
Y kuşağının çoğuna göre, felakete yol açacak 
bir savaş çıkma ihtimali var ve savaşlarda 
gözetilmesi gereken sınırlar olmalı  
 

 
 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi araştırması, 16 ülkede Y kuşağından 16 bin 
kişiye savaş hakkındaki görüşlerini sordu 
 
Cenevre (ICRC) – Y kuşağı, kendi yaşamları süreleri içinde, felaket 
boyutunda bir savaşla karşılaşmalarının güçlü bir olasılık olduğunu 
düşünüyor. Hatta, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin yaptırdığı bir 
araştırmaya katılan Y kuşağının çoğunluğu, önümüzdeki on yıl içinde 
nükleer bir saldırı olma ihtimalini, olmamasından daha fazla buluyor. 
 
ICRC tarafından, 2019’da, 16 ülkede Y kuşağından 16.000'den fazla kişiyle, 
yaptırılan bir anket, Y kuşağının çatışma ve savaşın geleceği ile ele 
geçirilen düşmana işkence yapılması (yasağı) gibi uluslararası insancıl 
hukukun temelini oluşturan değerler hakkındaki görüşlerini ortaya koydu. 
Ankete katılanların kabaca yarısı barış, diğer yarısıysa çatışma yaşanan 
ülkelerden seçildi.  
 
Araştırma sonuçları, Y kuşağının gelecek konusunda endişeli olduğuna ve 
küresel ölçekte artan gerginliğin korkularını derinleştireceğine işaret 
ediyor. 
 



Katılımcıların yüzde 47’si, yaşamları süresince bir üçüncü bir dünya savaşı 
çıkmasının daha muhtemel olduğunu düşünüyor. Yüzde 84'ü nükleer silah 
kullanımını ‘asla kabul edilemez’ görmekle birlikte, yüzde 54'lük bir kesim 
önümüzdeki on yıl içinde nükleer bir saldırı olma olasılığının, olmama 
ihtimalinden daha fazla olduğuna inanıyor. 
 
ICRC Başkanı Peter Maurer, “Y kuşağı önsezisi, kutuplaştıran ve insan 
olmaktan çıkartan söylemdeki artışı yansıtıyor olabilir,” dedi. Marurer, “Y 
kuşağının üçüncü bir dünya savaşı konusunda haklı olması halinde, 
ülkelerde ve bölgelerde çekilen acılar çok büyük olacaktır. Bu da insanlığı 
koruyan savaş yasalarının şu anda ve gelecekte uygulanmasının ne kadar 
önemli olduğunu hatırlatmaktadır,” diye konuştu. 
 
Ümit veren bazı sonuçlar da var; Y kuşağının yüzde 74'ü savaşların 
önlenebilir olduğuna inanıyor ve neredeyse aynı oranda (yüzde 75) bir 
kesim de nasıl savaşılması gerektiği konusunda sınırlamalar getirilmesi 
gerektiğini düşünüyor. 
 
Bununla birlikte, araştırma sonucunda, uluslararası hukukta yer alan temel 
insani değerlere saygı eksikliğine işaret eden kaygı uyandırıcı eğilimler de 
mevcut; örneğin yüzde 37’lik bir kesim  işkencenin bazı koşullarda kabul 
edilebilir olduğuna inanıyor. BM sözleşmesini işkenceyi yasakladığı 
anlatıldıktan sonra bile bu kesimin görüşü değişmiyor. Katılımcıların 
yüzde 15’i de ortaya çıkacak sivil kayıplara bakılmaksızın komutanların 
kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaları gerektiğini düşünüyor. 
 
Açık olan bir şey var; bu araştırma savaş deneyiminin insanların savaştan 
nefret etmesine yol açtığını gösterdi. Suriye'de ankete katılanların yüzde 
98’i nükleer silah kullanmanın asla kabul edilemez olduğunu söyledi; 
yüzde 96’sı kimyasal silah kullanmanın asla kabul edilemez olduğunu 
söyledi; yine yüzde 96lık bir kesim aynı şeyin biyolojik silahların kullanımı 
için de geçerli olduğunu söyledi; yüzde 85 ise yakalanan düşman 
savaşçıların akrabalarıyla temasa geçmesine izin verilmesi gerektiğine 
inandığını ifade etti. Bu dört yanıt, 16 ülkede yapılan araştırmada, bulunan 
en yüksek oranlardı. 
 
ICRC Başkanı Maurer, “Ailenizin ve dostlarınızın savaşın dehşetine maruz 
kaldığını gördüğünüzde, savaş ve silahlarla ilgili kesinlikle hiçbir şey 
yapmak istemezsiniz. Suriye, Ukrayna ve Afganistan'daki Y kuşağından 
gelen araştırma sonuçları bizim için açık bir gerçeği doğruladı: Savaş 
deneyimi sizi savaştan nefret ettiriyor,” dedi. 
 
Savaştan etkilenen ülkelerdeki insanların, barış içinde olan ülkelerde 
yaşayanlara kıyasla (yüzde 46’ya karşı yüzde 30), gelecekte daha az savaş 
olacağına veya hiç savaş olmayacağına inanmaya eğilimli. Savaş halindeki 
ülkelerden gelen sonuçlar daha fazla umut taşıyor. Ukrayna'da ankete 



katılanların yüzde 69'u ülkelerindeki savaşın önümüzdeki beş yıl içinde 
sona ereceğine inanıyor. 
 
Nükleer Silahlar: Araştırma nükleer silahlar konusundaki belirsizliği 
ortaya koyuyor: 16 ülkedeki katılımcıların en az üçte ikisi nükleer silah 
kullanımının “asla kabul edilemez” olduğunu ifade ediyor. Ancak yüzde 54 
gibi bir çoğunluk da aynı zamanda önümüzdeki on yılda nükleer bir saldırı 
olacağına inanıyor. Katılımcıların yüzde 54’ü nükleer silahların 
yasaklanması gerektiğini düşünüyor. 
 
Suriye'deki katılımcıların yüzde 98'i nükleer silah kullanımının asla kabul 
edilemez olduğunu belirtti. Suriye’yi yüzde 93’le Kolombiya ve yüzde 
92’yle Ukrayna ve İsviçre izledi. Yelpazenin diğer ucunda ise yüzde 68’le 
Nijerya ve yüzde 73’le ABD vardı. 
 
Genel olarak, her beş katılımcıdan dördü nükleer silahların varlığının 
insanlık için bir tehdit olduğunu kabul ederken yüzde 64’lük bir kesim 
nükleer silaha sahip devletlerin bu silahları imha etmesi gerektiğini ifade 
etti. 
 
Y kuşağının En Önemli Endişeleri: Gelecekte olası bir nükleer saldırı 
hakkındaki görüşlerine rağmen katılımcılar, nükleer silahlar meselesinin 
12 sorun arasında en az endişe duydukları mesele olduğunu söyledi. Yüzde 
54 yolsuzluğu en fazla kaygı yaratan sorun olarak görürken, bunu yüzde 52 
ile işsizlik; yüzde 47 ile artan yoksulluk ve terörizm, yüzde 45 ile de savaş 
ve silahlı çatışmalar izledi. Nükleer silahlar ise katılımcıların yalnızca 
yüzde 24’ü tarafından endişe verici bir mesele olarak dile getirildi. 
 
Silahlı Çatışmaların Geleceği: Gelecekteki çatışmalar konusunda, 
katılımcıların yüzde 36'sı, özerk, yani insanlar tarafından kontrol 
edilmeyen dronlar ve robotların savaş ve silahlı çatışmalarda sivil 
kayıpların sayısını artıracağını; yüzde 32'si sivil kayıpları azaltacağını, 
yüzde 24'ü ise hiçbir fark yaratmayacağını düşünüyor. 
 
Sivil Kayıp ve Yaralılar: Katılımcıların yüzde 78'i savaşçıların sivil 
yaralanma ve kayıplara yol açmaktan mümkün olduğunca kaçınmaları 
gerektiğini ifade etti. Bu oran, barış ortamındaki ülkelerde, çatışma 
yaşayan ülkelerdekinden daha yüksekti (yüzde 83'e karşılık yüzde 73).  
 
Akıl Sağlığı: Genel olarak yüzde 73’lük bir kesim, çatışma mağdurlarının 
zihinsel sağlık gereksinimlerinin karşılanmasının gıda, su ve barınma 
konusunu ele almak kadar önemli olduğunu söyledi. Bu konudaki en 
yüksek oran yüzde 87 ile Suriye'den geldi; en düşük oran ise yüzde 60 ile 
İsrail'den çıktı. 
 



İşkence: Katılımcıların yüzde 55’i (ele geçirilen)düşman taraftan  bir 
savaşçıya işkence edilmesini asla kabul edilemez buldu; bu konuda en 
yüksek oran yüzde 71 ile Suriye ve Kolombiya'dan gelirken; en düşük 
oranlarsa yüzde 23 ile İsrail'den ve yüzde 29 ile Nijerya'dan çıktı. 
 
Cenevre Sözleşmeleri: Katılımcıların yüzde 75'i, Cenevre 
Sözleşmeleri’nden 70 yıl sonra, savaşların nasıl yapılacağına sınırlama 
getirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Genel olarak, katılımcıların yüzde 
54'ü Cenevre Sözleşmeleri’nden haberdar. En yüksek oranlar, Suriye 
(yüzde 81), Rusya ve Ukrayna (yüzde 76), Fransa (yüzde 75) ve İsviçre 
(yüzde 74). 
 
 
Metodoloji: 
 
'Y Kuşağı ve Savaş' araştırması, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin talebi 
üzerine 1 Haziran ve 7 Ekim 2019 tarihleri arasında Ipsos tarafından 
gerçekleştirildi. Karma yöntem tasarımı kullanılarak, 16 ayrı ülkede 
yaşayan 20-35 yaş arası yetişkinlerle 16 bin 288 mülakat yapıldı: 
Afganistan, Kolombiya, Fransa, Endonezya, İsrail, Malezya, Meksika, 
Nijerya, İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Rusya, Güney Afrika, Suriye, 
İsviçre, İngiltere, Ukrayna ve ABD. 
 

Editörlere not: Ülke bazındaki tüm veriler, talep üzerine sağlanabilir. 16 
Ocak 2020 tarihinden itibaren daha fazla veriye, 

www.icrc.org/millennialsonwar adresinden erişilebilir. Yayın kullanımı 
amaçlı olarak, çatışmaların detay (B-roll) görüntüleri ve çeşitli ülkelerde Y 

kuşağndan kişilerle yapılan röportajlara, www.icrcnewsroom.org 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için: 

Anita Dullard (Ingilizce), adullard@icrc.org, +41 795 741 554 
 
Juliette Ebele (Fransızca ve Ingilizce), jebele@icrc.org, +41 78 785 18 20 

Jason Straziuso (Ingilizce), jstraziuso@icrc.org, +41 79 949 3512 
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