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 “Barış Ortamı [İnşası]: Yeni bir 
Risk Döneminde Güvenlik” 

 

Hubel’i çağrıştıran Nobel geleneğinin ilhamıyla hareket eden İsveç menşeli Uluslararası Barış 

Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Mayıs 2022 tarihli ve “Barış Ortamı [İnşası]: Yeni bir Risk 

Döneminde Güvenlik” başlığını taşıyan raporunda, dünyanın birbiriyle çakışan iki önemli 

sorundan kaynaklanan bir “felaket” durumu ile karşı karşıya bulunduğunu ileri sürüyor. Rapor, 

“çifte kriz” adını verdiği ve “çevre krizi” ile “güvenlik krizi”nin bir bileşimi olduğunu ileri sürdüğü 

bu duruma karşı, hükûmetler ve sivil toplum bileşenlerine, “acilen işbirliği” yapılması ve tedbir 

olarak sunulanlara “derhal uyum” sağlanması çağrısında bulunuyor.  

Ekolojik sorunlar çözülemediği sürece, “güvensizlik, istikrarsızlık ve çatışma riskleri”nin artmaya 

devam edeceğini belirten, önümüzdeki on yıllık sürecin “iklim değişikliği ile biyolojik çeşitlilik” ve 

dolayısıyla “güvenlik” açısından kritik bir on yıl olacağını ileri süren rapora göre,  mevcut felaket 

eğilimleri ancak “sonuçları yönetme” ve “sebeplere gerekli aciliyetle eğilme” stratejilerinin hem 

“eş zamanlı” hem “tam olarak” uygulanmasıyla tersine çevrilebilir.  

Bu kapsamda, rapor, aslında bir iktisat terimi olan ve “para krizi” ile “bankacılık krizi”nin 

bileşimini ifade eden “çifte kriz” tanımlamasını “çevre krizi” ile “güvenlik krizi” olarak tarif ettiği 

duruma uyarlamaya çalışmaktadır. Ne var ki gerek ekonomi gerekse uluslararası ilişkiler alanında 

iki farklı kriz arasında kurulan ilişkinin bir tür indirgeme olduğu söylenebilir. Çünkü her iki alanda 

da söz konusu “çifte kriz” durumunun oluşmasında birçok faktörün etkisinin bulunduğu 

bilinmektedir. Gerek ekonomi gerekse uluslararası ilişkiler alanında, çözüm arayışlarının bir 

parçası olarak, söz konusu terimlerin ortaya çıkışını da beraberinde getiren sorunlar esas 

itibarıyla serbest piyasa ve ilişiğindeki ideolojilere temellenen çok faktörlü sistemsel sorunlardır. 

Aslında “dayanışma” vesilesi olan (olması gereken) “halk sağlığı” ve “çevre” gibi konularla ilgili 

sorunlar ile “güvenlik krizi” arasında kurduğu “doğrudan” ilişkinin “zorlama” ve fakat “gerekli” 



bir ilişki olduğunun farkında olan rapor, tezini geliştirmek veya pekiştirmek üzere “çevrenin 

korunması”nın “güvenlik ve refahın temeli” olduğunu ileri sürüyor. Çevrenin korunması için ise 

raporda doğrudan ifade edilmemekle birlikte, “fedakârlık” gerekmektedir. Rapor’da hiç ifade 

edilmeyene gelince, bu fedakârlığı gerçekte kimin veya kimlerin yapmak durumunda kaldığı veya 

kalacağıdır. Halk sağlığı ve çevre gibi “hassas konular”ı işlevini kaybetmek üzere olan “sistemi 

kalibre etmek” üzere araçsallaştıran Batı Avrupa/ABD grubu, Siyahlar başta olmak üzere Türk, 

Arap, Hintli ve Malay gibi adeta bu tür bir fedakârlığa teşne “öteki dünya”dan klasik tekrarı 

aramaktadır.  

Kökleri “klasik sömürgecilik” geçmişine dayanan derin bir “sınıfsal ırkçılık”ın yansıması olan bu 

arayış, İndus Nehri üzerinden Hindistan ile Pakistan arasında (hatta Çin ve Afganistan gibi komşu 

ülkeleri de ilave ederek), bozulan çevre şartlarını gerekçe göstererek, çatışma kurgulamaktan 

geri durmama davranışında ifadesini bulmaktadır. Amaç, büyük ölçüde, dünya halklarının 

(hükûmetler, sivil toplum kuruluşları ve diğer “kullanışlı” aktörler aracılığıyla) ‘bilimsel veri’lerin 

araçsallaştırıldığı ‘tehditler’ ile önce “tehdit” edilmesi sonra “tahdit” edilmesidir. 

En önemli meselesinin, meşruiyeti son derece tartışmalı yöntemlerle tescil ettirdiği hayat 

standardını korumak olan İsveç’ten, tabutuna konacak parçası kalmamış Filistin’e “dünya 

felaketin eşiğinde acilen tedbir almalıyız” diye çağrıda bulunmak ne kadar anlamlıysa, bu tür 

tehdit üretim merkezlerinin sofistike silahlarının yanı sıra “sivil toplum kuruluşu” gibi 

enstrümanları ellerinden alınıp yerine ya “kalaşnikof” ya “kasatura” tutturulacağı ya da buna bile 

fırsatlarının kalmayacağı günlerin yakın olduğunu sezemeyecek kadar “naif” olduğunu düşünmek 

de o kadar anlamlıdır. 

Bu çarpıcı zıtlıklar, öncelik sıralamasında sistematik hatalar yapıldığını göstermektedir. Bu 

hatalar veya tercihler silsilesi dolayısıyla çoğu durumda çözüm olarak sunulanların, çözüm 

olmaması ya da yeni ve daha büyük sorunları beraberinde getirmesi gibi bir durum söz 

konusudur. 

Nitekim aynı tarihte ve yine İsveç menşeli Çevre Enstitüsü (SEI) tarafından yayınlanan 

“Stockholm+50: Unblocking a Better Future” başlıklı başka bir rapor “refahı sürdürmenin tek 

yolu yaşam tarzımızı bütün yönleriyle yeniden gözden geçirmek”tir demekte ve çözüm 



politikalarının yeni sorunların kaynağı olma potansiyeline dikkat çekmektedir. Ne var ki temelleri 

ekonomi alanında Bretton Woods sistemi ve çevrecilik alanından “Stockholm’72” gibi politika 

çerçevelerine dayanan yaklaşımların dünyayı getirmiş olduğu noktaya ilişkin itiraf niteliğindeki 

bu ifadeler benzer “dayatmaların” farklı ambalajlarla yeniden sunumunun da ifadeleridir. 

Hayat standartlarından taviz vermek niyetinde olmayan ve fakat muhalefet potansiyeli giderek 

yükselen ülkelerin “büyüme”sini ve “silahlanma”sını da bir “tehdit” olarak gören Batı 

Avrupa/ABD grubunun endişelerinin, SIPRI gibi “barış araştırmaları” enstitülerine, yeni bir 

jeopolitik “egemenlik mücadelesi”nin gereği olarak, “silahsızlanma” ve “barış” telkini misyonu 

yüklediği anlaşılmaktadır. Söz konusu mücadele, öteden beri gerek konvansiyonel gerekse 

nükleer “silahlanma” ve “her şeye rağmen büyüme” hedeflerini ısrarla yükseltenlerin 

öncülüğünü yapan ve dünyanın işaret edilen noktaya gelmesinin en büyük sebebi olduğu rapor 

tarafından da teyit edilen Batı Avrupa/ABD grubunun “varoluş mücadelesi”dir. 

Bu ve benzeri raporların sadece kapsamlarından değil bizzat mevcudiyetlerinden 

çıkarsanabilecek belki de en önemli sonuç “yeni bir bakış açısı”na, başka bir ifadeyle 

“paradigma değişimi”ne ihtiyaç olduğudur.  

Dünyada, kendilerinin çekirdeğini oluşturduğu, meşru bir düzen olduğu varsayımına dayanan ve 

değişime yönelik ihtiyacı, tespit ettiği sorunların kaynağını teşkil eden siyasi ideolojiyle 

ilişkilendirmekten kaçınan rapor, hükûmetleri, halklara “gayrimeşru” yöntemlerle “dayatılmış” 

Paris Sözleşmesi gibi sözleşmelerin gereğini yapma konusunda “daha hızlı” hareket etmeye 

çağırmayı “misyon” addetmektedir. 

Sonuç olarak, “halk sağlığı” gibi sosyolojik, “Ukrayna” gibi jeostratejik operasyon alanlarında, son 

üç yıllık süreçte “olup-biten”lere istinaden dünyanın “büyük bir felaket”in eşiğine geldiğini tespit 

eden SIPRI raporunun, “niyet problemi” dolayısıyla yapmadığı veya “ufuk problemi” dolayısıyla 

yapamadığı daha önemli tespit dünyayı bu noktaya getiren “asıl sebepler” ve “gerçek 

sonuçlar”ın ne olduğuna ilişkin tespittir. Dünya daima felaketin eşiğinde olmanın belki de 

yegâne mekânı ve hayat daima felaketin eşiğinde olmanın belki de yegâne formu olmakla 

birlikte, bu tür raporlarda kastedilen felaket, adil rekabeti “göze alamadığı” için, rekabeti bir 

bakıma rekabet krizi çıkararak aşma çabası içindeki (ki bu güçlünün zayıfı ezme niyetini 



gizlemenin bir ifadesi olan “win-win” aldatmacasının çöktüğünü gösteriyor) Batı Avrupa/ABD 

grubunun “sistemik felaketi”dir. 

Bu nedenle, bu ve benzeri raporlarda “acil” vurgusuyla söz konusu edilen “talimatlar”ın 

muhatabı dünya halkları değil, ister çok kutuplu ister tek kutuplu dünyaya doğru, “sınırsız refah” 

ve bu refahı sürdürmek üzere tasarlanmış ‘evrensel değerler’ gibi kaybedecek çok şeyi olan Batı 

Avrupa/ABD merkezli ve fakat başta Asya olmak üzere Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerde de 

gerek “müttefik”leri gerek “rakip- müttefik”leri gerekse “şube”leri bulunan “küresel baskı 

grupları”dır. 

Bu raporlarda “küresel kriz veya tüm dünya halklarının sorunu, meselesi, davası” gibi 

konumlanan çoğu husus, büyük ölçüde, çözülmekte olan bir gruplaşmanın “sistemsel” ve fakat 

“sistematik çığlıkları”nın bir yansımasıdır. Dünya halkları, bedeli zaman aşımı dolayısıyla 

muğlaklaşmış “savaş ve barış suçları”nın bir rezonansı olan bu çığlıkları kendi örs seslerinin arka 

fonu olarak duymalıdır. Çünkü bunlar karşısında, kendi niyetlerine ve kendi istikametlerine 

konsantre olmaları dışında yapabilecekleri bir iş yoktur. Aksi takdirde çökmesi an meselesi olan 

“sistemler”in enkazı altında kalmak gibi bir durum da söz konusudur. 

Bu çerçevede Türkiye’nin yapması gereken şey (bütün bu gelecek tasavvurlarını “tasavvur 

olmaklıkları” itibarıyla dikkate almakla birlikte) bellidir: Dünyanın, tüm pusulaları aynı yanlış 

istikamete sürükleyen tüm kutuplarına karşı (ve sadece dış politikada değil iç politikada da 

gündemini başka merkezlerin belirlediği bölgesel “denge unsuru” olmak değil) “kendi ufkunu 

kendisi açan” jeopolitik “denge merkezi” olmaktır. Bu süreçte, Türkiye’nin, “maddi güç” 

unsurlarına paralel olarak, küresel sistemsel paradigmayı etkileyecek değerlerin mimarı “manevi 

güç” unsurlarını “yeni bir yaklaşımla” takviye etmesi kritik öneme sahiptir. 

 

 

 

 


