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Geçtiğimiz ay 28, 29 ve 30 Haziran 2022 tarihlerinde üç ayrı bölüm halinde yazı dizisi şeklinde yayımladığımız, 
“KÜRESEL TEHDİTLER” dosyalarını yeni çalışmalarla devam ettiriyor, ikinci seride yeni bir yazı dizisine başlıyoruz.
Yeni küresel tehditler dosyasının içeriğinde neler var?
■  Aşırı hava olayları, artan sıcaklar, iklim krizi...
■  Küresel enerji krizi
■  Göç krizi
■  Ukrayna Savaşı'nın ardından değişen ittifaklar ve güç dengeleri
                        Birbirleriyle bağlantılı bu küresel sorunları, özel, tematik sayfalarda aktaracağız...

İklim Değişikliği... Küresel gıda krizi derinle-
şiyor... İklim değişikliği, sıcaklıkların uzun 
süreli değişmesi demektir.
                          Tehditler
Seller, kuraklıklar ve benzeri görülmemiş 
sıcaklıklar

En belirgin zararlar:
İngiltere'de patates mahsulünün mahvolması, 
AB arazilerinin %46'sı kuraklıkla karşı karşıya, 
Fransa'nın buğday üretiminde %7,2 düşüş, 
Pakistan'ın mango üretiminde %40 düşüş, 
Hindistan'da buğday ihracatı yasağı, Çin'de 
pamuk mahsulünün zarar görmesi, pirinç 
üretiminin azalması, buğday ve pirincin besin 
değerinin azalması, dünyada kitlesel yetersiz 
beslenme tehdidi, iklim değişikliği, sıcaklıkla-
rın uzun süreli değişmesi demektir... (alain.turk)
            ************
İklim krizi dünyanın karşı karşıya kaldığı 
en ciddi küresel tehditlerden biri. Son 
yıllarda yaşadığımız "aşırı" hava olayları; 
seller, yangınlar ve sıcaklıklar da bunun 
bir göstergesi. Peki "aşırı" hava olayları-
nın iklim kriziyle bağlantısı nedir?
Aşırı hava olayları, 
iklim kriziyle nasıl ilişkili?

İklim değişikliği nedeniyle dünya 
ciddi bir krizle karşı karşıya. "İklim 
krizi" dosyasının bir önceki bölümün-
de karşı karşıya olduğumuz tehdidin 
kanıtlarından ve etkilerinden bahset-
miştik. Dünya yüzeyinin sıcaklığı 
1850'den beri yaklaşık 1,1 derece arttı, 
bilim insanları Dünya'nın yaklaşık 125 
bin yıldır bu kadar sıcak olmadığına 
inanıyor.

Ve; tüm bunların sonucu olarak 
dünyanın dört bir yanında insanlar 
iklim değişikliği sebebiyle dramatik 
sıcak hava dalgaları, ölümcül seller ve 
orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 
Peki, iklim değişikliği "aşırı" hava 
koşullarını nasıl tetikliyor?
DAHA SICAK, DAHA UZUN 
SICAKLIK DALGASI

Küçük değişikliklerin ortalama 
sıcaklıklardaki etkisini anlamak için 
bunları her iki uçta aşırı soğuk ve 
sıcaklıkların bulunduğu bir çan eğrisi 
olarak düşünebiliriz. Merkezdeki 
küçük bir kayma, eğrinin daha fazla uç 
noktalara kaydığı anlamına geliyor ve 
bu sebeple sıcak hava dalgaları daha 
sık ve aşırı yaşanıyor.

Birleşik Krallık'taki meteoroloji 
kurumu Met Office, sıcaklıkların son 
50 yılda iki katından fazla arttığını 
söylüyor. Sıcak hava dalgası, başka bir hava 
olayı olan "ısı kubbesi" tarafından daha uzun ve 
daha yoğun hale gelebilir. Yüksek basınçlı bir 
alanda, sıcak hava aşağı doğru itilir 

ve burada kalır, bu da tüm kıtada sıcaklıkların 
yükselmesine neden olabilir.

Bu tip 'sıkışmış' hava durumu, Hindistan ve 
Pakistan'da Mayıs ayında yaşanan rekor sıcaklık-
ların ve Hindistan'da son 122 yılın en sıcak Mart 
ayının yaşanmasına sebep oldu. Japonya'nın baş- 
kenti Tokyo'da Haziran ayının sonunda hava sı- 
caklığı 36,4 dereceye ulaştı, bunun son 147 yılın 
en yüksek sıcaklığı olduğu belirtildi. Bununla 
birlikte haziran ayında 16 bine yakın kişi sıcak 
hava nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İngiltere'de 
16 Haziran'da bazı bölgelerde termometrelerin 
29 dereceye ulaştı. Bu, bugüne kadar haziran ayında 
kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kaydedildi.
ABD'nin 50 eyaletinde 38 dereceyi aşkın sıcak- 
lıkların kaydedilmesiyle rekor kırıldı. Çin'in ku- 
zeydeki Hınan eyaletinde, 24 Haziran'da Şuçang 
şehrinde 42,1, Dıngfıng'da 41,6 derece ile en 
yüksek sıcaklık değerleri ölçüldü. Pakistan'ın 
Jacobabad şehrinde mayıs ayının sonunda sıcaklık 
51 dereceyle rekor kırdı.
DAHA YOĞUN KURAKLIKLAR

Sıcak hava dalgaları daha yoğun ve uzun 
hale geldikçe kuraklık yaşanma ihtimali de kaçı- 
nılmaz....

Sıcak hava dalgası boyunca daha az yağmur 
yağıyor, bu nedenle toprak ve su kaynakları daha 

çabuk kuruyor. 
Bu, yerin daha 
hızlı ısınması, 
yukarıdaki hava- 
yı ısıtması ve 
daha yoğun sı- 
cakların yaşan-
ması anlamına 
geliyor. Bunun 
son zamanlarda 
en belirgin ya- 
şandığı yer ise 

İtalya. İtalya'da bu yıl düşük seyreden yağış oranı 
ve son dönemde etkili olan yüksek sıcaklıklar 
sebebiyle kuraklık alarmı verildi. Hükümet, ku- 
raklıktan en çok etkilenen 5 bölgede olağanüstü 
hal (OHAL) kararı aldı. Kuraklık nedeniyle ülke- 
nin kuzey bölgelerinde 170 kadar yerleşim 

yerinde, suyun sadece içme ve yemek hazırlama 
gibi temel amaçlar için kullanılması talimatı 
verildi.
ORMAN YANGINLARI

Orman yangınları, doğrudan insan kaynaklı 
olabilir, ancak doğal faktörler de orman yangın-
larında büyük rol oynuyor. İklim değişikliğinin 
neden olduğu aşırı ve uzun süreli sıcak hava 
dalgası, toprağın nemini her geçen gün çekiyor. 
Bu kuru koşullar da inanılmaz hızla yayılabilen 
yangınların meydana gelmesine neden oluyor.

Kuzey Yarımküre'de orman yangını sezonu 
bu sene, yağış eksikliği ve mevsimsel olmayan 
sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde erken başladı. 
Mayıs ayında yangınlar Sibirya ve Alaska'nın 
bazı kısımlarını çoktan sarmıştı. Aynı şekilde 
Batı Norveç ve Birleşik Krallık gibi yerlerde 
alışılmadık şekilde erken yangınlar bildirildi.

Geçen yaz Kanada'da, sıcak hava dalgası o 
kadar hızlı şekilde gelişen yangınlara yol açtı ki; 
'pirokumulonimbus' bulutları oluştu. Bu devasa 
bulutlar şimşek üreterek yangının büyümesine 
neden oldu.

Büyük orman yangınlarının sıklığı da son 
yıllarda önemli ölçüde arttı. Bağımsız gazeteci-

lerden ve bilim insanlarından oluşan 
Climate Central'a göre, 1970'lerle 
karşılaştırıldığında Batı Amerika'da 10 
bin dönümden fazla alanı etkileyen 
yangınlar yedi kat arttı. İspanya'da 
19 Temmuz'da rekor sıcaklıklar orman 
yangınlarını körükledi, 25 bin hektar- 
dan fazla alan yandı. Yunanistan'da 
3 Temmuz'da 53 noktada çıkan orman 
yangınları nedeniyle 4 köy tahliye 
edildi. ABD'nin California eyaletinde 
4 Temmuz'da başlayan yangın, bir 
gece iki katı kadar büyüdü.
AŞIRI YAĞIŞ

Normal hava döngüsünde, sıcak 
hava nem ve su buharı oluşturur; bu 
da yağmuru oluşturan damlacıkları 
yaratır. Bununla birlikte hava ne kadar 
ısınırsa, atmosferde o kadar fazla buhar 
bulunur ve bu da kısa sürede küçük 
bir alanda yoğun yağışların oluşması-
na neden olur.

Bu yıl, sel bekleneninin öncesin-
de İspanya'yı ve doğu Avustralya'nın 
bazı bölgelerini vurdu. Sadece altı 
günlük bir süre içinde Brisbane'de 
yıllık yağışının neredeyse yüzde 80'ini 
görüldü, Sidney üç aydan biraz fazla 
bir sürede ortalama yıllık yağışının 
fazlasına ulaştı.ABD Ulusal Bilimler 
Akademisi'nde uzman olan Peter 
Gleick'e göre, bu yağış olayları başka 

yerlerdeki iklim değişikliğinin etkileriyle bağlantılı.  
          Son 100 yılın en büyük sel felaketinin 
yaşandığı Bangladeş'te, afet nedeniyle 102 kişi 
hayatını kaybetti. Hindistan'da 6 Temmuz'da 
meydana gelen sel ve toprak kaymasında 1 kişi 
hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu. Pakistan'da 6 
Temmuz'da etkili olan şiddetli Muson yağmurla-
rının sele neden olması ile 20 kişi hayatını kay- 
betti. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletin-
de 30 Haziran'da etkili olmaya başlayan şiddetli 
yağışların yol açtığı sel felaketinde 85 bin kişiye 
tahliye emri verildi.
"UYUM SAĞLAMAK ve 
MÜCADELE ETMEK ASIL ZORLUK"

Bilim insanları, dünya genelinde hava duru- 
munun her zaman oldukça değişken olacağını, 
ancak iklim değişikliğinin bunu daha da aşırı 
hale getirdiğini söylüyor. Ve asıl zorluğun karşı 
karşıya olduğunuz aşırılıklara uyum sağlamak ve 
bunlarla mücadele etmek olduğunu dile getiriyor.

Rekor sıcaklık dayanılmaz hale geldi: 
İngiltere neden alarma geçti?

İngiltere'de 19 Temmuz günü termometrele-
rin 40 dereceyi aşmasıyla ülke tarihinin en yük- 
sek sıcaklığı kaydedildi. Hükümet günler önce- 
sinden sıcak hava dalgası nedeniyle 'kırmızı 
alarm' vermiş, ulusal çapta acil durum ilan et- 
mişti. Dünyanın pek çok noktasında rekor 
sıcaklıklar kaydedilirken, İngiltere'deki sıcaklı-
ğın 'dayanılmaz' olması ve ülkeyi bu denli endi- 
şelendiren neydi? 

Met Office, İngiltere'deki sıcak havanın 
neden dayanılmaz olduğuna ilişkin açıklamalar-
da bulundu. Açıklamaya göre; bunun birinci 
sebebi nem. İngiltere'de nem seviyesinin Avrupa 
kıtasındakinden daha yüksek olabildiği belirtilir-
ken, yüksek nem ile birlikte vücudun serin kal- 
ması zorlaşıyor. Geceleri de sıcaklığın 20 derece- 
nin altına düşmeyen, 'tropik geceler' yaşandığı 
için durumun daha da kötüleşiyor. Bir diğer se- 
bep ise; İngiltere'de binaların buna göre tasarlan-
mamasıyla ilgili. İngiltere'de binalar sıcak ül- 
kelere kıyasla ısıyı içeride tutmak üzerine bir 
tasarıma sahip ve binalarda klimaya sahip olma 
olasılığı da düşük.

Diğer yandan, Met Office açıklamasında 
ülkenin bu denli alarma geçmesinin psikolojik 
bir sebebi olduğunu da aktardı. Açıklamada, 
İngilizlerin aşırı sıcak havalara psikolojik olarak 
da hazırlıklı olmadığı öne sürüldü ve "Tatildey-
ken, sıcak havayı bekleriz ve buna göre hazırla-
nırız." denildi.

Avrupa'da İspanya, Fransa ve Portekiz ile 
başlayan sıcak hava dalgası bilim insanlarını da 
harekete geçirdi. Uzmanlar, İngiltere'deki binala- 
rın iklim kriziyle mücadele edebilecek şekilde 
inşa edilmediğini, aşırı sıcaklıklara uyum sağla- 
ması için acil tedbirler alınması gerektiğini 
söyledi ve "Acilen aşırı ısınmaya karşı kamusal 
soğutma alanları oluşturulmalı." uyarısında 
bulunuldu.
İKLİM KRİZİ ETKİLİ Mİ?

Met Office Baş Bilim İnsanı Prof. Stephen 
Belcher, "Birleşik Krallık'ta yaşadığımız aşırı 
sıcaklıklar tarihte eşi görülmemiş bir olaydı. 
İklim değişikliği üzerinde insanın etkisi olmadığı 
bir durumda böyle bir şey yaşanması imkansız. 
Bundan böyle İngiltere'de her üç yılda bir 40 
dereceyi aşan sıcaklar görebiliriz. İklim krizine 
karşı önlem almak, karbon emisyonlarını azalt- 
mak bu konuda yardımcı olabilir. Ancak Birleşik 
Krallık'ın bu aşırılıklar uyum sağlaması gereke-
cek." değerlendirmesinde bulundu.

Reading Üniversitesi Doğal Afetler Araştır-
macısı Prof. Hannah Cloke da, İngiltere'de yaşa- 
nan hava sıcaklıklarının doğal olmadığını söyle- 
yerek, Londra'nın altyapısının ve insanların 
yaşam şeklinin bu hava şartlara uygun olmadığı-
nı söyledi.
AVRUPA’DA KLİMA KULLANIMI 
NEDEN YAYGIN DEĞİL?

Aşırı sıcaklar yaşam şartlarını zorlarken, 
Avrupalılar için çok alışkın olmadıkları klimalar 
çekici hale geldi. ABD Nüfus Sayımı verilerine 
göre, ABD'de evlerin neredeyse yüzde 90'ında 
klima bulunuyor. Avrupa'da ise ofislerde klima 
kullanımı yaygın, ancak evlerde aynı durum söz 
konusu değil. Araştırmalara göre, Almanya'daki 
evlerin yüzde 3'ü, İngiltere ve Fransa'daki evlerin 
yüzde 5'inden azında klima var.

2018 tarihli Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
raporuna göre, İtalya, İspanya, Yunanistan ve 
Güney Fransa'da evlerde klima kullanımı son on 
yılda hızla arttı. IEA, Avrupa Birliği'ndeki klima 
ünitelerinin sayısının 2019'da 100 milyona çıktı- 
ğını, 2050'de ise 275 milyona çıkacağını tahmin 
ediyor.

(HABERTÜRK - MERVE ELMACI)
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Fransa nükleere, 
Almanya kömüre... 
İlk küresel enerji krizinin 
ortasında mıyız?

Tüm dünyada enerji fiyatlarının 
artması dengeleri de sarsıyor. 
Peki; küresel enerji krizinde 
bugünlere nasıl gelindi?
 ‘Yeşil enerji’ 
için umut var mı? 

İlk küresel enerji 
krizinin ortasında mıyız?

          ***************
Küresel enerji piyasası, 24 Şubat'ta 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana radikal 
bir şekilde yeniden şekillendi ve hükümetleri, 
işletmeleri fazlasıyla etkiledi. 

Dünya Rus gazından uzaklaşmak için 
durumu fırsat olarak görse de kriz büyüyor ancak 
zaman ise daralıyor. 

Ülkeler bu nedenle enerji krizini durdurma-
ya ve daha fazla enerji güvenliği ve sürdürülebi-
lirliği sağlamaya öncelik vermeye çalışıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih 
Birol’a göre ilk küresel enerji krizinin ortasında-
yız. Yetmişlerde petrol krizi vardı. Şimdi bir 
petrol krizi, bir doğalgaz krizi ve bir kömür 
krizi var. Tüm fiyatlar hızla yükseliyor ve 
enerji güvenliği birçok hükümet için bir 
öncelik…

            ***************
Örneğin bunun en büyük şokunu yaşayan 

ülkelerden biri ABD. 
ABD'de benzin fiyatları rekor seviyede. 

Enflasyona göre ayarlanırken bile, 1970'lerin 
sonundaki enerji krizi de dahil olmak üzere, 
ortalama son 50 yılda nadiren görülen seviyelerde...

Şu anda yükselişi yönlendiren en büyük 
faktör ham petrolün fiyatı. 

Enerji Bilgi İdaresi'ne göre, Nisan ayı 
itibariyle, hammadde maliyeti, bir galon normal 
benzin fiyatının yüzde 60'ını oluşturuyordu. 

Bu, bir yıl önce aynı zamanda olan yüzde 
52 ile karşılaştırılıyor.

           ***************
Pahalı petrol 
pahalı gaz...

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en 
büyük petrol ve işlenmiş petrol ürünleri üreticile-
rindendir. Son yıllarda Latin Amerika ve Avru-
pa'ya büyük miktarlarda göndererek önemli bir 
ihracatçı haline geldi. 

Ancak Amerika Birleşik Devletleri diğer 
ülkelerden de çok fazla petrol satın alıyor. 
Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci ithalat- 
çısı. 

Bunun nedeni kısmen Amerikan rafinerileri-
nin genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 
üretilenlerden farklı petrol türlerini işlemek üzere 
kurulmuş olmasıdır.

Rafinerileri daha fazla ABD petrolünü işle- 
mek için yeniden yapılandırmak pahalı ve zor 
olurdu, bu yüzden ABD daha fazla yerel üretim 
yapsa bile büyük miktarlarda ithal etmeye devam 
edecek gibi görünüyor...

          ***************
RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI İLE 
DEĞİŞEN DENGELER…

Karşılaştırıldığında, Rusya dünyanın en 
büyük ikinci üreticisi ve küresel pazarda kabaca 
10 varilden birini oluşturuyor. Ülke Şubat ayında 
Ukrayna'yı işgal etmeden önce, Rusya'nın petrol 
ihracatının yaklaşık yarısı, ayda 10 milyar 
dolarlık işlem anlamına gelen Avrupa'ya gitti. 
Geçen yıl ABD ham petrol ithalatının yaklaşık 
yüzde 8'i Rusya'dan geldi.

Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana 
Rusya, kısmen Avrupa Birliği, ABD ve diğer 
büyük ekonomilerin uyguladığı yaptırımlar 
nedeniyle daha az petrol satıyor. Bu, küresel arzı 
azalttı ve fiyatlarda da bir sıçramaya yol açtı.

Bu büyüyen krizi hafifletmek için Biden 
yönetimi, ABD petrol şirketlerinden ve diğer 
büyük petrol üreticilerinden üretimlerini artırma-
larını istiyor, ancak pek de başarılı olamıyor. 
Bunun nedeni ise petrol yöneticilerinin üretimi 
çok fazla artırırlarsa fiyatın düşebileceğinden 
korkmaları...

Ve tüm bunlara ek olarak Suudi Arabistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, Rus 
arzında beklenen düşüşü dengelemek için üretimi 
yeterince hızlı bir şekilde artıramıyor.

Ancak petrol piyasasını istikrara kavuştur-
ma çabası, Biden'ın ülkeyi elektrikli arabalara ve 
yenilenebilir enerjiye taşıma konusundaki 
iddiasıyla da çelişiyor.

SAVAŞTAN ÖNCE DE 
UYARI VARDI

İşgalden önce bile, dünya yavaş yavaş 
COVID-19 pandemisinden kurtulurken petrol ve 
benzin fiyatları yükseliyordu. 

2020'de kısa bir an için bir varil petrolün 
maliyeti sıfırın altına düştü çünkü talep yetersiz-
liğinden depolama tankları doluydu. Şimdi, 
taşıtlar ve tatilciler yeniden yola çıktı ve üstüne 
bir de ofisler ile endüstriler yeniden açıldı.

Petrol şirketleri, pandemi çöküşü sırasında 
işçileri işten çıkardıktan sonra toparlanmaya 
yanıt vermekte de ağır kaldı.

        ***************
ALMANYA KÖMÜRE, 
FRANSA NÜKLEERE…

Almanya, Fransa ve birçok Avrupa ülkesi, 
genel olarak fosil yakıtların en yakın ve en ucuz 
kaynağı olan Rusya'ya güvenmeye karar verdi.

Bu enerji politikası kararlarının bir sonucu 
olarak, Almanya, Fransa ve diğer AB ülkeleri, 
Putin'in Ukrayna'yı işgaline Rusya'nın enerji 
endüstrisine yönelik etkili yaptırımla yanıt 
vermekye ‘aciz’ hale geldiler. 

Esasen gerçek bir enerji güvenliğine sahip 
olmayanlar, kendilerini Putin'in jeopolitik 
kozlarına karşı da savunmasız buldular.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck 
geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, 
hükümetinin, ülkenin azalan doğalgaz arzını 
korumak için bu yaz naif kömürle çalışan 
elektrik santrallerini yeniden devreye sokmayı 
planladığını duyurdu. 

Habeck, "Gaz tüketimini azaltmak için, 
elektrik üretmek için daha az gaz kullanılmalı" 
dedi ve "Kömür yakıtlı elektrik santrallerinin 
bunun yerine daha fazla kullanılması gerekecek” 
diye ekledi.

Bakan Habek, Almanya'nın enerjiyle ilgili 
son krizinin nedeni olarak Rusya'nın Kuzey 
Akım 1 boru hattı sisteminde Avrupa'ya doğal 
gaz akışını kısma yönündeki son kararına işaret 
etti.

Önümüzdeki kışa hazırlık olarak hedefin 
ülkenin doğalgaz depolama tesislerini yeniden 
doldurmak olacağını anlatan Ekonomi Bakanı 

Habek, "Aksi takdirde kışın çok zor olacak" dedi. 
Almanya'nın doğal gaz depolama seviyeleri 

şu anda tarihsel olarak %57 ile en düşük seviye-
lerinde.

Bir diğer yandan ise Fransa'da, ülkenin, 
elektrik şebekesinin nükleer filosunun üretim 
kapasitesindeki sert düşüş nedeniyle bu yaz 
elektrik kesintisi olasılığıyla karşı karşıya 
olduğunu bildirildi. 

Nükleer enerji normalde Fransa'nın elektri-
ğinin 2/3'ünden fazlasını sağlar ve aynı zamanda 
ülkenin ulusal enerji operatörü Électricité de 
France (EDF) aracılığıyla diğer Avrupa ülkeleri-
ne elektrik ihraç etmesine olanak tanır.

Ancak EDF'nin halihazırda 43 milyar euro 
borcu olduğunu ve şirketin Rusya'nın nükleer 
santral operatörü Rosatom ile yakın zamanda 
yaptığı bir anlaşma nedeniyle borç seviyesinin 
artmak üzere olduğuna işaret eden Fransız 
hükümeti, şimdi finansal bir felaketten kaçınmak 
için EDF'yi millileştirme olasılığını düşünüyor.

Fransa Enerji Bakanlığı aynı zamanda 
Ukrayna’daki gelişmeler ndeniyle ülkenin 
doğusundaki Moselle kentindeki kömürle 
elektrik üreten Saint-Avold santralini gelecek kış 
yeniden devreye sokmayı planladığını açıkladı.
SRİ LANKA'DA 
PROTESTOLARIN 
KAYNAĞI 
EKONOMİ VE 
ENERJİ

Yaşanan kriz 
yalnızca Avrupa ülkelerini 
etkilemiyor. Krizler siyasi 
çatışmaları da beraberinde 
getiriyor.

Tarihinin en büyük 
ekonomik kriziyle karşı 

karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintile-
rinin günde 13 saati bulmasının ardından mart  
sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığı, temel 
hizmetleri sürdürenler haricindeki kamu görevli-
lerinin, ülke genelinde "mevcut yakıt sıkıntısı ve 
ulaşım tesislerindeki sorunlar nedeniyle" bugün 
işe gelmemelerini bildirmiş ve artan yakıt 

sıkıntısı nedeniyle devlet okulları ile özel okullar da 
kapatılmıştı.

Ülke genelinde binlerce kişi, akaryakıt 
istasyonlarında günlerdir yakıt kuyruklarında 
beklemiş ve eylemlerin büyümesi sonucu 
binlerce kişi devlet başkanlığı binasına girmiştir. 
Protestoların ardından başbakan istifa etmeyi 
kabul etmişti.
"KRİZDEN BİR SÜRE 
DAHA ÇIKMAK 
MÜMKÜN DEĞİL"

Analistler, Ukrayna'daki savaş uzadıkça 
veya Rus üretimi düştükçe, enerji piyasasının 
temelden yeniden düzenlenebileceğini öne 
sürüyor. Zamanla, petrol akışındaki değişiklik 
Rusya'nın Avrupa üzerindeki baskısını da belki 
azaltabilir. Ancak daha fazla arz çevrimiçi 
oluncaya veya talep düşene kadar, pompadaki 
fiyatlar büyük olasılıkla yüksek kalacak görünü-
yor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih 
Birol’a göre ise; “Bu enerji krizinden kısa bir 
süre içinde dünyanın çıkması mümkün gözük- 
müyor...”

          (HABERTÜRK
İREM KUŞOĞLU GÖRGÜ)

AB ülkelerinin
 doğal gaz,

enerji bağımlılığı
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2022 kaynaklarını 
209 günde tükettik
Küresel Ayak İzi Ağı, 
2022 'Dünya Limit Aşımı Günü'nü 
28 Temmuz olarak açıkladı. 
Bu, dünya üzerinde 2022 yılı için 
ayrılan kaynakları 209 gün içinde 
tükettiğimiz anlamına geliyor. 
Bilim insanları tehlikenin ciddi 
olduğunu söylerken, insanlığın 
tüketimine bakılırsa, 
dünya'nın yeni bir dörtte üçüne 
daha ihtiyacımız var.
       ************

Her yıl insanların doğal kaynaklardan ne 
kadar kullandığını ölçen ve o yıl için bir 
"Dünya Limit Aşımı Günü" belirleyen 
Küresel Ayak İzi Ağı (GFN), 2022 yılı için 
Dünya Limit Aşım Günü'nü 28 Temmuz ola- 
rak belirledi.

Bu, 28 Temmuz itibarıyla 2023 yılı için 
ayrılan kaynaklardan kullanmaya başladığı-
mız ve yılın geri kalanında insanlığın gezegene 
sürdürülemez bir zarar verdiği anlamına 
geliyor. 

Geçtiğimiz yılın Dünya Limit Aşım Günü 
ise 29 Temmuz olarak belirlenmişti.
         ************
"DÜNYA LİMİT 
AŞIMI GÜNÜ" 
TAKVİMDE 
YUKARI ÇIKIYOR

GFN, Dünya Limit Aşımı Günü'nü Birleş-
miş Milletler verilerine dayanarak hesaplıyor. 
Buna göre, kişi başına ekolojik ayak izi ve 
dünyanın kişi başına biyokapasitesi karşıla- 
ştırılıyor.

Yarım yüzyıl önce, Dünya'nın biyolojik 
kapasitesi, insanların kaynaklara yönelik yıllık 
talebini karşılamak için fazlasıyla yeterliydi. 
Ancak, Dünya Limit Aşımı Günü, uzun süredir-
takvimde yukarı çıkıyor.

              GFN VERİLERİ
GFN verilerine göre, bu yıl en kötü orana 

sahip ülke Katar. Ülkede yıllık kaynak limitini 
10 Şubat'ta tüketti. 

Katar'ı ise 14 Şubat'ta kaynaklarını tüketen 
Lüksemburg takip ediyor.

YENİ BİR DÜNYA'NIN 
DÖRTTE ÜÇÜNE 

İHTİYACIMIZ VAR
GFN Başkanı Mathis Wackernagel, bu 

duruma ilişkin, "Bütün paranızı 28 Temmuz'a 
kadar harcamışsınız ve yıl sonuna kadar bütçe 
açığıyla yaşamanız gerekiyor gibi düşünün. 
Ancak bu çok daha ciddi bir durum, çünkü 
gelecekten borç alıyoruz." dedi.

GFN 1971 yılından beri, Dünya Limit 
Aşım Günü'ne kadar ne kadar tükettiğimizi, 
ürünlerin ne kadar verimli üretildiğini, kaç 
kişinin kaynakları tükettiğini ve doğanın 
kaynaklarının ne kadarını yenileyebileceğini 
hesaba katarak bir hesaplama yapıyor. 

Ve son verilere göre insanlığın, mevcut 
kullanım oranına bakılırsa başka bir gezege-
nin dörtte üçüne ihtiyacı olacak.
      ************

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'e 
konuşan Wackernagel, bu aşırı tüketimin 
gezegenin yaşadığı mevcut sorunların çoğunun 
altından yatan neden olduğunu söyledi. 

Wackernagel, "Bütün sorunlara farklı 
şekillerde bakıyoruz, iklim değişikliği veya 
biyoçeşitlilik kaybı veya gıda kıtlığı, sanki 
bağımsız olarak ortaya çıkıyorlar. Ama hepsinin 
altında benzer sorunlar var: İnsanlığın sahip 
olduğu şeyleri kullanmak miktarı, Dünya'nın 
yenileyebileceklerine kıyasla çok büyük hale 
geldi." ifadelerini kullandı.

            NE YAPILABİLİR?
KARBONSUZLAŞTIRMA

Wackernagel, durumun düzeltilmesi için 
yapılabilecek şeylerin olduğunu söyleyerek şu 
ifadeleri kullandı;

"Karbonsuzlaştırmayı sağlamak 22 gün, 
akıllı şehir tasarımının uygulanması 29 gün, 
ton karbon başına 100 dolar fiyat koymak 63 
gün ve AB'nin Yeşil Anlaşması'nın küresel 
olarak benimsenmesi 42 gün daha ekleyebilir."

Daha küçük değişikliklerinin de önemli 
katkı sağlayacağını dile getiren Wackernagel, hız 
sınırlarının düşürülmesi, çamaşırları kurutmak 
için makine kullanılmaması, ev ışıklarının LED'lere 
çevrilmesi, haftada bir gün et yemek ve daha sür- 
dürülebilir kıyafetler seçmenin mümkün olduğu-
nu söyledi.
"DERHAL DURDURMAMIZ 
GEREKEN BİR 
GELİŞME"

Alman yetkili Stefan Küper, "On yıllardır 
kaynaklarımızı gereğinden fazla kullanıyoruz, 
beni bu kadar endişelendiren şey bu. Küresel 
olarak baktığımızda aşırı kullanımın arttığını 
görüyoruz. Bu derhal durdurmamız gereken bir 
gelişme." dedi.
      ************
LİMİT AŞIMINDA
EN BÜYÜK NEDEN;
KARBON EMİSYONLARI

Bilim insanları, gezegenin doğal kaynak-
larının limitinin aşılmasından en büyük nede- 
ninin insanlığın ekolojik ayak izinin yüzde 60'ını 
oluşturan karbon emisyonlarının olduğunu 
söylüyor.

Karbon emisyon oranı bunun sadece yarı 
miktarında olsaydı, Dünya Limit Aşım Günü 
yaklaşık üç ay gecikebilirdi.

          (HABERTÜRK
       MERVE ELMACI)

2022 kaynaklarını 209 günde tükettik
“Dünya Limit Aşımı Günü”

Merve
Elmacı’dan

yeni
iklim

dosyası
haberi

Limit aşımı
infografikleri
(Habertürk)

Her geçen yıl limit aşımı erkene çekiliyor
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Güç paylaşımları, ideolojik 
çatışmalar, bitmeyen savaşlar… 
2022 yılı, geçmiş yıllara kıyasla 
aktif savaşların ve savaş tehditleri-
nin çoğaldığı bir yıl olarak devam 
ediyor. 

Bu savaşların, çatışmaların 
dünya ticaretini etkilemesi, siyaseti 
istikrarsızlaştırması, ekonomileri 
zora sokmasının yanında bir diğer 
etkisi de, insanları göç etmeye 
zorlaması. 

Suriye İç Savaşı nedeniyle, 
başta Türkiye olmak üzere yıllardır 
tüm dünya mülteci krizleriyle müca-
dele ederken; Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgal süreci Avrupa’yı yeniden bir 
‘mülteci akınına’ maruz bıraktı. 
Afganistan’ın Taliban tarafından 
kontrol altına alınmasından sonra 
başlayan mülteci akını da devam 
ederken, İngiltere çareyi ‘mültecile-
ri Ruanda’ya göndermekte’ buldu. 

            ***************
Açlık, savaşlar, iklim krizi, kaybolan 

otorite sonucu çeteleşmenin getirdiği şiddet; 
toplumları göçe zorluyor. 

2022 yılında ise en çok öne çıkan kriz 
Ukrayna’da yaşanmaya devam ediyor. 24 
Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Putin’ in 
emriyle Ukrayna’ya saldıran Rus birlikleri, 
Ukrayna’nın ekonomisini ve güvenliğini 
tahrip ettiği gibi; demografisini de değiştirdi.

          ***************
UKRAYNALI MÜLTECİLER

Saldırıların başlamasını takip eden birkaç 
gün içinde on binlerce Ukraynalı sivil evlerini 
terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler 
verilerine göre, savaşın başından beri Ukray-
na’da evlerini terk eden sığınmacı sayısı tam 
12 milyon. Bunun 7 milyonu ülke içinde yer 
değiştirirken, yaklaşık 5 milyon Ukraynalı çevre 
ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Ukraynalıların en çok bulunduğu ülke 1 
milyon 194 bin ile Polonya olurken, Almanya’da 
867 bin, Çekya’da 382 bin ve İtalya’da 142 bin 
sığınmacı olduğu bildiriliyor. Türkiye’de ise 145 
bin Ukraynalı sığınmacı bulunuyor.

Rusya ise ülkesinde 1 milyon 412 bin 
Ukraynalı sığınmacı bulunduğunu ve ‘kimseyi 
zorla ülkelerine getirmediklerini’ açıkladı.

Savaşın başlangıcının ardından AB, 
Ukraynalılara 27 üye ülkede üç yıla kadar oto- 
matik olarak kalma ve çalışma hakkı verdi. 
Polonya başta olmak üzere birçok AB ülkesi, 
AB yönetiminden sığınmacılar için kaynak talep 
ediyor.

Ancak savaşın Ukrayna’nın doğusunda 
sınırlı kalması, başkent Kiev bölgesinin görece 
güvenli olması ve ülkenin batısının savaş ala- 
nından uzak olması nedeniyle ülke dışındaki 
sığınmacılar geri dönmeye başladı.

Ukrayna mülteci krizinde bir diğer önemli 
nokta da ‘AB yönetiminin ve üye ülkelerin 
sığınmacı politikalarında çifte standart uyguladı-
ğı’ iddiaları. Ukrayna’ya destek veren ve silah 
sağlayan AB’nin Ukraynalı mültecilere kucak 
açtığı, ancak yıllardır Suriye ve Afrika’dan süren 
mülteci akınında bu anlayışı hiçbir şekilde gös- 
termediği öne sürülüyor.

ABD’nin başını çektiği Batı dünyası, Uk- 
rayna’ya milyarlarca dolarlık silah yardımları 
yapmaya devam ederken, Rus lider Putin, ‘daha 
yeni başladıklarını’ söyleyerek savaşın ve yıkı- 
mın yakın bir dönemde sona ereceği umutlarını 
azalttı. Ukraynalı sığınmacıların ise evlerine 
dönmeleri, hâlâ çok zor.

            ***************
AFGAN GÖÇÜ

İstikrarsız ülkelerden sığınmacı akınları son 
10 yıla damga vururken, Afganistan’dan yayılan 
göç dalgasının başlangıcı 2021 yazında 
Taliban’ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesi 
değil. Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
verilerine göre yakalanan düzensiz göçmenler 
arasında en büyük grubu oluşturanlar Afganlar. 

Verilere göre; Türkiye'de uluslararası koru- 
ma altında 116 bin 400 Afgan sığınmacı bulunu-
yor. Kayıt dışı ise 300 bin Afganistanlı göçmenin 
söz konusu olduğu ifade ediliyor. İçişleri Bakan- 
lığı sadece 2019 yılında 200 bin Afgan düzensiz 
göçmenin yakalandığı bilgisini paylaşıyor.

Türkiye’de sayıları özellikle 2021’de 
Kabil’in düşüşünün ardından giderek artan Afgan 
sığınmacıların, zorlu yolculuk koşulları sebebiyle 
kadın ve çocukları geride bıraktığı; çalışıp para 
kazanarak ülkelerindeki ailelerine baktığı belir- 
tilirken, bir diğer düşünce ise, Afgan sığınmacı-
ların açıklanandan çok daha fazla olduğu ve sa- 
dece para kazanmak için göç etmedikleri. İçişleri 
Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında Türki-
ye’nin yakaladığı Afgan uyruklu düzensiz göç- 
men sayısı 63 bin.

Dünyanın en istikrarsız ülkelerinden biri 
olan Afganistan’da sığınmacıların en çok göç 
ettiği ülke ise, Pakistan.

 BM verilerine göre; yaklaşık 1.5 milyon 
Afgan sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. 

İkinci sırada ise İran geliyor. İran hükümeti-
nin verilerine göre 780 bin Afgan, İran’da ikamet 
ediyor. Ülke içinde sığınmacı konumuna gelen 
Afgan sayısı ise 3.4 milyon.

              ***************
2011'DEN BU YANA: 
SURİYE MÜLTECİ KRİZİ

Suriye, dünyanın en büyük yerinden edilme 
krizi olmaya devam ediyor. 13 milyondan fazla 
insan ülkeyi terk etmiş veya ülke sınırları içinde 
yerinden edilmiş durumda.

Türkiye kayıtlı 3,7 milyonu aşkın Suriyeli de 
dahil olmak üzere dünyanın en büyük mülteci 
nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam ederken, 
Lübnan ve Ürdün dünya genelinde kişi başına en 
fazla mülteci düşen ülkeler arasında yer alıyor.

 11 yıldır süren mülteci krizi, 2022 yılında 
da etkisini göstermeye devam ediyor. Suriyeli, 
Afgan, Somalili, Afrikalı, Türki Cumhuriyetler 
vatandaşları; milyonlarca mülteci Türkiye üze- 
rinden Avrupa’ya geçmek için Ege Denizi’nde 
maceraya girişiyor. Yunan hükümeti yakaladığı 
botları ‘çok sert bir şekilde’ engellerken, mülteci-
leri Türk Sahil Güvenliği kurtarıyor. Birazı da 
İtalya’ya itiliyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 2016 yılında 
imzaladığı Sığınmacı Anlaşması 2022 yılında 
hala yürürlükte. Bu anlaşmayla ‘geçici koruma 
statüsünde’ olan sığınmacılar için Avrupa Birli- 
ği’nden ödenek alan Türkiye, toplu sınır dışı 
yapmamayı taahhüt etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeliler için 
şimdiye kadar harcanan paranın 40 milyar dolar 
olduğunu açıkladı. 2022 yılında İçişleri Bakanlı-
ğı verilerine göre yakalanan Suriyeli düzensiz 
göçmen sayısı 18 bin 500.

             ***************
SAVAŞ YILINDA
GÖÇ KRİZİ

Büyük çaplı sıcak savaşların dünyanın 
bir numaralı gündemi olduğu 2022 yılında 
hem enerji hem gıda ve bunların sebebiyle 
küresel ekonomiler alt üst oldu. 

Enflasyonist baskılarla hükümetler zor 
günler geçirirken, güvenlik anksiyeteleri 
nedeniyle savunma sanayine ayrılan paylar da 
onlarca kat arttı. Savaş ekonomisi ise daha 
çok savaş, ve daha konforsuz yaşamlar ge- 
tiriyor. Can ve mal güvenliğinden endişe eden 
topluluklar, çareyi evlerini terk etmekte bu- 
luyor. Haziran 2022 verilerine göre bugün 
dünyada 100 milyon insan çeşitli sebeplerle 
göç etmek zorunda kaldı. Bu, dünya nüfusu-
nun yüzde 1’inden fazla. Ve ‘göç’ kavramı, 
sadece göç edeni etkileyen bir olgu değil. 
Göç edilen yer, geride bırakılan yaşam alanı, 
çevresel faktörler; kısacası tüm toplumların 
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel hayatını 
etkileyen bir olgu. Göç eden kişinin eğitimi, 
sağlık hizmetlerine ulaşımı, ekonomik özgür-
lüğü, göç ettiği yerdeki güvenlik kaygıları, 
maddi/manevi yükü, entegrasyon gibi birçok 
hayati değişken mevcut.

2022 yılı, tüm dünya için göç krizinin derin 
bir şekilde hissedildiği bir yıl olmaya devam 
ediyor. İlerleyen yıllarda da bu krizin son 
bulacağı pek olası görünmüyor.

            
           ***************

Ukrayna Savaşı'nın ardından 
değişen ittifaklar ve 
güç dengeleri

1945’te başlayan ABD ile SSCB arasındaki 
Soğuk Savaş’ın bitiminin üzerinden 32 yıl geçti. 
Bu 32 yılda Yugoslavya’nın dağılması ve 
Balkan İç Savaşı, ABD’nin Afganistan ve Irak’ı 
işgali, Arap Baharı ve Suriye İç Savaşı gibi 
küresel çatışmalar meydana geldi. 

Fakat hiçbiri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 
gibi ikinci bir Soğuk Savaş etkisi yaratmadı. 
Bugün ABD ve Rusya, tıpkı 32 yıl önce olduğu 
gibi, ‘vekâlet savaşı’ sürdürürken, dünyanın 
geri kalan bölgelerinde de nüfuz çatışması 
içerisinde.

 Enerji, gıda, silah, para ve kültür gibi 
birçok kavramın silah olarak kullanıldığı 2022 
yılı; hem NATO’nun, hem Orta Doğu’nun, hem 
Afrika’nın, hem de Asya’nın dengesini kökten 
değiştirdi. 

                ***************
Değişen ittifaklar ve güç dengeleri

II. Dünya Savaşı’nın ardından ABD ve 
SSCB olmak üzere çift kutba ayrılan dünya, 
ABD’nin başını çektiği NATO ve SSCB’nin 
liderliğini yaptığı Varşova Paktı ile askeri bir- 
liklerini de kurdu. 45 yıl boyunca dolaylı yoldan 
çatışan bu iki devletin mücadelesi 1990’da 
SSCB’nin çöküşüyle son buldu. Ancak Batı 
dünyasının askeri çatısı NATO, varlığını sürdür-
meye devam etti.
'BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN' NATO

Balkan İç Savaşı ve Afganistan operasyon-
larında ön planda olan NATO, özünde Rusya’ya 
karşı kurulmuş bir askeri ittifak olması ve NATO 
üyesi devletlerin siyasi ve ekonomik istikrar ge- 
reği Rusya’ya karşı çatışmacı bir politika yerine 
ticari partnerlik statüsünü benimsemesi nedeniy-
le NATO’nun ağırlığı ve nüfuzunda azalmalar 
oldu. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron, 2019 yılında, NATO’ "beyin ölümünün" 
gerçekleştiğini söyledi.

Dönemin Almanya Başbakanı Merkel ise, 
NATO’da sorunlar olduğunu kabul ettiğini ifade 
ederken, Macron’un keskin yorumuna katılmadı-
ğını belirtti. 2021 yılının en büyük gündemlerin-
den biri, ‘kendi ayakları üzerinde durabilen bir 
AB ordusu’ kurmak oldu.
SOĞUK SAVAŞ'IN ARDINDAN RUSYA

Rusya ise, SSCB’nin dağılmasının ardından 
ekonomik ve siyasi gücünü muhafaza etmek, 
otoriteyi yeniden sağlamak ve dünya üzerindeki 
nüfuzunu korumak için 10 yıldan fazla süre ça- 
lıştı. 1990-95 yılları arasında GSYİH ve sanayi 
üretiminin yüzde 50’sini kaybeden Rusya, deva- 
sa coğrafyasında da kendini siyasi krizlerin ve 
çatışmaların içinde buldu. Ancak Putin’in 2000 
yılında iktidara gelmesiyle ülkenin toparlanması 
hızlandı.

     

Küresel tehditlerde 'bitmeyen' problem: Göç krizi
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Ukrayna Savaşı'nın ardından 
değişen ittifaklar ve 
güç dengeleri

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızis-
tan gibi Orta Asya ülkeleri birçok 
açıdan Rusya ile derin bağlara sahipken, 
Asya’nın devi Çin de Rusya’nın en 
büyük müttefiki konumuna geldi. 
ABD’nin özellikle Japonya’daki askeri 
varlığı, Çin ile olan mücadele ve 
Birleşik Krallık mazisi sebebiyle Hindistan’ın Batı dünyasına yakınlığı ve Kuzey-Güney 
Kore ayrımı sebebiyle ekonomik olarak gelişmiş olan Güney Kore’nin ABD ile müttefikli-
ği sonucu yakınlaşan Rusya ve Çin; 2001 yılında Şangay İşbirliği Örgütü’nü (ŞİÖ) kurdu. 
Beş devlet ile başlayan örgütün tam üye sayısı sonra altıya ulaştı: Rusya, Çin, Kazakistan, 
Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan. ŞİÖ’ye yıllar içinde kritik bir üye daha katıldı: İran.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından hem NATO, hem de 
Asya’daki dengeler olağanüstü bir değişim gösterdi. ‘Beyin ölümü gerçekleşti’ denen 
NATO, Rusya fobisi yaşayan tüm ülkelerin sığınmak istediği bir şemsiye haline geldi. 
NATO, ‘açık kapı’ politikasıyla birçok eski Demir Perde ülkesini ittifaka alarak Rusya’dan 
koparırken, Rusya en büyük ticari ve siyasi ortağı Çin olmasına rağmen Çin ile yer yer 
çatışma derecesinde problemli ilişkileri olan Hindistan’a silah satarak, Hindistan’ın tarihi 
rakibi Pakistan’a da lojistik ve güvenlik desteği sağlayarak ABD’nin Asya nüfuzunu kır- 
maya çalıştı.

   SAVAŞ SONRASI NATO
Saldırıdan bir hafta sonra Birleşmiş Milletler (BM) acil oylama yapmış ve 193 üye 

ülkeden 141'i işgali kınamıştı. Ancak Çin, Hindistan, Pakistan ve Güney Afrika da dahil 
olmak üzere bazı büyük ülkeler çekimser kalmayı tercih etti.

Savaşın başlangıcının ardından Ukrayna ve Gürcistan NATO ve AB’ye üyelik 
başvurusunda bulundu. Tüm NATO üyesi ülkeler teyakkuza geçerek Ukrayna’ya askeri 
destek politikaları geliştirdi.

Rusya ile çok derin ve kötü anılarla dolu bir geçmişi olan iki İskandinav ülkesi: 
Finlandiya ve İsveç; uzun yıllardır temel politikaları olan askeri tarafsızlık politikalarını 
rafa kaldırarak olası Rus saldırısı çekincesiyle NATO’ya başvurdu.

Baltık bölgesinde de Rusya’ya karşı bir iklim oluşurken, Estonya ve Litvanya, 
Ukrayna’da yaşanan Rusya saldırılarını ‘soykırım’ ilan etti. Rusya; Estonya, Litvanya ve 
Letonya’daki konsolosluklarını kapattı.

İngiltere’nin Başbakan adayı ve mevcut Dışişleri Bakanı Liz Truss, Moldova’yı da 
NATO çatısı altına davet etti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal süreci, NATO ile bağı gevşemiş ülkeleri tekrar NATO’ya 
bağlarken, uzun yıllardır devam eden ‘açık kapı’ politikası ile kültürel olarak Rusya’ya 
yakın olan Baltık ülkeleri de ABD’nin koruması altına girdi.

         SAVAŞIN ORTA DOĞU’DA YANKISI
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi sebebiyle Rusya’ya geniş çaplı yaptırımlar uygu- 

layan Avrupa, enerji ihtiyacının yüzde 50’sini Rusya’dan karşılaması sebebiyle zor durum- 
da kaldı. Savaşın ve yaptırımların ardından tüm dünyayı etkisi altına alan enerji krizinin 
patlak vermesi, Avrupa’ya ‘enflasyon’ olarak dönmeye devam ediyor. Bu da Avrupa hükü- 
metlerinin yeni bir enerji tedarik ağı oluşturmasını zorunlu kılıyor. Bu sebeple petrol ve 
doğal gaz zengini Körfez ülkeleri ile Doğu Akdeniz, her zamankinden daha kritik bir ko- 
numda. Tarihsel olarak ABD ile çok iyi ilişkileri olan Körfez ülkeleri, savaşın ardından 
ABD ve Avrupa’dan gelen, ‘daha fazla üretim’ çağrılarına istenen yanıtı halen vermiş 
değil. Wall Street Journal, Suudi yetkililerin Biden hükümetine cevap vermediğini iddia 
ederken Biden, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sebebiyle ağır eleştirdiği Suudi Veliaht 
Prensi Salman ile ‘Görüşmem’ dediği halde Cidde’ye giderek görüştü. Bu hamle, bölgede-
ki Rusya ve Çin etkisini kırmak için ABD’nin ‘bazı değerlerini kenara koyduğu’ yorumla-
rını getirdi.

Bir diğer Orta Doğu ülkesi İsrail’in ABD ile tarihsel olarak çok yakın ilişkileri 
bulunmasına rağmen savaşın başlangıcından kısa bir süre sonra eski İsrail Başbakanı 
Bennett’in Moskova’ya giderek Putin ile görüşmesi Batı dünyasında tepkilerle karşılandı. 
ABD’nin İran ile nükleer anlaşma müzakereleri yürütmesi, hem Körfez ülkeleriyle hem de 
Türkiye ile ilişkileri geliştiren İsrail’i dış politikada daha dengeli gitmeye zorladı.

Afrika’nın en büyük ülkelerinden Mısır da, konumu ve yapısı sebebiyle Avrupa’nın 
hem enerji hem de gıda krizine çözüm arayışlarında öne çıktı. 

Suriye'nin ise Kuzey Kore, Belarus ve Eritre ile birlikte Rusya'nın işgalini destekle-
mesi şaşırtıcı değil. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesi 2015'te DEAŞ tarafından 
işgal edilme riskiyle karşı karşıya kaldıktan sonra ayakta kalabilmek için büyük ölçüde 
Rusya'ya güveniyor.

         ASYA’DA NÜFUZ SAVAŞLARI
Çin başta olmak üzere Hindistan, Güney Kore, Vietnam gibi yükselen ekonomiler 

sebebiyle dünya dengesinin Pasifik bölgesine kayması; Ukrayna Savaşı’nın bu bölgeyi de 
derin etkilemesine sebep oldu. Özellikle eski ABD Başkanı Obama döneminde Asya 
Pasifik vurgusu önemli ölçüde yer alırken, bugün Japonya ve Güney Kore ABD ile yakın 
bağını daha da derinleştiriyor.

Asya’daki en büyük ‘tehditlerden’ sayılan Kuzey Kore, Çin başta olmak üzere Rus- 
ya’nın da desteğiyle balistik füze denemelerini artırmış durumda. Bu hem Güney Kore, 
hem Japonya, hem de bölgedeki ABD üsleri için kritik derecede tehlike olarak kabul 
edilirken, Birleşmiş Milletler’in yapısı Kuzey Kore’ye engel olunmasına izin vermiyor.

ABD, İngiltere ve Avustralya’nın "AUKUS" adlı yeni güvenlik iş birliği kapsamında, 
bu ülkelerin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşma kararının ardın- 
dan Pasifik’te askeri güç dengeleri yeniden tanımlanıyor. Ancak bu dev anlaşmanın önce 
Fransa ile yapılacağı, sonra araya ABD ve İngiltere’nin girmesiyle değişikliğe uğraması 
sebebiyle NATO üyesi Fransa, diğer üyeler ABD ve İngiltere ile son derece gerilimli bir 
sürece girdi. Ancak daha sonra Ukrayna Savaşı’nın çıkması, problematik süreci geri plana 
itti. Hindistan ise uyguladığı politikalarla Türkiye’ye benzer bir tutum içinde. İttifaklar 
kurarak Batı ile bağını koparmayan Hindistan, Rusya’dan hem S-400 hem de enerji satın 
alıyor. Rusya ve Çin’in güçlü ilişkilerine rağmen Rusya’ya sırt çevirmeyen Hindistan, 
Doğu ve Batı arasında bir denge kurarak savaşın olumsuzluklarını atlatmayı hedefliyor.

            DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ
2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, ittifakların bir tarafta güçlenirken, bir 

tarafta zayıfladığı bir yıl olmaya devam ediyor. Büyük devletlerin ‘safları sıklaştırmak’ için 
dünyanın her noktasında yoğun diplomatik temaslar sürdürdüğü bu yılda, ‘vekâlet savaşla-
rı’ ön plana çıkıyor.

ABD, 35 milyar dolardan fazla yardımı Ukrayna’ya göndererek savaşın uzamasını ve 
Rusya’nın yıpranmasını sağlarken, Rusya ise hem enerji hem tahıl deposu olması sebebiyle 
ihracatı keserek dünya ekonomilerini enerji ve gıda krizi ile sınıyor. 

Enflasyon ve resesyonla mücadele eden ülkeler ise krizlerin çözümü için arayış 
içinde. Birçok ülke, Batı tarafından 'tecrit edilmiş' olan Rusya’nın askeri gücünden çeki- 
nerek ABD ile ortaklık kurmak istiyor. NATO’nun ömrünün uzadığı bu konjonktüre karşı 
Rusya ve Çin de ABD ve Batı dünyasının etkisini her bölgede kırmak için yoğun çaba sarf 
ediyor. Ancak dünyadaki tüm ülkeler, bu doğrudan ve dolaylı savaşlardan etkilenmeye 
devam ediyor.

(Baştarafı sayfa 4’de)
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