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Teşekkürler Özenç Kayalı.Bugüne kadar ki desteklerin için…Hep sağlıklı ve başarılı ol. 
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Sovyetler Birliği :Dağılmanın 30 ncu Yılında  
Dağılmanın Öngörülebilirliği Üzerine 
Doç. Dr.Fahri Erenel-EPAM Müdürü 
 
Yüksek Sovyet Cumhuriyet Konseyi’nin 26 Aralık 1991 tarihinde kabul ettiği bildirge ile 
Sovyetler Birliği’nin varlığı resmen sona ermiştir. Bu sona erişin etkileri hala devam 
etmektedir.Soğuk savaş yıllarında bir ölçüde gerçekleştirilmiş olan uluslararası güç dengesi 
sağlanamamakta, belirsizliğin attığı,tehditlerin asimetrikleştiği, yan yana gelmez denilen 
ülkelerin birlikte hareket edebildiği,ittifaklar içinde ittifakların kurulduğu, uluslararası kuruluş 
ve anlaşmaların dikkate alınmadığı, çok kutuplu denilen yeni bir yapılanmanın söz konusu 
olmakla birlikte nasıl gerçekleştirilebileceği sorusuna  cevap bulunamadığı bir süreci 
yaşıyoruz.Bütün bu gelişmeler ülkeler arasında ki gerginliği daha da arttırmakta,zemin daha da 
kayganlaşmaktadır. 
 
Sovyetlerin dağıılması,dünya tarihi açısından önemli bir kavşak noktası olarak görülmektedir. 
Putin,Sovyetler Birliği’nin 26 Aralık 1991 tarihinde dağılmasını “Büyük bir Jeopolitik Felaket” 
olarak tanımlamaktadır.Sovyetler Birliği yapısı altında yer alan devletlerin savaşmadan barışçıl 
şekilde dağılması,yeni ilişkilerin tesisine imkan sağlamıştır.Bu dağılma şekli Bağımsız Devletler 
Topluluğu adı altında bir yapılanmayı mümkün kılmıştır.Bu topluluğun teşkilinde o günün 
şartları altında bağımsızlığını kazanan devletler açısından başka bir alternatif’in 
olmaması,Batı’nın bu sürece hazırlıksız yakalanmasının katkı sağladığı düşünülmektedir. 
 
Diğer taraftan bu hazırlıksız yakalanışta başta ABD istihbarat birimleri olmak üzere batılı 
istihbarat yapılarında öngörüsüzlüğün yattığına dair düşünceler üretilmekle birlikte, belgeler 
tam aksini göstermektedir.Sovyet ekonomisinde ki yavaşlamanın tespit edildiği,ülkedeki krizin 
taşma noktasına geldiğinin sinyalini verecek bir dizi koşulun belirlendiği ve bu koşullar 
gerçekleştiğinde üst düzey ABD yöneticilerinin bilgilendirildiği anlaşılmaktadır.Peki neden 
hazırlıksız yakalanıldığı,kör noktaya itildikleri  belirtilmektedir ? 
 
Liderler genellikle kör noktaya itilmezler,istihbaratı algılama biçimleri,istihbaratın onların 
algılamalarını değiştirebilmek için aşmaları gereken zihinsel engellerle ve gelen bilgiye göre 
hareket etme yeteneklerini kısıtlayan bakış açıları ile kendi kendilerini kör noktaya ittikleri 
görülmektedir. 
 
1970’lerin sonuna kadar hakim görüş,Sovyetler Birliği’nin çökeceği değil,evrim geçireceği 
yönünde olmuştur.Sovyetler Birliği üzerine çalışmalar yapan uzmanların çok sayıda farklı etnik 
yapıdan oluşan,merkezden planlanan, demokratik olmayan bir devletin uzun süredir devam 
eden bir istikrarsızlık halinde olduğuna dair kuvvetli inanışları mevcuttur.1947 yılında John 
Kennan’ın ortaya attığı “Çevreleme Politika’sının temeli de bu varsayıma dayanmıştır. 
 
İstihbarat birimleri arasında ki temel görüş ayrılığı,ekonomik durgunluğun etkilerinin ne kadar 
kötü olabileceği ve Sovyetlerin bu durumla nasıl mücadele edebileceği ile ilgili 
olmuştur.Sadece CIA ile Savunma İstihbarat Ajansı (DIA)’nın görüşlerinde ki farklılığa bakmak 
yeterli olacaktır.CIA,ekonomik yavaşlamanın Sovyetlerin askeri güçlerini takviye etmelerini 
engelleyebileceğine inanırken,DIA,askeri takviye yapılmakta olduğuna dair kanıtların 
ekonomik sıkıntılara rağmen Sovyetlerin ABD’yi geride bırakmaya kararlı olduğunu gösterdiği 
yönünde görüş belirtmiştir. 
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Durgunluk yaşayan Sovyet ekonomisi ile ilgili bu tür değerlendirmelere ABD’nin Carter 
döneminde ki ulusal güvenlik stratejisinde “Sovyetler Birliği,ABD’ne eşdeğer askeri gücü 
başarılı biçimde elde ediyor olmasına rağmen ülke içerisinde büyük ekonomik ve ulusal 
sıkıntılar yaşamaya devam etmektedir.Çin,Afrika’nın bazı bölgeleri ve Hindistan ile ilişkilerinde 
ciddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde gerçek anlamda sadık sayılabilecek çok az sayıda müttfiki 
vardır” şeklinde ifade edildiği görülmüştür. 
 
Reagan yönetimi bir adım daha ileri giderek ABD’nin Sovyetlerin bu zaaflarından 
yararlanabileceğini ve planlı,kapsamlı bir planla komünist rejimin dönüşüm geçirme sürecini 
hızlandırabileceğini iddia etmiştir. 
 
1989 yılında,rejimin çöküşüne neden olan darbe teşebbüsünden önce ABD istihbarat birimleri 
Sovyetler Birliği’nin geri dönüşü olmayan yola girdiğini ve kötü bir sonucun olası olduğu 
bildirmişlerdir.Nisan 1991 ayında ABD’li yöneticilere Sovyet rejiminin iflas edebileceğini 
öngören senaryolar ortaya konularak iletilmiştir. 
 
Başta ABD ve dolayısı ile NATO olmak üzere Sovyetlerin dağılmasının bir stratejik sürpriz etkisi 
yaratmadığı,yöneticilerde bu düşüncenin oluştuğu söylenebilir.Yani Batı hazırlıksız değildir 
dağılma sürecine.Bununla birlikte yöneticilerin yönetsel eksikliklerini algı yönetimi ile 
istihbarat örgütlerin aktarmalarının başarılı olduğunu söylemek mümkündür. 
 
İstihbarat birimlerinin  değerlendirmelerinde farklılıklar olmakla birlikte çöküşü öngördükleri 
ve bu durumu yöneticilere aktardıkları belgeler üzerinden anlaşılmaktadır.Sorumluluğun 
istihbarat birimleri üzerinde kaldığının en önemli nedenlerinden birinin yazılı kayıtların birkaç 
yıl boyunca gizli tutulması,gizlilik kalktığında ise bu belgelere erişimin kolay olmamasıdır. 
 
Tabi bunda ABD istihbarat birimlerinin önceki başarısızlıklarının da etkisinin olduğu dikkate 
almak gerekmektedir.CIA’nın,Şahın devrilmesinden 6 ay önce, 1978 yılında “İran’da devrim 
döneminden,hatta devrim hazrlığı döneminden bahsedilemez” ve  NIE’nin 2002 tarihinde 
yaptığı “Bağdat yönetimi nükleer silah programını yeniden tesis etmektedir” şeklinde ki 
değerlendirmeleri güvensizliğin oluşmasında örnek gösterilebilir. 
 
ABD’li politika yapıcılar eksik olan stratejik öngörü becerileri nedeniyle her zaman için 
istihbarat birimlerini baskı altında tutmakta,bu durumda ABD istihbarat birimlerinin sürekli 
olarak açık ve eksiksiz bilgi yayımlama baskısı hissetmelerine neden olmalarına yol açmaktadır. 
 
Son tahlilde ABD’li üst yönetimin zamanında karar verme beceriksizliği Sovetler Birliği’nin 
dağılması ile bağımsızlıklarını kazanan yeni devletlerin belirsizlik içinde kalmalarına,bu durum 
ise Rusya’nın tekrar bu devletler üzerinde baskı kurmasına yol açmış ve o gün ki kararsızlığın 
sonuçları günümüze kadar yansımış ve yansımaya devam etmektedir. 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/26117 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/26201 
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Merkez Bankası rezervleri: Erdoğan'ın '115 milyar doları geçti' dediği rezervler 
nasıl hesaplanıyor? 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58320707 
 
Erdoğan 24 Ağustos'taki konuşmasında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
rezervlerinin 109 milyar dolar seviyesinde olduğunu, süreci tamamlanan işlemlerle rezervlerin 
115 milyar doların üzerine çıkacağını söylemişti.Erdoğan'ın açıklamasına muhalefetten ve 
ekonomistlerden eleştiriler gelmiş, muhalefet, brüt rezerv ile net rezerv arasındaki farka işaret 
ederek Erdoğan'a tepki göstermişti. 
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "109 milyar lira, artı 6,5 milyar da IMF'den gelecek. 115 
milyar dolar kimin parası? Katar, Güney Kore'den borçlanmışız, IMF'den para almışız. Bu para 
bizim paramız değil. Gerçekte Merkez Bankası'nın döviz rezervi eksi 53 milyar 200 milyon 
dolar. Devleti yöneten kişilerin halka doğruyu söylemesi gerek" demişti. 
 
Uluslararası rezerv nedir? 
 
TCMB'nin tanımına göre uluslararası rezervler; ülkelerin para otoriteleri tarafından kontrol 
edilen, kullanıma hazır, birbirlerine çevrilebilme özelliği bulunan ve uluslararası ödeme aracı 
olarak kabul edilen varlıklar. 
 
Uluslararası rezerv olarak sayılan varlıklar şunlar: 
 
Konvertibl (birbirlerine dönüştürülebilir) döviz varlıkları (Euro, ABD doları, İngiliz sterlini vb.) 
 
Uluslararası standartta altın 
 
Özel Çekme Hakları 
 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Rezerv Pozisyonu 
 
Rezervler neden önemli? 
 
TCMB'ye göre döviz rezervlerinin seviyesi, özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde şu 
açılardan önemli: 
 
Karşılaşılabilecek iç ve dış şokların yarattığı olumsuzlukların giderilmesi 
 
Dış borç servisinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi 
 
Uluslararası finans çevreleri ile piyasalarda, ülkeye duyulan güvenin artması 
 
Türkiye'de altın ve döviz rezervlerini saklamak ve yönetmekle görevli olan kurum, Merkez 
Bankası. 
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Merkez Bankası, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda rezervleri saklı tutuyor: 
 
Para ve kur politikalarına olan güveni sağlamak ve bu politikaları desteklemek 
 
Hazine'nin yabancı para iç ve dış borç ödemelerini gerçekleştirmek için gerekli olan dövizi hazır 
bulundurmak 
 
Ekonomiyi yurt içi veya yurt dışında oluşabilecek ani finansal değişimlere karşı dayanıklı hâle 
getirmek 
 
Uluslararası piyasalarda ekonomiye duyulan güveni artırmak 
 
TCMB, rezervleri nasıl saklıyor? 
 
Merkez Bankası, rezervlerin yönetiminde ülke menfaatine öncelik verdiğini aktarıyor. Bu 
amaçla, uluslararası rezervleri, anaparanın korunması ve gerekli likiditenin sağlanması için 
düşük riske sahip yatırım araçlarında değerlendiriyor. 
 
Merkez Bankası, rezerv yönetimi sırasında karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi, 
değerlendirilmesi ve kabul edilebilir sınırlar içinde tutulabilmesi için risk yönetim stratejisi 
uyguluyor. Ayrıca elindeki rezervlerin seviyesini, düzenli aralıklarla internet sitesinde 
yayımlıyor. 
 
TCMB hangi rezerv hesaplamalarını açıklıyor? 
 
TCMB, her hafta açıkladığı Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'nde toplam döviz rezervlerini ve 
brüt döviz rezervlerini açıklarken net döviz rezervlerine dair verileri ayrıca yayımlamıyor. 
 
Brüt ve net döviz rezervi nedir? 
 
Ekonomist Mahfi Eğilmez'e göre, brüt ve net döviz rezervi arasındaki fark şöyle açıklanabilir: 
Merkez Bankası, döviz rezervlerinin tamamının sahibi değil. 
 
TCMB'nin rezervlerinin bir bölümü bankaların Merkez Bankası'nda tutmak zorunda olduğu 
zorunlu karşılıklardan oluşuyor.Bunları bir çeşit emanet döviz olarak görmek mümkün. 
 
TCMB'nin son yıllarda rezerv opsiyon mekanizması aracılığıyla, TL mevduatlar karşılığında 
alması gereken zorunlu karşılıkları dövizle yatırma esnekliği tanımasıyla bu döviz 
rezervlerindeki emanet tutarda artış oldu. 
 
Döviz rezervlerinin bir bölümünün emanet olması nedeniyle Merkez Bankası'nın döviz 
rezervlerinin toplamı brüt döviz rezervlerini gösteriyor. 
Merkez Bankası'nda emanet olarak duran miktarlar düşüldüğünde net döviz rezervine 
ulaşılıyor. 
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Net döviz rezervi nasıl hesaplanıyor? 
 
Net döviz rezervi, TCMB verilerinde aktif kısımda yer alan dış varlıklardan, pasif kısımda 
bulunan toplam döviz yükümlülüklerini çıkardıktan sonra elde edilen rakamın o günün kuruna 
bölünmesiyle hesaplanıyor. 
 
Formül şu şekilde: 
 
Net Rezerv = (Dış Varlıklar - toplam döviz yükümlülükleri) / Dolar-TL kuru 
 
Swap hariç net rezerv ne demek? 
 
Ekonomist Eğilmez'e göre net rezerv miktarı, swap işlemleriyle elde edilmiş (emanet) dövizleri 
de kapsadığı için bu rakam tam olarak net rezervi ifade etmiyor. 
 
Bu yüzden net döviz rezervini emanet dövizleri çıkararak görebilmek için bu miktardan swap 
karşılığı elde edilmiş döviz tutarını düşmek gerekiyor. 
 
Swap hariç net rezerv ise şu şekilde hesaplanabiliyor: 
 
Swap hariç net rezerv = Net rezerv - Swap işlemleri toplamı 
 
Net döviz rezervi neden önemli ve bu veri neden tartışma yaratıyor? 
 
Türkiye'nin net döviz rezervlerinin eksiye düştüğüne dair hesaplamalar, uzun süredir tartışma 
yaratan bir konu.Döviz rezervleri bir ülkenin dış borç ödemesinde elini rahatlatırken, 
gerekmesi halinde harcayabileceği bir kaynak olması açısından önem taşıyor. 
 
Ekonomistler, piyasada genel kural olarak net rezervlerin üç aylık ithalatı karşılayacak miktarda 
olmasının beklendiğini belirtiyor. 
 
Ekonominin yavaşlaması durumunda TCMB'nin elindeki rezervleri borç ödemesinde tampon 
olarak kullanması gerekebilir. Net rezervlerin eksiye düşmesi ise bu konuda elinin kuvvetli 
olmamasına neden oluyor. 
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Çin'in Müslüman azınlıklara yönelik tutumu ve Batı'nın sessizliği 
Nureddin İzbasar 
https://tr.euronews.com/2021/12/05/cin-in-musluman-az-nl-klara-yonelik-tutumu-ve-bat-n-
n-sessizligi 
 

5 Kasım 2012 tarihinde Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) başına geçen Şi Cinping, iktidara 
geldikten sonra parti içi disiplin ve yolsuzluğa karşı mücadele bahanesiyle muhalif olanları 
temizlerken, Çin milliyetçiliğini daha ön plana çıkararak Etnik Han Çinli halkın beğenisini 
kazanmaya çalıştı. 

1949 senesinden buyana çeşitli komünist söylemlerle kitleleri harekete geçirebilen ve belli 
oranda desteklenen dönemsel söylemler, ekonominin gelişmesi, ÇKP yöneticilerinin yolsuzluk 
ve rüşvette sınır tanımamaları, baskıcı ve despotik yönetim sistemi, sosyal olayları acımasızca 
bastırması gibi nedenler ile etkisini kaybetmiş durumdaydı. 

ÇKP yönetimi Çin’de artık çıkar odaklı dev bir sistematik devlet makinesi haline gelmişti. 
Çin’deki merkezi otoriter devlet mekanizması ve düşük ücretli işçi potansiyeli dünya üzerindeki 
büyük sermayelerin Çin’e akışını hızlandırdı, sermayeler kendi çıkarlarını korumak için de 
ÇKP’nin devamlı olarak iktidarda kalmasını arzu ediyordu. 

Ülkesinin ekonomik olarak kalkınması ve kendi iktidarının da bu paydan yararlanması için 
sermayelerin garantörü yine ÇKP iktidarı idi. Sermayeler de ülkelerindeki hükümetleri Çin ile 
iyi geçinmesi için baskı yapıyordu. 

Çin dünyanın üretim üssü haline gelmişti. 2012 senesi Şi Cinping iktidara geldiğinde Çin’in milli 
geliri 8,561 trilyon dolara ulaşmıştı. Şi, iktidara geldikten kısa süre sonra “Bir Kuşak Bir Yol” 
projesini açıkladı. Açıklanan bu proje asrın en büyük projesi olarak lanse edildi. 

Tam da bu sırada Doğu Türkistan’da toplama kampları için uygun araziler seçilerek inşaata 
başlanmaya hazırlanıyordu. Çünkü bu projenin bir kuşak denen kısmı Doğu Türkistan 
topraklarından geçmek zorundaydı ve Çin için fırsat bu fırsattı bu projenin güvenliğini bahane 
ederek Doğu Türkistan’da soykırım yaptığında ülkeler bu soykırıma ses çıkarmayacaktı. 

Dolayısıyla Doğu Türkistanlıları terörist ilan etmenin zamanı gelmişti. Nitekim Doğu 
Türkistanlıların en hassas noktalarına saldırmak, kadınların başörtüsünü açmak için ailelerine 
kadar girip tacizde bulunarak cinnet geçirtmek ve radikal tepkiler vermesini sağlamak 
hedeflendi. 

Bu alanda çeşitli istihbarat çalışmalarıyla uygun ortam oluşturuldu ve verilen tepkileri hem Çin 
kamuoyuna hem uluslararası kamuoyuna terör olayları olarak gösterdiler. Ancak bütün 
olaylarda aşırı güç kullanımı ve geniş çapta tutuklamalar yapılarak olayların sebeplerinin açığa 
çıkmasını engellediler. 2013 senesinden itibaren her türlü dini ibadetlerin yasak olduğu halde 
Doğu Türkistan’ın dört bir yanında Çin istihbarat elamanları yoğun bir şekilde IŞİD terör 
örgütünün propagandasını örtülü bir şekilde yapmaya başladılar. Amaçları insanları IŞİD 
saflarına yönlendirmek idi. 
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Çin'in özerk Sincan bölgesinde üzerinde "Sincan'ı yasalara göre yönetmek, bölgeyi birleştirmek 
ve istikrara kavuşturmak" yazılı bir bilboardAP Photo 

Doğu Türkistan’da ise toplama kamplarına götürülecek olanların belirlenmesi gerekliydi. 
Pekin, Tibet bölgesi ÇKP genel sekreteri Chen Quanguo’yu 2016 senesi ağustos ayında Doğu 
Türkistan’a genel sekreter olarak atadı. Tibet Özerk Bölgesi Komünist Parti sekreterliği yaptığı 
dönemlerde bölge halkına uyguladığı aşırı baskı ve cezalandırma politikalarına dayanamayıp 
çok sayıda Tibetli kendi vücudunu yakmıştı. 

Chen, Doğu Türkistan’da göreve geldikten sonra ilk icraat olarak her Türk ailesine birer Çinli 
görevli yerleştirmeyi hedefleyen “Çifte Akraba Projesi” yürürlüğe sokuldu. Böylece her aile için 
özel sicil kayıtları tutulmaya, Çin için ne kadar “tehdit” olabileceği, sülale yapısı, dini yaşamı, 
örf ve adetlerine bağlılığı gibi her şeyi kayıt altına aldılar. 

Kısacası bu sicil ile Çinlileşmeye “elverişli” olamayanları, gelecekte Çin’e “tehdit” olma ihtimali 
olanlar not edildi. Bütün bu “tehdit”lere neden olarak ise Doğu Türkistanlı din adamları, 
aydınlar, kanaat önderleri, zenginler, özel hastane açanlar ve hemşirelik yapanlar kayıt altına 
alındı. 2017’den sonra yurt dışında eğitim görmekte olan Doğu Türkistanlı öğrencileri mayıs 
ayına kadar yurda dönmeleri için tebligat gönderdi ve öğrenciler yerel polislerce aranıp tehdit 
edilerek geri gelmesi talep edildi. Bu baskılara en çok maruz kalan Mısır’da eğitim görmekte 
olan öğrenciler oldu ve birçoğu baskı ve tehditlere dayanamayıp yurda geri döndü. 

Ancak dönenlerin hepsinin tutuklandığı ve akıbetlerinin meçhul olduğu haberi geldi. Geri 
dönmek istemeyen öğrencilere gözdağı vermek ve yurt dışında yaşayan öğrencilere korku 
salmak amaçlı 2017 senesi 7 Temmuz günü Mısır’ın başkenti Kahire’de Çin istihbaratı ile Mısır 
güvenlik güçleri ortaklaşa operasyon düzenleyerek Uygur öğrenci avına çıktı, 90’dan fazla 
öğrenciyi tutuklayıp 24 öğrenciyi Çin’e gönderdi. 
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Operasyondan önce 5000 kadar Doğu Türkistanlı Mısır’da eğitim amaçlı ikamet etmekteydi ve 
operasyon sonrası sadece 50 aile Mısır’da kalmıştı. 29 Ağustos 2017 tarihinden itibaren ise 
Doğu Türkistan’daki tüm okullarda Uygur Türkçesi yasaklandı, dersler tamamen Çince 
okutulmaya başladı. Bütün bu uygulamalara eş zamanlı olarak yurt dışında yaşayan Doğu 
Türkistanlıların süresi dolmuş pasaportlarının uzatma başvuruları reddedilmeye başladı. 

01 Nisan 2017’den sonra Doğu Türkistanlıların yurt dışına çıkması yasaklandı. Geniş çapta 
tutuklamalar başladı ve ceza kamplarına götürüldü. Kısa sürede bir milyon insanın kampa 
götürüldüğü haberleri geldi. Ayrıca bu kamplara daha önce baskılara pek fazla maruz kalmayan 
Doğu Türkistan Türklerini oluşturan Kazak Türkleri de götürülmeye başladı. 

Çünkü ÇKP Doğu Türkistan’da artık Çinli olmayan hiç kimseyi istemiyordu. Kazakistan’da 
akrabaları bulunan çok sayıda Kazak Türkünün sürekli olarak Kazakistan dışişleri bakanlığına 
haber alamadıkları akrabaları hakkında soruşturma dilekçelerinin verilmesi ilk önce 
Kazakistan’ı harekete geçirdi. 

ÇKP, önce kampların ve herhangi bir eğitim merkezinin olmadığını iddia etmiş ise de 
Kazakistan’ın girişimleri sonucu kamptan kurtulup Kazakistan’a gelen ve gördüğü her şeyi 
basına anlatan Ömürbek Bekali’nin verdiği röportajlar üzerine gözetim altında tutulan 
insanların olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. 

7 Nisan 2018’de Avrupa Parlamentosu ajansına verdiği röportajda yaşadığı psikolojik şiddetin 
çok ağır olduğunu ağlayarak: kamptaki 20. günün sonunda kendini öldürmek istediğini 
söylemişti. Sekiz ay sonra kamptan çıktığında ise 40 kilo zayıfladığını fark etmiş ve Kazakistan’a 
geldikten sonra uzun bir süre yoğun bakımda kalarak hayata geri dönebilmişti. 

2018 senesi ağustos ayında BM, Doğu Türkistan’da bir milyondan fazla Müslüman Türkün 
toplama kamplarında tutulduğunu açıkladı. Bu tarihten sonra özellikle batı ülkeleri ve özgürlük 
savunucuları olan kuruluşlar Doğu Türkistan’daki meseleye dikkat çekmeye başladı, ancak 
uluslararası bağımsız kuruluşların raporlarında 1400’den fazla toplama kamplarının olduğu ve 
bu toplama kamplarına en az 3 milyon insanın kapatıldığını gösterse dahi birçok batı ülkeleri 
Çin’i kınamaktan öteye gitmedi. 

Demokrasinin beşikleri sayılan ve ülkelere demokrasi dersi veren batılı ülkelerin cılız tepkileri 
hatta Avrupa Parlamentosunun hiçbir ciddi adım atmaması elbette ki Çin ile aralarında 
imzalanan ticari anlaşmalar ve Çin’deki fabrikalarının zarar görmelerini istememeleridir. 

Anti demokratik ülkelerin Çin’in tarafını tuttuğu açıkça ortadayken demokrasinin beşikleri 
sayılan ve ülkelere demokrasi dersi veren batılı ülkelerin cılız tepkileri hatta Avrupa 
Parlamentosunun hiçbir ciddi adım atmaması elbette ki Çin ile aralarında imzalanan ticari 
anlaşmalar ve Çin’deki fabrikalarının zarar görmelerini istememeleridir. 

2021 yılının sonuna kadar Kanada başta olmak üzere toplam yedi ülke parlamentosu Çin’in 
Doğu Türkistan’daki uygulamalarını soykırım olarak tanıdı. Ancak Trump yönetimi hükümet 
düzeyinde Doğu Türkistan konusundan hiçbir ciddi adım atmazken seçimleri kaybederek 
iktidarı devretmeden kısa bir süre önce Çin’in Uygurlara soykırım yaptığını açıkladı ve hiçbir 
yaptırım gücü olmaksızın iktidar değişikliğiyle bu söylem uçup gitti. 
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ABD Başkanı Biden ise soykırım kelimesini ağzına bile almazken arada bir Çin’i incitmeden 
kınamaya devam etti. İngiltere’nin tutumu da hiç iç açıcı değil, bir kuşak bir yol projesinin son 
durağı olan İngiltere ise adeta sessizliğe bürünmüş durumdadır. Fransa ve Almanya Çin ile 
ilişkilerinin bozulmaması için azami çaba gösterirken parlamento düzeyinde dahi bir 
hareketlilik söz konusu değil. Nitekim parlamentoların aldığı soykırım kararlarının hiçbir 
yaptırım gücü olmamakla birlikte devlet politikalarını dahi etkilemekten uzaktır. 

Birçok insan hakları savunucu kuruluşların raporları ortadayken demokrasi savunucu 
kuruluşların hukuki söylem olarak gidebildiği son nokta İnsanlığa Karşı Suç olmuştur. Newlines 
Enstitüsü gibi kuruluşların yayımladığı raporlarda ve Çin’den sızan belgelerde Çin Komünist 
Partisi yönetiminin soykırımın maddi ve manevi tüm unsurlarını barındıracak politikalar izlediği 
açıkça göze çarpmaktadır. 

2. Dünya savaşından sonra en büyük çapta ve şiddetli bir şekilde insanlığın gözünün önünde 
yapılmakta olan bu soykırıma ne demokrasi savunucu ülkelerden ne de etkili kuruluşlardan 
yaptırım gelmemiştir. Birçok batılı firma bizzat Çin’in soykırım sisteminin bir parçası olan köle 
işçilik zincirinde yer almaktadır. İnsanlık tarihinin en büyük soykırımı yaşanırken bu cılız 
tepkiler ve sahte kınamalar Çin’i gücendirmemek üzere yemin etmişçesine devam etmektedir. 
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Sincan Uygur Özerk Bölgesi-Başkent Urumçi 

 

 
Çin 1 milyon Uygur Türkünü toplama kamplarında tutuyor 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/26174 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/26124 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/26197 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/26183 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/26155 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/26158 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/26140 
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https://www.trthaber.com/haber/infografik/2020de-gocmen-sayisi-zirveye-cikti-
636961.html 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/26157 
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https://www.trthaber.com/haber/infografik/3600-ek-gosterge-ne-getirecek-625106.html 
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Kitap Tavsiyesi 
 

 
 

Dünya edebiyatının tartışmasız en büyük isimlerinden Dostoyevski’nin bahsettiği evrensel 
problemlerin önemli bir kısmını anlıyoruz, çünkü bunlar hepimize hitap ediyor. Ancak bunların 
tarihsel, politik, kültürel ve teolojik arka planları olduğunu da unutmamamız gerek. 

Raskolnikov’u, Nastasya Filipovna’yı, Prens Mişkin’i yaratan büyük yazar, şu satırları da kaleme 
alabilmişti: 

“Avrupa’da şimdi sürdürülen diplomatik görüşmeler ve anlaşmalar ne şekilde sonuçlanırsa 
sonuçlansın, önümüzdeki yüzyılda da olsa, İstanbul eninde sonunda bizim olacaktır!” 

Adeta siyasi bir gündem belirleyen bu ifadelerin sahibi Dostoyevski ile evrensel karakterlerini 
döne döne okuduğumuz Dostoyevski’yi bağdaştırmak mümkün mü? 

Bruce K. Ward’un kitabı, Dostoyevski’nin romanları için tuttuğu notları ve defterlerini de 
dikkate alarak, siyasi, felsefi ve teolojik görüşleriyle sanatı arasında kurduğu bağlantılar 
sebebiyle Türkçedeki Dostoyevski literatürüne önemli bir katkı niteliğinde…                 

  

 


