaya devam 
edeceğinden teknolojinin, demokratik ilkeleri destekleyecek şekilde 
çok taraflılığı desteklemesi şarttır. Hâlihazırda 2020'den beri Avrupa 
değerleri ve ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde hazırladığı ve uygulamaya 
çalıştığı dijital dönüşüm stratejisinin, benzer düşünen ortaklarla iş birliği 
yapmadan hayata geçirilmesi oldukça güçtür. 
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4.Salgın Sonrası Dönem ve Çok Taraflılığın 
Türkiye Boyutu
Tablo 3:  Türkiye'nin Başlıca Çok Taraflı Kurumlardaki Mevcut Durumu

Tür Kuruluş Adı Üyelik Durumu Üye Olunan Tarih

Sosyal ASEAN Diyalog Ortağı 6 Ağustos 2017

Sosyal Gündeydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Üye 1996

Sosyal Asya İşbirliği Diyaloğu Üye 26 Eylül 2013

Sosyal Şangay İşbirliği Örgütü Diyalog Ortağı 26 Nisan 2013

Sosyal AB Aday Ülke

Sosyal AGİT Kurucu üye 25 Haziran 1973

Sosyal Avrupa Konseyi Kurucu üye 9 Ağustos 1949

Sosyal

BM: Türkiye, BM'nin diğer örgütleri olan 
UNESCO, UNEP, UNWTO, UN-HABITAT, 

WFP, FAO, UNIDO
 ile yakın ilişkiler içerisindedir. 

Kurucu üye 24 Ekim 1945

Sosyal Interpol Üye

Sosyal İslam İşbirliği Teşkilatı Kurucu Üye 25 Eylül 1969

Sosyal Afrika Birliği Stratejik ortak Ocak 2008

Sosyal Akdeniz İçin Birlik Kurucu Üye 13 Temmuz 2008

Sosyal MIKTA Kurucu Üye

Ekonomik DTÖ Üye 26 Mart 1995

Ekonomik G-20 Kurucu Üye 1976

Ekonomik D-8 Kurucu Üye 1997

Ekonomik OECD Kurucu Üye 14 Aralık 1960
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Tür Kuruluş Adı Üyelik Durumu Üye Olunan Tarih

Ekonomik IMF Üye 11 Kasım 1947

Ekonomik İslam Kalkınma Bankası Kurucu Üye 10 Ağustos 1974

Ekonomik Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kurucu Üye 1992

Hukuk
Lahey Uluslararası Özel Hukuk 

Konferansı
Üye 26 Ağustos 1955

Askerî NATO Üye 18 Şubat 1952

Teknik Avrupa Patent Ofisi Üye 1 Kasım 2000

Teknik Avrupa Sivil Havacılık Konferansı Kurucu Üye 1955

Teknik
Avrupa Telekomünikasyon 

Standartları Enstitüsü
Üye

Teknik Avrupa Yayın Birliği Kurucu Üye 1950

Teknik
Uluslararası Telekomünikasyon 

Birliği
Kurucu Üye 1 Ocak 1866

Teknik Uluslararası Denizcilik Örgütü Üye 1958

Sağlık DSÖ Üye 9 Haziran 1949

Spor UEFA Üye 1962

Spor FIFA Üye 1923

Spor Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üye 1911

Tarım IFAD Üye 1982

Salgın sonrası çok kutuplu dünya düzeninin yükselişine ve yoğun bir 
güç çatışmasına tanıklık etmek, bölgesel ve gelişmekte olan ülkelerin/
orta güçlerin artan önemine de işaret etmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin 
öneminin artmasında ise Çin'in yükselişi ve ABD-Çin güç mücadelesi oldukça 
etkili olmuştur. Çünkü iki büyük gücün de ekonomilerinin büyümesini ve 
sürdürülebilirliğini sağlaması, bölgesel ve gelişmekte olan ülkelerle mevcut 
karşılıklı bağımlılıklarına bağlıdır.
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Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak G-20'nin kritik öneme sahip 
üyelerinden birisidir ve uluslararası ve bölgesel platformlarda etkin bir oyuncu 
olmak amacıyla çok taraflılığa katılımı önemsemektedir. Ancak Türkiye, salgın 
öncesinde, güçlü milliyetçi eğilimleri desteklemesi nedeniyle eleştirilmiştir.37 
Bu durum, Türkiye'deki iktidarın küreselleşmeye tepki duyma ve yeniden 
ulusallaşmasıyla açıklanmış ve nihai olarak Türkiye'nin tek taraflı eylemlerde 
bulunduğu yorumlarının yapılmasına neden olmuştur.38  
•	 2016'da yürürlüğe giren ve küresel ölçekte ülkelerin sera gazı emisyon 

azaltımı taahhüdünde bulunduğu Paris İklim Anlaşması'nı imzalamasına 
rağmen 2021'de dek onaylamayı geciktirmesi,

•	 Arap isyanlarının başlamasından itibaren AB ile yaşadığı göçmen krizi,
•	 Doğu Akdeniz'deki gerilimin bir diğer aktörü olması,
•	 Mart 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması,
•	 Gümrükte sınır kontrollerini artırarak uluslararası ticarete engel koyduğu 

iddiaları ile Türkiye'nin çok taraflılıktan uzaklaştığı ve tek taraflılığa 
döndüğü yönündeki iddiaları beraberinde getirmiştir. 

İstikrarsız olduğu kadar stratejik bir dizi havzanın kesiştiği bir coğrafyada yer 
alan Türkiye39, dış politikasında çok taraflılığı destekleyen birçok girişimde de 
bulunmuştur: 
•	 Libya'da yaşanan çatışmaları engellemek, kalıcı bir barışa destek olmak 

ve Libya'nın demokratik kurumlarının inşası için BM öncülüğündeki Libya 
Siyasi Diyalog Forumu'nu desteklemiştir.

•	 COVID-19 salgını çerçevesinde talepte bulunan 160 ülkeye ve 12 
uluslararası örgüte (OCHA, UNICEF, CARICOM, IGAD, SICA, NATO, DSÖ, 
AGİT, UNRWA, IFRC, Afrika Birliği) tıbbi malzeme yardımda bulunmuş ve 
salgın dışında da özellikle resmî kalkınma yardımları çerçevesinde ihtiyaç 
sahibi ülkelere yardımlarda bulunmaya da devam etmektedir.40  

Grafik 1: Resmî Kalkınma Yardımları, GSYH'ye oran, 2021

Kaynak:  OECD, veri tabanı

OECD verilerine bakıldığında, resmî kalkınma yardımları GSYH'ye 
oranlandığında Türkiye, dünyada ilk sırada yer almıştır.
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Grafik 2: Resmî Kalkınma Yardımları, milyon dolar-2021

Kaynak:  OECD, veri tabanı

Türkiye, milyon dolar cinsinden, dünyanın en çok kalkınma yardımı yapan 
altıncı ülkesi olmuştur. 

•	 16-18 Aralık 2021 tarihlerinde, “Birlikte Kalkınma ve Refah için 
Güçlendirilmiş Ortaklık” temasıyla gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ortaklık 
Zirvesi ile beş yıllık bir Eylem Planı kabul edilmiş; Türkiye, Afrika ülkeleri ile 
iş birliğini geliştirmesinin yanı sıra 45 Afrika ülkesine sağladığı 10 milyon 
dozluk aşı hibesi ve sağlık alanında 37 iş birliği anlaşması gerçekleştirmesi41  
ile küresel bir zorluk için önemli bir dayanışma örneği göstermiştir. 

•	 Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 2020-2021 Dönem Başkanlığı sırasında 
Balkanlarda barış ve istikrar ortamının korunması için ikili, bölgesel ve çok 
taraflı mekanizmaları canlandırmaya çalışmıştır. 

•	 Küresel ve bölgesel meseleler hakkında siyaset, bilim, medya ve iş dünyası 
temsilcileri arasında verimli bir iletişim sağlayan, dış politika sorunlarına 
yatırımcı çözüm önerileri getiren bir girişim olarak Antalya Diplomasi 
Forumu'nu başlatmıştır. 

•	 G20'de en yoksul ülkeler için borç erteleme girişimlerini, toparlanma 
sürecinin desteklenmesi için IMF'de Özel Çekme Hakları tahsisini ve 
Dünya Bankasının yoksul ülkelerin COVID-19 salgınının olumsuz etkilerini 
en aza indirmek için sağladığı programları destekleyen Türkiye, En Az 
Gelişmiş Ülkelerin Dostları Grubu Eş Başkanı olarak çok taraflı girişimleri 
teşvik etmiştir.42 

•	 2021 Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre Türkiye, 8,036 milyar dolarlık 
insani yardımla, ABD'nin ardından ikinci sırada yer almıştır.43  

•	 Emisyon azaltım adımlarıyla küresel sıcaklık artışını 2°'nin kayda değer 
şekilde altında tutmayı başarmak, mümkünse 1,5°'de sınırlamak ve 2050 
itibarıyla tüm gezegende karbon-nötr hedefine ulaşmak gibi hedeflerle 
oluşturulan Paris İklim Anlaşması, TBMM'de onaylanarak Türkiye'nin iklim 
politikasında yeni bir dönem başlamıştır. 
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•	 2021 yılı itibarıyla, 139 anlaşmanın ikili ve çok taraflı düzeyde onay süreci 
tamamlanarak Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

•	 Avrupa Komisyonunun hazırladığı 2021 Türkiye Raporu'nda, çok taraflılığı 
destekleyen Türkiye'nin BM, NATO ve AB tarafından liderlik edilen dokuz 
uluslararası barış ve gözlem misyonuna katıldığının altı çizilmiştir. 

•	 Türkiye Mısır, Suudi Arabistan, İsrail, Ermenistan ve Yunanistan gibi 
ilişkilerinin bozuk olduğu ülkelerle iş birliği ve diyaloğun gelişmesi için 
önemli adımlar atmıştır. 

Türk dış politikasının yeni dönemi, salgın sonrası çok taraflılığa daha fazla 
katılım göstermesi için bir fırsat penceresi sunmaktadır. Bunun yanında, Türkiye, 
çevresinde dinmeyen ve giderek artan kırılganlıklar karşısında mücadele 
kabiliyetini artırırken, bu kırılganlıklara karşı sürdürülebilir çözümlerin 
getirilmesini istiyorsa çok taraflılığa katılımını artırması gerekmektedir. Salgın 
sonrasında ortaklarıyla daha iyi ilişkilere sahip Türkiye'nin daha iyimser, çok 
boyutlu ve çok yönlü bir yaklaşımı benimseyerek çok taraflılığı geliştirmesi 
uluslararası arenada daha aktif bir rol oynamasına olanak sağlayacaktır. 

Türkiye'nin çok taraflılığa ihtiyacı olduğu kadar çok taraflı kurumların da 
Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Türkiye gibi askerî, ekonomik ve bölgesel açıdan güçlü 
ve önemli bir oyuncu olmadan, çok taraflılığın etkili bir şekilde işleyebileceği 
düşünülmemelidir.  Türkiye'nin ise var olan çok taraflılığı şekillendirebilmek için; 
•	 Güçlü bağlarla sıkı sıkıya bağlı olduğu AB ile aday ülke konumunu 

kullanarak ilişkilerini geliştirmeye çabalamalıdır. 
•	 İçinde bulunduğu çok taraflı kurumlardaki konumunu pekiştirmeli, 

bu kurumların çalışmayan araçlarını reforme etmek için daha fazla 
çabalamalıdır. Özellikle G20'deki mevcut konumunu kullanarak salgın 
sonrasında çözüm getiren aktörlerden birisi olmalıdır.

•	 Çok taraflılığın kapsamını yeni alanlara doğru genişletmelidir.  
•	 Türkiye, AB'nin ABD, Çin ve Rusya dışında güçlü bir siyasi kutup olarak 

gelişmesini desteklemelidir. 
•	 Bölgesel aktörler, 193 ülkenin (BM) anlaşamadığı veya çözüme ulaşamadığı 

durumlarda kilit öneme sahiptirler. Türkiye'nin de başta Avrupa Konseyi 
ve AGİT gibi evine yakın bölgesel kuruluşlarla ve Afrika Birliği, CELAC ve 
ASEAN gibi bölgesel örgütlerle iş birliğini artırmakla kalmayıp çok taraflılığı 
hayata geçirilebilecek eylem planları oluşturmalıdır. 

•	 MIKTA benzeri yükselen güç ülkelerinin oluşturduğu ittifaklarda yer alıp 
sürdürülebilir kalkınma, uluslararası enerji yönetişimi reformu ve enerjiye 
erişimin teşviki, terörle mücadele ve güvenliğin sağlanması, yeşil dönüşüm 
ve dijital dönüşüm, barışı koruma rolünün sürdürülmesi, ticareti geliştirme, 
cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, iyi yönetişimin sürdürülmesi ve insan 
hakları ile demokrasinin korunması konusunda bölgesel ve çok taraflı 
girişimleri desteklemelidir. 



32

Kuşkusuz, COVID-19 salgını ile uluslararası ilişkilerdeki dinamikler, dönüşüme 
uğradı veya değişti. Küreselleşmenin düşüşünün dışında COVID-19, önümüzdeki 
yıllar için bizimle olacak yeni konuları da beraberinde getirdi: Ülkeler arasındaki 
mevcut bölünmeleri ve stratejik rekabette güç kullanımını büyüten bir faktör oldu. 
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatması ise bu bölünme ve stratejik rekabetin en 
belirgin örneğini teşkil etti, teşkil etmeye de devam etmektedir. 

Henüz salgının etkilerini atamayan dünya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ve işgalin 
domino etkisiyle birlikte enflasyon, gıda ve enerji kriziyle baş başa kaldı. Şu anda, 
uluslararası ilişkileri meşgul eden en önemli konu ise salgının etkileriyle mücadele 
etmek değil, Rusya'nın, Batı ile rekabetinde yeniden yeni bir cephe hâline geldiği 
ve entropik bir dünyada, sorunlara çözüm üreten mekanizmaların yokluğu ile bu 
sorunlarla nasıl mücadele edileceği ilgili.44

 
24 Şubat 2022'de, Ukrayna topraklarındaki ayrılıkçı grupları tanımasının ardından 
Rusya, uluslararası hukuka aykırı olarak, Ukrayna'nın doğusunda bir işgal hareketi 
başlattı ve bu işgal, 2014'ten beri Ukrayna krizini çözmeye yönelik çok taraflı 
çabaların çöküşünü de ifade etti. Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu gibi 
çok taraflı çerçeveler, Ukrayna'da savaşın patlak vermesini önleyemedi. En önemlisi 
de çok taraflılık, 25 Şubat 2022'de yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında, 
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerini kınayan bir karar taslağını 
veto edilmesiyle çok daha ağır bir darbe almış oldu. BM Güvenlik Konseyi, daha 
önceki krizlerde olduğu gibi (Bosna Hersek ve Irak) bir kez daha çıkmaza girmiş ve 
daimî üyelerinden birisinin uluslararası hukuka aykırı eylemlerini ve saldırganlığını 
durdurma konusunda etkisiz kalmıştır.

BM Güvenlik Konseyi'nin çok taraflılık mekanizmasının bozulması, birçok konu için 
önemli yansımalara neden olabilir. BM Genel Sekreteri António Guterres'in belirttiği 
gibi, 'BM barışı koruma, çok taraflılık ve uluslararası dayanışmanın dikkate değer 
bir girişimidir'. Buradan yola çıkarak, BM barışı koruma operasyonları çok taraflı iş 
birliğinin varlığını varsayar ve bu operasyonların başarısı da çoğunlukla paydaşları 
arasında yapılan iş birliği biçimine bağımlıdır. Bu yüzden BM güvenlik Konseyi'ndeki 
çok taraflılık nezdindeki kötüleşme, Ukrayna da dâhil olmak üzere gelecekteki BM 
barışı koruma operasyonlarının başarısı için bir engel teşkil edecektir.  

Ukrayna'daki savaşın uluslararası ilişkilerde ve çok taraflı sistemde ortaya çıkardığı 
bazı hususlar şu şekilde sıralanabilir:
•	 Soğuk Savaş boyunca, özellikle ABD ve SSCB arasında, güç ve prestij yarışması 

sürmüş ve Soğuk Savaş sonrasında bu yarış hızını kesmişti. Ancak salgın 
sonrasında ekonomik toparlanmayı sağlama hırsı ve fırsatları değerlendirerek 

5.Çifte Kriz: Salgın Devam Ederken Rusya'nın 
Ukrayna'yı İşgali
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rekabet edilebilirliğini artırma hırsıyla birleşen güç ve prestij kazanma hırsı 
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle yeniden hız kazanmıştır. 

•	 COVID-19 ve Rusya'nın işgalinden etkilenen uluslararası sistem, açıkça farklı 
kilit oyunculara, ittifaklara ve çatışmalara sahne olmuştur. Örneğin Çin-Tayvan 
arasında yıllar boyunca süren çatışma durumu yeniden alevlenmiştir. 

•	 ABD düşen hegemonik kapasitesine karşılık, yeniden hegemon olma arzusuyla 
kabiliyetlerini artırmaya odaklanmıştır. Bu durumun en önemli tezahürü ise 
NATO'da karşılık bulmaktadır. ABD, NATO'ya katılımı ve NATO'nun yetenek ve 
kabiliyetlerinin artırılmasını talep etmektedir. Ancak Biden yönetiminin de - 
Trump'ın varlığını sorguladığı DTÖ gibi- çok taraflı kurumlara katılımı azaltması, 
gayri resmî ve bölgesel yaklaşımları tercih etmesi (QUAD ve AUKUS Paktı gibi), 
ABD'nin çok taraflılık üzerindeki yaklaşımının sorgulanmasına neden olmuştur. 

•	 COVID-19 ve Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yaşanan gelişmeler, Çin'in 
olağanüstü bir ekonomik büyümeyi gerçekleştirerek küresel siyaseti etkileyen 
nasıl büyük bir güç hâline geldiğini göstermiştir. Çin, çok taraflılığa taraf olan 
aktörlerin Rusya'ya yönelik caydırıcı hamlelerine ket vurabildiğini göstermiştir. 

•	 Çok taraflı sistemin kaotik yapısı, Rusya'nın Ukrayna işgalinin önüne 
geçememiş ve Rusya'nın kendi bölgesinde yeniden egemen olma isteğinin 
ve uygulamalarının önüne geçememiştir. Bu yüzden, BM'nin işgali önlemek ve 
durdurmak için harekete geçememesi, şaşırtmamıştır.

•	 BM dışında, Rusya ile Batı arasındaki “çok taraflı iş birliği” mekanizmalarından 
birisi olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT), Ukrayna'daki savaşın 
bir sonucu olarak etkisiz hâle geldiği endişesi de yükselmektedir.

•	 Salgın ve işgal, son 20 yıldaki çok taraflılığa dair getirilen eleştirileri haklı 
çıkarırken, eleştiri eğilimlerini artırmıştır. Küresel çok taraflı kurumların; 
dünyanın diplomatik, güvenlik ve sosyo-ekonomik zorluklarını ele almadaki 
etkisizliği artarak devam etmektedir ve çok taraflı kurumların uzun vadeli 
ömürleri hakkındaki soruları da gündeme getirmektedir.  

•	 ABD-Rusya ve küresel olarak ABD-Çin arasında, artan çatışma durumlarından 
kaynaklı olarak güvenlik konularının bölgesel düzeyde - özellikle Avrupa 
düzeyinde- yeniden yükselmesine neden olmuştur. Örneğin, ortak ve dış 
politika entegrasyonu ve askerî konuları kapsayan alanlar, tarihsel olarak 
AB Üye Devletleri arasında ortak paydada buluşulması zor alanlardan birisi 
olmuştur. Ancak, salgın hastalıklarla iyice çeşitlenen güvenlik tehditleri ve artan 
çatışma ortamında Üye Devletler, AB'nin askerî kabiliyetini artıracağı düşünülen 
Stratejik Pusula stratejisiyle güvenlik ve savunma politika alanında ortak zemine 
gelmiştir. 

•	 Özellikle salgında daha çok görünür hâle gelen yeni bir izolasyonist rekabet 
çağının, kurallara dayalı uluslararası düzenin yeni normali olacağından 
endişe edilmektedir. Böyle bir zamanda DTÖ'nün önemi giderek artarken, 
tıkanık süreçleri ve karar alma mekanizmalarının günümüz koşullarına 
göre  güncellenmesi ve üyeler güncellenen kurallara göre hareket etmeye 
motive edilmelidir. Kuralların ihlal edilmesi durumunda ise caydırıcı yaptırım 
mekanizmasının etkili bir şekilde çalışması gerekmektedir. 
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•	 Rusya'nın Ukrayna işgali diplomatik meselelerin, ekonomik ve askerî 
anlaşmalarla sürdürülmeye devam ettiğini göstermiştir. Bu duruma en iyi 
örnekler, Rus işgalinin yayılımından endişe eden İsveç ve Finlandiya'nın 
askerî bir ittifak olan NATO'ya resmen başvurması, AUKUS'un oluşturulması 
ve QUAD'ın öneminin artmasıdır. 

•	 Avrupa ve Rusya'nın 2014'ten beri gergin olan ilişkilerinin daha da 
gerilmesi, Rusya'nın yaptırımlarla izole edilmek istenmesine rağmen 
işgalden vazgeçmemesi, savaşın Rusya tarafından insanlığa karşı işlenen 
suçlarla devam etmesi ve Rusya'nın saldırgan tavrının diğer bölgelere de 
yayılması endişesi Avrupa güvenliğini tehlikeli bir noktaya taşımıştır. 

•	 DTÖ'nün uyuşmazlık çözümü ve hizmet ticareti konusundaki 
başarısızlıkları45, uluslararası ticaret koordinasyonunun merkezinde yer 
almadığını göstermektedir. Küresel ticareti hukuk kurallarına bağlayan çok 
taraflı kurumlar yerine "Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık" gibi küresel 
ticareti koordine etmeye çalışan bölgesel kuruluşların çoğalması, DTÖ'nün 
varlığının sorgulanmasına neden olmaktadır.  

•	 Gıda kıtlığı yaşayan az gelişmiş ülkelere yönelik gıda yardımları, mültecilere 
yönelik yardımlar, sağlık ve iklim krizleri gibi konuların tartışılması ve çözüm 
getirilmesi için çok taraflı kurumlar dışında alternatifler bulunmamaktadır. 
Bu yüzden, küresel toplumu ilgilendiren bahsedilen sorunlara karşı çözüm 
getirmek ve en önemlisi de yerele ulaşmak zorlaşmaktadır.  

•	 Çok taraflılığın resmî olarak başarısızlığı, küresel kamu sorunlarının nasıl 
ele alınacağı konusunda önemli zorluklar ortaya koymakta. Bu sorunlarla 
mücadelede, “kurallara dayalı bölgeselcilikle” mi yoksa gayri resmî şekilde 
bir araya gelen “istekli koalisyonlarla” mı hareket edileceği büyük bir merak 
konusu olmaktadır. 

•	 Soğuk Savaş sonrası güvenlik düzeninin temel direklerini baltalayan 
Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı, Türkiye dâhil, Avrupa ve dünya 
için bir dönüm noktasıdır. 

•	 COVID-19 sonrası artan Batı karşıtlığına paralel olarak Rusya'nın da 
Ukrayna işgalinde aynı anlatıyı vurgulaması, gelecek dönemde Batı 
karşıtlığının siyasi  ve ekonomik rekabetin ana fay hatlarından biri olarak 
vurgulanacağını göstermektedir.

5.1 Rusya-Ukrayna Savaşının AB'ye Etkisi 

24 Şubat 2022 tarihinde, Rus askerî birliklerinin Ukrayna'ya girmesiyle birlikte 
giderek daha şiddetli hâle gelen çatışma durumu, Ukrayna ile Rusya arasındaki 
ayrımı bariz bir şekilde göstermiştir. Ayrıca Avrupa'nın Soğuk Savaş sonrası 
güvenlik ortamını değiştirerek dünya çapında bir şok dalgası yaratmıştır.  

AB'nin son on yılına baktığımızda, çok yıllı avro krizi (2008'de ABD'de 
başlayan Mortgage krizinin etkisiyle Avrupa'da 2010'da başlayan mali kriz) ile 
Akdeniz mülteci krizlerinin birleşik etkisi, AB'nin dayanışma normlarını yavaş 
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yavaş aşındırırken Avrupa toplumları içindeki ve arasındaki bölünmeleri 
derinleştirmiştir. Çoğu Avrupa şüphecisi ve göçmen karşıtı olan aşırı sağ 
partilerin yükselmesi ve Üye Devletlerde ve AB kurumlarında görünür olmaya 
başlamaları, Avrupa'nın normatif söylemleri ile gerçekliği arasında büyük 
boşluklara neden olmuştur. Bu boşlukların dışında AB içindeki bölünmeler 
ve siyasi dönüşümler, Batı Avrupa'yı görünüşte Rusya'ya karşı koyamaz hâle 
getirmiştir. AB'nin, iç sorunlarıyla uğraşırken normatif değerlerini diplomasi 
ve çok taraflılık yoluyla uluslararası düzene entegre etmesi oldukça güç gibi 
görünmüştür.

En iyi zamanlarında bile fikir birliğini sağlamakta güçlük çeken AB - kurumsal 
yapısından kaynaklı olarak hızlı karar alamamasına rağmen- Ukrayna'nın 
işgalinin ardından benzeri görülmemiş bir hızda fikir birliği sağlamış, karar 
almış ve eyleme dökmüştür. En önemlisi ise uzun yıllardır görülmemiş bir 
şekilde birleşmiştir.46  Rusya'ya yönelik caydırıcı yaptırım paketlerinin benzeri 
görülmemiş bir hızda kabul edilmesi, Putin rejimiyle yakın bağlantılı kişilere 
yönelik kısıtlayıcı önlemlerin hızlıca alınması, ağır ekonomik yaptırımlar, 
diplomatik önlemler ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra Rus medya kuruluşlarına 
yönelik kısıtlamalar ve Rusya'nın ana ihraç kalemleri olan enerji kaynaklarının 
kullanımından vazgeçilmesi gibi kararlar, - ki bu kararların sonuçları AB Üye 
Devletlerini ciddi şekilde etkilemekte- hızlı bir şekilde alınıp uygulamaya 
geçmiştir. AB, bahsedilen yaptırımların ötesine geçerek, Ukrayna direnişini 
desteklemek için Ukrayna'ya yönelik askerî teçhizat ve silah yardımı gibi bir 
dizi yardım paketinde de hızlıca karar almıştır. 

AB'nin dış ilişkilerine baktığımızda, Ukrayna işgalinden önce, Avrupa ve 
transatlantik ittifak, zayıf ve bölünmüş görünürken, iki aktör arasındaki "çok 
taraflılık arzusu" ivmesini kaybetmiştir. Daha önce bahsedildiği gibi, Trump'ın 
“Önce Amerika - First America” yaklaşımının zararlı etkisi ve AB ve NATO'ya 
karşı küçümseyici tutumu, Avrupa'nın ABD'ye olan inancını baltalamıştır.  ABD 
liderliğine olan güven, Biden yönetiminin başa gelmesiyle toparlansa da ABD 
ve NATO'nun Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekilmesi, AB'nin, ABD'nin 
küresel liderlikten düşüş algısını doğrulamıştır. 

Bahsedilen yaptırım ve yardım paketleri, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal 
edilmesine karşı, AB-NATO-ABD transatlantik ittifakı üyeleri arasındaki tepki 
dizisinin parçalarını oluşturmuştur. Bu durum, Demir Perde'nin yıkılmasının 
ardından uzun süredir varlık nedeni sorgulanan NATO'nun gündeme gelerek 
ittifakın yeniden canlanmasına neden olmuştur. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı 
işgalinin Avrupa bütünleşmesi için tarihi bir dönüm noktası olup olmadığını 
söylemek için henüz çok erken olsa da bu gibi tarihsel dönüm noktalarında, 
ortak sorunlara ortak çözüm üretmeye yönelik motivasyonlar ve talepler 
artmakta ve çözümlerin üretilip uygulamaya geçilmesi için hızlı kurumsal 
gelişimin önü açılmaktadır. Bu yüzden, Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın bölgesel iş 
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birliği ve transatlantik ilişkileri için siyasi, stratejik ve ekonomik çevre koşullarını 
değiştirerek;
•	 Avrupa bloğuna Soğuk Savaşın kökenlerini hatırlatmıştır, 
•	 Güvenlik konularının çok boyutlu yapısını vurgulamıştır,   
•	 Batı ittifak sisteminin iki ana direği olan NATO ve AB'nin entegre yapısının 

önemini yeniden çizmiştir ve AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve 
AB-NATO iş birliği için yenilenmiş bir ivme sağlamıştır. 

AB-NATO-ABD transatlantik ittifakını canlandıran gelişmeler ise;
•	 Rusya'nın askerî güç kullanma isteği,
•	 70 yıllık güvenlik ve savunma politikasından vazgeçen Almanya'nın ve 

diğer Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını arttırması, 
•	 İsveç ve Finlandiya gibi tarafsız ülkelerin NATO üyeliğine başvurması, 
•	 Yumuşak bir Avrupa şüphecisi olan Danimarka'nın AB güvenlik ve 

savunma politikalarına katılması, şeklinde özetlenebilir. 

AB-NATO-ABD transatlantik ittifakı orta vadede;
•	 Güvenlik tehditlerine karşı hızla yanıt verebilen daha çevik mekanizmaların 

geliştirilmesi,
•	 AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası'nın, NATO'yu tamamlayıcı olacak 

şekilde uyumlu hâle getirilmesi,
•	 Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın ardından sürdürdüğü güvenlik ve 

savunma politikasını değiştirmesinin ardından Avrupa'da kilit stratejik bir 
aktör rolünü üstlenmesini sağlanması ve liderlik koltuğunun doldurulması

•	 Birleşik Krallık'ın Brexit'i gerçekleştirmesine rağmen Avrupa'nın 
güvenlik altyapısına daha derinden entegre olmasının sağlanması için 
çabalayacaktır. 

Rusya'nın işgali aynı zamanda AB için bir sembolü simgelemektedir. İşgal, 
Avrupa bütünleşme projesinin normatif temeline - demokrasi, insan hakları, 
özgürlük ve hukukun üstünlüğü gibi Avrupa değerlerine - yönelik bir saldırıyı 
temsil etmektedir.47 Bu durum, ABD için de geçerlidir. Transatlantik ittifakın 
var olan sorunları ve tehditleri çok taraflı müzakere ve kurumlar aracılığıyla 
konuşması ve  çözmesi için ciddi bir motivasyon kaynağı oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak, bahsedilen gelişmelere bakıldığında, COVID-19 salgını, AB'ye 
mevcut ABD liderliğine güvenemeyeceğini gösterirken, Rusya'nın Ukrayna'yı 
işgali ise ABD ve AB'nin, “Avrupa'nın öncelikleri ve güvenliği” üzerinde birlikte 
çalışma ihtiyacını açıkça gözler önüne sermiştir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 
işgalini başlatmasından itibaren, çok taraflılık gücü düşüşte gözüken ABD, 
Rusya'ya yönelik uygulanan caydırıcı ve çok taraflı yaptırımların öncüsü 
olmuştur; Rus doğal gazına bağımlı olan AB'ye de garantiler sunarak ve AB 
güvenliğini NATO çatısı altında güvence altına alarak hızlı bir yanıt vermiştir. 
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5.2 AB, Ukrayna Savaşı'nın Ardından Ne Yapacak?

İki farklı durumla karşı karşıya kalan AB'nin, çifte krizde ihtiyacı olan şey ise 
stratejik özerkliğini inşa ederek mevcut bağımlılıklarını azaltmaktır. Daha doğrusu 
AB için çözüm, salgın sonrasında karşılıklı bağımlılıklarından kaynaklanan 
zorlukları ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile Avrupa güvenliğine yönelik tehditleri 
yönetmek, benzer düşüncelere sahip ortaklarla çalışmak (ABD ve NATO gibi) ve 
AB'nin çıkarları ve değerlerine getirilen kısıtlamalara karşı yaratıcı çözümlerle ve 
uygulamaya koyulacak eylemlerle dengelenmesini sağlamak olacaktır. 

Bu doğrultuda AB, ilk olarak Rusya'ya karşı en büyük bağımlılığı olan “enerji” 
konusuna çözüm getirmek istemektedir. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, 
Avrupa, Rusya'nın enerji ihracatı için kilit bir istikamet. Çünkü 2021 verilerine 
göre Rusya, ham petrolünün %49'unu ve doğal gazının %74'ünü Avrupa'ya ihraç 
etti: Ham petrolün çoğu Hollanda, Almanya ve Polonya'ya giderken, Rusya'nın 
doğal gazının büyük bir kısmı Almanya, Türkiye, İtalya ve Fransa'ya gitti.48 Bu 
verilerden yola çıkıldığında, Avrupa, enerji konusunda Rusya'ya oldukça bağımlı. 
Avrupa'nın bu bağımlılıktan kurtulması oldukça güç gibi görünse de AB'nin 
Rusya'ya olan enerji bağımlılığını sonlandırmak isteyen Avrupa Komisyonu, 
kimi AB ülkelerinin yaşadığı enerji kesintilerinin de gölgesinde, 18 Mayıs 2022 
tarihinde, REPowerEU Planı'nı yayımladı. REPowerEU ile49AB'nin Rus enerjisine 
bağımlılığını 2027 yılına kadar sonlandırılması ve 2050 iklim hedeflerine ulaşmak 
için yeşil ve yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması amaçlanmaktadır.  

İkincisi, AB Ukrayna savaşı ile etkilenen ve temel girdilerden olan tahıl, yağ 
ve gübre ürünlerinin gıda güvenliğini sağlamak isteyecektir. Bu ürünlerde 
yaşanan arz ve fiyat sıkıntıların ardından Avrupa Komisyonu, hâlihazırda, artan 
girdi fiyatlarını dengelemeye yardımcı olmak ve Rusya ve Ukrayna'dan azalan 
ithalatı kısmen dengelemek için AB çiftçilerine yönelik teşvikleri ve önlemleri 
içeren bir bildiri yayımladı. Ancak AB'nin, “Avrupa kalesi” sıfatının ötesine 
geçerek, yaşanması muhtemel gıda kriziyle karşı karşıya kalacak ülkeler için 
birlikte çalışabilirliği harekete geçirmesi gerekmektedir. Özellikle tahıl ve gübre 
ihracatının üçte birini Rusya'dan karşılayan Afrika ülkelerinin şimdiden kapısını 
çalan gıda kriziyle başa çıkmalarını desteklemelidir.  

Üçüncü olarak AB, küresel tedarik zincirlerinin güvenliği için çalışacaktır. 
Avrupa Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton'un da işaret 
ettiği gibi, salgın küresel tedarik zincirlerinin yeniden düzenlenmesi ve tedarik 
zincirlerinin “ana bileşenleri”ni Avrupa'ya getirilmesi gerektiğini gösterdi. 
Salgınla belirginleşen, işgalin başlamasıyla derinleşen tedarik krizine karşı AB, 
ekonomik verimliliği önceliklerken daha bölgesel ticarete ve daha kısa tedarik 
zincirleri yoluyla arz güvenliğini sağlamayı planlamakta. Ancak AB gibi küresel 
ticaretin kalbindeki bir yapının, uzun vadeli görünmeyen bu planın ötesine 
geçmesi gerekmektedir.  
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5.3 Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşındaki Konumu

Türkiye son yıllarda Ukrayna'ya yaptığı yatırımlarla Ukrayna'nın en büyük 
yabancı yatırımcısı hâline gelmiştir.50 Ayrıca işgal başlamadan hemen önce 
Şubat 2022'de iki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşması da imzalanmıştır.
Ticari ilişkilerin dışında Türk insansız hava araçları için de önemli bir pazar olan 
Ukrayna, Türkiye için savunma teknolojisinde iş birliği yaptığı kritik bir ülkedir. 
Rusya ise Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından ve ana gaz tedarikçilerinden 
birisidir. Tüm bunların dışında Ukrayna ve Rusya'dan gelen turistlerin 
ülkemizdeki harcamaları, Türkiye ekonomisi için hayati bir gelir kaynağıdır. 
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Türkiye için giderek daha da karmaşıklaşan bir dizi 
yeni zorluk oluşturmuştur.51 Rusya'ya coğrafi yakınlığı ve Ukrayna ile gelişen 
iş birliği neticesinde savaşın sürmesi, Türkiye'yi zor seçeneklerle karşı karşıya 
bırakmıştır. Ancak yine de bu kriz Türkiye'nin barış yanlısı bir ülke olduğu 
ve diplomasiye ve çok taraflı çözümlere yönelik inancının devam ettiğini 
göstermesi açısından önemli bir fırsat teşkil etmiştir. 

Türkiye müdahalenin başlamasından itibaren iki taraf ile görüşmeyi sürdürmüş, 
Ukrayna'yı uğradığı işgale karşı desteklemek için Batılı müttefikleriyle 
yakınlaşmış ve Rusya ile diyaloğunu da sürdürmüştür. NATO üyesi olarak 
tarafsız kalması mümkün olmasa da ABD ve AB tarafından uygulanan ekonomik 
yaptırımların dışında kalmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askerî 
harekâtı kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Uluslararası hukuka aykırı 
gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına ağır bir darbedir." 
demiştir. Erdoğan'ın hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de 
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile güçlü kişisel ilişkileri bulunduğu 
için Türkiye, Kiev ile Moskova arasında arabuluculuk yapmak için ideal bir 
konumdadır.52 

Türkiye, ekonomik ve güvenlik çıkarlarını sürdürmek istemesinin bir sonucu 
olarak, özerk dış politikasına karşı artan güveni ile Rusya ile Ukrayna arasındaki 
barış görüşmelerini kolaylaştırmak için bölgesel konumunu güçlendirmeye 
çalışmış, müdahalenin sona ermesi ve iki taraf arasında ateşkesin sağlanması 
için arabuluculuğa ve diplomasiye yönelik resmî ve gayri resmî çabalarını 
artırmıştır. Ayrıca BM'nin işgali kınayan kararında da çekince göstermeyip 
oy kullanmıştır. Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları satan Türkiye'nin 
BAYRAKTAR isimli insansız hava araçları, Ukraynalıların direnişinde önemli 
bir rol oynarken, Türkiye yaklaşık 16 bin sivili savaş bölgelerinden tahliye 
ederken yaklaşık 60 bin Ukrayna vatandaşını mülteci olarak kabul etmiştir.53  
Ancak yine de Türkiye'nin Rus doğal gazına, tahıl ithalatına ve turizmine ciddi 
bağımlılığının olması sonucunda Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayı kabul 
etmemesi Türkiye'nin karmaşık bir rolü birleştirdiğini göstermektedir. 
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Türkiye'nin Ukrayna'nın işgali ile başlayan diplomatik çaba rüzgârı, diğer 
ülkelerle olan ilişkilerinde de hız ve canlılık yaratmıştır: 
•	 Ermenistan ve Yunanistan gibi sorunlu komşularıyla temasını artırma 

taahhüdünde bulunması, 
•	 Ortadoğu'da 2011'de başlayan Arap Baharı sürecinde ve sonrasında farklı 

kutuplarda yer aldıkları için çatışmacı bir zeminde gelişen Türkiye- Birleşik 
Arap Emirlikleri ilişkilerinin54, yeniden canlanması, 

•	 2013 yılında duran Türkiye-Mısır arasında diplomatik ilişkilerinin ardından 
Kasım 2021'de ilişkilerin normalleşmesi ve Mayıs 2022'de iki ülke 
arasındaki diplomatik diyaloğun yeniden canlanması, 

•	 Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesi: 
31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara kriziyle Türkiye-İsrail arasında gergin bir 
ilişki süregelmesinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, 14 
yılın ardından Türkiye'ye, 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri 
Bakanı seviyesinde resmî ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, örnekler arasında 
sıralanabilir. 

Sonuç olarak, Rusya'nın Ukrayna işgalini durdurmak ve Rusya'ya geri adım 
arttırmak için çabalayan ve diplomatik temasları arttıran Türkiye'nin, salgın 
öncesi döneme nazaran daha farklı ve çok yönlü bir dış politika izleyeceğinin 
işareti olan gelişmeler arasındadır.

COVID-19 ve Ukrayna Savaşı, uluslararası sistemde acil çözüm üretilmesi 
gereken boşlukları vurgulamıştır:
•	 Beklenmedik şokların- salgın hastalıklar, savaş veya doğal afetler- 

uluslararası ekonomi üzerindeki küresel etkilerini yönetme 
mekanizmalarının,

•	 Her türlü krizi şiddetlendiren ve yeni çatışmalara yol açabilecek 
mezenformasyon ve dezenformasyonlara karşı koyma mekanizmalarının 
(özellikle siber uzayda),

•	 Giderek daha çatışmacı hâle gelen uluslararası ortamda silahların kontrolü 
ve güven inşa eden mekanizmaların, 

•	 Salgın ve Ukrayna savaşının dışında, son on yılın süren krizlerinden (ve 
de sürecek olan krizi) iklim krizi ile baş etmek için sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri çerçevesince eylemler planlayacak mekanizmaların eksikliği 
bariz bir şekilde hissedilmiştir.

Rusya'nın, Ukrayna'ya göndermiş olduğu Rus kuvvetlerinin “barışı koruma 
görevi” iddiasına karşılık, BM Genel Sekreteri Guterres, “barışı koruma 
kavramının saptırılması” yorumunu yapmıştır. Buradan yola çıkarak, tek taraflı 

6. İvedilikle Ortak Çok Taraflı Yanıtlar



40

ve uluslararası hukuktan bağımsız olarak “barışı koruma görevi” altında, ülke 
işgallerinin meşrulaştırmanın yolunu tıkamak için “uluslararası barışı koruma 
görevinin” temellerinin atılması ve tanımının yapılması gerekmektedir. 

Salgın ve işgal, devletlerin küresel yönetişim kurallarını sıfırdan yeniden 
yazdığı 1945'teki gibi tarihi bir kavşakta olan uluslararası sistemi işaret 
etmektedir. İki krizde de görüldüğü gibi çok taraflı mevcut kurumların çözüm 
üretememesiyle birlikte önümüzdeki dönemde başta BM olmak üzere birçok 
var olan çok taraflı kurumda reform gündemi olacaktır. Ancak bu reform 
gündeminin bugünün büyük güç gerilimlerinin etkisi ile (Batı-Rusya-Çin) 
sınırlı olarak gerçekleşmesinin önüne geçilmelidir. Ayrıca Ukrayna'yı işgal 
etmeye başlamasının hemen ardından uluslararası sistemden dışlanan 
Rusya'nın olmadığı masalarda, inşa edilecek çok taraflılık, sorunlara çözüm 
getirmeyecektir. Ayrıca Batılı olmayan birçok ülke Ukrayna'nın savaşını BM'nin 
reformunu gerektiren varoluşsal bir kriz olarak görmemesi de reformların 
gerçekleşmesi ihtimalini azaltmaktadır. Irak'taki savaşın ardından yaşanan 
tartışmalarda olduğu gibi, salgın ve işgal sonrasında BM'nin nasıl reforme 
edilmesi gerektiği konusunda bir dizi tartışma yaşanacaktır. Irak sonrası 
dönemden farklı olarak ABD ve AB, reformların gerçekleştirilmesi lehine 
liderliklerini ortaya koymaları gerekmektedir. Ancak, küresel güvenlik 
sisteminde büyük değişiklikler yapmanın imkânsız olduğu da nihai bir 
gerçektir. 

6.1 Uluslararası Sistemin Şoklara Dayanıklı Hâle Getirilmesi

COVID-19'un uluslararası sahnede yer almasından itibaren küresel ekonominin 
birbirine bağlı olan kırılganlıklarını altını çizerek vurgulamıştır: dünya çapında 
ekonomik büyüme, tedarik zincirleri ve gıda güvenliği üzerinde büyük 
zincirleme etkileri olmuştur. Ukrayna Savaşı, COVID-19'dan çok daha farklı bir 
şok türü olmasına rağmen aynı temaların altını çizmiştir: tedarik sıkıntılarının 
yaşanması, küresel ticaretin etkilenmesi, insani krizleri daha da derinleştirmesi 
gibi.

BM, 100'den fazla ülkenin gıda, enerji ve finansla ilgili konularda risklerle 
karşıya olduğu konusunda uyarmaktadır:55 
•	 Rusya ve Ukrayna, Avrupa'nın “ekmek sepeti” olarak anılmaktadır.56 Hem 

Rusya hem de Ukrayna, dünyanın başlıca tahıl ve yemeklik yağ tedarikçileri 
olarak savaş içerisinde olmaları, gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Küresel 
gıda fiyatları 2020'den bu yana ortalama %75 artarken57, Mart 2022'de 
bu artış zirveye taşındı ve gıda güvenliğinin sağlanması ve gıda tedariki 
küresel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bu durum, gıda 
ihtiyaçlarının %70'ini bu iki ülkeden karşılayan Türkiye ve Mısır ve Afrika 
ülkeleri için endişe uyandırmaktadır.  
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Grafik 3: BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü, 2010 Ocak -2021 Gıda Fiyatları ve Aylık 
Değişimi 

Grafik 4: Küresel Enerji Fiyat Endeksi

Kaynak:  BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Kaynak:  Statisca 2022

•	 Rusya, en büyük petrol doğal gaz ve petrol tedarikçilerinden birisidir. 
Ukrayna savaşının bir sonucu olarak, her sektörü dolaylı ve direkt etkileyen 
enerji ürünleri Nisan 2020'deki fiyatının altı katını geçmiş durumda. Enerji 
fiyatlarındaki bu artış, özellikle salgın şokundan kurtulmaya çalışan 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde ciddi bir enerji krizini 
tetikleyecektir.
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Grafik 5: Dünya Geneli Ülke Borç Durumu, 2009-2021 Yılları Arası

Kaynak:  LIC DSA veri tabanı

•	 Düşük gelirli ülkelerin %60'ı borç sıkıntısı içinde olması, bu ülkeler için 
derin bir finans krizinin eşikte olduğunu göstermekte. 

•	 Madagaskar'dan Myanmar'a kadar insani krizler artmış durumda.58 BM, 
yetersiz finanse edilen krizlerden etkilenen 274 milyon insanın acil yardıma 
ihtiyacı olacağını tahmin etmektedir. Suriye, Myanmar, Burkina Faso, 
Sudan, Etiyopya'daki çatışma ve savaşlarla yerinden edilen insanlar ve 
mülteci krizleri; Haiti, Mozambik ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki 
doğal afetler sonucunda yaşanan salgın hastalıklar ve sıkıntılar; Kenya, 
Güney Sudan ve Çad Gölü'nün çevresindeki kuraklıklar; Lübnan ve diğer 
birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkedeki ekonomik istikrarsızlıklar son 
dönemde dikkat çeken örneklerdir.

Kuşkusuz yaşanan insani krizlerin zincirleme ekonomik etkileri, gelişmekte olan 
ve az gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla daha derinden hissedilmektedir. 
Hem insani hem de doğal şokların birbirine etkilerini yönetmek için daha iyi 
uluslararası mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir.

Gelecek aylarda G7, bölünmüş bir G20 ve BM gibi çok taraflı kuruluşlar 
küresel gıda fiyatlarındaki artışlara enerji sorunlarına ve Ukrayna savaşının 
diğer ekonomik etkilerine yanıt vermek zorunda kalacaklardır. Büyük 
güç gerilimlerinin etkisi ve reformların gerçekleşmemesi ile işlemeyen 
mekanizmalarla devam etmek, bu krizleri daha da derinleştirecektir. Bu yüzden 
gelecek senaryoda, COVID-19 ve Ukrayna'nın birleşik derslerinden yola çıkarak, 
krizleri önlemek veya sona erdirmek yerine, krizler ve çatışmalarla ilgili şokları 
yönetme konusundaki yenilikler ivme kazanacaktır. Bu durum, uluslararası 
sistem zorluklarının ele alınmasındaki bir başarısızlık olarak okunmamalıdır. 
BM Sekretaryası'nın Eylül 2023 tarihinde gerçekleşecek olan “Gelecek Zirvesi” 
öncesinde hazırlayacağı “Ortak Gündem” yukarıda belirtilen sorunlara yönelik 
politika yanıtları geliştirip geliştirmeyeceği büyük bir merak konusudur.59 
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6.2 Mezenformasyon ve Dezenformasyonla Mücadele

Günümüz çatışmalarına eklemlenen ve uzun zamandır bir savaş yöntemi olarak 
kabul edilen mezenformasyon ve dezenformasyon faaliyetleri, yaşadığımız 
iki krizde de karşımıza çıkmaktadır. 2020 yılında COVID-19 ile ilgili yanlış 
iddialar ve sahte tedaviler, dijital platformlarda hızlı bir şekilde yayılırken, işgal 
esnasında çatışan iki taraf kendi anlatılarını uluslararası izleyicilere yansıtmak 
için bir bilgi savaşı gerçekleştirdi. 

AB, son birkaç yıldır mezenformasyon ve dezenformasyonla mücadele etmek 
için bir dizi girişim gerçekleştirse de siber uzayın kaotik yapısından dolayı 
diğer aktörlerin katılmaması durumunda bu faaliyetlerin önüne geçmesi 
oldukça güç gibi görünmektedir. Bu yüzden BM'nin, çevrim içi içeriğin daha 
iyi izlenmesi ve yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesi için proaktif çabalar 
geliştirmesi gerekmektedir. 

6.3 Silahların Kontrolü ve Güven İnşası

 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, tüm dünyaya nükleer silahlar konusunda çok taraflı 
diplomasi müzakerelerinden ve risk azaltma önerilerinden daha fazlasının 
yapılması gerektiğini ve demokratik değerleri ve barışı sürdürmek için iyi 
niyetten fazlasına ihtiyaç duyulduğunu dramatik bir şekilde göstermiştir. 

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, konvansiyonel silahların etkin 
kontrolü ve “yeni teknoloji” silahlarının kullanımının düzenlenmesi de 
dâhil olmak üzere stratejik öneme sahip silahların daha sıkı bir denetimi 
gerekmektedir. Özellikle “ölümcül otonom silah sistemleri”ne, uluslararası 
kabul görmüş sınırlar ve kuralların getirilmesi giderek önemli hâle gelmektedir. 
Ancak silah üreticisi büyük güçler, tüm bu sınırlamaların ve kuralların getirilmesi 
ve denetimin çok taraflı kurumlar nezdinde gerçekleşmesi konusunda istekli 
değildir. Ancak yine de stratejik kaygılar için;
•	 Silahların kullanımı ile ilgili stratejik riskleri ve yeni teknoloji silahlarının 

yönetimi için yeni mekanizmaların oluşturulması,
•	 Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin, kara mayınları ve kimyasal gaz 

gibi silahlarla ilgili mevcut silah kontrol anlaşmalarının güçlendirilmesi, 
•	 Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin, yeni teknoloji silah sistemlerinin 

“sorumlu kullanım normları” çerçevesinde izleyecek mekanizmaları 
kurmasının desteklenmesi,

•	 Siber uzayda gerilimi azaltma kapasitelerinin geliştirilmesi,
•	 Silah kontrol mekanizmaları için savunuculuk yapılması, acil olarak 

eyleme dökülmesi gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır.
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6.4 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
 
Sürdürülebilir bir küresel ekonomi için G20 formatının daha etkin kullanılması 
gerekmektedir. Küresel ekonominin %85'ini ve küresel emisyonların yaklaşık 
%80'ini oluşturan G2060, koordineli bir küresel yeşil toparlanmanın merkezinde 
olmalıdır. Hem sanayisi gelişmiş hem de yükselen ekonomileri temsil eden 
G20, AB ve Türkiye'nin çok taraflı bir çerçevede iş birliği yapması için temel 
bir araç sunmaktadır. Ekonomilerin heterojenliği göz önüne alındığında, 
iklim hedeflerine ilişkin siciller kirli olsa da son yıllarda Çin'in karbon nötrlüğü 
konusundaki taahhütleri ve ABD'nin hem çok taraflılık hem de iklim eylemlerine 
yönelik taahhütleri, oyunun seviyesini yükseltmek için uygun bir fırsat 
sağlamaktadır. Böyle bir ortamda, 2022'de G20'ye ev sahipliği yapacak olan 
Endonezya sürdürülebilir yatırımlar, yeşil standartlar ve Ar-Ge alanlarında 
iş birliği için iddialı bir gündemi desteklemeli ve G20 toplantılarında AB ve 
Türkiye'nin, yeşil küresel ticaret perspektifinde düşük karbonlu teknolojilerin 
küresel olarak benimsenmesi teşvik etmelidir. 

Yeşil enerji altyapılarına ve sürdürülebilir endüstriyel tedarik zincirlerine 
yönelik bölge içi yatırımları kapsayan bölgesel entegrasyonlar, sürdürülebilir 
enerji geçişini kolaylaştırabilir. Bu yüzden AB ve Türkiye, bölgesel yeşil altyapı 
konusunda iş birliği yaparak ve özellikle Akdeniz için Birlik'in (Union for the 
Mediterranean- UfM) yeniden canlandırılmasına destek olarak başarılı bir enerji 
geçişini desteklemelidir.  Bu bağlamda, Akdeniz için Birlik salgın ve savaş sonrası 
yeşil toparlanma bağlamında, AB, Türkiye ve Kuzey Afrika'daki ülkeler arasında 
enerji bağımlılıklarından kaçınılması ve bölgesel bir iş birliğinin geliştirilmesi için 
hayati bir çok taraflı çerçeve oluşturacaktır. 

6.5 Hegemon Karşıtı Çıkışlar

Uluslararası siyasete bakıldığında, dinamikler, güç dengesinin ve jeopolitik ve 
ekonomik önemin, Batı'dan (ABD ve Avrupa) Asya'ya (Çin) kaydığı bir geçiş 
dönemini işaret etmektedir.61 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 
son 20 yılda süper güç hâline gelen Çin'in - savaşa yönelik bir tepki olarak - çok 
kutuplu bir dünya yaratmak  ve bu dünyanın resmî liderlerinden birisi olmak için 
Batı ile ekonomik çıkarlarını feda edip etmeyeceği ya da liderlik mücadelesi ile 
hiçbir ilgisi olmayan barışçıl bir güç olarak mı kalacağı temel bir soru olmuştur. 

Çin, ekonomisi ve teknolojik çıktısının gücü ile hem Asya üzerindeki 
hegemonyasını kurmayı hem de dünya ekonomisinin belirleyici gücü olmayı 
uzun bir süredir istemektedir. Bu yüzden Çin'in açık stratejisi, Asya'daki ve özellikle 
Güneydoğu Asya'daki Çin adına önemli olan devletler üzerinde ABD'nin baskın/
hegemon güç olmasını (ekonomik ve askeri olarak yeteneğini) reddederken, 
bu stratejisine destek olacak ittifaklar aramaktadır. Kısaca Çin, uzun bir süredir 
stratejik bir hegemon karşıtı (anti-hegemonik) koalisyon kurma yolundadır. 
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Çin bir süper güç olarak, Güney Çin Deniz'inde anti-hegemonik çıkışı sağlamak 
için daha öncesinde ekonomi ve güvenlik argümanlarıyla Avustralya, 
Japonya, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Filipinler, Vietnam, Endonezya ve 
Malezya gibi yakın coğrafyasındaki ülkeler ile gruplaşmaya gitmiş ancak 
yine de bu gruplaşma, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından sürdürülemez 
görünmüştür. Çünkü Avustralya, Japonya ve Güney Kore gibi uzun süredir 
Batı'nın müttefikleri, Rusya'ya karşı tavırlarını Batı'dan yana çizmiştir. 

Rusya ve Çin, ABD'nin bölgesel hegemonyasını önlemeye yönelik benzer arzu 
ve çıkarları paylaşmaktadır.62 Son aylarda bu gözlem, Çin'in, Rusya'nın işgal 
sebeplerini temellendirmesi, - Batı'nın iki yüzlülüğü şeklindeki- desteğin en 
açık bir biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu yüzden, Çin açısından Rusya'nın 
savaşı, ABD hegemonyasının kırılması için bir katalizör görevi görmektedir. 

Tarihsel açıdan bakıldığında ideolojik bir benzerliği bulunan Rusya ve Çin, 
- Şubat 2022 tarihinde, Çin'in ev sahipliğini yaptığı 24'üncü Kış Olimpiyat 
Oyunları'nın hemen öncesinde  “Yeni Bir Döneme Giren Uluslararası İlişkiler ve 
Küresel Sürdürülebilir Kalkınma” adlı ortak bir bildiri yayımladı.  Ortak bildiride, 
“bazı devletlerin” kendi demokratik standartlarını diğer ülkelere dayatmasını 
ve demokratik kriterlere uyum düzeyini değerlendirme hakkını tekelleştirmesi 
eleştirilirken, bu tür girişimlerin hegemon olma arzusuyla yapıldığı ve küresel 
ve bölgesel barış ve istikrar için ciddi tehditler oluşturduğu63 konusunda Çin 
ve Rusya hem fikir ve anti-hegemonik görünmektedir. 4 Şubat 2022'de kabul 
edilen bildiri, Rusya ve Çin'in fiilen kurmuş olduğu birliği resmîleştirirken, 
iki aktör arasında paylaşılan geleceğe ortak bir vizyon sunmuştur. İşgalin 
ardından ise iki aktör, gölge bir “dayanışma balonu” oluşturmuştur. 

Tüm bu gelişmelerin karşısında ABD'nin, Çin'i, Rus işgaline karşı net bir tutum 
benimsemesi gerektiği konusundaki ısrarı ve Vaşington'un, Çin'in Rusya'yı 
ekonomik olarak desteklememesini ve yaptırımların etkilerini azaltmamasını 
sağlamak için Çin'e karşı katı taahhütlerde bulunması açık bir şekilde Çin'in 
ekonomik büyümesinin önüne geçmek istediğini ve Çin ile Rusya arasındaki 
ortaklığın kapsamını sınırlamaya istekli hâline geldiğini göstermektedir. 

Üç aktörün de güç rekabeti ve eksenleri, çatışma durumlarını giderek daha fazla 
teşvik etmektedir.  Bu yüzden, uluslararası arenada güç ve çatışma peşinde 
koşmayan aktörlerin hegemonyası desteklenmelidir. Bu durumda hem Üye 
Devletlerinde hem de uluslararası arenada normatif değerleri teşvik eden 
AB'nin, uluslararası siyaseti yöneten hegemon bir güç olması için kapasitesi ve 
yetenekleri geliştirilmelidir. Özellikle çok taraflı kurumlar nezdinde AB, küresel 
yönetişime daha fazla dâhil edilmelidir. 
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21'inci yüzyılın zorluklarını ele alırken küreselleşmeyi onarmak, çok taraflılığı 
canlandırmak ve yeni bir uluslararası fikir birliği oluşturmak için herkesin 
çalışması gerekiyor. Uluslararası düzendeki yapısal değişikliklere, küresel güç 
dengesindeki değişimlere, hızla değişen teknolojiye, dijitalleşmeye ve geniş 
kapsamlı gelişmelere bağlı olarak ve küresel ekonominin dönüşümü dikkate 
alınarak çok taraflılık ivedilikle yenilenmelidir.64  

7.1 Yardımdan Stratejik Yatırıma

Gelecek salgın ve savaşların, tamamen engellenmesi oldukça güçtür. Ancak 
ülkelerin çok taraflılığa katılarak bilimsel, teknolojik ve finansal yeteneklerini 
birleştirmesiyle birlikte salgınların ve savaşların ağır sosyo-ekonomik etkileri 
azaltılabilmektedir. Bu kaynakların harekete geçirilmesi için gerekli olan 
şey çok taraflı iş birliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin salgın sonrası 
dönemde, "yardım'' başlığı altında ülkelerin küresel sağlık güvenliğini finanse 
etmek yerine ulusal, bölgesel ve küresel yetenekleri entegre eden bir küresel 
sağlık sisteminin desteklenmesiyle ülkelerdeki temel sağlık sistemlerindeki 
uzun süredir devam eden boşluklar kapatılabilir. 

Dış yardımlar, genel olarak bir ülke veya uluslararası kuruluşlar tarafından, 
başka bir ülkeye veya uluslararası kuruluşa, iktisadi ve sosyal kalkınmayı teşvik, 
demokrasi ve insan haklarında iyileştirme, sosyal eşitlik, acil durumlarda temel 
ihtiyaçları karşılama vb. amaçlarla verilen bağışlar, krediler ve borçlar olarak 
tanımlanmaktadır.65 Gönüllülük esasıyla yapılan yardımların çok önemli 
faydaları olsa da belirli sorunlara da sahiptir. Ülkeler ve uluslararası kuruluşlar 
yaptıkları yardımlarla; 
•	 Yardımlar, eşitsizlikleri gidermek amacıyla dünyayı daha adil bir hâle 

getirmeyi,
•	 Yoksulluğu azaltmak için önemli bir araç olmayı, 
•	 Gıdaya erişemeyen kesimlere yeterli gıda tedarikinin yapılmasını 

sağlamayı, 
•	 İhtiyacı olanlara önemli tıbbi ekipman tedarikinin yapılmasını sağlamayı, 
•	 Özellikle kız çocukları ve engelli bireyler başta olmak üzere herkesin 

eğitim ve öğretime erişimin sağlamayı, 
•	 Ekonomiye bir katkı olarak ticari ilişkilerinin geliştirmeyi,
•	 Kalkınma için önemli bir araç hâline gelen teknolojiye erişim sağlamayı, 
•	 Uzun vadede ülkelerin bağımsız olmasını, 
•	 Önemli altyapı yatırımlarının yapılmasını, 

7. Salgın Sonrası Dönemde ve Rusya'nın 
Ukrayna'yı İşgalinin Ardından Çok Taraflılık 
için Daha Fazlasını Yapmak
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•	 Tarımsal süreçlerin optimizasyonunu sağlamayı,
•	 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ve iklim hedeflerine 

ulaşılmasını desteklemeyi,
•	 Toplumun refah seviyesini artırmayı hedefledikleri için yapılan yardımların 

avantajları bulunmaktadır. 

Yapılan bu yardımların etkinliği, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği 
sorgulanmaktadır. Ayrıca kısa vadeli çözümler sunmaktadır. Özellikle yapılan 
mali yardımlarda, yönetişim eksikliğinden dolayı yoksul ülkenin hükümetinin 
verilen yardımı nasıl kullandığı en büyük soru işaretini oluşturmaktadır.
Küreseli etkileyen salgınlar ve savaşların, muazzam seviyelere ulaşan insani 
ve ekonomik maliyetleriyle sürekli olarak yüzleşmemek için uzun vadeli 
hedefler ve eylemler ortaya koyulmalıdır. Bu yüzden gelişmekte olan ülkelere, 
mali yardımda bulunmaktan ziyade yoksulluğa sebep olan başlıca sebeplerle 
mücadele etmesi ve neleri nasıl yapması gerektiğini (know-how) aktarmak çok 
daha etkili olacaktır. “Stratejik yatırımlar” uluslararası, ulusal veya yerel ekonomi 
için stratejik öneme sahip, istihdamı artıran, üretimin yeniden planlanmasına 
yardım eden, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada yardımcı ve sosyal 
adalet, kapsayıcılık ve denge gibi ilkelere dayanan yatırımlardır. Az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelere, stratejik yatırımlar yapmak gerekmektedir.  

DSÖ dışında, 31 Ekim 2021 tarihinde G20 liderleri tarafından başlatılan Sağlık 
Görev Gücü-Ortak Finans girişimi etkin koordinasyon, farklılıklar arasında 
köprü ve ortak eylemler içerecek şekilde uygulamalarına başlamalıdır. Sağlık 
Görev Gücü çok taraflılığın bir enstrümanı olarak salgın sonrası dönemde yerini 
alacak yeni çok taraflı finansman mekanizması ve küresel sağlık güvenliği için 
kritik öneme sahip olabilir. 

Salgından çıkarılacak dersler ile çok taraflı kurumların, AB'nin ve Türkiye'nin 
şu an için yapması gereken özellikle orta ve düşük gelirli ülkelere ihtiyacı olan 
COVID-19 aşılarını sağlamanın yanı sıra, aşı üretimi için gerekli olan teknoloji 
transferlerini genişleterek ve Ar-Ge çalışmalarını teşvik ederek düşük gelirli 
ülkelerin aşı üretim kapasitesini artırmak için destek olmaktır. Bu çabayla 
birlikte küresel acil sağlık sorununun ötesine geçecek yapısal faydalara katkı 
sağlamalıdır. 

Ukrayna'nın işgalinin ardından yapılan yardımlara bakıldığında, işgalden 
itibaren başta ABD ve AB olmak üzere birçok devlet askerî ve insani yardımlarda 
bulundu. Ancak bu yardımların sürdürülebilirliği ve Ukrayna'nın işgalin yıkıcı 
etkileriyle mücadele etmesindeki kabiliyetine olan etkileri oldukça sınırlı ve 
anlıktır. Ancak AB'nin, savaş nedeniyle büyük hasara uğrayan Ukrayna'nın 
yeniden inşa edilebilmesi için düzenlediği konferansta, 6 milyar dolardan fazla 
yardım yapma planında66 olduğu gibi, Ukrayna'nın altyapısından ekonomik 
sistemine kadar dönüşümünü sağlayacak yatırım başlığı altındaki yardımlar, 
hedeflere ulaşmaya yardımcı olacaktır. 
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7.2 Daha Güçlü Uluslararası Kuruluşlar

Hâlihazırda COVID-19 salgınından zarar görmüş olan ülkeler, bahsedildiği 
gibi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile daha da derinleşen krizlerle boğuşmakta.  
Savaşın devam etmesi durumunda enflasyonist baskıların daha da artacağı 
düşünüldüğünde, dünya toplumunu zor günler beklemektedir. Bahsedilen 
sorunlar, topyekûn bir mücadele gerektiğinden ve birçok ülkenin bu 
sorunlarla mücadele etmek için yeterli kabiliyeti olmadığından, çok taraflı 
kurumlara çok fazla iş düşmektedir. Ancak şu an, çok taraflılığın işleyemeyen 
mekanizması karşısında dünya çözümsüzlüklerle karşı karşıyadır. Salgına hızlı 
bir yanıt veremeyen ve müdahale edemeyen, Ukrayna'nın işgalini ve Rusya'nın 
saldırgan tavrını önleyemeyen mevcut çok taraflı kurumların yenilenmesi veya 
reform yapılması gerekmektedir.

Çok taraflı kurumların revizyonu veya reformları, üye ülkelerin onayını 
gerektirdiği için bu eylemleri gerçekleştirmek güç bir hâle gelmektedir. 
Salgın sonrası dönemde yapılması gereken reformlara baktığımızda, 
DSÖ'nün finansmanının daha güvenli ve çok taraflı bir temele oturtulması 
ve temel rolünü daha etkin bir şekilde yerine getirmesi için güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Mevcut sorunlar bağlamında reforme edilmemiş bir DSÖ, 
gelecek salgınlar için yaşadığımız senaryoyu bizlere yeniden yaşatabilir. 

İkinci olarak BM, DTÖ, IMF ve Dünya Bankası'nı yeni bir dönem için yeniden 
hazırlamalıyız. Çok taraflılığa ve nihai olarak küresel barışa ve refaha erişmek 
amacıyla kurulan tüm bu kurumlar İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulmuştu 
ve şimdi de o dönem olduğu gibi kutuplara ayrılmış ve güvensizliklerin 
sürdüğü bir ortam bulunuyor.

Başta BM olmak üzere çok taraflı kurumların hepsi, 21'inci yüzyılın gereklerine 
ve gerçeklerine göre mevcut yapılarını güçlendirmelidir:
•	 Kurumlar kamuoyuna açık operasyonel politikalara sahip olmalıdır. 

Çünkü kamuoyuna açık politikalar, bu kurumların meşruiyetini ve kamu 
güvenini artıracaktır. 

•	 Şeffaf ve hesap verilebilir mekanizmalar inşa ederek başarı ve 
başarısızlıklardan geri dönüş alınmasını da kolaylaştıracaktır. 

•	 25 Şubat 2022'de, BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın işgalini önlemek 
için karar alınamaması örneğinde olduğu gibi - Rusya daimî bir üyedir 
ve kararları reddetme hakkı vardır- çok taraflı kurumların karar alma 
mekanizmalarında reform yapılması gerekmektedir. 

•	 Çok taraflı kurumların, ulus ötesi zorlukları ortak mücadele ile ele almak 
ve ortak mücadeleyi daha verimli kılmak için küresel yönetişim açığını 
kapatmalıdır. Çünkü bu açıkla birlikte, çok taraflı sistemin güvenirliği ve 
otoritesi sarsılmaktadır. Güçlendirilmiş bir küresel yönetişim modeli, çok 
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taraflı kurumların, hegemon ülke tarafından domine edilmesini ve keyfi 
olarak politika dikte edebilen bir dünya otokrasisine dönüşmemesini 
sağlar. 

7.3 AB'yi Çok Taraflılığın Güçlü Bir Paydaşı Hâline Getirmek

Normatif değerlerin ve küresel yönetişimin savunucusu olan AB, çok taraflı 
kurumların reformunda daha fazla sorumluluk almalıdır. Nedeni, AB'nin, 
anlaşmaları gereği, çok taraflılık ilkeleri ve BM Şartı ile uyum ve tutarlılık 
konusunda en çok irade gösteren topluluk olmasıdır.67 Ancak, AB'nin, BM ve 
diğer çok taraflı kurumlar ağı içerisindeki rolü, iç ve dış engellerle sınırlıdır. Dış 
engellerin başında, AB'nin bölgesel bir örgüt olması ile çok taraflı bir sistemde 
sınırlı bir şekilde tanınmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bakıldığında BM 
de dâhil olmak üzere çok taraflı sistem hâlen ulus devletlere dayanmaktadır. 
AB'nin çok taraflı sistemdeki temsilinin artması ve bu temsilin uzun vadeli 
değişimi için mevcut bağlamda etkisini artırması gerekmektedir. 

•	 Çok taraflı kuruluşlarda AB temsiline bakıldığında;
•	 BM Genel Kurulu Gözlemcisi, 
•	 Avrupa Merkez Bankası IMF gözlemcisi
•	 Üye ülkeler; Fransa BM Güvenlik Konseyi daimî üyesi, 27 Üye ülke BM 

üyesi, FAO üyesi, DTÖ üyesi; AB ve 3 üye ülke G7 üyesi ve; 3 üye ülke G20 
üyesi; AB ve 21 üye ülke OECD üyesi. 

AB'nin mevcut bu durumu ideal olmaktan uzaktır. AB'nin etkinliğinin ve 
temsilinin iyileştirmesi hem içsel hem de dışsaldır. Bir yandan dikey tutarlılık 
(AB ve Üye Devletler) ve yatay tutarlılık ( AB kurumları ve politikaları arasında) 
vurgusu yapan Lizbon Antlaşması doğrultusunda iç reformlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ayrıca AB ve Üye Devletleri, ortak bir ses ve temsil için 
çabalamalıdır. Ayrıca çok taraflılığı teşvik edecek bir hegemon güce ihtiyaç 
olduğu gibi çok taraflılık konusunda AB'nin motoru olacak bir Üye Devlete 
ihtiyaç vardır. Özellikle Fransa-Almanya yakınlaşmasının gerçekleşmesi ile 
tarihi bir ekseni yeniden yaratmaları Avrupa bütünleşmesinin ivme kazanması 
gibi AB'nin temsil ivmesini artıracaktır. 

Fransız-Alman yakınlaşmasıyla daha kapsayıcı ve daha kapsamlı hâle gelen 
AB'yi çok taraflı kurumlarda tesis etmek, BM ve diğer çok taraflı kurumların 
başarılı bir yenilenme sürecine girmesi için siyasi bir kaldıraç olacaktır. Ayrıca 
AB'nin özelikle diğer kıtalardaki (Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu) en 
güvenilir ortaklardan birisi olması, çok taraflı kurumların bölgesel örgütlerle 
düzenli bir siyasi koordinasyonu sağlaması ve ihtiyaçlarına cevap vermesi için 
önemli bir rol oynamasını sağlayacaktır.
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Salgın ve işgal sonrası yeni bir post-hegemonik dönemde AB; çoğulcu, çok 
katmanlı birçok taraflılık için ortak bir bakış açısı arayarak, ülkeler ve bölgesel 
aktörlerle kültürel/siyasi diyalog ve yakınlaşmayı teşvik edecektir.

7.4 İklim ve Çevre Konularında Çok Taraflılık

COVID-19, iklim değişikliği ile mücadelede önemli etkileri olan küreselleşmeyi, 
çok taraflı dünya düzeni ve jeopolitik bağlamı yeniden şekillendirdi.68 Salgında 
dünya, hâlihazırda bir kriz olan iklim kriziyle ilgilenmeyi bırakıp tüm dikkatini 
öncelikli olarak sağlık güvenliğine ve salgının getirdiği kapanmalar nedeniyle 
oluşan ekonomik kaybın giderilmesine odaklandı. Ülkelerin bu duruma yönelik 
endişesi, büyük hedeflerle 31 Ekim-13 Kasım 2021 tarihinde toplanan 26'ncı 
Taraflar Konferansı'nın (COP26) hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına da neden 
olmuştu.69 Ülkelerin ekonomilerini canlandırmak için üretimi artırarak karbon 
emisyon yoğunluğunu artıracakları düşünüldüğünde ülkelerin emisyon azaltım 
hedeflerine ulaşıp ulaşmayacağı şüpheli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Hem ulusal hem de çok taraflı çabaların düşüşü, iklim değişikliği ile mücadele 
için ciddi sonuçlara işaret etmektedir. Çünkü iklim değişiklikleriyle baş etmek, 
çok taraflı angajmanları gerektirmektedir ve COVID-19 ile yeniden yükselen 
milliyetçi söylemler ve ulusal çıkarlar için iklim değişikliği ile ilgili politikaların 
ötelenmesi tehlikeli bir sinyaldir. Uluslararası kurumları güçlendirmek ve 
uluslararası anlaşmalara uymak, sorunu etkin bir şekilde ele almak, devletlerin 
şu an için önündeki tek çözümdür. 

İlk olarak, iklimi olumsuz etkileyen faaliyetleri durdurmak konusunda 
uzlaşmaya varmak, sorunları yeniden önceliklendirmek, iklim hedeflerini 
belirlemek ve iklim uyum stratejilerini çerçevelemek için çok taraflı kurumların 
ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir.  İkinci olarak iklim değişikliği ile 
etkin mücadelede gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yeterli finansal 
ve teknolojik kaynağın aktarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Üçüncü olarak ise 
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni güçlendirerek küresel çok taraflı bir 
düzenin yeniden canlandırılması elzem hâle gelmektedir. 

7.5 Küresel Güvenlik için Çok Taraflılık

Çok taraflılığın özü kolektif güvenlik arayışıyla küresel düzeyde barış ve istikrarı 
oluşturmak ve bu durumu sürdürmektir.70 Bu bağlamda çok taraflılık ve güvenlik 
birbirine sımsıkı bağlıdır. Ancak 21'inci yüzyılın çok taraflılığı ve güvenliği için 
yeni eklemeler yapılmalıdır. 

Siyaset bilimci Mearsheimer, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının Batı 
müdahalesinden kaynaklandığını iddia etmektedir. Özellikle, ABD'nin, NATO'yu 
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doğuya doğru genişletmeye çalışması - örneğin Ukrayna ile ilişkilerini 
geliştirmek istemesi - nükleer silahlı güçler arasındaki savaş olasılığını 
artırdığını ve Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırı pozisyonunun temelini attığını 
savunmuştur.71 Mearcheimer'ın savından yola çıkarak, küresel güvenliğin 
sağlanması için NATO gibi askeri ittifakların yayılımdan ziyade, küresel barış 
ve istikrarın varlığı için çalışan çok taraflı kurumların çatısı altında, ülkelerin 
savunma ve güvenlik kapasitelerinin artırılması desteklenmelidir. 

Güvenliğin, ayrıca çok taraflılık nezdinde yenilenme stratejisine ihtiyacı vardır. 
Bu yüzden acil bir şekilde güvenliğin çoklu boyutlarını ele alacak stratejinin 
içerisinde dijital dünyanın ve siber uzayın yeni boyutları olmalıdır. Çok 
taraflılığın, güvenliğin tesisi içim yapması gerekenler dışında ülkelere de görev 
ve sorumluluklar düşmektedir. Bu yüzden yenilenecek strateji ile ülkelerin dış 
eylemlerinde ve politikalarında çok taraflı ortaklıklarını güçlendirecek, karar 
alma süreçlerinin etkinleştirilmesine yardımcı olacak ve iç ve dış eylemlerini 
birbiriyle ilişkilendirmelerini sağlayacak politikalar belirlenmelidir. 

7.6 İnsan Hakları ve Demokrasi Alanında Çok Taraflılık

COVID-19 salgınını, otokratik rejimlerin eylemlerinin güçlenmesine neden 
olurken, sağlık krizinin ötesinde ekonomik krizleri de derinleştirerek ülkeler 
içinde ve arasında eşitsizliğin büyümesini tetiklemiştir. Ayrıca salgın kadınlar, 
LGBTIQ bireyler, yoksullar, göçmenler, mülteciler, engelliler, çocuklar ve kayıt 
dışı çalışanlar üzerinde olumsuz etkilere neden oldu. Tüm dünya ülkelerinin 
salgın sonrası dönemde hassas gruplara yönelik desteğini artırması ve daha 
kapsayıcı politikalar izlemeleri gerekmektedir. 

Ukrayna'daki durum, Suriye, Yemen ve Etiyopya'daki yıkıcı çatışmaların 
kanıtları ve ulusal politikalarda yenilenmiş bir otoriterlik ve popülizm 
karşısında demokrasinin güçlendirilmesi için daha etkili bir çok taraflılık 
gerekmektedir. Siyasi sorunların şiddet ve güç kullanımı ile çözümlenmesinin 
yerine diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülme olasılığını artırmak için çok taraflı 
kurumlara bağlanmış ve finansmanı garanti edilmiş bağımsız yerel, ulusal ve 
uluslararası sivil toplum kuruluşları güçlendirilmelidir. 

7.7 Dijital Alanı Güvenilir Bir Yer Hâline Getirmek 

Dijital devrim veya dijitalleşme, bugün küresel olarak görülmemiş bir hızla 
gelişen dünyada en büyük güçtür. Gelinen noktada, siber uzay üzerinde 
hakimiyet kurmak için jeostratejik rekabet çağı başlamıştır.  Dünyanın 
dört bir yanındaki uluslar, teknolojideki gelişmeleri şekillendirebilmeyi ve 
dijitalleşmenin jeopolitik olarak sunduğu avantajlardan faydalanabilmeyi 
istemekte. Yeni dijital teknolojileri ve dijital gelişmelerin toplumsal etkilerini 
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kontrol etme yeteneklerini tesis etmeyi sürdürmeyi, dijital alanın sunduğu 
tehditlerden korunmayı istemektedir. Dijital egemenlik denilen bu olgu 
herkes için yeni olsa da özellikle salgının ve işgalin ardından, dijital egemenlik 
politik gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son on yılda dijital alana egemen olma, dijital konulardaki politika 
söylemlerinin ve jeopolitik rekabetin merkezi haline gelmiş durumda. 
Özellikle liberal dünyanın dışındaki güçler, çevrimiçi uygulamaların ve ağ 
bağlantılı iletişimin yükselişini mevcut siyasi sistemlerine bir tehdit olarak 
görmektedir. İlk olarak Çin, siber egemenlik veya internet egemenliği olarak 
çerçevelediği dijital egemenlik fikrini yayarak ve geliştirerek, kendi dijital 
egemenliğini tesis etmeye başladı.72 Çin örneği, internetin ağ mimarisinin 
tamamlayıcı özelliklerine, önce yurt içi, daha sonrasında uluslararası düzeyde 
müdahale ederek, internet üzerinde egemen gücün nasıl ifade edileceğinin 
pragmatik örneğini sunmakta. Sonrasında Rusya ve diğer yarı-otoriter rejimler 
tarafından da dijital olarak egemen olma fikri uyarlanmaya başlamıştır.73 Çin 
tekno-otoriterizmi ile ABD'nin gözetleme kapitalizmi modeli arasında tercih 
yapmaktan ziyade74;
•	 Bilgi toplumunun yerelleşmesi ve toplumun dijitalleşmesi,
•	 Dijital alanın gelişimi için normatif çerçevenin oluşturulması, 
•	 Dijital alana erişim eşitsizliklerinin giderilmesi,
•	 Siber güvenliğin tesis edilmesi, veri yönetişimin sağlanması ve kişilerin 

verilerinin mahremiyetinin korunması,
•	 Dijital alanda da insan haklarının bir temele oturtulması, 
•	 Yapay zekanın ve dijital dönüşümün emek ve üretim modelleri üzerindeki 

etkisinin araştırılması için dijital alanın küresel iş birliğinin sınırlı 
kapsamında dijital yönetişim inşa etmek ve kurallara bağlamak oldukça 
önemli hâle gelmiştir. 

Bu bağlamda AB'nin dijital alanı düzenlemek ve dijital alandaki çeşitlenen 
aktörlere karşı egemenliği tesis etmek için önde gelen bir aktör olarak 
yaptıkları ve eylemleri oldukça önemlidir. Nihai olarak ise hiper bağlantılı bir 
dünya toplumu ve güvenilir bir dijital alan için “tekno-demokrasi” kavramı 
ülkeler tarafından talep edilmeli ve uluslararası hukuk tarafından yasal 
dayanağı oluşturulmalıdır. 

7.8 Göç Sorununu Çözmek için Çok Taraflılık 

Küreselleşmenin ve karşılıklı bağımlılığın bir konusu olmasına rağmen küresel 
göç yönetişimi için sağlam bir kurumsal ve normatif çerçeve geliştirilmesi, 
devletlerin egemenlik kaygıları ve farklı devlet çıkarları nedeniyle oldukça 
güçtür. 2018 yılında BM himayesinde 164 ülke tarafından kabul edilen Güvenli, 
Sistemli ve Düzenli Göç için Küresel Mutabakat, dünya nüfusunun %3,6'sını 
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teşkil eden göçmenlerin haklarının korunması ve göç olgusunun uluslararası 
düzeyde çözüme kavuşturulması için geniş katılımla imzalanan ilk belgedir. 
Belge, çok taraflı göç yönetişiminin güçlendirilmesi için bir kilometre taşıdır. 
Ancak yine de bu sözleşme zulüm dışındaki nedenlerle göç eden insanlara 
sistematik koruma sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Ayrıca aynı yıl kabul 
edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ta da mültecilerle ilgili sorumluluk 
paylaşımı sorunu yer almaktadır.

Yunanistan sınırında mültecilerin donarak ölmesi ve denizde itme gibi 
uygulamaları, AB'nin Ortadoğu ve Asya'dan gelebilecek mülteci akışlarını 
durdurmak için Türkiye'yi ve Kazakistan'ı koridor olarak kullanması 
karşısında çok taraflı kurumların bu uygulamaları görmemesi, varlık sebebini 
sorgulatmaktadır. İnsanı kalkınma temelinde çok taraflı kuruluşların 
hepsi, ortak eylemler yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı mülteci çözümleri 
amaçlamalıdır. 

7.9 Güçlü Bir Çok Taraflılık için Finansmanı İyileştirmek 

Çok taraflı iş birliğinin gelişmesi için finansman kaynaklarının genişletilmesi ve 
çeşitlendirilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği ve diğer çevresel tehlikelere 
karşı dayanaklığı artırmak, çevresel bozulmayı iyileştirmek ve barışı inşa etmek 
için geniş fonlara ihtiyaç vardır. Bu yüzden gelişmiş ülkelerin gelişmemiş/
gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı ve teknik yardım sağlama ilkesi 
Paris İklim Anlaşması'nda belirlenmişti. Yine de afet yardımı, çatışma sonrası 
yeniden yapılanma veya iklim finansmanı ve diğer küresel sorunlar için büyük 
finansman vaatleri gerçekleştirilmemekte ve bu durum endişe vermektedir. 
Örneğin, 2009'daki Kopenhag İklim Zirvesi'nde, gelişmiş ülkeler 2020 yılına 
kadar gelişmekte olan ülkelere yıllık 100 milyar dolar iklim finansmanı sağlama 
sözü vermiş, ancak 2021 yılına gelindiğinde hedefin yaklaşık 80 milyar dolarını 
karşılamışlardır. 

Güven, iş birliği için vazgeçilmez bir temeldir. Verilen taahhütlerin 
gerçekleştirilmemesi, ülkelerin çok taraflılığa dair güvenini zedelemektedir. 
Çok taraflı düzeyde güven inşa etmenin kilit bir yolu olarak gelişmiş ülkeler, 
iklim değişikliği, insani yardım, yatırım ve diğer konularda uluslararası 
finansman yükümlülüklerini hızlı ve tam olarak yerine getirmelidir. 



54

“Salgınların üstesinden gelmek ve savaşın önüne geçmek” dünya için acil 
görev olmaya devam etmektedir. COVID-19, gelecekte salgınların muhtemel 
habercisidir. Birçok bilim adamı, küresel anlamda güçlendirilmiş proaktif 
stratejiler olmadan, küresel sağlık tehditlerinin daha sık ortaya çıkacağı, daha 
hızlı yayılacağı konusunda çeşitli uyarılarda bulunmakta.75 Dünyanın azalan 
biyoçeşitliliği ve ayrılmaz bir şekilde bağlantısı olduğu “iklim kriziyle” birlikte 
“bulaşıcı hastalık tehditleri”, zamanımızın birincil uluslararası sorunlarını 
temsil etmektedir. Salgınlar çağının bu yeni gerçekliğini kabul etmemiz 
gerekmektedir. Kendimizi uluslar içinde bir bütün toplum olarak görmeli 
ve bu sorunların küresel düzen üzerindeki derin sonuçlarını hafifletmek için 
uluslararası alanda nasıl iş birliği yapılacağını yeniden düşünmeliyiz. Bu yüzden 
çok taraflılığı mümkün olduğunca etkili kılmak için koşulların gerçekçi bir 
şekilde değerlendirilmesi ve çok taraflı siyaset özelliklerinin akıllıca anlaşılması 
çok önemlidir. 

COVID-19 yorgunluğu76 kaçınılmaz olarak etkisini sürdürürken ve Rusya'nın 
işgali ile yeniden değişim yaşayan uluslararası sistemde, zorluklarla nasıl başa 
çıkılır veya bu zorlukların olumsuz etkilerine nasıl karşı koyulabilir? Tüm bu 
soruların cevabı ülkelerin, küresel zorluklara karşı çözüm sunma kapasitesine 
ve ortak çıkarları için ne kadar fedakârlık yapacağına bağlı gibi gözüküyor. 
Ancak şimdiden yapılabilecek birkaç yorum bulunmakta:
•	 Salgının gidişatı aşı milliyetçiliğinin kök salmasıyla, salgınla ağır bir şekilde 

mücadele eden ülkelere aşı tedariki yapılmasının önüne geçmiş ve salgının 
süren etkilerini uzatmıştır. Ayrıca bazı Afrika ülkelerine aşılar gönderilmiş 
ancak aşıların tedariki uzun sürmesinden dolayı aşıların son kullanım 
tarihi geçmiş ve aşılar imha edilmişti. Bu örnekten yola çıkarak, şimdiki 
ve gelecekteki salgınlarla mücadelede aşıların tedariki, kolektif küresel 
iyi niyete odaklanılarak kısaltılacak bir politika seçimi hâline gelmesi 
gerekiyor. Bu yüzden aşı tedariki yapan ülkeler, özellikle tedarik yapılması 
güç olan ülkelere aşı üretimi ile ilgili bilgi, deneyim ve teknolojilerini 
aktarmalıdır. Örneğin, bazı Afrika ülkelerine aşılar gönderilmiş ancak 
tedariki uzun sürdüğü için aşıların son kullanım tarihinin geçmesiyle 
birlikte aşılar imha edilmişti. 

•	 Dünya değişmekte ve değişim son yıllarda aşırı bir hız kazanmaktadır. 
Küresel ısınma, COVID-19 salgını, dijitalleşme ve otomasyon, doğuya 
ve güneye doğru küresel bir güç kayması ve Avrupa'da Rusya-Ukrayna 
savaşının ardından artan güvenlik endişesi, yaşanan enerji krizi ve kapıyı 
çalan gıda krizi… Kısaca 20'nci yüzyılın ikinci yarısı entegrasyon çağıyken, 
21'inci yüzyılın giderek artan bir şekilde birbirinden uzaklaşma çağı 
veya aktörler tarafında hizalanma çağı olacağı düşünülmektedir.77 Bu 

8.Sonuç 
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hizalanmanın ise Soğuk Savaş'ta olduğu gibi Batı ve Doğu arasında - 
ancak yeni aktörlerin de eklendiği - bir manzara sunuyor. 2022 ve 2023, 
stratejik rekabet alanlarının genişleyerek, AB-ABD ile Çin-Rusya-Hindistan 
kanadı güçleri arasında çarpışmanın yaşanacağı bir dönemi işaret ediyor.  

AB ve Türkiye'nin salgın ve işgal sonrası dönemde; güvenlik, sağlık, göç, iklim, 
sınır güvenliği ve ekonomi dâhil olmak üzere birçok alandaki sorunların 
çözümü için birlikte hareket etmesi kuşkusuz tekil çabalarından daha olumlu 
sonuçlar doğuracaktır. Öte yandan Ukrayna savaşının değiştirdiği günümüz 
koşullarında giderek daha önem kazanan “jeopolitik Avrupa”nın hayata 
geçebilmesi için Türkiye ile mevcut ilişkinin güçlendirilmesi gerektiği de 
ortadadır. 

Türkiye, AB'nin de dâhil olduğu çok taraflı kurumların hemen hemen 
hepsinde yer almaktadır (G7 hariç). Bu durum, iki tarafın hem karşılıklı hem de 
çok taraflı kurumlar nezdinde birlikte çalışabilirliğini artırmaktadır. Ekonomik 
toparlanma, başarılı ve iklim mücadelesine hizmet eden bir dijital dönüşüm, 
Avrupa güvenliğinin sağlanması ve küresel anlamda barış ve istikrarın 
desteklenmesi, sınır güvenliğinin sağlanması, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri'nin gerçekleştirilmesi, göçün ana sebeplerinin engellenmesi ve 
küresel tedarik zincirlerinin önündeki engelleri kaldırarak uluslararası ticaretin 
geliştirilmesi gibi bugün yüzleşilen önemli konulara kalıcı ve uzun vadeli 
çözümlerin oluşturulması için Türkiye ve AB, aynı yolda giderek çok taraflılığı 
birlikte  desteklemelidir. 
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