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MERKEZ VE DOĞU AVRUPA İLE 
BALKANLARDA HAKİKATIN YENİDEN 

İNŞASI VE OTORİTERLEŞME
Giriş

Liberal demokrasinin bir kriz yaşadığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Bu kriz kendisini dünyanın pek 

çok yerine farklı biçimlerde gösteriyor. Kimi bölgelerde çeşitli hak erozyonları biçiminde yaşa-

nan bu kriz, Rusya ve Çin gibi devletlerde sert bir otoriterleşme, 1990’larda sosyalizmden liberal 

demokrasiye geçmiş ülkelerde ise sağ popülizm ve güçlenen otokrasiler şeklinde yaşanıyor. Bu 

çalışmada istikrara feda edilen demokrasi; stratejik öncelikler nedeniyle görmezden gelinen ne-

potizm; devletler arası krizlerde ihtiyaç duyulan rasyonel liderlerin alternatifsizliği illüzyonunun 

bölge rejimlerinin niteliğini demokrasiden rekabetçi otoriterliğe nasıl kaydırdığı tartışılacaktır. 

Son otuz yıldır Batı demokrasileri antidemokratik rejimleri liberal uluslararası düzene dâhil 

etmek konusunda bir hayli çaba sarf ettiler. Dahl1, Lipset2, Moore3, Muller4 ve pek çok düşünür 

ekonomik liberalizasyonun, demokratikleşmenin bir koşulu olduğunu öne sürüyordu. Böylece 

ekonomik liberalizasyonu gerçekleştirmiş bir devletin ister istemez demokratikleşeceğine ilişkin 

otomatik bir süreç olduğuna5, bir görünmez elin ekonomik liberalizasyonu gerçekleştirecek top-

lumlarda demokratik dönüşüm yaratacağına ilişkin bir ön kabul bulunuyordu. Bu süreç ortaya çı-

kacak bir burjuva sınıfının bir pazar ekonomisi kurarak, tam rekabetin önünde duran diktatörlere 

meydan okuyacağına ilişkin bir anlatıya dayanıyordu. En nihayet bu rekabetçi pazar ekonomisi, 

rekabetçi bir siyasi yapıyı mantıksal olarak da demokrasiyi üretecekti. 6

1  Robert. A. Dahl, Democracy and its Critics, New Haven: Yale University Press, 1989.
2 Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”, American Political Science 
Review, 53 (1), 1959, pp. 69–105.
3 Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, London: Lane, 
1967.
4 Edward N. Muller, Economic Determinants of Democracy, American Sociological Review, 60 (6), 1995, pp. 966–82.
5 Peter Bloom, Authoritarian Capitalism in the Age of Globalization, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, USA, 2016, s. 3.
6 Ibid, s. 3.
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Ancak Jessop7, Plamenatz8 ve Poulantzas9 gibi Marksist yazarlar 1990’lı yıllarda ana trend ha-

line gelmiş bu spontane yaklaşımı eleştirmeye başladılar. Bu düşünürler hükümetlerle kapitalist-

leşme sürecinin ajanı olacak burjuvazi arasında sıkı bağlar oluşacağını; hem hükümetlerin hem de 

burjuvanın kapitalistleşme sürecinde ortaya çıkacak rantı paylaşmak için demokratik değerlerin 

yayılması konusunda hiç de cömert olmayacaklarını; daha basit bir ifadeyle küresel ekonomi ile 

eklemlenme ve özelleştirmelerle ortaya çıkacak bu rantı geniş halk kitlelerine dağıtmak konusun-

da fikir birliği içinde olacaklarını savunuyordu. 10

Soğuk Savaş sona erdikten sonra Avro-Atlantik entegrasyon eski sosyalist devletler, ya da dok-

sanların popüler adlandırmasıyla Merkez ve Doğu Avrupa ile Balkan devletlerinin bekası için ye-

gane alternatif olarak sunuluyordu. SSCB’nin siyasal ve ekonomik desteğini yitiren, Batı ile reka-

bet etmesi mümkün olmayan bir sanayi altyapısına sahip ve uzun süreden beri Batı’nın başarı ile 

kurguladığı ve kilise, medya ve popüler kültür araçları ile üretilmiş yeni hakikatle baş edemeyen 

bu devletler AB ve NATO üyesi olarak bu krizden çıkabileceklerini düşündüler. AB koşulluluğu bu 

devletlerdeki ekonomik ve demokratik dönüşüm için bir pusula görevi görse de bu devletler ger-

çek bir demokrasiden ziyade birer melez rejime dönüştüler. Demokrasi ve otoriterizm arasındaki 

geniş spektrumda farklı noktalarda konuşlanan11 bu devletlerden Batı Balkan devletlerinin rejim-

leri daha ziyade bir rekabetçi otoriterizme dönüştü. Elbette bu durum liberal demokrasilerin tüm 

devletler açısından ulaşılacak yegâne nihai hedef olup olmadığı tartışmasına neden olmaktadır. 

Fareed Zakaria sosyalizmden liberal demokrasiye dönüşen bu ülkelerde demokrasinin gelişimi 

tartışmasında odaklanmamız gereken boyutu daha 1997 yılında göstermişti. Ona göre demokratik 

dönüşüm sadece anayasal düzenlemeler yahut demokratik prosedürlerden ibaret değildir; aynı 

zamanda hükümetlerin amaçları ile de ilgilidir. 12

Bu çalışmanın araştırma sorusu özellikle 2010’lu yıllardan itibaren Macaristan, Polonya, Be-

larus ve Batı Balkan devletlerinde gözlemlenmeye başlanan sağ popülizm ve otoriterleşmenin 

nedenlerini anlayabilmektir.

Sağ Popülizm ve Otoriterlik

Günümüzde Doğu Avrupa’yı zehirleyen popülizm kavramının siyaset bilimi literatürüne giri-

şi 1890’da ABD’de kurulan “Popülist Parti” ile olmuştur. 19. Yüzyılın sonunda tarım alanlarının 

aşırı kullanımı ve yetersiz politik koruma nedeniyle büyük sorunlar yaşayan Güneyli çiftçilerin 

sorunlarını çözmek için ABD Tarım Bakanlığı 1867’de Çiftçi Birliklerini kurdu. Bu birlikler zamanla 

genişleyerek Çiftçi İttifaklarını oluşturdu. Güneyli Demokratlar ve Batı eyaletlerinde daha önce 

kurulmuş bazı sağ kanat partilerin de desteğiyle bu hareket partileşerek 1890’da Popülist Parti 

adını aldı. ABD müesses nizamına karşı ahlakçı ve yoksul taraftarı sloganlar üreten bu parti Alas-

ka ve Yukon’da altın bulunması ile başlayan altına hücum döneminde güçten düşerek yok oldu. 

Keza yaklaşık olarak benzer tarihlerde Çarlık Rusya’sında bir köylü devrimi planlayan Narodnikler 
7 Bop Jessop, State Theory: Putting the Capitalist State in its Place, Cambridge: Polity Press, 1990.
8 John Plamenatz, Man and Society: Political and Social Theory from Machiavelli to Marx, Vol. 3. London: Longman. 1992.
9 Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism (New Edn), London: Verso Press. 2000.
10 Bloom, op. cit., s. 3.
11 Levitsky ve Way bu devletlerde ortaya çıkan hibrid rejimlerin nasıl adlandırıldığına ilişkin bir literatür taraması yaptıklarında şu 
kavramsallaştırmalara ulaşmışlardır: “kusurlu, natamam ya da geçiş demokrasileri”, “gecikmiş demokratik dönüşüm”, “olgunlaşmamış 
demokrasi”, “demokratik konsolidasyon yolunda”, “uzun, süregelen ve bitmemiş demokratik dönüşüm”, “demokratikleşen”, “demokrasi olacak”, 
“saplanıp kalmış dönüşüm”, “kalıcı dönüşüm”. Bakınız: Steven Levitsky ve Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after 
the Cold War, New York: Cambridge University Press, 2010.
12 Fareed Zakaria, “The Rise of Illiberal Democracy.”, Foreign Affairs, Vol. 76, No. 6, 1997, s. 25.
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de siyasi popülizmin ilk öncülerinden sayılmaktadır. Szabó bu noktada ne Popülist Parti’nin ne de 

Narodniklerin iktidarı elde edecek güce ulaşamadıklarını; bu nedenle popülizmi anlamak için bu 

öncül hareketlere değil Güney Amerika’daki Perón ve Vargas rejimlerine ve günümüzdeki Batılı 

liberal demokrasilerini kuşatan popülist dalgaya bakmamız gerektiğini salık vermektedir.13

Popülizm Latin Amerika’da sol görüşlü başkanları, Avrupa’da sağ görüşlü sistem karşıtı parti-

leri, ABD’de ise hem sağ hem de sol görüşlü kimi başkan adaylarını tanımlamak için kullanılmak-

tadır.14 Muhayyel bir “halk”ın inşa edilmiş çıkarlarını içeriden ve dışarıdan gelmesi muhtemel bir 

takım tehditlere karşı uyaran bu düşünce, halk gibi yaşamayan ve hatta o halka hiç benzemeyen 

bir grup seçkinin yönetici olduğunu, kendi çıkarların savunduklarını, kendilerinin ise yönetme 

hakkını halka vereceklerini iddia ederler.15 Mudde ve Kaltwasser neredeyse dünyanın her tarafın-

da Popülist retoriğin üç ortak kavrama kuvvetli vurgu yaptığını saptamıştır: “halk”, “elitler” ve 

“genel (milli) irade”. Müesses nizama karşı olduklarını her fırsatta yineleyen popülistler halkın çı-

karını bir grup ekonomik, siyasi yahut kültürel elitin elinden alarak halka temsil ettikleri bir genel 

irade tesis edecekleri iddiasındadırlar.

Otoriter rejimler sınırlı bir çoğulculuğa izin veren; detaylı yahut sıkı takip edilen bir ideolojiye 

sahip olmayan ancak bunun karşısında belirgin bir mantaliteyi savunan; olabildiğince dar bir 

politik mobilizasyonun bulunduğu; güçlü bir liderlik ya da sınırlı bir politik grubun sıkı kontro-

lünde ve öngörülmesi güç politikalar üreten rejimlerdir. Otoriter rejimler aynı zamanda siyaset 

bilimi açısından demokratik olmayan hükümetlere ait bir sınıflandırmadır. İkinci Dünya Savaşı’nın 

sona ermesine kadar demokratik olmayan hükümetler büyük ölçüde totaliter hükümetler biçi-

mindeyken Alman Nazizminin ve İtalyan Faşizminin çökmesi, ayrıca SSCB’nin politik nüfuzunu 

uluslararası ölçekte arttırması ile otoriterlik demokratik olmayan hükümetlerin en sık rastlanan 

formu haline gelmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak ilk kez Juan J. Linz 1964’te “Totaliter ve Oto-

riter Rejimler” isimli kitabında otoriter rejimleri şu şekilde sınıflandırdı: “geleneksel otokrasiler”, 

“sultanlık rejimleri” ve “oligarşik demokrasiler”.16 Bu klasik tanımlama yanında 2000’li yıllarda 

görünür hale gelmeye başlayan ve Çin ile Rusya Federasyonu örneklerinde kristalize olan yeni bir 

otoriterlik devlet biçimi giderek daha görünür hale gelmektedir. Bu yeni tip otoritelik rejimi kasıtlı 

olarak anti-demokratik bir doğrultuya doğru çekerek baskıcı değerleri ülke boyunca hâkim kılmak 

ve bunun için zaman zaman diğer ülkelerdeki otoriter uygulama ve kurumların inşasına destek 

vermek biçiminde tanımlanabilir.17 

Görüldüğü gibi bu yeni otoriterlik biçiminin geleneksel otoriterlik formlarından en ayırıcı nite-

liği “rejim ihracı” politikalarıdır. Rusya ve Çin örneklerinde Batının temsil ettiği liberal demokratik 

değerlere karşı otoriter rejimler kendilerine yönelik desteği arttırmak için çok temel bir enstrü-

man üretmişlerdir: “hakikatin yeniden inşası”. 

13 Jakub Szabó, “First as Tragedy, then as Farce: A Comparative Study Of Right-Wing Populism in Hungary and Poland”, Journal of Comparative 
Politics,  Vol. 13, No 2, 2020, s. 25.
14 Cas Mudde, Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York, 2017, s. 1.
15 Ibid, s. 10.
16 Linz 1964 ‘te yazdığı Otoriter Rejim: İspanya isimli kitap bölümünde bu sınıflandırmayı yapmış, otuz altı yıl sonra, 2000’de kaleme aldığı Totaliter 
ve Otoriter Rejimler kitabında yaklaşımını geliştirmiştir. Bakınız: Juan Jose. Linz, “An authoritarian regime: Spain” (in) E. Allardt & Y. Littunen 
(Eds.), Cleavages, Ideologies, and Party Systems: Contributions to Comparative Political Sociology, Helsinki, Finland: Westermarck Society. 
1964, pp. 291–341; Juan José Linz ve Juan J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes. Lynne Rienner Publishers, 2000.
17 Peter Burnell, “Is There a New Autocracy Promotion?”, Working Paper, No. 96. Madrid: Fride. 2010.
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Otoriterizmin Hakikati Yeniden İnşası

31 Ekim 1517 günü Luther, Katolik Kilisesi’ne karşı 95 maddeden oluşan bir protesto bildirisi-

ni Wittenberg Şatosu Kilisesi’nin kapısına astı. Bu an insanlık tarihi açısından özel bir önem arz 

ediyordu. Bu olayın en önemli sembolik anlamı Luther’in hakikatin tekelini kilisenin ellerinden 

alması ve herkesin –en azından okuma yazma bilen herkesin- gözleri önüne sermesiydi. Hakikatin 

bu yeniden üretimi, Batı uygarlığının dünyanın geri kalanıyla pozitif anlamda ayrışmasını başlatmıştı. 

Luther’den 475 yıl sonra Steve Tesich, hakikate ulaşmak konusunda isteksizliğimizi The Nation dergisine 

yazdığı kısa değerlendirmede şu şekilde tanımlamıştı: “biz, özgür insanlar kendi irademizle biraz hakikat 

sonrasında yaşamaya karar verdik.”. 18 Tesich makalesinde Watergate, İrangate gibi skandalları sıralayıp 

ABD’nin kendi vatandaşlarını nasıl kandırdığından ya da en azından eksik bilgilendirdiğinden şikâyetle bu 

satırları yazmıştı. Ama en nihayet bizlerin hakikatin bir halini (post?) hakikatin bizatihi kendisine tercih 

ettiğini de vurguluyordu.

Henüz daha 1981 yılında Jean Baudrillard “Simülakrlar ve Simülasyon” 19 kitabında köken ya da bir 
gerçeklikten yoksun hakikatin modeller aracılığıyla türetilmesini hiper-hakikat veya simülasyon olarak 
tanımlamıştı. Baudrillard’a göre ürettiğimiz imajlar sayesinde hakikatle olan bağımızı sonsuza kadar 
kopardığımız bir simülasyon çağına girmiştik. İçinde yaşadığımız bu hakikat sonrası çağ teknolojinin 
nimetlerinden de fazlasıyla yararlanan bir takım siyasetçiler için büyük fırsatlar yaratmış gibi görünmek-
tedir. Ari Rabin-Hawt20 1990’lı yıllardan itibaren hükümet ve iş dünyası kaynaklı yalanların ABD siyasetini 
nasıl şekillendirdiğini “Kurumsallaşmış Yalanlar: Hakikat Sonrası Siyaset Dünyası” isimli kitabında anlat-
maktadır. ABD siyasetinin en önemli gündemlerimden olan tütün şirketleri, iklim değişikliği, genel sağlık 
sigortası, göçmen siyaseti, silahlanma, kürtaj hakkı ve eşcinsel evlilik gibi konularda kamuoyunun nasıl 
organize yalanlarla şekillendirildiğini anlattığı kitabı hakikat sonrası kavramına ilişkin önemli ipuçları sun-
maktadır.

Daniel J. Levitin de “Silahlı Yalanlar: Hakikat Ötesi Çağda Nasıl Eleştirel Düşünülür?”21 isimli kitabında 
gerçekliği gizlemenin en güzel yolunun onu anlaşılamayacak kadar karmaşık bir matematik ve istatistik 
yumağının içinde tutmak olduğunu iddia eder. Kimsenin ikinci bir kez kontrol edemeyeceği kadar karmaşık 
hesaplar sonucu oluşturulan datalar, Levitin’e göre bize sonucu baştan belli bir ispat olarak sunulmaktadır. 
Levitin kitabının sonunda internetin hem bilginin yayılması sayesinde demokratik bir işlevi olduğunu hem 
de kontrolsüz bir mecra olarak yalanın yeniden üretilmesinde ne denli tehlikeli olduğunu vurgulamaktadır.

Günümüzde hakikatin yeniden inşasında tartışmasız en önemli mecra sosyal medyadır. Stefan Meis-
ter’ın Rusya’nın Sırbistan ve Estonya’da sosyal medyayı kontrol etme yöntemlerini anlattığı  “Understan-
ding Russian Communication Strategy: Case Studies of Serbia and Estonia”22 isimli kitabı bu anlamda hayli 
ilgi çekicidir. Keza kitap bu iki ülkede Rusya’nın dezenformasyon ve sahte bilgi üretiminde sosyal ağlar, 
troller ve bot hesapları nasıl organize ettiğini anlatıyor. Bu ekiplere Rus Web Tugayları adı veriliyor (Wiki-
pedia Rus Trol Ordusu kavramının da kullanıldığını belirtiyor.) 23 Izzat Alsmadia ve Michael J. O’Brien24 da 
binlerce hesabın bu trol ordusu tarafından yönetildiğini tespit etmişlerdir. Bu konuda son yıllarda yüzlerce 
ve akademik kitap ve makale yazılmıştır. Tüm bu yayınlar Rusya’nın bu sosyal medya trollemelerini bir dış 
politika aracı olarak ustaca kullandığını; seçimleri manüple ettiğini; sosyal hareketleri provoke ettiğini; fa-
şist, ırkçı ve islamofobik hareketleri mobilize ettiğini iddia etmektedir. Bu şekilde üretilen yeni bir hakikat 
Batı’nın Merkez ve Doğu Avrupa devletleri ve Balkanlar’a tabldot olarak sunduğu demokrasi, kapitalizm ve 
insan hakları paketinin karşısına “À la carte” olarak yepyeni bir menü sunmaktadır: Her ülkenin sosyolojisi 
bir sağ popülerlik için neye müsaitse o: İsteyene İslamofobi, dileyene yabancı düşmanlığı, hiçbiri olmazsa 
“Kovit salgını insanlara çip takmak için laboratuarda üretildi” karikatürlüğünde komplo teorileri…

18 Richard Kreitner, Post-Truth and Its Consequences: What a 25-Year-Old Essay Tells Us About the Current Moment, 30 Ekim 2016, https://www.
thenation.com/article/archive/post-truth-and-its-consequences-what-a-25-year-old-essay-tells-us-about-the-current-moment/ (e.t 28.08.2020).
19 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, University of Michigan Press. 1994.
20 Ari Rabin-Havt, Lies, incorporated: The world of post-truth politics, Media Matters for America, Anchor. 2016.
21 Daniel J. Levitin, Weaponized Lies: How to Think Critically in the Post-Truth Era, Penguin. 2017.
22 Stefan. Meister, Understanding Russian Communication Strategy: Case Studies of Serbia and Estonia, (ifa Edition Culture and Foreign Policy), 
Stuttgart: ifa (Institut für Auslandsbeziehungen). 2018, https://nbn-resolving.org/ urn:nbn:de:0168-ssoar-59979-0 (e.t 28.08.2020)
23 Russian Web Brigades, https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_web_brigades (e.t 28.08.2020).
24 Izzat Alsmadia ve Michael J. O’brien, “How Many Bots in Russian Troll Tweets?”, Information Processing & Management, Volume 57, Issue 
6, 2020.
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İlliberal Politikalar

Salgınının ilk günlerinde Macaristan’da, Kovid-19’a karşı tedbir amacıyla hazırlanan acil durum yasa 
tasarısı parlamentoda kabul edildi. Adalet Bakanı Judit Varga tarafından hazırlanan tasarı 53 “hayır” oyu-
na karşı 137 “evet” oyuyla kabul edildi. Bu yeni yasayla zaten uzun zamandan beri uygulamalarıyla tüm 
demokrasi yanlısı grupların tepkisini çeken Viktor Orban sınırı yasa ile belirlenmemiş bir zaman diliminde 
ülkeyi kararnamelerle yönetecek, bazı kanunların uygulanmasını askıya alabilecek yetkiye sahip oldu.25 

Özellikle de Sırbistan’da internetin giderek Vucic’in kontrolünde bir hakikat inşası makinesine dönüş-
tüğünü sıkça okumaya başladık. Keza Viktor Orban için de internet kontrolüne ilişkin bir tartışma sürüp 
gidiyor. Bunun yanında bölge liderlerinden Dukanoviç’ın gücün kötüye kullanılması, yönetim kademelerinin 
ele geçirilmesi ve güçlü adam taktiklerinin yıllarca sürmesi nedeniyle demokrasiden uzaklaşıldığı 2020 
Freedom House Nations in Transit 2020 raporunda vurgulanıyor. Rapor Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerin-
de demokrasi kriterlerinden giderek uzaklaşıldığını vurguluyor. En çarpıcı tespit ise Sırbistan, Karadağ ve 
Macaristan’ı demokratik standartların düşmesi bu üç ülkenin ilk kez ‘melez rejimler’ olarak sınıflandırıl-
masıdır. Aşağıdaki tabloda 2020 yılında Doğu Avrupa ve Asya’da rejim tipleri yer almaktadır.

Kaynak: Freedom House, Nations in Transit: Dropping the Democratic Facade, https://
freedomhouse.org/sites/default/files/2020-04/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf (e.t. 28.08.2020)

Merkez ve Doğu Avrupa ile Balkanlarda rejimlerin giderek melezleşmesinin nedenlerinden biri de Rus-
ya Federasyonu’nun bölgeye yönelik politikalarıdır. Aslen bu politikalar bir reaksiyon biçiminde ortaya 
çıkmıştır. Keza 1990’ların başında Rusya’nın, SSCB’nin dağılmasından sonra nasıl bir dış politika izlemesi 
gerektiği tartışılırken en popüler görüş, 1992 yılında Rus Nezavisimaya Gazeta’da da savunulduğu gibi, çok 
kutupluluğa dönecek bir Avrupa siyasetinde kendisine manevra alanları yaratmak ama ticari olarak AB ile 
güçlü bağlar kurmaktı.26

Ancak 1990’lar boyunca NATO ve AB’nin kurumların eski Sovyet nüfuz alanları üzerinde genişleme 
stratejisine hız vermesiyle kendisini tehdit altında hissetmeye başlayan Rusya 2000’li yıllarda önce bölge-
sel hegemonyasını tekrar oluşturmaya başlamış ve hemen ardından diğer bölgelerde uzaktan dengeleme 
politikaları uygulamaya başlamıştır.27 Nitekim Mearsheimer’ın28 da ifade ettiği gibi büyük güçlerin amacı 
bölgesel bir hegemonyaya ulaşmak ve rakiplerin bölgede yükselen güçlerini bloke etmeye çalışmaktır. 
Rusya’nın Ukrayna, Suriye ve Batı Balkanlar politikaları uzaktan dengeleme stratejisi ile açıklanabilir. Bal-
25 Habertürk, “Macaristan’da ‘Diktatörlük’ Tartışması: Orban’a Sınırsız, Süresiz, Tam Yetki”, 31.03.2020, https://www.haberturk.com/macaristan-
da-diktatorluk-tartismasi-orban-a-sinirsiz-suresiz-tam-yetki-haberler-2630054 (e.t 28.08.2020).
26 Iver B. Neumann, Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations, Routledge, London. 2003, s. 184.
27 Uzaktan dengeleme kavramı “offshore balancing” anlamında kullanılmaktadır.
28 John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton &   Company, New York, 2001, s. 217.
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kanlar bu uzaktan dengeleme stratejisinin en zayıf halkası olarak değerlendirilebilir. 

Günümüzde otoriter rejimler güçlerini kendi sınırları dışında da sınıyorlar. Hedef tahtasına koydukları 
devletin demokratik kurumlarını yıpratma faaliyetleri, seçim manüplasyonları ve uygulamalarını özellikle 
demokrasi deneyimi henüz taze olan devletler üzerinde uygulayabilmek için derin ekonomik ve ticari bağ-
larını kullanıyorlar. Ayrıca uluslararası kamuoyunu da yumuşak güçleri ile etkileyerek demokrasi karşısın-
da konuşlandırdıkları yeni fikirler dizisi için meşrulaştırıcı destekler üretiyorlar.29

Sonuç ve Öngörüler

Daha önce AB koşulluğunun sadece adaylar için geçerli olduğu, üyelerin ise bu ilkelerden azade oldu-
ğu tartışılıyordu. Bu durumun doğal soncu olarak Polonya yahut Macaristan gibi Merkez ve Doğu Avrupa 
ülkelerinin illeberal uygulamaları denetime kapalı hale geliyordu. Bu devletlerde Suriyeli mülteci krizi, 
2008 küresel mali krizinde AB’nin etkisizliği ve Rusya’nın demokrasiyi dejenere etme politikası nedeniyle 
rejimler otoriterliğe doğru kaydı.

2004 ve 2007’de 12 devletin üye olması ile pek çoğunun tam üyelik için tam olarak hazır olmadan üye 
olduğuna ilişkin bir tartışma AB içinde uzunca bir süre devam etmişti.  Bu durumun yarattığı derinleşme 
krizi 2008 küresel mali krizinin etkiliyle de birleşince sonuç hem ekonomik bir tahribat hem de sağın ve 
otoriter eğilimlerin arttığı yeni bir sosyolojik kriz olmuştur. Buna istinaden AB yetkilileri Batı Balkan dev-
letleri ile tam üyelik sürecinin daha temkinli ilerlemesi konusunda konsensüse varmışlardır. Keza dönemin 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 2014 yılında genişlemenin 5 yıl durdurulduğunu açıkla-
mıştır.  Ancak bu açıklamanın elbette Batı Balkanlar’da Avro-Atlantik entegrasyona yönelik bir motivasyon 
kaybı yaratmamalıydı çünkü hedeften uzaklaşan Batı Balkan devletleri Putin yönetiminin Doğu Avrupa’da 
eski nüfuz alanlarını geri alma stratejisine hizmet edebilir ve Batı Balkanların içkin sonuçları daha da kar-
maşıklaşabilirdi. İşte bu karmaşa içinde Sırbistan ve Kosova arasında bir sonuç vermeyen Priştina-Belgrat 
diyaloğu, Makedonya’da milliyetçileri memnun etmeyen isim değişikliği anlaşması gibi nedenler sosyolojik 
kırılmaları daha da derinleştirdi. 

Günümüzde giderek artan bu otoriterleşme, melezleşme veya Batı Balkanlarda popüler olan adıyla 
stabilokrasi aslında bize Versailles kiniyle bir savaş makinesi haline gelen ve milyonlarca masumun ka-
nına giren NAZİ rejimini hatırlatmalı. Bu adaletsiz antlaşma Almanları, onun zincirlerini kırmayı vadeden 
bir çılgına inanma noktasına getirmişti. Sovyetlerin nüfuz alanının 1990’lı yıllarda alelacele AB ve NATO 
tarafından Avro-Atlantik ortaklığa bağlanması da belli ki Rus devlet aklında her yöntemin mubah olduğu 
bir rövanş duygusu yarattı. 2008 mali krizi ve Suriye iç savaşı nedeniyle Batı ittifakı sarsılır sarsılmaz da 
bu rekabet Merkez ve Doğu Avrupa ile Balkanlarda kızışmış gibi görünüyor. Rusya Ukrayna ile önemli bir 
raunt kazanmıştı. Şimdi ikinci raunt Belarus üzerinden oynamıyor olabilir. Ancak asıl kızılca kıyametin 
Sırbistan’ın NATO ve AB üyeliğinde sırasında kopacağını iddia edebilmek mümkündür.

29 Christopher Walker, “Dealing with the Authoritarian Resurgence”, (in) Larry Diamond, Marc F. Plattner and Christopher Walker (ed.), 
Authoritarianism Goes Global: The Challenge to Democracy, Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 2016.
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