




TÜRKİYƏ 
NİZAMSIZLIQ 

ÇAĞINDA 
SABİTLƏŞDİRİCİ GÜC 

KİMİ 

F Ə X R Ə D D İ N   A LT U N



Kitab Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin dəstəyi ilə 
tərcümə və nəşr edilmişdir. 

Tərcümə: Cavid Vəliyev 
Redaktor: Aqşin Məmmədov 
Dizayner: İntiqam Məhəmmədli 

Fəxrəddin Altun. 
Türkiyə nizamsızlıq çağında sabitləşdirici güc kimi. Bakı, ____ 
nəşriyyatı, 2022, 188 səh.

ISBN ___________

©  Fəxrəddin Altun, 2022



TÜRKİYƏ 
NİZAMSIZLIQ 

ÇAĞINDA 
SABİTLƏŞDİRİCİ GÜC 

KİMİ 

F Ə X R Ə D D İ N   A LT U N





MÜNDƏRİCAT

Abreviaturalar 6
Ön söz 7
Giriş  11 
 Fəsillərin məzmunu 20
I FƏSİL
BEYNƏLXALQ BİRLİYİN HUMANİTAR YARDIM SAHƏSİNDƏ 
UĞURSUZLUĞU 27
 Beynəlxalq birliyin inkişafa yardım sahəsində uğursuzluğu 50
 COVID-19 pandemiyası 53
 Türkiyənin humanitar siyasəti 58
 Sonra nə etməli? 63

II FƏSİL
BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN UĞURSUZLUĞU 75
 Birləşmiş Millətlər Təşkilatı: böyük güclərin rəqabətinin kölgəsində 80
 İsrail-Fələstin münaqişəsi 81
 Suriya müharibəsi 84
 NATO: görünməmiş çağırışlar arasında məqsəd axtarışı 86
 Qlobal səhiyyə böhranı 93
 Türkiyənin islahat təklifləri 98

III FƏSİL
DÜNYADA DAVAM ETMƏKDƏ OLAN MÜNAQİŞƏLƏR 107
 Kipr məsələsi: Tanqo üçün iki nəfər lazımdır 114
 Suriya: Türkiyənin Yaxın Şərqə girişi 115
 Türkiyənin İraqda icmalararası dialoqa dəstəyi 118
 İranın nüvə məsələsində Türkiyənin vasitəçilik səyləri 120
 Liviya: Türkiyənin milli maraqları regional sabitliklə üst-üstə düşür 123
 Suriya vətəndaş müharibəsi: “Ərəb baharı”  
 Türkiyənin qapısında qışa dönür 125

IV FƏSİL
İFRAT SAĞ TƏMAYÜLLÜ MİLLƏTÇİLİYİN, POPULİZMİN VƏ 
İSLAMOFOBİYANIN YÜKSƏLİŞİ 135
 İslamofobiya: XXI əsrin xərçəngi 139

NƏTİCƏ 159
ƏDƏBİYYAT 164



ABREVİATURALAR

AFAD -  Türkiyə Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Fəlakət və Fövqəladə Hallar 

Departamenti  

AK Parti - Ədalət və İnkişaf Partiyası 

BBC - Britaniya Yayım Şirkəti 

COVID-19 - Koronavirus xəstəliyi 

DI - İnkişaf Təşəbbüsü

Aİ - Avropa İttifaqı

ÜDM - Ümumi Daxili Məhsul

MRH - Milli Razılıq Hökuməti (Liviya)

HIV/AIDS - İnsan İmmunçatışmazlığı Virusu/Qazanılmış İmmunçatışmazlığı Sindromu

IDPs -  Məcburi köçkünlər

ISAF - Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri

KRG - Kürdüstan Regional Hökuməti

NATO - Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı 

OEF - Azadlığa Dəstək Əməliyyatı

 OPCW - Kimyəvi Silahların Qadağan Edilməsi Təşkilatı

ATƏT - Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı 

P5+1 Group - BMT Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi üzvü (P5) - Çin, Fransa, Rusiya, 

ABŞ, Böyük Britaniya + Almaniya

ŞMA - Şəxsi mühafizə avadanlığı

R2P - Qorumaq üçün məsuliyyət

SARS - Ağır kəskin tənəffüs sindromu

SETA - Siyasi-İqtisadi, Sosial Araşdırmalar Fondu

TIKA - Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi 

TRT - Türkiyə Radio Televiziya Qurumu

UNHCR/QAK - BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı 

 UNICEF - BMT-nin Uşaq Fondu 

UNRWA - BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlərin Təşkili üzrə Yaxın Şərq 

Agentliyi 

WHO/ÜST - Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 



ÖN SÖZ

Böyük klassik filosof Plato  demişdir: “İnsan sahib olduğu 
güc ilə qiymətləndirilir”.

Müasir siyasi liderlər dünyamızı təhdid edən qlobal ça-
ğırışlarla üzləşdikcə, onların öz güclərindən necə istifadə 

etmələri bəşəriyyətin kollektiv gələcəyini müəyyən edəcəkdir. Gələ-
cək nəsillər bu yanaşmanı aydın şəkildə xatırlayacaqlar, səylərimizi 
və uğursuzluqlarımızı bizim edə biləcəklərimiz, lakin etmədiklərimizə 
görə qiymətləndirəcəklər. Çox güman ki, qlobal bir pandemiyaya qar-
şı mübarizədə birgə mövqe göstərmədiyimizi bildirəcəklər. Onlar ətraf 
mühitin qorunması və iqlim dəyişikliyinin sürətini yavaşıtmaq üçün nə 
qədər az səy göstərdiyimizə heyrətlənəcəklər. Onlar bizim bütün dünya-
da milyonlarla köçkün və qaçqının acınacaqlı vəziyyətinə görə məsuliy-
yət daşıdığımızı bildirəcəklər. Bəli, bizi mühakimə edəcəklər və bunu 
sərt şəkildə edəcəklər, çünki düzünü desəm, biz buna layiq olacağıq. 
Hələ də gec deyil. Dünyanın problemləri və çağırışları monumentaldır 
və onlar nəsillər boyu davam etdirilən qlobal səy tələb edir. Müxtəlif 
insanlar arasında qarşılıqlı əlaqənin getdikcə artması sürətli hiper asılı 
dünya yaradır. Dəyişikliklərin sürəti o qədər fövqəladədir ki, təkbaşına 
bir liderin və ya bir millətin qarşımızda duran qlobal çağırışlarla müba-
rizə aparması mümkün deyil. Dünyanın müxtəlif guşələrində hər saniyə 
qlobal nəticələri olan yeni problemlər və çətinliklər yaranır.

Son onillikdə dünya kritik çağırışlarla - böyük maliyyə əriməsi və 
qlobal tənəzzül, İkinci Dünya müharibəsindən bəri ən ciddi humanitar 
böhran, dünyanın müxtəlif yerlərində bitməyən münaqişələrin sayının 
artması, beynəlxalq təhlükəsizlik üçün yeni təhdidlər, bütün dünyada 
milyonlarla insanın həyatı və şikəst dünya iqtisadiyyatı bahasına başa 
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gələn həyatımızın ən pis pandemiyası ilə qarşı-qarşıya qaldı. Yeni çağı-
rışlar bütün dünyada cəmiyyətləri narahat edir və müasir dövrün liderlə-
ri bu problemləri həll etmək üçün daima çətin vəziyyətdə olurlar. Müasir 
dövrün problemlərinin parçalanmış və dağınıq təbiəti bəşəriyyətin gələ-
cəyi birlikdə formalaşdırmaqdan başqa çarəsinin olmadığını göstərir.

Bu kitab bəşəriyyətin, xüsusən də ən yoxsul və imkansız təbəqənin 
daima uğursuzluğa düçar olmasına səbəb olan  beynəlxalq sistemin əsas 
problemlərini təsvir etmək cəhdidir. Bu araşdırma yalnız problemlərin 
diaqnozu deyil, eyni zamanda onların həlli yollarını da təklif edir. Bu-
rada təqdim edilən həll yolları incə nüanslar deyildir, lakin onlar istisna 
və nativist yanaşmalardan çəkinmək zərurəti kimi mühüm prinsipləri 
özündə ehtiva edir.

Mən dövrümüzün ən çətin çağırışları qarşısında mövcud sistemin 
uğursuzluqları ətrafında konstruktiv dialoqa töhfə vermək niyyətin-
dəyəm. Bu kontekstdə səmimi söhbətdə bir həqiqət etiraf edilməlidir 
ki, beynəlxalq sistemin uğursuzluqları dünyanın ən zəif inkişaf etmiş 
xalqlarının həyatını alt-üst edir və məhv edir.

Məhz buna görə də Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə 
Türkiyə beynəlxalq sistemi dünyanın ən yoxsul əhalisi üçün daha ədalətli 
və əlçatan etmək məqsədilə islahatlara sadiqliyini nümayiş etdirdi.

Fransız alimi Mişel Fuko demişkən: “Mən kitab yazmıram ki, son 
söz olsun”. Mən heç bir diaqnozumda və ya təkliflərimdə sonluq iddia-
sında deyiləm.

Hökumətdəki təcrübəmlə birlikdə beynəlxalq ictimaiyyətin şahidi 
olduğum bəzi ən böyük uğurları və eyni zamanda ən pis uğursuzluqları 
ilə bağlı müşahidələrimi təqdim edirəm. Ümid edirəm ki, sonda əldə 
edilən nəticə qlobal tənəzzülün əsas səbəblərini araşdırmaq, işəyarayan 
həlli yollarını təqdim etmək və Türkiyənin nümunəvi rolunu vurğula-
maq üçün düşünülmüş bir məşqdir.

Bu kitabdakı təhlillərim və yanaşmam, şübhəsiz ki, tənqid mövzusu 
olacaq, lakin ümid edirəm ki, bu tənqid konstruktivdir. Çünki bu, yax-
şı niyyətlə və intellektual dürüstlüyü qoruyub saxlayaraq dövrümüzün 
qlobal çağırışlarına qarşı çıxmağın yeganə yoludur. Ümid edirəm ki, 
dünyamızın üzləşdiyi qlobal çağırışları açıq şəkildə qiymətləndirmək 
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cəhdim xoş qarşılanacaq və qlobal sistemin gələcəyi ilə bağlı müza-
kirələrə töhfə kimi qəbul ediləcək. Əgər kifayət sayda insana hərəkət-
sizliyin təhlükələrini xatırlada bilsəm, bu cəhdin əsas məqsədinə nail 
olmuş olaram.

Prezident R.T.Ərdoğanın həyatı boyu ölkəmiz uğrunda apardığı mü-
barizə bu kitabın ilham mənbəyi olmuşdur. Onun Türkiyənin inkişafı ilə 
bağlı bənzərsiz fəaliyyəti və çətinliklər qarşısında cəsarətli liderliyi bizi 
hər gün ruhlandırmaqda davam edir. Ərdoğanın qlobal ədalət mövzu-
sundakı həssaslığı hamımız üçün nümunə olmalıdır.

Gərgin iş rejimi və bu kitabı tamamlamaq üçün uzun müddət uzaq 
qaldığım ailəmə göstərdiyi səbr üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, 
onlar bu kitabı mənim dünyamızın daha yaxşı gələcəyinə töhfə verməyə 
çalışdığım üçün təşəkkürümün bir əlaməti kimi qəbul edəcəklər.





GİRİŞ

Müasir dünyamız beynəlxalq sistemin uğursuzluqlarından 
və çatışmazlıqlarından əziyyət çəkməyə davam 
edir. COVID-19 pandemiyası beynəlxalq arenada 
əməkdaşlığın olmaması da daxil olmaqla, qlobal 

problemləri həll etmək üçün bu uğursuzluqların bəzilərini nümayiş 
etdirdi. Qısa müddət ərzində ortaq problemlərin həlli üçün dövlətlər 
arasında koordinasiyanın olmamasının, qlobal səhiyyə böhranının 
öhdəsindən gəlmək üçün beynəlxalq təşkilatların yetərsizliyinin, 
lazımi avadanlıq və vaksinlərin paylanılmasında bərabərsizliyin 
şahid olduq. Beynəlxalq sistemdə mövcud olan bu çağırışlar bütün 
dünyada humanitar böhranlar yaradıb. COVID-19 pandemiyası onları 
beynəlxalq ictimaiyyət üçün daha görünən və daha çox tanınan etdi. Bir 
çox hallarda bəzi müdrik siyasətçilər və qlobal siyasət mütəxəssisləri 
problemləri həll etməyin yollarını təklif etdilər. Sistemi düzəltmək və 
daha ədalətli dünya nizamı yaratmaq üçün ən cəsarətli təkliflərdən biri 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən irəli sürülüb.1 
Bu kitab daha istiqrarlı və ədalətli bir dünya yaratmaq məqsədilə onun 
baxışlarından və cəsarətindən ilham alınaraq yazılıb.

1940-cı illərdə formalaşan beynəlxalq qurumlar dünyada daha 
sürətlə artan münaqişələr və düşmənçilik dövrləri üçün uyğun deyildir. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dəfələrlə vətəndaş müharibələrinin 
öhdəsindən gəlməkdə, BMT Təhlükəsizlik Şurası isə öz qətnamələrini 
yerinə yetirməkdə aciz qalıb. Belə bir məcburiyyət olmadığından bir 
çox döyüşən tərəflər sülh və sabitliyi təhdid etməklə beynəlxalq asayişi 
pozmaq fürsətindən istifadə ediblər. Üstəlik, Təhlükəsizlik Şurasının 
daimi üzvlərinin veto hüququ çoxsaylı mübahisələrdə uzunmüddətli 
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davamlı sülhə və barışığa aparan yol kimi qısamüddətli həllərin əldə 
edilməsinə mane olur. Türkiyə Prezidenti R.T.Ərdoğanın sözlərinə görə, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı “bütün dünyanın deyil, güclü dövlətlərin 
maraqlarını qoruyan bir quruma çevrilib”.2 Bu qurumlar yoxsulluq, 
inkişaf etməmiş ölkələrdə iqtisadi bərabərsizliklərlə mübarizə üçün 
çərçivə və əməkdaşlıq qura bilmədilər.

XXI əsrin ilk onilliyində Nyu York və Vaşinqtonda baş verən 11 
sentyabr terror aktlarından sonra belə məsələlər üçün nə vaxt, nə 
də imkan var idi, lakin İkinci Dünya müharibəsindən sonra ilk dəfə 
olaraq dünya ölkələri ümumi təhlükəyə qarşı mübarizə aparmaq üçün 
birləşdilər. Məsələn, NATO alyansı tarixində ilk dəfə olaraq Amerika 
Birləşmiş Ştatları qlobal terror təhlükəsi ilə mübarizə aparmaq üçün 
çoxmillətli koalisiya toplamaq məqsədilə 5-ci maddədən istifadə etdi. 
Dünyanın bir çox ölkəsi bu dövrü milli təhlükəsizlik siyasətlərində 
əməkdaşlığı və koordinasiyanı canlandırmaq və çoxtərəfliliyi 
gücləndirmək üçün bir fürsət hesab edir. Çoxlarının fikrincə, bütün 
regionlardan olan ölkələri bir araya gətirəcək həqiqətən qlobal 
koalisiyanı səfərbər etmək mümkün ola bilərdi. Həmin dövrdə 
terrorizm özünün daha əvvəl görünməmiş qlobal əhatə dairəsini 
genişləndirən, hamılıqla qınanılan bir fenomen idi.

Bununla belə, birgə strategiya və həmrəylik çərçivəsində qlobal 
terrorizmlə mübarizə aparmaq üçün bu optimizm qısaömürlü oldu. 
Dünya ölkələri terrorizmə qarşı həmrəylik nümayiş etdirsələr və 
dəstək vermək üçün səfərbər olsalar da, İkinci Dünya müharibəsindən 
sonrakı beynəlxalq sistemin əsas memarı olan ABŞ fərqli yol tutdu. 
ABŞ beynəlxalq institutların fəaliyyətini canlandırmaq və müvafiq 
təşəbbüsləri gücləndirmək əvəzinə, dünyanı “bizimlə olanlar və ya bizə 
qarşı olanlar”a bölmək yolu ilə təktərəfli hərəkət etməyə başladı.3 2003-
cü ildə ABŞ-nin İraqa hücumu və ABŞ xarici siyasət qərarvericilərinin 
müharibədən əvvəl, müharibə zamanı və ondan dərhal sonrakı 
davranışları beynəlxalq ictimaiyyəti dünyanın bir daha heç vaxt əvvəlki 
kimi olmayacağına inandırdı.

İraqın işğalı zamanı beynəlxalq qurumlar müharibəni 
dayandırmaqda və ya onun nəticələrini aradan qaldırmaqda qətiyyətli 
olmadıqlarını bir daha sübut etdilər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 
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təşkilata üzv dövlətlər arasında müharibəni dayandırmaqda faydasız 
olduğunu sübut etdi. Terrorizm böyük dünya güclərinin təhlükəsizlik 
qurumlarının əsas diqqət mərkəzinə çevrildiyindən, dövlətlər qlobal 
əməkdaşlığın kəsişmə nöqtələrinin tapılmasına daha az diqqət 
yetirdilər, təktərəfli strategiya və taktikalar qəbul etdilər. Terrorizmlə 
mübarizədə əməkdaşlıq çərçivəsinin yaradılmasının çətinliyi ilə 
yanaşı, hansı qruplara qarşı mübarizə aparacağına dair konsensusun 
olmaması bu prosesdə ciddi problemlər yaratdı. Bir sıra ölkələr 
terrorizmlə mübarizədə daha seçici olmaq qərarına gəldilər. Bəzi 
terror təşkilatlarına qarşı mübarizə apararkən onların hökumətləri öz 
xalqları üçün terror təhlükəsi hesab etmədikləri konkret təşkilatları 
təqib etməməyi üstün tutdular. Ciddi ümumi təhdidlərə qarşı kollektiv, 
qlobal səviyyədə təşkil edilmiş və dəqiqləşdirilmiş səylərin olmadığı 
bir şəraitdə qlobal terrorizm dünyanın hər bir regionunda xalqları təqib 
edən bir kabus olaraq qalmaqda davam edir.

Digər iki böhran beynəlxalq aləmdə yaranan bu təktərəflilik hissini 
gücləndirdi. 2000-ci illərin SARS ictimai səhiyyə böhranı beynəlxalq 
ictimaiyyət üçün dünya miqyasında ictimai səhiyyə böhranı ilə 
mübarizə aparmaq üçün davamlı və işlək strukturun yaradılmasında 
böyük bir sınaq idi. Bu, özünü 2020-ci ilin əvvəlində ağrılı şəkildə 
büruzə verəcəkdi. Bu gün hər bir ölkə daha erkən oyandırma zəngini 
qaçırmağın əvəzini ödəmişdir. Millətlər beynəlxalq əməkdaşlıqdan, 
məlumat mübadiləsindən və bacarıqların artırılmasından üz çevirərək 
SARS ilə öz vasitələrilə mübarizə aparmağa qərar verdilər. SARS 
virusunun necə yaranması ilə bağlı suallar qalarkən, ölkələri bu cür 
böyük ictimai sağlamlıq riskləri qarşısında daha şəffaf hala gətirmək 
üçün heç bir mexanizm tətbiq edilmədi. 

2020-ci ilin əvvəlində COVID-19 böhranı başlayanda nə ayrı-
ayrı ölkələr, nə də beynəlxalq qurumlar belə bir böyük problemin 
öhdəsindən gəlməyə hazır deyildilər. Kifayət qədər qısa müddət ərzində 
başa düşüldü ki, SARS böhranının dərsləri beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən lazımi səviyyədə öyrənilməyib. İctimai səhiyyə üzrə 
mütəxəssislərin yeni bir epidemiya ehtimalı ilə bağlı xəbərdarlıqlarına 
baxmayaraq, hökumətlər özlərini belə bir pandemiyaya hazırlaya və 
beynəlxalq qurumlar bununla mübarizə aparmaq üçün potensial yarada 
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bilmədilər. Epidemiya başlayandan sonra dövlətlər (əvvəlki epidemiya 
və pandemiyalarda olduğu kimi) səhvlərə yol verdilər: məlumatı 
vaxtında paylaşmadılar, böhranla mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq 
təşkilatlara resurslar təqdim etmədilər və proteksionist tədbirlərə əməl 
etdilər. Beynəlxalq sistemdəki bütün fövqəldövlətlər problemli siyasət 
yürüdərək bu uğursuzluğa töhfə verdilər.

2008-ci ildə baş vermiş ikinci böhran Böyük Depressiyadan sonra 
yaşanan ən pis tənəzzülü gətirdi. 1929-cu il böhranı kimi 2008-ci il 
Böyük Böhranı da ABŞ-də yarandı, lakin qısa müddət ərzində dünyanın 
digər hissələrinə yayıldı və qlobal böhrana çevrildi. Milli dövlətlər 
hazırlıqsız yaxalandılar. Dünyanın bir çox ölkələrinin iqtisadiyyatları 
sürətli iqtisadi tənəzzül və yüksək işsizlik səviyyəsi ilə üzləşdi. 
Beynəlxalq qurumların belə bir qlobal böhranla mübarizədə qeyri-
adekvat olduğu bir daha sübut edildi. İqtisadi bərabərsizliklər genişləndi 
və böhranın təsirləri azaldıqca inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün bərpa 
prosesini daha da çətinləşdirdi. Böhrandan sonra Çin və ABŞ arasında 
böyük güc rəqabətinin başlaması proteksionizmin artmasına və ticarət 
müharibələrinin yaranmasına təkan verdi. Ticarət əlaqələri mürəkkəb 
qarşılıqlı asılılıq gətirmək əvəzinə beynəlxalq münasibətlərdə daha 
çox gərginlik yaratmağa başladı. 2020-ci ildəki COVID-19 böhranı bir 
daha sübut etdi ki, bütün xalqlar iqtisadi böhranın öhdəsindən təkbaşına 
gəlməyə çalışır və belə böhranların həlli üçün beynəlxalq əməkdaşlıq 
çərçivəsi yoxdur.

Bu böhranların əsl sarsıntıları yeni minilliyin ikinci onilliyində baş 
verdi. ABŞ-nin İraqı işğal etməsindən sonra dünyada yaranan siyasi 
sarsıntılar Yaxın Şərqə dramatik şəkildə təsir etdi, bölgənin bir çox 
əyalətində vətəndaş müharibələri başladı. Suriya və Yəməndə yüz 
minlərlə insan həlak oldu, hər iki ölkədə milyonlarla insan evlərini tərk 
etdi. Bu rejimlər hərbi cinayətlər və insanlığa qarşı cinayətlər törətməklə 
beynəlxalq normaları pozdular. Münaqişə zonalarında ortaya çıxan 
terror qruplaşmaları regionun təhlükəsizliyini və sabitliyini təhdid 
etdi. Gözlənilənlərdən fərqli olaraq, bu böhranların təsiri yalnız mənşə 
ölkələrinin daxilində məhdudlaşmadı, bu münaqişə bölgələrindən 
insanların kütləvi şəkildə Avropa ölkələrinə miqrasiyası və iflasa uğramış 
dövlətlərdən təhlükələrin dünyanın müxtəlif yerlərinə və regonlarına 
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terror təşkilatları vasitəsilə ixracı hiss olunmağa başladı. Beynəlxalq 
qurumlar və mövcud münaqişələrin həlli mexanizmləri böhranları həll 
edə bilmədiyi üçün belə bir diplomatik çıxılmaz vəziyyətdə vətəndaş 
müharibələri hələ də davam edir. Eyni şəkildə, Yəməndəki kimi 
humanitar fəlakətlər də azalmamış və ya həll edilməmişdir. Əvəzində 
beynəlxalq aktorlar bu cür böhranların həllində əməkdaşlıq etmək üçün 
ortaq nöqtələr tapmağa çalışmaq əvəzinə, bir-birini “Yaxın Şərqdə 
qarışıqlığın” yaranmasında günahlandırdılar.

Bundan başqa, böyük güclər beynəlxalq sistemdə dağıdıcı rol 
oynayıblar. ABŞ mövcud beynəlxalq institutları əhəmiyyətli dərəcədə 
zəiflətmək üçün hərəkətə keçsə də, Rusiya və Çin kimi digər böyük 
güclər bu qurumlar daxilində mövcud problemlərin həlli yollarını təqdim 
edə bilməyiblər. Ritorikalarına və Birləşmiş Ştatların birtərəfliliyinə 
qarşı çıxmalarına baxmayaraq, onlar effektiv çoxtərəfli institutlar və 
beynəlxalq əməkdaşlıq qura bilməyiblər. BMT sistemi bu müddətdə öz 
çatışmazlıqlarını bir daha nümayiş etdirdi. BMT Təhlükəsizlik Şurası 
sülh və qlobal təhlükəsizliyə nail olmaq üçün konsensus tapmaq əvəzinə 
böyük güclər arasında diplomatik oyun və rəqabət üçün platforma 
olmaqda davam edir. BMT sistemində islahatların aparılması ilə bağlı 
çağırışlar qulaqardına vurulur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi 
üzvləri daha effektiv, təmsilçi və fəaliyyət göstərən BMT sisteminin 
yaradılmasına ən böyük maneəyə çevriliblər.

2010-cu illərdə baş vermiş digər iki böhran mövcud dünya nizamının 
mövcud vəziyyəti ilə bağlı suallar doğurdu. Birincisi, əvvəlki on ildə 
yaranmış qlobal iqtisadi çöküşün ardınca sosial şoklar böhranı baş verdi. 
Qərb ölkələrində işsizliyin artması və qloballaşmadan doğan məyusluq 
millətçiliyi dəstəkləyən ifrat sağçı və populist qrupların sayının artması 
ilə nəticələndi. Opportunist siyasətçilərin ictimai xeyir-duaları ilə bu 
qruplar Qərb ölkələrində tarixən mərkəzçi siyasi diskursun dəyişməsinə 
səbəb oldular. Bu qrupların yüksəlişi siyasi populizmə, ksenofobiyaya 
və iqtisadi proteksionizmə gətirib çıxarıb, həmçinin Qərb ölkələrinin 
qloballaşma strategiyalarını və fəaliyyətlərini hədəf alıb. 

Qlobal institutlar və təşəbbüslərlə bağlı skeptisizm, o cümlədən 
iqlim dəyişikliyi, miqrasiya və humanitar fəlakətlər kimi məsələlər 
üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın tənqidi tonu daha aqressiv və bölücü 
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xarakter aldı. Populistlər texnogen və təbii fəlakətlər zamanı ehtiyacı 
olan insanlara yardım da daxil olmaqla, qlobal yükün paylaşılmasının 
istənilən formasına etiraz etdilər. “Amerika Birinci” yanaşması bütün 
dünyada digər populistlər üçün nümunəyə çevrildi. Onlar “Amerika 
Birinci” anlayışından istifadə etsələr də, əslində, “Yalnız Amerika” 
demək istəyirlər. Beləliklə, digər bir ölkə ilə “qazan-qazan” (win-
win) vəziyyəti yarada biləcək hər hansı qarşılıqlı əlaqə qəbuledilməz 
hesab edildi. Beynəlxalq təşəbbüslərin bir parçası olmaq, beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində işləmək ölkənin milli maraqlarına zidd hərəkət 
kimi qiymətləndirilmişdir.

Dünyadakı populistləri birləşdirən xüsusiyyətlərdən biri onların 
ölkələrində əcnəbilərə qarşı birgə mövqedən çıxış etmələri olub. Onlar 
miqrantlara, qaçqınlara və sığınacaq axtaranlara qarşı çox sərt mövqe 
göstərdilər, çünki ifrat sağ təmayüllü siyasi partiyalar və təşkilatlar 
yalnız qaçqınlara qarşı siyasi düşüncədən faydalandılar. İslamofobiya 
və antisemitizm də bu dövrdə sürətlə yayıldı. ABŞ-yə qarşı 11 sentyabr 
hücumlarından sonra islamofobiyanın artmasının bəzi əlamətləri 
müşahidə edilirdi. Sonrakı bir neçə il ərzində islamofobiyanın artması 
qlobal bir fenomenə çevrildi. Qərb ölkələrində siyasi diskursda daha 
yüksək səviyyəli islamafobiya mövqeləri ortaya çıxdı. Bəzi siyasətçilər 
müsəlmanların profilini çıxarmaq, onların ölkələrinə girişini qadağan 
etmək və müsəlman təşkilatlarının öz ölkələrində fəaliyyətini 
məhdudlaşdırmaq praktikasını utanmadan dəstəklədilər. Məscidlər və 
islam icma mərkəzləri Avropa və ABŞ-də ekstremist və neonasist qruplar 
tərəfindən hədəfə alındı. Asiya ölkələrində də yerli müsəlman azlıqlara 
qarşı antimüsəlman siyasətlərində oxşar kəskin artım müşahidə edildi. 
Xüsusilə onların dini azadlıqları hökumətlər tərəfindən əhəmiyyətli 
dərəcədə məhdudlaşdırıldı. Radikal sağ ekstremizmin bu dalğası 
seçmə təcrid siyasət gündəmini elan etdi. Bu qrup üzvlərinin fikrincə, 
beynəlxalq nizam müəyyən bir ölkənin milli maraqlarına zidd şəkildə 
qurulmuşdur. Beləliklə, digər ölkələrlə razılaşmanın və ya öhdəliklərin 
istənilən forması müvafiq ölkənin maraqlarına zərər vuran kimi 
tanınmalıdır. Beləliklə, bu ifrat millətçi hərəkatlar mövcud beynəlxalq 
nizamı dağıdan nəhəng qüvvəyə çevriliblər.

Nəhayət, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 2020-ci ilin əvvəlində 
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COVID-19 pandemiyasının sürətlə yayılması beynəlxalq nizamda 
həll olunmamış mövcud problemləri önə çəkdi. Dövlətlər sərhədlərini 
beynəlxalq səyahətlər üçün bağlayaraq, proteksionist iqtisadi və ticarət 
siyasətlərini mənimsəyərək sürətli reaksiya verdilər. Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və NATO da daxil 
olmaqla əsas beynəlxalq qurumlar pandemiya ilə mübarizə üçün 
səylərini birləşdirmədilər. Hətta ən inteqrasiya olunmuş və inkişaf etmiş 
regional inteqrasiya təşkilatı olan Avropa İttifaqı da xəstələrin sayının 
sürətlə artmasına vaxtında adekvat cavab verə bilmədi. Sərhədlərini 
bağlamaqdan əlavə, milli dövlətlər tibbi cihazlar (məsələn, tənəffüs 
aparatları) və fərdi qoruyucu vasitələr (tibb işçiləri üçün maskalar və 
qoruyucu geyim) ilə bağlı proteksionist mövqe tutdular. Tənəffüs 
aparatları, maskalar və dezinfeksiya maddələri üçün rəqabət millətlər 
arasında gərginliyi daha da artırdı və pandemiyanın erkən mərhələsində 
epidemiyanı ən ağır şəkildə  yaşayan ölkələrə kömək etmək üçün çox 
az səy göstərildi. Məsələn, 2020-ci ilin fevral ayının sonlarında İtaliya 
və İspaniyada ölənlərin sayının artması və xəstəxanaların tam dolması 
səbəbindən kritik vəziyyət yarandı. Bununla belə, hətta onların Aİ-dəki 
ən yaxın tərəfdaşları da lazım olan yardımı göstərə bilmədilər. Pandemiya 
həm də millətlər və müxtəlif sosial qruplar arasında əvvəllər də mövcud 
olan dərin çatları və bərabərsizlikləri daha da gücləndirdi. Xəstəliyin baş 
verməsi bütün dünyada ksenofobiyanın yayılmasına səbəb oldu. 2021-
ci ildə peyvəndləşmə aparıldıqca pandemiya əvvəlki illərdə müşahidə 
edilən problemlərlə paralel şəkildə davam etdi. Mövcud beynəlxalq 
nizam COVID-19 pandemiyasının ilkin mərhələsində və 2020-ci ilin 
son aylarında göründüyü kimi pandemiyanın nəzarət altına alınması 
üçün hazırlıqsız olduğunu nümayiş etdirdi. Ən əhəmiyyətlisi isə 
çoxsaylı beynəlxalq qurumlar bu cür böhranlarla mübarizə qabiliyyəti 
və hazırlığı baxımından beynəlxalq ictimaiyyətin etimadını itirdilər. 
Peyvəndləşmənin artmasına paralel olaraq  bir çox ölkə öz şirkətlərini, 
iqtisadiyyatlarını və sərhədlərini yenidən açsalar da, pandemiya tam 
nəzarət altına alınanadək onun nə qədər davam edəcəyi ilə bağlı hələ 
də böyük narahatlıqlar var. Bu böhran göstərdi ki, dünyanın iqlim 
dəyişikliyi kimi oxşar miqyaslı və oxşar təsirli böhranların öhdəsindən 
gəlməsi üçün daha yaxşı institusional çərçivəyə ehtiyac duyulur.
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Beynəlxalq nizamın dağılması, beynəlxalq qurumların artan 
fəaliyyətsizliyi, dərinləşən humanitar fəlakətlər, vətəndaş müharibələri 
və münaqişələrin sürətlə yayılması fonunda Türkiyə mövcud və 
yaranan problemləri həll etmək üçün beynəlxalq ictimaiyyəti birgə 
hərəkət etməyə çağırdı. Son iki onillikdə beynəlxalq sistemdə qeyd 
olunan bütün böhranlarda Türkiyə hökuməti problemlərin təhlili, 
qiymətləndirilməsi və həlli yollarının tapılması üçün beynəlxalq 
təşəbbüslərin formalaşdırılmasını təklif etmişdir. Prezident R.T.Ərdoğan 
dəfələrlə vurğulamışdır ki, beynəlxalq sistemin mövcud mexanizmləri, 
yanaşmaları və qurumları mövcud böhranların öhdəsindən gəlmək 
üçün kifayət etmir. Türkiyə Yaxın Şərqdə özünü regional güc kimi 
gücləndirmək istədiyi üçün problemlərin həllində işlək alternativləri 
təqdim etməyə çalışmışır. XXI əsrin birinci yarısında Türkiyə hökuməti 
regionda uzunmüddətli münaqişələrin qarşılıqlı məqbul həlli yollarının 
tapılması məqsədilə  vasitəçiliyə yönəlmiş daha fəal xarici siyasət 
həyata keçirir. Türkiyə beynəlxalq nizamda sabitliyin pozulması ilə 
bağlı problemlərlə daha geniş miqyasda məşğul olmaq üçün də təkliflər 
irəli sürüb. Təftiş və yenidən formalaşdırmaq üçün çoxlu imkanlar 
mövcuddur. Ankara birtərəfliliyin tələsinə düşməyin nəticələri barədə 
xəbərdarlıq edərək beynəlxalq ictimaiyyəti ümumi qlobal çağırışlara 
kollektiv şəkildə cavab verməyə çağırıb. Məsələn, Prezident R.T.Ərdoğan 
beynəlxalq ictimaiyyəti “münaqişələrin, güc mübarizələrinin və ticarət 
müharibələrinin diqqəti cəlb etdiyi bir vaxtda” iqlimlə bağlı problemləri 
əsas prioritetlərimiz sırasına daxil etməyə çağırıb.4 Bir çox hallarda 
millətlərin öz dar maraqları uğrunda çəkişməsi və bir-birinin təsirini 
məhdudlaşdırma uğrunda mübarizəsi, iqlim dəyişikliyi və pandemiya 
kimi qlobal təhlükələr yalnız sağlam beynəlxalq əməkdaşlıq yolu ilə həll 
edilə bilər. Mövcud qurumlar mütəmadi olaraq insanlıq və ətraf mühit 
üçün böyük təhlükə yaradan bu problemlərin həllində uğursuz olurlar.  

Şübhəsiz ki, COVID-19 pandemiyası və müxtəlif səbəblərdən 
milyonlarla insanın miqranta çevrilməsinə qədər - müasir dövrün 
böhranlarını daha effektiv həll etmək üçün beynəlxalq institutlarda 
islahatların aparılması məqsədilə kollektiv səylər vacibdir. Hazırkı 
avtopilot rejimində beynəlxalq sistem İkinci Dünya müharibəsindən 
sonra vəd etdiyi sabitliyi təmin edə bilməyəcək. Qərb ölkələrində 
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sadəcə hökumətlərdə baş verən dəyişikliklər və daha qlobal düşüncəli 
prezidentlərin və baş nazirlərin yüksək vəzifələrə seçilməsi beynəlxalq 
sistemə uzunmüddətli və ciddi dəyişikliklər gətirməyəcək. Problemlərin, 
xüsusən də müharibə, aclıq və ya iqlim dəyişikliyi nəticəsində yaranan 
humanitar fəlakətlərin qarşıdakı onilliklərdə həll olunması üçün struktur 
və ideya dəyişikliklərinə ehtiyac var.

Türkiyənin son iyirmi ildəki səyləri bəzən nümunəvi davranışlarla, 
bəzən də beynəlxalq ictimaiyyəti müəyyən strukturlarda, qurumlarda 
və mexanizmlərdə islahatlara çağırmaqla bu çağırışlara cavab vermək 
məqsədi daşıyır. Prezident Ərdoğanın rəhbərliyi ilə Türkiyə müntəzəm 
olaraq beynəlxalq ictimaiyyəti Türkiyənin tövsiyələrinə qulaq asmağa 
və problemlərin aydın həlli yollarını təqdim edərkən, müvafiq kritik 
məsələlərdə Türkiyə nümunəsini izləməyə təşviq edir. Bu cür liderliyin 
ən son nümunəsi Prezident R.T.Ərdoğanın bu yaxınlarda nəşr olunmuş 
kitabında konkret qeyd etdiyi kimi BMT-də islahatların aparılması ilə 
bağlı təklifləridir. Burada o, “Dünya beşdən böyükdür” fikrini bəyan 
edir və həqiqətən dünyamızın çoxqütblülüyünü və müxtəlifliyini əks 
etdirən genişlənmiş Təhlükəsizlik Şurası strukturunu müdafiə edir.5

Oxucuların diqqətinə təqdim edilən bu kitab son iki onillikdə 
beynəlxalq təşkilatların dağılmasının necə baş verdiyini və beynəlxalq 
ictimaiyyətin münaqişələri və beynəlxalq humanitar böhranları həll edə 
bilməməsini izah edən qısa xülasəsini təqdim etmək məqsədi daşıyır. 
Burada həmçinin populizmin ortaya çıxardığı təhdidlərin və normal 
fəaliyyət göstərən qlobal nizamda kollegiallığın mahiyyətinə meydan 
oxuyan “prioritet ölkə” yanaşmalarına diqqət yetirilir. Kitab beynəlxalq 
institutlara, humanitar çağırışlara, münaqişələrin həllinə, ifrat millətçi 
qrupların yüksəlişinə və “prioritet ölkə” yanaşmalarına toxunan dörd 
fəsildən ibarətdir. Bu fəsillərdə mövzu ilə bağlı mövcud vəziyyət və 
Türkiyənin hər bir mövzu ilə bağlı mövqeyi təqdim olunur.

Fəsillərin məzmunu

Birinci fəsildə indiki uğursuzluqların tarixi mənşəyinə, xüsusən də 
humanitar yardımın çatdırılmasına diqqət yetirilir. Soyuq müharibə 
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dövründə proksi müharibələr inkişaf etməkdə olan ölkələri ABŞ və Sovet 
İttifaqının geosiyasi maraqları üçün döyüş meydanına çevirdi, Yaxın 
Şərqdə ərəb-İsrail müharibələri kök salmış faciə rejiminə gətirib çıxardı. 
Bu cür məsələləri həll etmək üçün yaradılmış beynəlxalq qurumlar 
lazımi reaksiya vermədilər və cavab verəndə isə kifayət qədər resurslar 
təqdim etmədilər. Sovet İttifaqı dağılandan sonra narahatlıq davam etdi. 
Vətəndaş müharibələri və münaqişələr səbəbindən son on ildə dünyada 
qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayında sürətli artım müşahidə 
olunur. Bu böhran fonunda bütün dünya dövlətləri bu yükü bölüşmək 
üçün istəksiz davranır, qaçqınlara yardım təşkilatları insanların əsas 
ehtiyaclarını ödəyə bilmir və beynəlxalq ictimaiyyət yardım çatdırmaq 
üçün şəbəkə infrastrukuturunu gücləndirməkdə çətinlik çəkir. Məsələn, 
Suriyada vətəndaşlar öz hökumətlərinin hücumlarından qaçdıqları üçün 
beynəlxalq ictimaiyyət insan təhlükəsizliyinə təhdidlərə cavab verməkdə 
ləng davrandı. Suriya problemi həssas əhaliyə humanitar yardımla bağlı 
daha geniş məsələlərin mikrokosmosu rolunu oynayır.

Eyni dövrdə ölkələr arasında bərabərsizliklər də davam etmişdir. 
Dünya üzrə yoxsulluğun azaldılması üçün uğurlu kampaniyaların 
həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu müddət ərzində bəzi ölkələr 
əhəmiyyətli dərəcədə geridə qaldı. Hazırda dünyada təxminən 730 
milyon insan yoxsulluq şəraitində yaşayır ki, bu da regionlar arasında 
qeyri-mütənasib şəkildə bölünür. Dünyanın müxtəlif yerlərində ictimai 
səhiyyə və təhsilə çıxış baxımından ciddi bərabərsizliklər mövcuddur. 
İndiyə qədər inkişaf etmiş ölkələrin göstərdiyi humanitar yardımlar 
bu böyük bərabərsizliklərin həllinə kifayət etməmişdir. Türkiyə 
humanitar və inkişaf yardımlarını rekord səviyyəyə çatdıraraq yenə də 
nümunəvi ölkə oldu. Lakin miqrant böhranı kimi, Türkiyənin səyləri 
təkbaşına bərabərsizliklərin miqyasını real şəkildə həll edə bilməz. Bu 
məsələlərdə irəliləyişin əldə olunması üçün beynəlxalq sistem humanitar 
fəlakətləri daha qətiyyətlə və vaxtında həll etməlidir. Bütün dünyada 
insanların ehtiyaclarından və vəziyyətin aktuallığından asılı olaraq 
humanitar yardımın ədalətli və bərabər paylanılması ilə yükün bərabər 
bölüşdürülməsi strategiya və taktikaların prioritetləşdirilməsində əsas 
prinsip olmalıdır. Səhvləri aradan qaldırmaq və beynəlxalq sistemə 
inamı bərpa etmək üçün ciddi addımların atılması tələb olunur.
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İkinci fəsildə bu beynəlxalq qurumların uğursuzluqlarının qlobal 
sistem üçün nə dərəcədə baha başa gəldiyi və nə ilə nəticələndiyi 
göstərilir. Dünya ictimaiyyətində qlobal sistemin mövcud və yaranan 
çağırışlarının həllində beynəlxalq qurumların daha effektiv və funksional 
olması ilə bağlı konsensus mövcud olsa da, milli dövlətlər arasında yeni 
institutlar yaratmaq və ya mövcud olanları islah etmək istəyi o qədər 
də yüksək deyil. BMT və NATO nəinki dəstəklədikləri beynəlxalq 
təhlükəsizlik sistemində qurulmuş struktur disbalansından əziyyət çəkir, 
həm də bütün dünyada əlverişsiz icmaların problemini, beynəlxalq 
təhlükəsizlikdə yaranan təhdid və riskləri həll edə bilməyiblər. Bu, 
insanlığa qarşı cinayət törədən neqativ aktorları çəkindirməkdə aciz 
görünən beynəlxalq sistemin nüfuzu və etibarı üçün baha başa gəldi, 
bununla da regional qeyri-sabitliyin onsuz da əhəmiyyətli səviyyələrini 
və beynəlxalq normaların pozulması hallarını gücləndirir.

Bu fəsildə Kipr problemi, Suriya münaqişəsi, müharibədən 
sonrakı İraq, İranın nüvə problemi və Liviya nümunə olaraq təqdim 
edilən araşdırmalardır. Bu xarici siyasət çağırışlarında Türkiyə 
konstruktiv rol oynamağa çalışaraq regional sabitliyə və sülhə xidmət 
etmək üçün öz milli maraqları ilə xarici siyasət məqsədləri arasında 
mümkün yaxınlıq qurmağa cəhd etmişdir. Türkiyə hökuməti sabit 
və dinc mühitin Türkiyənin regional rolunu konstruktiv şəkildə 
yüksəltməklə yanaşı, həm də öz milli maraqlarını qorumağa imkan 
verdiyini düşünür. Məsələn, Türkiyənin Kiprdəki onilliklər ərzində 
dondurulmuş münaqişənin həllini təmin etmək istəyi Ankaranın BMT-
nin “Annan planı”nı qəbul etməsinə yönəlmiş münaqişənin həlli 
səylərinə təkan verdi, lakin Aİ-nin cəsarətləndirdiyi Kiprin yunan 
tərəfi məsələnin həllini imkansız etdi.  Müharibədən sonra İraqa 
münasibətdə Türkiyə həmişə milli birliyi və inklüziv idarəçilik sistemini 
dəstəklədi, məzhəbçilik tələsinə düşməyərək, etnik və dini qrupların 
özgəninkiləşdirilməsindən və marginallaşmasından çəkindi. Türkiyə 
sünnilərə qarşı təcridedici siyasətlərə və potensial radikallaşmaya qarşı 
xəbərdarlıq etdi. Türkiyənin İranın nüvə məsələsində vasitəçilik səyləri 
regional gərginliyi azaltmağa və İranla beynəlxalq ictimaiyyət arasında 
potensial münaqişənin qarşısını almağa yönəlib. Türkiyə gərginliyin 
artmasının onun milli maraqlarına mənfi təsir edəcəyini düşünərək, 
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P5+1 qrupu ilə İran arasında ortaq mövqe axtardı. “Ərəb baharı”nın baş 
verdiyi dövrdə Türkiyə uzunmüddətli sabitliyin və sülhün ancaq xalqının 
tələblərinə cavab verən hökumətlərin qurulması ilə əldə oluna biləcəyi 
ideyasına əsaslanaraq, xalqın kütləvi güc hərəkatlarının tərəfində idi. 
Həm Liviyada, həm də “Ərəb baharı”nın vətəndaş müharibəsinə səbəb 
olduğu Suriyada Türkiyə ölkələrin parçalanmasının qarşısını almaq üçün 
diplomatiya və siyasi səylər həyata keçirdi. Daha sonra ABŞ bölgədən 
çəkilməmişdən əvvəl Türkiyə də Taliban və Əfqanıstan hökuməti 
arasında sülh danışıqlarına ev sahibliyi etməyi təklif etdi. Türkiyə 
hökuməti Əfqanıstanda davamlı sülhün əldə olunması üçün müxtəlif 
qruplar arasında dialoqun lazım olduğuna inandı və bu cür danışıqların 
asanlaşdırılması üçün məsuliyyəti bölüşməyə hazır olduğunu nümayiş 
etdirdi. Bu nümunələrdən də göründüyü kimi, Türkiyə təkcə öz milli 
maraqlarını deyil, həm də regionun daha geniş, uzunmüddətli sabitliyini 
hədəflədi. Bu fəsildə müzakirə edilən nümunə araşdırmaları göstərir ki, 
Türkiyə ardıcıl olaraq regional sabitlik və sülh siyasətinin lehinə çıxış 
edərək münaqişələrin həlli yanaşmasını həyata keçirmişdir. Türkiyənin 
səyləri əhəmiyyətlidir, lakin bu, münaqişələrin həlli üçün təkbaşına 
kifayət etmir. Beynəlxalq birlik və digər dövlətlər lazım gəldikdə 
diplomatik, siyasi və iqtisadi yükü bölüşməlidir.

Üçüncü fəsil regionlarda sabitliyi pozmaqda davam edən və 
bütün dünyada təhlükə ixrac edən həll olunmamış münaqişələrə həsr 
edilmişdir. Bu, son iki onillikdə Türkiyənin beynəlxalq münasibətlərdə 
nümunə olmağa çalışdığı başqa bir çağırışdır. Bir çoxu “donmuş” və ya 
“yatmış” vəziyyətdə olan və diplomatik səylərin mütləq minimumu ilə 
davam etdirilən uzunmüddətli münaqişələr zaman keçdikcə uzandı və 
coğrafi baxımdan genişləndi. Bu münaqişələr müvafiq regionlarda daha 
çox qan tökülməsinə və zorakılığa, müharibə cinayətlərinin və insanlığa 
qarşı cinayətlərin daha çox narahatedici səviyyəyə çatmasına gətirib 
çıxardı. Son iki onillikdə Türkiyə beynəlxalq arenada diplomatiya və 
sülhü müdafiə edərkən müvafiq aktorları cəlb etmişdir. Sabitləşdirici və 
sabitliyə can atan bir güc olaraq Türkiyə regional münaqişələrin həlli 
səylərinə töhfə vermək üçün demokratik sistem, sərbəst bazar, iqtisadi 
qaynaqlar və təhlükəsizlik tərəfdaşlıqlarının xüsusiyyətlərindən istifadə 
edir.
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BMT sistemində yayılan güc balanssızlığı İsrail-Fələstin münaqişəsi, 
Suriya vətəndaş müharibəsi və COVID-19 pandemiyasında BMT-nin 
doğru həll yollarını tapa bilməməsini təhlil etməyə başlamamışdan 
əvvəl də qısa şəkildə müzakirə edilirdi. İsrail-Fələstin münaqişəsində 
BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvünün veto hüququndan sui-istifadə 
etməsinin çoxsaylı halları BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin spesifik 
milli maraqlarının sistematik olaraq münaqişələrdə daha zəif tərəfin 
maraqlarından üstün tutduğunu nümayiş etdirdiyini göstərən bir fakt 
olaraq müzakirə edildi. Suriya vətəndaş müharibəsi ilə bağlı müzakirədə 
bu fəsildə açıq şəkildə göstərilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər 
üzvləri münaqişə zamanı oxşar destruktiv rol oynamış və BMT-nin bu 
müharibəni dayandırmasında uğursuz olmasına böyük töhfə vermişlər. 
Bəzi üzvlərin qalxan rolu oynaması səbəbindən Bəşər Əsəd rejiminin 
insan haqlarını sistemli şəkildə pozması beynəlxalq ictimaiyyətin 
diqqətinə layiqli şəkildə çatdırılmamışdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
üzvləri arasında danışıqlarda onların müvafiq regional strategiyalarına 
uyğun olaraq istər iqtisadi və/yaxud təhlükəsizlik məsələləri, istərsə də 
status-kvonunu qorumaq üçün daha çox niyyətli olduqları görünürdü. 
BMT və ÜST COVID-19 pandemiyasında xüsusilə xəstəliyin yayıldığı 
ilk dövrdə qeyri-çevik reaksiya verməklə zəiflədilər. Təşkilatla bağlı 
mübahisələr COVID-19 pandemiyasına daha erkən reaksiya verməsi 
səbəbindən ortaya çıxdı. 

NATO-da da böyük dövlətlərin prioritetlərinin üstün olması və 
institusional istiqaməti müəyyənləşdirməsi ilə bağlı oxşar nümunə ortaya 
çıxır. Soyuq müharibə başa çatdıqdan sonra yeni beynəlxalq sistem 
daxilində yetkinləşə və təkamül edə bilməyən NATO qaçqın böhranı, 
beynəlxalq terrorizm və pandemiyaya qarşı mübarizə məsələlərini 
həll etmək üçün səy göstərdi. Bu fəsildə NATO-nun İkinci Dünya 
müharibəsindən sonrakı dövr üçün genişlənmə strategiyası yaratmaqda 
uğursuzluqları, müxtəlif cəbhələrdə yaranan qaçqın böhranlarının 
öhdəsindən gələ bilməməsi və hərəkətsizliyin NATO müttəfiqlərinə 
səmərəsiz şəkildə necə təsir etməsinə dair konkret nümunələr müzakirə 
olunur. Bu, COVID-19 pandemiyasının yayılması ilə mübarizədə 
uğursuz olduğunu sübut edən disfunksional diplomatik mədəniyyəti 
dərinləşdirərək, terrorizmlə necə mübarizə aparılmalı olduğunu müəyyən 
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etmək üçün NATO tərəfindən əlaqələndirilmiş cavabın olmamasına 
gətirib çıxardı. Fəslin yekununda institusional islahat və reabilitasiya 
üçün vəziyyət aydınlaşdırılır. Türkiyənin mövqeyi “Dünya beşdən 
böyükdür” kimi sadə fikirlə ifadə edilir və bu, masaya daha çox sayda 
millətlərin gətirilməli olduğunu göstərir. Beynəlxalq qurumlar, xüsusən 
də BMT beynəlxalq sistemin böyük gücləri arasında güc rəqabətinin 
girovu olmamalıdır. Təşkilatın fəaliyyətsizliyi və mövcud çağırışlara 
qarşı effektiv olmaması daha çox bu böyük güclər arasında rəqabət 
və qarşıdurmadan irəli gəlir. Belə bir şəraitdə BMT-nin beynəlxalq 
sistemdəki ən aktual problemlərin həllinə səmərəli töhfə verməsi qeyri-
mümkündür.

Son fəsildə beynəlxalq sistemdə siyasi populizmin, ifrat sağ 
ekstremizmin və “prioritet millət” yanaşmalarının yüksəlişi araşdırılıb. 
Son on ildə dünyanın bütün regionları demokratik yolla seçilmiş 
hökumətlərə təsir edən ifrat millətçi hərəkatların qəfil yüksəlişinin 
şahidi olub. Fürsətçi siyasətçilər ayrı-seçkilik və ksenofobik dildən 
həyasızcasına yararlanaraq bu dalğadan istifadə etdilər. Bu həm 
də təcridçi xarici siyasət tərəfdarlarını cəsarətləndirdi ki, bu da öz 
növbəsində qlobal və regional ticarətə təsir edən humanitar böhranlar 
və ciddi proteksionist əhval-ruhiyyə ilə mübarizədə millətçi antimiqrant 
mövqelərini birləşdirdi. İslamofobiya da güclənib və bir çox Qərb 
ölkələrində islamofob diskurs əsas siyasi ritorikanın bir hissəsinə 
çevrilməyə başlayıb. Bəzi hökumətlər əsas dini azadlıqları və müsəlman 
vətəndaşlarının azadlıqlarını pozan addımlar atıblar. İslamofobiya daha 
çox daxili siyasi problem kimi qəbul edilsə də, ifrat istisnalıq hissləri 
xarici siyasət diskurslarına da sirayət etmişdir. Daha əhəmiyyətlisi, 
islamafobiya bütün dünyada cəmiyyətlərin sülh içərisində yaşaması və 
harmoniyası üçün qlobal təhlükəyə çevrilib.

Son on ildə Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti, xüsusən də Qərb 
dövlətlərini Qərb və Avropa ölkələrindəki türk diasporu ilə bağlı 
narahatlıqlarla yanaşı ifrat sağ təmayüllü  hərəkatların təhlükələri 
barədə də xəbərdar edib. Türkiyə üçün islamofobiyanın artması 
İkinci Dünya müharibəsindən əvvəl Qərbi Avropa ölkələrində 
antisemitizmin artmasına çox bənzəyir, çünki bu, müsəlmanların və 
digər azlıqların həyatı üçün eyni təhlükə yarada bilər. Rəsmi Ankara 
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həmçinin bəyan edib ki, müsəlmanlara qarşı ayrı-seçkiliyin qarşısı 
alınmasa, bu, antisemitizm və irqçilik də daxil olmaqla, ayrı-seçkiliyin 
digər formalarının artmasına səbəb ola bilər. İfrat millətçi hərəkatlar 
və hökumətlər Yaxın Şərqdən gələn miqrantlara qarşı sərt mövqe 
sərgilədikcə problem əvvəlki sərhədlərini aşdı. Avropa ölkələrində 
keçirilən bir sıra seçkilərdə antimiqrant platforması olan partiyalar 
kifayət qədər açıq səs çoxluğu qazanıblar. Nəhayət, islamofobiyanın 
hədəfləri yaşayış vəziyyətindən asılı olmayaraq bütün müsəlmanları 
əhatə edəcək şəkildə genişləndi. Türkiyə islamofobiyanın artmasına qarşı 
müxtəlif strategiyalardan istifadə etdi. Türkiyə hökuməti islamofobiya 
ilə mübarizə üçün beynəlxalq müzakirələrə şərait yaradıb. Prezident 
R.T.Ərdoğan bu məsələləri əksər beynəlxalq toplantıların gündəliyinə 
çıxarır və həmkarlarını bu ideologiyanın bütün dünyaya yayılmasının 
qarşısını almaq üçün lazımi addımlar atmağa çağırır. Türkiyənin 
strategiyası geosiyasətdə və beynəlxalq münasibətlərdə geniş yayılmış 
“sivilizasiyaların toqquşması” diskursunu alt-üst etmək məqsədi daşıyır. 
Sivilizasiyalar Alyansı Təşəbbüsünün həmsədri olaraq Türkiyə dini 
fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq ümidi ilə dünyada islamofob və 
qaçqınlara qarşı hərəkatlarla mübarizə aparıb. Türkiyə hesab edir ki, heç 
bir tədbir görülməsə, mövcud beynəlxalq nizama dəyən ziyan o qədər 
ağır ola bilər ki, onu təmir etmək mümkün olmayacaq.
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İnsanların yaşadığı problemlər həll edilərsə, millətlərin beynəlxalq 
münasibətlər sisteminə etibarı və etimadı möhkəmlənə bilər. İkinci 
Dünya müharibəsindən sonra qurulan liberal dünya sisteminin 
prinsipləri müharibələrin qarşısını almaq və insanlara ümid vermək 

məqsədi daşıyırdı. Liberal dünya sisteminin qurucuları bu məqsədləri 
yerinə yetirmək iddiasına sahib idilər. Yeni yaradılan beynəlxalq 
təşkilatların məqsədi insanların çətinliklərini yüngülləşdirmək və 
beynəlxalq konvensiyaların insan ləyaqətini qorumaq məqsədi daşıyırdı. 
Beynəlxalq institutların qurucuları 30 ildən az bir dövrdə maddi 
mədəniyyətin məhv edilməsinə, böyük itkilərə və bir çoxu ömürlük 
fiziki və psixoloji travmalarla yaşayan  miqrantların yaranmasına səbəb 
olan iki dünya müharibəsinin bir daha yaşanmayacağına ümid edirdilər. 
“Bir daha heç vaxt” devizi başqa bir qlobal müharibənin və kütləvi insan 
iztirabının yaşanmaması səylərində arzulanan mantraya çevrildi.

İkinci Dünya müharibəsindən sonra ortaya çıxan optizmin ömrü qısa 
oldu, yeni dünyanın müxtəlif bölgələrində müharibəyə çevrilən yeni 
konfliktlər və düşmən münasibətlər ortaya çıxdı. Sovet İttifaqı ilə ABŞ 
arasında meydana gələn yeni soyuq müharibə beynəlxalq münasibətlərdə 
digər böyük konfliktlərin ortaya çıxmaması ilə bağlı ümidləri dərindən 
yaraladı. İki super güc arasında ideoloji rəqabətin və silah yarışının 
artması dünyadakı atmosferi tamamilə dəyişdi. 

Bir-birinə qalib gəlmək üçün iki süper güc inkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə vəkalət müharibələrini başlatdılar. Bu ölkələrdəki insanlar iki 
ideoloji qrup arasındakı döyüşlərdən zərər gördülər. Həmin ölkələrdəki 
cəmiyyətin böyük hissəsi qaçqın vəziyyətinə düşdü və bu konfliktlər 
qonşu ölkələri, eyni zamanda bütün regionun sabitliyini pozdu. 
Vətəndaş müharibələri meşə yanğınları kimi yayıldı. Yaxın Şərqdə 
Ərəb-İsrail müharibəsi hələ də universal səviyyədə qəbul edilməyən 
humanitar tragediyaya çevrildi. Fələstinlilərin torpaqlarını İsrail 
dövləti işğal etdi, onların ləyaqətli şəkildə yaşamasına mane və qonşu 
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ölkələrə qaçmalarına səbəb oldular. İsrail dövləti onların torpaqlarında 
qanunsuz yaşayış məskənləri qurarkən, milyonlarla fələstinli qaçqın 
düşərgələrində həyatlarını yaşamaq məcburiyyətində qaldı. Qısacası, 
bütün müharibələr başa çatdıqdan sonra illərcə travmaya və acı xatirələr 
yaradan qaçqınlara, ölkədaxili qaçqınlara və faciələrə səbəb olur. 
Bundan başqa, köçkünlər və qaçqınlara yardım etmək məqsədilə qurulan 
beynəlxalq təşkilatlar və QHT-lər qurucu prinsiplərindən geri qaldılar, 
yardım işçiləri humanitar xidmətlər göstərmək üçün müharibəyə məruz 
qalmış ərazilərdəki müvafiq hökumətlərdən kifayət qədər resurs və 
razılıq ala bilmədilər. Əfqanıstan müharibəsi ilə dünyanın ən böyük 
humanitar faciəsi yarananda beynəlxalq media və siyasi ekspertlər, 
diplomatik çevrələr qaçqın düşərgələrində yaranan vəziyyətdən 
çox sovet-əfqan müharibəsinin hərbi nəticələri ilə maraqlanırdılar. 
Müharibə qonşu ölkələrdə sabitliyi pozan aktora çevrildi, regionda ən 
böyük təhlükə mənbəyi oldu. Lakin beynəlxalq ictimaiyyət bir daha bu 
məsələləri həll etmək üçün ciddi təşəbbüs göstərmək arzusunda deyil. 

Soyuq müharibənin başa çatması bu dinamikanı dəyişdirmədi. 
1990-cı illərin əvvəllərində liberal beynəlxalq dünya nizamı haqqında 
optimizm və ümid 1940-cı illərdə olduğu kimi qısaömürlü oldu. Bir 
çoxları dünyanı böyük müharibələrin olmayacağı və insan faciəsinin 
yaşanmayacağı bir yer olaraq təsəvvür etməyə başladı. Bəziləri soyuq 
müharibənin sonunu “tarixin sonu” kimi qiymətləndirdilər. 

Bu vəziyyət vətəndaş müharibələrinin ortaya çıxması ilə pozuldu və 
optimizmin nə qədər vaxtından əvvəl arzu olunan bir düşüncə olduğu 
ortaya çıxdı. İkinci Dünya müharibəsindən sonra meydana gələn ən 
böyük humanitar böhranları həll etmək üçün dövlətlər, regionlar və 
beynəlxalq səviyyədə bir hazırlıq yox idi. Beynəlxalq ictimaiyyət İkinci 
Dünya müharibəsindən sonra Avropada ortaya çıxan humanitar böhranı 
həll etməyə çalışanda iflic vəziyyətdə idi. Bosniya müharibəsi buna 
xüsusi nümunədir. Avropanın tam mərkəzində liberal dünya nizamının 
yüksək arzuda olduğu Bosniyada humanitar bir faciə yaşandı. Etnik 
təmizlənməni Avropa kontinentinə yayılan kütləvi miqrant axını izlədi. 
1990-cı illərdə Somali, Ruanda, Şərqi və Cənubi Avropada yaşanan 
sonrakı konfliktlərdə beynəlxalq ictimaiyyətin passivliyi hiss olundu. 
Dünya vətəndaş müharibələri ilə daha da dərinləşən humanitar faciələrini 
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yüngülləşdirmək səylərindən mahiyyət etibarilə çəkinir.
XXI əsrə qədəm qoyarkən beynəlxalq ictimaiyyət soyuq müharibədən 

on illər sonra hələ də humanitar fəlakətlərdən lazımi dərs çıxarmamışdır. 
Həssas və məzlum insanları qorumaq üçün mexanizmlər formalaşdırmaq 
və institutları möhkəmləndirmək əvəzinə, beynəlxalq ictimaiyyət bu 
fəlakətlərin yox olacağı inancı ilə müvəqqəti tədbirlərə etibar edir. Artan 
qaçqın sayı, onların həyat standartları, həyatları və statusları beynəlxalq 
ictimaiyyət üçün prioritet təşkil etmir. Qərb ölkələrində Asiya və Yaxın 
Şərqdən olan ən həssas qrupları, yəni miqrantları və siyasi sığınacaq 
axtarışında olan qrupları hədəf alan ksenofobiya və islamafobiya 
miqrant dilemmasını daha da ağırlaşdırır. Dövlətlər nəinki müsəlman 
ölkələrindən olan qaçqınların kvotalarını azaltmağa çalışdılar, əksinə, 
miqrasiyanın milli təhlükəsizliyə təhdid olduğunu iddia edərək, 
açıq qadağa tətbiq etməyə başladılar. Müsəlmanların etnik və dini 
profilləri onların xaricə səyahətlərini və ya vətəndaş müharibələri, 
vəkalət münaqişələri və avtokratik rejimlərin təqiblərindən sığınacaq 
axtarmalarını çətinləşdirirdi. Yeni minilliyin ilk onilliyində İraq və 
Əfqanıstanın işğalından sonra məcburi köçkünlərin sayı İkinci Dünya 
müharibəsindən bəri görünməmiş səviyyəyə çatdığı üçün maddi-texniki 
cəhətdən idarə edilməsi çətinləşən miqyasda humanitar böhranlar 
yaratdı. Vatson İnstitutunun hesablamalarına görə, 2020-ci ilə qədər 
9,2 milyon iraqlı məcburi köçkün və ya qaçqın düşüb. Əfqanıstana 
gəldikdə, əvvəlcə keçmiş Sovet İttifaqı, sonra isə ABŞ tərəfindən 40 
ildən çox davam edən münaqişə və işğallar nəticəsində “hazırda dünyada 
Əfqanıstandan olan 2,6 milyondan çox qeydiyyatdan keçmiş qaçqın var. 
Bu o deməkdir ki, Əfqanıstandan olan qaçqınların sayı dünyadakı bütün 
qaçqınların onda birindən çoxdur və Suriyadan sonra ikinci yerdədir”.6 
ABŞ-nin Əfqanıstandan çıxarılması və onun ərazilərinin Taliban 
qüvvələri tərəfindən tutulması 2021-ci ilin yayında yeni qaçqın dalğası 
yaratdı. Humanitar təşkilatlar yeni dövrdə altı milyona yaxın yeni əfqan 
qaçqını görəcəyini gözləyirlər.

Dünyanın digər yerlərində də münaqişələr qaçqın və köçkün 
dalğalarına səbəb oldu. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 
(UNHCR) təqdim etdiyi məlumata görə, Darfur münaqişəsində Çad 
artıq 3600.000-dən çox qaçqına ev sahibliyi edir və davam edən 
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pandemiya nəzərə alınmaqla 2021-ci ilin əvvəlində daha 100.000 insan 
məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Bu kütləvi qaçqın dalğaları ev sahibi 
ölkələri son dərəcə çətin vəziyyətə salıb. Bu ölkələrin heç biri əsasən 
qonşu ölkələrdən gələn bu kütləvi insan axınına ev sahibliyi etməyə 
hazır deyildi. Onların heç biri bu humanitar böhranları həll etmək üçün 
beynəlxalq ictimaiyyətdən kifayət qədər dəstək almadı. Bir vaxtlar ev 
sahibi ölkələr qaçqınların müvəqqəti qonaq olacağını, qaçdıqları yerdə 
münaqişələrin tezliklə bitəcəyini və ya vətənə geri qayıtmağa qərar 
verə biləcəklərini güman edirdilər. Amma Əfqanıstanda olduğu kimi 
münaqişələr uzandı. Qəbul edən ölkələrdə qaçqınlar getdikcə daha da 
gərginləşirdilər və bu hisslər çətin vəziyyətə düşən yerli əhalinin öz 
hökumətlərindən problemlərin dərhal həllini tələb etməsinə səbəb oldu. 
Münaqişələr uzandıqca qaçqınlar qida və sığınacaqdan əlavə, ətraflı 
səhiyyə tədbirləri, uşaqları üçün təhsil və iş üzrə təlimlərin keçirilməsini 
tələb edirdilər. Beynəlxalq təşkilatlar nadir hallarda bu cür ehtiyacları 
vaxtında ödəyə bildilər. 

BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 2021-ci ilin iyun ayında 
yayımladığı hesabatında qeyd olunur ki, dünyada zorla öz ölkəsindən 
qovulan 82.1 milyon qaçqın var. Bu da dünya əhalisinin 1%-ni təşkil edir. 
Əslində isə real məcburi qaçqın sayı BMT-nin açıqzladığı rəqəmlərdən 
daha çox ola bilər. Çünki  BMT-nin açıqladığı rəqəmlər bu ali qurumun 
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının və Fələstinli Qaçqınlara Yardım 
və İşlərin Təşkli üzrə Yaxın Şərq Agentliyinin mandatı çərçivəsində 
qeydiyyatdan keçən insanların sayıdır. BMT-nin verdiyi məlumata görə, 
48 milyon daxili məcburi köçkün,  26.6 milyon qaçqın, 4.1 milyon 
sığınacaq tələb edən və 3.9 milyon xaricə sığınan venesueliyalılardır. Bu 
qaçqınların 2/3-dən çoxu dünyanın beş ölkəsindəndir ki, müqayisə üçün 
Myanma (11 milyon) və Suriya (6.7 milyon) çoxluq təşkil edir. 2020-
ci ilin sonuna olan məlumata görə, Türkiyə 3.7 milyon böyük qaçqın 
kütləsinə ev sahibliyi edir. Xaricdə yaşayan venesueliyalılar da daxil 
olmaqla Kolumbiya 1.7 milyon qaçqın sayı ilə ikinci yerdədir. Məcburi 
köçkünlərin vəziyyəti dəhşətlidir, çünki 18 yaşın altında olan 35 milyon 
məcburi köçkün uşaq aclıq və səfalət ilə qarşı-qarşıyadır.  BMT-nin 
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə, bu qurumun mandatı 
altında olan ölkələrdə və regionlarda məcburi köçkünlərin 80%-i pis 
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qidalanma və kəskin qida çatışmazlığından əziyyət çəkir.7 Onlar  həmçinin 
tibbi yardımdan da məhrumdurlar və bir çox hallarda qaçqın düşərgələri 
sadəcə pandemiyanın deyil, eyni zamanda digər xəstəliklərin də yayılma 
mərkəzi olur. Qaçqın düşərgələrindəki mövcud koronavirus (COVID-19) 
pandemiyası vəziyyəti ilə əlaqədar QHT-lərin narahatedici hesabatları və 
araşdırmaları var. Məsələn, Beynəlxalq Xilasetmə Komitəsinin hesabatına 
görə, Suriya, Yunanıstan və Banqladeşdəki qaçqın düşərgələri COVID-19 
pandemiyasının yayılması təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır.8 

Düşərgələrdəki qaçqınların sağlamlıq problemlərinə əlavə olaraq, 
buradakı idarəçilər ciddi iqtisadi problemlərlə də qarşılaşırlar. 
Britaniyada yerləşən, yoxsulluq və ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparan 
insanların birləşdiyi bir təşkilat olan Oksfamın hesabatında qeyd olunur: 
“Pandemiya aclığa səbəb oldu. Ailələrin sadəcə yarısının bu gün lazımi 
səviyyədə yeyəcəkləri var. Həm qaçqınlar, həm də qaçqınları qəbul edən  
ölkələr yüksək keyfiyyətdə və kifayət qədər qida əldə etməkdə  ciddi 
çətinliklər yaşayırlar”.9

BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı da yerlərindən qovulmuş 
insanları izləyir. Təxminən 73% qaçqın qonşu ölkələrdə məskunlaşıb. 
Bu humanitar böhranlarda insanların münaqişə zonasına ən yaxın qonşu 
ölkələrdən birində sığınacaq axtarmaqdan başqa seçimlərinin olmadığı 
bu modeli həssas təhlükəsizlik və maddi-texniki problemləri nəzərə 
alaraq dəyişdirmək çətindir. Bu vaxt təhsil və karyera təhsili və ya köçmək 
üçün vəsaitləri olan qaçqınlar həyatlarını iqtisadi cəhətdən yenidən 
qurmaq üçün başqa istiqamətlər axtarırlar. Bəziləri öz vətənlərindən 
uzaqlara köçməkdən çəkinmirlər. Lakin əksəriyyət qısa müddət 
ərzində evlərinə dönmək arzusu ilə çox yaxın məsafədə məskunlaşırlar. 
Ümumiyyətlə, onların müharibə gedən ölkələrində qalmaqdan başqa 
çarələri olmur. Ev sahibi ölkənin ayrı-ayrı şəxslərin qalma müddətini 
uzatmağa hazır olması iqtisadiyyatı yükləməklə bərabər siyasi stress 
yaradır və ictimai rəyin səbrinin sınanmasına səbəb olur. Ev sahibi ölkə 
xalqının şikayətlərindən istifadə edərək qaçqınlarla vətəndaşlar arasında 
gərginliyi qızışdırmağa çalışan sağ təmayüllü siyasətçilər hər bir ölkədə 
var. Onlar qaçqınları ev sahibi ölkənin problemləri üçün günah keçisi 
kimi qələmə verir, hakim siyasi partiyanı müdafiəyə məcbur edirlər 
ki, bu da məmurları bu cür siyasi gərginliklərin arxasındakı böhrana 
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qatılmaqdan yayındıra bilər. Bundan əlavə, bir çox ev sahibi ölkələr öz 
ərazilərində çoxlu sayda qaçqını qəbul etməyə hazırlıqlı olmaya bilər, 
çünki BMT QAK-ın rəqəmləri qaçqınların 86 faizinin inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə, sığınacaq axtaranların 27 faizinin isə nsbətən az inkişaf 
etmiş ölkələrdə yerləşdirildiyini göstərir.

Qaçqınlara yardım təşkilatları qida, sığınacaq və sağlamlığı  təmin 
edərək missiyalarını şərəflə yerinə yetirmək üçün mübarizə aparırlar. 
Beynəlxalq təşkilatlar düşərgələr qururlar. Məsələn, qaçqınların və 
onların ailələrinin bilavasitə narahatlıqlarını sorğu-sual etmədən, 
lakin eyni düşərgələr qayğı və əsas ehtiyaclar baxımından humanitar 
ictimaiyyətin qəbul etdiyi normların altında qalır. Eyni şəkildə, onsuz da 
gərgin iqtisadi resurslara malik olan ev sahibi ölkələr xüsusən də yardıma 
mane olan zorakılıqdan, daxili siyasi müqavimətdən, onların ölkəsində 
və bölgədə həssas sabitliyi pozma potensialından narahat olduqda, çətin 
seçimlərlə üzləşirlər. Ev sahibi ölkələrdə qaçqınların sayının sürətlə 
artması bu xalqların resurslarını məhdudlaşdırmaqla yanaşı, ölkənin 
mövcud infrastrukturunda da məhdud imkanlar yaradır. Məsələn, 
Türkiyədə kifayət qədər qısa müddət ərzində Suriya sərhədinə yaxın 
Kilis şəhərinin əhalisi kəskin şəkildə artıb, çünki suriyalı qaçqınların 
sayı şəhərin yerli əhalisinin sayını ötüb keçib. Eyni şəkildə, qaçqınların 
qəfil, gözlənilməz artımına zəif hazır olan ölkələr və xalqlar sığınacaq 
axtaran məcburi köçkün ailələrinin tədricən axınının əksinə olaraq zəif 
təchiz olunublar. Daşınmaz əmlak və ərzaq qiymətlərində əhəmiyyətli 
sıçrayışlara səbəb ola biləcək bir çox şəhərlərin öz iqtisadiyyatlarında 
böyük, qəfil şoklara dözmək üçün iqtisadi imkanları yoxdur. Qaçqınlara 
yardım və dəstək məqsədilə tələsik və qeyri-adekvat planlaşdırmalar ev 
sahibi ölkə xalqının yoxsul təbəqələrində qəzəb və paxıllıq yarada bilər. 
Hüquq-mühafizə və təhlükəsizliyə cavabdeh olan  rəsmilər icmalararası 
iğtişaşlara və ya zorakı reaksiyalara səbəb olmamaq üçün qaçqın axınını 
nizama salmaq problemi ilə üzləşirlər. Bəzi hallarda qeydiyyatda olan 
köçkünlər belə yerli hökumətlər üçün ciddi problemlər yarada bilərlər. 
Bu narahatlıqlar bəzi hallarda xidmət göstərdikləri əhalinin sayı iki 
və ya üç dəfə artsa da, əsas ictimai xidmət infrastrukturunun işləməyə 
davam etməsini təmin etmək üçün daha çox maddi resurslar tələb edir. 
Yeni gələnlərlə ünsiyyət qurmaqda çətinlik və mədəni fərqlərdən irəli 
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gələn gərginliyi və narahatlığı azaltmaq, yerləşməni təmin etmək üçün 
hökumətin aktiv dəstəyi tələb olunur. Bu narahatlıqlar nə qədər açıq 
görünsə də, bir çox beynəlxalq qurumlar köçkünlərin ev sahibi xalqlarla 
daha rahat inteqrasiyasını təmin etmək üçün səyləri koordinasiya edə 
bilməmiş, ev sahibi ölkələri öz imkanlarına buraxmışlar.

Daha əvvəl qeyd olunduğu kimi, qaçqınların arasında uşaqların 
sayının çox olması xüsusən də təhsilin təmin edilməsi, savadlılığın 
qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi baxımından digər yaşayış 
formalarının təmin edilməsini tələb edir. Müəllimlərin tapılması, 
müvəqqəti müəssisələrin yaradılması və kurikulumların hazırlanması 
uşaqlara məcburi köçkünlük nəticəsində yaranan travma və streslə 
mübarizədə kömək etmək üçün məsləhət xidmətləri ilə yanaşı, ən mühüm 
problemlər arasındadır. Təhlükəli təhsil xidmətlərinin göstərilməməsi 
həm də qaçqınları qəbul edən ölkələr üçün sosial və təhlükəsizlik 
problemləri riskini artırır. Eyni zamanda, təhsilin təmin edilməməsi 
artıq öz icmalarında marginallaşmış gənclərin əhəmiyyətli bir hissəsinin 
gərginliyi ilə mübarizə aparan ev sahibi ölkələrdə mövcud bərabərsizlik 
fərqini genişləndirir. Bundan əlavə, təhsilin olmaması gəncləri öz 
məyusluğunu ifadə etmək üçün bir vasitə kimi radikallaşma meyillərinə 
yönləndirə bilər. Bəzi hallarda onlar bütün dünyada cinayətkar və terror 
qruplarının asan qurbanına çevrilirlər - potensial olaraq itirilmiş gənclər 
nəslini, xüsusən də qaçqınlar arasında çoxlu sayda uşaqları təmsil 
edirlər. Beləliklə, qaçqınların qəbulu təkcə ev sahibi xalqın əhval-
ruhiyyəsi və əxlaqına əsaslanan qonaqpərvərliyi deyil, həm də terrorizm, 
təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və qeyri-sabit siyasi mühit risklərinin nəzarət 
altına alınması üçün yardım göstərmək məqsədilə beynəlxalq ictimai 
səy tələb edir.

Vətəndaş müharibəsi başlayandan sonra qonşu ölkələrə gedən suriyalı 
qaçqınların dalğası bu narahatlıqların simvoludur. “Ərəb baharı”nın baş 
verdiyi bir vaxtda Suriya xalqı ölkədəki korrupsiya və mülki şəxslərə 
qarşı təzyiqlərdən hökuməti məsul tutaraq nümayişlərə başladı. Suriya 
xalqını dinləmək və status-kvonu dəyişdirmək üçün addımlar atmaq 
əvəzinə, Dəməşq rejimi digər qrupların etirazçılara qoşulmasına mane 
olmaq üçün nümayişçilərə qarşı canlı güllələrdən istifadə edərək, 
müxalifləri sürətlə sıxışdırdı. Bu siyasət  Suriya şəhərlərində qan gölünə 
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səbəb oldu və yenidən küçələrə çıxan insanları qəzəbləndirdi. Rejimin 
xalqın tələblərinə qulaq asmaqdan imtina etməsi və itkilərin sayının 
artması Suriya əhalisinin müxtəlif təbəqələrini birləşdirdi. Nəticədə 
nümayişlər bütün ölkəyə yayıldı. Xalqın məyusluğunun getdikcə artdığını 
və haqlarını tələb etməkdə israrlı olduğunu görən Əsəd rejimi şəhərləri 
bombalamaq üçün hava qüvvələrini səfərbər etdi. Rejim mülki şəxslərə 
qarşı ayrı-seçkilik etmədən zorakılıq tətbiq etməklə təkcə nümayişlərə 
qatılanları deyil, həm də nümayişlərdə iştirak etmək ehtimalı ola bilənləri 
də öldürməyi hədəflədi. İtkilərin sayı kəskin şəkildə artsa da, rejimə qarşı 
olanların sayı da əhəmiyyətli dərəcədə artdı. Daha sonra rejim yeni, 
daha şiddətli strategiyaya keçdi və bu, çoxlu sayda insanın təhlükəsizlik 
üçün evlərini tərk etməsinə səbəb oldu. Həddindən artıq güc tətbiq 
etməklə müxalifəti susdura bilməyəcəyini anlayan Bəşər Əsəd intensiv 
atəş gücü və qırğın təhlükəsi ilə şəhərləri boşaldaraq daha da irəli getdi. 
Bu hücumların ilkin hədəfləri xəstəxanalar və çörək bişirən sexlər oldu. 
Rejim qüvvələri insanları yaşadıqları yerlərdən qaçmağa məcbur etmək 
üçün şəhərləri ələ keçirdi, ehtiyacı olan insanlara humanitar yardım və 
ərzaq ehtiyatlarının göndərilməsinin qarşısını aldı.

Yüz minlərlə mülki şəxsin Suriyanın şimalına doğru hərəkəti zamanı 
humanitar yardım təşkilatları və bölgədəki qonşu ölkələr nəzarətsiz 
humanitar fəlakətdən narahat oldular. Bununla belə, aktuallığa 
baxmayaraq, beynəlxalq ictimaiyyət yaranan təhlükəyə qarşı ləng 
hərəkət etdi. Bəzi beynəlxalq yardım təşkilatları zərər çəkmiş əhaliyə 
yardım etməyə çalışsalar da, terrorçu qrupların və onların şəbəkələrinin 
Suriyaya gəlişi vəziyyəti çətinləşdirdi. Terrorçu qruplar müxalif 
qüvvələri hədəf aldılar və evlərini tərk edən insanları həm maddi, həm də 
fiziki cəhətdən istismar etdilər. Hökumətin qəddar repressiyaları, terror 
qruplarının hücumları və istismarları ilə üzləşən suriyalı dinc sakinlər 
təkcə evlərindən deyil, həm də ölkələrindən qaçdılar. Bu kütləvi köçün 
ilk hədəfi qonşu ölkələr oldu. Suriyanın şimalında sıx məskunlaşmış 
şəhər mərkəzlərinin olması Türkiyəni suriyalı qaçqınlar üçün ən 
əlverişli və real məkana çevirdi. Suriyalılar üçün Türkiyəyə keçmək və 
öz hökumətlərinin potensial hücumlarına qarşı sığınacaq tapmaq asan 
bir yol oldu.

Qaçqınların ilk dalğası Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayandan 
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qısa müddət sonra Türkiyəyə gəlməyə başladı. Onların gəlişindən 
əvvəl Türkiyədəki yardım təşkilatları və onlara bağlı qurumlar qaçqın 
düşərgələri qurdular və bu qaçqınları dərhal sığınacaq və yeməklə 
təmin etdilər. 1991-ci ildə Körfəz müharibəsi zamanı İraq kürdlərinin 
təcrübəsini yaşayan Türkiyədəki humanitar agentliklər Suriyadan gələn 
belə bir axını idarə etməyə daha hazırlıqlı idilər. Körfəz müharibəsindən 
sonra beynəlxalq koalisiya Küveyti azad etdikdən sonra kürdlər şiə 
qüvvələri ilə birlikdə Səddam Hüseynə qarşı ayağa qalxdılar. Səddam bu 
qruplara qarşı kütləvi hücuma başladı, onun əvvəllər kimyəvi silahdan 
istifadə də daxil olmaqla kürd əhalisinə qarşı qırğınlara göstəriş verdiyini 
nəzərə alsaq, bu, təəccüblü deyildi. Onun dinc əhaliyə qarşı güc tətbiq 
etməkdən çəkinmədiyini bilən Şimali İraqda yaşayan kürd qrupları və 
türkmənlər təhlükəsizlikləri üçün Türkiyəyə qaçdılar. Qısa müddətdə 
yüz minlərlə qaçqın cənub sərhədindən Türkiyəyə daxil oldu. Şimali 
İraqda uçuşa qadağa zonası yaradılanadək Türkiyə bu qaçqınlara ev 
sahibliyi etdi və nəhayət, onlar könüllü olaraq öz vətənlərinə qayıtdılar. 
Bu böhran zamanı Türkiyə hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətin köməyi 
olmadan kürd və türkmən qaçqınlara yardım etdi.

Suriya qiyamının ilk günlərində suriyalı qaçqınlar Türkiyəyə 
gəlməyə başlayanda burada müvəqqəti qalacaqlarına ümid edirdilər. 
İraq böhranında olduğu kimi, Türkiyə hökuməti təqiblərdən qaçanlara 
qarşı “açıq qapı” siyasəti yürüdürdü. Lakin Suriyadakı hadisələr 
Bəşər Əsədin Suriya vətəndaşlarına qarşı artan hərbi gücündən 
sonra uzun sürən vətəndaş müharibəsinə çevrildi. Türkiyə hökuməti 
beynəlxalq təşkilatlara Suriyanın şimalında məcburi köçkünlərin Suriya 
hava qüvvələrinə və onların Suriya şəhərlərini və mülki insanları 
bombalamasına qarşı qorunması üçün uçuşa qadağa zonası yaratmağı 
təklif etdi. Türkiyə-Suriya sərhədində yerləşən bəzi qəsəbə və şəhərlərdə 
uçuşa qadağa zonasının tətdiqi mülki şəxslərin ya evlərində, ya da öz 
ölkələrinin sərhədləri daxilində təhlükəsiz yaşamasına imkan verəcəkdi. 
Bu həm də Suriya rejiminin gücdən istifadə edərək əhalinin sayını 
azaltma strategiyalarına mane olacaqdı. Bir çox ikitərəfli və çoxtərəfli 
görüşlərdə Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti insanların həyatını xilas 
etmək və rejimi Suriya xalqına qarşı cinayət törətməkdən çəkindirmək 
üçün uçuşların qadağan edildiyi zonaların yaradılmasına çalışdı. 
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Lakin bu təklif beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən müsbət qarşılanmadı 
və birdəfəlik rədd edildi. Türkiyə belə bir böhranda hərəkətsizliyin 
humanitar nəticələrinin fərqində idi, lakin beynəlxalq ictimaiyyət  bu 
xəbərdarlıqları rədd etdi və belə bir humanitar faciənin qarşısını almaq 
üçün heç bir tədbir görmədi.

Suriya böhranı göstərdi ki, humanitar fəlakətin qarşısını almaq üçün 
beynəlxalq ictimaiyyət bir sıra imkanlara sahibdir. Bütün dünyanın Əsəd 
rejiminə qarşı kollektiv və qətiyyətli addım atmaması onu öz vətəndaşlarına 
qarşı tətbiq etdiyi zorakılıq dərəcəsini artırdı. Heç bir maneə olmadığı 
halda sosial media platformalarında yayılan videogörüntülərdən 
dəhşətə gələn milyardlarla insanın gözü qarşısında B.Əsəd qırğınlar 
törətmək əmrini verdi. Üstəlik, beynəlxalq ictimaiyyət bu vəhşiliklərə 
cavab vermədikdə, Əsəd rejimi insanları öz torpaqlarını tərk etməyə 
və bunu qonşu dövlətlərlə sərhədlərə doğru hərəkət etməyə məcbur 
etmək strategiyasının davam etdirilməsinə dəstək kimi qiymətləndirdi. 
Təhlükəsiz zona təklifi Suriya daxilində böhranın dərinləşməsinin və 
qaçqınların hər cür qaçaqmalçılıq qruplarının qurbanına çevrilməsinin 
qarşısını almaq üçün irəli sürülmüşdü. Bununla belə, Türkiyənin təklif 
etdiyi uçuşa qadağa zonasının yaradılması ideyası kimi, təhlükəsiz zona 
təklifi də dünyanın əsas maraqlı tərəfləri və böyük gücləri tərəfindən 
qəti şəkildə rədd edildi. Əsəd rejimi üçün beynəlxalq ictimaiyyətin 
hər bir hərəkətsizliyi öz vətəndaşlarına qarşı daha şiddətli addımlar 
atmaq üçün yaşıl işıq oldu. Uçuşsuz zona və ya təhlükəsiz zonanın 
yaradılması uğursuzluğundan sonra Əsəd zorakılığı artırdı, şəhərləri və 
onların infrastrukturunu ayrı-seçkilik etmədən dağıtdı. Nəticədə Suriya 
xalqı canlarını xilas etmək üçün başqa ölkələrdə sığınacaq axtardılar. 
İordaniya, Livan və Türkiyə kimi qonşu ölkələr kütləvi qaçqın axını 
ilə üzləşdi. Münaqişənin genişlənməsi ilə qaçqınların sayı ilə bağlı bu 
rəqəmlər də artmağa davam etdi. Xüsusilə Əsədin Suriyanın şimalındakı 
müxalif qüvvələrə qanlı hücumları zamanı şəhərlərə edilən hər hücum 
Türkiyə sərhədinə doğru yeni bir qaçqın dalğası yaratdı. Rejimin 
kimyəvi silahdan istifadə etməsi və İŞİD-in bölgədə meydana çıxması 
ölkədəki qaçqın böhranını daha da dərinləşdirdi. Rejimin vəhşiliyindən, 
terror qruplaşmalarının zorakılığından canlarını qurtarmağa çalışan, 
insan haqlarının dəhşətli şəkildə pozulmasından qaçanlar qarşıdurma 
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zamanı Türkiyədə birləşdilər.
Bu müddət ərzində beynəlxalq ictimaiyyətin humanitar fəlakətlə 

mübarizə aparmaması səbəbindən Türkiyə təkbaşına hərəkət etdi. 
Beynəlxalq ictimaiyyət və Türkiyə xaricindəki media tərəfindən 
görməzdən gəlinən bir hərəkətlə Ankara hökuməti suriyalı qaçqınlar 
üçün humanitar qaçqın siyasətini həyata keçirdi. Qaçqınlar Türkiyəyə 
axın etdikcə türk yardım agentlikləri artan böhranla mübarizə aparmaq 
üçün infrastrukturu inkişaf etdirmək məqsədilə çətin bir öyrənmə 
əyrisindən keçdilər. Müxtəlif etnik və dini qruplara mənsub suriyalılar 
Türkiyədə təhlükəsiz sığınacaq tapdı, qaçqınların ehtiyaclarını ödəmək 
üçün onlarla qaçqın düşərgələri yaradıldı. Onlara pulsuz tibbi yardım 
göstərildi və bəzi beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə qaçqınlara ərzaq 
və digər ehtiyaclarını almaq üçün aylıq müavinətlər verilməyə başlandı. 
Lakin qaçqınların sayının sürətlə artması humanitar xidmətlərin, xüsusən 
də Türkiyənin cənub sərhədi boyunca yerləşən icmaların maddi-texniki 
təchizatını məhdudlaşdırdı ki, bu da qaçqınların ən azı müvəqqəti olaraq 
cəmiyyətə inteqrasiyası səylərinə mane oldu.

Bu müddət ərzində Türkiyəyə gələn suriyalı qaçqınların sayı həddən 
artıq çox idi. Məsələn, Suriya ilə həmsərhəd olan Kilis şəhərinin əhalisi 
Suriya vətəndaş müharibəsindən əvvəl 80.000 nəfər idi. Beş ildən 
az müddətdə şəhərin əhalisi üç dəfədən çox artaraq 250.000 nəfərə 
çatdı. Bəzi hallarda qaçqın axını o qədər qısa müddətdə artdı ki, bütün 
hazırlıqlara baxmayaraq, bu, Türkiyə hökuməti və vətəndaş cəmiyyəti 
üçün ciddi problem yaratdı. Məsələn, Ayn əl-Ərəbdəki (Türkiyə-Suriya 
sərhədindəki bir bölgə) böhran zamanı İŞİD-dən qaçan əksəriyyəti kürd 
olan 180.000 qaçqın 48 saatdan az müddətdə Türkiyəyə daxil oldu. 
Cəmi iki gün ərzində belə kütləvi qaçqın axınının Türkiyəyə gəlməsi 
Türkiyə yardım agentliklərinin səylərini artırmalarına səbəb oldu. Oxşar 
kütləvi qaçqın axını terror təşkilatı olan Xalq Mühafizə Birlikləri (YPG) 
tərəfindən Suriyanın şimalındakı ərazilərə nəzarəti ələ keçirmək üçün 
sünni ərəb və türkmən qruplarının nəzarəti altında olan əraziləri təkbaşına 
boşaldarkən baş verdi. 2014-cü ildə YPG qüvvələrinin Təl Abyada təşkil 
etdiyi hücumlar zamanı qısa müddətdə Suriyadan on minlərlə türkmən 
və sünni qaçqın Türkiyəyə gəldi. Qaçqın axınına nəzarət etmək səylərini 
gücləndirən Türkiyə qaçqınların İraqın təxminən üçdə birini təşkil edən 
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və İŞİD-in nəzarətinə keçən bölgələrdən gəldiyini bildirdi. Səddam 
Hüseyn rejimi dövründə təzyiqlərə məruz qalan və İŞİD-in təhdid etdiyi 
azlıq qruplarından olan yezidilər Sincardan Türkiyəyə qaçdılar. Az sonra 
Suriya və İraqdakı vətəndaş müharibələrində təzyiq altında olan hər bir 
qrupun üzvləri Türkiyəyə gəldi. İstər Əsəd rejimi, istərsə də Suriya və 
İraqda yeni yaranan terror təşkilatları hərbi cinayətlər və insanlığa qarşı 
cinayətlər törədirdilər. Qırğınlar və ayrı-seçkilik olmadan ölüm faktları 
dövlətləri Suriyaya müdaxilə etməyə məcbur etmək üçün beynəlxalq 
reaksiya yarada və ölkədə qalmaq qərarına gələnlərin təhlükəsizliyini 
təmin edə bilmədi.

Bu qaçqın axını həm də Türkiyəni suriyalılara və iraqlılara qarşı 
cinayət törədən terror təşkilatlarının hədəfinə çevirdi. Onlar münaqişəni 
Türkiyənin sərhədləri daxilinə ixrac etməyə çalışdılar. YPG Türkiyə, 
Aİ və ABŞ-nin terror təşkilatı hesab etdiyi PKK-nın Suriya qoludur. 
PKK 30 ildən artıqdır ki, Türkiyəyə qarşı terror hücumları təşkil edir. 
Beynəlxalq koalisiya Suriyadakı ehtiyacı olan insanların və mötədil 
müxalifət qüvvələrinin əvəzinə PKK-nın Suriya qolunun silahlanmasına 
və təchiz edilməsinə üstünlük verdiyi bir zamanda PKK Türkiyəyə 
hücumlarını artırdı. Ölkənin ən əhəmiyyətli nəqliyyat qovşaqlarını və 
şəhər meydanlarını hədəf alaraq Türkiyə Cümhuriyyəti tarixində ən 
qanlı terror aktlarını təşkil etdi. Bundan əlavə, İŞİD də türk xalqına qarşı 
bir sıra ölümcül terror aktları təşkil etdi. Bu iki terror təşkilatı şəhər 
mərkəzləri ilə yanaşı, sərhəddəki qəsəbə və şəhərləri də hədəf aldı. İŞİD 
bütövlükdə bölgədə sabitliyi pozmaq üçün Kilisdə dinc sakinlərə raket 
zərbələri endirdi, sakinləri qətlə yetirib, mitinqlərdən toylara qədər 
istənilən formada insan kütləsini hədəf aldı. Bu arada PKK sərhəd 
qoşunlarını və Türkiyə hüquq-mühafizə orqanlarını da hədəf alan terror 
aktları həyata keçirdi.

Vətəndaş müharibələri zamanı bu terror qruplarının yüksəlişi 
Avropada qaçqın məsələsini təhlükəsizlik məsələsi halına gətirdi. 
Bu, Suriya humanitar böhranında kritik dönüş nöqtəsi oldu. İŞİD-in 
yüksəlişi və Avropada hücumları bir çox ölkələr üçün prioritet səviyyəyə 
çatdı. Avropa dövlətləri qaçqınları təhlükəsizlik problemi kimi görməyə 
başladılar və suriyalı qaçqınların vəziyyətini görməməzlikdən gəlməyə 
davam etdilər. Avropalıların bir çoxu qaçqınları öz ölkələrinin milli 
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təhlükəsizliyi üçün risk kimi qəbul etməyə başladı. Hətta bəzi qruplar 
öz ölkələrində törədilən terror aktlarına görə qaçqınları ittiham edirdilər. 
Bu münasibət Avropada insanlar arasında antiqaçqın əhval-ruhiyyəsini 
gücləndirməklə yanaşı, həm də həmin ölkələrə yeni gələn qaçqınlar 
arasında qorxu mühiti yaratdı. Digər tərəfdən, Türkiyə qaçqın məsələsini 
təhlükəsizləşdirməkdən çəkindi və Türkiyə hökuməti qaçqınlara qarşı 
populist diskursları dəstəkləməyə və ya qızışdırmağa müqavimət 
göstərdi. Türkiyə hökuməti ictimaiyyəti Suriya böhranı ilə bağlı 
maarifləndirmək və ölkələrindən qaçan insanların vəziyyətini izah etmək 
üçün xeyli əmək sərf etdi. Bu arada, Avropa ölkələri onların ərazilərinə 
qaçqın axınının qarşısını almaq üçün ehtiyat tədbirlər axtarırdılar. Qitədə 
qaçqınların acınacaqlı vəziyyəti haqqında ictimaiyyəti maarifləndirmək 
üçün az səy göstərildi və əksər Avropa hökumətləri qaçqınların əleyhinə 
qrupların və onların diskursunun ictimai məkanda hökmran olmasına 
icazə verdi. Suriyalı qaçqınlar ev sahibi ölkələrin təhlükəsizliyinə əsas 
təhdid təşkil edən adi şübhəlilər kimi qəbul edilirdilər. İŞİD adına 
daha tez-tez edilən hücumlarla (əksəriyyəti yerli terrorçular tərəfindən 
törədilsə də) qaçqınlar tezliklə təsirlənmiş icmaların sabitliyini pozmaq 
üçün günah keçisi kimi qələmə verildi. İroniya doğuran odur ki, bu 
illərdə terror aktlarının əksəriyyəti Avropa ölkələrində deyil, Türkiyədə 
türk vətəndaşlarına qarşı baş vermişdi. Bu hücumlara baxmayaraq, 
Türkiyə xalqı hücum edənlərin terrorçu olduğunu və qaçqınların 
Suriya və İraqda eyni terrorçuların qurbanı olduğunu tanımaq üçün 
kifayət qədər məlumatlı idi. Əgər Avropanın başqa ölkələrində belə 
şiddətli terror hücumları baş versəydi, onlar cəmiyyətdə qaçqınlara 
qarşı kütləvi hərəkatı səfərbər edərdilər. Bu müddət ərzində bir neçə 
ölkədən başqa Türkiyənin mövqeyinə və hərəkətlərinə göstərilən dəstək 
çox az idi. Bu hücumlardan sonra xaricdən çox az sayda adam türk 
xalqının keçirdiyi sarsıntıları etiraf etməyə başladı, lakin bir çoxları 
türk xalqının milyonlarla qaçqına olan anlayışını və qonaqpərvərliyini 
qiymətləndirmədi. Əvvəllər də qeyd edildiyi kimi, sərhədləri daxilində 
qəbul etdiyi qaçqınların sayına görə Türkiyə lider ölkədir. Beləliklə, 
qaçqınların acınacaqlı durumu yalnız Türkiyə ilə bağlı bir məsələ kimi 
qəbul edilməyə başlandı və bunun beynəlxalq nəticələri də diqqətdən 
kənarda qaldı.
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Beynəlxalq ictimaiyyətin Suriyadakı humanitar böhrana diqqəti 
yalnız qaçqınlar Avropa ölkələrinə gəlməyə başlayandan sonra ortaya 
çıxdı. Bundan əvvəl Avropanın bir çox dövlətləri humanitar fəlakətə 
əhəmiyyət verməməyi üstün tuturdu və bu fəlakətin öz-özünə aradan 
qalxacağını gözləyirdi. Beynəlxalq ictimaiyyət bu qaçqınların əvvəllər 
məskunlaşdıqları şəhər və qəsəbələrin əksəriyyətinin Əsəd qüvvələri 
tərəfindən dağıdılıb yerlə-yeksan edildiyini və buna görə də onların geri 
dönəcək yerlərinin qalmadığını görməzdən gəldi. Suriyada yenidənqurma 
səylərinə başlamaq üçün heç bir təşəbbüs və ya cəhd göstərilmədi. 
Həmçinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ölkədə münaqişənin 
dayandırılması və qaçqınların təhlükəsiz şəkildə qayıtmasına təminat 
verilməsi üçün heç bir ciddi diplomatik səy göstərilməyib. Bu iki amilin 
birgə təsiri bir çox qaçqının yaxın gələcəkdə öz evlərinə qayıtmasının 
mümkün olmayacağına inanmasına səbəb oldu. İndi qaçqınlar 
həyatlarını yenidən qurmaq və iqtisadi dolanışıqlarını bərpa etmək 
üçün yaxşı yer tapmaq problemi ilə üzləşirlər. Bəzi qaçqınlar özbaşına 
yeni evlər tapsalar da, digərləri özləri də bilmədən insan qaçaqmalçılığı 
şəbəkələrinin qurbanına çevriliblər.

Şimali Afrikada insan qaçaqmalçılığı şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. 
Qeyd edək ki, Liviyadakı vətəndaş müharibəsi çoxlu sayda insanı 
Aralıq dənizinin o tayında təhlükəsiz sığınacaq tapmağa məcbur edib. 
Şəhər və qəsəbələrini tərk edən suriyalılar uzun müddət beynəlxalq 
ictimaiyyətin Əsəd rejiminin vəhşiliklərini dayandırmaq üçün hərəkətə 
keçməsini gözlədilər. Suriyalılar kimyəvi silah hücumundan sonra 
belə ölkədə axan qanı dayandırmaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətin 
addım atmasını gözləyirdilər. Ancaq Rusiya hakimiyyət boşluğunu 
doldurduqdan və Suriya rejimi adından əməliyyatlar təşkil etdikdən 
sonra vaxtilə Suriyada qalmağa qərar verən sakinlər Avropa ölkələrinə 
getməyə başladılar. İnsan qaçaqmalçılığı şəbəkələri Aralıq və Egey 
dənizlərində gəlirli bizneslə məşğul olur, qayıqlardan istifadə edərək 
suriyalı qaçqınları Yunanıstan adalarına, oradan isə digər Avropa 
ölkələrinə aparırdılar. Bu ssenarinin fəlakət yaratma potensialı var 
idi: Türkiyə hökuməti narahatlığı artırmaqda və Avropa ölkələrindən 
Suriya sərhədləri boyunca böhranı cilovlamaq üçün kömək istəməkdə 
qeyd etdiyi bir ortaq mövqeyə sahib idi. Qərb ölkələrinin uçuşa qadağa 
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zonasını rədd etmək üçün təqdim etdikləri hüquqi və qaçqınlar üçün 
təhlükəsiz zonanın tətbiqi ilə bağlı gətirdikləri praktiki bəhanələri 
nəzərə alan Türkiyə problemlərin həlli yolunu təklif etdi. İŞİD-in 
güclənməsindən bəri əksər qaçqınlar özlərini və ailələrini zorakılıqdan 
xilas etmək üçün bölgəni tərk etdi. ABŞ-nin İŞİD-i hədəf alan koalisiya 
yaratmaq cəhdlərini dəstəkləyən ölkələrlə Türkiyə daha sonra sərhəd 
bölgəsində İŞİD-dən təmizlənmiş zonanın yaradılmasını təklif etdi. 
Bir daha beynəlxalq ictimaiyyət qaçqın hərəkətlərinin potensial axınını 
qəbul edə bilmədi. Sünni ərəblər və türkmənlərin məskunlaşdığı 
şəhər və qəsəbələrə edilən hava zərbələri və YPG hücumlarının birgə 
təsiri Suriyadan daha bir kütləvi köçün yaranmasına gətirib çıxartdı. 
Qaçqınlar Egey dənizindən yunan adalarına gələndə Avropa dövlətləri 
bu dalğanın fərqinə vardılar. Bu, Avropa tarixində biabırçı bir məqama 
gətirib çıxardı, çünki ölkələr qaçqın axınını dayandırmağa çalışaraq, 
onları izdihamlı, pis təchiz olunmuş düşərgələrdə saxladılar. Yunanıstan 
hakimiyyətinin əmrinə müqavimət göstərən və ya ona qarşı çıxanları 
güc tətbiq etməklə hədələdilər. Qısa müddət ərzində 300.000-dən çox 
qaçqın Aralıq dənizini keçməyə cəhd etdi və onların arasında 2800-
dən çoxu sahilə çatmadan həlak oldu.10 Xüsusilə Yunanıstan Sahil 
Mühafizəsi və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin qaçqın axınını dayandırmaq 
üçün atdığı addımlar beynəlxalq ictimaiyyəti şoka saldı. Qaçqınları 
daşıyan qayıqlar onların yunan adalarına çatmaması üçün sahil 
mühafizəsinin üzvləri tərəfindən hücuma məruz qaldılar. Həmçinin 
yunan komandolarının qaçqınları dənizdə boğmaq üçün qayıqlara atəş 
açması xəbərləri yayıldı.11 Bu hücumların bəziləri yaxşı sənədləşdirildi 
və bütün dünya xəbər agentlikləri tərəfindən yayıldı.12 Human Rights 
Watch kimi insan haqları təşkilatları da bu xəbərləri təsdiqlədi, şahidlər 
maskalı və silahlı qüvvələrin Egey dənizində canlı güllələrlə atəşə 
tutulması  yolu ilə qaçqınların qayıqlarına zərər verərək onları geri 
qaytarmağa çalışmasında fəal rol oynadığını bildirdi.13 Beynəlxalq 
xəbər agentliklərinin hesabatları ilə birlikdə, sosial mediada paylaşılan 
videolar adi təəssüf və qınama ifadələri ilə qarşılandı və Avropa İttifaqı 
Yunanıstana qarşı heç bir əsaslı tənqidi tədbirlər görmədi. Yunan 
hökuməti hər hansı bir qanun pozuntusunu rədd etdi14 və bunun əvəzinə 
Egey dənizində qaçqın qayıqlarını geri göndərmək və onlara hücum 
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etmək siyasətini davam etdirdi.
Ən böyük qınağa səbəb olan anlardan biri 2015-ci ildə üç yaşlı suriyalı 

Aylan Kurdinin boğulmuş cəsədinin Türkiyə sahilində tapılmasından 
sonra çəkilən  fotoşəkillərin yayılmasından dərhal sonra baş verdi. Yunan 
rəsmilərinə görə, oğlanın ailəsi İŞİD-dən qorunmaq üçün Yunanıstanda 
təhlükəsiz sığınacaq tapacağına ümid edirdi.15 Təəssüf ki, onların qayığı 
dənizin ortasında batdı və uşaq boğuldu. Oğlanın cəsədinin təsviri sosial 
media vasitəsilə bütün dünyada geniş şəkildə paylaşıldı və bu, vətəndaş 
müharibəsi nəticəsində didərgin düşmüş ailələrə yardım üçün maliyyə 
toplama kampaniyaları ilə yanaşı, Avropa hakimiyyətini belə faciəli 
hadisələrin təkrarlanmaması üçün addımların atılmasına təkan verdi. 
Avropa və ABŞ-dən olan  bəzi rəsmi şəxslər Suriya münaqişəsindən 
əziyyət çəkən  qaçqınlara kömək etmək üçün daha çox iş görülməli 
olduğunu iddia etməyə başladılar. Müharibə bölgələrindən olan 
qaçqınlara qarşı daha mehriban siyasətin dəstəklənməsi üçün Qərb 
paytaxtlarında kiçik nümayişlər keçirildi.

Lakin qısa müddət ərzində ictimai təlaş söndü. Bir hesabatda 
qeyd olunurdu  ki, İsveç Qızıl Xaç Cəmiyyətinin 2015-ci ilin 
avqustunda başladılan kampaniyasına ianələrin məbləği fotoşəklin 
yayımlanmasından dərhal sonra kəskin şəkildə artıb: bir həftədən az 
müddətdə 3850 dollardan 214.300 dollara yüksəlib. Lakin ianələrin 
sürəti cəmi altı həftədən sonra ilkin cüzi səviyyəyə qayıtdı.16 Humanitar 
böhran zamanı hər qəpik önəmli olsa da, insident həm də onu göstərdi 
ki, qaçqınlara yardım və fayda daimi  və davamlı məqsədli mexanizmlər 
yaratmağa, daha strukturlaşdırılmış yardım planına ehtiyac var. 

Yunanıstana çatan qaçqınlar başqa çətinliklərlə də üzləşdilər. Belə 
ki, onlar düşərgə saldıqları adalarda standart olmayan həyat şəraitinə 
dözməli olurdular. Amnesty İnternational təşkilatı ərzaq və əsas 
ehtiyacların qıtlığını və qaçqınların quldurların və ada sakinlərinin 
cinayət əməllərinə necə həssas olduğunu qeyd edərək, vəziyyəti 
sənədləşdirib. Təşkilatın hesabatında qeyd edilir ki, “qaçqınların 
indi dözmək məcburiyyətində qaldıqları cəhənnəm şəraiti və onların 
acınacaqlı vəziyyətinə rəsmi laqeydlik dəhşətlidir.”17 Bu dövrdə 
Yunanıstandakı böhran Afina hökumətində bütün səviyyələrdə hiss 
olunurdu. Amnesty İnternational-ın problemlə bağlı təhlilində qeyd 
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edildiyi kimi: “Yunanıstanda yerli hakimiyyət orqanları lazımi yardımı 
göstərmək istəmir, milli hakimiyyətlər bunu edə bilmir və Avropa 
liderləri getdikcə artan humanitar böhran qarşısında tərəddüd edir”.18 
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Afinadakı nümayəndəsi 
də bu düşərgələrdəki qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı oxşar narahatlığı 
dilə gətirib və jurnalistlərə bildirib ki, “çoxlu qaçqın axını, sığınacaq 
çatışmazlığı və getdikcə pisləşən gigiyena şəraiti baxımından adalardakı 
vəziyyət dramatikdir”.19

Sonradan dərc edilən bəzi hesabatlar qaçqın düşərgələrindəki 
“cəhənnəm” şəraitinin qaçqınların psixologiyasına dağıdıcı təsir etdiyini 
göstərdi. Yunanıstandakı düşərgələri ziyarət edən psixoloqlar və sosial 
işçilər qaçqınların ciddi psixoloji problemlərdən, o cümlədən “kədər və 
itki, günahkarlıq və peşmanlıq hissi ilə müşayiət olunan travma sonrası 
stress pozğunluğu və bəzən intihar düşüncələri ilə müşayiət olunan ağır 
depressiyadan və ümidsizlikdən əziyyət çəkdikləri”ni qeyd ediblər.20 
Yunanıstan sərhədini keçib digər Avropa ölkələrinə  gedənlər üçün 
vəziyyət çox da fərqli deyildi. Aİ-yə üzv bir sıra ölkələrin qaçqınlarla 
rəftarları insan hüquqlarına dair əsas beynəlxalq hüquq konvensiyalarını 
pozurdu. Qərbi Avropa ölkələri öz ərazilərinə qaçqın axınının qarşısını 
almaq məqsədilə sərhədlərini sərtləşdirdikdə, bir çoxları Mərkəzi və 
Şərqi Avropa ölkələrində qapalı qaldılar.

Qərbi Avropadakı həmkarları kimi bu ölkələr də qeyri-müəyyən 
iqtisadi şərtlərini nəzərə alaraq qaçqın axınının öhdəsindən gəlmək üçün  
pis hazırlaşmışdılar. Onlar hesab edirdilər ki, problemi həll etməyin ən 
yaxşı yolu sərhədlərini bağlamaqdır. Bir-birinin ardınca Xorvatiya, 
Serbiya, Sloveniya və Macarıstan sərhədlərini bağlayıb, on minlərlə 
qaçqını vətəndaşlığı olmayan statusda qoydu. Onlar yemək və sığınacaq 
olmadan piyada səyahət edirdilər, hava, yol və əlverişsiz mühit onların 
sağ qalmasını son dərəcə çətinləşdirirdi. Bütün bu prosesin faciəvi 
tərəflərindən biri də qaçqınların ağır vəziyyətinin beynəlxalq medianın 
kameraları qarşısında cərəyan etməsi idi. Media qaçqınların demək olar 
ki, hər bir hərəkətindən xəbər verirdi. Dünya ictimaiyyəti Şərqi Avropa 
ölkələrində yoxsulluq şəraitinin, əziyyət çəkən qadınların və uşaqların, 
sərhəd polisinin güc tətbiqinin şahidi oldu. Şərqi və Mərkəzi Avropa 
ölkələrinin hakimiyyət orqanları İkinci Dünya müharibəsi dövründəki 
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konslagerlərin səhnələrini xatırladan tikanlı məftillər çəkdilər. Geniş 
yayılmış şəkillərə və videolara baxmayaraq, beynəlxalq ictimaiyyət 
qaçqınların əzabını və ev sahibi ölkələrin üzərinə düşən yükü 
yüngülləşdirmək üçün bəsit rəğbət ifadələrindən kənara çıxmaq üçün 
hələ də əhəmiyyətli dərəcədə hərəkətə keçmədi.

Yunanıstanda, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində hazırlığın 
olmaması həll edilməyəcək bir problem, ya da qəbul edilə bilən bir bəhanə 
deyildi. Regionda heç bir ölkə, o cümlədən Türkiyə qeyri-müəyyən 
zaman və miqyas potensialı olan qaçqın böhranını həll etməyə hazır 
deyildi. Türkiyə bir neçə logistika və xidmət təminatları xətti boyunca 
öyrənmə əyrilərini idarə etməli oldu. Hökumət və vətəndaş cəmiyyəti 
ölkədəki qaçqınlara kömək etmək üçün birgə səy göstərdi. Bununla belə, 
Aİ ölkələrində əsas problem böhranı həll etmək üçün siyasi iradənin 
olmaması idi. Aİ rəsmilərinin fikrincə, qaçqınlar orada olmamalı 
idi. Hökumətlər qaçqınlara açıq şəkildə öz ölkələrinə gəlməmələrini 
bildirən mesaj göndərdilər.21 Bir çox hökumətlər iddia edirdilər ki, çoxlu 
sayda qaçqını qəbul etmək üçün onların ölkələrinin iqtisadi imkanları 
və ya gücü yoxdur. Lakin asanlıqla həll edilə bilməyən daha dəhşətli 
bir məsələ də var idi: bəzi hökumətlər arasında antimüsəlman əhval-
ruhiyyəsi məsələnin strateji və taktiki baxımdan həllini çətinləşdirirdi. 
Fürsətçi ifrat millətçi siyasətçilər qaçqın böhranını öz milli kimliyinə 
qarşı ekzistensial mübarizənin bir hissəsi kimi təqdim etdilər. Məsələn, 
bəzi hökumətlər qaçqınları Avropanın rifahına, təhlükəsizliyinə və 
xristian dəyərlərinə təhdid kimi tanıdılar.22 Bəzi siyasətçilər hətta bu 
qaçqın axınını Türkiyənin siyasəti ilə əlaqələndirdilər. Onlardan biri 
qaçqın axınını “Avropanın xristian və yəhudi kökləri və dəyərlərinə 
qarşı mübarizə üçün böyük strategiyanın bir hissəsi” adlandırdı. Onun 
fikrincə, bu, “türk istilalarının yeni, daha təkmil versiyası” idi.23 Bu, Qərbi 
Avropada bir çox ifrat millətçi qruplar arasında geniş yayılmış fikir idi. 
Onlar bu cür təsəvvürlərin rezonans doğuracağını bildikləri icmaların 
seqmentlərini qaçqınların öz milli kimliklərinin bütövlüyünə siyasi, 
təhlükəsizlik və sosial-mədəni təhdidlər təşkil etdiyinə inandırmaqla, 
qaçqınların qəbul edilməsinə  qarşı uğurlu kampaniya apardılar.

Lakin ifrat sağ təmayüllü qruplar və millətçi hökumətlər Avropa 
ölkələrində qaçqınların yerləşdirilməsi üçün adekvat hazırlıqların 
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aparılmasına qarşı yeganə maneə olmadı. Hətta ifrat sağ təmayüllü 
millətçi qruplar tərəfindən maneə törədilməyən hökumətlər belə 
hazırlaşmaq üçün tələsik hərəkət etmədilər. Onlar əvvəlcə Suriyadakı 
böhranın qarşısını almaq üçün heç bir addım atmadılar və böhran onların 
sərhədlərinə çatdıqda, qaçqın axınının qarşısını almaq üçün sərhədləri 
bağlamaq qərarına gəldilər. İronik nümunələr arasında 1990-cı illərdə 
vətəndaş müharibələri zamanı çox əziyyət çəkən və yüz minlərlə insanı 
qaçqın kimi qaçmağa məcbur edən bəzi ölkələr var idi. O vaxtlar 
onlar həm də xoşagəlməz hökumətlər və icmalarla, ev sahibi ölkələrdə 
məşğulluq və təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə, yerli mədəniyyətlərə və 
qaydalara uyğunlaşma problemləri ilə üzləşmişdilər. İndi onlar qaçqın 
böhranının son nöqtəsində idilər və sərhədlərini bağladılar.

Qaçqın axınının kritik sayı eyni coğrafi bölgələrdə çoxsaylı vətəndaş 
müharibələrinin olması və təhlükəsizlik məqsədilə öz evlərindən 
didərgin düşmüş və ya evlərində qalmağa məcbur olan insanların sayının 
davamlı artması idi. Suriya vətəndaş müharibəsi humanitar maddi-
texniki çağırışlara qənaətbəxş cavab verməyə çalışmaq üçün klassik 
vətəndaş müharibəsi nümunəsi oldu. Problemlər daha da ağırlaşdı, 
çünki qaçqınlar təkcə Suriyadan deyil, həm də vətəndaş müharibələrinin 
davam etdiyi İraq və Əfqanıstandan gəlirdilər.

1979-cu ildə sovet qoşunlarının ölkəni işğal etməsindən bəri 
Əfqanıstan müxtəlif qruplar üçün döyüş meydanına çevrilib. 11 sentyabr 
terror aktlarından sonra ABŞ-nin Əfqanıstanı işğal etməsi ilə hərbi 
əməliyyatlar davam etdi. Ölkədə hələ də sabitlik və yenidənqurma üçün 
əlverişli mühit yoxdur. İndi ABŞ-nin Əfqanıstandan geri çəkilməsi və 
Talibanın ərazinin böyük hissəsini ələ keçirməsi ilə biz Əfqanıstandan 
Qərb ölkələrinə, o cümlədən, əlbəttə ki, Türkiyəyə yeni qaçqın axınını 
görməyə başladıq. Əfqan qaçqınlarının ilk qrupları Türkiyə-İran 
sərhədində görünməyə başlayanda siyasi müşahidəçilər Aİ ölkələrindəki 
reaksiyalardan bir daha təəccüblənmədilər. Bəzi liderlər hətta əfqan 
qaçqınları onların sərhədlərinə yaxınlaşmamışdan əvvəl də qaçqınların 
qəbul edilməsinə qarşı olduqlarını bildirdilər. Məsələn, Avstriya kansleri 
əfqan qaçqınlarının ölkəsinə qəbul edilməsinə qarşı olduğunu bildirdi. 
O, Avstriyaya qanunsuz daxil olan əfqanları deportasiya etməyə davam 
edəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. Bundan əlavə, o, Türkiyə də daxil 
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olmaqla bir neçə ölkənin əfqan qaçqınlarına görə məsuliyyət daşımalı 
olduğunu iddia etdi. O, “İnsanlar qaçmağa məcbur olarsa, məncə, qonşu 
dövlətlər kimi Türkiyə və ya Əfqanıstanın digər təhlükəsiz bölgələri 
Avstriya, Almaniya və ya İsveçdən daha yaxşı yerdir” dedi. Təbii ki, 
bunu deyərkən kansler Kurz əslində Türkiyənin Əfqanıstanla qonşu 
dövlət olmadığını dərk etmədi.24 2015-ci ildə əfqanlar dünyada ikinci ən 
böyük qaçqın qrupunu təşkil etdilər.25 Bununla belə, Taliban tərəfindən 
ölkənin bəzi hissələrinin ələ keçirilməsindən sonra  Əfqanıstanda 
zorakılıqların sürətlə artması ölkələrindən qaçan əfqanların sayını böyük 
ehtimalla artıracaqdır.26

Digər tərəfdən, İraqda ABŞ-nin işğalından sonra müxtəlif qruplar 
arasında vətəndaş müharibəsi ölkəni yenidən döyüş zonasına çevirdi. 
İŞİD 2014-cü ildə İraq ərazisində yaranıb. Böyük şəhərləri ələ keçirən 
terror təşkilatı ilə İraq mərkəzi hökuməti arasında növbəti döyüşlər 
silsiləsi baş verdi. İŞİD-in vəhşi zorakılıqlarına məruz qalan milyonlarla 
iraqlı qonşu ölkələrə qaçdı. Yüz minlərlə iraqlı yalnız əvvəlki böhranlarda 
qarşılaşdıqları şərtlərlə üzləşmək üçün Avropaya üz tutdu. İraqdakı 
qaçqın böhranı dünyada daha bir uzunmüddətli humanitar fəlakətə 
çevrildi. Türkiyə yenidən bölgədən qaçan iraqlılar üçün ən əhəmiyyətli 
sığınacaq yeri oldu. Prezident R.T.Ərdoğanın qısa şəkildə ifadə etdiyi 
kimi: “Dünyanın ən inkişaf etmiş dövlətlərinin müharibədən, aclıqdan, 
terrordan qaçan məzlum insanların üzünə qapılarını bağladığı bir vaxtda 
Türkiyə etnik, yaxud dini mənsubiyyətindən, dilindən asılı olmayaraq 
Suriya və İraqdan olan milyonlarla sığınacaq axtaran insanı qarşıladı.”27

Türkiyənin Aİ və dünyanın digər ölkələrinə bu böhranı cilovlamaq 
və yükünü bölüşmək üçün etdiyi xəbərdarlığa əsaslı müsbət cavab 
verilmədi. 2015-ci ilin sentyabrında BMT-nin qaçqınlar üzrə keçmiş 
rəhbəri Antonio Quterreş Aİ-yə böhranın necə idarə olunması ilə bağlı 
tövsiyələr verdi. Bu, Türkiyənin öz üzərinə götürdüyü yükdən çox az 
fərqlənirdi. O, qaçqınların Suriya, İraq və Əfqanıstandakı münaqişə 
zonalarından canlarını qurtarmaq üçün qaçdıqlarını xatırladaraq, Avropa 
ölkələrindən bunu miqrasiya məsələsi kimi qəbul etməmələrini xahiş 
etdi. O, məsələnin yalnız bir dövlət tərəfindən həll edilə bilməyəcək 
qədər böyük olduğunu təkrar edərək, Avropa ölkələri arasında ortaq 
strategiya, birgə səylər və həmrəyliyin zəruri olduğunu müdafiə etdi.28 
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Avropa qurumlarının məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi və problemi 
həll etmək məqsədilə Türkiyə ilə danışıqlar aparması bir müddət çəkdi. 
Nəhayət, Aİ-nin Türkiyə ilə imzaladığı miqrant müqaviləsi narahatlıqları 
ortadan qaldırmadı, çünki Aİ razılaşmadan irəli gələn məsuliyyətini 
yerinə yetirmədi. 

Avropanın qaçqın böhranını həll etməkdə uğursuzluğu nəticələrlə əks-
səda verdi. Başqa sözlə, varlı Avropa ölkələri böhranın həllinə kömək 
etməkdə uğursuz oldular. Böhran bölgələrindəki digər ölkələr resursların 
və imkanların olmaması səbəbindən ağır vəziyyətlə üzləşdilər. 2020-ci ilə 
olan məlumata görə, Pakistan, Sudan, Livan və Banqladeş daxil olmaqla 
beynəlxalq ictimaiyyətin məhdud dəstəyini alan ölkələr qaçqınların ilk 
on ev sahibi ölkələri sırasındadırlar. Münaqişələrin, mübahisələrin və 
onların sərhədləri boyunca insanların təqib edilməsinin davam etməsi 
bu ölkələri müxtəlif ölkələrin, o cümlədən əfqanların və Myanmadakı 
Rohingya xalqının köçkünləri üçün təyinat yerinə çevirir. Yəmən son beş 
ildə mürəkkəb bir vəziyyətdədir. BMT QAK-ın verdiyi məlumatlara görə, 
vəkalət müharibəsi başlayandan bəri, demək olar ki, 3.8 milyon insan 
evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Köçürülmə bu gün də davam 
edir, çünki müxtəlif qruplar arasında münaqişə yəmənlilərin öz ölkələrində 
yaşamasını qeyri-mümkün edib. Bununla belə, Yəmən də Somali kimi 
ölkələrdən xeyli sayda qaçqın qəbul edib. Somalidən Yəmənə 1980-ci illərə 
təsadüf edən müxtəlif qaçqın axını dalğaları baş verib. Ölkələrində vətəndaş 
müharibəsi başlayandan sonra daha çox somalili təqib və zorakılıq qorxusu, 
eləcə də dolanışıqlarını təmin etmək imkanlarının olmaması səbəbindən 
Yəmənə gəlib. Onların sayı 200 min nəfəri ötüb.29

Beləliklə, vətəndaş müharibəsi başlayanda və insanlar Yəməndə 
köçkün vəziyyətinə düşəndə, ölkə artıq xeyli sayda qaçqın əhaliyə ev 
sahibliyi edirdi. Bu, ölkədəki qaçqınlar üçün ağır şərait yaratdı və məcburi 
köçkünlərin sayının artmasına səbəb oldu. BMT-nin məlumatlarına 
görə, hal-hazırda ölkə əhalisinin 80 faizinin təcili humanitar yardıma 
ehtiyacı var.30 Müharibə Yəmənin onsuz da şikəst olan iqtisadiyyatını 
məhv edib. Statistika göstərir ki, ölkədə əhalinin üçdə ikisi ərzaq ala 
bilmir, bu vəziyyət bir çox yəmənlini aclıq həddinə çatdırıb.31 Qida 
qıtlığı yeganə problem deyil. Ölkədə vətəndaş müharibəsi beşinci ilinə 
qədəm qoyduqca, vəba və difteriyanın sürətlə yayılmasını nəzərə alaraq 
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əhəmiyyətli sağlamlıq riskləri fövqəladə vəziyyətə çevrilib. Müvafiq 
tibbi xidmətin və təmiz suyun olmaması bu epidemiyaları yəmənlilər 
üçün daha ölümcül edib. Lakin digər hallarda olduğu kimi, beynəlxalq 
ictimaiyyətin diqqət və köməyinin yetərincə olmadığı bir daha sübut 
olundu.

Beynəlxalq birliyin inkişafa yardım sahəsində uğursuzluğu

Beynəlxalq sistemin uğursuzluğu təkcə qaçqın böhranında deyil, 
həm də zəif inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi 
vəziyyətində hiss edilir. Humanitar yardım təşkilatlarının,  ictimai və 
sosial məsuliyyət daşıyan nüfuzlu şəxslərin çağırışları beynəlxalq 
ictimaiyyəti daha effektiv və hərtərəfli reaksiya göstərməyə məcbur 
etmədi. Hər bir halda, yaxınlaşan humanitar böhranlar haqqında 
xəbərdarlıqlar və beynəlxalq ictimaiyyət üçün çoxlu qırmızı xətlər 
var idi ki, fəaliyyətsizlik idarəolunmaz və ondan qurtulmağın çətin 
olacağı fəlakətə gətirib çıxaracaqdır. Bəzi hallarda bu bərabərsizliklər 
və imkanların olmaması digər qaçqın böhranlarına səbəb olub. Xüsusilə 
2008-ci il maliyyə böhranından sonra bu böhranın öhdəsindən gəlmək 
üçün məhdud imkanlara sahib ölkələrə etinasızlıq göstərən dünyanın 
qabaqcıl iqtisadi gücləri özlərini tənəzzüldən xilas etmək üçün ilk 
növbədə hərəkətə keçdilər.

Statistikaya və beynəlxalq qurumların hesabatlarına əsasən, 
ümumilikdə dünyada yoxsulluq səviyyəsində azalma müşahidə 
olunsa da, son illərdə bu azalma kəskin şəkildə səngiyib. Dünya 
Bankının məlumatına görə, 730 milyondan çox insan ifrat yoxsulluq 
şəraitində yaşayır və təhsil, səhiyyə, kanalizasiya və içməli su 
çatızmazlığından əziyyət çəkir. Yoxsulluğun səviyyəsi az gəlirli, 
münaqişə və siyasi təlatümlərdən əziyyət çəkən  ölkələrdə olduqca 
yüksəkdir.32 Məsələn, Dünya Bankının məlumatına görə, Yəmən və 
Suriyadakı münaqişələr Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada yoxsul əhali 
sayının artmasına səbəb olmuşdur.33 Afrika qitəsinin digər bölgəsində 
ifrat yoxsulluğun mövcudluğu davam edir. Hazırda dünyada yoxsul 
insanların əksəriyyəti Saharanın cənubundakı Afrikada yaşayır. Əksər 
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regionlarda yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı düşməsinə baxmayaraq, bu 
bölgədə yoxsulların sayı artır. Dünyanın ən yoxsul 28 ölkəsindən 27-si 
Saharanın cənubundakı Afrikada yerləşir.34 Beynəlxalq birlik region 
dövlətlərində vəziyyətin pisləşməsinə biganə qaldı. Fəaliyyətsizlik 
eyni regionda ölkələr arasında və eyni ölkədə müxtəlif siniflər arasında 
bərabərsizlik gərginliyini də artırdı. Böyük səhradan cənubdakı 
Afrikada vəziyyətin pisləşməsi Dünya Bankı və digər qurumların 
yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı 2030-cu il hədəflərinə çatmasını 
olduqca çətinləşdirir.

Regionlar arasında bu bərabərsizlik inkişafın digər göstəricilərində 
də özünü göstərir. Açıqlanan məlumatlardan da görünür ki, Böyük 
səhradan cənubdakı Afrika arzulanan məqsədlərdən və rəqəmlərdən 
xeyli geridədir. Məsələn, uşaq ölümü nisbətinə gəlincə, Böyük səhradan 
cənubdakı Afrika uşaq ölümünün ən yüksək nisbətinə malikdir. Dünya 
Bankının təqdim etdiyi məlumatlara görə, bu regionlarda uşaq ölümünün 
səviyyəsi 10 faiz təşkil edir, yəni hər on uşaqdan biri beş yaşına 
çatmadan ölür.35 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, 
regionda uşaq ölümü riski Avropa ilə müqayisədə altı dəfə yüksəkdir.36 
Yenə də yoxsulluq səviyyəsi kimi uşaq ölüm nisbəti də ölkədə və ya 
regionda aktiv münaqişənin mövcudluğu ilə əhəmiyyətli dərəcədə 
bağlıdır. Böyük səhradan cənubdakı Afrikadan sonra uşaq ölümünün 
ən yüksək olduğu ölkələr vətəndaş müharibələrinin yaşandığı Yəmən, 
Suriya, Əfqanıstan və Myanmadır.37 Düzdür, bütövlükdə dünya hələ də 
qarşıya qoyulan məqsədlərdən uzaqdır. BMT dünya miqyasında uşaq 
ölümü nisbətini 2,5 faizə endirməyi qarşıya məqsəd qoyub. Dünyanın 
bəzi yerlərində əhəmiyyətli azalmalar müşahidə edilsə də, BMT-nin 
təyin etdiyi meyarlardan çox aşağıdır. Bu gün dünyada uşaq ölümünün 
səviyyəsi 3,9 faiz təşkil edir və hər gün təxminən 15.000 uşaq ölür.38

Digər sahələrdəki mənzərə çox da fərqli deyil. Təhsil, içməli su və 
kanalizasiya xidmətləri kimi bəzi meyarlarla bağlı dünyada əhəmiyyətli 
inkişaf var. Bununla yanaşı, bəzi bölgələr bu göstəricilərdə əhəmiyyətli 
dərəcədə geridə qalır. Bu ölkələri və xalqları zəif inkişaf tələsindən 
xilas etmək üçün onlara sistemli yardım və dəstək göstərilməyib. 
Beynəlxalq sistem inkişafdan geri qalan ölkələrə kömək etmək üçün 
imkanlar təqdim  etmir. Məsələn, ÜST və UNICEF-in Birgə Monitorinq 
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Proqramı (JMP) təsdiq edir ki, 2.1 milyard insan təhlükəsiz içməli 
su xidmətlərindən və dünya əhalisinin demək olar ki, yarısı hələ də 
kanalizasiya xidmətlərindən istifadə edə bilmir.39 ÜST/UNICEF-in dərc 
etdiyi hesabatda bu göstəricilərdə oxşar tendensiya müşahidə edilir: 
“2000-ci ildən bəri 1.8 milyard insan əsas içməli su xidmətlərinə çıxış 
əldə edib, lakin bu xidmətlərin əlçatanlığı və keyfiyyətində böyük 
bərabərsizliklər var. Hesablamalara görə, dünyada hər 10 nəfərdən 1-i 
hələ də əsas xidmətlərdən məhrumdur, o cümlədən təmizlənməmiş səth 
sularını içən 144 milyon insan var”.40

Bütün bunlar bu ölkələrdə əhəmiyyətli sağlamlıq, əlavə qaçqın və 
miqrasiya böhranlarına səbəb olan kütləvi çatışmazlıqlardır. Xüsusilə 
COVID-19 pandemiyasını nəzərə alsaq, əldə olan məlumatlar gələcək 
pandemiyalar və yüksək dərəcədə itkilərin qarşısını almaq üçün xalqlar 
və dövlətlər tərəfindən görülməli olan və  gözlənilən tədbirlər haqqında 
olduqca qaranlıq bir mənzərə təqdim edir. Hesabat 2017-ci ildə təxminən 
3 milyard insanın evdə sabun və su ilə əsas əl yuma vasitələrinə malik 
olmadığını göstərir. Dünyanın az inkişaf etmiş ölkələrində vəziyyət 
daha da pisdir. Eyni hesabatdakı məlumatlara görə, dünyanın ən az 
inkişaf etmiş ölkələrində əhalinin təxminən 75 faizinin əsas əl yuma 
vasitələri yoxdur.41 Dünyada sanitar xidmətlərlə bağlı bu bərabərsizlik 
epidemiyalar zamanı əhəmiyyətli boşluqlar və fərqlər yaradır. Az inkişaf 
etmiş ölkələrdə müəyyən xəstəliklərin sürətlə yaranması və yayılmasının 
əsas səbəbi sanitariya-gigiyena vasitələrinin olmamasıdır. Məlumatlara 
görə, sanitariya şəraitinin olmaması səbəbindən hər il təxminən 300.000 
uşaq ishaldan ölür. Müvafiq olaraq, sanitariya şəraitinin olmaması 
vəba, dizenteriya, hepatit A və tif kimi xəstəliklərin sürətlə yayılmasına 
da səbəb olmuşdur.42 Digər böhranlarda olduğu kimi, beynəlxalq 
ictimaiyyətin yardımı da bu ehtiyaclara adekvat cavab verməmişdir. 
Beynəlxalq ictimaiyyət Minilliyin İnkişaf Məqsədləri və ya Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədləri kimi böyük təşəbbüsləri maddi dəstək və konkret 
resurslarla dəstəkləməsə, onların effektivliyi azalacaq.

Xatırlamaq lazımdır ki, ölkələrin inkişaf səviyyəsindəki 
bərabərsizliklər təkcə vətəndaşlar üçün səfalət və yoxsulluq yaratmır, 
həm də onların təsirləri sərhədləri asanlıqla aşaraq sabitliyin pozulması 
dalğalarına səbəb olur. Yoxsulluq səviyyəsi, həyat keyfiyyətinin aşağı 
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düşməsi, zəif qidalanma, zəif idarəçilik və zəif dövlət qurumları qaçqın 
böhranının yaranması, iqtisadi resursların azalması, sosial gərginlik, 
təhlükənin ixracı, epidemiyaların qarşısının alınmaması, qaçaqmalçılıq 
və cinayət şəbəkələrinin mərkəzinə çevrilməsi kimi təhlükəli təsirlərə 
malikdir. Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin iqtisadiyyatları hətta ölkələrin 
nəhayət dayanıqlı inkişafa nail olduqları yerlərdə belə, bütün regionların 
sabitliyini pozan və iqtisadi vəziyyəti pisləşdirən şərtləri azaltmaq və 
yumşaltmaq istəyirlərsə, qlobal birlikdə qarşılıqlı asılılıq mədəniyyətinin 
gücləndirilməsi ilə məşğul olmalıdırlar. Beynəlxalq sistem yuxarıda 
müzakirə edilən səbəblərdən yaranan böhranları idarə etmək üçün 
həmrəylik mexanizmlərini inkişaf etdirməyə həvəsləndirilməlidir. Davamlı 
inkişafa yardım proqramına nail olmaq üçün üzərinə düşən yük qabaqcıl 
ölkələrin iqtisadiyyatları arasında ədalətli şəkildə bölüşdürülməlidir. 
Qısamüddətli yardım və qeyri-adekvat planlaşdırma yalnız böhranların 
qanaxma təsirlərini dəf edə bilməyən sarğı kimi fəaliyyət göstərə bilər. 
Bu, sərhədləri və mübahisəli əraziləri sürətlə keçə bilər.

COVID-19 pandemiyası

Şəbəkə əlaqələrinin və qarşılıqlı asılılığın dəyəri COVID-19 
pandemiyası zamanı aydın oldu. Koronavirus (COVID-19) 
pandemiyasının birinci və ikinci dalğasının pik nöqtəsində dünyanın 
hər bir bölgəsində sərhədlər bağlandı və şəhərlər karantinə alındı. 
Xəstəliyin episentri 2020-ci ilin əvvəlində Asiyadan Avropaya keçdi və 
daha sonra Şimali Amerika, Latın Amerikası və Cənub-Şərqi Asiyaya 
yayıldı. Xəstəlik bütün dünyada insanlara bəşəriyyəti ortaq tale ilə 
birləşdirdiyini xatırlatdı. Səyahət qadağaları, karantin rejiminin tətbiqi 
və sərhəd məhdudiyyətləri virusun dünyanın hər tərəfinə yayılmasına 
mane ola bilmədi. Virusun yayılması ilə dünya sanki dayandı, 
ölkələr arasında siyasi və diplomatik əlaqələr bir müddət kəsildi. 
Bu, 1918-ci ildə qripin yayılmasından sonra dünyanın üzləşdiyi ən 
ciddi pandemiyadır. Tezliklə məlum oldu ki, beynəlxalq sistem belə 
epidemiyaların öhdəsindən gəlmək üçün mexanizmlər hazırlamayıb. 
Siyasi, iqtisadi və strateji problemlər bütün dünyada ictimai sağlamlıq 
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problemlərini kölgədə qoydu. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və inkişaf 
etmiş ölkələrin səhiyyə qurumları pandemiyanın idarə edilməsi üçün 
cəhd etdilər, lakin eyni zamanda beynəlxalq sistemdə mərkəzi qüvvənin 
olmaması səhiyyə və səhiyyə xidmətlərindən istifadədə bərabərsizliklərə 
və uyğunsuzluqlara səbəb oldu. Xəstəlik onsuz da mövcud yoxsulluq 
səviyyələrini və ən az inkişaf etmiş ölkələrdə imkanların çatışmazlığını 
kəskinləşdirdi. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, pandemiyadan əvvəl də bəzi 
ölkələr kanalizasiyanın olmamasından əziyyət çəkirdi. Məlumatlara 
görə, milyardlarla insan koronavirusun ötürülmə riskini minimuma 
endirmək üçün göstəriş verildiyi kimi əllərini yumaq üçün sadə 
gigiyenik vasitələrə - sabun və axar suya sahib deyildi. Bundan əlavə, 
insanların pandemiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün maskaları, 
fərdi qoruyucu vasitələri və digər dezinfeksiyaedici vasitələri almaq 
imkanı yox idi. Əslində, əvvəlcə beynəlxalq səfərlərin məhdudiyyəti 
səbəbindən dünyanın az inkişaf etmiş bəzi bölgələrinin pandemiyanın 
ilk dalğasından qaça biləcəyi düşünülürdü. 2020-ci ilin aprel ayının 
sonunda ÜST-ün təqdim etdiyi məlumatlar göstərdi ki, ən az inkişaf 
etmiş ölkələr dünyada yayılan virusun kiçik bir hissəsini təşkil edir: bu 
ölkələrin hamısında qlobal xəstəliyin 0.56 faizi və qlobal ölümlərin 0.23 
faizi müşahidə edilmişdi.43 Tezliklə, virusa yoluxmuş insan sayının az 
olmasının virusun yayılmasından deyil, virus üçün testin azlığından irəli 
gəldiyi ortaya çıxdı.44

ÜST və digər ictimai səhiyyə agentliklərinin tövsiyə etdiyi digər 
tədbirlərin həyata keçirilməsindəki çətinliklər xüsusən də aktiv 
vətəndaş müharibələrinin getdiyi və ya dövlət qurumlarının zəif 
olduğu az inkişaf etmiş ölkələrin sərhədlərini bağladığı və ölkədə 
komendant saatını tətbiq etdiyi zaman yaşandı. Qaçqın düşərgələrində 
sosial məsafənin tətbiqi də mümkün olmadı.45 Hesabatlar göstərir 
ki, hətta bu tədbirlər həyata keçirilsə belə, bu ölkələr hələ də ciddi 
miqyasda mövcud bərabərsizliklərlə üzləşəcəklər. Bu ölkələrdəki 
kövrək səhiyyə sistemləri çoxlu sayda COVID-19 xəstəsi səbəbindən 
daha da çətin vəziyyətə düşür. Bu ölkələrin bəziləri artıq COVID-19-
un ortaya çıxmasından əvvəl malyariya, HIV/QİÇS və vərəm kimi 
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digər xəstəliklərin əhəmiyyətli dərəcədə yayılmasından əziyyət çəkirdi. 
COVID-19 bölgəyə yayıldığı zaman bəzi ölkələrin əhalisi Ebola kimi 
digər epidemiyalardan yenicə sağalırdı. BMT-nin əsas narahatlığı ən az 
inkişaf etmiş ölkələrdə uzun müddət davam edən və fərdlərin ümumi 
sağlamlıq vəziyyətinə artıq zərər verən yetərsiz qidalanma ilə yanaşı, 
kritik resursların başqa istiqamətə yönəldilməsi ilə bağlı idi.46 Tibbi 
avadanlıqların, fərdi qoruyucu vasitələrin, o cümlədən tibb işçilərinin 
pandemiya ilə mübarizə qabiliyyətinin olmaması əsas problemlərdən 
biri idi. Bundan əlavə, tənəffüs aparatlarına və digər tibbi avadanlıqlara 
qlobal tələbat bu ölkələrə tədarükünü məhdudlaşdırırdı, çünki hər bir 
ölkə öz vətəndaşlarının rifahı üçün səylərini prioritetləşdirirdi. Bu, 
müxtəlif təşkilatlardan və xeyriyyə cəmiyyətlərindən idxal olunan 
materiallarda və daxil olan ianələrdə böyük çatışmazlıqlara səbəb oldu.

2020-ci ilin əksər rüblərində uzunmüddətli qapanmalar qlobal 
iqtisadi vəziyyəti ağırlaşdırdı, əsas malların tədarükü və daşınmasının 
yavaşımasına səbəb oldu. Bir çox ölkələrdə işsizliyin sürətlə artması 
və adambaşına düşən ÜDM-in azalması müşahidə edildi. Bu hadisələr 
xüsusilə az inkişaf etmiş ölkələrin onsuz da kövrək olan iqtisadiyyatlarına 
ciddi təsir etdi, burada turizm və digər xidmət sektorları vasitəsilə gəlir 
itkisi yüksək səviyyədə işsizliyə səbəb oldu. Bu ölkələrdəki iqtisadiyyatın 
qeyri-müəyyən vəziyyəti səhiyyə və ictimai rifah üçün xidmətləri əhatə 
edərkən, iqtisadiyyatlarını stimullaşdırmaq və canlandırmaq üçün 
əhəmiyyətli yardım paketləri qəbul etmək imkanlarını da çətinləşdirdi. 
Pandemiya sistematik bərabərsizliklərin onsuz da maneə törətdiyi 
ölkələr üçün fərqi kəskinləşdirdi. ABŞ kimi inkişaf etmiş iqtisadiyyata 
malik ölkələrdə sinif və irq xətti boyunca çəkilən daha kəskin ədalətsizlik 
fərqləri də var idi. Məsələn, afroamerikalılar əhalinin 13 faizini təşkil 
etdiyi halda, xəstəxanaya yerləşdirilən insanların yüzdə 19-dan çoxu 
afroamerikalı idi. Oxşar qeyri-mütənasib vəziyyət ABŞ-də ispandillilər 
üçün də mövcud idi.47 ABŞ-nin Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzlərinin 
məlumatına görə, qeyri-mütənasib vəziyyət müxtəlif səbəblərdən, 
o cümlədən ictimai səhiyyə sektorunda etnik və irqi qrupların ayrı-
seçkiliyindən, səhiyyə xidmətlərinin əlçatanlığı, onlardan istifadə, 
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təhsil, sərvət və mənzil bərabərsizliyindən irəli gəlir.48 Aparıcı ölkələrdə 
kəskinləşən bərabərsizliklərlə yanaşı, qlobal səviyyədə bərabərsizliklər 
də COVID-19 pandemiyası nəticəsində daha aydın görünməyə başladı. 
Təəssüf ki, ən həssas, ən zəif və ya daha az inkişaf etmiş ölkələr üçün 
bərabərsizliyin dərəcəsini azaldacaq faktiki olaraq heç bir institusional 
mexanizm yox idi.

Bu, şübhəsiz ki, vətəndaş müharibələri və aşağı dərəcəli münaqişələr 
(lesser conflicts) içində çabalayan ölkələr üçün belə idi. BMT-nin 
Humanitar Məsələlər üzrə Koordinasiya Ofisinin (OCHA) Suriyanın 
şimal-qərbi ilə bağlı dərc etdiyi hesabata görə: “Martın 6-da atəşkəs 
nəticəsində bölgədə hərbi əməliyyatların səngiməsinə baxmayaraq, 
4 milyona yaxın insanın humanitar yardıma ehtiyacı var”.49 Böyük 
Britaniyada yerləşən Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupu bəyan etdi 
ki, Suriyanın şimal-qərbində humanitar vəziyyət onsuz da ağırdır və 
pandemiya yayıldıqca Suriya xalqı üçün fəlakətli ssenari yaranacaq.50 

Lakin beynəlxalq ictimaiyyətin səyləri insanların əsas ehtiyacları üçün 
lazımi humanitar yardımı belə təmin etməmişdir. Pandemiya dövründə 
İdlibdə vəziyyət ağırlaşmağa davam etdi.51 “Ağ dəbilqəlilər” kimi 
humanitar təşkilatlar elan etdilər ki, vəziyyət artıq mövcud olandan daha 
böyük bir humanitar fəlakətə səbəb ola bilər.52 Qaçqın düşərgələrində 
vəziyyət həmişəkindən daha ciddi idi. 2020-ci ilin oktyabr ayında 
İdlibdəki qaçqın düşərgələrində yoluxma sayında on dəfədən çox artım 
olduğu bildirildi.53 Bu, qlobal karantin rejiminin tətbiqinə baxmayaraq,  
birincidən daha ölümcül olan ikinci infeksiya dalğasına tab gətirən 
dünyada baş verdi. Bununla belə, qaçqınlarla bağlı vəziyyət təəssüf ki, 
pandemiya ilə və ya pandemiyasız eyni idi. 

Elm adamları virusa qarşı peyvənd tapmaq üçün səylərini dərhal 
birləşdirdilər və bütün dünyada çoxsaylı səylər göstərildi. Qlobal 
miqyasda müxtəlif elm adamlarının gərgin əməyi sayəsində kifayət qədər 
qısa müddət ərzində bir çox şirkət COVID-19 ilə mübarizə aparmaq üçün 
peyvəndlər istehsal etdi. Əsas sual peyvəndin hamı üçün əlçatanlığını 
necə təmin etmək idi. 2020-ci ilin sonundan etibarən peyvəndlərin ilkin 
versiyaları inkişaf etmiş ölkələrdə mövcud oldu, tədqiqatçılar isə daha az 
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inkişaf etmiş ölkələrin onlara çıxış əldə etmək üçün bir il və ya daha çox 
gözləyə biləcəyindən narahat idilər. Əlbəttə ki, bu, xərc və əlçatanlıq, 
eləcə də nəqliyyat və saxlama vasitələri kimi logistik məsələlərin 
həllini nəzərdə tuturdu. Bu peyvəndlərin bəziləri nəqliyyat və inventar 
məqsədləri üçün soyuducu anbarda saxlanılmalı idi. 2021-ci ildə inkişaf 
etmiş ölkələrin iqtisadiyyatlarında pandemiya zəiflədikcə, virusun 
daha zəif variantları da daxil olmaqla, xəstəliyin ən pis epidemiyaları 
peyvəndlərə ən məhdud çıxışı olan və peyvənd nisbətlərinin ən aşağı 
olduğu ölkələrdə müşahidə edildi. Dünyanın müxtəlif ölkələrində 
mövcud vaksinlərin sayında əhəmiyyətli bir fərq var idi. Xüsusilə zəif 
inkişaf etmiş ölkələrdə vaksinlərin əldə edilməsində ciddi çatışmazlıq 
müşahidə edilirdi. Bu böyük fərq təkcə ən az inkişaf etmiş ölkələrin 
əhalisi üçün deyil, həm də qlobal miqyasda COVID-19 pandemiyasının 
vəziyyəti üçün əhəmiyyətli risk yaratdı. Tədqiqatçılar əhalinin böyük 
əksəriyyətinin vaksinasiyadan keçmədiyi bölgələrdə effektiv immunitet 
səviyyəsinin olmayacağı haqqında xəbərdarlıq etdilər.54

COVID-19 böhranı zamanı ölkələr arasında həmrəylik və əməkdaşlıq 
mövcud olmayıb. Beynəlxalq ictimaiyyətin digər humanitar böhranlara 
reaksiyası kimi, pandemiya zamanı beynəlxalq qurumların rolu 
inkişaf etməmiş ölkələr baxımından məyusedici olub. Qloballaşma və 
beynəlxalq əməkdaşlığa qarşı bədbinliyi davam etdirən milli dövlətlər 
əməkdaşlıq və ya koordinasiya imkanlarına müqavimət göstərdilər. 
Əvəzində beynəlxalq səviyyədə özündən asılılığa əsaslanan sistemlər 
üstünlük təşkil edirdi. Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı pandemiyaya adekvat cavab verə bilməyən ilk 
beynəlxalq qurumdur. Vəziyyət əhəmiyyəti artan institutlarda 
islahatların aparılmasına və onların gücləndirilməsinə dövlətlər arasında 
marağın olmaması ilə daha da ağırlaşdı. ABŞ-də Tramp administrasiyası 
şikayətləri diqqətə almaq və pandemiya narahatlıqlarını birbaşa həll 
etmək üçün əlaqələrini genişləndirmək əvəzinə pandemiya fonunda 
ÜST-ə maliyyə ayırmalarını dayandırmaq qərarına gəldi. Aİ, xüsusən 
də epidemiyanın ilkin mərhələlərində üzv dövlətlərdə pandemiyanın 
ağırlığını belə etiraf etməkdə çətinlik çəkdi. Üzv dövlətləri maskalar 
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və fərdi qoruyucu vasitələr kimi sadə əşyalarla təmin edilməkdə belə 
özbaşlarına buraxdı. İtaliya və İspaniyanın pandemiyanın ilk aylarında 
yardım almaması virusun sürətlə yayılmasına və səhiyyə sistemlərinin 
böhranı cilovlaya bilməməsinə səbəb oldu. Üzv dövlətlər tərəfindən 
pandemiya ilə mübarizə üçün yardım çağırışlarına cavab verilmədi və Aİ 
daxilində birliyin olmadığını üzə çıxardı. İtaliyanın baş naziri Cüzeppe 
Konte bəyan etdi ki: “Avropa bu misilsiz çağırışa qarşı dirənməsə, 
bütün Avropa strukturu varolma səbəbini (raison d’être) xalqın nəzər 
diqqətində itirəcək. Biz Avropa tarixində kritik bir nöqtədəyik”.55 
Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Leyen də digər ölkələrə 
tibbi avadanlıq göndərməyi dayandıran və yalnız öz milli maraqlarını 
düşünən üzv dövlətləri tənqid etdi.56

Türkiyənin humanitar siyasəti

Türkiyənin humanitar böhranlarla mübarizə təcrübəsi ilk növbədə 
onun dünyada ən böyük qaçqın axınlarına ev sahibliyi etmək istəyi və 
qabiliyyəti ilə formalaşıb. 2011-ci ildə Suriyada vətəndaş müharibəsi 
başlayandan bəri Türkiyə hökumətinin xarici siyasətindəki humanitar 
amilin prioritet olması suriyalılar üçün etnik və ya dini ayrı-seçkiliyə 
yol verilmədən “açıq qapı” yanaşmasını asanlaşdırdı. Bir daha qeyd 
edək ki, Türkiyə hal-hazırda 3.9 milyon suriyalıya, həmçinin 500.000 
sığınacaq axtaran şəxsə və digər millətlərdən, o cümlədən İran, İraq, 
Somali və Əfqanıstandan olan 5 milyondan çox qaçqına ev sahibliyi 
edir.57 Xüsusilə ABŞ-nin Əfqanıstandan çəkilməyə başlamasından sonra 
bu ölkənin regionun müxtəlif bölgələrinə kütləvi qaçqın axını yaşandı. 
Bu yeni kütləvi axınla bağlı məlumatlar göstərdi ki, qaçqınlar üçün 
ən əhəmiyyətli istiqamətlərdən biri Türkiyədir. Türkiyənin qaçqınlara 
humanitar yardımı təkcə bu ölkələrlə məhdudlaşmır. Avropa ölkələrinə 
getmək istəyən bir çox miqrant üçün tranzit məkan olduğundan 
Eritreya, Banqladeş, Pakistan, Mərakeş, Əlcəzair, Suriya və Əfqanıstan 
vətəndaşları Türkiyə ərazisinə daxil olmağa çalışırlar.
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Bu böhranda Türkiyə avropalı tərəfdaşlarının yaratdığı boşluğu 
doldurdu. Qaçqınları qəbul etməklə yanaşı, Türkiyə hökuməti və yardım 
agentlikləri Suriyada, xüsusən də ölkənin şimal-qərb bölgələrində məcburi 
köçkünlər üçün böyük humanitar təşəbbüslər həyata keçirdi. Buraya 4 
milyona yaxın məcburi köçkünün ağır həyat şəraitində yaşadığı İdlib də 
daxildir. Suriya rejimi və onun bölgədəki müttəfiqlərinin hava qüvvələrinin 
hücumlarından sonra bir milyona yaxın insan öz ev-eşiyindən didərgin 
düşərək Türkiyə sərhədinə doğru hərəkət edib. Ən böyük müvəqqəti 
qaçqın düşərgələrindən biri bölgənin Türkiyə ilə həmsərhəd olan şimal 
hissəsində yaradılıb. Jurnalistlərin və düşərgə sakinlərinin bildirdiyinə 
görə, bu ərazidə vəziyyət son dərəcə ağır ola bilər. Lakin əvvəllər olduğu 
kimi indi də buraya kifayət qədər beynəlxalq yardım göstərilmir. Türkiyə 
hökuməti  və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən məcburi köçkünlər 
üçün sığınacaq tikmək məqsədilə başladılan yardım kampaniyaları qaçqın 
suriyalılara müəyyən dərəcədə köməklik göstərib.58 Türk Qızıl Aypara 
Cəmiyyəti də zərərçəkənləri müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin etmək üçün 
müəyyən tədbirlər həyata keçirib.59 BMT və digər beynəlxalq təşkilatların 
humanitar yardımı həmişə alqışlanmışdır, lakin cəlb olunanların sayını 
nəzərə alsaq, bu, regiondakı qaçqınların ağır vəziyyətini yüngülləşdirmək 
üçün kifayət deyil.

Beynəlxalq ictimaiyyətin Türkiyənin qaçqın böhranının həllində 
göstərdiyi fədakarlıqlardan xəbərdar olması ironikdir. Türkiyənin 
qaçqınlara yardım göstərməsi bir çox beynəlxalq təşkilatın rəsmiləri 
tərəfindən təqdir edilib. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 
Türkiyə təmsilçisi Katerina Lampp deyib: “Hər zaman çox sayda 
qaçqını qəbul edən bir neçə ölkə olub və Türkiyənin dəstəyi nümunəvi 
olub”.60 Lampp əlavə edib: “Türkiyə əcnəbiləri qəbul etmək və 
beynəlxalq qoruma altına almaq üçün çox əhatəli və hüquqi çərçivəyə 
malikdir”. Bundan əlavə, o, beynəlxalq ictimaiyyəti tənqid edərək 
bildirmişdir ki, təkcə qaçqınların humanitar ehtiyaclarını qarşılamaqla 
kifayətlənməməli, həm də ev sahibi ölkələrə və xalqlara dəstək 
verilməlidir, çünki ev sahibliyi edən ölkələr beynəlxalq ictimaiyyət 
adına məsuliyyəti öz üzərinə götürürlər.61 
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K.Lampp həmçinin vətəndaşlar və qaçqınlar arasında qarşılıqlı 
sosial əlaqələrin yaradılması baxımından Türkiyənin qaçqınlar üçün 
harmonizasiya və sahib çıxma siyasətini yüksək qiymətləndirib. 
Türkiyə digər ölkələrə nisbətən daha çox qaçqına ev sahibliyi etsə də, 
Qərb ölkələrindəki düşərgələrlə müqayisədə qaçqınlar üçün daha yaxşı 
standartlar təmin edir. Düşərgələr təhsil, səhiyyə və zəruri infrastrukturun 
mövcud olmasını təmin etmək üçün fəaliyyət göstərib.

Türkiyə həm də humanitar yardım baxımından dünyanın bir çox 
ölkəsinə liderlik etmişdir. İnkişaf Təşəbbüsü (DI) tərəfindən hazırlanan 
Qlobal Humanitar Yardım Hesabatına görə, Türkiyə 2017 və 2018-ci 
illərdə qlobal humanitar yardım xərclərinə görə lider ölkə olub. Türkiyə 
2017-ci ildə 8.1 milyard dollar xərclədiyi halda, 2018-ci ildə humanitar 
yardım xərcləri 8.4 milyard dollara yüksəlib.62 Digər tərəfdən, yüksək 
ÜDM-ə sahib ölkələr - ABŞ, Almaniya və Böyük Britaniya müvafiq 
olaraq 6.65 milyard, 2.97 milyard və 2.20 milyard dollarla Türkiyəni 
izləyib. 2018-ci ildə Türkiyənin humanitar yardım xərcləri ÜDM-nin 
təqribən 1.1%-ni təşkil edib ki, bu da 2017-ci ildəki 1%-dən çox, ABŞ 
ÜDM-nin 0.032%-ni, Almaniya ÜDM-nin 0.074%-ni, Böyük Britaniya 
ÜDM-nin isə 0.077%-ni təşkil edib.63

Daha sonra pandemiya dünyanı bürüyəndə və ölkələr humanitar 
siyasətlərini yavaşladanda Türkiyə hökuməti cənub sərhədindəki 
humanitar böhranlara münasibətini dəyişməmək qərarına gəldi. 
Dünyanın bir çox yerlərində COVID-19 epidemiyasından sonra 
qaçqınlar əlavə çətinliklərlə üzləşsələr də, pandemiya zamanı Türkiyənin 
humanitar səyləri məhdudlaşdırılmadı və ya dayandırılmadı. Eynilə 
COVID-19 pandemiyası zamanı iqtisadi böhran dünyanın bir çox 
ölkəsinin büdcələrini kalibrləməsinə və humanitar yardım proqramlarını 
kəsməsinə səbəb oldu. Lakin rəsmi Ankara bunun əksini etdi və bu 
müddət ərzində nümunəvi humanitar yardım proqramlarını davam 
etdirdi.

Beynəlxalq birliyin müxtəlif humanitar böhranları həll etməkdə 
uğursuzluğu təkcə Yaxın Şərqdəki böhranlarla məhdudlaşmırdı. 
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Dünyanın müxtəlif yerlərində vətəndaş müharibələri və avtoritar 
rejimlərin təzyiq siyasəti nəticəsində humanitar faciələr yarandı. Türkiyə 
bu böhranlar zamanı Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi 
ilə dünyanın müxtəlif yerlərində qaçqınlara və ehtiyacı olan insanlara 
kömək etməyə çalışdı. Məsələn, Türkiyə Myanmada əsas insan hüquqları 
əlindən alınan və ölkənin hərbi qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınan 
Rohingya xalqının iztirablarını yüngülləşdirmək üçün humanitar səyləri 
aktivləşdirməyə məcbur etdi.64 Türkiyə hələ də Myanmadan Banqladeşə 
qaçan Rohingya qaçqınlarına humanitar yardım göstərilməsinin ön 
sıralarındadır. Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA), 
Türk Qızıl Aypara Cəmiyyəti, Türkiyə Dəyanət Vəqfi, Fəlakət və 
Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) daxil olmaqla, 
türk qurumları təqib olunan on minlərlə rohingyalıya  gündəlik yemək, 
sığınacaq və sağlamlıq imkanları təmin etməklə yardım göstərib. 
Türkiyə hökumətinin ən yüksək səviyyəli rəsmiləri Banqladeşdəki 
qaçqın düşərgələrinə baş çəkib və orada yaranan problemləri aradan 
qaldıracaqlarına söz veriblər. Bundan əlavə, Türkiyə hökuməti mövzu 
ilə bağlı maarifləndirməyə və Rohingya müsəlmanları məsələsini 
BMT və digər beynəlxalq təşkilatların gündəminə gətirməyə çalışıb. 
Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti Rohingya xalqına yardım səylərinə 
töhfə verməyə çağırıb. Prezident Ərdoğan BMT Baş Assambleyasında 
çıxışı zamanı beynəlxalq ictimaiyyəti Rohingya xalqının vəziyyətini 
yaxşılaşdırmaq  üçün addımlar atmağa çağırıb. Lakin beynəlxalq 
ictimaiyyət bu böhranı həll etmək üçün effektiv fəaliyyət göstərə 
bilməyib.65

Türkiyə hökuməti altı ildən çox vətəndaş müharibəsinə tab gətirən 
Yəmən xalqına yardımlarının müddətini uzatmağa cəhd edib. Ölkədə 
bir çox vacib xidmətlər dayanıb, infrastrukturun böyük hissəsi dağıdılıb 
və ölkə əhalisinin yarıdan çoxu xarici yardımlarla yaşamağa çalışır. 
Türkiyə müharibədən əziyyət çəkən ölkəyə humanitar yardım göstərən 
ən böyük donorlardan biridir. O, inklüziv dialoqu dəstəkləməklə və 
ölkəyə humanitar yardım göndərməklə Yəmən münaqişəsinin həlli üçün 
sülh səylərini dəstəkləyir. Bu yaxınlarda TİKA, AFAD, Yəmənin Ali 
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Yardım Komitəsi və müvafiq əyalət rəhbərləri Yəmənin Taiz və Lahic 
əyalətlərində ehtiyacı olan ailələrə 3000 ərzaq bağlaması çatdırıblar.66

Türkiyənin dünyanın müxtəlif ölkələrinin inkişafı üçün etdiyi 
yardımın həcmi 2017-ci ildə 9.33 milyard dollara, 2018-ci ildə isə 9.93 
milyard dollara çatıb.67 Türkiyə ABŞ, Birləşmiş Krallıq, Fransa və 
Almaniya kimi bir çox inkişaf etmiş ölkələri geridə qoyaraq, dünyada 
inkişafa yardım göstərən 6-cı ölkə oldu.68 Türkiyənin rəsmi inkişaf 
yardımından ən çox faydalanan ölkələr Suriya, Qırğızıstan, Qazaxıstan, 
Əfqanıstan, Somali, Fələstin və Sudandır. Türkiyə həmçinin 2018-ci 
ildə 6.7 milyard dollar məbləğində ən yüksək rəsmi inkişaf yardımını 
Suriyaya göstərib.69

Bu prosesdə türk xalqının da rolu böyükdür. Türkiyə hökuməti 
ictimai razılıq və təsdiq olmadan başqa ölkələrə bu səviyyədə yardım 
göstərə bilməzdi. Türkiyə ictimaiyyəti ictimai dəstək verməklə yanaşı, 
ehtiyacı olanlara kömək etmək üçün də fəal hərəkət edir. Rəsmi 
inkişaf yardımından başqa, Türkiyə özəl sektor və QHT-lər tərəfindən 
birbaşa investisiyalar vasitəsilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım 
göstərmişdir. Xeyriyyə qrupları və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları 
dünyanın müxtəlif yerlərində ağır vəziyyətdə olanlar üçün pul toplamaq 
üçün səfərbər edilib. Türkiyə hökuməti geridə qalmış bölgələrdəki 
inkişaf etməkdə olan ölkələrə  öz təcrübəsini ötürməklə və qarşılıqlı 
etimada əsaslanan ədalətli və davamlı əməkdaşlığı təşviq etməklə töhfə 
vermək planı qəbul etmişdir.70 Türkiyə hökuməti ölkələrin prioritetlərini 
və ehtiyaclarını müvafiq yerli mədəniyyəti və milli dəyərləri tanıyaraq 
və onlara həssaslıqla yanaşaraq nəzərə alır.71

Türkiyənin inkişaf agentlikləri tərəfindən təşkil edilən müasir, maddi 
və davamlı layihələrin müxtəlif nümunələri var. Onlar səhiyyə sahəsində 
900.000 nəfər üçün 140-dan çox layihə həyata keçirib, 5000-ə yaxın 
həkim, dövlət qulluqçusu və ekspert hazırlayıb.72 Həmin agentliklər 
həmçinin Əfqanıstan, Albaniya, Kamboca, Efiopiya, Fələstin, İraq və 
Kolumbiya kimi ölkələr daxil olmaqla 4 qitədə təhsil sahəsində 4250-
yə yaxın layihəni həyata keçirib və məktəblər tikiblər.73 Bundan əlavə, 
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türk agentlikləri Afrikada yüzlərlə su quyusu qazmaq təşəbbüslərini 
başlayıb,74 Niger, Mali, Burkina Faso, Mavritaniya, Somali və 
Somalilandda yaşayan 1.8 milyon insanı təmiz su ilə təmin ediblər.75 
Müxtəlif ölkələrə inkişaf yardımı göstərməklə, Türkiyə bu dövlətlərin 
fəaliyyət göstərən institutlarının inkişafına da dolayısilə töhfə verir. 
Məsələn, Türkiyə Somaliyə inkişaf yardımının əsas töhfəçisidir və 
təqribən 1 milyard ABŞ dolları ianə edərək bu ölkənin yeni və dayanıqlı 
dövlət strukturlarına nail olmasına kömək etmişdir.76

Türkiyə koronavirus pandemiyası zamanı müxtəlif ölkələrə tibbi 
yardım çatdırmaq və ictimai səhiyyə böhranı zamanı əməkdaşlıq ruhunu 
gücləndirmək üçün diplomatik kanallar açmaqla oxşar həmrəylik nümayiş 
etdirdi. Bir çox ölkələr tibbi avadanlıqların başqa ölkələrə verilməsi ilə 
bağlı proteksionist tədbirlər görərkən, Türkiyə fərqli bir yol tutdu və 
pandemiyanın kəskin şəkildə davam etdiyi günlərdə ehtiyacı olanlarla 
təchizatlarını paylaşmağa qərar verdi. İlk gündən Türkiyə hesab edirdi ki, 
qlobal səylər olmadan COVID-19-un yayılmasını nəzarət altına almaq 
və pandemiyanın qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Fərdi və eqoist 
səylər əks nəticə verəcək və yalnız pandemiyanın uzanmasına kömək 
edəcək. Dünya ölkələrinin üçdə ikisi pandemiya zamanı Türkiyədən 
yardım istəyib və 80 ölkəyə tibbi ləvazimatlar daşıyan yük təyyarələri 
göndərilib.77 Türkiyə Çin, İran, İraq, Böyük Britaniya, İrlandiya və ABŞ 
kimi pandemiyadan ən çox əziyyət çəkən ölkələrə tibbi avadanlıqlar 
göndərib.78

Sonra nə etməli?

Son bir neçə onillikdə qaçqın problemi sürətlə artmış və davamlılıq 
səviyyəsinə çatmışdır ki, bu da İkinci Dünya müharibəsindən bəri 
ən böyük humanitar fəlakətin siqnalını verir. Qaçqınların axını 
təkcə onların həyatını təhlükəyə atmayıb, həm də onları qəbul edən 
dövlətlərin və xalqların sabitliyini pozmaq təhlükəsi yaradıb. Əksər 
ölkələrdə yoxsulluğun azaldılması proqramları uğurlu hesab edilsə 
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də, dünyada yüz milyonlarla insan ağır iqtisadi və sosial şəraitdən 
iflic vəziyyətində yaşayır. COVID-19 epidemiyası nümayiş etdirdi ki, 
pandemiyalar inkişaf vəziyyətindən asılı olaraq müxtəlif ölkələr üçün 
müxtəlif miqyasda təhlükə yarada bilər. Baxmayaraq ki, güclü təsirə 
məruz qalan ölkələrin əksəriyyəti dünyanın inkişaf etmiş ölkələri 
sırasındadır. Pandemiyanın az inkişaf etmiş ölkələrin sağlamlığına, 
iqtisadiyyatına və təhlükəsizliyinə vurduğu zərərin səviyyəsi ilə bağlı da 
qeyri-müəyyənlik var. Pandemiya göstərdi ki, dünya ölkələri öz taleyinə 
tərk ediliblər, bu, strateji üstünlük kimi çox adi hala çevrilmiş uğursuz 
bir faktdır. Onsuz da təkcə tibb və elm üzrə ekspertlər deyil, həm də 
iqtisadçılar, politoloqlar və başqaları vurğulayırlar ki, qarşılıqlı asılı 
siyasətlərin qəbul edilməməsi bütün dünyada mövcud sosial və iqtisadi 
ədalətsizliyi kəskinləşdirəcək və dərinləşdirəcək. Onlar inanırlar ki, 
peyvəndlərin paylanılması və tətbiqində artıq müşahidə edilən potensial 
ədalətsizlikləri nəzərə alaraq, pandemiyadan sonrakı bərpa zamanı 
mövcud bərabərsizliklər kəskinləşəcək. 

İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasından sonra qurulan və 
bütün dünyaya sülh və sabitlik gətirəcəyi gözlənilən beynəlxalq sistem 
insanların əzab-əziyyətinin davamlı həllini tapa bilmədi. Beynəlxalq 
sistemi qorumaq üçün davamlı çağırışlar olsa da, status-kvonun 
saxlanılması mövcud humanitar çağırışlara çox az təkmilləşdirmə 
gətirəcək. Humanitar vəziyyəti yüngülləşdirmək üçün sistemdə 
qarşılıqlı yardım yanaşmaları ilə layiqli sərmayə kimi humanitar səylərin 
prioritetləşdirilməsi üçün islahatlar aparılmalıdır. Son iki onillikdə 
Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti humanitar böhranlara daha effektiv 
cavab vermək, qlobal əməkdaşlıq və koordinasiya qurmağa təşviq etmək 
üçün dəyərli bir nümunə olmuşdur. Türkiyə müxtəlif səbəblərdən ən çox 
qaçqına ev sahibliyi edən ölkəyə çevrilib. Türkiyə digər ölkələrə inkişafa 
yardım edən ölkələr sırasına yüksəlib. Pandemiya zamanı Türkiyə yenə 
də ehtiyacı olan ölkələrə ən çox yardım edən ölkələr sırasında oldu. 
Türkiyə nümayiş etdirdi ki, bu humanitar problemlər keçilməz deyil, 
ardıcıl və vahid yanaşma ilə həll edilə bilər.

Türkiyə humanitar böhranlarda humanitar siyasəti olmayan, 
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hətta ən kritik humanitar böhranlara məhəl qoymamağa üstünlük 
verən, rəqabətə əsaslanan yanaşma yerinə böhranları həll etmək üçün 
regional və yerli şəbəkələrə səlahiyyətlərin verilməsini və onların 
gücləndirilməsinin dəyərini vurğulayır. Bunun həlli strateji olaraq 
mövcud humanitar institusional bürokratiyalardan humanitar siyasətə 
yeni gəlib münaqişələri uzadan və varlığına səbəb olan, pandemiya 
və səhiyyə məsələləri, iqlim böhranı, icmalarda xroniki zorakılıq və 
müharibə texnologiyaları ilə məşğul olanlarla kollegial şəkildə daha 
sıx əməkdaşlıq etmək və islahatlar aparmaqla başlayır. Heç bir ölkə 
təktərəfli qaydada bu cür böhranların öhdəsindən gələ bilməz. Ona görə 
də qaçqın problemi kimi qlobal problemləri bəzi ölkələrin öhdəsinə 
buraxmaq nəinki ədalətsizlik, həm də qeyri-real və davam etdirilməsi 
imkansız olardı.

Suriya, Yəmən və ya aktiv vətəndaş müharibəsi səbəbindən 
humanitar fəlakətlə üzləşən hər hansı bir ölkənin təkbaşına, hətta 
bir və ya bir neçə qonşu ölkənin dəstəyi ilə öz ölkəsini yenidən qura 
bilməsi tamamilə ağlasığmazdır. Qlobal birliyin ölkələrə tammiqyaslı 
zorakılığa və bu cür düşmənçiliklə nəticələnən qaçqın böhranına yol 
verməmişdən əvvəl etnik və dini gərginlikləri lazımi şəkildə həll etmək 
üçün necə kömək etməli olduğuna dair daha konstruktiv müzakirələr 
aparılmalıdır. Sadəcə olaraq, aparıcı dövlətlər münaqişələrin həlli və 
hərbi əməliyyatlar nəticəsində qaçqın düşmüş insanların ehtiyaclarını 
və rifahını qarşılamaq üçün paralel fəaliyyət göstərməlidir. Dövlətlərin 
xarici siyasət komandaları donorları (yəni humanitar institutları) milli 
və yerli hökumətlər, regional geosiyasi institutlar, dini və vətəndaş 
cəmiyyəti təşkilatları, həmkarlar ittifaqları və səhiyyə sahəsindəki 
qarşılıqlı yardım təşkilatları ilə həm strateji, həm də taktiki əsasda 
işləmək fikrini müdafiə etməli və onları dəvət etməlidirlər. Beynəlxalq 
təşkilatlara dəstək verilməli, onların maliyyə ehtiyacları ödənilməlidir. 
Məcburi köçkünlər üçün təhlükəsiz zonanın yaradılması, hərbi 
qüvvələrin mülki şəxslərə hücumunun qarşısının alınması, zəruri 
humanitar yardımın tərtib edilməsi və ehtiyacı olanlara humanitar 
koridorun təmin edilməsi diqqətdə saxlanılmalıdır. Təhlükəsiz zona 
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olmadan qaçqın köçünə ev sahibliyi edəcək region ölkələri bu prosesdə 
həm maliyyə, həm də təhlükəsizlik baxımından dəstəklənməlidir. 
Yükün bölüşdürülməsi əvvəldən başlamalı və vəziyyətdın asılı olaraq, 
beynəlxalq institutlar və digər ölkələr qaçqınlara kömək üçün digər 
yardım formalarını genişləndirməyə hazır olmalıdırlar. Qida, sığınacaq 
və tibbi yardım yalnız ilkin və qısamüddətli olacaq. Münaqişələrin 
gələcək inkişafı nəzərə alınaraq, qaçqınlara yardımın digər formaları 
müvəqqəti yerdəyişmə, təhsil və digər zəruri tələbləri əhatə etməlidir. 
Qaçqın düşərgələrinin fəaliyyəti və idarə edilməsi bir neçə gün 
ərzində fəaliyyətə başlayan şəhərin yaradılmasına bənzər mürəkkəb 
əməliyyatın aparılmasını tələb edir: ictimai səhiyyə xidmətləri, təhsil 
və təlimatlandırma, təhlükəsizlik və ictimai təhlükəsizlik, təlim və 
əmək bazarına daxil olmaq kimi iqtisadi xidmətlər nəzərə alınmalıdır. 
Cinayət və qaçaqmalçılıq şəbəkələrinin qarşısını almaq üçün transmilli 
əməkdaşlıq və koordinasiya yolu ilə hazırlanmış protokol və qanunlar 
əsasında həyata keçirilən aqressiv güc tətbiq edilməlidir.

Yoxsulluğun aradan qaldırılması istiqamətində irəliləyiş təqdirəlayiq 
məqsəddir, lakin məsələ ondadır ki, bu cür səylər hazırda mövcud 
olandan daha uzunmüddətli perspektiv tələb edir. Yoxsulluğun 
azaldılması göstəricilərinin icrasında regional disbalans var, ona görə 
də daha əhatəli, ədalətli və bərabər yanaşma tələb edilir. Məlumatlar 
göstərir ki, bəzi ərazilərdə, məsələn, Saharanın cənubundakı Afrikada 
yoxsulluq artıb. Daxili qarşıdurmaların və vətəndaş müharibələrinin baş 
verdiyi ərazilərdə yoxsulluq səviyyələri o dərəcədə möhkəmlənə bilər 
ki, həll yolları uzaq perspektiv tələb edir. COVID-19 epidemiyalarla 
mübarizə üçün əsas tibbi xidmətlərə və kifayət qədər avadanlıq və 
cihazlara çıxışın təmin edilməsi də daxil olmaqla, ictimai sağlamlıq və 
rifah tədbirlərinin nə qədər vacib olduğunu göstərdi. İctimai səhiyyə 
xidmətlərinin göstərilməsi iqtisadiyyatları saxlamaq və qorumaq 
üçün çox vacibdir, çünki bu xidmətlər uğursuz olarsa, təsirə məruz 
qalan ölkədə milyonlarla insan humanitar və ya altruistik məqsədlərlə 
maraqlanmayan hökumət rəsmiləri və bizneslər tərəfindən istismara və 
korrupsiyaya məruz qalar.



 TÜRKİYƏ NİZAMSIZLIQ ÇAĞINDA SABİTLƏŞDİRİCİ GÜC KİMİ  |   69

Türkiyə dünyada yoxsulluğun aradan qaldırılması səylərinə kömək 
etmək üçün Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri çərçivəsini dəstəkləyir. 
O, həmçinin vətəndaş müharibəsi və təbii fəlakət kimi xarici amillər 
səbəbindən humanitar fəlakət və ya geridə qalmışlıq halında resursları 
adekvat şəkildə dəyişdirə və onların ədalətli bölüşdürülməsini təmin 
edə biləcək töhfələrin diversifikasiyası və genişləndirilməsi üçün daha 
mümkün, çevik strategiyanın tərəfdarıdır. Türkiyə, həmçinin ölkələri 
iqtisadi cəhətdən öz-özünə kifayət edəcək səviyyəyə çatdıracaq inkişafa 
yardım proqramlarını da dəstəkləyir. Davamlılıq məqsədinə çatmaq 
üçün bir ölkənin səyi yetərli deyil. Həm inkişaf etmiş ölkələr, həm də 
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dövlət və özəl müəssisələrin və QHT-lərin 
əməkdaşlıq məqsədləri paralel və qarşılıqlı səyləri təşviq etməlidirlər.

Qısamüddətli yamaq xarakterli işlər yerinə beynəlxalq 
infrastrukturlarda islahatların aparılması və humanitar səylər üzrə 
dövlətlər arasında müxtəlif əməkdaşlıq növlərinin qurulması tövsiyə 
edilir. COVID-19 pandemiyası mövcud sistemdəki çatışmazlıqları 
göstərdi, əsasən qapanmaların və iqtisadi inkişafın dayandırılmasının 
təsirləri inkişaf dərəcəsindən asılı olmayaraq bütün ölkələrə təsir etdi. 
Təsir mövcud beynəlxalq nizamın həyat qabiliyyətinə onsuz da azalan 
gəlirləri sürətləndirmək üçün kifayət idi və beləliklə, ictimai inamı və 
sistemə inamı daha da sarsıtdı. Bir çox ölkələr 2030-cu ilə qədər əldə 
ediləcək məqsədlər üçün planlar qəbul ediblər. Bu müddət ərzində hər 
bir ölkə XXI əsrin geosiyasi reallıqlarında baş verən dəyişiklikləri qəbul 
edən yeni oyunçular dəvət etməklə və təşəbbüskar yanaşmalar tətbiq 
etməklə humanitar institutlarda islahatların aparılması və məqsədlərinin 
dəyişdirilməsini əlavə edə bilərlər.
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II  FƏSİL.

BEYNƏLXALQ 
TƏŞKİLATLARIN 

UĞURSUZLUĞU





Həm soyuq müharibə zamanı, həm də ondan sonra beynəlxalq 
münasibətlər sistemini nizamlayan  beynəlxalq qurumlar 
XXI  əsrin geosiyasətində öz aktuallığını saxlamaq üçün 
mübarizə aparırlar. İkinci Dünya müharibəsindən sonra ABŞ 

hökuməti Avropanın yenidən qurulması və Sovet blokuna qarşı liberal 
Qərb cəbhəsinin açılmasına sponsorluq etdi. Lakin soyuq müharibənin 
başa çatması ilə təkqütblü dünyada bu qurumların çatışmazlıqları və 
uğursuzluqları daha açıq şəkildə üzə çıxdı. 1990-cı illərdə  beynəlxalq 
qurumlar aclıq və etnik təmizləmə kimi müxtəlif qlobal çağırışlara cavab 
verməkdə, dünyanın fərqli regionlarında vətəndaş müharibələrinin 
baş verməsinin qarşısını almaqda çətinlik çəkdilər, müxtəlif ölkələrin 
ərazilərində yeni yaranan dövlətlərdə müxtəlif subdövlət subyektləri 
arasında davamlı münaqişələrin həll üçün çıxış yolu tapa bilmədilər. 

Sovet İttifaqının dağılması ilə təkqütblülüyün yarandığı bir vaxtda  
ABŞ Sovetlər Birliyi üzərində qələbəsini elan etdi. Lakin bu, yaranan 
qlobal sistem üçün bir məna ifadə etmədi. Bəziləri liberal kapitalist 
sisteminin ideoloji qələbəsini elan etməkdə tələsmiş olsa da, kommunist 
təhlükəsinə qarşı qurulmuş bir çox qurum yeni dövrün çağırışlarına 
adekvat cavab verə bilmədi. Üzvləri üçün açıq təhlükə olmadığından, 
bu qurumlar ümumi məqsədlərini yenidən müəyyən etməkdə çətinlik 
çəkdilər. Beynəlxalq terrorizm və soyqırım kimi təhdidlər də daxil olmaqla 
çoxsaylı çağırışlarla qarşı-qarşıya qalan beynəlxalq sistem getdikcə daha 
çox ziddiyyət təşkil etdiyindən, beynəlxalq qurumlar ABŞ-nin strateji 
prioritetlərindən böyük dərəcədə asılı qaldılar. Avropa dövlətləri arasında 
Aİ-dən başqa bu beynəlxalq təsisatların gələcəyinə maraq və həssaslığın 
olmaması, eləcə də Rusiya və Çin kimi qeyri-Qərb dövlətlərinin bu 
qurumlara qarşı skeptisizmi də tam uğursuzluğa səbəb oldu.

Bu müddət ərzində beynəlxalq qurumlar vətəndaş müharibələrinə 
son qoyulması, uzun illər müharibə və münaqişələr yaşayan ölkələrin 
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yenidən qurulması üçün lazımi tədbirlər görə bilmədilər.  Azərbaycan 
ərazilərinin işğal edilməsi və hətta bununla bağlı BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələr qəbul etməsinə baxmayaraq onların yerinə 
yetirilməməsi ilk uğursuzluqlardan biri oldu. İşğal 30 il davam etdi. 
Münaqişənin başa çatdırılması və iki tərəf arasında sülhün əldə olunması 
üçün formalaşdırılan ATƏT-in Minsk qrupu isə ona verilən mandatı 
yerinə yetirmək əvəzinə  işğalın 30 il davam etməsi üçün imkan yaratdı. 

Əfqanıstan bu uğursuzluqların ən bariz nümunələrindən biri idi. 
Sovet işğalından sonra beynəlxalq qurumlar ölkədə mübahisələrin 
həlli, infrastrukturun yenidən qurulması və səmərəli idarəçiliyin bərpası 
üçün lazımi addımlar atmadı. Beynəlxalq təhlükəsizlik üçün geosiyasi 
baxımdan kritik regionun tam mərkəzində yerləşən Əfqanıstanın uğursuz 
dövlətə çevrilməsinin qarşısını ala biləcək heç bir ciddi addım atılmadı. 
Eyni uğursuzluq Balkanlardakı münaqişələr zamanı da özünü göstərdi. 
Məsələn, ABŞ ictimaiyyəti “dünyanın polis zabiti” olmağın müdrikliyini 
şübhə altına aldıqca, Avropa gücləri Yuqoslaviyanın parçalanması kimi 
soyqırım aktları ilə nəticələnən dramatik geosiyasi transformasiyanın 
qarşısını almaq üçün imkanlara malik deyildilər. BMT, ATƏT və Aİ 
daxil olmaqla beynəlxalq sistemin ən mühüm institutları Avropanın tam 
mərkəzində qan tökülməsini və etnik təmizləməni dayandıra bilmədi. 
Xüsusilə, bu dövrdə BMT-nin uğursuzluğu ictimaiyyətin beynəlxalq 
təşkilatların roluna qarşı tənqidi skeptisizmi ilə nəticələndi.

Oxşar çağırış özünü beynəlxalq təhlükəsizliyə yeni təhdidlər kimi 
təqdim etdi. Beynəlxalq terrorizm çağırışı Sovet İttifaqının süqutundan 
qısa müddət sonra öz çirkin üzünü göstərdi, lakin beynəlxalq ictimaiyyət 
də terrorizmlə mübarizə məqsədilə ümumi müdafiə çərçivəsi yaratmaq 
üçün birlikdə işləmək əvəzinə, böyük dərəcədə passiv qaldı. Prezident 
Ərdoğanın sözləri ilə desək: “Nə BMT, nə də digər beynəlxalq təşkilatlar 
beynəlxalq terrorizmin düzgün tərifini verdi”.1 Beynəlxalq terrorizmin 
əməliyyatlarını, cəlb etmələrini və maliyyələşdirmə əməliyyatlarını 
məhdudlaşdıracaq ümumi təhlükəsizlik arxitekturası formalaşmamışdı. 
Çoxtərəfli çərçivə və mexanizmlər olmadığı halda, ölkələr birtərəfli 
xarici siyasət yürütməyə üstünlük verdilər.



 TÜRKİYƏ NİZAMSIZLIQ ÇAĞINDA SABİTLƏŞDİRİCİ GÜC KİMİ  |   81

Nəhayət, COVID-19 epidemiyası başlayanda mövcud beynəlxalq 
institutlar əsrin ən pis pandemiyasına qarşı birgə mübarizə yollarını 
və kollektiv tədbirləri müəyyənləşdirməkdə uğursuz oldular. Əvvəlki 
fəsildə qeyd edildiyi kimi, ÜST beynəlxalq ictimaiyyətə pandemiya 
haqqında dəqiq və vaxtında məlumat verməkdə təsirli olmadı. 
Təşkilatın açıqlamaları bir çox mübahisələrə səbəb oldu. Bu səbəbdən 
təşkilat kifayət qədər qısa müddət ərzində ictimaiyyətin etibarını 
itirdi. Beləliklə, soyuq müharibədən sonrakı dünyada humanitar, 
təhlükəsizlik və sağlamlıq böhranları göstərdi ki, bu çağırışların 
öhdəsindən gələ biləcək effektiv və funksional beynəlxalq qurumlar 
yoxdur. Hər böhrandan sonrakı dövr ərzində Türkiyə hökuməti 
beynəlxalq ictimaiyyətdən missiyalara yenidən baxmaq və beynəlxalq 
qurumların idarə olunması sahəsində islahatlar aparmaq məqsədilə 
onların yaranan çağırışlara daha yaxşı hazırlaşmaq üçün birgə 
fəaliyyət göstərməsini xahiş etmişdir. Bununla belə, bu qurumlardakı 
maraqlı tərəflərin əksəriyyəti bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməkdən 
və təşəbbüslər irəli sürməkdən yayındılar. Beynəlxalq qurumlar 
ya böyük güc mübarizəsinin aləti, ya da səmərəsiz bürokratik 
qurumlar kimi görünürdü. Yalnız COVID-19 pandemiyasından sonra 
beynəlxalq ictimaiyyət daha açıq şəkildə anladı ki, dövlətlər arasında 
fəal əməkdaşlıq və milli siyasətlərin koordinasiyası olmadan belə 
bir epidemiyanın öhdəsindən gəlmək mümkün deyil. Beynəlxalq 
qurumların uğursuzluğunu tənqid edərkən, bir çoxları institusional 
çərçivə olmadan bu böhranı həll etməyin çox çətin olacağını başa 
düşməyə başladı.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı: böyük güclərin rəqabətinin 
kölgəsində

BMT İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı beynəlxalq sistemin ən 
vacib qurumu olmuşdur. Qurucu atalar bu yeni qurumu beynəlxalq sülh 
və təhlükəsizliyin yaradılması və qorunub saxlanılması üçün dizayn 
etmişdilər. Lakin BMT sistemində qurulmuş güc strukturunda tarazlığın 
pozulması səbəbindən təşkilat bir çox hallarda bu məqsədə nail ola 
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bilmədi. Zaman keçdikcə, xüsusilə Afrikada və Asiya yarımadasında 
müstəmləkələrin azadlıqlarını əldə etməsinin ardınca və daha sonra 
Sovet İttifaqının dağılmasından sonra üzvlərin sayı artsa da, BMT 
Təhlükəsizlik Şurası  daxilində qeyri-bərabər bölgü qalmaqda davam 
etdi. Beş daimi üzv soyuq müharibə başa çatdıqdan sonra da öz 
imtiyazlı mövqelərini qoruyub saxladı. BMT Təhlükəsizlik Şurasında   
islahatların aparılmasına dair bir çox müzakirələr və təkliflər dünyanın 
hər yerindən liderlər tərəfindən ifadə edildi, lakin veto hüququna malik 
olan dövlətlər Təhlükəsizlik Şurası strukturunda təmsilçi dövlətlərin 
sayını artırmaq üçün tutarlı kollektiv tədbirlər görməkdən imtina 
etdilər. Bu o demək idi ki, daimi üzvlərin milli siyasət və strategiyaları 
beynəlxalq sistemi müəyyən edən bir sıra konvensiyalar, sazişlər və 
normalarda razılaşdırılanlardan üstündür. Bu, öz növbəsində BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının “çox ehtiyac duyulan həll yollarını tapa 
bilməməsi” səbəbindən “qanunilik çatışmazlığı” yaratdı.2

Nəticədə məlum oldu ki, əksər dövlətləri narahat edən qlobal 
problemlər heç də həmişə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən həll 
edilmir. Əksər hallarda yalnız bəzi məsələlər daimi üzvlərin bir və 
ya bir neçəsini birbaşa maraqlandırdıqda, biz BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının ciddi səfərbərliyini gördük. Veto mexanizminin özü bütün 
dünyada avtoritar rejimlər tərəfindən insan hüquqlarının pozulmasına 
dözümlülük və davamlılıq təmin edən əsas vasitə rolunu oynamışdır. 
Veto hüququnun özü bir çox hallarda böyük dövlətlərə bütün dünyada 
sülhün qorunması məqsədilə həyata keçirilən istənilən tutarlı fəaliyyətin 
qarşısını almaq üçün lisenziya verib. Veto hüququ təkcə milli maraqlar 
üçün deyil, həm də böyük güc rəqabətində sövdələşmə vasitəsi kimi 
istifadə edilib. Buna görə də dünyanın ən universal təşkilatının ən güclü 
orqanı öz etibarını və legitimliyini itirib. Beləliklə, bu gün dünyada 
insanların əksəriyyəti münaqişənin, təhlükəsizlik və ya humanitar 
problemin BMT Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə həllini gözləmir.

Hakimiyyətin qeyri-bərabər bölgüsü ilə yanaşı, təşkilatın əsas 
institutları da coğrafi balanssızlıqdan əziyyət çəkir. BMT Təhlükəsizlik 
Şurasında təmsil olunan güc balansı Qərbin dominant olduğu, yalnız 
məhdud dərəcədə Çin və Rusiya tərəfindən tarazlaşdırılan dünyanı 
nəzərdə tutur. Bu, Afrikanın və Asiyanın böyük fərqlə təmsil olunmadığı 
bir dünyadır. BMT Təhlükəsizlik Şurasında nə Latın Amerikası, nə də 
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müsəlman ölkəsi təmsil olunur. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı beş 
imtiyazlı güc o qədər kritik məsələlərdə dünyanın taleyini müəyyən edir 
ki, dünyanın qalan hissəsi gücsüz görünür. Bu arada dünyanın qalan 
hissəsi böyük dövlətləri bütövlükdə bəşəriyyətin xeyrinə müəyyən 
tədbirlər görməyə məcbur etmək üçün keçmişdə birləşməyə çalışdı, 
lakin buna nadir hallarda nail olundu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
üzvlük qruplaşması olan güc strukturunun balanssızlığının birbaşa 
nəticəsi kimi BMT-nin uğursuzluqlarına dair çoxlu nümunələr var. Bu 
fəsildə biz üç əsas uğursuzluğu müzakirə edəcəyik. Bu nümunələrə 
beynəlxalq ictimaiyyətin sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək, eləcə 
də insan hüquqlarını qorumaq sahəsində uğursuzluğunu açıq şəkildə 
göstərən İsrail-Fələstin münaqişəsi, Suriya vətəndaş müharibəsi və 
COVID-19 pandemiyası aiddir.

İsrail-Fələstin münaqişəsi

BMT sisteminin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi təmin etməkdə 
uğursuzluğunu göstərən 1947-ci ildən başlayan və hələ də davam 
edən İsrail-Fələstin münaqişəsindən daha yaxşı nümunə ola bilməz. 
BMT-nin çoxsaylı qətnamələri nəinki münaqişəyə son qoya bilməyib, 
əksinə münaqişənin dərinləşməsinə kömək edib. Müəyyən qlobal 
güclərin veto hüququ ilə İsrailə verilən siyasi dəstək, Fələstin xalqının 
hüquqlarını pozmaqla yanaşı, bölgədə sabitliyi pozan işğalı ört-basdır 
edib. Aydın olsun deyə qeyd edək ki, çox vaxt bu, BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının daimi üzvləri arasında münaqişənin həlli yolları ilə bağlı fikir 
ayrılıqlarının və siyasi konfliktlərin nəticəsi deyil, daha çox ABŞ-nin 
israillilər və fələstinlilər arasında güc balanssızlığını davam etdirmək 
üçün veto hüququndan istifadəsinin nəticəsidir. 1967-ci ildən sonra 
ABŞ və İsrail arasında qurulan xüsusi münasibət və ABŞ-dəkı yerli 
lobbi qruplarının İsrailin xeyrinə olması Amerikanın veto hüququnu 
BMT üzvlərinin reaksiyasından qorunmağın etibarlı təminatına 
çevirdi. 3

İsrail ABŞ-nin onu beynəlxalq qınaq və tənqiddən və ya onilliklər 
boyu davam edən qeyri-qanuni işğal və insan hüquqları pozuntularına 
qarşı hər hansı hüquqi tədbirlərdən qorumasından dəfələrlə faydalanıb. 
1946-2002-ci illər arasında veto hüququndan istifadə BMT-də 252 
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dəfə baş verib. Bu saydan SSRİ/Rusiya Federasiyası 121 dəfə istifadə 
edib və onların əksəriyyəti 1946-1972-ci illər arasında dekolonizasiya 
kontekstində istifadə edilib. ABŞ 1972-ci ildən bəri 76 dəfə veto 
hüququndan istifadə edib ki, bu da BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər 
daimi üzvlərindən çoxdur. Bu 76 veto hüququndan 24-ü işğal olunmuş 
ərazilər, Şərqi Qüdsdəki vəziyyət, insan hüquqlarının pozulması, 
qaçqınların geri qaytarılması, beynəlxalq monitorinq təşəbbüsləri, 
Fələstin mülklərinin müsadirəsi və digər müxtəlif məsələlərlə bağlı 
Fələstinə aid idi.4

BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi ABŞ veto hüququndan 
həm təhdid kimi, həm də faktiki səs hüququ ilə İsrailin beynəlxalq 
hüquqa əsasən qeyri-qanuni hesab edilən müxtəlif fəaliyyətlərə görə 
məsuliyyət daşımasının qarşısını almaq üçün istifadə edib. ABŞ-nin 
İsrailin təhlükəsizliyinə sadiqliyi beynəlxalq arenada istənilən tənqid 
qarşısında diplomatik müdafiə və toxunulmazlıq forması kimi özünü 
göstərib. ABŞ İsrailin qeyri-qanuni işğalını və insan hüquqlarının 
pozulmasını pisləyəcək istənilən ciddi qətnaməni əngəlləmək üçün 
hədələyib və ya veto hüququndan istifadə edib. Məsələn, 2011-ci ilin 
fevralında ABŞ BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün daimi və qeyri-
daimi üzvlərinin lehinə olsa da, “İsrailin Qərb sahilində və Şərqi Qüdsdə 
yəhudi məskunlaşmalarını qeyri-qanuni kimi xarakterizə edən” qətnamə 
layihəsinə veto qoyub. 5

Bu veto Prezident B.Obamanın Amerikanın islam dünyası ilə 
münasibətlərini yenidən quracağını vəd etdiyi tarixi seçkilərdə qalib 
gəldikdən qısa müddət sonra qoyulub. Fələstinliləri və daha da geniş 
götürsək ərəb dünyasını narahat edən daxili siyasi mülahizələrə görə, 
prezidentliyə namizədliyi dövründə B.Obamanın müdafiə etdiyi 
düşüncələrdə əsaslı dəyişiklik etməsi üçün açıq şəkildə məcbur 
edilmişdi. ABŞ-nin vetosu “Ərəb baharı”nın başlanmasından dərhal 
sonra gəldi və qətnamə uğursuz olsa da, bu halda Amerika diplomatiyası 
təcrid olundu.6 Bu diplomatik xəcalətə baxmayaraq, fələstinlilər 
bahasına İsraili beynəlxalq qınaqdan qorumaq üçün ABŞ BMT-dəki veto 
hüququndan yenidən istifadə etdi. Əsl problem odur ki, ABŞ-nin BMT 
Təhlükəsizlik Şurasında İsrail-Fələstin mübahisəsi ilə bağlı istifadə 
etdiyi hər bir veto hüququ İsrail hökuməti tərəfindən öz siyasətini 
davam etdirmək üçün yaşıl işıq kimi qəbul edilirdi. İsrail hökuməti 
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BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxılmaz vəziyyətə görə BMT-nin 
qəti mövqeyinin olmamasını oxşar siyasətlərin davam etdirilməsi üçün 
legitimlik mənbəyi kimi təqdim edir.

Qətnamənin ABŞ tərəfindən veto qoyulmasının son nümunəsi 2018-
ci ilin iyununda baş verib. Qətnamə BMT Baş Assambleyası tərəfindən 
qəbul edilsə də,  digər yeddi ölkə ilə birlikdə ABŞ buna qarşı çıxıb. 

Qətnamədə qeyd olunur ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası “İsrail 
qüvvələrinin Şərqi Qüds də daxil olmaqla, işğal olunmuş Fələstin 
ərazilərində və xüsusilə Qəzza zolağında uşaqlar, o cümlədən tibb işçiləri 
və jurnalistlər də daxil olmaqla mülki etirazçılara qarşı həddindən artıq, 
qeyri-mütənasib və ayrı-seçkilik etmədən həqiqi silahdan istifadəsi də 
daxil olmaqla, güc tətbiq etməsindən təəssüflənir, günahsız insanların 
həlak olmasından ciddi narahatlığını ifadə edir”.

Dünyanın bir çox ölkəsi ABŞ-nin İsraili qınayan qətnamələrə qarşı 
veto hüququndan daima istifadə etməsini dünyaya mesaj kimi şərh edib. 
Bu mesajda deyilir ki, bir dünya dövlətinin əsas müttəfiqi tərəfindən 
mülki şəxslərə qarşı zorakılıq törədilə bilər. Yuxarıda adı çəkilən qətnamə, 
əslində, İsraili İkinci Dünya müharibəsindən sonra mülki əhalinin 
müharibə zamanı müdafiəsi baxımından dünya nizamının təməl daşı 
olan Dördüncü Cenevrə Konvensiyasına riayət etməyə çağırırdı.7 Bu, 
yalnız beynəlxalq hüquq və insan hüquqlarının beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən müdafiəsinə həyasızcasına etinasızlıq kimi şərh edilə bilər. 
Bu cür hərəkətlər münaqişələrin sülh yolu ilə həlli üçün BMT-də 
kollektiv fəaliyyətin yaranmasının qarşısını alır. Problemin ədalətli 
və davamlı həlli islahatların keçirildiyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
və münaqişənin həlli üçün təşkilat daxilində effektiv mexanizmlərin 
yaradılmasını tələb edir.

Suriya müharibəsi

Suriya vətəndaş müharibəsi BMT-nin insanların məruz qaldığı 
şiddətin qarşısını almaq və davamlı sülhü bərqərar etməkdə 
uğursuzluğunun ən kəskin nümunəsidir. Onilliklər boyu davam edən 
münaqişə BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında böyük 
rəqabətin mövcudluğu səbəbindən illər ərzində daha da pisləşdi. 
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Başlanğıcda böyük güclər Suriyada ciddi milli təhlükəsizlik marağı 
görmədilər və siyasi həll yoluna böyük yatırım etməkdən imtina etdilər.

Belə olan halda Rusiya və Çin kimi qlobal rəqiblər ardıcıl olaraq 
Suriya rejiminə qarşı qınama və ya sanksiyalar şəklində istənilən ciddi 
beynəlxalq fəaliyyətin qarşısını aldılar. ABŞ Obama administrasiyasının 
iki prezidentlik dövründə hər hansı bir böyük diplomatik təşəbbüsdən 
imtina etdiyi üçün Rusiya və Çin müharibədən zərər çəkmiş ölkədəki 
mülki insanlara bir qədər rahatlıq gətirəcək humanitar tədbirlərdə 
əməkdaşlıq etməkdən imtina etdilər.

BMT Baş Assambleyası 2011-ci ilin dekabrında Suriya ilə bağlı 
ilk qətnaməsini qəbul etdi. O, “Suriya hakimiyyəti tərəfindən davam 
edən ağır və sistematik insan haqları pozuntularını” pislədi və 
Əsəd rejimini “Ərəb Dövlətləri Liqasının Fəaliyyət Planını həyata 
keçirməyə” çağırdı”.8 Bu qətnamənin məqsədi münaqişənin siyasi həlli 
yolunu açmaq idi, lakin BMT Təhlükəsizlik Şurasının dəstəyinə malik 
olmadığı üçün səmərəsiz oldu. Bundan iki ay əvvəl, yəni 2011-ci ilin 
oktyabrında BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edilmiş və “Suriya 
hakimiyyət orqanları tərəfindən davamlı ağır və sistematik insan haqları 
pozuntularını və mülki şəxslərə qarşı güc tətbiqini” pisləyən qətnamə 
layihəsinə həm Rusiya, həm də Çin tərəfindən veto qoyuldu.9 Bu 
qətnamə Baş Assambleyanın səs çoxluğu ilə Suriya rejimini pisləmək və 
ona sanksiyalar tətbiq etmək üçün səs verdiyi ilk presedent oldu, lakin 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının bəzi üzvləri rejimə qarşı hər hansı ciddi 
addım atmağın qarşısını aldı.10

Rusiya və Çin diplomatik fəaliyyətin qarşısını alarkən, Əsəd rejiminin 
davamlı şəkildə insan haqlarını pozması və kimyəvi silahdan istifadə 
etməsi də cəzasız qaldı. Prezident Obama Əsəd rejiminin kimyəvi 
silahdan istifadəsinə dair “qırmızı xətt” çəkmişdi, lakin rejimin faktiki 
olaraq kimyəvi silahdan istifadə etdiyi danılmaz şəkildə aydınlaşdıqda 
o, bunu tətbiq etməkdən çəkindi. Rusiya ABŞ administrasiyasına Əsəd 
rejiminin kütləvi qırğın silahları proqramının ləğvi ilə bağlı diplomatik 
razılaşma yolu təklif etdi. Onsuz da qırmızı xətti tətbiq etmək istəməyən 
Prezident Obama bu təklifi “həbsdən azad olmaq üçün kart” kimi qəbul 
etmək və rejimin sağ qalmasına kömək etmək qərarına gəldi, çünki 
bu razılaşma ilə tərəflər Əsəd rejimini dolayısilə legitim hakimiyyət 
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kimi tanıdı.11 Vətəndaş müharibəsinin davam etdiyi müddətdə Türkiyə 
və bəzi digər ölkələr BMT və onun qurumlarından münaqişədə insan 
itkisini azaltmaq üçün daha fəal rol oynamağı və problemin siyasi 
həlli üçün təşəbbüslər irəli sürməyi xahiş etmişdi. Xüsusilə beynəlxalq 
normaların ən kritik və təhlükəli pozulması faktı kimi qiymətləndirilən 
Əsəd rejiminin kimyəvi silahdan istifadə etməsindən sonra beynəlxalq 
ictimaiyyətin geniş təbəqələri BMT-dən kütləvi qırğın silahlarından 
istifadənin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün tutarlı addımlar 
atacağını gözləyirdi. Lakin buna nail olunmadı və sonrakı illərdə Əsəd 
rejimi Suriyada dinc əhaliyə qarşı kimyəvi qırğın silahından istifadə 
etməklə hücumlarını davam etdirdi.

Veto hüququndan və böyük güc siyasətindən istifadə etdiyinə görə 
2020-ci ilin sonlarında BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriya məsələsində 
hətta beynəlxalq tədbirlər vasitəsilə ölkəyə humanitar çıxışı təmin 
edə bilməyəcək dərəcədə iflic vəziyyətinə düşmüşdü.12 Rusiya Suriya 
ilə bağlı məsələlərdə 16 dəfə veto hüququndan istifadə etdi,13 Çin bu 
vetoların əksəriyyətini dəstəklədi.14 Digər əsas aktorların xüsusilə 
2013-cü ildən sonra daha iddialı olmaq istəmədiklərini nəzərə alsaq, 
nəticə Suriya üçün fəlakətli oldu. BMT münaqişədə sülh, sabitlik və 
ya humanitar yardımı təmin etmək prosesində uğursuz oldu. Nəticədə 
Suriyada R2P prinsipi1 beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən həyata keçirilə 
bilmədi.

BMT Təhlükəsizlik Şurasının kimyəvi qırğın silahlarından istifadə 
etməklə hücumlara nisbətən ciddi şəkildə müdaxilə edə bilməməsi qlobal 
idarəçiliyin köklü təsirlərə malik olmadığını  və əhəmiyyətsizliyini 
göstərdi.15 Eyni qurum Əsəd rejimi tərəfindən təqib edilən “məhbusları 
və onların ailələrini” 16 və ümumən suriyalı mülki şəxsləri müdafiə 
edə bilmədi.17 Bundan əlavə, böyük dövlətlər BMT Təhlükəsizlik 
Şurasında zorakılıq və humanitar iztirabları azaltmaq əvəzinə özlərinin 
Suriya siyasətinə imkan verəcək qətnamələr qəbul etdilər.18 BMT-nin 
İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
üzvləri tərəfindən  “ən çox birliyə ehtiyac duyulduğu zaman hər hansı 
bir fəaliyyətə mane olmaq” məqsədilə münaqişə qurbanlarını qorumaq 
üçün veto hüququndan istifadəsini tənqid etdi. 19 Aydındır ki, BMT-
1  R2P (The Responsibility to Protect) kimi tanınan Qoruma Məsuliyyəti - beynəlxalq birliyin soyqırım, müharibə 
cinayətləri, etnik təmizləmə və insanlığa qarşı cinayətlər kimi kütləvi vəhşilik cinayətlərinin bir daha təkrarlan-
mamasını təmin etməyə çalışan beynəlxalq normadır - Tərcüməçinin qeydi
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nin Suriya münaqişəsinin gedişatını dəyişməsi və ya ən azı yerdəki 
humanitar vəziyyətə müdaxilə qarşısındakı əsas maneə Təhlükəsizlik 
Şurasının qərar qəbuletmə prosesindəki strukturu idi. Böyük dövlətlərin 
əlindəki veto hüququna görə Baş Assambleya heç bir real icra səlahiyyəti 
olmayan beynəlxalq qurum kimi sülhyaratma səylərinə yalnız simvolik 
olaraq töhfə verə bilər. Milli maraqlar və böyük dövlətlər arasında 
rəqabət dünya miqyasında münaqişələrin nəticələrindən əziyyət çəkən 
milyonlarla mülki şəxsin həyatı bahasına beynəlxalq ictimaiyyətin 
reaksiyasını həm səmərəsiz, həm də əhəmiyyətsiz edib.

NATO: görünməmiş çağırışlar arasında məqsəd axtarışı

İkinci Dünya müharibəsindən sonra qitənin yenidən qurulduğu bir 
vaxtda Avropanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yaradılan Şimali 
Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) üzvlərdən birinə hücumu bütün 
üzvlərə hücum kimi qiymətləndirərək üzv dövlətlərin taleyini həlledici 
şəkildə birləşdirdi. NATO Avropanı Sovet İttifaqından qorumaq üçün 
transatlantik ittifaqın əsas təşkilatı olmaq niyyətində idi. O, onilliklər 
ərzində bu funksiyanı yerinə yetirdi və bütün hesablamalara görə, 
müasir tarixin ən uğurlu hərbi ittifaqı oldu. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının 
süqutundan sonra isə NATO-nun əsas varolma səbəbi ortaq düşməni ilə 
birlikdə ortadan qalxdı. Şübhəsiz ki, Rusiya və ya digər regionlardan 
gələn təhlükəsizlik təhdidləri və geosiyasi çağırışlar, əslində, heç vaxt 
bitmədi. Əksinə, bu çağırışlar daha da mürəkkəbləşdi və hər yerə yayıldı. 
Ola bilsin ki, daha da vacibi, NATO pandemiya kimi bir çağırışa daha 
hazır olmalı idi, çünki üzv dövlətlər pandemiya tərəfindən görünməmiş 
şəkildə təhdidə məruz qaldılar və zəiflədilər. Bu, ənənəvi təhlükə olmasa 
da, gözlənilən təhlükə idi. Belə vaxtlarda NATO ittifaq səviyyəsində 
ortaq reaksiyanı gücləndirməli və səfərbər etməli idi.

NATO üzv dövlətlərin ümumi müdafiəsi üçün kritik rol oynasa da 
və bütün dünyada uğurlu hərbi missiyalar həyata keçirsə də, dəyişən 
geosiyasi və geoiqtisadi dinamikanın artan mürəkkəbliyi təşkilatın strateji 
çərçivələrinin dəyişən reallıqla ayaqlaşa bilməyəcəyi anlamına gəldi. Sovet 
hərbi təhlükəsinin aradan qalxmasından on il sonra - 2001-ci il sentyabrın 
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11-də ABŞ hücuma məruz qaldıqda 5-ci maddə yalnız bir dəfə qüvvəyə 
mindi. Müttəfiqlər qlobal terrorizmin ümumi təhlükəsi barədə razılığa 
gəldilər, lakin NATO güclü və hər şeyi əhatə edən antiterror çərçivəsini 
gücləndirə bilmədi. Bu, Türkiyənin son illərdə Suriyanın şimalından 
və Şimali İraqdan gələn PKK/PYD/YPG terror təhdidlərinə qarşı 
mübarizədə NATO müttəfiqlərinin razılığa gəlməsinə yönəlmiş səylərinə 
nəzər saldıqda daha aydın görünür.21 Beləliklə, terrorla mübarizədə seçici 
davranmaq NATO daxilində həmrəyliyə xələl gətirdi. Əslində, Prezident 
Ərdoğanın dediyi kimi: “Dünyanın üzləşdiyi ən ciddi problem... terror 
təşkilatlarına qarşı ikiüzlü və qeyri-səmimi yanaşmadır”.22 Terrorizm kimi 
mərkəzi və kritik bir konsepsiya da daxil olmaqla, ümumi problemlərin 
müəyyən və həll edilməsi baxımından ciddi problem yaranmışdır. Türkiyə 
kimi İttifaq üzvünün terrorla mübarizəyə inandırmamaq üzvləri arasında 
müdafiə koordinasiya mexanizmi rolunu oynamalı olan bir təşkilat üçün 
yaxşı heç nə vəd etmir.

Eyni zamanda, etiraf etməliyik ki, NATO özünün ümumi strateji 
çərçivələrindəki çatışmazlıqlarını, eləcə də yaranan təhlükələri aradan 
qaldırmaq üçün şüurlu şəkildə səy göstərmişdir. O, həmçinin Aralıq 
dənizi və Yaxın Şərqi əhatə edən regional tapşırıqlar üçün strategiya 
qrupları təşkil etmişdir. Ənənəvi NATO çərçivələri bu ölkələrdən və 
bölgələrdən gələn xarici təhlükələri vurğulasa da, bəzi NATO üzvləri 
indi ümumi fəaliyyəti çox çətinləşdirə biləcək əlaqələr qurublar. 
Onların əvvəlkidən daha çox inteqrasiya və koordinasiya olunmuş 
dünyada ümumi müdafiə şablonu yarada bilməmələri NATO-nun həyat 
qabiliyyətinin şübhə altına alınmasına səbəb olub. Heç bir üzv dövlət bu 
ittifaqın faydalarından imtina etmək istəməsə də, onların bir çoxu onun 
müxtəlif aspektlərinə şübhə ilə yanaşırlar. ABŞ-nin sabiq Prezidenti 
Trampın yükün bölüşdürülməsinə dair sərt tənqidi23 və Fransa Prezidenti 
Makronun İttifaqın bədnam “beyin ölümü”24 təsviri cari dinamikanı əks 
etdirir. Bəzi tənqidlər, bəlkə də, əsassız ola bilər, lakin digər tənqidi 
fikirlər NATO-nun indiki mürəkkəb geosiyasi şəraiti nəzərə alaraq 
üzvlərinin real təhlükəsizlik problemlərini həll edən ümumi müdafiə 
strategiyasının hərtərəfli yenidən qurulmasına hələ nail olmamasından 
irəli gəlir. Bu çətinliklərin nəticəsi olaraq, qaçqın böhranı, terrorizmlə 
mübarizə və COVID-19 kimi müxtəlif qlobal problemlərin həllində 
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NATO-nun çox ehtiyac duyulan liderlik rolu təmin edilmədi.
Qlobal miqrasiya böhranı son on ildə qeyri-davamlı şəkildə artıb. 

2020-ci ilin sonuna olan məlumata görə, dünya üzrə məcburi köçkünlərin, 
qaçqınların və sığınacaq axtaranların sayı 80 milyonu ötüb.25 Bir sıra 
NATO ölkələri Yaxın Şərq və Şimali Afrikadakı müharibə və böhranlar 
səbəbindən qaçqın axınından birbaşa təsirlənib. Türkiyə 5 milyona 
yaxın, Almaniya isə bir milyondan çox qaçqını qəbul etməklə NATO 
müttəfiqləri arasında ən böyük payı öz üzərinə götürüblər. Bu böhranda 
NATO misli görünməmiş böhranla mübarizə aparmaq üçün hərtərəfli 
fəaliyyət planı hazırlaya bilmədi, avropalı tərəfdaşlar isə Türkiyə 
ilə danışıqlar yolu ilə qaçqın axınlarının qarşısını almağa çalışdılar. 
Qaçqınları potensial təhlükəsizlik təhdidi kimi görən Aİ liderləri və bir 
çox ABŞ siyasətçiləri daha çox qaçqını qəbul etmək planları qurmaq 
əvəzinə, öz şəxsi maraqları ilə bağlı narahatlıqlarını humanitar yardımla 
aradan qaldırmağa çalışdılar. Bu böhranın siyasi nəticələri ciddi 
olmuşdur. Çünki o, Böyük Britaniyanın Aİ-dən  çıxması üçün əsas amil 
olmuşdur.26 Türkiyənin NATO müttəfiqlərinin miqrasiya böhranı ilə 
bağlı fərqli milli siyasətləri var idi və bu siyasət humanitarizm əvəzinə 
təhlükəsizliyə yönəlmişdi. Nə Aİ, nə də NATO böhranın təhlükəsizlik 
və humanitar aspektlərini əhatə edən hərtərəfli strategiya yarada bildi.

Bir çox Aİ ölkələri öz sərhədlərində çoxlu sayda qaçqınla 
qarşılaşdıqda humanitar yanaşma sərgiləmədilər, öz milli və Avropa 
miqyasında sığınacaq sistemlərinin davamlı struktur problemlərindən 
əziyyət çəkdilər.27 NATO-nun bəzi üzvləri hətta BMT-nin Qaçqınlar 
üzrə Ali Komissarlığının  (UNHCR) Ümumi Avropa Sığınacaq 
Sisteminin prinsiplərinə əməl edəcək çağırışlarla üzləşdilər, lakin 
qaçqınların qorunmasında uğursuz oldular.28 NATO keçmişdə dünyanın 
fəlakətdən zərər çəkmiş fərqli regionlarına humanitar yardım göstərmək 
üçün tez-tez səfərbər olsa da,29 geniş təhlükəsizlik və siyasi nəticələri 
olan indiki miqrasiya böhranı təşkilat üçün fərqli çağırışlar yaratdı. 
NATO müttəfiqləri diqqəti Yunanıstan və İtaliya kimi ölkələrin 
yükünü azaltmağa yönəltdilər, Aİ-nin bir çox üzvü isə ya miqrasiya 
axınını məhdudlaşdırmaq, ya da sığınacaq axtaranlar üçün sərhədlərini 
bağlamaq yolunu seçdi. Bu, açıq şəkildə NATO miqyasında strategiya 
tələb edən bir çağırış idi.
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NATO müttəfiqləri nəinki BMT-nin müdafiə etdiyi millətlərüstü 
miqrasiya strategiyasının və ya çox ehtiyac duyulan “qaçqınlar üzrə 
qlobal kompakt”ın yaradılmasına kömək edə,30 həm də Türkiyə kimi üzv 
dövlətlərin sərhədlərini qoruya bilmədilər. Liviyaya müdaxilə zamanı 
NATO müttəfiqləri mülki insanları qorumaq adı ilə R2P prinsipini 
tətbiq etdilər, lakin Suriyada daha ağır vəziyyət yarananda heç bir ciddi 
addım atılmadı. Suriyadakı vəziyyətin daha çox maneə törədən rolu 
olan aktorlarla fərqli olduğunu nəzərə alsaq, NATO hazırkı humanitar 
fəlakətin qarşısını almaq üçün Suriya münaqişəsini sona çatdırmaq üçün 
daha çox səy göstərməli idi. Suriyadakı hadisələr və milyonlarla insanın 
köçü ilə Yaxın Şərq və Avropada birbaşa olaraq NATO müttəfiqi olan 
Türkiyə sabitliyi pozdu. Türkiyə NATO-ya bir seçim menyüsü (təhlükəsiz 
zona, bufer zona və uçuşa qadağan zonası daxil olmaqla) təqdim etdi və 
Suriyaya müdaxiləyə çağırdı,31 lakin nəticəsiz qaldı. NATO həmrəyliyi 
bu təşkilatın etibarını və üzv dövlətlərin sabitliyini qorumaq məqsədilə 
müttəfiqləri müdaxilə etmək üçün səfərbər etməli idi.

Əlbəttə ki, NATO-nun hər problemi həll edəcəyini gözləmək olmaz, 
lakin qaçqın böhranı kimi böyük bir problem NATO müttəfiqləri üçün çox 
ağır nəticələrə səbəb oldu. Regional qeyri-sabitlik, sərhəd təhlükəsizliyi, 
insan alveri, humanitar problemlər və NATO-nun daxilindəki fikir 
ayrılıqları qaçqın böhranından irəli gələn davamlı problemlərə 
çevrilib. Bəzi NATO müttəfiqləri alyansın birliyini və həmrəyliyini 
gücləndirmək jesti kimi yükün əsas hissəsini öz üzərinə götürə bilərdi. 
Böhranın müttəfiqlərin sabitliyini pozan təsiri danılmaz oldu. Böhranın 
qarşısını almaq və Türkiyə kimi daha çox təsirlənən müttəfiqlərə dəstək 
nümayiş etdirmək alyans üzvlərinin mütləq minimum vəzifəsi olmalı 
idi. Bu cəbhədəki uğursuzluqlar nəinki NATO ittifaqının işini sarsıtdı, 
həm də ümumi müdafiə əzmini zəiflətdi. NATO bu davam edən çağırışa 
ümumi humanitar və təhlükəsizlik cavabı hazırlamaq üçün daha çox şey 
edə bilər və etməlidir. Bu, xüsusilə vacibdir, çünki bir çox beynəlxalq 
təşkilatlar bu böhranın mənfi nəticələrini məhdudlaşdıra və aradan 
qaldıra bilmədilər.

NATO-nun terrora yanaşması ABŞ-də 11 sentyabr terror aktlarından 
sonra əsaslı şəkildə dəyişdi. ABŞ ittifaq tarixində ilk dəfə 5-ci maddəyə 
istinad etdiyi üçün qlobal terrorizmə qarşı müdafiə konsepsiyası kəskin 
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şəkildə dəyişdi. NATO müttəfiqi Əfqanıstanda yerləşən “Əl-Qaidə” 
terror qruplaşmasının hücumuna məruz qaldığından, üzv dövlətlər 
bu təhlükənin unikal xarakterini etiraf etdilər. NATO bu təhlükəyə 
ənənəvi coğrafi imkanlarından uzaqlaşaraq cavab verəcək. Transmilli 
terrorizmin yaranması o demək idi ki, NATO müttəfiqləri artıq öz 
milli sərhədlərini qorumaqla kifayətlənməyəcəklər. Bundan əlavə, 
müxtəlif aktorlar və xalqlar tərəfindən yaranan kompleks təhdidlər 
toplusu kütləvi qırğın silahlarının yayılmasını da əhatə edirdi. Qlobal 
terrorizmin yeni dövrünün yaranması hissi və kütləvi qırğın silahlarının 
yayılması təhlükəsizlik konsepsiyalarının təkamülünü formalaşdırdı. 
Beləliklə, NATO daha mürəkkəb, bir-birinə qarışan və qeyri-ənənəvi 
təhdidlərin olduğu bu yeni dövrün tələb etdiyi kimi yeni missiyaları 
üzərinə götürdü.

ABŞ terrora qarşı qlobal müharibə elan etsə də, Əfqanıstanı, sonra 
da İraqı işğal etmək fikrinə düşsə də, bir çox NATO müttəfiqləri İraq 
müharibəsi ilə bağlı şübhəli idilər və buna qarşı çıxdılar. Bu, sadəcə 
olaraq ABŞ administrasiyasının “bizimlə və ya bizə qarşı” prinsipini 
qəbul etməsinin nəticəsi deyildi. Bu, açıq şəkildə NATO daxilində 
təhlükəni müəyyənləşdirmək, müttəfiq dövlətlərin imkanlarını və 
potensial töhfələrini ölçmək, töhfə vermək istəyini yoxlamaq və buna 
uyğun olaraq resursları bölüşdürməkdə uğursuzluğun nəticəsi idi. Bu, 
yeni müəyyən edilmiş antiterror məqsədlərilə NATO missiyalarının necə 
həyata keçiriləcəyi arasında ciddi uyğunsuzluq yaratdı. Bu uyğunsuzluq 
ən çox 2004-cü ilin martında Əl-Qaidə Madriddə hücum həyata 
keçirəndə özünü büruzə verdi və NATO bu halda kollektiv müdafiə ilə 
bağlı heç nə müzakirə etmədi.32 

NATO Cavab Qüvvəsi (NRF) “böhranda yerləşdirilən sürətli qüvvə” 
kimi təsəvvür edildi, lakin NATO strukturuna daxil edilmiş problemlər 
(yəni üzvlərin ondan nə vaxt və necə istifadə edəcəyinə dair veto hüququ) 
və onun 21.000 əsgərdən ibarət kiçik ölçüsü33 bu qüvvənin terrora 
qarşı ona kömək etməkdən başqa, qlobal müharibə kimi çağırışların 
öhdəsindən gələ bilməyəcəyini bildirirdi. Ən böyük problem, əlbəttə 
ki, terrorizm kimi real və konkret bir hadisədə ümumi təhlükənin 
müəyyənləşdirilməsinin daha da çətinləşməsi faktı olaraq qalır.

NATO müttəfiqləri terrorizmi müəyyən edən əsas parametrlər 
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və beynəlxalq miqyasda ona qarşı necə mübarizə aparmaq barədə 
ümumi razılığa gələ bilməyiblər. Yaranan antiterror çərçivəsi ilə bağlı 
çətinliklərdən biri, məsələn, terrorizmin “dövlət sponsorları” ilə bağlı 
idi, burada bütün NATO müttəfiqləri hansı ölkələrin bu tərifə uyğun 
olması barədə razılığa gəlməmişdilər. 2004-cü ildə İstanbulda NATO 
müttəfiqləri “çoxşaxəli və hərtərəfli” terrorla mübarizə strategiyasına 
sadiq qaldılar və NATO qüvvələrinə “terror hücumları və ya hücum 
təhlükəsindən çəkindirmək, onları pozmaq, müdafiə etmək və qorumaq… 
o cümlədən bu terrorçulara və onlara sığınacaq verənlərə qarşı fəaliyyət 
göstərmək” vəzifəsi verdilər. Lakin hədəfə alınacaq ölkələrin müəyyən 
edilməsinə gəldikdə, məsələ daha da mürəkkəbləşdi.34 Nəticə etibarilə 
bəziləri NATO-nun antiterror fəaliyyətindən kənarda qalmalı olduğunu 
iddia etdilər və bu, çox güman ki, təşkilatı tarixi kökləri olan Avropanın 
müdafiəsi baxımından öz səlahiyyətləri daxilində məhdudlaşdırmaq 
demək olardı. Beləliklə, həm qlobal terror fəaliyyətlərinin müəyyən 
edilməsində, həm onlarla necə davranılacağında siyasi konsensusun 
olmaması, həm də Avropanın xarici siyasətini tənzimləyə bilməməsi 
NATO-nun terrorla mübarizədə təsirli qüvvəyə çevrilməsini getdikcə 
daha da çətinləşdirdi.

NATO müttəfiqləri “hibrid təhdidlər” dövründə terrorizm və 
digər təhdidlərin ümumi tərifini tapmaqdan yayınır. 2010-cu ildə 
Lissabonda üzv dövlətlər tərəfindən qəbul edilmiş NATO-nun 
Strateji Konsepsiyasında “hər hansı bir təcavüz təhlükəsi və ayrı-ayrı 
müttəfiqlərin və ya bütövlükdə Alyansın əsas təhlükəsizliyini təhdid edən 
təhlükəsizlik çağırışlarından çəkindirmək və müdafiə etmək öhdəliyi 
bir daha təsdiq edilmişdir”. Müttəfiq dövlətlərin üzləşdiyi transmilli 
təhlükəsizlik çağırışlarının əksəriyyəti müxtəlif mənbələrin, o cümlədən 
mütəşəkkil cinayətkarlığın, silah alverinin, insan qaçaqmalçılığının, 
terrorizmin, eləcə də siyasi zorakılığın birləşməsi nəticəsində yaranan 
çoxsaylı təhdidlərdən ibarətdir. Bu təhdidlərin hibrid təbiəti çox vaxt 
NATO tərəfindən tam həll edilmir və üzv dövlətlər ardıcıl olaraq onların 
çoxluğu ilə üzləşirlər. Məsələn, Türkiyə dinc əhalinin qorxudulması 
və öldürülməsi, silah qaçaqmalçılığı, insan və narkotik alveri, siyasi 
zorakılıq və beynəlxalq terrorizmi əhatə edən PKK terroru ilə mübarizə 
aparır. Digər NATO üzvü, yəni ABŞ isə bu terror qruplaşmasının Suriya 
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qolunu (YPG) başqa bir terror qruplaşması olan İŞİD-ə qarşı döyüşmək 
üçün silahlanmağa layiq olan ayrı bir təşkilat kimi müəyyən edir. Daha 
təəccüblüsü odur ki, ABŞ hökumət rəsmiləri və qurumları PKK ilə 
YPG arasında əlaqələri və uyğunluğu, hətta iki qurum arasında ayrılığın 
olmadığını belə etiraf edirlər.

Bu, NATO-nun terror fəaliyyətinin əsas parametrlərini və onlara 
qarşı nə etməli olduğunu aydın şəkildə müəyyən etməməsinin bariz 
nümunəsidir. Nəticədə, NATO ittifaqının ahəngdarlığına vurulan ziyan 
əsl ziddiyyətdir. Türkiyə böyük ordusu, 2%-lik müdafiə xərcləri büdcəsi 
olan, həmçinin NATO-nun dünya üzrə missiyalarına, müttəfiqlərinin 
təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verən ölkədir. Türkiyə müttəfiqləri 
ilə dəniz quldurluğundan terrorizmə qədər transmilli təhdidlər və 
narahatlıq doğuran bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edir. Türkiyə YPG/
PKK terror təşkilatına dəstək verərək ölkənin təhlükəsizliyinə zərbə 
vuran NATO müttəfiqlərinin Türkiyənin təhlükəsizliyinə dəstəyi və 
öhdəliklərinin olmaması ilə bağlı müvafiq suallar qaldırıb. Beləliklə, 
PKK-nın getdikcə daha da təkmilləşən terror təbliğatı ilə qənaətbəxş 
şəkildə mübarizə aparmaq mümkün olmadığı halda, PKK məsələsi 
NATO üçün əsas çəkişmə mənbəyinə çevrilir.  NATO terrorizmin işlək 
tərifini ifadə edə bilmir, əksinə, üzv dövlətlərin siyasi üstünlüklərinə 
əsaslanan ikili standartlara arxalanır. Türkiyə NATO daxilindəki ən 
yaxın müttəfiqlərindən bu məsələdə səmimi dəstək və rəğbət görmür.

Mövcud və yaranmaqda olan terrorizm təhdidlərinə gəldikdə, 
NATO ümumi fəaliyyətin və ümumi təriflərin olmamasını aradan 
qaldıran yeni antiterror çərçivəsi yaratmalıdır. Bəzi qruplar tərəfindən 
istifadə edilən, getdikcə daha da təkmilləşən dezinformasiya və 
təbliğat vasitələrinin NATO kimi bir təşkilatın mühakiməsini kölgədə 
qoymasına icazə verilməməlidir. Nəticə “tarixin ən böyük hərbi 
ittifaqı”nın terrorizmin ümumi tərifi və anlayışını yarada bilmədiyi  
xaotik bir vəziyyət olacaq. Regional sabitliyə və sülhə xidmətdə 
səmərəli əməkdaşlığa nail olmaq üçün alyans üzvləri bir-birinin 
narahatlığına ciddi yanaşmalıdırlar. “NATO 2030” baxış çərçivə 
sənədinin yaradılmasına dair ən son razılaşma ənənəvi təhlükəsizlik 
məsələlərindən kənarda iddialı və genişlənmiş gündəliyi həll etməyi 
vəd edir. Üzv dövlətlər gələcəkdə onları gözləyən daha mürəkkəb 
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məsələlər kompleksini başa düşdüklərini və qiymətləndirdiklərini 
nümayiş etdirdilər. Bununla belə, bu genişlənmiş gündəm, çox güman 
ki, ayrı-ayrı dövlətlərin prioritetləri müxtəlif ümumi problemlər 
üzərində fərqli olduğundan, daha çox fikir ayrılıqları yarada bilər. 
NATO bu onilliyin qalan hissəsində daha geniş bir gündəmə qarşı 
durmağa qərar verdi, lakin institusional effektivliyə nail olmaq demək 
olar ki, qarşıdakı illərdə əsas problem olaraq qalacaq.

Qlobal səhiyyə böhranı

Koronavirus pandemiyasının sürətlə yayılmasının qarşısının 
alınmaması beynəlxalq birliyin uzunmüddətli təsirləri olan və hələ 
də lazımi şəkildə qiymətləndirilməmiş ciddi uğursuzluğu idi. Güclü 
dövlətlər dərhal özünüqoruma refleksi nümayiş etdirdilər və lap əvvəldən 
beynəlxalq əməkdaşlıq kursunu təyin etmək əvəzinə virusdan qorunmaq 
üçün maneələr formalaşdırdılar. Bəşəriyyətin sağlamlığını təhdid 
edəcək bir çağırışda qlobal liderliyin olmaması ölümcül nəticələrə səbəb 
oldu. Ən zəngin dövlətlər kollektiv reaksiya yaratmaqda nəinki dünyaya 
liderlik edə bilmədilər, həm də insanların, eləcə də mal və xidmətlərin 
dövriyyəsini məhdudlaşdırmaqla “öncə bizim ölkəmiz” yanaşmasına 
qayıtdılar. İnsan səyahətinə ağlabatan məhdudiyyətlərin ağıllı şəkildə 
tətbiqi alqışlanmalı idi və Türkiyə belə bir siyasət yürütdü. Bununla belə, 
bir çox dövlətlərin fərdi qoruyucu vasitələrin, eləcə də tibb işçilərinin və 
həkimlərin ixracına məhdudiyyətlər qoyması beynəlxalq əməkdaşlığı 
qeyri-mümkün etdi.

Vəzifəsi dünyanı xəbərdar etmək və epidemiyalarla bağlı etibarlı 
və dəqiq təlimat vermək olan beynəlxalq qurumlar düzgün fəaliyyət 
göstərə bilmədilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına COVID-19 kimi 
qlobal pandemiya zamanı cavab tədbirlərini əlaqələndirmək vəzifəsi 
tapşırılmışdı. Məhz bu beynəlxalq qurum yoluxucu xəstəliklər üzrə 
dövlətlər arasında məlumat mübadiləsini və təcrübənin birləşdirilməsini 
asanlaşdırmaq vəzifəsini daşıyırdı. Təşkilat sadəcə olaraq ilkin qlobal 
reaksiya və məlumat mübadiləsini koordinasiya etməkdə uğursuzluqla 
kifayətlənmədi, əksinə, faktiki olaraq, qeyri-adekvat, qeyri-müəyyən və 
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ziddiyyətli mesajlar verməsi səbəbindən sürətlə rəhbər qaydalar təmin 
edilməməsinin əsas səbəblərindən birinə çevrildi. Bu, milli siyasətlərin 
ümumən qlobal ictimaiyyətin maraqlarından üstün tutulduğu qlobal 
səhiyyə idarəçiliyinin uğursuzluqlarının daha bir nümunəsi idi. 

Bir təşkilat olaraq ÜST-ün də müxtəlif ölkələrin və hökumətlərin 
təzyiqi altında olduğunu xatırlamaq vacibdir. ÜST 2020-ci il yanvarın 
30-da qlobal ictimai səhiyyə ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan etdikdə, 
COVID-19 artıq ən azı üç qitəyə yayılmışdı. ÜST fevralın əvvəlində 
xalqları hazırlıqlı olmaları barədə xəbərdar etsə də, eyni zamanda 
xalqların epidemiyaların miqyası ilə bağlı məlumatları gizlədə biləcəyi 
qorxusuna əsaslanaraq sərhədlərini bağlamamağa çağırdı. Lakin ÜST 
həm də onu maliyyələşdirən dövlətləri araşdırmaq və ya onlardan 
məlumat tələb etmək səlahiyyətinə malik deyildi.35 Bu, üzv dövlətlərin 
xoşniyyətli səylərinə güvənən qüsurlu təşkilati strukturdur. 2021-ci ildə 
suallara hələ cavab verilməmişdi, çünki epidemiyanın əsl miqyasının 
və xəstəliyin hava-damcı təbiəti haqqında məlumatların bütün dünya 
ilə şəffaf şəkildə paylaşılmadığına dair geniş yayılmış sübutlar var idi. 
Bu cür kritik məlumatların toplanmasına məcbur etmək səlahiyyəti 
olmadığı üçün ÜST-ün səyləri xəstəliyin yayılması ilə ayaqlaşmaq üçün 
çox yavaş oldu.

ÜST təkcə ictimai səhiyyə ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan 
etməkdə ləng davranmadı, həm də virusun mutasiyası ilə bağlı üzv 
ölkələrin verdiyi məlumatlara etibar etdiyi üçün çox ehtiyatlı addım 
atdı. 31 dekabr 2019-cu il tarixində ÜST-ə “Uhan şəhərində naməlum 
etiologiyalı pnevmoniya halları” barədə məlumat verilib.36 2020-ci il 
yanvarın 14-də ÜST-ün Tvitter hesabında yazılıb: “Çin səlahiyyətliləri 
yeni koronovirusun insandan insana yoluxmasına dair heç bir 
aydın sübut tapmayıblar”.37 Yalnız 2020-ci il yanvarın 22-də ÜST 
virusun insandan insana keçdiyini təsdiqlədi. ÜST və Çin fevralın 
ortalarında birgə missiya yaratdılar və hesabat hazırladılar,38 lakin 
ÜST 2020-ci il martın 11-dək epidemiyanı pandemiya elan etmədi.39 
Məlumatların toplanılmasının sürəti, xəstəlik haqqında məlumatların 
yayılması, missiyanın yerinə yetirilməsində gecikmələr və üzv ölkə 
tərəfindən təqdim edilən məlumatlara həddindən artıq etibar edilməsi 
pandemiyanın ilkin mərhələlərində qiymətli vaxt itkisinə səbəb 
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oldu. Təşkilat dünyanın kəşf etdiyi kimi, struktur olaraq şəffaflığın 
olmaması, dezinformasiya və siyasi təsirlərə qarşı həssas idi.40

Bu hadisələr göstərdi ki, ÜST nəinki böhranın şiddəti barədə 
xalqları xəbərdar etmək üçün təcili tədbirlər görmədi, həm də 
dünya liderlərinə sürətli qlobal reaksiyanı koordinasiya etmək 
imkanı verə bilmədi. Daha da pisi odur ki, qurum böyük güclər 
arasında ittiham oyunu ilə siyasi mübahisələrə qarışdı. Nəticədə, 
Tramp administrasiyası beynəlxalq təşkilatlardan çəkilməsi, həm də 
pandemiyaya hazırlaşmaması səbəbindən ABŞ-nin maliyyəsini ÜST-
dən çəkəcəyi ilə hədələdi.41 Pandemiyanın ilk günlərində, virusun 
təbiəti və yayılma dərəcəsi hələ müəyyən edilmədiyi bir dövrdə bir 
çox xalqlar effektiv şəkildə cavab vermək üçün mübarizə apardılar. 
Məlumatın və şəffaflığın olmaması, eləcə də ÜST-ün uğursuzluğu 
mövcud vəziyyətin təsviri ilə bağlı cavabları çətinləşdirdi. Çünki 
ölkələr vəziyyətin qeyri-müəyyənliyi ilə necə davranılacağı barədə 
tərəddüd edirdilər. Virusun yayılma sürətini yavaşıtmaq və kütləvi 
ölümlərin qarşısını almaq üçün bir çox ölkənin iqtisadiyyatlarını 
praktiki olaraq məhv edən tam və ya qismən qapanmalar həyata 
keçirildi. Məsələn, NATO-da ən çox zərər çəkən ölkələrə tibbi yardımın 
göstərilməsi məqsədilə koordinasiya və əməkdaşlığa diqqət yetirmək 
əvəzinə, bəzi alyans üzvləri tibbi avadanlıqların ixracına qadağalar 
tətbiq etdilər və səyahət məhdudiyyətləri qoydular.42 Bu, xəstəliyin 
erkən ortaya çıxdığı ölkələrə təsir etdi və nəticədə koronavirusun 
sürətlə yayıldığı bu ölkələr təcili lazım olan yardımı vaxtında ala 
bilmədilər. NATO-ya üzv olan bir çox dövlətlərin milli miqyaslı 
potensialı və resursları yox idi, çünki onlar artıq Asiyada istehsal 
fəaliyyətlərinə arxalanırdılar. Tibbi resurslara və səyahətlərə qoyulan 
məhdudiyyətlər hətta pandemiyanın başlamasından bir neçə ay sonra 
belə, həmin ölkələrin səhiyyə işçiləri üçün ən vacib fərdi qoruyucu 
vasitələri (PPE) təmin etməyi çətinləşdirdi.43 Məsələn, İtaliya ilkin 
vaxtlarda çox ağır zərbə aldı və italyanlar özlərini hazırlıqsız, məyus 
və köməksiz gördülər. NATO-nun cavabı siyasi səviyyədə yaxşı 
əlaqələndirilmədiyinə görə, o, əsasən logistik əməliyyat olaraq qaldı 
və hətta italyanlar kimi NATO üzvü olan vətəndaşlar da transatlantik 
tərəfdaşlarının köməyinin olmamasından məyus oldular. Çin İtaliyaya 
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yardım göndərməklə “humanitar diplomatiyadan” yararlandı.44 
Türkiyə NATO müttəfiqlərinə45 və dünyanın onlarla başqa ölkəsinə 
kömək etmək üçün vicdanlı səy göstərdi və NATO üzvləri bunu təqdir 
etdi.46 Lakin ümumi koordinasiya və həmrəylik hələ də gözləniləndən 
aşağı səviyyədə qaldı. NATO fövqəladə yardım və çevik reaksiya 
göstərməkdə təsirli idi, lakin təşkilat müttəfiqlər tərəfindən siyasi 
reaksiya vermək üçün bir platforma kimi fəaliyyət göstərmədi və digər 
ölkələr dövrümüzün ən ciddi qlobal problemi qarşısında bu ittifaqın 
uğursuzluğundan istifadə etdilər. 

NATO-nun üzləşdiyi qarşıdan gələn çağırışlarla bağlı müzakirələrdə 
ənənəvi, eləcə də yeni məsələlərə geniş yer verilir. NATO kibertəhlükəsizlik 
də daxil olmaqla müxtəlif qeyri-ənənəvi sahələrdə təhdidləri qabaqcadan 
görüb onlara cavab vermək baxımından çox şey edib. Pandemiyalar 
NATO-nun potensial çağırışları siyahısında olsa da, aydın oldu ki, virus 
ortaya çıxanda sağlamlıq və büdcə ilə bağlı problemlərin tam həcmini 
proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Bu potensial və faktiki təhdidlərin heç 
biri tezliklə yox olmayacaq və NATO milli müdafiə büdcələrinin getdikcə 
artan təzyiq altında olduğu bir dövrdə47 daha mürəkkəb təhlükəsizlik 
mühitinə hazır olmalıdır.48 Ölkələr yükün bölüşdürülməsi baxımından 
çətin seçimlər etsələr də, ortaq müdafiə məsələlərində asanlıqla güzəştə 
gedə bilməyəcəklərini bilirlər. Bununla belə, bəzi ittifaq üzvləri arasında 
olan fikir ayrılıqları və məyusluqlar aradan qaldırılmalıdır. Əks halda, 
NATO yeni nəsil iqtisadi, texnoloji və siyasi dəyişikliklərin qarşısında 
əhəmiyyətsiz bir quruma çevrilə bilər.

Belə bir qlobal çağırış qarşısında ümumi siyasi birlik və məqsəd 
hissini təmin etməli olan beynəlxalq təşkilat BMT-dir. Bununla belə, 
BMT pandemiyaya qarşı çox təsirli olmadı. Məsələn, BMT Təhlükəsizlik 
Şurası pandemiyanın siyasi, sosial və iqtisadi təsirləri ilə məşğul olmaq 
üçün qlobal yol xəritəsinin hazırlanmasına yönəlmiş hər hansı ciddi 
müzakirələrdən və ya qətnamələrdən faktiki olaraq məhrum idi. BMT 
2020-ci ilin mart ayının sonlarından başlayaraq, ən yoxsul ölkələrə 
pandemiya ilə mübarizə aparmaq üçün 2 milyard dollarlıq “qlobal 
humanitar cavab” (global humanitarian response) planını işə saldı, lakin 
onu genişləndirmək lazımdır. BMT-nin belə bir qlobal çağırış üçün lazımi 
maliyyə mexanizmləri olmadığından, Baş katib Antonio Quterreş G-20 
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ölkələrinə virusun qarşısını almaq, tarifləri qadağan etmək, sərhədyanı 
ticarəti asanlaşdırmaq və tibbi avadanlıqların daşınmasını təmin etmək 
üçün maliyyələşdirmə üçün müraciət etdi. Quterreş həmçinin həmin 
ölkələrdəki bizneslərə, işçilərə və ev təsərrüfatlarına kömək etmək üçün 
“trilyonlarla dollar dəyərində genişmiqyaslı, əlaqələndirilmiş stimul 
paketinin təcili işə salınmasına” çağırdı.49 Bu çağırışlar güclü qlobal 
reaksiya yaratmadı və bir çox xalqlar öz iqtisadiyyatlarına və milli 
prioritetlərinə fokuslandılar.

Son zamanlar insan təhlükəsizliyi üçün ən böyük problem və ən 
ciddi təhdidlə üzləşən ÜST, NATO və BMT kimi beynəlxalq təşkilatlar 
səmərəli fəaliyyət göstərə bilmədilər. Bir daha beynəlxalq təşkilatların 
bəşəriyyət üçün qlobal liderliyi təmin etmək məqsədilə tez reaksiya 
vermək və siyasətin öhdəsindən gəlmək imkanlarından məhrum 
olduğu bir vəziyyətin şahidi oluruq. İlk gündən ən güclü dövlətlər bir 
araya gələrək, belə bir ölümcül virusa aydın təlimatlar və dinamik 
reaksiyalar verəcək bir yolda razılığa gəlməli idilər. Bir çox dövlətlər 
beynəlxalq əməkdaşlıq və bu cür liderlik olmadığı halda bəşəriyyətin 
ümumi taleyini unudublar. Türkiyə dəfələrlə dünyanın bir çox ölkəsinə 
yardım göndərərək, səyahətləri, mal və xidmətlərin hərəkətini yalnız 
real məlumatlara əsaslanaraq məhdudlaşdıraraq, beynəlxalq forumlarda 
əməkdaşlıq üçün bir sıra təkliflər irəli sürərək beynəlxalq həmrəyliyə və 
qlobal əməkdaşlığa çağırıb. Bu səylərin təsiri zəngin dövlətlərin eqoist 
milli siyasətləri və belə çətin vaxtlarda liderlik etmək üçün məsuliyyət 
daşıyan beynəlxalq təşkilatların uğursuzluqları ilə məhdudlaşdı. 
Pandemiya bir daha göstərdi ki, qlobal ümumi çağırışlarla mübarizə 
aparmağın yeganə yolu təkcə beynəlxalq sistemin ən güclü dövlətinin 
vətəndaşlarının deyil, ümumilikdə bütün bəşəriyyətin təhlükəsizliyini 
prioritetləşdirən vicdanlı və hərtərəfli islahat prosesindən keçməsidir.

Türkiyənin islahat təklifləri

Türkiyə uzun müddətdir ki, BMT-də islahatların aparılmasını tələb 
edən digər dövlətlərə qoşularaq beynəlxalq qurumlarda islahatların 
aparılmasının tərəfdarıdır. Şübhəsiz ki, bu, davam etdirilməli olan bir 
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dialoqdur və BMT Təhlükəsizlik Şurası digər milli dövlətlərin daxil 
olması ilə genişlənməlidir. Bu dialoqun gecikdirilməsinin bariz səbəbi 
odur ki, hazırkı daimi üzvlər imtiyazlıdır və vetolarının ağırlığına görə 
onlara böyük səlahiyyət verilir ki, bunu zəiflətmək istəmir. Əhalinin 
sayına, iqtisadi gücə və ya müəyyən göstəricilər üzrə fəaliyyətə 
əsaslanaraq yeni üzvlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş dəqiq 
mexanizm və ya standartlar toplusu da yoxdur. Türkiyə BMT Baş 
Assambleyası tərəfindən qərarlaşdırılan bir sıra dinamik kriteriyalar 
əsasında BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyünün başqaları üçün 
açıq olmasını təklif edib. Daimi yerlərin sayı, bəlkə də, 20-yə qədər 
artırılmalı və üzvlük “digərləri” üçün açıq olmalıdır. Bunu dünyanın 
ən yaxşı iqtisadiyyatlarına malik ölkələrin cəmləşdiyi G-20-dən 
fərqləndirmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyü ən az 
inkişaf etmiş ölkələrə BMT TŞ-yə daxil olmaq şansı verəcək hərtərəfli 
standartlar toplusunu əhatə etməlidir. BMT Təhlükəsizlik Şurasına ən 
güclü 20 dövlətin daxil edilməsi islahatların məqsədini məğlubiyyətə 
uğradacaq və qlobal bərabərsizliyə səbəb olan əsas boşluqları aradan 
qaldırmadan imtiyazlılar hovuzunu genişləndirməkdən başqa bir şey 
olmayacaqdır.

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası üçün böyüklük və uyğunluq 
meyarlarını dəyişdirməklə yanaşı, Türkiyə inkişaf etməmiş ölkələrin 
problemlərini həll etməyi müdafiə etdi. XXI əsrin hiperasılı dünyasında 
heç bir problem olduğu yerdə qalmır. Pandemiyanın açıq şəkildə 
göstərdiyi kimi, bəşəriyyət yoluxucu xəstəliklər, təbii fəlakətlər və 
kiber zəifliklər nəticəsində qəfil qlobal pozulmalara qarşı həssasdır. 
Bu cür pozucu potensiala malik qlobal təhdidlər qarşısında xalqların 
sürətli cavab tədbirləri üçün əməkdaşlıq etmək məqsədilə səylərini 
birləşdirməkdən başqa seçimi yoxdur. Belə böhranlı dövrlərdə tez-tez 
unudulan və ya geridə qalan bir çox dövlətlər qlobal birliyin fəal geosiyasi 
iştirakçılarıdır və onlara etinasızlıq sonda bütün xalqları bürüyən 
təhlükəyə səbəb olar. Türkiyə beynəlxalq forumlarda belə xalqların 
təmsilçisi olmaq üçün yüksəlmişdir və bundan sonra da təkliflərlə çıxış 
edəcəkdir. Lakin Türkiyənin öz səsi digər milli dövlətlərin səsləri ilə 
birlikdə beynəlxalq təşkilatlarda görmək istədiyi təşkilati struktur 
islahatları BMT və NATO tərəfindən eşidilməlidir. Həm BMT, həm 
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də NATO elə qurulub ki, qlobal çağırışlar yalnız Qərbi birbaşa təhdid 
etdikdə əhəmiyyət kəsb edir. Bu, təkcə ədalətsizlik deyil, həm də Qərbin 
öz mənafeyi naminə idraksızlığıdır. Türkiyə Somali kimi ölkələrdə sülh 
və sabitliyin tərəfdarı olmaqla, Myanmada Rohingya  müsəlmanlarının 
hüquqlarını təmin etməklə Afrika və Asiyada fəallıq göstərir. Ankara 
anlayır ki, dünyanın ən az inkişaf etmiş bölgələri qeyri-sabit və daim 
böhran içində olarsa, kollektiv şəkildə insan icması təhlükəsiz ola və 
çiçəklənə bilməz.

Eyni zamanda, Türkiyə Suriyadakı vətəndaş müharibəsi və onun 
bölgədə yaratdığı görünməmiş qaçqın böhranı ilə bağlı beynəlxalq 
əməkdaşlığın tərəfdarıdır. Türkiyə NATO-nun Əfqanıstandakı missiyası 
da daxil olmaqla həyata keçirdiyi bir sıra çoxmillətli əməliyyatlarda 
iştirak edib. Türkiyə beynəlxalq müdaxiləni bir neçə ölkənin maraqlarına 
uyğun gələndə deyil, ümumilikdə regional sabitlik və sülhə xidmət 
edən zaman müdafiə edir. Yuxarıda müzakirə edilən hazırkı BMT 
Təhlükəsizlik Şurası və NATO strukturları elə bir vəziyyət yaradıb ki, 
müdaxilələr böyük dövlətlər tərəfindən birtərəfli qaydada həyata keçirilir 
və onlar sabitliyin və sülhün təmin edilməsi məqsədilə edilmir. Məsələn, 
R2P prinsipi beynəlxalq ictimaiyyətdə həddən artıq narazılıq yaradıb, 
çünki o, prinsip üzrə konsensusun tapılması məqsədini gücləndirə 
biləcək daha genişspektrli xalqlar tərəfindən konseptuallaşdırılmayıb. 
Türkiyənin təklif etdiyi bir islahat ideyası Suriyadakı kimi vətəndaş 
müharibələri zamanı tətbiq olunacaq beynəlxalq müdaxilə üçün aydın 
standartların və sanksiya rejiminin yaradılmasını nəzərdə tutur. BMT-
nin Baş Assambleyası tərəfindən müəyyən edilmiş və səsə qoyulmuş 
aydın müdaxilə meyarları ilə beynəlxalq ictimaiyyət Əsəd rejimi kimi 
repressiv və zorakı rejimlərə qarşı həm legitimlik, həm də çəkindirici 
təsir göstərən konstruktiv rol oynaya bilər.

Türkiyənin bu islahat təklifləri bəzi əsas struktur problemlərini və 
dünyada davam edən böyük münaqişələrlə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin 
hərəkətsizliyini aradan qaldıra bilər. Beynəlxalq yardım sistemi, 
məsələn, vəsaitlərin böyük hissəsinin inzibati xərclər, humanitar yardım 
şirkətləri üçün mənfəət və ya müəyyən sektorlar üçün iş yerlərinin 
yaradılması şəklində Qərbdə qalmasından əziyyət çəkir. Sülhməramlı 
əməliyyatlar çox vaxt böyük dövlətlərin maraqları ilə üst-üstə düşür. 
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Məsələn, peyvəndlərin əldə edilməsi imtiyazlı azlıq üçün prioritetdir, 
daha kasıb millətlər isə bu prosesdən geridə qalır. Yaxud NATO-nun 
regional dialoqları Aralıq dənizindəki miqrant böhranının həllində daha 
az təsirli olmuşdur. Türkiyənin islahat təklifləri əhatəlilik, müxtəliflik və 
ədalət prinsiplərinə əsaslanır. Dünya üçün beynəlxalq sistemin əsasını 
təşkil edən beynəlxalq qurumların strukturunda öz əksini tapan qlobal 
bərabərsizliyin dəyəri bundan daha çox ola bilməz. Qaçqın böhranı və 
uzunmüddətli perspektivdə iqlim dəyişikliyi kimi daha böyük məsələlər 
baxımından sabit bir mühit yaratmaq üçün Türkiyənin beynəlxalq 
təşkilatlardakı ağır disbalansın “düzgün ölçüyə salınması” təklifləri 
daha ciddi qəbul edilməlidir.

Heç şübhə yoxdur ki, gələcəyin qarşısında böyük çətinliklər dayanır. 
ÜST, BMT və NATO kimi Qərb ittifaqının müzakirə edilən ən kritik 
institutları XXI əsrin çağırışlarını həll etmək və buna uyğunlaşmaq üçün 
mübarizə aparıblar və müəyyən sahələrdə bəzi uğurlar əldə ediblər. 
Bir çox qlobal məsələlərin həllində onların rolu böyük güc siyasətinə 
qarışıb, ya da strateji uzaqgörənliyin olmamasının qurbanı olub. Soyuq 
müharibənin institusional mirasının hələ bir müddət davam edəcəyini 
gözləmək lazımdır. Lakin dünya zahirən sürətlə dəyişməyə davam edir 
və əgər bu beynəlxalq qurumlar prosesə uyğunlaşa və ona rəhbərlik edə 
bilməsələr, o qədər əhəmiyyətsiz və iqtidarsız olacaqlar ki, hər hansı bir 
təsirli funksiyada fəaliyyətini dayandıracaqlar. Daha da önəmlisi, qlobal 
problemlər və böhranlar daha qabarıq görünəcək və onların təsirləri 
daha da artacaq.

Beynəlxalq institutların islahatları, reabilitasiyası və məqsədinin 
dəyişdirilməsi üçün imkanlar pəncərəsi aktivdir. Gündəlik hadisələr güc 
dinamikasında və texnoloji dəyişikliklərdə davamlı olaraq sürətlə baş 
verən əsas dəyişiklikləri göstərir. Bu dəyişikliklər bütün aktorlar - həm 
hökumət, həm də mülki şəxslər üçün davamlı müntəzəm düzəlişlər və 
inkişaf edən şərtlərə uyğunlaşma tələb edir. Millətlər həmişə rəqabət 
halında olduğu üçün inkişaf etməməyin nəticələri daha “bahalı” 
olacaqdır. Buna baxmayaraq, yalnız uzunmüddətli baxışların rəhbərliyi 
ilə əməkdaşlıq və dialoq yolu ilə qısamüddətli çağırışları başa düşmək 
və böhranları mötəbər və ardıcıl şəkildə idarə etmək olar. Millətlər 
arasında çoxtərəfli əməkdaşlıq misli görünməmiş genişlik, dərinlik və 
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miqyasda baş verməlidir və baş verə bilər. Eyni zamanda, ayıq şəkildə 
dərk etmək lazımdır ki, milli kimlik aktuallıq kəsb etməli, hərəkət və 
cavab tədbirləri zamanı həssaslaşdırılmalı olan vacib bir təməl olaraq 
qalmaqdadır. Əgər beynəlxalq institutlar inklüzivliyi, müxtəlifliyi, 
ədalətliliyi və əlçatanlığı öz məqsədlərini ifadə etməyin əsasını təşkil 
edən əsas xüsusiyyətlər kimi qəbul etsələr, bu ikili çağırışlar mütləq 
keçilməz deyildir.
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Bu gün dünyada mövcud münaqişələrin uzun siyahısı 
beynəlxalq ictimaiyyətin adekvat və səlahiyyətli 
münaqişələrin həlli mexanizmlərini təmin etməkdə davam 
edən uğursuzluğunu sübut edir. Beynəlxalq əməkdaşlığı 

və həmrəyliyi dəstəkləmək üçün yaradılmış hər bir beynəlxalq 
qurum dünyanın müxtəlif regionlarında uzun müddət davam edən 
münaqişələrin təsirini aradan qaldırmaqda dəfələrlə uğursuzluğa düçar 
olub. Əfqanıstan və İraq kimi bölgələrdə açıq işğallar; Suriya, Yəmən 
və Somalidə vətəndaş və proksi müharibələri; Fələstində işğalın və 
insan hüquqlarının pozulmasının dərinləşməsi; Kiprdə dondurulmuş 
münaqişə; Ukrayna və Krımda hərbi ilhaqlar; Körfəz, İran və İsrail 
arasında olan regional proksi     müharibələri beynəlxalq münaqişələrin 
həlli səylərinin davam edən uğursuzluqlarını göstərən nümunələrdən 
yalnız bir neçəsidir. Bu uğursuzluq beynəlxalq birliyin sadəcə səy 
göstərməməsindən deyil (baxmayaraq ki, bu da mühüm amildir) 
beynəlxalq təşkilatların strukturundakı disbalansdan irəli gəlir. Dünyanın 
hər hansı bir yerində münaqişə baş verəndə böyük dövlətlər dərhal 
öz milli maraqlarını üstün tuturlar, sonra sülh və sabitliyin tələb edə 
biləcəyindən daha çox bu maraqlara uyğun nəticələri formalaşdırmağa 
çalışırlar. Bu münaqişə zonalarında ən çox baş verən hadisə beynəlxalq 
sistem naminə sülh yolu ilə nəticə əldə etmək üçün beynəlxalq birliyin 
məqsəd birliyindən çox milli və beynəlxalq maraqların toqquşmasıdır. 
Bunun nəticəsi əksər hallarda daha az şanslı qrupların və əhalinin 
həyatları və əmlakları bahasına regional qeyri-sabitliyin davam etməsi 
və bütün dünyada gözlənilməz qarşıdurmaların baş verməsidir.

Məsələn, ABŞ-nin Əfqanıstan və İraqa müdaxiləsi beynəlxalq 
sistem üçün dağıdıcı nəticələr verdi, çünki beynəlxalq ictimaiyyət 
işğal və rejimlərin devrilməsindən sonra tərəflər arasında mübahisənin 
sülh yolu ilə həlli üçün müvafiq mexanizmlərə və ya imkanlara 
malik deyildi. Müharibələrin qarşısını almaq olar,  lakin beynəlxalq 
ictimaiyyət münaqişələrin parametrləri üçün ümumi çərçivə yaratmaq 



112  |   TÜRKİYƏ NİZAMSIZLIQ ÇAĞINDA SABİTLƏŞDİRİCİ GÜC KİMİ 

qabiliyyətinə malik deyil. Baş verənlər ölkələr, regionlar və beynəlxalq 
sistemin özü üçün hesablanmayan xərcləri olan “sonsuz müharibələr” 
olmuşdur. Münaqişələrin həlli üçün bu gün də davam edən belə əhatəli 
mexanizmin olmaması böyük dövlətlərin beynəlxalq sistemdə öz 
imtiyazlı mövqelərini davam etdirmək üçün bir nəzarət deyil, şüurlu 
seçimidir. Xatırlamağa ehtiyac yoxdur ki, bu struktur nə Əfqanıstanda, 
nə də İraqda sülh və sabitliyə nail ola bildi. Əvəzində hər iki müharibə 
ilə viran olmuş ölkədə biz dağılmış siyasi sistemlər və regionda sülh 
və sabitliyin gələcəyi üçün yaxşı heç nə vəd etməyən müxtəlif sosial 
qruplar arasında davam edən qarşıdurmalarla rastlaşırıq. Güclü dövlətlər 
beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik əvəzinə özləri üçün daha faydalı nəticə 
əldə etmək məqsədilə beynəlxalq təşkilatlardakı güclərindən istifadə 
etdikdə, münaqişələr davam edir və sülhün olmaması şəraitində qeyri-
sabit regionlar mövcud olmağa məhkum edilmiş şəkildə fəaliyyət 
göstərir.

Məsələn, Suriya və Yəməndə (digərləri ilə yanaşı) böyük dövlətlər 
bu münaqişələrə son qoymaq məqsədi ətrafında birləşməkdənsə, öz 
milli maraqlarını və geosiyasi hüquqlarını üstün tuturdular. Əslində, bu 
münaqişələr qlobal və regional aktorlar arasında proksi müharibələrə 
çevrildi və tarixi ölçülərdə humanitar fəlakətlərlə nəticələndi. Qərb 
ölkələri mülki əhalini Əsəd rejiminin ağlasığmaz hərbi cinayətlərindən 
qorumaq üçün Suriyaya müdaxilə etməkdən imtina etdikcə (baxmayaraq 
ki, bunu bir neçə ay əvvəl Liviyada etmişdilər), bəzi digər dövlətlər 
rejimin fəaliyyətini təmin etmək üçün geosiyasi fürsət gördülər və onların 
BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı tərəfdaşları və müttəfiqləri buna imkan 
verdilər. BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən rejimin mülki əhaliyə 
və ya milyonlarla məcburi köçkün və qaçqına qarşı vəhşiliklərinə qarşı 
heç bir ciddi qətnamə qəbul edilməyib. Yəməndə regional aktorların 
müxtəlif qruplara dəstəyi ölümcül oldu və artıq illərdir humanitar 
faciələrlə nəticələndi. Bu vəziyyətdə də ABŞ yalnız son zamanlarda 
Bayden administrasiyası dövründə Yəməndəki vətəndaş müharibəsində 
istifadə oluna biləcək regional dövlətlərə silah verilməsini dayandırmaq 
qərarına gəldi. Yenə də beynəlxalq münaqişələrin həlli mexanizmləri 
nəinki döyüşən müxtəlif tərəflər arasında əsas münaqişənin həlli üçün 
qeyri-adekvat idi, həm də beynəlxalq güclərin geosiyasi hesablamaları 
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beynəlxalq humanitar səyləri alt-üst etdi və böhranı müxtəlif səviyyələrdə 
daha da pisləşdirdi.

BMT-nin Baş katibi Kofi Annanın planı ilə Kipr probleminin 
həllinə dair səyləri Kipr yunanları tərəfindən rədd edildi və bundan 
asılı olmayaraq, Aİ Cənubi Kiprin yunan tərəfini anlaşılmaz bir şəkildə 
tamhüquqlu üzvlüyə qəbul etdi. Aİ-nin xarici siyasət qurumları ədalətli 
həll yolu tapmaq üçün BMT ilə əməkdaşlıq edə bilmədilər. Qarabağda 
dondurulmuş münaqişə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına 
təcavüzünün bir neçə onilliklər ərzində davam etdiyi status-kvo 
yaratdı. Münaqişə bu yaxınlaradək davam etdi və Azərbaycanın hərbi 
əməliyyatlarından sonra başa çatdı. Rusiyayönümlü qüvvələr Krımı 
ilhaq etdikdə və Ukrayna sərhədi boyunca növbəti hərbi əməliyyatlarla 
hədələdikdə, beynəlxalq münaqişələrin həlli mexanizmlərinin və 
regionda böyük güc siyasətinin səmərəsizliyi üzündən beynəlxalq 
ictimaiyyət növbəti dəfə münaqişənin həllini tapa bilmədi. Ard-arda 
yaşanan münaqişələr bir daha beynəlxalq ictimaiyyətin acınacaqlı 
dərəcədə qeyri-adekvat, hazırlıqsız və zəif maliyyə imkanları ilə bu 
böhranların öhdəsindən gələ bilmədiyini sübut etdi.

Türkiyə isə beynəlxalq münaqişələrin həlli ilə öz milli maraqlarının 
daha da gücləndiriləcəyinə inanaraq, münaqişələrin həlli üçün kəskin 
şəkildə fərqli yanaşma nümayiş etdirdi, ilk növbədə sabitlik və sülh 
yanaşmasını irəli sürdü. Davam edən regional münaqişələrin olduğu çətin 
qonşuluqda yaşamaq Türkiyə üçün alışılmış haldır1, lakin vəziyyət bu 
şəkildə davam edir. Ölkənin hər bir qonşusu ya münaqişə, ya da asanlıqla 
münaqişəyə çevrilə biləcək böyük sərhəd mübahisəsi ilə məşğuldur. Kipr 
problemi hər keçən onillikdə həlli çətinləşən dondurulmuş münaqişə 
olmaqda davam edir. Suriya milyonlarla məcburi köçkün və qaçqın 
dalğası ilə dağılmaq ərəfəsindədir. İraq 2003-cü ildə ABŞ-nin işğalının 
nəticələrindən əziyyət çəkməkdə davam edir. İrana Qərb dövlətləri 
tərəfindən yaramaz dövlət kimi rəftar edilir və ABŞ-nin daimi, İsrailin 
isə gizli hücumlarının təhlükəsi altında yaşayır. Azərbaycan silahlı 
qüvvələrinin bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağ bölgəsini işğaldan azad 
etməsinə baxmayaraq, Ermənistan Azərbaycanla münaqişəni davam 
etdirir. Rusiya Krımı və Ukraynanın bir hissəsini işğal etməkdə davam 
edir. Türkiyə münaqişə və qeyri-sabitliyin hökm sürdüyü bir bölgədə 
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beynəlxalq terrora və yerli terror qruplarına qarşı mübarizə aparır. Bütün 
bu neqativ şərtlərə baxmayaraq, Türkiyə münaqişələrin həllində maraqlı 
olan bütün qanuni aktorları cəlb etməklə və qonşuluğunda beynəlxalq 
təşəbbüslər irəli sürməyə çalışaraq münaqişələrin həlli istiqamətində 
çalışmaqda davam edir.

Qonşuluğundakı münaqişələrin nəticələri və ikinci dərəcəli təsirləri 
ilə üzləşən Türkiyə beynəlxalq çağırışlarla mübarizədə çox vaxt tək 
qalır. Milli maraqlarını təmin etmək üçün sabit və dinc bir mühit axtaran 
Türkiyə münaqişələri qızışdırmaq əvəzinə həll etmək üçün mütəmadi 
olaraq diplomatiya yolunu seçmişdir. Türkiyə tez-tez beynəlxalq 
birliyin uğursuzluqlarının hesabını ödəməli olur. Münaqişələrin həlli 
ilə bağlı aparılan tədqiqatlar da çox zaman bir ölkənin münaqişənin 
bitməsinə ciddi töhfə vermək üçün onun neytral, maraqsız tərəf 
olmasının vacib olduğu iddia edilir. Bununla belə, tərəflərdən biri öz 
xalqına qarşı etnik təmizləmə və qırğınlar törətdikdə neytral qalmaq 
konstruktiv olmaya bilər. Bu münaqişələr həm də regiona etibarsızlıq 
ixrac etmək və bütünlükdə sabitliyi pozmaq potensialına malikdir. 
Türkiyə müşahidə edib ki, bölgədə vətəndaş müharibələri təkcə insan 
həyatını deyil, həm də sərhədlər boyu sabitliyi təhlükə altına alan 
meşə yanğınları kimidir. Vətəndaş müharibələri nəticəsində yaranan 
radikallaşma və ekstremizm sərhədləri aşır. Bu vətəndaş müharibələri 
silah və insan qaçaqmalçılığı da daxil olmaqla, bölgəyə bütün qeyri-
qanuni fəaliyyət növlərini gətirir. Beləliklə, münaqişələri vaxtında 
həll edən, münaqişələrin və qeyri-müəyyənliklərin sərhədlər arasında 
yayılmasının qarşısını alan siyasətlə məşğul olmaq xalqların xeyrinə 
olardı.

Türkiyə bunu sərhədləri ətrafında baş verən münaqişələr nəticəsində 
təsdiqləyib. Həm sabitləşdirici, həm də sabitliyə can atan bir güc kimi 
Türkiyə regional münaqişələrin həlli səylərinə töhfə vermək üçün 
demokratik sistemi, açıq bazarı, iqtisadi resursları və təhlükəsizlik 
tərəfdaşlığından istifadə edə bilər. Türkiyə bu həqiqətdən xəbərdardır 
və münaqişələri dar şəxsi maraqlar naminə istismar etməkdənsə, 
qarşılıqlı maraqların təbii şəkildə ortaya çıxmasına imkan vermək üçün 
həll etməyə çalışır. Beynəlxalq ictimaiyyət tez-tez münaqişələrin həlli 
yollarını təqdim etməkdə uğursuzluğa düçar olsa da, Türkiyə sabitlik 
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və sülhə nail olmaq üçün ardıcıl olaraq diplomatiya və əlaqələrin 
qurulmasına  can atır. Türkiyə etiraf etdi ki, münaqişənin həllinə ciddi 
sərmayə qoyuluşu sadəcə beynəlxalq ictimaiyyətin gözündə təriflər 
qazanmaq üçün seçim deyil, dünyanın ən qeyri-sabit bölgələrindən 
birində Türkiyənin öz milli təhlükəsizliyi və maraqlarının əsas tələbidir. 
Bu fəsildə Türkiyənin qeyri-müəyyən və nizamsız bir dünyada öz 
regionunda sülhə və sabitliyə verdiyi unikal töhfələri vurğulamaq üçün 
bir neçə nümunə vasitəsilə münaqişələrin həlli səylərinə diqqət yetirilir.

Kipr məsələsi: Tanqo üçün iki nəfər lazımdır

Ədalət və İnkişaf Partiyası 2000-ci illərin əvvəllərində hakimiyyətə 
gəldikdən sonra dərhal Aİ-yə tam üzvlük də daxil olmaqla, hərtərəfli 
islahat gündəmini irəli sürdü. Məqsəd həm regional sabitliyə töhfə 
vermək, həm də daxildə türk demokratiyasını inkişaf etdirmək idi. Yeni 
hökumət Türkiyənin Kipr məsələsi kimi uzun müddətdir davam edən 
xarici siyasət məsələsində2 yenidən düşünməyə yol açdı. Onilliklər boyu 
davam edən bu münaqişənin şimalda Kipr türkləri ilə cənubda yunanlar 
arasında qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həllinin bölgəyə sabitlik və sülh 
gətirməyə kömək edəcəyini vəd etdi. Ovaxtkı Baş nazir Ərdoğanın 
dövründə Türkiyə hökuməti daxili siyasi risk olsa belə, əvvəldən bu 
məqsədə sadiq idi. Ədalət və İnkişaf Partiyası hökumətdən yeni bir 
yanaşma tələb etdi. Kipr Türkiyənin xarici siyasətinin təməl daşı olduğu 
üçün Ədalət və İnkişaf Partiyasının yeni yanaşması Kipr siyasətinin 
yenidən qurulmasından başqa bir şey deyildi.3

Münaqişənin BMT-nin vasitəçiliyi ilə danışıqlar yolu ilə həlli nəinki 
davamlı sülhə yol açacaqdı, həm də Annan Planı çərçivəsində, nəhayət, 
adaya Aİ-nin bir hissəsi olmağa imkan verəcəkdi. Plana əsasən adanın 
şimalında və cənub seqmentində olan iki dövlətdən - müvafiq olaraq, 
Türk Kipri (Şimali Kipr Türk Respublikası) və Yunan Kipri (Cənubi) 
Kipr Respublikası) dövlətindən ibarət ikibölgəli federal quruluşun 
yaradılması nəzərdə tutulurdu.4 Bu yolla Kiprdə sülh və sabitlik, Aralıq 
dənizi Türkiyənin milli maraqları ilə üst-üstə düşürdü ki, bu da Ədalət 
və İnkişaf Partiyasının arqumentini daha da güclü etdi. Təhlükələrə və 
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potensial daxili siyasi risklərə baxmayaraq, Baş nazir Ərdoğan Kiprdə 
cəsarətli mövqe nümayiş etdirərək, adadakı hər iki icmanın razılaşa 
biləcəyi bir həll yolu tapmağa çalışdı.

Bu şərtlər daxilində Kipr türklərinin 65%-i Annan Planının qəbul 
olunmasına  səs verdi, lakin kiprli yunanların 76%-i onu rədd etdi. O 
zaman Türkiyə rəhbərliyi mümkün bir həll yolu tapmaq üçün kifayət 
qədər vaxt və enerji sərf etdi və nəhayət, Annan Planını dəstəkləməyə 
razılaşdı. Türkiyə tərəfi Annan Planı vasitəsilə siyasi həll ətrafında 
ardıcıl yanaşma hazırlasa da, Kiprin yunan siyasi rəhbərliyi planı türk 
tərəfinin qələbəsi kimi görən seçicilərini razı salmaq üçün çox az səy 
göstərdi. Cənubda keçirilən referendumda səsvermə bülletenində 
çaşdırıcı dildən istifadə edildi və yunan rəhbərliyinin Kipr yunanlarına 
təklifi qəbul etdirməsi istiqamətində uğursuzluğu Annan Planının rədd 
edilməsini təmin etdi.5

Baş nazir Ərdoğan əhəmiyyətli bir siyasi riskə getmişdi, lakin Kipr 
yunanları Yunanıstandan heç bir ciddi təzyiq hiss etmədilər və planı yalnız 
dərhal Aİ üzvlüyü ilə mükafatlandırmaq üçün rədd etdilər. Bu, şübhəsiz 
ki, Aİ-nin ən pis strateji qərarlarından biri idi, çünki İttifaqın öz qanunları 
sərhəd problemi həll olunmamış ölkələrə üzvlüyün genişləndirilməsini 
qadağan edirdi. Aİ Kipr yunanlarını ada bölünmüş qalmasına 
baxmayaraq, bütün ada üçün tam üzvlüklə mükafatlandırdı. Bu yanlış 
qərarın nəticələri dondurulmuş münaqişənin həllinə qarşı müqaviməti 
dərinləşdirmək və Türkiyəni Avropadan daha da uzaqlaşdırmaq oldu. Aİ 
məsələ ilə bağlı ikili standart tətbiq etsə də, Türkiyə ittifaqa üzvlükdən 
vaz keçmədi. Lakin ölkə Aİ-yə üzvlük danışıqlarından əvvəl faktiki 
olaraq daşınmaz bir maneədən (immovable roadblock) əziyyət çəkdi. 
Kipr yunanları Kipr türklərinə güzəştə getməyə ehtiyac olmadan Aİ-nin 
tamhüquqlu üzvü olmaq ərəfəsində olduqları üçün şimal üzərində təsir 
imkanlarının olduğuna inanırdılar.6

İndiki məqama sürətlə irəliləyən Türkiyə bu yaxınlarda Yunanıstanın 
Egey dənizində və Kipr yunanlarının Kipr adası ətrafında iddialarına 
zidd olaraq Şərqi Aralıq dənizində öz hüquqlarını bərpa etdi.7 Bəzi 
müşahidəçilər Aralıq dənizindəki karbohidrogen ehtiyatlarının 
istismarının Türkiyə olmadan və hərtərəfli siyasi həll olmadığı təqdirdə 
tam reallaşa bilməyəcəyini qeyd etdilər. Türkiyə rəhbərliyi illər əvvəl 
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münaqişənin həlli zərurətini gördü, lakin Aİ tərəfindən cəsarətləndirilən 
Kipr yunanları uzunmüddətli perspektivdə bütün tərəflərin xeyrinə 
olacaq həll variantından imtina etdilər. Belə bir strateji uzaqgörənliyin 
olmaması regionu narahat etdi və geosiyasi qonşuluqda gərginliyi daha 
da artırdı. Bu səhnə göstərir ki, Türkiyənin beynəlxalq münaqişələrin 
həlli mexanizmlərindən istifadə edərək regional sülh və sabitliyə verdiyi 
töhfə güclü olmuşdur, lakin buna baxmayaraq, Yunanıstan və Kipr 
yunanları kimi qarşı tərəflərin, o cümlədən Aİ-ni xatırlatmamaq şərtilə 
görmə qabiliyyətinin olmaması onlara mane olmuşdur. Hətta Annan 
Planı üzrə referendumdan sonra da Türkiyəyə mübahisənin həllində 
daha çox güzəştə getməyə və bəlkə də, “sövdələşməni şirinləşdirməyə”8 
çağırışlar edilirdi, lakin münaqişənin davamlı həlli, sülh və sabitlik 
üçün uzunmüddətli baxış ətrafında fayda görən istəkli iki tərəf lazımdır. 
Türkiyənin bu illər ərzində göstərdiyi səylərə baxmayaraq, Kipr 
məsələsindəki reallıq bu oldu və nəticədə, Şərqi Aralıq dənizində çətin 
və təhlükəli geostrateji vəziyyət yarandı.

Suriya: Türkiyənin Yaxın Şərqə girişi

2011-ci ildə Suriyaya “Ərəb baharı” gələnədək Türkiyənin Suriya 
ilə bağlı siyasəti qonşu ilə siyasi əlaqələrin yenidən qurulması yolu 
ilə münaqişənin həllinin uğurlu nümunəsi idi. Transsərhəd ticarət və 
sərbəst viza rejimi siyasəti həyata keçirərək regional inteqrasiya hədəfini 
güdən Türkiyə cənub qonşusu ilə əlaqələrini dərinləşdirdi. Türkiyə 
Suriyada ABŞ-nin terrora dəstək və kütləvi qırğın silahlarının yayılması 
ilə bağlı narahatlığını bölüşürdü. Lakin Türkiyə bölgənin daha da 
silahlandırılmasının fəlakətə səbəb olacağına da qərar verdi. Bunun əvəzinə 
Türkiyə Suriyanın ticarət və diplomatiya yolu ilə bölgəyə inteqrasiyasının 
sülh və sabitliyin qurulmasına kömək edəcəyini təklif etdi.

1980-ci illərdə və xüsusilə 1990-cı illərdə PKK-nın Bekaa 
dərəsində düşərgəsinin olması Türkiyə-Suriya siyasi münasibətlərində 
narahatlıqların yaşanmasına səbəb oldu. 1990-cı illərin sonlarında 
Türkiyə hətta Suriya sərhədinə qoşun yığaraq bu ölkəyə qarşı güc 
nümayiş etdirdi və bu, PKK lideri Öcalanın Suriyanı tərk etməsinə, 
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nəticədə onun əsir düşməsinə səbəb oldu. İki ölkə arasında belə bir tarixi 
düşmənçilik münasibətlərinin olmasına baxmayaraq, Ədalət və İnkişaf 
Partiyası hökumətinin dövründə gündəmə gətirilmiş yeni yanaşma yeni 
növ fərqli münasibətlərin yaranmasına səbəb oldu. Ölkə rəhbərliyinin 
Hafiz Əsəddən oğlu Bəşər Əsədə keçməsi ilə Türkiyə cənub qonşusunun 
köhnə yollara qayıtmamasını təmin etmək istəyirdi. Suriya hərtərəfli 
təcrid olunmuş vəziyyətdə idi və ərazisi müxtəlif ölkələrin bir sıra gizli 
əməliyyatlarına ev sahibliyi edirdi. Bu ölkə İsraillə münasibətlərində 
müəyyən status-kvonu saxlayırdı. 2000-ci illərin əvvəllərində Türkiyənin 
yeni xarici siyasəti üçün diplomatiya, əlaqələrin genişləndirilməsi və 
münaqişələrin həlli bir şərt kimi görünürdü.

Ədalət və İnkişaf Partiyası hökuməti dövründə Türkiyə Suriyaya 
münasibətdə ticarət və turizmi xeyli asanlaşdıran, Bəşər Əsədlə 
sıx siyasi münasibətləri inkişaf etdirən qarşılıqlı əlaqə və açıqlıq 
siyasətini həyata keçirdi. Transsərhəd fəaliyyətlər hər iki ölkənin yerli 
iqtisadiyyatlarını yaxşılaşdırdı və vizasız səyahət insanların, eləcə də 
malların və xidmətlərin görünməmiş axınına səbəb oldu. Türkiyənin 
uzunmüddətli perspektivdə təsirini artırmaq və ölkənin ümumi siyasətini 
formalaşdırmaq səyləri böyük ölçüdə uğurlu oldu və hətta beynəlxalq 
ictimaiyyət tərəfindən də yüksək qiymətləndirildi. Suriya rəhbərliyi 
də öz növbəsində həm iqtisadi səbəblərə görə, həm də Qərb tərəfindən 
siyasi cəhətdən qəbul olunduğu üçün şimal qonşusu ilə qarşılıqlı 
münasibətlərini inkişaf etdirməkdə maraqlı idi. Türkiyə ilə münasibətləri 
gücləndirmək Suriya rəhbərliyinə daxildə baha başa gəlmirdi, çünki 
Qərbə, xüsusən də ABŞ-yə sürətlə açılmaq üçün dəstək toplamaqda 
çətinlik çəkəcəkdi. Türkiyə isə öz növbəsində sadəcə təsirini artırmaq 
deyil, regional əməkdaşlığı genişləndirmək mövqeyindən çıxış edirdi. 
Özünü Suriya ilə Qərb arasında etibarlı əlaqələndirici kimi yerləşdirən 
Türkiyənin bu mövqeyi Suriya rejiminə bəzi ənənəvi müttəfiqləri ilə 
alternativ variantları nəzərdən keçirməyə imkan verdi.

Türkiyənin öz siyasi və diplomatik nüfuzundan istifadə etmək 
səylərinin ən yaxşı nümunəsi Türkiyə rəhbərliyinin Suriya və İsrail 
arasında danışıqlara vasitəçiliyi zamanı baş verdi.9 İki ölkə Türkiyə 
simasında müzakirələri asanlaşdıra biləcək neytral tərəfdaş tapdı.10 ABŞ-
nin vasitəçiliyi ilə  2000-ci ildə Kolan təpələri üzərində keçirilən İsrail 
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və Suriya arasında danışıqların sonuncu raundu heç bir nəticə vermədi. 
2008-ci ildə ictimaiyyətə açıqlanan Türkiyənin vasitəçilik səyləri o 
zaman hər iki ölkənin Türkiyə ilə yaxşı münasibətlərinin olmasının 
nəticəsi idi.11 Türkiyə danışıqlara ev sahibliyi edirdi. Suriya və İsrail 
arasında çoxsaylı gizli danışıqlar iki tərəfi tarixi razılaşmanın astanasına 
gətirdi. Türkiyə diplomatiyası nizam-intizamlı və ciddi xarakterli idi, 
bölgədəki ən mühüm dondurulmuş münaqişələrdən birini həll edə 
biləcək qədər həssas bir məsələ ilə bağlı mediaya heç bir sızma olmadı. 
Türkiyənin hər iki ölkəyə dair skeptik daxili fikirlərini nəzərə alsaq, 
o zaman Baş nazir Ərdoğanın sülh və diplomatiyaya yatırdığı siyasi 
sərmayəyə baxışı istənilən ölçüdə yenilikçi idi. Ciddi bir münaqişənin 
həlli strategiyası Ərdoğanın bütün proses boyu nümayiş etdirdiyi nizam-
intizam, ciddilik və yenilik tələb edirdi.

2000-ci illərin əvvəllərində Bəşər Əsədin rəhbərliyi altında Suriyaya 
türk sərmayəsi bölgədə uzun müddətdir davam edən münaqişəyə son 
qoyacaq sülh sazişi və iki düşmən ölkə arasında yaxınlaşma şəklində 
gəlir gətirməyə hazır görünürdü. Türkiyənin Suriya-İsrail münaqişəsində 
vasitəçilik səyləri İsrailin Qəzzada qəfildən başlatdığı ağır hərbi 
əməliyyatlar nəticəsində kəsildi. Əməliyyat haqqında əvvəlcədən 
xəbərdarlıq edilmədi və Qəzza artıq ciddi humanitar çətinliklərlə 
üzləşdi. Türkiyə hökuməti sadəcə olaraq başqa tərəfdən baxa bilməzdi. 
Ərdoğan Türkiyənin regional sabitliyə və sülhə töhfə vermək məqsədilə 
Suriya ilə vasitəçilik danışıqları apardığı bir dövrdə12 İsrail rəhbərliyinin 
Qəzzaya hücum etməsini birbaşa tənqid etdi.12 Türkiyə Suriya ilə bağlı 
siyasi nüfuzunu bölgədə sülhün bərqərar olması üçün istifadə etməyə 
hazır idi, lakin öz prinsipial mövqeyi ilə İsrail fələstinlilərə hücum 
edərkən başqa tərəfə baxmaq istəmədi. Buna baxmayaraq, Türkiyə 
regionda münaqişənin həllinə, xüsusən də istəkli tərəflər olduqda, öz 
töhfəsini verməyə hazır olduğunu göstərdi.

Türkiyənin İraqda icmalararası dialoqa dəstəyi

Birinci Körfəz müharibəsi və onun regional nəticələri Türkiyəyə 
mənfi təsir göstərmişdir. Türkiyə yarım milyona yaxın qaçqını qəbul etdi 
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və nəticədə ağırlaşan təhlükəsizlik məsələlərini həll etməli oldu. PKK-
nın Türkiyə daxilində terror hücumları 1990-cı illərin əvvəllərində artdı. 
Beynəlxalq koalisiyanın İraqın şimalında yaratdığı uçuşa qadağa zonası 
zamanla İraq kürdləri üçün təhlükəsiz sığınacaq yaratdı, lakin bu həm 
də İraqın şimalında PKK problemini həll edə bilməyən nisbətən zəif bir 
hakimiyyətin qurulması ilə nəticələndi. Türkiyə PKK-nın transsərhəd 
terror fəaliyyətinə qarşı həssas idi. Qonşuluqdakı qarşıdurma hətta Türkiyə 
ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiyaya qoşulduğuna görə də 
görünməmiş təhlükəsizlik problemləri ilə təhlükəli vəziyyət yaratdı.14 
Şimali İraqdan olan yüz minlərlə qaçqın Türkiyənin cənub-şərqinə axışdı.

2003-cü ildə ABŞ-nin İraqı işğal etməsi Türkiyə ictimaiyyəti 
arasında ciddi narazılığa səbəb oldu. Bu hadisə Türkiyə ictimaiyyətinin 
yaddaşında mənfi təcrübə kimi qaldı. ABŞ-nin təzyiqi və maliyyə 
yardımı təklifləri ilə üzləşən Türkiyə parlamenti Buş administrasiyasının 
İraqın işğalı üçün Türkiyədən də cəbhə açma istəyini rədd etdi.15 Bu 
qərar Türkiyə-Amerika münasibətlərinin tarixində ən aşağı səviyyəyə 
enməsinə səbəb olsa da, Türkiyə işğaldan dərhal sonra hava məkanı 
üzərində koalisiya üzvlərinin uçuşlarına icazə verməklə rol oynamışdır. 
Türkiyə beynəlxalq terrorizmlə mübarizə səyləri və İraqın daxilində 
siyasi quruculuq kimi məsələlərdə ABŞ ilə əməkdaşlıq etdi. İşğalın ilkin 
mərhələlərinin nisbətən asanlığına baxmayaraq, İraq dövlət qurumlarını 
keçmiş Səddam rejimi elementlərindən təmizləmək üçün “Baas 
rejimindən təmizləmə” prosesi ilə təhlükəsizlik vəziyyəti əhəmiyyətli 
dərəcədə pisləşdi.16

Bu qərarın uzunmüddətli fəlakətli nəticələri xüsusən 2000-ci illərin 
ortalarında zorakılıq yeni zirvələrə çatdıqda hər kəsə aydın oldu.17 Sünni 
qruplar şiə qrupları da daxil olmaqla, güc bölgüsü razılaşması olmadan 
azlıqda qaldıqları üçün güc və statuslarının qarət edildiyinə inanırdılar.

ABŞ-nin İraq dövlətini şiə və sünni qrupları arasında siyasi bütünlüyü 
qoruyaraq bütöv və təhlükəsiz vəziyyətdə saxlamaması18 radikalizm, 
ekstremizm və terrorizmin yüksəlişi üçün yetişmiş bir mühit yaratdı. 
İraqdakı Əl-Qaidə Əfqanıstandakı ilk terror təşkilatından daha da güclü 
təsirə malik oldu və on ildən çox davam edən mübarizənin toxumları elə 
həmin an səpildi. Çoxlu sayda sünni əhalisi şiə qrupları tərəfindən siyasi 
sistemdən sıxışdırılıb çıxarıldı. Türkiyə əlaqələr qurduğu  türkmən19 və 
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sünni qrupları üzərində müsbət təsir göstərərək, ölkədə sabitliyə nail 
olmaq üçün konstitusiyanın hazırlanmasında və seçki proseslərində 
onların iştirakını təşviq etdi. Türkiyə platforması sünnilərə heç nə vəd 
etməyən və onların siyasi sistemə daxil edilməsi üçün heç bir aydın yol 
təqdim etməyən Əl-Maliki20 kimi liderlərin siyasətlərinə qarşı çıxdı. Heç 
bir güc və neft gəlirləri bölgüsü ilə bağlı saziş sabit və uzunmüddətli 
olmadı, çünki ara-sıra zorakılıqlar tez-tez baş verirdi. ABŞ uzunmüddətli 
sülh və sabitlik formulunu təklif edə bilmədi.21

Buna baxmayaraq, Türkiyə siyasi spektrin bütün seqmentləri ilə 
əlaqələrini qoruyub saxlamaqla cəmiyyətlərarası dialoqu və siyasi 
inklüzivliyi təşviq etməyə və asanlaşdırmağa çalışdı. Sünni siyasi 
quruluşu işğal səbəbindən kənarda qalmışdı və ABŞ-nin “baas rejimindən 
təmizləmə” səyləri İraq cəmiyyətinin böyük təbəqələrini özündən 
uzaqlaşdırdı. Millət quruculuğu səyinin ideoloji şəkildə tətbiq edilməsi 
və etnik fərqlərə əsaslanan siyasi müqavilələrin tərtib edilməsi fəlakətin 
reseptinə çevriləcəkdi. İraq cəmiyyətinin böyük bir hissəsi sistemdən 
sıxışdırılıb çıxarılarsa, bu, qeyri-sabit bir vəziyyət yaradacaq və ölkənin 
daha da parçalanmasına gətirib çıxaracaqdı. Türkiyə bunu başa düşdü və 
nə qədər qüsurlu olmasından asılı olmayaraq, hər kəsin siyasi prosesdə 
iştirakını təmin etmək üçün İraqdakı bütün siyasi qüvvələrlə çalışdı.

İraqın işğalının regional əks-sədaları və qlobal nəticələri var idi 
və ölkənin sabitliyi üçün yalnız yerli milli qüvvələr vasitəsilə işləmək 
kifayət etməyəcəkdi. Siyasi sistemin və ölkənin yenidən qurulması 
həmfikir ölkələrin geniş beynəlxalq koalisiyasını tələb edirdi. Bu 
anlayışa və perspektivə əsaslanaraq, Türkiyə ölkədə sabitlik və sülh üçün 
payı olan regional və qlobal aktorları cəlb etmək üçün “İraqın dostları” 
qrupunu topladı.22 O vaxtdan bəri Türkiyənin səyləri hərtərəfli idi, Baş 
nazir Ərdoğan anladı ki, İraqdakı müxtəlif qrupların daxil edilməsi və 
onların davamlı iştirakı vacibdir, yenidənqurma üçün beynəlxalq dəstək 
də mühüm idi.

Türkiyə Kürdüstan Regional Rəhbərliyi (KRG) ilə güclü əlaqələr 
quraraq ölkənin şimal bölgəsində əsl sabitlik qüvvəsinə çevrildi.23 
Türkiyənin təhlükəsizlik və enerji prioritetləri bu açılış üçün zəmin 
yaratsa da,24 yenə də cəsarətli bir siyasət idi. 1990 və 2000-ci illərdə 
İraqdan irəli gələn təhlükə problemlərinə görə Türkiyə ictimai rəyində 
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KRG-yə qarşı şübhə yaranmışdı. Ərdoğanın liderliyindəki Ədalət və 
İnişaf Partiyası Türkiyə ictimaiyyətini və təhlükəsizlik strukturunu 
KRG ilə yaxşı münasibətlər qurmağın faydalarına inandıra bildi. Bu, 
münaqişənin həlli ilə bağlı kifayət qədər qiymətləndirilməmiş və kifayət 
qədər öyrənilməmiş uğurlu nümunə olduğunu sübut etdi. Bu, çox vaxt 
milli maraqların lehinə türk praqmatizminin nümunəsi kimi qələmə 
verilir. Lakin Türkiyə regional sabitlik və sülh naminə iqtisadi inteqrasiya 
və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq ehtiyacını da rəhbər tutmuşdur. 
Türkiyənin Şimali İraqa yanaşması onun İraqın qalan hissəsi ilə əlaqələr 
qurmasını istisna etmirdi. Əksinə, sabitliyin və sülhün yalnız İraqdakı 
bütün qruplar ilə yaxşı münasibətlərdən qaynaqlanacağına əmin olan 
Türkiyə İraqın şimalındakı kürdlərdən əlavə, sünni və türkmən qrupları 
ilə yanaşı, yeni Bağdad hökuməti ilə də əlaqələrini gücləndirməyə çalışdı. 
Türkiyə hökuməti daha azad şəkildə federal strukturun məyyənləşdiyi 
İraqda fərqli qruplarla fərqli strategiyalara ehtiyac olduğunu dərk etdi 
və İraqdakı bütün tərəflər arasında yaxşı münasibətlərin qurulmasını və 
cəsarətləndirilməsini dəstəkləyərək İraqda hər kəslə əlaqələr qurmağa 
çalışdı. 

İranın nüvə məsələsində Türkiyənin vasitəçilik səyləri

Beynəlxalq ictimaiyyət İranın nüvə silahını inkişaf etdirmə 
qabiliyyətini məhdudlaşdırmaq və bu ölkə ilə “normal” münasibətləri 
saxlamaq üçün yollar axtardığı üçün İranın nüvə problemi on ildən 
artıqdır ki, Yaxın Şərqin gündəmini məşğul edib. Böyük dövlətlər İranın 
nüvə silahı əldə etməsinə mane olacaq razılaşmanı təmin etmək üçün 
İranla danışıqlara illər sərf ediblər. Eyni zamanda, nüvə proqramına 
malik olmaq İran üçün çətin məsələyə çevrilib, çünki beynəlxalq 
ictimaiyyət heç vaxt İranın dəqiq niyyətlərinə əmin ola bilməyib. 
İranın nüvə fəaliyyəti gərginliyin artdığı dövrlər, sanksiyalar və hətta 
zaman-zaman qaçılmaz qarşıdurma əlamətləri ilə davam etdi.25 Türkiyə 
həmişə bölgənin növbəti müharibə və dağıntılar dövrünə qərq olmasının 
qarşısını alacaq imkanlar axtarıb. Yaxın  qonşu kimi İranla çoxəsrlik 
əlaqələri, eləcə də müəyyən məsələlərdə regional rəqibi olan bir ölkə 
olaraq Türkiyə İran və beynəlxalq ictimaiyyət arasında qarşıdurmanın 
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sülh yolu ilə həllini təmin etməkdə milli təhlükəsizlik marağına malikdir. 
Prezident Corc Buş İranı “şər məhvəri”nin bir hissəsi adlandırsa 

da, Prezident Obama uzun müddətdir davam edən nüvə problemini 
həll etmək üçün İranla müzakirələrə söz vermişdi.26 Obama 2009-cu 
ildə prezidentlik fəaliyyətinə başlayanda ikibaşlı diplomatiya həyata 
keçirməyə başladı: həm BMT Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə İrana qarşı 
sanksiyalar tətbiq etməyə çalışdı,27 eyni zamanda razılığa gəlməyin 
yollarını araşdırırdı. Türkiyə o zaman BMT Təhlküəsizlik Şurasının 
qeyri-daimi üzvü idi və beynəlxalq ictimaiyyətlə İran arasında vasitəçilik 
etməyi təklif edirdi. O zaman diplomatik kanallar əsasən bağlanmışdı 
və İranın cavabını öyrənmək üçün yalnız bəzi gizli kanallar açıq idi. 
Obamanın İranı keçmişdə uğursuzluğa düçar olmuş mübadilə sazişi 
ilə razılaşmağa sövq etməsindən sonra Türkiyə Braziliya ilə birgə (o 
vaxtkı BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər bir qeyri-daimi üzvü) İranı 
sazişin şərtlərini qəbul etməsi üçün lobbiçilik etdi.28 İran hökuməti uranı 
zənginləşdirməyin və dinc nüvə texnologiyasını inkişaf etdirməyin 
ölkənin suveren hüququ olduğunu iddia edərək, nüvə problemi ilə 
bağlı danışıqlardan imtina etdi. Gözlənilən qarşılaşmanı nəzərə alanda, 
potensial eskalasiya və müharibə ilə bağlı real qorxu var idi.

Türkiyənin o dövrdəki güclü diplomatik səyləri tam olaraq təqdir 
edilmədi və Qərb dövlətləri arasında Türkiyənin vasitəçiliyinin uğursuz 
olacağı gözləntiləri var idi. Lakin Baş nazir Ərdoğanın bu məsələdə 
şəxsi təşəbbüs göstərməsi (yəni hətta İranın ali dini lideri Xamenei 
ilə təkbətək görüşlər keçirmək üçün İrana səfər etməsi) çoxlarını 
təəccübləndirən nəticə verdi. İran mülki məqsədlər üçün istifadə etmək 
üçün aşağı səviyyəli zənginləşdirilmiş uranın müqabilində Türkiyəyə 
yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş uranın göndərilməsi ilə bağlı razılığa 
gəldi. Razılaşma BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən gözlənilən 
sanksiyaların qəbul edilməsi tarixinə yaxın imzalandığından, ABŞ bu 
sazişin sanksiyalardan qaçmaq üçün İranın bir oyunu olduğunu iddia 
edərək əhəmiyyətini azaltdı. ABŞ faktiki olaraq Türkiyəni diplomatik 
səylərini davam etdirməyə təşviq etmişdi, lakin sonra Türkiyə, 
Braziliya və İranın Tehran Bəyannaməsi ətrafında danışıqları nəzərdən 
keçirməkdən imtina etdi. Türkiyə məyus olmuş və 2010-cu ilin iyununda 
İrana qarşı sanksiyaların əleyhinə səs vermiş,29 Tehran Bəyannaməsində 
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imzasının üzərində dayanmasının lazım olduğunu müdafiə etmişdi. 
Bu, Türkiyənin səsvermədə bitərəf qalacağını gözləyən ABŞ arasında 
diplomatik gərginlik yaratdı. Türkiyə regional sabitlik üçün bu prosesə 
nəinki siyasi kapital və diplomatik səylər sərf etdi, həm də Qərbin 
vəziyyəti gərginləşdirmək cəhdlərinə qarşı çıxdı.

ABŞ-nin sanksiya siyasətini seçməsi qərarı o demək idi ki, İran 
cəza tədbirlərinin ağrısını hiss etməmişdən və nəhayət, danışıqlardan əl 
çəkməmişdən əvvəl Rusiya və Çinlə əməkdaşlıq nəticəsində bir neçə 
il beynəlxalq sanksiya rejimi qurulmalı və davam etdirilməlidir. Bu 
həm də dərin inamsızlığın davam edəcəyi anlamına gəlirdi. İrandakı 
bəzi qruplar ABŞ-nin İranla razılığa gəlməkdənsə, yalnız İran xalqına 
zərər verməkdə maraqlı olduğunu iddia edirdilər.  Bu arqument keçərli 
olmasa da, İran və beynəlxalq ictimaiyyətin bir çox ölkələri arasında 
rezonans doğurdu. ABŞ 2010-cu ilin yayından sonra sanksiya rejimi 
tətbiq etdiyindən, razılaşmanın əldə olunması üçün Obamanın ikinci 
dövr prezidentlik müddətinə, yəni 2015-ci ildə dar nüvə sazişinin 
əldə olunmasına qədər gözləmək lazım gələcəkdi. Əgər Türkiyənin 
səyləri lazımi səviyyədə qəbul edilsəydi və diplomatik razılaşma əldə 
olunsaydı, tərəflər arasında razılaşma daha tez əldə oluna bilər və İranın 
nüvə proqramı sonrakı illərdə olduğu qədər irəliləməzdi.

Sanksiya rejimindən, gərginlikdən və müharibə potensialından 
mənfi təsirlənəcək bölgədə yaşayan Türkiyə regional böhranı həll 
etmək üçün diplomatik enerji və siyasi sərmayə yatırmışdır. Türkiyə 
rəhbərliyi İranın nüvə silahı əldə etməməsini təmin etməyin yeganə 
yolunun təzyiq kampaniyasından çox, ölkənin tələblərə əməl etməsinə 
yönəlmiş diplomatiyadan keçdiyini anlayırdı. Beynəlxalq ictimaiyyətlə 
İran arasında belə yüksək riskli qarşıdurmada Türkiyənin regionda 
münaqişənin həllinə sadiqliyi ən azı nümunəvi idi.

Beynəlxalq ictimaiyyət sanksiyalar rejimini tətbiq etməyə qərar 
verdikdə və Türkiyənin konstruktiv diplomatik səylərindən imtina 
etdikdə, Ərdoğan Türkiyənin Brazilya ilə birgə imza atdığı Tehran 
Bəyannaməsinə hörmət etməkdən başqa çarəsi olmadığını söylədi. 
Bu, Türkiyənin NATO-dakı müttəfiqi ABŞ-nin İranı danışıqlara cəlb 
etmək üçün irəli sürdüyü sanksiyaların əleyhinə səs verməsi ilə bir ilk 
idi. Türkiyə beynəlxalq qanunlar və normalarla yaxşı təsbit edildiyi 
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üçün nüvə proqramına sahib olmaq kimi hüquqları da müdafiə etdi. 
Bu, Türkiyənin prinsipial mövqeyi idi, çünki beynəlxalq ictimaiyyət bu 
hüquqdan İrana qarşı sövdələşmə vasitəsi kimi istifadə etmək, bununla 
da ikili standart yaratmaq istəyirdi. Türkiyənin uranı zənginləşdirmək 
imkanları yox idi və hələ də yoxdur, lakin Türkiyə beynəlxalq sistemin 
norma və prinsiplərinin ardıcıl şəkildə tətbiq olunmasını da müdafiə 
edib. İranın uranı zənginləşdirmə hüququnun inkar edilməsi və ondan 
gələcək danışıqlarda siyasi sövdələşmə vasitəsi kimi istifadə edilməsi 
konstruktiv diplomatiyaya uyğun gəlmirdi. Türkiyə gördü ki, İranla 
beynəlxalq ictimaiyyət arasında qarşıdurmaya son qoymağın yeganə 
yolu xoş niyyət diplomatiyası və beynəlxalq hüququn ardıcıl şəkildə 
həyata keçirilməsidir.

Liviya: Türkiyənin milli maraqları regional sabitliklə  
üst-üstə düşür

Çox az ölkə “Ərəb baharı”nın təsirlərinə qarşı immunitetə   malik 
olduğunu sübut etdi və ərəb dünyasında az sayda lider öz xalqının 
tələblərinə qulaq asaraq ondan sağ çıxa bildi. “Ərəb baharı” Liviyaya 
çatanda ölkə lideri Müəmmər Qəddafi müxalifət qrupları ilə siyasi 
razılaşma əldə etmək əvəzinə, onun rejiminə qarşı üsyan edənlərə misli 
görünməmiş cəzalar veriləcəyini vəd etdi. O, müxtəlif fraksiyaların bir-
birinə qarşı manipulyasiyası yolu ilə onilliklər boyu ölkəni idarə etmiş və 
hakimiyyətinə qarşı hər hansı potensial problemin qarşısını almaq üçün 
bütün vətəndaş cəmiyyətini zəiflətmişdi. Müxalifət dağınıq və rejimin 
gücü qarşısında həssas görünsə də, Liviyada yaşanan qarışıqlıq geosiyasi 
və geoiqtisadi səbəblərə görə diqqətdən kənarda qala bilməzdi. Ölkənin 
neft ehtiyatları onu qlobal enerji bazarlarında əsas oyunçuya çevirdi və 
ərəb ölkələri bu qarışıqlığı öz geoiqtisadi maraqları naminə Qəddafidən 
qurtulmaq fürsəti kimi gördülər. Ölkədəki müxalif qüvvələr Qəddafinin 
misli görünməmiş zorakılıq vədi qarşısında kənar qüvvələri köməyə 
çağırdıqda, Ərəb Liqası ölkə üzərində uçuşa qadağa zonası yaratmağa 
çağırdı30 və beynəlxalq ictimaiyyət bu günə qədər davam edən nəticələrlə 
müdaxilə etmək qərarına gəldi. Türkiyənin son dəqiqəyə kimi siyasəti 
münaqişənin və regional qeyri-sabitliyin qarşısını almaq üçün Qəddafi 
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ilə müxalifət arasında siyasi həll yolu tapmağa çalışmaq oldu. Türkiyə 
rəhbərliyi regional sabitlik və sülh naminə münaqişənin diplomatiya yolu 
ilə həllinə uzunmüddətli sadiqliyini bir daha nümayiş etdirdi.

Liviyada qiyamın ilk günlərində beynəlxalq ictimaiyyət mülki 
insanları qorumaq üçün hərəkətə keçməkdən çəkinirdi. Qorunma 
məsuliyyəti (R2P) prinsipi31 keçmişdə nadir hallarda istifadə olunurdu, 
ABŞ və onun avropalı müttəfiqləri tərəfindən Yaxın Şərqə növbəti hərbi 
müdaxilə etmək istəyi az idi. Türkiyənin Liviyada humanitar və iqtisadi 
maraqları var idi və onları qorumağa çalışırdı.32 Türkiyə iğtişaşlar 
zamanı ölkədə yaşayan 20.000-ə yaxın türk vətəndaşını Liviyadan 
çıxarmaq üçün ən böyük humanitar əməliyyatını həyata keçirdi. Türkiyə 
Qərb müttəfiqləri ilə yanaşı, rejim və müxalifət arasında danışıqlar yolu 
ilə həll tapmağa çalışdı. Türkiyənin cəhdləri Qəddafinin iradəsizliyi 
ucbatından uğursuzluqla nəticələnəndə Ərdoğan Liviya liderini istefaya 
çağırdı.33

Bu cəhdlər NATO əməliyyatı başlamamışdan əvvəl son dəqiqəyə 
qədər davam etdi. Türkiyə Liviya xalqı tərəfindən düşmən ölkə kimi 
görünməmək üçün NATO missiyasının qeyri-hərbi aspektlərini34 
dəstəklədi. Beynəlxalq ictimaiyyət Liviyada müxalifətə və mülki 
insanlara qarşı genişmiqyaslı qırğından və Ərəb Liqasının humanitar 
müdaxilə çağırışının qısamüddətli nəticəsiz əməliyyata çevriləcəyindən 
narahat idi. Rejimin sonu Türkiyənin xəbərdar etdiyi kimi uzunmüddətli 
bölünmüş ölkənin başlanğıcı oldu. Müxalifət əvvəlcə nəzarətdə 
görünürdü, lakin sonra ölkədə dərin fikir ayrılıqları yarandı və bu, 
milli birliyi son onillikdə getdikcə mümkün olmayan nəticəyə çevirdi. 
Liviyada rejim dəyişikliyindən təxminən on il keçməsinə baxmayaraq, 
ölkədə hələ də çoxlu qeyri-müəyyənliklər var. Türkiyə ölkəyə birlik 
gətirəcək qanuni hökuməti dəstəkləmək üçün prinsipial mövqeyini 
davam etdirib. Türkiyə hələ də Tripolidə BMT tərəfindən tanınan milli 
hökumətlə işləyir, Rusiya, BƏƏ və Fransa kimi müxtəlif regional 
oyunçular35 Xəlifə Həfdər kimi bölücü fiqurları dəstəkləyir. Türkiyənin 
BMT tərəfindən tanınan Milli Razılıq Hökumətinə (MRH)36 dəstəyi 
ölkədə növbəti münaqişə və parçalanma dövrünün qarşısını aldı, MRH 
hökumətinin davamını təmin etdi və siyasi danışıqları zərurətə çevirdi. 
Türkiyənin siyasəti sayəsində Həfdər qüvvələrinin Tripolidə qanuni 
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hökuməti zorla ələ keçirməsinin qarşısı alındı.37 Türkiyənin Liviyadakı 
bölünmə, vətəndaş müharibəsi və qeyri-sabitliyə qarşı davamlı siyasəti 
bir daha ölkədə sabitliyə töhfəsini verdi. MRH  hərbi və siyasi cəhətdən 
gücləndirilmişdir ki, bu da ona xarici ölkələrlə bir sıra müqavilələr 
bağlamağa imkan vermişdir. Liviyada on ildir davam edən qeyri-sabitlik 
və vətəndaş müharibəsi zamanı Türkiyə sabitləşdirici güc kimi ortaya 
çıxdı və öz hərbi, siyasi və diplomatik imkanları vasitəsilə münaqişənin 
həlli yollarını davam etdirməyə çalışdı.

Suriya vətəndaş müharibəsi: “Ərəb baharı” Türkiyənin 
qapısında qışa dönür

“Ərəb baharı” Suriyaya gələndə Türkiyə regionda davam etdirilməsi 
imkansız olan avtoritar sistemlərə qarşı baş qaldırmış xalq hərəkatlarının 
yanında idi. Böyük islahatlar və qeyri-demokratik rejimlərlə onların 
xalqları arasında yeni anlaşmalar olmadan qeyri-sabitlik və münaqişə 
qaçılmaz olur. Türkiyənin Misirdəki Mübarək rejimini və Liviyadakı 
Qəddafi rejimini danışıqlara, islahat həyata keçirməyə və müxalifətin 
tələblərinə cavab verən siyasi məkan yaratmağa çağırmasının 
məntiqi belə bir qiymətləndirmə ilə izah olunur: Xalqın iradəsini əks 
etdirməyən idarəçilik bu ölkədə uzunmüddətli sağ qala bilməz. “Ərəb 
baharı” göstərdi ki, insanların siyasi sistemdə iştirakı, islahat tələbi və 
ləyaqət uğrunda mübarizəsi avtoritar sistemlərin qapısını döyür. Bu 
rejimlərin çıxış yolu yox idi və əgər sağ qalmaq istəyirdilərsə, sürətli 
şəkildə islahatlara getməli idilər. Bu, Türkiyənin Suriyada Əsədə də 
tövsiyəsi olmuşdu. Türkiyə də boş durmadı, doqquz ay ərzində rejimi 
ciddi dəyişikliklər həyata keçirməyə inandırmaq üçün çalışdı. Türkiyə 
əvvəlki onillikdə Əsədlə işgüzar münasibət qurmuşdu və hər şey, 
belə demək mümkünsə, son dərəcə çirkinləşməmişdən əvvəl öz təsir 
imkanlarından islahatlara təkan vermək üçün istifadə etdi. Əsədə qarşı 
dərhal mövqe tutmaq üçün beynəlxalq və güclü Amerikanın təzyiqlərinə 
baxmayaraq, Türkiyə münaqişənin həlli üçün siyasi nüfuzundan istifadə 
etməyə çalışdı. Amma Əsəd rejimi nəinki Türkiyənin məsləhətinə qulaq 
asmadı, hətta dinc etirazlara silahla cavab verdi. Əsəd rejimi 2011-ci ilin 
avqustunda Ramazan ayında öz xalqına həyasızcasına hücum etdikdən 
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sonra Türkiyə rejimlə əlaqələrini kəsmək qərarına gəldi və Əsədin 
hakimiyyətinə son qoymağa çağırdı.38

Növbəti bir neçə il ərzində Türkiyə münaqişəyə son qoymaq üçün 
beynəlxalq səylərə rəhbərlik etdi. Ankara problemin diplomatik yolla 
həllini tapmaq üçün müxtəlif beynəlxalq konfranslar, sammitlər və 
toplantılar təşkil etdi. Türkiyə beynəlxalq müdaxiləyə çağırış edərək, 
azlıqların hüquqlarını və müxalifətin tələblərini müdafiə etməyə davam 
etdi.39 Beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyası əsasən təsirsiz oldu və 
milyonlarla suriyalının qaçqın düşməsi ilə nəticələndi. Suriyadan gələn 
regional qeyri-sabitlik və terror təhlükəsi dalğaları idarəolunmaz həddə 
çatdı, çünki ölkə XXI əsrdə bu günə qədər davam edən ən pis humanitar 
böhranın şahidi oldu. Türkiyənin müxalifətə40 dəstək verməsi və Əsəd 
rejiminin daha çox insanlığa qarşı cinayət törətməsinin qarşısını almaq 
üçün çoxtərəfli müdaxilə Qərbin diqqətindən kənarda qaldı. Obama 
administrasiyası müxalifətə dəstək verməyə hazır görünsə də və Türkiyə 
ilə hərbi təlim və silahla təminat üçün planlar hazırlasa da, Prezident 
Obama on birinci saatda fikrini dəyişdi və sahədəki güc balansını 
dəyişdirməkdən geri çəkildi. Obama 2012 və 2013-cü illərdə müxalifəti 
ciddi şəkildə dəstəkləməkdən imtina etdikdə, sahədəki dinamika 
geridönməz şəkildə dəyişdi və Əsəd rejimi öz xalqına qarşı apardığı 
müharibədə məhdudiyyətsiz gücdən istifadə etmək üçün inam qazandı.

Suriya münaqişəsi rejimə qarşı üsyandan bir çox qruplar və beynəlxalq 
terror qrupları arasında davam edən vətəndaş müharibəsinə çevrildi. 
Beynəlxalq ictimaiyyət terror qruplaşmalarına diqqət yetirdi və Əsəd 
rejimi öz mülki əhalisinə qarşı terror tətbiq etsə də, ona icazə verildi. 
Rejim beynəlxalq terror qruplarından da istifadə edərək, müxalifəti 
parçalamaq və dünyaya Suriyada əsl problemin terrorizm olduğunu, 
təmsilçi hökumətin, siyasi hüquqların və ya rejim zorakılığının olmadığını 
göstərməyə çalışdı. Bu dəyişiklik həlledici əhəmiyyət kəsb edirdi, çünki 
münaqişənin beynəlxalq fəaliyyət yolu ilə həll edilməkdənsə, uzun sürən 
vətəndaş müharibəsinə çevrilməsinə imkan verirdi. Türkiyənin bu anlayışı 
və rejimin cinayətlərini aradan qaldırmaq üçün mövqeyi və diplomatik 
səyləri beynəlxalq ictimaiyyəti hərəkətə gətirmək üçün kifayət etmədi. 
Türkiyə beynəlxalq müdaxiləyə sövq etməklə yanaşı, humanitar vəziyyəti 
düzəltmək üçün də qapılarını suriyalı qaçqınların üzünə açdı.
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Beynəlxalq ictimaiyyətin Suriyadakı vətəndaş müharibəsinə son 
qoyulması üçün diqqətsizlik və “fəlakət uğursuzluğu”41 2014-cü ilin 
yazının sonu və payızında İŞİD-in İraqın Mosul şəhərini ələ keçirməsi və 
xilafət yaratmaq üçün Suriyaya daxil olması ilə kəskin şəkildə dəyişdi.42 
İraqdan yayılan dəhşətli görüntülərə böyük ölçüdə cavab vermək üçün 
Obama administrasiyası PKK-nın Suriyadakı qolu olan YPG-yə İŞİD-lə  
mübarizə aparmaq üçün dəstək verməyə qərar verdi.43

2015-ci ilin payızında Rusiyanın Suriyaya müdaxiləsi ilə münaqişənin 
ümumi mənzərəsi bir daha dəyişdi.44 Türkiyə də 2016-cı ilin avqustunda 
sərhədini terror qruplaşmalarından (İŞİD və YPG/PYD-PKK) təmizləmək 
üçün Suriya münaqişəsinə qoşun yeritməklə müdaxilə etmək qərarı 
verdi.45 Qərb müttəfiqləri ümumi böhranı həll etməkdən imtina etdilər 
və Suriyanın şimalında PKK-ya dəstək verməklə Türkiyə ilə çarpaz 
əməkdaşlıq etdikdən sonra Türkiyə rəhbərliyi münaqişənin həlli və bölgədə 
humanitar böhranın aradan qaldırılması üçün diplomatik səylərini davam 
etdirərkən hərbi müdaxilə etməkdən başqa yol görmürdü. Türkiyə Astana 
və Soçi prosesləri vasitəsilə İdlib bölgəsindəki suriyalılara humanitar 
yardım göstərmək üçün Rusiya və İranla birgə çalışdı.46 Bu, Türkiyə 
üçün seçim deyil, zərurət idi. Eyni zamanda, Türkiyə diplomatik səylərini 
BMT qətnamələri ilə siyasi həllə nail olmaq məqsədilə əlaqələndirdi. 
Rusiya ilə hərbi koordinasiyaya baxmayaraq, Türkiyə hələ də Qərb 
müttəfiqlərini Suriyadakı vəziyyəti yerindəcə həll etməyə çağırdı. Strateji 
uzaqgörənliyin olmaması və miqrantların qitəyə gəlməsinin qarşısını 
almaqdan başqa çox əmək sərf etmək istəmədiklərini nümayiş etdirən 
avropalılar kömək etmədilər. Yalnız İŞİD təhlükəsi üzərində cəmləşən 
Obama administrasiyası beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə yanlış siyasət 
yürütdü. Bu şərtlər altında Türkiyə Suriya vətəndaş müharibəsinin sona 
çatması ilə üst-üstə düşən milli maraqlarını təmin etməyə çalışırdı.

Türkiyə yaranan münaqişənin həlli üçün lap əvvəldən Əsəd rejimi 
ilə sıx çalışdı. Rejim öz xalqının tələblərinə məhəl qoymadıqda və 
zorakılığa əl atdıqda, Türkiyə siyasi islahat prosesi yaratmaq üçün 
aylarla davam edən səylərindən əl çəkməli oldu. Bundan sonra 
Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti Suriyada rejimin törətdiyi qırğınları 
və gözlənilən humanitar fəlakəti dayandırmaq üçün hərəkətə keçməyə 
çağırdı. O, Qərb müttəfiqlərini müxalifəti dəstəkləməyə və vətəndaşları 
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qorumaq üçün ölkə daxilində təhlükəsiz zonalar yaratmağa çağırdı. 
Türkiyə həmçinin rejimin ölkədə sabitliyi daha da pozmasının qarşısını 
almaq və münaqişənin sona çatmasına kömək etmək üçün “Suriyanın 
dostları” qrupunu yaratdı. Qərb müttəfiqləri Suriyaya müdaxilə 
etmək üçün beynəlxalq koalisiya yaratmaqdan imtina etdilər və bu, 
milyonlarla məcburi köçkün və qaçqının yaranması ilə nəticələndi. 
Türkiyə Suriyaya müdaxilə çağırışlarında çox vaxt tək qaldı, nəticədə 
Rusiya və İran kimi aktorlar əsas oyunçu oldular. Türkiyə də BMT-nin 
himayə etdiyi Cenevrə prosesini dəstəklədi, lakin siyasi həll olmadığı 
üçün münaqişə uzandı. Qərbin müdaxiləsi olmadığı halda Rusiya və 
İran əsas aktor kimi ortaya çıxanda Türkiyə mülki insanları qorumaq 
üçün Soçi və Astana prosesləri vasitəsilə həmin aktorları cəlb etdi. 
Türkiyənin bu səyləri sayəsində milyonlarla mülki vətəndaş qorundu və 
Əsəd rejimi tam qələbə qazandığını iddia edə bilmədi. Suriyada vəziyyət 
ağır olaraq qalır və Türkiyə beynəlxalq aktorların güclü siyasi iştirakına 
ehtiyac olduğunu qəbul etməyə davam edir. Bu yaxınlarda münaqişənin 
başlamasının onuncu ildönümünü keçirdiyimiz bir vaxtda Türkiyə hələ 
də münaqişənin həlli üçün beynəlxalq ictimaiyyəti cəlb etməyə çalışır.

Türkiyə 2000-ci illərdən bəri Ərdoğanın rəhbərliyi altında mövcud 
olduğu bölgədə və dünyada münaqişələrin həlli istiqamətində beynəlxalq 
səylərin ön sıralarında yer alır. Türkiyə ilk növbədə münaqişələrin 
yaranmasının qarşısını almağa, münaqişə tərəfləri arasında vasitəçiliklə 
razılaşmalara, uzun müddətdir davam edən dondurulmuş münaqişələri 
həll etməyə və davam edən münaqişələrin təhlükəli təsirini idarə 
etməyə çalışır. Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyətin hərəkətə keçməsini və 
regionda sülhü təmin etməkdənsə, çox vaxt böyük dövlətlərin regional 
maraqlarını qorumağa yönəlmiş həll yollarını gözləməmişdir. Sərbəst 
bazar iqtisadiyyatına malik regional güc kimi Türkiyə qonşuluğunda 
sabitlik və sülhün qurulmasına kömək etmək üçün əhəmiyyətli dərəcədə 
diplomatik enerji və milli resurslar yatırmışdır. Bu, türk siyasətçiləri 
tərəfindən həm milli maraqlara, həm də onilliklər boyu müharibə və 
münaqişələrdən əziyyət çəkən bölgənin xeyrinə hesab olunur. Ankara öz 
biznes maraqlarını təşviq etmək, siyasi əlaqələr qurmaq və region xalqları 
arasında xoş niyyəti gücləndirmək üçün nisbətən sabit mühit axtarıb. 
Böhranları idarə etmək və münaqişələri həll etmək üçün Türkiyənin 



 TÜRKİYƏ NİZAMSIZLIQ ÇAĞINDA SABİTLƏŞDİRİCİ GÜC KİMİ  |   131

prinsipial və ardıcıl səyləri böyük nəticələr verdi və humanitar siyasətlərin 
elan edilməsində ölkənin yüksək mənəvi mövqeyə sahib olmasına imkan 
verdi. Bunun əksinə olaraq, beynəlxalq sistem millətlər, etnik qruplar 
və dövlətlər arasında münaqişələrə və mübahisələrə son qoymaq üçün 
münaqişələrin effektiv həlli mexanizmlərini yarada bilmədi.

Bu fəsildə müzakirə edilən nümunə araşdırmaları açıq şəkildə 
göstərir ki, Türkiyə bu mülahizələri qəbul edən münaqişələrin həlli 
yanaşmasını həyata keçirmişdir. Bir çox güclü dövlətlərin “öncə milli 
maraq” anlayışından tamamilə fərqli olaraq, Türkiyə öz milli maraqlarına 
xidmət edəcək sülh və sabitliyə nail olmaq üçün çalışmaqda israrlıdır. 
Türkiyə istər işğallar, ilhaqlar, istər vətəndaş müharibələri, istərsə də 
regional güc mübarizələri olsun, münaqişələrin sülh yolu ilə həlli üçün 
həmişə vasitəçilik etməyə çalışır. Əsasən çılpaq şəxsi maraq siyasəti 
həyata keçirməklə status və güc axtaran dövlətlərdən fərqli olaraq, 
Türkiyə milli məqsədlərinə çatmaq üçün sabitlik əldə etmək vəzifəsi ilə 
beynəlxalq münaqişələrə ardıcıl yanaşır. Bir millətin milli maraqlarını 
təmin etməklə sülh və sabitlik axtarmaq arasında ziddiyyət olmamalıdır. 
Regionlarda sabitliyi pozmağa və öz milli maraqları naminə hakimiyyət 
mübarizəsini manipulyasiya etməyə çalışan beynəlxalq aktorlar bütün 
dünyada sabitlik görüntüsünü təmin edə bilmirlər. Əslində, bu cür yanlış 
siyasət sadəcə olaraq münaqişələrin pisləşməsinə, humanitar böhranların 
dərinləşməsinə, bütün dünyada müharibələrin uzanmasına səbəb olur.
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Son iki onillikdə dünyanın bir çox ölkələrinin siyasi quruluşu 
eyni zamanda beynəlxalq sistemə meydan oxuyan yeni, həm 
də yenidən canlanmış ideoloji və siyasi hərəkatlar tərəfindən 
meydan oxuma ilə qarşı-qarşıya qalmışdır. Başlanğıcda bu 

hərəkatlar daxili siyasi dinamikaya daha təsirli görünürdü, lakin onlar 
tezliklə xarici siyasəti də yenidən formalaşdırmağa başladılar. Bu 
hərəkatlar Qərb cəmiyyətlərində onilliklər ərzində mövcud idi, lakin 
XXI əsrin əvvəllərində onlar yuxudan oyandılar və yeni siyasi qüvvələr 
meydana gətirdilər: 11 sentyabr terror hücumlarına reaksiya, Qərb 
siyasətində sivilizasiyaların toqquşması diskursunun tenoru, yeni qlobal 
terror qruplarının meydana çıxması, 2008-ci ildə baş verən maliyyə 
çöküşü və onun sosioloji postşokları ifrat sağçı, populist və Qərbdəki 
islamofob qruplar.

Ölkədən-ölkəyə bu hərəkatlar təkcə mövcud hökumətlərə deyil, həm 
də dövlət-cəmiyyət münasibətləri ilə bağlı təsəvvürlərə meydan oxumaq 
üçün siyasi qruplar və partiyalar təşkil etməyə başladılar. Onların 
yüksəlişi xalqlar daxilində icmalararası münasibətləri demokratik norma 
və institutları təhdid edəcək şəkildə yenidən qurmağa çalışırdı. Onlar 
öz icmaları daxilində qaçqınlara, əcnəbilərə və müsəlmanlara qarşı 
əvvəllər mövcud olan ayrı-seçkilik xarakterli diskurs və ritorikadan 
istifadə etdilər və sosial medianın yeni formalarının yayılmasından 
faydalandılar. Onlar qaçqınları və müsəlmanları öz cəmiyyətlərinin və 
millətlərinin mədəniyyəti, kimliyi və rifahı üçün mövcud təhlükə kimi 
təqdim etlər. Müsəlmanlara və qaçqınlara qarşı oxşar ritorikalarına 
əsaslanaraq, digər ölkələrdəki oxşar qruplarla transmilli əməkdaşlıq və 
koordinasiya qurdular.

Bu mürtəce hərəkatlar qloballaşma, beynəlxalq koalisiyalar və 
multikulturalizmin artan əhəmiyyəti ilə bağlı geniş yayılmış skeptisizmi 
bölüşürlər. Bu cərəyanların tərəfdarları təkcə multikulturalizmə etiraz 
etmirlər, həm də öz ölkələrinə yad olan hər hansı bir şeyin buraxılmasına 
şübhə ilə yanaşırlar. Onlar sosial müxtəlifliyə təhlükə kimi baxırlar. 
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Bu, bir çox Qərb cəmiyyətlərində o qədər də yeni bir fenomen deyil. 
Artan qloballaşma ilə nisbətən yeni olan odur ki, bu hisslər, adətən, 
kosmopolitizm, müxtəliflik və inklüzivliyə dair elit münasibətdən 
kənarda qaldıqlarını və ya əziyyət çəkdiklərini iddia edən qruplardan 
gəlir. Onların öz cəmiyyətlərinə və hökumətlərinin beynəlxalq 
fəaliyyətlərinə münasibəti əsas siyasi spektrə uyğun gəlmir.

Yeni minilliyin ilk iki onilliyi ərzində bu qruplar dəstək topladı 
və tez-tez qaçqınlar, müsəlmanlar və əcnəbilər haqqında əsassız və 
təsdiqlənməmiş məlumatlar yaydılar. Siyasi kampaniyalarında üstünlük 
təşkil edən qorxu yaratma diskursu öz aralarında birləşmək məqsədli 
mesaj xarakteri daşıyırdı. Son bir neçə ildə dəyişən təkcə bu cür 
hərəkatların potensialı deyil, həm də onların ictimai məkanda daha çox 
görünməsidir1, hətta onların diskursunun bəzi əsas siyasətçilər tərəfindən 
qəbul olunmasıdır. Bu, siyasətçilərin ritorikasına təsir etdi, çünki ifrat 
millətçi siyasətçilər öz mesajlarını kütlələr arasında populyarlaşdırdılar, 
ifrat sağçı mövqelərin yuxarıdan aşağıya təsirini yaratdılar.2 Dünyada 
bu hərəkatlar müxtəlif məqsədlər üçün xüsusi ideologiyalar və ya 
ölkədəki konkret problemlər üçün müəyyən qrupların günah keçisi kimi 
yüksəldilib.

Bu hərəkatlar bir regionda cəmiyyətlər daxilində icmalararası 
və dövlətlərarası münasibətlərə ciddi təhlükə hesab edilsə də, siyasi 
liderlər onlara qarşı sərt mövqe tutmaqdan çəkinirlər. Xüsusən də Qərb 
ölkələrində siyasi spektr üzrə yüksək dərəcədə qütbləşməyə görə, bu 
qruplar qalib və idarəedici koalisiyaların qurulmasında əsas aktorlar 
hesab edilməyə başladılar. Daha təhlükəlisi odur ki, bu qrupların diskurs 
və ritorikası əsas siyasi partiyalar və liderlər tərəfindən öz tərəfdarlarına 
müraciət etmək üçün qəbul edilməyə başlandı. Əsas partiyaların bu 
taktiki hərəkəti siyasi spektr daxilində bu marginallaşmış diskursları 
normallaşdırdı. Beləliklə, bu kənar mövqelər əsas partiyaların seçiciləri 
tərəfindən də mənimsənilməyə başladı. Bu hərəkatlar inkişaf edərək 
milli siyasətdə o qədər təsirli tendensiyalara çevrildi ki, mahiyyətcə 
sonuncunun normallaşmış hissəsinə aid edildi. Prezident Ərdoğanın da 
vurğuladığı kimi, bu cərəyanlar artıq siyasi hesab oluna bilməz, ancaq 
nifrət, xüsusilə də islam və müsəlmanlara nifrətdən irəli gəlir.3

Kifayət qədər qısa müddət ərzində onların diskursları xarici siyasət 
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arenasına da təsir göstərməyə başladı. Əsl problem dünya üzrə bir çox 
analitiklərin bu fenomeni qaçılmaz millətçilik dalğası hesab etməsi və 
onun digər ölkələrə yayılmasının qarşısını almaq üçün hər hansı bir 
həll yoluna məhəl qoymaması idi. Türkiyə də daxil olmaqla yalnız bir 
neçə millət bu çox təhlükəli ifrat millətçi ideologiyanı dayandırmaq 
üçün addımlar atdı. Milyonlarla qaçqına ev sahibliyi etməsinə və böyük 
qaçqın axınının iqtisadi təsirindən əziyyət çəkməsinə baxmayaraq, 
Prezident R.T.Ərdoğan həssas əhalini hədəf alan siyasət dəyişikliyinə 
səbəb olacaq istənilən diskursa və ritorikaya qarşı müqavimət göstərdi. 
Avropanın digər ölkələri kimi, bəzi fürsətçi siyasətçilər də qaçqınlara 
qarşı atmosfer yaratmağa çalışsalar da, türk xalqı Türkiyədə belə bir 
dalğaya qarşı durmağın zəruriliyini kifayət qədər dərk edir. Dünyada 
qaçqın və islam əleyhdarı hərəkatlardan xəbərdar olan Prezident 
R.T.Ərdoğan beynəlxalq ictimaiyyəti bu hərəkatlara qarşı müqavimət 
göstərməyə və həmrəylik nümayiş etdirməyə çağırıb.

İslamofobiya: XXI əsrin xərçəngi

İslamofobiya onilliklərdir ki, dünyanın müxtəlif yerlərində 
mövcuddur. Antisemitizmdə olduğu kimi, islamofob ideologiya da 
müsəlmanlar haqqında davamlı stereotiplər və islam dini ilə bağlı 
qərəzli fikirlər sayəsində davamlı şəkildə yayılıb.4 1980-ci illərdə 
Edvard Səid kimi alimlər Qərb mediasında islamı problemli bir şəkildə 
işıqlandırması dinin və onun tərəfdarlarının tez-tez siyasi zorakılıq 
və terrorizmlə əlaqələndirilməsinə səbəb oldu.5 Bu, müsəlmanların 
terrorçu və ya cinayətkar kimi zorakı xarakterlər kimi təsvir olunduğu 
Qərbin populyar mədəniyyətində də geniş yayılmışdı.6 1990-cı illərdə 
sivilizasiyaların toqquşması ilə bağlı Hantinqton konsepsiyası Qərb 
alimləri və siyasətçiləri arasında geniş yayılmışdı. Bu mülahizəyə görə, 
müsəlmanlar və islam dünyası Qərb sivilizasiyasına “başqası” kimi 
təqdim edilirdi. Müsəlmanlar və islam dünyası təhlükəsizliyə təhdid 
olmaqla yanaşı, Qərb dünyası üçün sivilizasiya və mədəni təhdidlər kimi 
təqdim edilirdi. Bu arqumentin tərəfdarları Qərb sivilizasiyası ilə islam 
dünyası arasında qaçılmaz bir toqquşmanın olacağını iddia edirdilər. 
İslamofobiyanın bu tendensiyaları 11 sentyabr hücumlarından sonra bir 
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çox ölkələrin daxili və xarici siyasətlərində daha çox təsir göstərmiş və 
bununla da dünyanın geosiyasi mənzərəsini dəyişdirmişdir.7

Buş administrasiyası hücumlardan dərhal sonra islam dininə inananlar 
və terrorçular arasındakı əsas ayrılığı aydınlaşdıracağını vəd edərək 
birlik mesajı versə də, müsəlmanları terrorizmlə əlaqələndirən mövcud 
hisslər Amerika cəmiyyətinin bir çox seqmentlərində müsəlmanlara 
qarşı əhval-ruhiyyəni gücləndirdi. Nəticədə, 11 sentyabr hadisəsindən 
sonra ABŞ-də müsəlmanlara qarşı hücumların sayı kəskin artdı.  Federal 
Təhqiqat Bürosunun (FTB) məlumatına görə, 11 sentyabr hadisəsindən 
sonra müsəlmanlara qarşı dini əsaslı nifrət cinayətləri 11 sentyabr 
hücumlarından əvvəlkinə nisbətən 17 dəfə artıb.8 Eyni zamanda, 
müsəlmanlara qarşı ayrı-seçkilik halları da daha tez-tez baş verib.9

Əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlar olan Türkiyə kimi ölkələr 
terrorizmə qarşı mübarizədə ABŞ-yə dəstəyini tez-tez dilə gətirsələr 
də, bu fakt bilinmədi və vurğulanmadı. ABŞ-də ifrat sağçı media 
məsuliyyətsiz şəkildə müsəlmanların 11 sentyabr hücumlarını başqa 
yerlərdə bayram etmələri ilə bağlı ictimaiyyəti yanlış məlumatlandırdı. 
Bu iddia 15 ildən çox keçəndən sonra Nyu Cersidəki müsəlmanların 
Dünya Ticarət Mərkəzinin dağılmasını bayram etdiklərini və belə bir 
mitinqin şahidi olduğunu iddia edən keçmiş Prezident Tramp tərəfindən 
təkrarlandı. Bununla belə, media görüntülərinin heç biri bu iddianı 
dəstəkləmək üçün bir sübut ortaya qoya və Nyu Cersi hüquq-mühafizə 
orqanları da bunu təsdiq edə bilmədi. Buna baxmayaraq, iddia ultra-
mühafizəkar şərhçilər tərəfindən tez-tez təkrarlanarkən sosial media 
istifadəçilərinin və media orqanlarının ifrat millətçi təbəqələri arasında 
yayıldı.10 Bu iddiaların yayılma asanlığı və Amerika cəmiyyətinin bəzi 
təbəqələrinin bu iddialara inanmaq istəyi müsəlmanlara qarşı dərin 
skeptisizm və şübhənin gücünü nümayiş etdirirdi.

11 sentyabr hücumlarından sonrakı on il ərzində bu antimüsəlman 
hisslərin Qərb ölkələrində cəmiyyətə və siyasətə təsiri özünü göstərdi və 
bununla da XX əsrin ikinci yarısından etibarən ifadə olunan və inkişaf 
etdirilən dəyər və prinsipləri aşındırdı. Avropa və ABŞ-dəki siyasətçilər 
müsəlman əhalinin profilinin yaradılmasını müzakirə edərkən, ifrat 
millətçi qruplar müsəlmanları Qərb sivilizasiyası üçün təhlükə kimi 
təqdim edirdilər.11 Bu qruplar bütövlükdə beynəlxalq terrorizmlə 
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mübarizəyə diqqət yetirmək əvəzinə, öz mövqelərini mədəni relativist 
perspektivdən istifadə edərək möhkəmləndirməyə çalışırdılar.12 İfrat 
millətçi qruplara görə, bir çox Qərb dövlətləri öz vətəndaşlarının 
təhlükəsizliyinə qarşı “islam təhlükəsi”nin ilkin əlamətlərini ehtiva 
etmək üçün ehtiyat tədbirləri görüblər, lakin bu, kifayət deyildi. Onlar 
islamı və müsəlmanları Qərbin həyat tərzini ortadan qaldıracaq ciddi 
bir mədəni təhlükə kimi görürdülər. Bu təhlükə potensial olaraq radikal 
qrupların terror təhlükəsindən daha təhlükəli və ekzistensial idi. İfrat 
millətçilər və populistlər mədəniyyətlərarası müharibə istəyirdilər və 
müsəlmanlar bu müharibənin ən sonunda olacaqdılar.

O vaxtdan bəri antimüsəlman münasibətin artmasına bir sıra 
amillər təsir göstərdi. Birincisi, müsəlmanlara qarşı törədilən nifrət 
cinayətlərinin sayı artıb.13 Hər hansı bir terror hadisəsi baş verdikdə 
Qərbi Avropanın və ABŞ-nin müxtəlif şəhərlərində müsəlmanlara qarşı 
nifrət cinayətləri rəqəmlərinin artması baş verir.14 Məsələn, hesabatların 
birində göstərilir ki, 2015-ci ildə Paris terror hücumlarından dörd həftə 
sonra ABŞ-də müsəlmanlara qarşı 45 nifrət cinayəti törədilib,15 şəxslər, 
islam mərkəzləri və məscidlər əsas hədəf olmuşdur. Hüquq-mühafizə 
orqanlarının araşdırmalarına baxmayaraq, Avropa və ABŞ-dəki 
siyasətçilər ictimai rəydə islamofobiyanın yüksələn tendensiyasının 
qarşısını almaq üçün fəal şəkildə müdaxilə etməyiblər.16 İkincisi, ifrat 
millətçi siyasətçilər və qruplar xüsusilə İŞİD-in güclənməsi və onun 
Qərb ölkələrində törətdiyi terror hücumlarından sonra müsəlmanlara 
“adi şübhəli” kimi yanaşırlar.17 Terrorizmin köklərini ortadan qaldırmaq 
və terrorçuların toplanması, maliyyələşdirilməsi və daşınmasının 
qarşısını ala biləcək effektiv beynəlxalq əməkdaşlığın təşkili yerinə bir 
çox ölkələr günah keçisi tapmağa tələsdilər.18 Bir çox dövlət liderləri 
üçün bu, terror hücumlarının qarşısının alınması və onlara cavab 
verilməsi baxımından asan və əlverişli yol idi. 

Müsəlman səyahətçilərin neqativ profilini yaratmaq tez-tez istifadə 
olunan strategiyaya çevrilib. Xəbər agentlikləri müsəlman səyahətçilərin 
nəqliyyat təhlükəsizliyi agentləri və sərhəd nəzarəti orqanları tərəfindən 
sui-istifadə və ya ayrı-seçkiliyə məruz qalması ilə bağlı tez-tez xəbər 
verir. Müsəlmanlar bu ayrı-seçkilik aktını “müsəlman olaraq səyahət 
etmək”dən irəli gəldiyini düşünürlər.19 Qərb ölkələrindəki bəzi insan 
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haqları təşkilatları ölkələrin bu siyasətlərini dəyişdirmələrini  tələb 
etdilər, lakin hökumət rəsmiləri bu cür məhdudlaşdırıcı tədbirləri 
təsdiqlədiklərini ifadə edərək şərik olaraq qalırlar.20 Daxili təhlükəsizlik 
qurumları bu cür tədbirlərin həyata keçirildiyini açıq şəkildə inkar 
edir, lakin müstəqil araşdırmalar bunun əksini sübut edir.21 Bu arada, 
Qərbdəki bəzi siyasətçilər öz ölkələrində müsəlmanlara daha da sərt 
nəzarət üçün mübahisə etməyə davam edirlər.22 Bu, müsalmanlara və 
onların QHT-lərinə qarşı nəzarətin artmasını da əhatə edir.23

Ayrı-seçkilik siyasətinin bu ikinci dalğasında vəzifə arzusunda 
olan namizədlər üçün islamofobiya yüksəlmək adına legitimlik 
səbəbi oldu. Müsəlmanların cəmiyyətin rifahı üçün təhdid kimi 
konseptuallaşdırılması daha dərin ictimai müzakirələrə səbəb oldu və 
mühafizəkar siyasətçilər “bu problemlə məşğul olmaq üçün” daha çox 
məhdudlaşdırıcı və ayrı-seçkili həll variantlarını təklif etdilər.24 2016-
cı ildə keçirilən prezident seçkilərində Tramp müsəlmanların ABŞ-yə 
girişinə qadağa qoyulmasını təklif etdi və bununla da daha çox seçici 
səsi toplamğa nail oldu. O, prezident seçildikdən sonra “müsəlman 
qadağası” variantını işə saldı.25

İslamofobiya dalğaları xüsusilə Suriya, İraq və Əfqanıstandan gələn 
son qaçqın böhranları kontekstində Avropaya çatdı. İdeoloji mövqelər 
bütün qitədə antiimmiqrasiya və antimüsəlman qruplar arasında üst-
üstə düşür.26 Yaxın Şərq və Şimali Afrikadakı münaqişə zonalarından 
Avropaya qaçqın axını zamanı və ondan dərhal sonra böyük bir antiqaçqın 
dalğası baş verdi və antimüsəlman əhval-ruhiyyəsi də eyni sürətlə 
yayıldı. Almaniya, İngiltərə, Fransa və İspaniyanın böyük şəhərlərində 
baş verən terror hücumları bu hisslərin sürətlə artmasına səbəb oldu. 
Avropada müsəlmanlar haqqında aparılan araşdırmalar göstərib ki, 
avropalıların böyük bir qrupu müsəlmanları təhlükə kimi qəbul edir. 
Belə sorğuların birində Almaniya və İsveçrədə respondentlərin demək 
olar ki, 50 faizi islam dinini təhlükə hesab edib.27

Antiiimmiqrasiya qrupları qaçqınları təkcə Avropa xalqı üçün iqtisadi 
və təhlükəsizliyə təhdid kimi deyil, həm də Qərb dövlətlərinin mədəni 
bütövlüyü28 və tanınmış “həyat tərzi” üçün ekzistensial təhdid kimi 
təqdim edərək,29 Avropa ölkələrində müsəlmanlara qarşı mesajlarla çıxış 
edirlər. Bu “mədəni təhlükə” anlayışı qismən bəzi Avropa hökumətlərinin 
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müsəlmanların dini azadlıqlarını məhdudlaşdıran qanunlar qəbul 
etmək cəhdlərinə səbəb oldu.30 Fransada və İspaniyada  islam və Qərb 
münasibətləri ilə bağlı aparılan araşdırmalarda iştirak  edənlərin 60 faizi 
islamın Qərblə uyğun gəlmədiyinə inandığını bildirib. Eyni araşdırma 
göstərdi ki, bu islam anlayışı müsəlman anlayışına da daha geniş təsir 
edib. Müvafiq olaraq, Avstriyada respondentlərin təxminən üçdə biri 
müsəlman qonşuya sahib olmaq istəmədiklərini bildirib.31 Avropa 
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmi hesabatlarında da Qərb 
ölkələrində müsəlmanlara qarşı mənfi münasibət və nifrət cinayətlərinin 
intensivləşdiyi vurğulanıb.32

Antiqaçqın və antimüsəlman əhval-ruhiyyəsinin artması öz seçici 
qruplarını yaratmaq üçün seçki prosesində iştirak edən ifrat sağçı 
siyasətçilər üşün bir vasitə oldu.33 Təəssüf ki, islamofobiya seçiciləri 
islamdan və müsəlmanların mövcudluğundan qaynaqlandığını iddia 
etdikləri təhdidlərə qarşı daha diqqətli olmağa çağıran uğurlu kampaniyalar 
aparan siyasətçilərin olduğu hər bir Avropa ölkəsində yayılmışdır.34 Bəzi 
siyasətçilər seçilməsələr də xüsusi olaraq müsəlmanlar üçün din azadlığı 
hüququnu məhdudlaşdıracaq antimüsəlman qanunlar qəbul etmələri üçün 
seçicilərini qanunvericilərə təzyiq göstərməyə çağırırlar.35 Pyu Tədqiqat 
Mərkəzinin hesabatlarından birində müsəlmanlara qarşı ən böyük 
məhdudiyyət qoyulmasında artımın Avropada yaşandığı iddia edilirdi. 
Hesabat göstərir ki, hökumətin tətbiq etdiyi dini məhdudiyyətlərlə bağlı 
Avropanın göstəriciləri 10 il ərzində iki dəfə artıb. Bu məhdudiyyətlər 
hətta digər konfessional icmalara da şamil olunan dildə danışılsa belə, 
onların əksəriyyəti müsəlmanlara təsir edib.36

Bəzi ölkələr “tamamilə və ya müəyyən şəraitdə (məsələn, ictimai 
xidmət sahəsində və ya rəsmi sənədlər üçün fotoşəkillərin çəkilməsində) 
dini simvolların və ya dini geyimlərin geyinilməsini” qadağan ediblər.37 
Fransa hökumətinin hicab örtməyi qadağan etmək haqqında qərarı dini 
azadlıqların daha ciddi şəkildə məhdudlaşdırılması ilə müşayiət olunan 
ilk addımlardan biri idi.38 Sonradan Fransa hökuməti xalqın dəstəyini 
qazanmaq üçün daha sərt tədbirlərə əl atdı.39 Digər hökumətlər də 
müsəlmanların dini azadlıqlarına qarşı eyni şəkildə hərəkət etdilər. Bu 
qanunvericilik və qətnamə formaları bütün Avropada güclü reaksiya 
yaratmadı. Bu qətnamələr qarşısında hər bir hərəkətsizlik digər ölkələrin 
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ifrat sağçı siyasətçilərini də oxşar tədbirlər görməyə, müsəlmanların və 
qaçqınların bu ölkədə yaşamasını çətinləşdirməyə sövq edirdi.

İslamofobiyanın artması təkcə Avropa və Qərb dövlətlərinin 
problemi deyil. Oxşar münasibət son iki onillikdə dünyanın müxtəlif 
yerlərində də artmağa və güclənməyə başladı. Bununla belə, bəzi 
hallarda bu qeyri-Qərb islamofobiya nümunələrinə kifayət qədər diqqət 
yetirilmir. Son iki onillikdə Asiya ölkələrində aşağıdan yuxarıya, eləcə 
də hökumət tərəfindən maliyyələşdirilən antimüsəlman münasibət 
və hisslərin mənbələri sürətlə artmışdır. Bu ölkələrdə müsəlman 
azlıqlarla bağlı onilliklər boyu problemlər mövcud olsa da, hökumətlər 
müsəlman qruplarının dini və siyasi azadlıqlarını daha da sıxışdırmaqla 
islamofobiyanın qlobal artımından istifadə etməyə başladılar.

Hindistan kimi ölkələrdə antimüsəlman meyillər güclənib, bunu 
Kəşmirin mühasirəsi də sübut edir.40 Hindistan hökuməti yeni 
vətəndaşlıq qanunları təklif edib. Bu qanunlar müsəlman əhalinin 
etirazı ilə qarşılanıb və hökumət buna cavab olaraq etirazçılara qarşı sərt 
tədbirlər görüb.41 Myanmada silahlı qruplar Myanma ordusu ilə birlikdə 
müsəlman Rohingya xalqlarının icmalarına hücum etdilər. Onların 
müsəlman azlığı etnik təmizləmə cəhdi Banqladeşdə böyük bir qaçqın 
böhranına səbəb oldu.42 Bu ölkələrdə “islam təhlükəsi” diskursu Qərb 
və Avropa ölkələrində olduğu kimi sürətlə yayıldı. Müsəlmanlar bu 
ölkələrdə “adi şübhəlilər” kimi qəbul edilməyə və marjinallaşdırılmağa 
başladılar.

Bu islamofob və qaçqınlara qarşı münasibətin dili xarici siyasət 
müzakirələrində də öz əksini tapdı. Birləşmiş Ştatlarda müsəlmanlara 
qarşı qadağalar ABŞ və əsasən müsəlmanların yaşadığı səkkiz ölkə 
arasında böyük diplomatik böhrana səbəb oldu.43 ABŞ-də artan 
antimüsəlman əhval-ruhiyyə həm də ölkənin qlobal imicinə təsir edərək, 
artıq mövcud olan antiamerikanizmi daha da gücləndirdi. Fransada 
dövlət tərəfindən dəstəklənən islamafobiya Fransa ilə müsəlman ölkələri 
arasında böhrana səbəb olub. Bu, bir fransız məktəb müəlliminin 
ekstremistlər tərəfindən öldürülməsilə Fransa  rəsmi orqanlarının onlarla 
reyd keçirməsindən və müsəlmanlara yardım qruplarının bağlamasından 
sonra daha aydın görünür. Prezident Makronun hadisədən sonra verdiyi 
açıqlamalar müsəlman ölkələri tərəfindən təhqiramiz hesab edilib və 
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bəziləri Fransaya qarşı nümayişlər keçirib. Bəzi müsəlman ölkələrinin 
hökumətləri Makronun islama qarşı mövqeyinə sərt reaksiya veriblər. 
Türkiyə Prezidenti R.T.Ərdoğan və Pakistanın Baş naziri İmran Xan 
Makronun mövqeyini açıq şəkildə tənqid ediblər.44

Antimüsəlman və islamofob diskurs dalğaları Qərb ölkələrində 
digər radikal hərəkatlara paralel inkişaf etdi. Xüsusilə 2008-ci il qlobal 
maliyyə böhranından sonra ifrat millətçi qruplar öz ksenofob mövqeləri 
üçün dəstək topladılar. Maliyyə və iqtisadiyyat üzrə bir çox ekspertlər 
və rəsmilər 2008-ci ildəki iqtisadi çöküşün necə dayandırılacağına və 
nəticələrinin ortadan qaldırılacağına diqqət yetirsələr də, onlar iqtisadi 
böhranın sosial sarsıntılarını dərk edə və onlara qarşı hərəkətə keçə 
bilmədilər. 2008-ci il iqtisadi böhranının ən mühüm iqtisadi və sosial 
nəticələrindən biri bütün dünyada işsizliyin artması oldu. İşsizlik 
səviyyələri iqtisadi problemlərin günahkarları kimi mühacirlərin və 
qaçqınların günah keçisi kimi ksenofobik arqumentləri qəbul edən 
auditoriyanı gücləndirməyə kömək etdi.45

Almaniyada XX əsr tarixində xüsusi hal sayılan ifrat sağçı, irqçi 
və ksenofobik hərəkat 2017-ci il seçkilərində üçüncü ən böyük partiya 
statusunu qazandı.46 Bu nəticə ifrat millətçi siyasət müşahidəçilərini 
təəccübləndirdi, çünki cəmiyyətin ifrat sağ təmayüllü qrupların potensial 
təhlükəsini kəskin şəkildə dərk etdiyi Avropada Almaniya istisna hesab 
olunurdu.47 Kampaniyada islamofobik, ksenofobik və miqrantlara qarşı 
şüarlar Fransada Le Penin Milli Birlik Partiyasının da daxil olduğu digər 
ölkələrdəki ifrat sağ təmayüllü partiyaların ortaq devizi idi. Bu partiyalar 
yoxsul siniflərdən olan seçicilərin, immiqrantların və qaçqınların 
onların dolanışıq vasitələrinə yarada biləcəyi potensial təhlükələri 
təqdim etməklə, antiimmiqrant narahatlıq hisslərini effektiv şəkildə 
alovlandırdılar. Daha əhəmiyyətlisi, tədqiqat göstərdi ki, qaçqınlar və 
mühacirlərə bu qruplar tərəfindən siyasi maraqlar naminə müsəlman 
kimi mənfi rəftar edilir, burada onlar ksenofobiya və islamofobiyanı bir-
birindən faktiki olaraq ayrılmaz hala gətirməyə çalışırlar.48

Avropada aqressiv antiimmiqrant platformasından çıxış edən ifrat 
millətçi qruplar Aİ-nin siyasətində və əsas gündəm məsələlərində 
daha böyük təsirlərə malik oldular. Ən bariz nümunə qismən anti-
qaçqın ritorikasına görə Böyük Britaniyanın Aİ-dən çıxmasına səbəb 
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olan Breksit referendumudur. Bu ritorika islamofob və ksenofobik 
hərəkatları cəsarətləndirdi və suriyalı qaçqınların mövcudluğu ilə 
bağlı narahatlıqlara səbəb oldu.49 Başqa yerlərdə qorxuya əsaslanan 
arqumentlərlə beynəlxalq ittifaqlara şübhə ilə yanaşıldı və bu da öz 
növbəsində təcridçilik əhval-ruhiyyəsini gücləndirdi. Bu qruplar nadir 
hallarda etiraza səbəb olan  dəqiqləşdirilməmiş məlumatlara əsaslanaraq 
bu cür narahatlıq və qorxuları ictimaiyyətə çatdırmaq üçün mediadan 
aktiv istifadə edirdilər. Bu qruplar sosial media platformalarından istifadə 
edərək qaçqın və mühacirlərə qarşı küçə siyasəti, nümayişlər və hücumlar 
taktikasını da tətbiq edirdilər.50 Onlar hətta artıq uzun müddətdir ölkədə 
məskunlaşmış və dolanışığını təmin edən mühacirləri hədəfə alırdılar. 
Xarici və fərqli olan hər şeyə hücum etməyə gəldikdə, ifrat sağçı və 
ksenofob qruplar öz ölkələrində yaşayan yeni gələn qaçqınlarla ikinci 
və ya üçüncü nəsil miqrantlar arasında fərq qoymurlar. Bu “effektiv 
təşviqat” nəticəsində onlar seçicilərin əksəriyyətini Britaniyanın Avropa 
İttifaqından çıxmasını dəstəkləməyə inandıra bildilər.

Bu qruplar  törətdikləri ekstremizm aktları (məsələn, fərdləri 
və ya kiçik qrupları hədəf alan nifrət cinayətləri) və məişət 
terrorizmi (məsələn, aktiv, daha sıx məskunlaşan toplaşma yerlərinə 
koordinasiya edilmiş hücumlar) vasitəsilə əsas təhlükəsizlik risklərini 
daha da artırdılar. Məsələn, 2011-ci il iyulun 22-də Anders Berinq 
Breyvik Utoya adasındakı yay düşərgəsində İşçi Gənclər Liqasının 
69 iştirakçısını güllələyərək öldürdü. Bundan əvvəl  isə o, Oslonun 
hökumət binasında bomba yüklü avtomobili partladaraq səkkiz 
nəfəri öldürdü və Norveç öz tarixində ən dəhşətli terror aktını yaşadı. 
Breyvik gündəliklərində, sosial şəbəkələrdəki paylaşımlarında və 
daha sonra məhkəmədə “Avropanın islamlaşması”nı Avropa ölkələri, 
onların mədəni irsi və təhlükəsizliyi üçün əsas təhlükə hesab edərək, 
qaçqınların Qərb sivilizasiyaları üçün yaratdığı təhlükəni vurğuladı. O 
dedi: “Biz bilirik ki, müsəlmanlar əhalinin təxminən 50 faizini təşkil 
etdikdən sonra böyük insan iztirabları ilə nəticələnəcək bir münaqişə 
olacaq”.51 Breyvikin gündəliklərində yazdığı sui-qəsd nəzəriyyələri 
başqa yerlərdə ifrat millətçi ekstremistlər tərəfindən paylaşılacaq 
və yayılacaq.  Breyvik müsəlmanların “demoqrafik cihadı” təmsil 
etdiyini irəli sürərək, xristian əhalini əvəz etmək strategiyasının bir 
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hissəsi kimi müsəlmanların qitədə öz əhalisini qəsdən artırdıqlarını 
irəli sürdü. Breyvikə görə, müsəlmanlar “nəzarətsiz miqrasiya və 
nəzarətsiz çoxalma” vasitəsilə bu məqsədə nail olublar. Breyvik iddia 
edib ki, Avropadakı müsəlmanlar müəyyən həddə çatdıqdan sonra 
qonşularını, yəni xristianları öldürməyə başlayacaqlar. Breyvik bunu 
bütün Avropaya yayılacaq nümunə kimi təsəvvür edirdi. Avropadakı 
demoqrafik dəyişikliklərlə bağlı təsdiqlənməmiş statistik məlumatları 
təqdim etdikdən sonra o, avropalı qadınların artıq müsəlmanlar 
tərəfindən təhqir olunduğunu, qarət edildiyini və hətta zorlandığını 
müdafiə edirdi.52 Breyvikin çıxışı hantinqtonçuların sivilizasiyaların 
toqquşması konsepsiyasına bənzəyirdi. O, zorakılığı qanuniləşdirmək 
və başqalarını onun arqumentlərini qəbul edib onlara əməl etməyə 
sövq etmək və səfərbər etmək üçün yazılarında xristian təlimlərinə və 
müqəddəs kitablara istinadlar edirdi.53 Sivilizasiyaların toqquşması 
arqumentində olduğu kimi, o iddia edirdi ki, qlobal qarşıdurma 
müsəlmanlar və xristianlar arasında qaçılmazdır. Onun sui-qəsd 
nəzəriyyələrinin davamçıları və Avropada bu cür xəbərlərə inananlar 
çox olsa da, bütün Avropa hökumətləri bu qrupların yaratdığı təhlükəyə 
kifayət qədər diqqət yetirmirdilər. Ancaq bir neçə ildən sonra bu sui-
qəsd nəzəriyyələri alov kimi yayılmağa başladı və ifrat sağ təmayüllü 
siyasi partiyaların şüarına çevrildi.

2019-cu ildə Yeni Zelandiyada Kraystçörçdəki məsciddə baş 
vermiş analoji terror aktında 50-dən çox adam həlak olmuşdu. Yeni 
Zelandiyadakı terrorçunun profili Breyvikin profilindən çox da 
fərqlənmirdi. Sosial şəbəkələrdəki paylaşımlarında və gündəliklərində 
cinayətkar Brenton Harrison Tarrant qaçqınların Avropa mədəniyyəti və 
sivilizasiyası üçün təhlükəsini xatırladaraq Breyvikin arqumentlərinə 
istinad edib. Onun onlayn yerləşdirdiyi manifestində “Böyük 
yerdəyişmə” adlı şüar Avropadakı anti-immiqrant qruplar arasında 
rezonans doğurmuşdu. O yazırdı: “Avropa xalqları məhv olur və onların 
yerinə fərqli, aşağı və təhlükəli mədəniyyətə malik olan mühacirlər 
gəlir”.54 Manifestdə müsəlmanların davam edən miqrasiyasına görə 
Avropa ölkələrində demoqrafik və mədəni tənəzzüldən də bəhs 
edilirdi. Bu yerli terrorçu bir daha ağdərililər arasında aşağı doğum 
səviyyəsi ilə müsəlmanların kütləvi immiqrasiyası arasında əlaqə 
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quraraq bu ikisini avropalılar üçün təhlükə elan etdi. Tarrant əlavə 
edib ki, bu hallar üstünlük təşkil edən ağ irq üçün iqtisadi problemlər 
yaradıb və avropalıların iqtisadi rifahını və sosial vəziyyətini təhdid 
edir.55 O, bunun  müsəlmanlar tərəfindən törədilən “ağ soyqırım”, 
ağ irqin məhv edilməsi ilə nəticələnəcəyini müdafiə etdi. Breyvikdə 
olduğu kimi, Tarrant da islamı zorakı bir din, müsəlman immiqrantları 
və qaçqınları təcavüzkar kimi təsvir edərək, müsəlmanlara qarşı tətbiq 
etməyi planlaşdırdığı zorakılığı qanuniləşdirməyə çalışdı.56 Tarrant 
Avropa üçün əhəmiyyətli bir təhlükə olaraq Türkiyəni də hədəf aldı. 
O, sivilizasiyaların toqquşması diskursunun arqumentlərini təkrarladı 
və bu, bir çox ifrat millətçi ekstremistlər üçün əsas oldu. Çünki 
onlar öz hökumətlərinə mövqelərini qəbul etdirməyə və beynəlxalq 
münasibətlərlə bağlı siyasətlərinə yenidən baxmağa təzyiq göstərdilər. 
Tarrantın manifesti ifrat millətçi terrorizm və ekstremizmin transmilli 
xarakterini nümayiş etdirdi.

Radikal sağın iddialılığı daxili siyasət dairələrində olduğu kimi, 
xarici siyasətdə də oxşar “biz onlara qarşı” yanaşmasını güdürdü.  Daha 
əvvəl qeyd olunduğu kimi, “başqaları” müxtəlif ölkələri və beynəlxalq 
təşkilatları əhatə etməklə kifayət qədər geniş şərh edilə bilər. Beləliklə, 
beynəlxalq əlaqənin istənilən forması şübhə doğurur və “öncə millət” 
hərəkatlarının yüksəlişini təbliğ edən bu qruplar tərəfindən şübhəli 
hesab edilir. Trampın “Amerika Birinci” hərəkatı xarici siyasətdə bu 
münasibətin ən əhəmiyyətli simvolu olsa da, başqa yerlərdə ifrat sağ 
təmayüllü hərəkatlar Amerika ideologiyasını paylaşırdılar. Onların 
yanaşmaları oxşar prinsiplərə uyğun idi. Bu qruplar hesab edirlər 
ki, beynəlxalq sistem və digər dövlətlər öz xalqlarının varlığına və 
rifahına böyük təhlükə yaradır. Milləti bu təhlükələrdən qorumaq 
üçün bu qruplar qloballaşmanın təhlükələri və onun milli maraqlara 
necə təhlükə yaratdığı barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmalıdırlar. 
Onların düşüncəsində milli maraqlardan daha çox qlobalizmi müdafiə 
edən elitalar öz millətlərinin maraqlarını düşünməyən xarici agentlər 
kimi çıxış edirlər. Onların fikrincə, beynəlxalq münasibətlərdə hər iki 
tərəfin uduşlu çıxdığı vəziyyəti təsəvvür etmək mümkün deyil. Onlar 
hesab edirlər ki, beynəlxalq münasibətlər sıfır məbləğli bir oyundur 
(zero sum game) və siyasətçilər beynəlxalq səylərlə məşğul olmağa 
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cəhd etdikdə, bu cür tədbirlərə ehtiyatla yanaşmalı və “öncə millət” 
yanaşmasının üstünlüklərini nəzərə almalıdırlar. Dünyada bir çoxları 
qlobal problemlərin dövlətlərin sıx əməkdaşlığı və koordinasiyasını 
zəruri etdiyini etiraf etsə də, ifrat millətçi qruplar üçün iqlim dəyişikliyi 
və pandemiya kimi məsələlər milli problemlərdən üstün tutulmamalıdır. 
Bu cür qruplar qlobal məsələlərə yanaşmalarında seçici izolyasiyaya 
üstünlük verirlər. Böhranda çətinliklərə son qoymaq üçün hər hansı 
humanitar müdaxilə və ya beynəlxalq əməkdaşlıq bir ölkənin xarici 
siyasətində qəbuledilməz hesab edilməlidir - bu, son iyirmi ildə dominant 
mövqeyə malik olan bir mövqedir, çünki bir çox ölkələr humanitar 
səyləri mühüm xarici siyasət təşəbbüsləri kimi davam etdirməkdən 
çəkinirlər. 

“Öncə millət” yanaşması milli maraqların müdafiəsi üçün beynəlxalq 
institutlardan təlimat və ya rəy istəməyə ehtiyac olmadan təktərəfliliyi 
vurğulayır. İfrat millətçi qruplar iddia edirlər ki, müttəfiqlərlə 
məsləhətləşmələr və ya problemlərə kollektiv həll yolu tapmağa 
çalışmaq ideal həll yolu deyil. Müvafiq olaraq, çoxtərəfli parametrlər 
vaxt aparır və milli maraqların qorunması üçün səyləri lazımsız olaraq 
uzadır. Şübhə o qədər güclüdür ki, xalqlar arasında davamlı əməkdaşlığa 
nail olmaq getdikcə çətinləşir. Bu qruplar üçün beynəlxalq məsələlərdə 
əməkdaşlıq yalnız o zaman mümkündür ki, digər dövlətlər beynəlxalq 
əlaqələri həyata keçirməmişdən əvvəl öz ölkələrinin maraqlarını təmin 
etmək yolunda addım atsınlar.  Bununla belə, reallıq ondan ibarətdir ki, 
xalqların müqəddəratının insanlara ümumi təsiri (yəni iqlim dəyişikliyi 
və pandemiya) məsələlərində necə bir-birinə qarışdığını nəzərə alsaq, 
onların yanaşması praktiki deyil. İslamofobiyanın ifrat sağçı ifadələri 
və qeyd-şərtsiz təcridçilik perspektivləri geosiyasi mənzərənin və 
beynəlxalq institutların sabitliyinin pozulmasında öz rolunu oynayıb.

Türkiyə Avropada bir çox ksenofob və islamofob hərəkatların 
yarandığı gündən bu yana onun əleyhinə mövqe nümayiş etdirilməsi 
haqqında xəbərdarlıq edib. Bu qruplar Avropada Türkiyəni və türkləri 
özgələşdirir. Birincisi, bir çox antiimmiqrant qruplar üçün türk diasporu 
Avropa ölkələrinin ənənəvi demoqrafik profili üçün ən böyük təhlükəni 
təşkil edir, alman ifrat millətçi qrupları uzun müddət türk mühacirlərinə 
qarşı bu əhval-ruhiyyəni saxlayanlara nümunədir. Eyni zamanda, Avropa 
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hökumətləri bu dinamikaya məhəl qoymadılar. Almaniyadakı ifrat sağçı 
ekstremistlər konspiroloji nəzəriyyələr vasitəsilə öz ölkələrində qorxu 
yaradaraq Türkiyənin Aİ-yə üzv olması və ya alman rəsmilərinin viza 
qaydalarını liberallaşdırması halında immiqrasiyaya nəzarət etmək 
və ya onu dayandırmağın çətin olacağını iddia edirlər. Bundan əlavə, 
Almaniyadakı türk mühacirlərinin uğurları və onların ictimai təsirləri 
Almaniyadakı millətçilərin statusu üçün əhəmiyyətli təhlükələr kimi 
qəbul edilmişdir.

İfrat sağ təmayüllü qruplar türklərin Avropada ikinci dərəcəli vətəndaş 
olaraq qalmasına üstünlük verirlər. Nəticədə türk icma mərkəzləri və türk 
vətəndaşları təkcə Almaniyada deyil, qitənin başqa yerlərində də nifrət 
cinayətlərinin hədəfinə çevrilib. İfrat sağ təmayüllü qruplar Türkiyənin 
digər Avropa dövlətləri ilə dostluq münasibətlərini inkişaf etdirməsini 
mümkünsüz etmək məqsədilə taktikalar irəli sürərək Türkiyənin Aİ-
dən çıxarılmasını müdafiə edirlər. Əsl problem bəzi siyasətçilərin 
və hökumətlərin bu qrupların siyasi tələblərinə boyun əymələri olub. 
Qərb hökumətləri ifrat sağçı ekstremist ritorikanı sakitləşdirmək üçün 
siyasətlər qəbul etməklə nəinki Türkiyə ilə münasibətlərinə xələl gətirir, 
həm də bu qruplara ölkənin xarici siyasətinə təsir rıçaqları verirlər. 
Bundan əlavə, bu sakitləşdirmə siyasəti Aİ-nin gələcəyini, Qərb 
dünyasında müxtəlifliyin və multikulturalizmin inkişafını təhlükə altına 
qoyur.

Müşahidəçilərin Avropa və Qərb hökumətlərini populist siyasətçilərin 
və vətəndaşların daxili siyasət məsələlərini təcridçiliyi yeganə xarici 
siyasət kursu olaraq yayması fıkrindən uzaqlaşdırma məsləhətlərinə 
baxmayaraq, Aİ-də uzaqlaşdırıcı siyasətin (exclusionary policy) davam 
etdirilməsi ifrat sağ təmayüllü hərəkatları leqallaşdıra bilər. Türkiyə 
hökuməti Avropa ölkələrində bu anti-Türkiyə diskursundan narazılığını 
dilə gətirib. Türk əsilli mühacirlərə qarşı ayrı-seçkilik bu ölkələrdə türk 
mühacirlərin hüquqlarını pozmaqla yanaşı, həm də bu mühacirlərin 
inteqrasiya prosesini çətinləşdirir. Prezident R.T.Ərdoğan bu ölkələrdəki 
türk diasporu üzvləri ilə görüşləri zamanı həmişə bəyan edir ki, türklər ev 
sahibi cəmiyyətlərə inteqrasiya olunmalı, lakin assimilyasiyaya məruz 
qalmamalıdırlar. Bundan əlavə, Prezident R.T.Ərdoğan hər zaman 
ev sahibi ölkələrin hökumətlərinə xəbərdarlıq edib ki, bu ölkələrdə 



 TÜRKİYƏ NİZAMSIZLIQ ÇAĞINDA SABİTLƏŞDİRİCİ GÜC KİMİ  |   153

antiimmiqrant və anti-Türkiyə dalğası ksenofobiyanın artmasına gətib 
çıxara bilər ki, bu da öz növbəsində bu kimi cəmiyyətlərdə sülh və 
harmoniyaya ciddi təhlükə yarada bilər.

Bu gün Avropada ifrat millətçi qruplar arasında Türkiyəyə qarşı 
münasibət bu qrupların antiqaçqın mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Türkiyə 
öz ölkələrində təkcə bir qrup immiqrantın mənşəyi deyil, həm də 
Suriyadan və digər münaqişə bölgələrindən olan qaçqınların Avropaya 
köçü üçün körpü rolu oynamağa başlayıb. Türkiyə hökuməti bir çox 
hallarda beynəlxalq ictimaiyyətin qaçqın probleminin həllində daha çox 
məsuliyyət daşımalı olduğunu və hökumətlərin ifrat millətçi qruplara 
boyun əymək əvəzinə sərt mövqe tutmalı olduğunu bəyan edib. İfrat 
millətçi qrupların ayrı-seçkilik və ksenofobik diskurs və tələblərinin 
gələcəkdə həddi-hüdudu olmayacaq. Onların tələblərini təmin etmək 
bu qrupların öz ölkələrində əcnəbilərə qarşı ayrı-seçkilik etmək üçün 
növbəti tələblərinə səbəb olacaq.

Türkiyədə də ifrat millətçi qruplar var, lakin bu qruplar bir çox başqa 
ölkələrdən fərqli olaraq türk cəmiyyətində marjinal element olaraq qalır. 
Türkiyədə bir neçə müxalifət partiyasının qaçqınların qəbulu ilə bağlı 
ölkənin mövqeyini dəyişdirmək cəhdlərinə baxmayaraq, ictimai rəy 
hökumətin mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Ankara antiqaçqın siyasətçiləri 
və onların hərəkatlarını əhəmiyyətli dərəcədə sakitləşdirməyə 
çalışmaqda maraqlı deyil. Hökumətin mövqeyinin arxasında birləşən 
ictimai rəylə əksər müxalifət nümayəndələri qaçqınlara qarşı aqressiv 
mövqe tutmaqdan imtina etdilər. Bundan başqa, hökumət qaçqınların 
gəlişi və onların Türkiyəyə necə emal edildiyi və yerləşdirildiyi barədə 
ictimaiyyətin məlumat almasını təmin etmişdir. İnsanlar qaçqınların 
vəziyyətini anlamağa başlamışdır.

Beləliklə, Türkiyə nümayiş etdirdi ki, qaçqınlara qarşı ictimai 
narazılıq dalğasının qarşısını almaq mümkün deyil. O, həmçinin 
göstərdi ki, təkcə humanitar faciələrdən zərər çəkmiş regionlarda 
deyil, dünyanın başqa yerlərində də humanitar fəlakətlərin qarşısını 
almağı məqsəd qoyan qətiyyətli və iradəli hökumət mövcud olduqda 
problem həll oluna bilər. Mövcud humanitar fəlakətlər göstərmişdir 
ki, beynəlxalq nizam humanitar çətinliklərə həssas olmadığı halda 
var ola və ya qanuni ola bilməz. Əgər milli dövlətlər qaçqınlara qarşı 
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olan qruplar və siyasi partiyaların tələbləri ilə bu cür siyasətlərin 
uzunmüddətli təsirlərini nəzərə almadan asanlıqla razılaşarsa, 
beynəlxalq nizamı gücləndirmək, sabitləşdirmək və islahat aparmaq 
mümkün deyildir. Humanitar fəlakətlər qeyri-funksional mühiti 
möhkəmləndirməklə, daxildə və xaricdə siyasi ekstremizmi və 
inamsızlığı qızışdırmaqla yanaşı, regionda sabitliyin pozulmasının 
sürətini də artıra bilər. İqtisadi tənəzzüllər, terror hücumları və 
ya pandemiya ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar üçün humanitar 
fəlakətlərə məhəl qoymamaq üçün asan bəhanə ola bilməz. Türkiyə 
bütün dünyaya humanitar böhranların öhdəsindən gəlməyin mümkün, 
konstruktiv və səmərəli olduğunu göstərdi. Türkiyənin təqdim etdiyi 
model ibrətamizdir və onun xüsusiyyətləri beynəlxalq ictimaiyyətin 
üzvləri tərəfindən tərcümə oluna və təqlid edilə bilər.

Dünyada islamofobiya artdıqca, Türkiyə hökuməti bu dalğanın bu 
ölkələrdəki müsəlman azlıqlar və digər dinlərdən olan azlıqlar üçün yarada 
biləcəyi təhlükəni ifşa etdi. İslamofobiyanın sürətlə artması ilə Prezident 
R.T.Ərdoğan islamı və tərəfdarlarını alçaldanlara qarşı mübarizəsini də 
artırdı. Türkiyə hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətə nifrət diskursuna icazə 
verilməsinin potensial mənfi nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. Türkiyə 
hökuməti Holokostun tarixi dərslərini təkrarlayan Avropa ölkələrinə nifrət 
dilinin təhlükəli nəticələrə səbəb ola biləcəyini xatırladıb. Lakin Avropa 
dövlətləri müsəlman vətəndaşlarına qarşı təhlükəyə məhəl qoymur və onun 
qarşısını almaq üçün tutarlı addımlar atmır. İslamofob diskursları qəbul 
edən bəzi siyasətçilər və onların tərəfdarlarına, islama qarşı qarayaxma 
kampaniyalarına cavab verən tərəf Türkiyə oldu.

Tədbirsizlik səbəbindən dünyada müsəlmanlara qarşı şiddətli 
hücumların daha tez-tez baş verdiyinin şahidi oluruq. Məsələn, 2017-ci 
ildə Pyu Tədqiqat Mərkəzinin hazırladığı hesabat göstərdi ki, 2016-cı 
ildə müsəlmanlara qarşı edilən hücumların sayı son 15 ildə ən yüksək 
səviyyəyə çatmışdır. Hesabatda həmçinin qeyd edilir ki, “ABŞ-də 
yaşayan müsəlmanların yarısı (50%) son illərdə ABŞ-də müsəlman 
olaraq yaşamağın çətinləşdiyini deyir və bu qrupun 10%-i bunu ölkədə 
artan ayrı-seçkilik, irqçilik və qərəzlə əlaqələndirir”.57 Avropada 
Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya, Hollandiya və İsveçdə dini azadlıq 
problemlərinin təhlili belə nəticə ortaya qoyur ki, “antimüsəlman ayrı-
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seçkiliyi məşğulluq prosesinin bütün aspektlərində bir qədər geniş 
yayılıb; qadınlara təsir edən zorakılıq aktları və hədələrinin artması 
da bura daxildir və məscid tikintisi layihələrinə qarşı çıxmaqda özünü 
büruzə verir”.58 Türkiyə müsəlmanları və islamı hədəf alan qarayaxma 
kampaniyalarına qarşı vahid və tutarlı cavab veriləcəyinə ümid edərək 
Avropa dövlətlərinə əməkdaşlıq təklif etdi. Təəssüf ki, bu müraciətə də 
məhəl qoyulmadı. Mədəniyyətlər İttifaqı Təşəbbüsünün sponsoru olaraq 
Türkiyə islamofobiya ilə mübarizə aparmağı hədəfləyir. Prezident 
Ərdoğan müsəlmanları hədəf alan nifrət dili ilə mübarizənin dünyanın 
hər bir sivil xalqının borcu olduğunu bildirmişdir. O hesab edir ki, 
Myanmadakı faciələr nifrət dilinin gələcəkdə müxtəlif ölkələrdə nələr 
yarada biləcəyinin nümayişidir. Prezident R.T.Ərdoğan son bir neçə 
ildə demək olar ki, bütün beynəlxalq forumlarda bu məsələni gündəmə 
gətirir. Xüsusilə BMT Baş Assambleyasının iclasları zamanı Prezident 
R.T.Ərdoğan dünya liderlərindən bu son dərəcə təhlükəli siyasi diskursa 
qarşı birləşmələrini istəyib. İslamofobiya təkcə qeyri-müsəlman 
ölkələrdəki müsəlmanlara təhlükə yaratmır, həm də bütün beynəlxalq 
sistemin sabitliyini pozmaq təhlükəsi yaradır.
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NƏTİCƏ

Dünya davamlı böhran vəziyyətindədir. Mövcud beynəlxalq 
nizam sülh və sabitliyi yaşatmaq və ya təmin edə bilmək 
üçün kifayət etmir. Regional münaqişə, miqrasiya və 
qlobal bərabərsizlik kimi daha geniş yayılmış problemlər 

kibercinayətlər, kosmosda ərazi əldə etmək üçün rəqabət yarışı, iqlim 
dəyişikliyi, ekoloji fəlakətlər və yoluxucu xəstəliklər də daxil olmaqla 
yeni təhlükələrlə mürəkkəbləşir. Qlobal böhranların mürəkkəbləşməsi 
faktiki olaraq onları idarəolunmaz hala gətirib çıxarıb və beynəlxalq 
sistem hazırkı formada bir çox cəbhələrdə mübarizə aparmaq üçün 
qeyri-adekvatdır. Beynəlxalq nizamın islahat ehtiyacının təcili həyata 
keçirilməsinin geçikməsi potensial olaraq insanlığa yönəlik təhlükənin 
ehtimalını və intensivliyini ağırlaşdırır. Qlobal güc balansı dəyişdikcə 
yeni güc mərkəzləri meydana çıxır. Türkiyə xüsusilə də insanlar üçün 
milyardlarla kapital axını və xidmətlər baxımından çox böyük iqtisadi 
əhəmiyyətə malik iki qitənin zirvəsində, dünyanın logistik baxımdan ən 
strateji bölgələrindən birində yerləşir. Eyni nöqtədə regional münaqişə, 
miqrasiya və qeyri-sabitliyin təzyiqləri üstünlük təşkil edir. Son 20 
ildə Türkiyə qlobal əməkdaşlığın və beynəlxalq nizamda islahatların 
aparılmasının qətiyyətli tərəfdarı kimi çıxış edir.

Bu monoqrafiyada mən regiondan regiona dəyişən  müasir 
qlobal çağırışların həllində beynəlxalq sistemin uğursuzluqlarını və 
çatışmazlıqlarını müzakirə etmişəm. Ardınca Türkiyənin beynəlxalq 
nizamın effektivliyini və aktuallığını artırmaq üçün irəli sürdüyü açıq  
təkliflərini sənədləşdirmişəm. Burada Türkiyənin xüsusi təklifləri kök 
salmış və yaranmaqda olan böhranlara beynəlxalq qurumların necə cavab 
verə biləcəyi və islahatların aparılması üçün konstruktiv müzakirələr 
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üçün yer almışdır. Ölkənin müəyyən məqamlarda qlobal münaqişələr 
spektri, miqrasiya dalğaları və geosiyasi qeyri-sabitliyin birbaşa və ya 
dolayı yolla təsirinə məruz qaldığını nəzərə alsaq, Türkiyənin yetkin, 
diqqətlə düşünülmüş təkliflər verdiyi düşünülə bilər. Milli maraqları 
yalnız bölgədəki sülhsevər və sabitləşdirici təşəbbüslərlə davamlı 
şəkildə təmin oluna bilən bir ölkə olaraq Türkiyə kapital uçurumunu 
aradan qaldırmaq üçün bir çox yanaşmalar vasitəsilə böhranları və 
problemləri kontekstləşdirməyə davam edəcək, siyasət yanaşmalarında 
ikili standartların vurğulanması və uzlaşdırılması, mövcud beynəlxalq 
nizama xas olan ədalətsizliklərin aradan qaldırılması üçün çalışacaq.

Beynəlxalq nizam böhranının müzakirəsi siyasi iradədən daha 
çox qlobal güc balanssızlıqlarını əks etdirən beynəlxalq sistemin 
ağır nəticələrini əlaqələndirmək və aradan qaldırmağın əhəmiyyətini 
vurğulayır. Beynəlxalq sistemin təsisatlarında qurulmuş güc 
bərabərsizliyi status-kvodan ən çox faydalanan güclər tərəfindən 
göz yumulmuş və əbədiləşdirilmişdir. Ancaq bu, dünya üçün baha 
başa gəldi. Böyük dövlətlərin milli maraqları hesabına sabitlik və 
sülhə üstünlük vermək əvəzinə, beynəlxalq nizam böyük dövlətlərin 
maraqlarını qorumağı prioritet halına gətirdi. Miqrasiyadan tutmuş iqlim 
dəyişikliyinə, regional münaqişələrdən XXI əsrin yeni təhdidlərinə 
qədər beynəlxalq birlik daha çox yalnız böyük gücləri maraqlandıran 
məsələlərdən narahat olduğu zaman hərəkətə keçdi. Hətta o zaman da 
beynəlxalq birliyin hərəkətləri qlobal birliyin deyil, güclülərin maraqları 
ilə idarə olunurdu.

Bu kitabda yer alan bəzi müzakirələr və əldə edilən nəticələr 
həqiqətən də qaranlıq bir mənzərə təqdim edir. Lakin real diaqnoz 
effektiv həllərə gətirib çıxara bilər və bu, ümid edə bilmə imkanlarımızı 
gücləndirir. Türkiyə və onun hazırkı rəhbərliyi problemlərin həllində 
qlobal ictimaiyyəti böyük güclərin öncül olmasını gözləməməyə dəvət 
edən yaxşı nümunədir. Türkiyə bilir ki, heç bir tək ölkənin mövcud 
problemləri həll etmək üçün sehrli çubuğu yoxdur, lakin o, beynəlxalq 
əməkdaşlığın hər zaman mümkün olmasına inanır. Dəfələrlə qeyd 
olunduğu kimi, mövcud beynəlxalq əməkdaşlıq mexanizmləri nəinki 
qeyri-adekvatdır, həm də böhranların yaranmasına və pisləşməsinə 
səbəb olur.
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Dünyadakı fərqli böhranların yaşandığı bir dövrdə beynəlxalq 
ictimaiyyətin və ənənəvi qurumların uğursuzluqlarına baxmayaraq, 
Türkiyə etibarlı bir humanitar aktor olmağı bacarmışdır. Ölkə sadəcə 
milyonlarla qaçqına ev sahibliyi etmir, eyni zamanda regiondakı və uzaq 
ölkələrdəki ehtiyacı olanlara kömək əlini də uzadır. Buna əlavə olaraq, 
Türkiyə beynəlxalq sistem baxımından mövcud vəziyyətlə birlikdə 
güc siyasətinin nəticələri və böyük güc maraqlarının digər xalqların və 
ragionların birbaşa maraqlarının yerinə necə keçdiyi haqqında praktik 
və səmimi bir müzakirənin olmasını müdafiə edir. Türkiyənin bütün 
oyunçuları, izolyasiya etmədən və ya birini digərinin yerinə qoymadan 
hər kəslə əməkdaşlıq edərək regional böhranlara proaktiv olaraq daxil 
olması ibrətamizdir. Ümumiyyətlə, böyük güclər tərəfindən aparılan, 
nəticəmeyilli müzakirələrə və həlli yollarına mane olan digər səylərə qarşı 
Türkiyənin daha çevik siyasəti diqqətəlayiqdir. Türkiyə dünyadakı mövcud 
və ortaya çıxan bərabərsizliklərlə əlaqədar narahatlıqlarını da ifadə edir. 
Türkiyə ədalət olmadan dünyada sülh, sabitlik və rifahın olmayacağına 
inanır. Bərabərsizliklərdə olan boşluqları ortadan qaldıracaq siyasət və 
taktikaların formalaşdırılması prosesinə həm inkişaf etməkdə olan, həm 
də yoxsul ölkələrin daxil edilməsini müdafiə edir. 

Türkiyə Prezidenti R.T.Ərdoğanın ardıcıl olaraq dünya liderlərini 
qlobal çağırışlarla bağlı masaya gəlməyə və koordinasiya mexanizmləri 
yaratmağa çağırması müəyyən nəticələr verdi, lakin qarşıda görüləcək 
çox iş var. Ölkələr öz dar milli maraqlarını üstün tutmağa meyillidirlər, 
lakin onlar həm də öz milli maraqlarını daha geniş sabitlik və sülh 
məqsədləri ilə uzlaşdırmaq yollarını axtarmalıdırlar. Türkiyə son iyirmi 
ildə ardıcıl olaraq öz maraqlarını regional sabitlik və sülhlə uzlaşdırmağa 
çalışıb və onun yanaşması bəzi böhranların həllində öz təsirini göstərib. 
Somali, Yəmən, Liviya, Şərqi Aralıq dənizi, Suriya, Balkanlar və 
ya Qafqazdakı böhranlara nəzər saldıqda, Türkiyə müntəzəm olaraq 
tərəflər arasında dialoq və sülhü müdafiə edən sabitlik axtaran bir güc 
kimi görünür. Türkiyə, həmçinin çoxtərəfli forumlarda yalnız maraqlı 
tərəflərin çeşidliliyinin həqiqi və qalıcı həllini təmin edə biləcəyi anlayışı 
ilə öhdəlik götürür və burada iştirak edir.

Türkiyənin sosial-iqtisadi və mədəni bərabərsizliklərə 
şeytanlaşdırmaya qarşı ritorikası sərt olub, bunların təkcə simptomlar 
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deyil, həm də bəşəriyyətin üzləşdiyi qlobal problemlərin səbəbləri 
olduğunu vurğulayır.

Dünyanın gələcək nəsillər üçün daha təhlükəsiz və daha qonaqpərvər 
olması məqsədilə millətlər birliyi beynəlxalq institutlarda islahatların 
aparılması və onların yenidən təşkili üçün humanitar və insan mərkəzli 
yanaşmasını gücləndirməlidir. Böyük güc siyasətinin çoxəsrlik oyunu 
artıq koordinasiya, əməkdaşlıq və birləşdirici düşüncəyə sahib beynəlxalq 
sistemin əsası ola bilməz. Tarix ən güclü dövlətlərin maraqları əsasında 
formalaşan beynəlxalq nizamın yaradılmasının mənfi nəticələrinə dair 
çoxsaylı sübutlar təqdim etmişdir. Belə ki, liberal beynəlxalq nizam 
ardıcıl olaraq güclü dövlətlərə üstünlük verir və gücsüz olanları məğlub 
edir. Milyonlarla qaçqına ev sahibliyi edən və insan mərkəzli xarici 
siyasəti olan bir ölkə kimi Türkiyənin təcrübəsi dünyanın geri qalan 
hissəsinin zəiflərin və qlobal cəmiyyətin maraqları əsasında idarə olunan 
qurumların formalaşdırılması və qlobal əməkdaşlıq mexanizmlərinin 
inkişaf etdirilməsi vəzifəsi haqqında məlumatlandıra və maarifləndirə 
bilər. Tarixən bir neçə güclü dövləti əhatə edən inklüzivliyə həssas olan 
yeni beynəlxalq nizamın formalaşdırılması əvvəlkindən daha çox iç-içə 
olan mürəkkəb böhran şəbəkəsini idarə etmək üçün ən yaxşı və yeganə 
seçim ola bilər.

Bu günümüzün çətinlikləri bəşər tarixində əvvəllər yaşanmamış 
miqyasda çoxnəsilli və çoxmillətli səylər tələb edəcəkdir. Qlobal 
sabitlik və sülh ən qüdrətli dövlətlərin dar mənada müəyyən edilmiş 
milli maraqlarına qurban verilməməlidir. Beynəlxalq birlik və çoxtərəfli 
institutlar islahata cəlb edilməli və həqiqətən effektiv olmalıdır. 
Müasir dövrün humanitar böhranları qarşısında ksenofobiya və 
islamafobiyaya artıq dözmək olmaz. İqlim dəyişikliyi ədalətli şəkildə 
həllini tapmalıdır. İrticaçı hərəkatların və qlobal bərabərsizliklərin əsas 
səbəblərini araşdırarkən bütün dünya qlobal ədalətsizliklə mübarizə 
aparmaq üçün əməkdaşlıq etməlidir. Prezident R.T.Ərdoğanın rəhbərliyi 
altında son iyirmi ildə Türkiyə təcrübəsi dünya dövlətləri üçün güclü 
nümunədir. R.T.Ərdoğanın rəhbərliyi altında Türkiyə dünyaya göstərdi 
ki məsuliyyətli və sağlam liderlik regional sülh və sabitliyə, eləcə də 
qlobal həll yollarına böyük töhfələr verə bilər.

Beynəlxalq sistemin nöqsanlarını və problemlərin həlli yollarını 
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təqdim etmə prosesindəki uğursuzluqları qeyd edən Türkiyə özünü fəal 
iştirakçı kimi aparmışdır. Terrorizmdən iqlim dəyişikliyinə və geosiyasi 
çağırışlardan COVID-19 pandemiyasına qədər Türkiyə beynəlxalq 
sistemdə məsuliyyətli və konstruktiv aktor kimi həm tənqid edib, 
həm də həlli yollarını təqdim edib. Türkiyə heç vaxt öz bölgəsindəki 
böhranları həll etmək üçün addım atmaqdan və qlobal çağırışlara ciddi 
töhfələr verməkdən çəkinməyib. Planetimiz qarşısında duran cari və 
gələcək çağırışlarla üzləşməyə hazır deyil. Beynəlxalq ictimaiyyət və 
qurumlar, demək olar ki, COVID-19 pandemiyası zamanı gördüyümüz 
kimi, məyus olacaqlar. Ancaq xüsusilə təkcə türk xalqının deyil, bütün 
bəşəriyyətin davamlı gələcəyini həqiqətən düşünən Türkiyə kimi 
ölkələrin timsalında ümid etmək üçün çoxlu səbəblər var. Planetimizin 
təhlükəsiz və etibarlı gələcəyini təmin etmək üçün digər dövlətlər də 
bu nümunəyə əməl etməlidirlər. İslah edilmiş və yenilənmiş beynəlxalq 
sistem mütləq zərurətdir və Türkiyə onun yenidən qurulmasına töhfə 
verməyə hazırdır. Bütün dövlətlər firavan və dinc gələcək naminə qlobal 
çağırışların həlli üçün ədalətli və bərabər yükün bölüşdürülməsinə 
əsaslanan bu prosesdə iştirak etməlidir.
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