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Ukrayna’daki krizin neredeyse ikinci yılını doldurduğu şu günlerde bölgedeki 
kriz Batı ile Rusya arasındaki ilişkileri yeniden dizayn ederek uluslararası dinamik-
lere bir yenisini eklemiştir. Ukrayna’daki kriz bölgeyi aşarak ilk planda Rusya ile 
AB daha sonra ise Rusya ile ABD ilişkilerini etkilemiş, yine Rusya’nın eski Sovyet 
ülkeleri, Çin ve Türkiye ile olan münasebetlerinin gelişimine de zemin hazırlamıştır. 
Rusya’nın uluslararası politikadaki ağırlığı göz önüne alındığında bu durumun dün-
yanın her köşesine etki ettiği ve etmeye de devam edeceği rahatlıkla iddia edilebilir.

Ukrayna’daki bir grup iktidar karşıtının ayaklanmasıyla başlayan süreç kısa 
zamanda ülkenin doğusunda bir silahlı çatışma durumunu da beraberinde ge-
tirmiş; Avrupa’nın yüz ölçümü bakımından en büyük ülkesinin nüfusunun bir 
kısmının büyük bir insani dram ile yüz yüze gelmesine sebebiyet vermiştir. 

Bununla beraber Rusya’nın 2014 Mart ayında Kırım’ı ilhak etmesi yalnızca 
Rusya ile Ukrayna’yı değil tüm bölge ülkelerini stratejik ve güvenlik anlamında 
etkileyecek bir süreci de beraberinde getirmiştir. Uluslararası hukuk göz ardı 
edilerek başlatılan bu ilhak süreci bölgede yaşayan Kırım Tatarlarının da Sovyet 
dönemi benzeri bir baskıyı yaşamasına da sebebiyet vermiştir.

Kriz Türkiye’yi de birçok sebepten ötürü oldukça yakından ilgilendirmekte-
dir. Türkiye’nin en önemli yakın komşusu Rusya’nın bugün Batı ile olan ilişkileri 
birkaç sene öncesine göre oldukça farklı dinamikler üzerinden şekillenmektedir. 
Bu durum Rusya’nın Türkiye ve Ortadoğu politikalarına da yansımış ve süreç 
Türkiye açısından belli fırsatları ve tehlikeleri beraberinde getirmiştir. Rusya bu-
gün Türkiye’yi enerji ve ticaret alanında daha yakın bir ortak olarak görmektedir. 
Fakat Kırım’ın ilhakı Karadeniz’de Rusya’nın asimetrik bir manevra alanı bulma-
sına sebep olmuş, ayrıca Türkiye’nin dost ve akraba topluluklarından olan Kırım 
Tatarlarının içerisinden geçtiği zor sürece Türkiye’nin müdahalesi Rusya’nın mev-
zuyu bir iç mesele olarak sunması ile sınırlı kalmıştır. 

ÖZET

Analizde Ukrayna 
krizinin temelleri, 
krizde etkili olan 
başlıca aktörler, 
krizi sonlandırmak 
adına atılan 
diplomatik 
adımlar ve sürecin 
harekete geçirdiği 
bölgesel ve 
küresel dinamikler 
incelenmiştir.
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Ukrayna’daki kriz, uluslararası aktörlerin birbirini daha ciddi şekilde tahlil 
ederek anlaşmaya yönelik bir politika geliştirmesi ihtiyacına işaret etmesi ba-
kımından da önemlidir. Bugün Rusya’nın geliştirdiği politikalar Soğuk Savaş 
sonrası iyimser havanın dağılmasına neden olmuşsa da Soğuk Savaş dönemi 
çatışmacı zihniyetinin de gerek bölgeye gerekse uluslararası sisteme uzun vadeli 
bir çözüm getirmekten uzak olduğu anlaşılmaktadır.

Elinizdeki analiz tüm bu gelişmelerin Türkiye’ye olan kısa ve uzun vadede-
ki yansımalarına rağmen konu üzerine Türkiye eksenli ve Türkçe yapılan çalış-
maların yetersizliği göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Analizde Ukrayna krizi-
nin temelleri, krizde etkili olan başlıca aktörler, krizi sonlandırmak adına atılan 
diplomatik adımlar ve sürecin harekete geçirdiği bölgesel ve küresel dinamikler 
incelenmiştir. Çalışmada bu konular etraflıca tahlil edilerek ve Ukrayna’daki iç 
savaşın temasta olduğu dinamikler göz önüne alınarak krizin bugünü ve gelece-
ği hakkında değerlendirmelerde bulunuluyor.
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Yanukoviç’in ülkeyi terk ettiği Şubat 2014’te 
Ukrayna’da siyasetin belirleyici unsuru olarak 
Rusya karşıtlarının öne çıkacağı tahmin edi-
liyordu. Yanukoviç’in görevinden alınmasıyla 
Parlamento’daki Rus etkisinin zayıflaması üzeri-
ne Rusya bu kez sert güç unsurlarını kullanarak 
Ukrayna’daki çıkarlarını savunma yoluna gitti. 
Rusya uluslararası hukukun sınırlarını bir hayli 
zorlayan eylemleri sonucunda Ukrayna’nın Kı-
rım yarımadasını ilhak etti. Takip eden süreçte 
ise Doğu Ukrayna’daki ayrılıkçı silahlı güçlere 
destek vererek Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü 
ihlale yönelik eylemlerini sürdürdü.

Rusya’nın Ukrayna’ya ait toprakların bir 
kısmını ilhak edip bir kısmındaki ayrılıkçı silah-
lı faaliyetlere açık destek vermesiyle ABD ve AB 
duruma diplomatik kanallar ve ekonomik yaptı-
rımlar ile müdahale etti. ABD ve AB tarafından 
uygulanan yaptırımlar, Rusya’nın uluslararası 
hukuka mugayir hareketlerinin maliyetini artıra-
rak tutumunu bir kez daha gözden geçirmesini 
sağlama amacı güdüyordu. Fakat Rusya bu eko-
nomik yaptırımlar sonucu yaşadığı ekonomik 
kayıplara rağmen gerek Kırım’da gerekse Ukray-
na’nın doğusunda yürüttüğü politikalarından 
geri adım atmadı.

Gelinen noktada Rusya Kırım’daki ilhakını 
konsolide ederken Doğu Ukrayna’daki çatışmalar 
halen devam ediyor. Ukrayna’daki krizin anlaşıla-
bilmesi ve ileriye yönelik tahminlerde bulunula-
bilmesi için yerel ve bölgesel dinamikler göz ardı 
edilmeden Rusya ile Batı dünyası arasındaki çok 
yönlü ilişkilerin analize tabi tutulması gerekiyor. 

KRİZİN TEMELLERİ
Bölgedeki krizde yaklaşık iki seneyi geride bıraktı-
ğımız şu günlerde uzmanların Ukrayna’daki krize 
global güç dengeleri temelli bir paradigmadan bak-
ma eğilimi baskın geldi. 2008 yılında Gürcistan sa-
vaşı sırasında da ortaya atılan bu bakış açısına göre 
Rusya’nın bölgede sert güç kullanmasının başlıca 
sebebi Batı’nın ilerlemesinden duyduğu güvenlik 

GİRİŞ
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 
Rusya Federasyonu’nun Ukrayna üzerindeki 
etkinliği Rus yanlısı hükümetler üzerinden sü-
rerken, AB ise bölgenin birliğe entegrasyonu 
çabaları çerçevesinde Ukrayna ile ilişkilerini ge-
liştirme yollarını aramıştı. 

2004-2005 yıllarında adına “Turuncu Dev-
rim” denilen bir süreç sonunda yönetimden mem-
nun olmayan halkın sokağa dökülmesiyle Batı ile 
Rusya’nın Ukrayna üzerinden bir hesaplaşması 
söz konusu olmuştu. Bu süreç iki kutbun ilişkile-
rini yeniden düzenleyen de bir süreçti. Batı yanlısı 
siyasi kanadın galibiyetiyle sonuçlanan Turuncu 
Devrim etkilerinin, Rusya yanlısı politikalarıyla 
öne çıkan Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in 
2010 yılında iktidara gelmesiyle kaybolduğu sa-
nılmıştı. Fakat 2013 senesinin sonuna doğru Ya-
nukoviç’in AB ile Ukrayna arasında planlanan ve 
Ukrayna’ya uzun vadede AB üyeliği yolunu açacak 
olan İşbirliği Anlaşması’nı imzalamaktan vazgeç-
tiğini açıklamasıyla ülkedeki gerilim tekrar açığa 
çıktı. AB ile entegrasyonun sürmesini talep eden 
Ukrayna halkı sokaklara dökülerek protesto göste-
rilerine başladı. Durumun kontrolden çıkmasıyla 
Ukrayna’da dönemin Cumhurbaşkanı Yanukoviç 
ülkeyi terk ederek Rusya’ya sığındı. 
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kaygılarıydı.1 Bölgeyi realist bir bakış açısı ile de-
ğerlendiren bu paradigmada Rusya’nın müdahale-
sinin güvenlik endişesi temelli olduğu ve Batı’nın 
Rusya’yı bu sert güç unsurlarını devreye sokma 
yönünde kışkırttığı yorumları da yapılabiliyordu. 

Bir başka popüler senaryoya göre Rusya, Kı-
rım’ı ilhakı ile ve Doğu Ukrayna’daki ayrılıkçılara 
verdiği destek yoluyla Soğuk Savaş sonrası Sovyet-
ler Birliği’nin dağılması ile Batı dünyası karşısın-
daki kaybolan prestijini yeniden ele geçirmenin 
hesaplarını yapıyordu.2 Bu algı çerçevesi kullanı-
larak yapılan analizlerde ise Putin’in karakterine 
ve güç algısına sık sık vurgu yapılırken, Rusya’nın 
emperyalist bir dürtüyle hareket ederek bölge 
halklarının demokrasi çabalarını uluslararası hu-
kuku hiçe sayarak baskı altına aldığı görüşü savu-

1. John J. Mearsheimer, ‘Why the Ukraine Crisis is the West’s Fa-
ult,’ Foreign Affairs, Eylül/Ekim 2014.

2. Ulrich Speck, “Putin Planning “Soviet Union Lite’” Carnegie 
Europe, 4 Mart 2014. http://carnegieeurope.eu/2014/03/04/pu-
tin-planning-soviet-union-lite.

nulmuştu. Putin’in göreve gelmesinin ardından 
Sovyetler Birliği’nin yıkılmasını 20. yüzyılın en 
büyük felaketi olarak nitelemesi ve 2000’li yıllarda 
Rusya’nın yakın çevresi BDT ülkeleri ile ilişkileri 
geliştirmek için çaba harcaması bu paradigmayı 
besleyen önemli anekdotlar olarak öne çıktı. 

Soğuk Savaş dönemini çağrıştıran ve bu dö-
nemde oluşturulmuş literatüre dayalı konseptler 
yardımıyla Batı-Rusya rekabetine dayalı olarak 
Ukrayna krizini değerlendiren mezkur iki senar-
yonun dışında, Ukrayna’nın siyasi yapısından 
yola çıkılarak da yaşanan kriz anlamlandırılmaya 
çalışıldı.3 Ukrayna’nın doğusu ile batısı arasında-
ki etnik, kültürel ve ekonomik farklılıklara dikkat 
çeken bu paradigmaya göre Kırım sonrası devam 
eden krizin kökenlerinde Ukrayna’nın kendi için-
de toplumsal bir bütünlük arz etmemesinin de 

3. Alastair Jameson, ‘Can Ukraine Avoid an East-West Split and 
Bloody Civil War,’ NBC News, 26 Şubat 2014. http://www.nbc-
news.com/storyline/ukraine-crisis/can-ukraine-avoid-east-west-
split-bloody-civil-war-n38911

HARİTA 1

Kaynak: http://www.globalsecurity.org/military/world/ukraine/election-2004.htm

Yukarıdaki haritada 2010 senesi devlet başkanlığı seçim sonuçlarının Ukrayna’nın bölgelerine göre dağılımı görülü-
yor. Tabloda görüldüğü üzere 2014 senesinde ülkeyi terk etmek durumunda kalan Rusya yanlısı lider Yanukoviç doğu 
bölgelerinden yüksek oranlarda oy alırken, Timoşenko ise batı tarafından destek bulabilmiş.
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etkisi vardı. Ukrayna’nın doğusunda Rus dilinin 
daha fazla konuşulması, sınırın hemen öte tarafın-
daki Rusya’nın etkisinin daha yoğun hissedilmesi 
ve bunlara bağlı olarak bu bölgenin Batı’ya naza-
ran Rus etkisinde kalmış olması bu paradigmanın 
ürettiği argümanlara önemli dayanak sağlıyordu. 

Ukrayna’nın iç dinamikleri, Rusya’nın Batı 
dünyasına karşı aldığı tavır ve Batı’nın kurumla-
rıyla Rusya’nın yakın çevresine doğru genişlemesi 
Ukrayna’da iç savaşa giden süreçte pay sahibi olan 
başlıca parametreler olarak öne çıkmaktadır. Uk-
rayna’nın iç meselesi gibi gözükebilecek bir duru-
mun önce bölgesel daha sonra da küresel eksende 
tartışılmasının başlıca sebebi, Ukrayna’nın Batı 
ve Rusya arasında jeopolitik bir kavşak nokta-
sında bulunması ve Sovyet sonrası ulus inşasının 
tamamlanmamış olmasından ötürü Rusya tara-
fından dış etkiye açık bir ülke olmasından ileri 
gelmektedir. Bu yüzden ülkede yaşanan kriz ilk 
olarak Ukrayna-Rusya ilişkilerinin daha sonra 
Rusya-Batı ilişkilerinin en önemli değişkeni ha-
line geldi. Bu durum eski Sovyet ülkelerini ve 
Türkiye’yi de büyük oranda etkiledi. 

Devam eden iç savaş büyük bir insani ve eko-
nomik yıkıma yol açarken krizin etkileri her ge-
çen gün daha da ileri noktalara taşınıyor. Ukray-
na’daki çatışmanın muharip taraflarının kayıpları 
arttıkça savaşı sahiplenen kitle daha da büyüyor. 
Global eksende ise devam eden savaş Batı ile Rus-
ya’nın arasını her geçen gün daha da açıyor. Bu 
durum Ukrayna’daki denklemin her geçen gün 
daha da kompleks bir hal almasına sebep olurken, 
krizin çözümünü de aynı oranda zorlaştırıyor. 

UKRAYNA  
KRİZİNDE ETKİLİ 
BAŞLICA AKTÖRLER
Gerek Ukrayna’daki krizin oluşumunda gerek-
se takip eden süreçte krizin dinamikleri büyük 
oranda Batı ile Rusya’nın arasındaki rekabet 
çerçevesinde şekillendi. Bu durum krizi yönlen-

diren önemli bir faktör olarak karşımıza çıksa 
da, Rusya-Batı çatışmasının Ukrayna’nın kaderi 
üzerinde kesin bir belirleyiciliğe sahip olduğunu 
söylemek oldukça güçtür. Zira bölgesel ve yerel 
aktörlerin etkinliği de savaşın ve sürecin seyri-
nin belirlenmesinde büyük rol oynamıştır. Bu 
yüzden Ukrayna krizinde etkin bölgesel ve yerel 
aktörlerin siyasi duruşları ve eylemlerini anlamak 
krizi anlamlandırmak adına büyük önem taşıyor.

Yerel Aktörler
Yanukoviç’in ülkeden ayrılarak Rusya’ya sığınması 
ile Doğu Ukrayna’da Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler 
silahlı mücadeleye giriştiler. Devlet binalarına sal-
dırılar düzenleyerek etkin olma çabası içerisinde 
olan Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler Rusya’nın da 
desteği ile 2014 Mart’ında Ukrayna’nın güney-
doğusunun bir kısmına hakim oldu. Bu güçlerin 
karşısında ise Ukrayna’nın her yerinden ülkeleri-
nin topraklarını savunmak için Donbas bölgesi-
ne giden gönüllüler ile Ukrayna devletinin silahlı 
kuvvetleri etkinlik sağlama çabası içerisine girdi. 

Rusya Yanlısı Ayrılıkçı Güçler 
Bağımsızlık Meydanı’nda gerçekleşen gösteriler 
her ne kadar toplumun büyük kesiminin deste-
ğini alsa da, Ukrayna’nın tamamının gösterilere 
destek verdiğini söylemek yanlış olur. Ukrayna’da 
henüz 2010 senesinde yapılan seçimlerde Yanuko-
viç Batı yanlısı Yuliya Timoşenko karşısında adil 
bir ortamda gerçekleşen seçimler sonucunda galip 
gelerek devlet başkanı seçilmişti. Bunun yanında 
Bağımsızlık Meydanı’nda ortaya konan iradenin 
Ukrayna’nın ortalamasını temsil etmeyen ve uzun 
vadede toplumun her kesiminde karşılık bulması 
mümkün olmayan birçok talebi mevcuttu.

Lenin’in önderliğinde gerçekleşen darbe-
ye ve sonrasında gelen rejim değişimine kadar 
Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır mevcut de-
ğildi. Sonrasında gerçekleşen iç savaş Ukrayna 
ve Rusya Sovyet sosyalist cumhuriyetlerinin 
kurulmasına ve aralarında da aslında Sovyetler 
Birliği döneminde çok önemsenmeyen bir sınır 
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çizilmesine sebebiyet vermişti. Bu sınır 1991 yı-
lında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
dahi Rusya ile Ukrayna’nın arasında çok büyük 
bir çatışmanın var olmaması sebebiyle geçişken-
lik derecesi yüksek bir sınır olarak kaldı. 

Ukrayna’daki sürecin Yanukoviç’in devril-
mesine giden ilk raundu toplumun her kesimi, 
özellikle de Doğu Ukrayna’da yaşayan belli bir 
kesim tarafından onaylanmamıştı. Bu kesimin 
harekete geçirilip sahada etki kazanması ise doğ-
rudan doğruya Rusya’nın denkleme katılması ile 
mümkün oldu. Rusya her ne kadar resmi ağızlar-
dan yalanlasa ve bölgede yaşayan halkın iradesini 
işaret etse de burada etki alanı bulan muhaliflere 
el altından her türlü desteği vermekten çekinme-
di. Rusya, bu desteği dolayısıyla gerek NATO4 
gerekse ABD5 tarafından sık sık uyarılsa da suç-
lamaları reddederek sahadaki ayrılıkçıların Rus-
ya’nın kuklası olmadığını yineledi.6 Ayrılıkçıların 
Rusya’dan aldığı destek gerek kullandıkları silah-
lar7 gerekse hayatını kaybeden ayrılıkçıların üze-
rinden çıkan Rus askeri kimlikleri8 ile sık sık ön 
plana çıkıyor. İddialara göre Ukrayna toprakla-

4. “NATO Secretary General Slams Russia's Continuing Support of 
Separatists in Ukraine” Kyiv Post, 11 Mayıs 2014. http://www.kyi-
vpost.com/content/kyiv-post-plus/nato-secretary-general-slams-
russias-continuing-support-of-separatists-in-ukraine-388286.html

5. “Russia's Continuing Support for Armed Separatists in Ukraine 
and Ukraine's Efforts Toward Peace, Unity, and Stability”, US De-
partment of State, 14 Haziran 2014. http://www.state.gov/r/pa/prs/
ps/2014/07/229270.htm

6. Damien Sharkov, “Rebels in Ukraine ‘Not Russia’s Puppets’, Says 
Putin Aide”, Newsweek, 23 Mart 2015. http://europe.newsweek.
com/rebels-ukraine-not-russias-puppets-says-putin-aide-316051

7. Thomas Grove ve Warren Strobel, “Special Report: Where Uk-
raine's Separatists Get Their Weapons”, Reuters, 29 Temmuz 2014. 
http://www.reuters.com/article/2014/07/29/us-ukraine-crisis-
arms-specialreport-idUSKBN0FY0UA20140729;
Jeremy Bender, “Here are the Arms Russia Has Given to Rebels 
in Ukraine to ‘Create a Proper Army’”, Business Insider, 24 Tem-
muz 2014. http://www.businessinsider.com/arms-russia-has-gi-
ven-to-rebels-in-ukraine-2014-7.;
Matthew Bodner, “5 Heavy Weapons in Ukraine’s Rebel War That 
May Have Come From Russia”, The Moscow Times, 6 Şubat 2015. 
http://www.themoscowtimes.com/article.php?id=515557

8. Geir Moulson, “Ukraine President Holds Two Mitts Full of 
Russian Passports and Military IDs Dropped by Soldiers”, Natio-
nal Post, 7 Şubat 2015. http://news.nationalpost.com/news/world/
ukraine-president-holds-two-mitts-full-of-russian-passports-and-
military-ids-dropped-by-soldiers

rında toplam 40 bini aşkın Rus askeri görev yaptı 
veya yapıyor.9 Rusya bu vatandaşların herhangi 
bir devlet inisiyatifi dışında savaş alanında kendi 
iradesiyle bulunduğunu iddia ederken, bölgede 
varlıkları anlaşılan askerlerin ise izin kullanarak 
savaşa katıldığı uluslararası kamuoyuna iletili-
yor.10 Bunun yanı sıra Rusya’nın ayrılıkçı güçlere 
askeri eğitim de verdiği biliniyor.11 Rusya’da barış 
zamanında yapılan operasyonlar sırasında kaybo-
lan askerler hakkındaki bilgilere Mayıs 2015’te 
devlet sırrı niteliğinde bir ulaşım kısıtlaması ge-
tirilmesinin de Ukrayna’da görev yaparken öldü-
rülen Rus askerler ile ilgili bilgilerin açığa çıkma-
ması için uygulamaya konulduğu sanılıyor.12 

Ukrayna’nın güneydoğusunda bir hakimi-
yet alanı oluşturarak bu sınır hattını Rusya’nın 
lehine genişletebileceklerini hesaplayan ayrılıkçı 
güçler harekete geçerek kısa sürede belli nokta-
larda hakimiyet kurmayı başardılar. Ayrılıkçı 
silahlı güçler Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk 
bölgelerinin bir kısmında kısa sürede saha haki-
miyeti sağladılar.13 Sahadaki hakimiyetlerini ku-
rumsal ve meşru bir zemine oturtmak isteyen bu 
güçler 11 Mayıs 2014 tarihinde hem Luhansk 
hem de Donetsk bölgelerinde ayrı ayrı düzen-
lenen referandumlar sonrasında iki adet Halk 
Cumhuriyeti kurdu. Silahların ve Rus flamaları-
nın gölgesinde yapılan seçimlerle iş başına gelen 
devlet başkanlarına, her türlü hükümet organına 

9. Igor Sutyagin, “Russian Forces in Ukraine”, Royal United Ser-
vices Institute, Mart 2015.

10. “Serving Russian Soldiers on Leave Fighting Ukrainian 
Troops Alongside Rebels, Pro-Russian Separatist Leader Says”, 
Telegraph, 28 Ağustos 2014. http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/europe/germany/angela-merkel/11060559/Serving-
Russian-soldiers-on-leave-fighting-Ukrainian-troops-alongside-
rebels-pro-Russian-separatist-leader-says.html

11. Michael B. Kelley, “Here is Where Russia Trains Separatists 
Before Sending Them Into Ukraine”, Business Insider, 23 Tem-
muz 2014. http://www.businessinsider.com/where-russia-is-trai-
ning-ukraine-separatists-2014-7.

12. Vladimir Putin, “Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 
28.05.2015 No: 273”, Ofitsialnii İnternet-Portal Pravovoi İnformat-
sii, 28 Mayıs 2015. http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201505280001

13. Bu iki bölgeye Rusça’da Donetsk Havzası manasına gelen Do-
netskii Basin’in kısaltması olarak Donbas da deniliyor.
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ve silahlı güçlere sahip olan bu iki sözde cum-
huriyet Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalarda 
başat aktörler konumuna geldiler. 

24 Mayıs 2014 tarihinde ise Donetsk 
(DNR)14 ve Luhansk (LNR)15 Halk Cumhuriyet-
leri birçok Rus entelektüelin de katıldığı bir tö-
ren ile birleşerek Novorossiya (Yeni Rusya) ismini 
aldı.16 Putin’in Nisan 2014’te yaptığı açıklamada 
güneydoğu Ukrayna bölgesinin çarlık dönemin-
den bu yana tarihsel olarak bu şekilde adlandırıl-
dığını ve sonradan bu toprakların Ukrayna haki-
miyetine verilmesine anlam veremediğini deklare 
etmesi sahadaki durumla beraber düşünüldüğün-

14. Yazıda bu oluşum DNR (Donetskaya Narodnaya Respublika) 
olarak adlandırılmıştır.

15. Yazıda bu oluşum LNR (Luhanskaya Narodnaya Respublika) 
olarak adlandırılmıştır.

16. “DNR i LNR Obyedinilis’ v Novorossiyu i jdut Harkov”, Mos-
kovskiy Komsomolets, 24 Mayıs 2014. http://www.mk.ru/politi-
cs/2014/05/24/dnr-i-lnr-sozdali-novoe-gosudarstvo-novorossiyu.html

de oldukça dikkat çekicidir.17 Novorossiya’nın 
kullanımı bir anlamda sahadaki operasyonel 
kuvvetlere tarihsel bir misyon yüklemişti. Novo-
rossiya teriminin kullanımının Rusya tarafından 
söylem düzeyindeki desteği 2015 senesinin orta-
larına doğru giderek azaldı.18 Rusya’nın bu tutu-
muna paralel olarak LNR ve DNR ilanının üze-
rinden bir sene geçmesinin ardından Novorossiya 
projesinin rafa kaldırıldığını açıkladı.19 

Ukrayna Yanlısı Gönüllü Taburlar
Bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Ukrayna’ya 
Sovyet döneminden güçlü bir askeri mühimmat 

17. ‘Putin Nazval Ukrainu Novorossiei,’ Faktı I Kommentarii, 17 Nisan 
2014. http://fakty.ua/180308-putin-nazval-vostok-ukrainy-novorossiej

18. “Novorossiya’ Falls From Putin’s Vocabulary as Ukraine Crisis 
Drags”, Wall Street Journal, 29 Mayıs 2015. http://www.wsj.com/
articles/novorossiya-falls-from-putins-vocabulary-as-ukraine-cri-
sis-drags-1432936655

19. ‘‘Proekt ‘Novorossiya’ Zakrıt,’’ Gazeta.ru, 20 Mayıs 2015. 
http://m.gazeta.ru/politics/2015/05/19_a_6694441.shtml

HARİTA 2

Kaynak:http://mediarnbo.org/wp-content/uploads/2015/08/06-08_eng.jpg

Ukrayna ordusunun sunduğu verilere dayalı olarak hazırlanan yukarıdaki haritada Donbas bölgesindeki savaşın harita 
üzerindeki son hali (6 Ağustos 2015) görülüyor. Novorossiya birliği henüz hedeflediği toprak parçasının yarısına dahi 
sahip değilken, Rusya’dan gelen yardımlar cephenin her geçen gün biraz daha sola kaymasına sebep oluyor.
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ve ordu miras kalmıştı. Kuçma ve Yanukoviç li-
derliğinde Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanma-
sının ardından geçen 25 senede büyük bir kü-
çülme yaşamış ayrıca ordunun üst kademesinin 
yönetimi Sovyet döneminden kalma Rusya yan-
lısı generallere teslim edilmişti. Ukrayna ordusu 
yıllar boyunca savaş eğitimi almamış ayrıca dev-
let tarafından orduya yatırım da yapılmamıştı.20 
Böylesi bir durumda bir anda Rusya ile çatışma 
durumunda kalan Ukrayna ordusu, Ukrayna’nın 
karşı karşıya kalacağı imtihana hazırlıklı değildi. 

2014 Mart ayında başlayan çatışmaların ar-
dından Ukrayna’nın bir bölümünün ayrılıkçıların 
kontrolüne geçmesi karşısında Ukrayna devleti ve 
ordusu yeterli etkinliği gösteremedi. Kırım yarı-
madasının ardından devlet, ülkenin güneydoğu-
sunda da önemli bir kısımda etkinliğini kaybetti. 
Ordunun sahadaki etkinliğinin giderek azalma-
sıyla, Ukrayna’nın her köşesinden gelen gönül-
lülerin oluşturduğu taburların etkinliği sahada 
giderek arttı. Bu gruplar kısa zamanda Rus yan-
lısı ayrılıkçı kuvvetlere gösterilen direnişin öncü 
kuvvetleri konumuna geldiler. Rusya medyası ve 
yetkili ağızları ise bu grupları faşizmle ve hatta 
Nazizmle suçlayarak Sovyet dünyasında hafızalar-
da halen tazeliğini koruyan pejoratif kavramlar ile 
özdeşleştirerek itibarsızlaştırma yoluna gitti.21 

Ukrayna’nın en zengin ilk üç iş adamı arasın-
da gösterilen22 İgor Kolomoyski ve Rinat Ahme-
tov başta olmak üzere23 diğer oligarklar tarafından 
maddi olarak desteklenen bu grupların sayısı ise 

20. Linda Kinstler, “Why is Ukraine’s Army So Deliberately Bad”, New 
Republic, 9 Mayıs 2014. http://www.newrepublic.com/article/117710/
ukraines-army-small-sovietized-underfunded-and-poorly-trained

21. ‘Постпредство РФ показало НАТО, “Где на Украине 
Фашисты”, Ria Novosti, 3 Aralık 2014. 

22. “Forbes: Bogateişçim Ukraintsem Yavlayetsya Ahmetov, Ko-
lomoiski – Na Tretyem Meste Poroşenko – na Vosmom”, Gordon, 
26 Mart 2015. Link: http://gordonua.com/news/money/Forbes-
Bogateyshim-ukraincem-yavlyaetsya-Ahmetov-Kolomoyskiy-na-
tretem-meste-Poroshenko-na-vosmom-73065.html

23. Kolomoyski Dnipro, Ahmetov ise Şaktar Donetsk klübü-
nün sahipleridir.

30’un üzerinde.24 Ukrayna’nın önde gelen oli-
garklarının mal varlıklarının krizle birlikte hemen 
hemen yarı yarıya azaldığının altının çizilmesi 
gerekiyor.25 Bu taburlarda 300 ila 2000 arasında 
asker bulunuyor. Bu taburların içerisinde en ön 
plana çıkanı ise Azak Taburu. Liderliğini Uk-
rayna milliyetçi kanadının önemli figürlerinden 
olan Andrey Biletsky’nin üstlendiği Azak Taburu, 
Yanukoviç hükümetinin devrilmesinin ardından 
Nisan 2014’te Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan bir paramiliter kuvvet olarak kuruldu. 

Bu taburlarda savaşan askerler savaşın et-
kisiyle bire bir yüzleştikçe, kayıplar verdikçe ve 
saha ile olan bağlantıları kuvvetlendikçe, içeri-
sinde bulundukları savaşı daha da benimsiyor 
ve daha çok inisiyatif alma eğiliminde oluyor-
lar. Taburların Ukrayna devletinin dışında ayrı 
bir ajanda gütmesine muharip taburlara finan-
sal destek sunan oligarkların kendi çıkarları da 
sebep olabiliyor. Buna bağlı olarak da devletin 
bu gruplar üzerindeki kontrol mekanizmaları 
zayıflıyor. Uluslararası Af Örgütü Eylül 2014’te 
Ayder adlı grubun gereksiz şiddet oluşturan ey-
lemlerine dikkat çekerek Kiev yönetimine bu 
grupları kontrol altında tutması çağrısı yapmış-
tı.26 Uluslararası Af Örgütü’nün bu taburların 
bölgeye gelen yardım konvoylarını keyfi bir bi-
çimde engellediği yönündeki şikayetleri de yankı 
bulmuştu.27 2015 Mart ayı boyunca Azov taburu 
lideri oligark Kolomoyski ve hükümet arasında 
Ukrayna’nın petrol şirketi Ukrtransnafta üzerin-

24. Bu taburların isimleri, liderleri ve asker sayıları için bakınız: 
“Volunteer Battalions Involved in Military Action in Eastern Uk-
raine”, Slovo i Dilo, 8 Eylül 2014. http://en.slovoidilo.ua/artic-
les/4543/2014-09-08/dobrovolcheskie-batalony-kotorye-prinima-
yut-uchastie-v-vojne-na-vostoke.html

25. Balasz Jarabik ve Yuliya Bila, “And Then There Were Five: The 
Plight of Ukraine’s Oligarchs”, Carnegie Moscow, 17 Haziran 2015. 
http://carnegie.ru/eurasiaoutlook/?fa=60429

26. “Amnesty International Briefing”, 8 Eylül 2014. http://tbin-
ternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/UKR/
INT_CAT_NGO_UKR_18678_E.pdf

27. “Eastern Ukraine: Humanitarian Disaster Looms As Food Aid 
Blocked”, 24 Aralık 2014. Erişim: https://www.amnesty.org/en/
articles/news/2014/12/eastern-ukraine-humanitarian-disaster-lo-
oms-food-aid-blocked/
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den yaşanan gerginlik de bu güç mücadelesinin 
bir yansıması olarak hafızalara kazındı.28

Bölgesel Aktörler
Bir seneyi aşkın bir süredir Ukrayna ile Rusya ara-
sında Doğu Ukrayna’yı kapsayan bir çatışma duru-
mu mevcut. Ukrayna bu mücadeleye ordusu ile ka-
tılırken Rusya gerek ayrılıkçılara verdiği destek ile 
gerekse fiili olarak sahada bulunan askerleri hatta 
tanklarıyla etkin konumda. AB’nin Rusya için kri-
tik öneme sahip Ukrayna’da Rusya’yı belli bir çizgi-
ye gelmeye zorlama çabaları ise şu ana kadar sahada 
etkin bir değişim yaratacak seviyeye gelmedi. 

Rusya
Ukrayna’da Rusya’nın sahaya sert güç unsurlarını 
kullanarak müdahalesi, Kırım’ın 2014 Mart ayın-
daki ilhak süreci ile başladı. Yanukoviç’in ülkeyi 
terk etmesinin ardından Sivastopol’da bulunan 
filosundaki askerlerle harekete geçen Rus hükü-
meti kansız bir ilhak gerçekleştirdi. Uluslararası 
toplumun büyük tepkisine sebep olan bu operas-
yona Ukrayna hükümeti zayıf tepkiler vermekle 
yetindi. Aynı günlerde Ukrayna’nın doğusunda-
ki bölgelerde hareketlenmeler gözlendi. Bölgede 
gerçekleşen provokasyonlar Rusya’nın desteğini 
de alan ayrılıkçı güçlerin eylemlerine yol açtı. 

Rus kökenli halkın yoğunlukta yaşadığı böl-
gelerde geniş bir etki alanı bulacağını düşünen 
ayrılıkçı gruplar –Rusya açık bir şekilde bölgeyi 
topraklarına katmak için net girişimlerde bulun-
mayarak Kırım benzeri bir senaryoyu bu bölge 
için uygulamaya koymasa da –2014 yılının Ni-
san ayında bölgedeki eylemlerine Rusya’nın da 
desteğiyle hız verdiler. Savaşın ilerlemesiyle böl-
gede daha da görünür hale gelen Rus tankları29 

28. “Kiev Vows to Stop Oligarch-Backed Political Crisis Scena-
rio”, Sputnik, 23 Mart 2015. http://sputniknews.com/politi-
cs/20150323/1019894757.html.

29. Maria Tsvetkova ve Aleksandar Vasoviç, “Exclusive: Charred Tanks 
in Ukraine points to Russian involvement”, Reuters, 23 Ekim 2014. 

ve Rus askerleri30 savaşın seyrinin Kiev yönetimi 
aleyhinde değişmesinde önemli rol oynadı. Doğu 
Ukrayna’daki silahlı ayrılıkçı güçlere desteğinin 
ayyuka çıkmasına rağmen Rusya, uluslararası 
arenada egemen bir ülkenin sınırlarına askeri 
operasyon düzenlemenin sonuçlarıyla karşılaş-
maktan çekinerek tüm kanıtlara rağmen Rus-
ya’nın Ukrayna’daki askeri varlığını reddetti.31 

Kırım’ın Rusya topraklarına ilhakının son-
rasında ardı ardına gelen bir yaptırım dalgasıyla 
karşı karşıya kalan Rusya, bir yandan uluslarara-
sı politikadan izolasyon tehlikesi ile yüzleşirken 
bir yandan da yaptırımların yarattığı ekonomik 
bunalım ile uğraşmak durumunda kaldı. Ukray-
na’daki gelişmeler, her ne kadar ekonomisi büyük 
zarar görse de, Rusya’nın uluslararası arenada 
önemli bir oyun kurucu aktör olarak yerinin sağ-
lamlaşmasında önemli rol oynadı.

Ukrayna
Ukrayna’da 2013 Kasım’ında AB yanlısı Uk-
rayna vatandaşları için doğan ümit ışığı yerini 
Rusya’nın müdahalesiyle giderek umutsuzluğa 
bıraktı. Ülkenin birçok kesiminden binlerce 
kişinin protesto ettiği Cumhurbaşkanı Yanu-
koviç’in istifası ülkeye protestocuların istediği 
barış ve refahı getiremedi. Ülkedeki hükümet 
değişimi Rusya’nın sert güç organlarını devreye 

30. Paul Szoldra, “A Russian Soldier’s Instagram Posts May Be The 
Clearest Indication of Moscow’s Involvement In East Ukraine”, Bu-
siness Insider, 31 Temmuz 2014.

31. “Russia Denies NATO Accusations Over Troops In Ukraine”, 
Reuters, 21 Kasım 2014.

Rusya Ukrayna’daki askeri varlığını 
reddetse de Rus tankları ve askerleri 
savaşın seyrinin Kiev yönetimi aleyhinde 
değişmesinde önemli rol oynadı.
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sokmasıyla Ukrayna’da birçok siyasi ve ekono-
mik probleme öncülük etti.

Protestoların fitilini ateşleyen olay Yanuko-
viç’in AB ile İşbirliği Anlaşması’nı imzalamaktan 
vazgeçmesi olmuştu. Yanukoviç’in görevden alın-
masının ardından kurulan geçici hükümetin ba-
şına geçen Arseniy Yatsenyuk bu anlaşmayı 2014 
Mart ayında imzaladı.32 Bu hamle aslında o ana 
kadar Rusya ile Batı arasında bir denge yakalaya-
bilmiş olan Ukrayna’nın bu politikasının da bir 
anlamda sonu oldu. Ukrayna bağımsızlık ilanının 
ardından jeopolitik konumunun da avantajlarını 
kullanarak Batı ile Rusya arasında bir köprü du-
rumuna gelebilecekken, Rusya ile Batı arasındaki 
çatışmaların kurbanı olma konumuna sürüklendi. 

Bağımsızlık Meydanı’ndaki protestoları 
takip eden aylarda Batı dünyası ekonomik ve 
siyasi ağırlıklı unsurlar ile Ukrayna üzerinde 
nüfuz elde etme çabası içerisine girerken, Rusya 
ise Ukrayna’nın bir bölümünü askeri kontrol 
altında tutarak bölgedeki çıkarlarını koruma 
yoluna gitti. Ukrayna’nın AB’ye yakınlaşması 
sürecini Kırım’daki ilhakın konsolide hale gel-
mesi ve Ukrayna’nın doğusundaki iç savaşın 
daha da şiddetlenmesi izledi.

Krizin derinleşmesinin ardından 2014 Mart 
ayında başlayan çatışmalarla birlikte Ukrayna hü-
kümeti oldukça zor bir döneme girdi. Doğu Uk-
rayna’da yer alan ayrılıkçı güçler hükümet binala-
rını bir bir işgal ederken; Kiev yönetimi bir yandan 
da Ukrayna halkının Yanukoviç’in gidişinin ardın-
dan girdiği beklentiyi karşılamak için mücadele 
etti. Bağımsızlık Meydanı’nda Rus yanlısı yöne-
time karşı durarak onlarca cana mal olan bir sü-
reç sonucunda Yanukoviç’in ülkeyi terk etmesine 
ön ayak olan Ukrayna halkı, geçiş hükümetinden 
daha bağımsız politikalar izlemesini bekliyordu. 
Fakat Ukrayna’nın kısa vadede ülkenin kaderi-
ne etki edecek politikaları devreye sokacak gücü 
sınırlıydı. Meydanlarda ödenen bedel Ukrayna 

32. Elena Galadji ve Olesya Dubovik, “Украина Подписала 
Политическую Часть Соглашение Об Ассоцаций с ЕС”, 
Komsomolskaya Pravda, 21 Mart 2014.

içerisinde de uç grupların ortaya çıkmasına sebep 
olurken, bu gruplar protestoların yoğunlaştığı Ba-
ğımsızlık Meydanı’nı aylarca terk etmedi.33 

Avrupa Birliği
Avrupa Birliği için Avrupa kıtasına komşu eski 
Sovyet ülkeleri özellikle 2000’li yılların başından 
itibaren birliğin genişlemesi için bir hedef teşkil 
etmişti. Sovyetler Birliği’nin çöküşünün üzerine 
AB, eski komünist blok ülkelerine doğru bir ge-
nişleme trendi gösterdi. Doğu bloğuna dahil bir-
çok ülke AB’ye üye oldu. AB’nin Doğu Ortak-
lığı projesi ise bu süreci daha da öte bir noktaya 
taşıyarak eski Sovyet ülkeleri Ermenistan, Azer-
baycan, Belarus, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna 
ile ilişkilerin geliştirilerek bu ülkelerin imzalanan 
Ortaklık Anlaşmaları ile AB’ye kademeli enteg-
rasyonunu öngörüyordu. Batı ittifakının sınırları 
atılacak adımlarla eski Sovyet ülkelerini de içeri-
sine alacak büyük bir yapıya ulaşacaktı.

Doğu Ortaklığı projesi dahilindeki altı ül-
keden biri olan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 
Bağımsızlık Meydanı’nda toplanan milyonların 
en öne çıkan arzusu AB ile olan entegrasyonun 
devamıydı. Fakat gelişen süreçte Rusya’nın aske-
ri müdahalesine karşı AB Ukrayna’yı Rusya’nın 
baskısından kurtararak birliğe adapte edecek 
bir program uygulayamadı. Ukrayna’ya devam 
eden savaşta verilen askeri ve ekonomik deste-
ğin yanı sıra Rusya’ya uygulanan baskılar yeter-
siz kaldı. Bu durumda, AB ülkelerinin Rusya’ya 
olan ekonomik ve enerji alanındaki bağımlılığı 
birinci derecede etkili oldu. 

Gerek Ukrayna’daki protestolara gerekse 
Poroşenko’ya söylem düzeyinde desteğini esirge-
meyen AB, Rusya’yı karşısına alarak topraklarını 
koruma gayretinde olan Ukrayna’ya bu müca-
delesinde başarı sağlayabileceği kadar destek su-
namadı. Yapılan ekonomik ve askeri yardımlar 

33. “Klitschko Says Protesters Should Leave”, Washington Post, 28 
Mayıs 2014. http://www.washingtonpost.com/world/at-kievs-mai-
dan-klitschko-says-protesters-should-leave/2014/05/28/429b51d2-
7885-41cf-b169-562187f7b4ad_story.html.
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sahadaki durumu köklü bir şekilde değiştirmek-
ten oldukça uzaktı. AB, Ukrayna’nın Rusya kar-
şısında üstünlük sağlayabilmesi için silah yardımı 
yapılması çağrılarını da yanıtsız bıraktı.34 Ukray-
na’yı silahlandırmaktan uzak durulmasında sava-
şın biteceği yerde tırmanışa geçeceği korkusu ha-
kimdi. Batı dünyası, enerji konusunda Rusya’ya 
olan bağımlılığını kısa vadede riske edemezken; 
Rusya’yı kademeli ekonomik yaptırımlar ve siyasi 
hamleler ile köşeye sıkıştırarak Ukrayna üzerin-
deki baskıyı hafifletmeye çalıştı. 

KRİZİ  
SONLANDIRMAYA 
YÖNELİK HAMLELER
Ukrayna’daki krizin başladığı günden itibaren 
bölgesel ve küresel aktörler diplomatik yollarla 
ve birtakım yaptırımlar üzerinden bölgedeki kri-
zin sonlandırılması için çabaladılar. Ukrayna’da-
ki kriz Batı ile Rusya arasındaki bir çatışmanın 
hem sebebi hem de sonucu olarak görüldüğü 
takdirde, Batı kanadının AB, Ukrayna hükümeti 
ve ABD’den oluştuğu; Doğu kanadını ise tek ba-
şına Rusya’nın temsil ettiği söylenebilir. Ukrayna 
krizinde çözüm arayışları Batı dünyasının Rus-
ya’ya ekonomik yaptırımlar uygulayarak Rus-
ya’nın Ukrayna üzerindeki baskısını azaltma ve 
sahada çatışan tarafları diplomasi ile buluşturma 
şeklinde gerçekleşti. Rusya’nın ekonomik yaptı-
rımlara direnerek Ukrayna politikasından geri 
adım atmaması ve masada ulaşılan ateşkes ka-
rarlarının sahada etkin olmaması, Ukrayna’daki 
krizde çözüm arayışlarının bir sonuca ulaşmasını 
engelleyen faktörler olarak ön plana çıktı.

Ekonomik Yaptırımlar
Rusya’nın bölgede uluslararası hukuka ters ve böl-
gedeki istikrarı zedeleyen hamlelerinin maliyetle-
rini artırmaya yönelik olarak AB ülkeleri ve ABD, 

34. Alexander J. Motyl, “The West Should Arm Ukraine”, Foreign 
Affairs, 10 Şubat 2015. https://www.foreignaffairs.com/articles/rus-
sia-fsu/2015-02-10/west-should-arm-ukraine

Rusya’ya ekonomik yaptırım kararı aldı. Avustu-
ralya, İngiltere ve Kanada da bu yaptırımlara des-
tek verdi. Rusya yaptırımlardan büyük ekonomik 
zarar görmesine rağmen Kırım konusundaki po-
zisyonundan geri adım atması şöyle dursun, Pu-
tin yönetimi başta Kırım Tatar halkı olmak üzere 
yerel halk üzerindeki baskılarını giderek artırdı. 
Yarımadada kontrolü sağlayabilmek için başvuru-
lan insan hakları ihlalleri, Uluslararası Af Örgü-
tü’nün raporlarında da yer buldu.35 Bunun yanı 
sıra, Rusya Ukrayna’nın doğusunda da oldukça 
aktif bir şekilde ayrılıkçı güçlere destek vererek 
bölgedeki çıkarlarından kolay kolay vazgeçmeye-
ceğini de göstermiş oldu. Yaptırım dalgalarının 
sahaya uzun vadede bir etkisinin oluşacağını var-
saymak gerçekle örtüşse bile, Rusya’nın mevcut 
yönetimi, iç dinamikleri ve yönetici elitinin rolle-
ri dikkate alındığında bu yaptırımların bugünden 
yarına bir değişim yaratması zor gözüküyor. 

Yaptırım dalgaları ABD Başkanı Barack 
Obama’nın 6 Mart 2014 günü hazine bakanlığını 
yetkilendirmesiyle başladı. Bu yetkiyi kullanması 
halinde ABD Hazine Bakanlığı bölgedeki barış 
ve güvenliği bozan şahıslara ya da kurumlara çe-
şitli yaptırımlar uygulayabilecekti.36 17 Mart37 ve 
20 Mart 201438 günleri Rus ordusunun Kırım 
topraklarına ayak basmasıyla birlikte Beyaz Sa-
ray’dan konuyla alakalı hükümete verilen yetkiyi 
genişleten ardı ardında iki yeni karar yayımlandı. 

Rusya’nın geri adım atmaması üzerine, yap-
tırımlar 2014 yılı boyunca genişletildi. İlk dal-
ga yaptırımları Rusya’nın Kırım’daki faaliyetleri 
üzerine olurken ikinci dalga ise Ukrayna’nın 
güneydoğusunda devam eden krize Rusya’nın 

35. “Crimea: One Year On From Annexation; Critics Harassed, 
Attacked and Silenced”, Amnesty International, 18 Mart 2015.

36. Barack Obama, “Executive Order 13660 – Blocking Property 
of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine”, The 
White House, 6 Mart 2014. 

37. Barack Obama, “Executive Order 13661 – Blocking Property 
of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine”, The 
White House, 17 Mart 2014.

38. Barack Obama, “Executive Order 13661 – Blocking Property 
of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine”, The 
White House, 20 Mart 2014.
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desteği üzerine geldi. Putin’in karar mekanizma-
sı içerisinde yer alan önemli aktör ve kurumlara 
yönelik ilk dalganın Rusya’yı durdurmak konu-
sunda etkisiz kalması, Batı dünyasını yaptırım-
larını Rusya’nın bankacılık, finans, teknoloji ve 
savunma sanayii sektörlerine yoğunlaştırmasına 
sebebiyet verdi. İkinci dalga Ukrayna’daki krizin 
tam anlamıyla bir silahlı çatışma durumu haline 
gelmesi üzerine gerçekleşti. 28 Nisan 2014 tari-
hinde ABD Hazine Bakanlığı tarafından alınan 
karar ile Rusya’nın önde gelen şirketleri hedef 
alındı.39 Bununla birlikte ABD Ticaret Bakanlı-
ğına bağlı Endüstri ve Güvenlik Bürosu da Rus-
ya’nın askeri gücüne katkı yapabileceği düşünü-
len belli başlı şirketlerine ihracat yasağı getirdi.40 
Her iki yaptırım kararı da Rusya’nın 17 Nisan’da 
gerçekleştirilen Cenevre Konferansı’nda Ukray-
na’daki duruma yönelik gerçekleştireceğine söz 
verdiği adımlara vurgu yaptı. Benzer kararlar Av-
rupa Birliği tarafından da uygulanmak üzere 28 
Nisan41 ve 12 Mayıs42 tarihlerinde alındı. 

17 Temmuz 2014 tarihinde Amsterdam’dan 
Kuala Lumpur’a seyahat eden Malaysia Airlines 
şirketine bağlı uçağın Ukrayna’nın güneydo-
ğusunda isabet alarak düşmesi tüm dünyanın 
dikkatlerinin bir kez daha bölgeye çevrilmesine 
neden oldu. Uçağın düştüğü bölgenin Rus ayrı-
lıkçıların kontrol ettiği alanın içerisinde yer al-
ması ve uçağı vuran roketin Rus yapımı olması 
olayın sorumluluğunun da büyük oranda Rus-

39. “Ukraine-Related Designations”, U.S. Department of Treasury, 
28 Nisan 2014. http://www.treasury.gov/resource-center/sancti-
ons/OFAC-Enforcement/Pages/20140428.aspx

40. “Commerce Department Announces Expansion of  Export 
Restrictions on Russia”, Bureau of Industry and Security, 28 Nisan 
2014. http://www.bis.doc.gov/index.php/about-bis/newsroom/
press-releases/107-about-bis/newsroom/press-releases/press-rele-
ase-2014/665-commerce-dept-announces-expansion-of-export-
restrictions-on-russia

41. “Council Implementing Decision 2014/238/CFSP”, Official 
Journal of the European Union, 28 Nisan 2014. http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D
0238&from=EN

42. “Council Implementing Decision 2014/265/CFSP”, Official 
Journal of the European Union, 12 Mayıs 2014. http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D
0265&from=EN

ya’ya yüklenmesine sebebiyet verdi.43 Bağımsız 
bir araştırma kuruluşu ise füzelerin olayın oldu-
ğu tarihten birkaç gün önce olay yerine taşın-
masından uçağı vuran füze ile bu füzelerin özel-
liklerinin birbirini tutmasına kadar Rusya’yı bu 
konuda zor durumda bırakabilecek birçok delile 
yer verdi.44 Olaydan birkaç gün sonra açığa çıkan 
bir ses kaydında ise ayrılıkçıların vurdukları bir 
uçak hakkında konuşmaları bu yöndeki şüphe-
leri daha da geçerli hale getirdi.45 Bunlara karşın 
Rusya olaydan Ukrayna’yı sorumlu tuttu. Biz-
zat Putin’in ağzından yapılan açıklamada olayın 
Ukrayna devletinin sınırları içerisinde gerçekleş-
tiği ve bu yüzden kendi topraklarında güvenliği 
sağlayamayan Ukrayna’nın durumdan sorumlu 
tutulması gerektiği yer aldı.46 Rus medyası bu 
iddialara birçok komplo teorisi ile destek çıktı. 
Bunların arasında Malezya uçağının havalanma-
dan önce içinin zaten cesetle doldurulduğunu47 ya 
da Ukrayna’nın hedefinin Putin’in özel uçağı ol-
duğunu ve Malezya uçağının Putin’e düzenlenen 
suikastta yanlışlıkla isabet aldığını48 iddia edecek 
kadar fantastik boyutlara ulaşanlar da vardı. Olay 
yerindeki araştırmalar sahadaki ayrılıkçıların en-

43. Greg Miller, “U.S. Discloses Intelligence on Downing of 
Malaysian Jet”, The Washington Post, 22 Temmuz 2014. http://
www.washingtonpost.com/world/national-security/us-disc-
loses-intelligence-on-downing-of-malaysian-jet/2014/07/22/
b178fe58-11e1-11e4-98ee-daea85133bc9_story.html

44. “MH17: Source of Separatist Buk”, Bellingcat, 11 Kasım 2014. 
https://www.bellingcat.com/wp-content/uploads/2014/11/Origin-
of-the-Separatists-Buk-A-Bellingcat-Investigation1.pdf

45. “Malaysia MH17 – Military Shot Down Civilian Airplane Vo-
ice Call Recording Leaked”, Youtube, 17 Temmuz 2014. Erişim: 
https://www.youtube.com/watch?v=WR_M63rdy2o

46. “Soveşçanie Po Ekonomike Naçalos’ s Minutı Molçaniya v 
Pamyat’ o Pogibşih v Aviakatastrofe Nad Territoriei Ukraini”, Pre-
zident Rossii, 18 Temmuz 2014. Erişim: http://kremlin.ru/events/
president/news/46243

47. Larisa Hudikova, “Oçevidtsı: Passajiri Boinga mogli bıt’ 
mertvı yişo do katastrofi”, Vesti, 18 Temmuz 2014. http://www.
vesti.ru/doc.html?id=1809353 

48. “Tselyu Ukrainskoi Raketı Mog Bıt’ Samolet Vladimira Putina”, 
Lifenews.ru, 17 Temmuz 2014. http://lifenews.ru/news/136833.
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gellemelerine rağmen49 devam ederken uçağın 
düşmesinden Rusya’yı sorumlu tutan Batı dünya-
sı üçüncü dalga yaptırımları için gerekli adımları 
attı. Üçüncü dalga yaptırımlar 17 Temmuz’da iç 
savaşın yaşandığı bölgede Malezya’dan havalanan 
uçağın isabet alıp düşmesi ile hemen hemen aynı 
tarihlere denk geldi. 16 Temmuz günü ABD’den 
gelen kararlar bu kez Rus enerji şirketlerini ve 
birkaç önemli firma ve siyasi aktörü hedef aldı.50 
Bu yaptırımların üzerinden bir hafta geçmişken 
AB de benzer bir adım attı. AB’nin yaptırımla-
rının ABD ile arasındaki en önemli farkı, enerji 
şirketlerinin yaptırımların dışında bırakılmasıydı. 
25 Temmuz,51 30 Temmuz52 ve 31 Temmuz’da53 
alınan kararlar ile Rusya’nın Kırım ve Doğu Uk-
rayna’daki aktivitelerine destek olan aktörlere ve 
kuruluşlara yaptırım uygulandı. Ayrıca Sberbank, 
Gazprombank, Vneşekonombank ve VTB Bank 
gibi Rusya’nın önde gelen bankalarının Avru-
pa’daki faaliyetlerine engellemeler konuldu. Bu 
yaptırımlar 12 Eylül günü hem AB hem de ABD 
tarafından alınan kararlar ile genişletildi.

Yaptırım kararlarındaki temel amaç böl-
gedeki krizin oluşmasında etkili aktörleri eko-
nomik olarak zayıflatarak bunların kararlarını 
etkilemekti. Bu yüzden yaptırımlar Putin’in ya-
kın çevresindeki karar mekanizmasında yer alan 
aktörleri ve krizi destekleyen bazı sektörleri hedef 
aldı. Rusya ile ekonomik bağların zarar görmesi-

49. Ralph Ellis, Michael Pearson ve Laura Smith-Spark, “Monitors 
Find Confusion, Hostility at Malaysia Airlines Crash Site,’ CNN, 
22 Temmuz 2014. http://edition.cnn.com/2014/07/18/world/eu-
rope/ukraine-malaysia-airlines-crash/ 

50. “Announcement of Treasury Sanctions on Entities Within the 
Financial Services and Energy Sectors of Russia, Against Arms or 
Related Materiel Entities, and those Undermining Ukraine's Sove-
reignty”, U.S. Department of the Treasury, 16 Temmuz 2014. http://
www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2572.aspx

51. “L 221”, Official Journal of the European Union, 25 Temmuz 
2014. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=
OJ:L:2014:221:FULL&from=EN

52. “L 226”, Official Journal of the European Union, 30 Temmuz 
2014. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=
OJ:L:2014:226:FULL&from=EN

53. “L 229”, Official Journal of the European Union, 31 Temmuz 
2014. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=
OJ:JOL_2014_229_R_0001&from=EN

nin bir yandan Batı dünyası için de belli bir fa-
turası oldu. Rusya ile ekonomik ilişkileri oldukça 
güçlü olan Avrupa’nın yaptırımlardan gördüğü 
zarar büyük tartışmalara sebebiyet verdi.54 

Diplomatik Girişimler
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ve Uk-
rayna’nın güneydoğusundaki silahlı çatışmalar ile 
daha da şiddetlenen gerilim diplomasi masasına 
Ukrayna’nın yeni cumhurbaşkanının belirlenme-
si ile taşındı. Yanukoviç’in ülkeden ayrılmasının 
ardından yapılan seçimlerde, ülkenin en büyük 
şekerleme markasının sahibi olduğundan ‘Çiko-
lata Kralı’ lakabıyla anılan Petro Poroşenko 25 
Mayıs 2014 tarihinde ilk turda seçilerek iş başı-
na geldi. Göreve gelmesinin ardından Poroşen-
ko’nun en önemli gündemi ülkenin içerisinde 
bulunduğu krizden kurtulma yollarını aramak 
oldu. Poroşenko ilk planda 15 maddelik bir çö-
züm planı ortaya koydu. Bu iradenin sonucunda 
bir araya gelen krizin tarafları Belarus’un başkenti 
Minsk’te iki kez bir araya geldiler. Sahadaki çatış-
maların varılan anlaşmalara rağmen devam etme-
si ise hem krizin karmaşıklığını hem de meselenin 
çözümünün zorluğunu gözler önüne serdi.

Minsk I
Minsk görüşmelerinin ilki 5 Eylül 2014 tari-
hinde gerçekleşti. Ukrayna, LNR, DNR ve 
AGİT temsilcilerini bir masa etrafında topla-
yan görüşmelerin temeli Poroşenko’nun 6 Ha-
ziran günü krize diplomatik bir çözüm bulun-
ması için bir koordinasyon grubu kurulması 
gerektiğini ilan etmesiyle başladı. 

Bu yönde bir üçlü koordinasyon grubunun 
kurulmasıyla başlayan görüşmeler 2014 Haziran 
ayının başında AGİT, Ukrayna ve Rusya temsil-
cilerinin katılımlarıyla Kiev’de başladı. Buluşma-
nın ardından açıklama yapan Poroşenko, Ukray-
na’da her geçen gün yaşanan can kaybının kabul 

54. Vauhini Vara, “Hurt Putin, Hurt Yourself”, Newyorker, 19 Ağustos 
2014. http://www.newyorker.com/business/currency/hurt-putin-hurt
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edilemez olduğunu ve siyasi görüşü ne olursa 
olsun Ukrayna vatandaşlarının can güvenliğinin 
hükümetin garantisinde olduğunu kaydederek, 
bir ateşkes kararının aynı hafta içerisinde alın-
ması gerektiğinin altını çizdi.55

Poroşenko tarafından 20 Haziran’da ilan 
edilen 15 Madde; bölgedeki çatışmaların derhal 
sonlandırılması ve ayrılıkçıların işgal ettiği böl-
gelerden kademeli olarak çekilmesi karşılığında, 
ciddi suçlar işlememiş olan savaşçılara af ve Rus-
ça konuşan bölgelere daha çok hak verilmesi gibi 
sorunların çözümüne yönelik noktalara parmak 
basmaktaydı.56 Putin’in çözüme ayrılıkçı hükümet 
temsilcilerinin de desteği ile ulaşılması yönündeki 
baskısının ardından LNR ve DNR hükümet tem-
silcileri bu 15 Madde ile çözümün eğer katılımları 
kabul edilirse mümkün olduğunu açıkladılar.57 
23 Haziran’da gerçekleştirilen buluşmaya Rus-
ya’nın Ukrayna Büyükelçisi Zubarov Rusya’yı, 
Ukrayna’nın ikinci Cumhurbaşkanı Leonid Kuç-
ma Ukrayna’yı temsilen katıldı. Buluşmaya ayrı-
ca bölgeden Rus yanlısı ayrılıkçıların temsilcileri, 
yine Rus yanlısı Ukrayna’nın Seçimi partisi lideri 
Viktor Medvechuk ve AGİT temsilcileri katıldı. 
Bu buluşma neticesinde aralarında bir Türkün de 
bulunduğu AGİT adına bölgede seçim gözlemcisi 
olarak bulunan tutsaklar ayrılıkçı güçler tarafın-
dan serbest bırakıldı.58 Bu grup 6 ve 17 Tem-
muz’da Kiev’de iki kez daha toplanarak masaya 
getirilecek barış anlaşmasını olgunlaştırdılar.

Minsk toplantıları ise 31 Temmuz günü yine 
Ukrayna, Rusya, LNR, DNR ve AGİT temsilci-

55. “Sostoyalos’ Pervoe Zasedanie Trehstoronnei Kontaktnoi Grup-
pi Po Realizatsii Mirnogo Plana Na Vostoke Ukraini”, Prezident 
Ukraini Petro Poroşenko, 8 Haziran 2014. http://www.president.
gov.ua/ru/news/30503.html.

56. “Vse Punkti Mirnogo Plana Poroşenko Po Donbassu”, Vesti-
ukr, 20 Haziran 2014. http://vesti-ukr.com/donbass/57644-poros-
henko-obnarodoval-mirnyj-plan-po-donbassu.

57. “Ukraine Separatists Vow to Honor the Govt Cease-Fire as Pe-
ace Talks Get Under Way in the East”, Fox News, 23 Haziran 2014. 
http://www.foxnews.com/world/2014/06/23/peace-talks-get-un-
der-way-in-ukraine-involving-ukraine-ex-president-and/.

58. “Ukraine Rebels Free 4 More OSCE Hostages”, CBS News, 28 
Haziran 2014. http://www.cbc.ca/news/world/ukraine-rebels-free-
4-more-osce-hostages-1.2690876.

lerinin katılımlarıyla başladı. Bir ayı aşkın bir süre 
bu grubun birkaç kez gerçekleştirdiği toplantılar 
ile devam eden Minsk görüşmeleri 5 Eylül günü 
imzalanan protokol ile son buldu. Taraflar arasın-
da imzalanan bu protokolün işaret ettiği başlıca 
hususlar ateşkes kararı, yerel yönetimlerin yetkile-
rinin artırılması, çatışma bölgelerinde seçimlerin 
yapılması olmak üzere toplam 12 maddeyi içeri-
yordu.59 Çatışmaların varılan anlaşmaya rağmen 
devam etmesi üzerine tekrar Minsk’te toplanan 
grup bir memorandum yayımlandı. Bu memo-
randumda protokolde uygulanan ateşkes kararına 
ek olarak bölgedeki tüm yabancı askerlerin gön-
derilmesi, tüm ağır silahların bölgeden çekilmesi, 
savaş uçaklarının bölgedeki uçuşlarının durdurul-
ması gibi konularda mutabık kalındı.60 

Anlaşmada bulunan muğlak ifadeler, DNR’yi 
temsilen katılan Donetsk’teki ayrılıkçı hükümetin 
lideri Zaharşenko, LNR’yi temsilen katılan Lu-
hansk’taki ayrılıkçı hükümetin lideri Plotnitskiy 
ve Ukrayna’yı temsilen katılan eski Cumhurbaş-
kanı Kuçma’nın resmi hiçbir görevinin bulun-
maması, Minsk Anlaşması’nın zayıf zemininin 
bir göstergesiydi. Nitekim ateşkesin bozulduğu 
ilk nokta Mariupol kenti oldu.61 Donetsk hava-
alanına hakim olmak için Mayıs ayında Ukrayna 
ordusu tarafından başlatılan operasyon ise 28 Ey-
lül’de tekrar başladı. Taraflar ateşkesin bozulması 
konusunda birbirlerini suçlarken çatışmalar Ocak 
ayında DNR’ye bağlı ayrılıkçı güçlerin bölgede 
hakimiyet sağlamasına dek sürdü.

Minsk II
2015 senesinin Ocak ayında ayrılıkçı güçlerin Do-
netsk havaalanında hakimiyet kurmak amacıyla 

59. “Protokol: Po itogam Konsul’tatsii Trehstoronnei Kontaktnoi 
Gruppi Otnositel’no Sovmestnih Şagov, Napravlennih na İmple-
mentatsiyu Mirnogo Plana”, OSCE, 5 Eylül 2014. http://www.
osce.org/ru/home/123258?download=true

60. “Memorendum: Ob İspolnenii Polojenii Protokola Po İtogam 
Konsul’tatsii Trehstoronnei Kontaktnoi Gruppi Otnositel’no Şagov, 
Napravlennih Na İmplementatsiyu Mirnogo Plana”, OSCE, 19 Ey-
lül 2014. http://www.osce.org/ru/home/123807?download=true

61. Gönül Şamilkızı, “Anlaşmama Protokolü”, TRT Türk, 8 Eylül 2014. 
http://www.trtturk.com/haber/anlasmama-protokolu--83190.html
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başlattığı operasyon ve kazandığı başarı ilk Minsk 
Anlaşması’nın yarattığı ateşkes havasının da sonu 
oldu.62 2015 Şubat ayında AGİT desteğiyle yeni bir 
ateşkes üzerinde anlaşma zemini arandı. Minsk II 
adı verilen bu anlaşma ile bu kez Almanya ve Fran-
sa’nın da desteği alınarak yeni bir barış planı masa-
ya konuldu.63 Normandiya dörtlüsü adıyla anılacak 
olan Rusya, Fransa, Ukrayna ve Almanya’nın Dışiş-
leri Bakanları ve üst düzey hükümet yetkililerinin 
görüşmeleri sonucu meydana gelen anlaşmanın 
uluslararası basında ve kamuoyunda Minsk II şek-
linde yer bulması, ilk Minsk protokolü ile taşıdığı 
benzerlikleri ortaya koyması açısından oldukça iro-
nikti. İlk Minsk Anlaşması’ndaki noktaları hemen 
hemen tekrar eden bu anlaşma, tesiri açısından da 
ilkiyle aynı kaderi paylaşacaktı. Tarafları Belarus’un 
başkenti Minsk’te 11-12 Şubat 2015 tarihlerinde 
bir araya getiren anlaşma ilk Minsk Anlaşması’na 
benzer şekilde derhal ateşkes, güvenli bölge, insani 
yardım ve AGİT garantörlüğü gibi görünürde bağ-
layıcı fakat sahadaki etkisi oldukça kırılgan noktala-
rı içermesinin yanında, ayrılıkçı bölgelere otonomi 
verilmesini de öngörüyordu.64 

I. Minsk Anlaşması Rus ayrılıkçı güçlerin 
ağır kayıplar vermeye başladığı Ağustos ayının 
sonrasında gerçekleşmişti. Ukrayna’nın top-
rak bütünlüğünü tanıyan böylesi bir anlaşmaya 
Rusya’nın onay vermesinin altında ayrılıkçıla-
ra zaman kazandırma amacı yattığı yorumları 
yapılmıştı.65 I. Minsk Anlaşması ile II. Minsk 
Anlaşması arasında geçen süre içerisinde ayrılık-
çı güçler, Eylül 2014’te hakim olduğu alanlarda 
güçlerini konsolide ettikleri gibi yeni toprakları 
da hakim olduğu alana dahil edebilmişlerdi. Bu-

62. “Ukraine Forces Admit Loss of Donetsk Airport to Rebels,’ 
The Guardian, 21 Ocak 2014. http://www.theguardian.com/
world/2015/jan/21/russia-ukraine-war-fighting-east

63. “Ekspert: Esli ‘Minsk II’ Provalitsya, to Obvinyat Frantsiyu i 
Germaniyu”, Russia Today, 15 Şubat 2015. http://russian.rt.com/
inotv/2015-02-15/Ekspert-Esli-Minsk-2-provalitsya-to 

64. “Kompleks Mer Po Vpolneniyu Minskih Soglaşenih”, OSCE, 12 
Şubat 2014. http://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true

65. Michael Kofman, “Don’t Doubt the Ceasefire”, Foreign Affairs, 
22 Şubat 2015. https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-fe-
deration/2015-02-22/dont-doubt-ceasefire

nun sonucunda cephe hattı Ukrayna’nın içlerine 
yani batıya doğru bir miktar daha ilerlemişti. 

Anlaşmanın yapıldığı sırada Debaltseve kentin-
de hakimiyet kuran Ukrayna ordusu ayrılıkçıların 
kuşatması altındaydı. Bu durum Minsk Anlaşma-
sı’nın en kırılgan tarafını oluşturuyordu. Kuşatma 
altındaki bölge statükonun önünde en büyük teh-
ditti. Anlaşmayı takip eden günlerde ABD Dışişle-
ri basın sözcüsü Jen Psaki ateşkese rağmen bölgeye 
yığınak yapan ayrılıkçılara destek veren Rusya’yı 
suçlarken, Putin’in basın sözcüsü Peskov, Rusya’nın 
sahaya herhangi fiziksel bir etkisinin olamayacağını 
yineledi.66 Anlaşma ilk planda çatışmaları bir miktar 
yumuşatsa da etkisi uzun sürmedi ve çatışmalar II. 
Minsk Anlaşması’nı takip eden aylarda giderek hız 
kazandı. Ukrayna Savunma Bakanı Mayıs ayında 
yaptığı açıklamada ateşkesin 4000 kez bozulduğunu 
ve 100’den fazla insanın Şubat-Mayıs ayları arasında 
hayatını kaybettiğini iddia etti.67

Yukarıdaki haritada I. ve II. Minsk Anlaşmaları arasında 
geçen sürede ayrılıkçıların kazanımları ve Debaltseve’deki 
durum net olarak görülüyor.

66. Andrew E. Kramer ve Michael R. Gordon, “US Faults Russia as 
Combat Spikes in East Ukraine”, NY Times, 13 Şubat 2015. http://
www.nytimes.com/2015/02/14/world/europe/ukraine-fighting-es-
calates-ahead-of-truce.html

67. “Over 100 Ukrainian Troops, 50 Civilians Killed During Ce-
asefire”, Xinhuanet, 8 Haziran 2015. http://news.xinhuanet.com/
english/2015-06/08/c_134308193.htm

HARİTA 3

Kaynak: http://www.bbc.com/news/world-europe-31436513
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KRİZİN HAREKETE 
GEçİRDİĞİ FAY HATLARI
Ukrayna’da başlayan kriz, Rusya gibi büyük bir 
ülke ile ittifak ya da rekabet halinde olan tüm 
ülkelerin iç ve dış politikalarında hatta ekono-
mik göstergelerinde değişim yarattı. Ukrayna’da 
çakılan kıvılcım bölgedeki daha büyük fay hat-
larını harekete geçirerek yeni ortaklıklara ve re-
kabetlere sebebiyet verdi. 

Yükselen Ukrayna Milliyetçiliği
Ukrayna’daki kriz her ne kadar daha çok Rusya ile 
Batı arasındaki global dinamikler üzerinden an-
lamlandırılsa da Ukrayna’nın iç dinamiklerinin 
krize etkisi göz ardı edilmemelidir. Ukrayna’nın 
siyaseti, ekonomisi ve sosyolojisi krizden büyük 
oranda etkilenmesinin yanı sıra krizi şekillendi-
ren başat faktörler olarak öne çıkmaktadır. Bu 
yüzden Ukrayna’daki krizi anlamak için ülkenin 
jeopolitik konumunun yanı sıra iç dinamikleri 
ve tarihi de irdelenmelidir. Ukrayna’da son yıl-
larda yaşanan olaylara paralel gelişen “Ukraynalı-
lık” duygusunun yükselişe geçmesi Ukrayna’daki 
krizden etkilenen ve bu krizi etkileyen önemli bir 
dinamik olarak öne çıkıyor.

Sovyetler Birliği’ni oluşturan farklı derece-
lerde otonomiye sahip diğer tüm bölgeler gibi 
Ukrayna’nın da sınırları etnik, dini ya da sosyo-
lojik dinamiklere bağlı olarak çizilmemişti. Aksi-

ne bu sınırlar Sovyetler Birliği tarafından çoğun-
lukla pragmatik, zaman zaman da manipülatif 
politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. 
Bunun sonucunda 1991 senesinde bağımsızlığını 
ilan eden Ukrayna ülkesi ortak bilinç sahibi Uk-
rayna milletine mensup insanlardan değil, farklı 
zamanlarda birbirine eklemlenmiş değişik etnik 
ve dini kökenlere sahip ve hemen hemen tek or-
tak noktaları Sovyet komünizmi tecrübesi olan 
gruplardan meydana gelmişti. 

Avrupa’nın, topraklarının tamamı Avrupa kı-
tasında yer alan yüz ölçümü en büyük devleti olan 
Ukrayna’nın 1991’de gelen bağımsızlığı, bugünkü 
Ukrayna’nın sınırları içerisinde yaşayan insanların 
yıllar süren mücadeleleri ya da Ukrayna temelli 
bir siyasi akımın sonucunda gerçekleşmedi. Uk-
rayna’yı bağımsız yapan Sovyetler Birliği’nin za-
yıflamasının ardından Moskova’da yaşanan geliş-
meler olmuştu. Bu itibarla kuruluşunun ardından 
25 sene geçen Ukrayna’da her ne kadar Sovyetle-
rin yıkılışı büyük oranda kabullenilmiş durumda 
olsa da, ne siyasi elitinin ne de halkının zihninde 
bağımsız Ukrayna ve Ukraynalılık duygu ve dü-
şüncesi yüksek bir değer taşımıyordu. 

Yetmiş senelik Sovyet yönetimi altında mo-
dern devlet anlayışı ile tanışan bugünkü Ukrayna 
sınırları içerisinde yaşayan halkı birbirine bağla-
yan başlıca faktörler; yakın zamanda yapılan bir 
araştırmaya göre, Ukrayna’nın bağımsızlığının 
yanı sıra, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere kar-
şı kazanılan zafer ve 17. yüzyılda bölgede ortaya 
çıkan Kazak68 lider Bogdan Hmelnitskiy önder-
liğinde o zaman bugünkü Ukrayna topraklarının 
büyük bir kısmına malik Lehistan’a karşı gerçek-
leştirilen isyan hareketi olarak ortaya çıkmıştı.69 
Bu üç önemli olaydan ikincisinin Ukrayna’nın 
bağımsız tecrübesinden çok ortak Sovyet tecrü-

68. Burada Kazak sözü Kazakistan vatandaşlarına değil, Kıpçak 
steplerini 14. yüzyıldan itibaren kendilerine yurt edinen ayrı bir 
kültüre sahip topluluğa işaret etmektedir.

69. Olana Lennon, “Abandoned: The Kiev Government's Isolation 
of Eastern Ukrainians”, National Interest, 20 Mayıs 2015. http://
nationalinterest.org/feature/abandoned-the-kiev-governments-iso-
lation-eastern-ukrainians-12929.

1991’de bağımsızlığını ilan eden Ukrayna 
ortak bilinç sahibi Ukrayna milletine 

mensup insanlardan değil, farklı zamanlarda 
birbirine eklemlenmiş değişik etnik ve dini 

kökenlere sahip ve hemen hemen tek ortak 
noktaları Sovyet komünizmi tecrübesi olan 

gruplardan meydana gelmişti.
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besi olduğu ve üçüncüsünün ise Sovyetler dö-
neminde Ukrayna’nın Rusya’ya katılması olarak 
ön plana çıkarıldığı düşünülürse, ülke halkının 
bağımsızlık duygularının kırılganlığı anlaşılabi-
lir. 1930’lu yıllarda Sovyetler Birliği yönetimi 
tarafından uygulanan ve 5 milyon Ukraynalının 
hayatını kaybettiği bir kıtlığa yol açan ekonomik 
tedbirler, yaklaşık dört senelik Nazi işgali ve böl-
geye sürekli devam eden Rus göçü Ukrayna’da 
yerli bir milli mücadelenin zemin bulmasını 
imkansız kılmıştı. Zira bölgede Sovyetler Birli-
ği’nin bütünlüğüne engel olabilecek unsurlar bü-
yük oranda elimine edilmişti. Spontane gelişen 
olaylar sonucunda bir anda kendilerini başka bir 
ülkenin vatandaşı olarak bulan Ukrayna halkı 
bağımsız bir milletten çok halen daha geniş bir 
Sovyet projesinin parçası olarak kalmıştı.

2004 senesinde ülkede iktidar değişikliği-
ne sebep olan Turuncu Devrim ile ülkede büyük 
oranda Sovyet mirasının inkarına ve Rusya karşıtlı-
ğına dayalı bir milliyetçilik ortaya çıksa da, bunun 
ülkedeki zemininin pek de kuvvetli olmadığı son-
radan Yanukoviç’in 2010 senesinde cumhurbaşka-
nı olarak iktidara geri gelmesiyle görüldü. Yanuko-
viç 2013 senesinin Kasım ayına kadar iş başında 
kalabilse de bu sefer Kiev’de Bağımsızlık Meyda-
nı’nda çıkan olaylar neticesinde görevi bırakmak 
durumunda kaldı. Bu yaşanan olaylar ve sonrasın-
da Kırım’ın işgali ile ülkede Rus karşıtlığı ve Sov-
yet mirasının inkarına dayalı bir Ukrayna kimliği 
oluşturma çabasının bir ürünü olan bu milliyetçi-
lik; hem Ukrayna’nın geç kalmış bağımsız kimlik 
oluşturma çabası açısından hem de içinde bulun-
duğu savaşı sürdürebilmesi açısından önemliydi. 

Rus medyası ve Kremlin tarafından, Uk-
rayna’nın her yanından gönüllülerin ve Ukrayna 
ordusunun ülkenin topraklarını savunmak için 
silahlanarak bölgede Rus destekli ayrılıkçı güç-
lerle başlattığı mücadele “Ukrayna’da iç savaş” 
ve gergin siyasi ortamın sonucunda beliren bu 
milliyetçilik ise “Neo-Nazizm” şeklinde yaftalan-

dı.70 Ukrayna halkı tarafından 2014 parlamento 
seçimlerinde 450 sandalyeden yalnızca bir tanesi-
ne layık görülen aşırı sağcı Sağ Sektör partisi Rus 
medyası tarafından sürekli ön planda tutularak 
Ukrayna’daki resmin tamamına teşmil edildi.71 

Rus Ekonomisinde 
Yaşanan Dalgalanmalar
Batı dünyası Rusya’nın Kırım ve Doğu Ukray-
na’daki askeri faaliyetlerine aynı şekilde karşılık 
vermek yerine diplomasi ve ekonomik yaptırım-
lar yoluyla duruma müdahale etme yoluna gitti. 
Yaptırımlar bağlamında en çok tartışılan konu 
bu yaptırımların gerçekten de istenen etkiyi ya-
ratıp yaratmadığı oldu. Yaptırımlara rağmen 
Rusya, Kırım’daki baskıcı politikalarını giderek 
şiddetlendirdi ve Doğu Ukrayna’daki ayrılıkçıla-
ra verdiği desteği sürdürdü. Rusya’nın ekonomisi 
gerek yaptırımlar gerekse paralel gelişen süreçte 
petrol fiyatlarındaki büyük düşüşten önemli bir 
darbe alırken Putin’in Ukrayna ve Kırım politi-
kalarında herhangi bir değişim olmadı.

Yaptırımlardan yaratması beklenen etki, ül-
kede rublenin değerinin düşmesiyle alım gücü 
düşen halkın ve ülkedeki yönetici elitin Rus-
ya’nın dış politikasını revize etmesi için içten bir 
baskı unsuru oluşturmasıydı. Yaptırımlar etkisini 
Rusya’nın para birimi üzerinde göstermekte ge-
cikmedi. 2014’ün Aralık ayında rublenin yüzde 
20 değer kaybetmesiyle 80 ruble 1 Amerikan 
dolarına eşit hale geldi.72 Yaptırımlar ile beraber 
gelen petrol fiyatlarındaki düşüş de bu durumda 
pay sahibiydi. Ülkenin kuruluşundan bu yana 
karşı karşıya geldiği en büyük finansal kriz olarak 
tarihe geçen bu durum karşısında Rusya Merkez 
Bankası duruma müdahale etti. Faizleri yüzde 

70. “Russia Fears Ethnic Cleansing in Ukraine Amid Rise of Neo-
Nazism–Putin”, Russia Today, 18 Kasım 2014. http://rt.com/
news/206055-putin-ukraine-ethnic-cleansing/

71. “‘I'll be fighting Jews and Russians till I die’: Ukrainian right-
wing militants aiming for power”, Russia Today, 22 Şubat 2014. 
http://rt.com/news/ukraine-right-sector-militants-210/

72. “US Dollar per 1 Russian Ruble Graph”, X-Rates. http://
www.x-rates.com/graph/?from=RUB&to=USD&amount=1
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17 seviyesine çekerek olası bir çöküşü engelleme 
arayışına girse de Rusya’nın bütçesini dengeleme-
si için bir varil petrolün 100 doların altına in-
memesi gerekiyordu.73 Para biriminin değerinin 
düşmesi ve faizlerin artması ülkede enflasyona, 

yabancı sermayenin çıkışına, tüketici harcama-
larının düşmesine sebep olarak Rus ekonomisi 
üzerinde oldukça derin yaralar açtı.74 

Tüm bu yaptırımlara karşın ülke içerisinde 
Putin’in politikalarını onaylayanların oranı Uk-
rayna’daki krizin belirgin hale gelmeye başladığı 
2013’ün Kasım ayında yüzde 61 iken yaptırım-
ların ekonomik etkisini hissettirmeye başladığı 
2014 senesinin sonlarında yüzde 85’ler seviyesi-
ni gördü.75 Bu tip anketler Rusya’daki ekonomik 
yaptırımların herhangi bir etkisinin olmadığı 

73. Larry Elliott, “Russian Central Bank Raises İnterest Rate to 
%17 to Prevent Rouble’s Collapse”, The Guardian, 15 Aralık 2014. 
http://www.theguardian.com/world/2014/dec/15/russia-interest-
rate-rise-17pc-rouble-collapse-oil-price.

74. Elvis Picardo, “How US & European Sanctions Impact Russia”, 
Investopedia, 15 Ocak 2015. http://www.investopedia.com/articles/in-
vesting/011515/how-us-european-union-sanctions-impact-russia.asp

75. “Odobrenie Deyatel’nosti Vladimira Putina”, Levada. http://
www.levada.ru/indeksy.

hatta Ukrayna’daki krizin ardından gelen savaşın 
Rusya vatandaşlarını güçlü lider Putin etrafında 
kümelenmeye ittiği yorumlarını doğurdu.76 Yaptı-
rımların halkı Putin’i desteklediklerini belirtmeye 
itmesi durumu gerçekle belli bir ölçüde bağdaşsa 

bile bu anketlere bakılarak Putin’in politikalarının 
halkın çıkarları ile tam olarak örtüştüğü yorumu-
nu çıkarmak yanlış olur. Yoğun medya propagan-
dasıyla Ukrayna ve Kırım meselesi Rus kamu-
oyunda bir milli mesele haline dönüştürülerek 
Putin’in dış politika hamleleri sorgulanamaz hale 
getirildi. Bugün Rusya’da halk karşıtı ilan edilerek 
sesleri daha da cılızlaştırılan belli çevreler haricin-
de yükselen militarizme karşı çıkan odaklar Rus 
kamuoyunda oldukça dar bir yer tutmakta.

Batı, Rusya’da bir halk hareketinden çok Pu-
tin’e desteği şimdilik devam eden yönetici elitin 
Putin’in dış politika hamlelerinin maliyetini fark 
edip buna karşı çıkarak bir hamle yapmasını bek-
liyor. Ukrayna ile yaşanan kriz ve bunun getirdiği 

76. Tom Parfitt, “Several Reasons to Explain Vladimir Putin’s Po-
pularity Cult”, Telegraph, 27 Kasım 2014. http://www.telegraph.
co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/11257362/Seven-reasons-
to-explain-Vladimir-Putins-popularity-cult.html.

GRAFİK 1

Kaynak: http://www.xe.com/currencycharts/?from=RUB&to=USD&view=1Y

Yukarıdaki grafikte Rus rublesinin Amerikan doları karşısındaki son bir senelik seyri görülüyor.
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kayıplar uzun vadede Putin’in propaganda ve dev-
letin maddi imkanlarını aşabilir. Bu durumda her 
ne kadar vatanseverlik ve Batı karşıtı zeminde ge-
lişen milliyetçilik halkı uzun bir müddet daha Pu-
tin’in tarafında tutabilse de izolasyon ve ekonomik 
kayıplardan büyük zarar gören Rusya’nın yönetici 
eliti Putin’e alternatif bir kanada desteğini sunabi-
lir. Bu yönde iddialar ve tahminler özellikle Batı 
basınında çokça dillendirilse de bu yönde herhan-
gi önemli bir gelişmenin görüldüğünü söylemek 
mümkün değildir. Oldukça geniş topraklara, mu-
azzam doğal kaynaklara ve kalabalık bir nüfusa sa-
hip olan Rusya’da bugünden yarına böylesine kök-
lü bir yönetim değişikliği yaşanmasının zorluğu 
da dikkate alındığında; krizin sonlandırılması için 
yaptırımların yanında Rusya’nın mevcut yönetimi 
ile bağların koparılmayarak diplomatik çabaların 
her ne olursa olsun devam etmesi elzemdir.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)
Geriye doğru gidip Kasım 2013’te Kiev’de olay-
ların patlak verdiği ana dönecek olursak, dö-
nemin Cumhurbaşkanı Yanukoviç’in AB ile 
Ortaklık Anlaşması’nı imzalamamasının tüm 
bu olayların görünen ve en yakın sebebi oldu-
ğunu görürüz. Ülkelerinin AB ajandasına dahil 
olduğunu görmek isteyen vatandaşlar meydan-
lara inerek protesto gösterilerine başlamışlardı. 
Bağımsızlık Meydanı’ndaki protestolar Yanuko-
viç’in Kremlin’e giderek Rusya ile oldukça kâr-
lı bir gaz anlaşmasına imza atması ile daha da 
alevlenmişti.77 Krizin ortaya çıkmasının üzerin-
den geçen bir buçuk yıla rağmen ekonomik pa-
rametreler Ukrayna krizi denklemindeki kritik 
önemini halen koruyor. Rusya’ya Batı dünyası 
tarafından uygulanan yaptırımlar Batı’nın Rusya 
ile rekabet ettiği bölgeye Rusya’nın daha çok yö-
nelmesine sebebiyet verdi. Batı ile ticareti zarar 
gören Rusya eski Sovyet ülkeleri ile AB benzeri 
bir yapı kurma çalışmalarına hız verdi. 

77. “Bratskaya Ukraina Stala Milliyardskoi”, Kommersant, 18 Ara-
lık 2013. http://www.kommersant.ru/doc/2370834

Putin liderliğindeki Rusya için AB ve NA-
TO’nun eski Sovyet etki alanı aleyhine daha fazla 
genişlemesi kabul edilemez bir nitelik taşıyordu. 
Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından geli-
şen süreçte eski Sovyet ülkeleri bir dizi anlaşma 
imzalayarak aralarında bir ekonomik birlik kurma 
iradesi göstermişlerdi. Bu ülkelerden Belarus ve 
Ermenistan an itibarıyla Avrasya Ekonomik Bir-
liği’ne üye konumdalar. Avrasya Ekonomik Birli-
ği’nin yaptığı teklifi reddeden ülkelerden Moldo-
va, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan’ın Sovyet 
sonrası çok yönlü dış politika arayışı içerisinde 
olan ve farklı zamanlarda topraklarında Mosko-
va destekli ayrılıkçı hükümetlere sahip devletler 
olması oldukça manidardır. Ukrayna’daki krizin 
Batı ile Rusya arasındaki çatışmayı artırmasıyla 
Moldova’da Transdinyester, Gürcistan’da Abhaz-
ya, Ukrayna’da ise DNR’nin farklı zamanlarda 
AEB’ye katılmak için irade ortaya koymaları ise 
bu oluşumların bölge siyasetindeki ve Batı-Rusya 
çatışması içerisindeki yerini göstermektedir. 

Şu an gelinen noktada bölgedeki krizin bir 
anlamda çıkış noktası olan Ortaklık Anlaşma-
sı’nı Ukrayna, Moldova ve Gürcistan ile beraber 
21 Haziran 2014 tarihinde imzaladı.78 AEB ise 
AB’nin ilerlemesine paralel Rusya, Ermenistan ve 
Belarus’un yanında Kırgızistan ve Kazakistan’ın 
da dahil olduğu geniş bir bölgesel ortaklığa dö-
nüştü. Rusya’nın yakın çevresinde yer alan ül-
keler ise Ukrayna’da yaşananların tekrar edebile-

78. “The EU's Association Agreements with Georgia, the Republic 
of Moldova and Ukraine”, European Commission, 23 Haziran 2014. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-430_en.htm

Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve Doğu Ukrayna’daki 
ayrılıkçılara verdiği destek hem bölgenin 
istikrarı için hem de Türkiye’nin bölgede 
yaşayan akraba toplulukları için oldukça 
karamsar bir tablo ortaya çıkardı.
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ceğinden şüphe etmekteydi. Örneğin kuzeyinde 
önemli miktarda Rus nüfusu bulunan Kazakistan 
Rusya’nın desteğiyle birçok eski Sovyet ülkesinde 
uygulanan senaryonun kendi topraklarında da 
uygulanmasından oldukça endişeliydi.79 

Ukrayna krizi eski Sovyet ülkeleri arasında-
ki siyaseti derinden etkilemiş durumda. Krizin 
sürmesi halinde ekonomik ve jeopolitik olarak 
daralan Rusya yakın çevresi ile ilişkilerini güç-
lendirerek Batı ittifakına karşı güç oluşturmanın 
yollarını arayacaktır. Bu çerçevede Rusya’nın eski 
Sovyet ülkelerinin yanında Çin ile ortaklığını ge-
liştirme arayışları da Batı dünyası tarafından en-
dişeyle takip ediliyor.80 Bu süreç aynı zamanda, 
krizden etkilenen uluslararası aktörlerin sayısının 
artmasıyla sorunun çözümünün de giderek daha 
zor hale gelmesi sonucunu doğuracaktır.

Türkiye-Rusya İlişkileri
Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler 2000’li yıl-
ların başında Türkiye’de Erdoğan Rusya’da ise 
Putin döneminin açılmasıyla ivme kazanmıştı. 
Kafkasya, Ortadoğu ve Rusya’daki Türk ve Müs-
lüman azınlıklar üzerinde görüş ayrılıkları bulu-
nan iki ülke enerji, turizm ve ticaret üzerindeki 
işbirlikleriyle birbirlerinin en önemli ticari ortak-
larından biri haline geldiler. Türkiye ve Rusya’nın 
kurduğu ilişki bu iki ülkenin anlaşmazlıklarını 
bir kenara bırakarak iki tarafa da fayda sağlayan 
işbirliği noktalarını geliştirmeye dayanıyor. Rus-
ya’nın Kırım’ı ilhakı ve Doğu Ukrayna’daki ay-
rılıkçılara verdiği destek hem bölgenin istikrarı 
için hem de Türkiye’nin bölgede yaşayan akraba 
toplulukları için oldukça karamsar bir tablo or-
taya çıkardı. Türkiye, süreç içerisinde Rusya’nın 
Kırım’ı ilhakını tanımadı ve Kırım Tatarlarına 
elinden geldiğince destek vermeye çabaladı. Sü-

79. Ryskeldi Satke, “Kazakhstan Opposition Fears Ukraine's "Rus-
sian Spring”, The Diplomat, 12 Nisan 2014. http://thediplomat.
com/2014/04/kazakhstan-opposition-fears-ukraines-russian-spring/

80. Julian Snelder, “Russia-China: Great Partnership America 
Should Fear”, National Interest, 15 Mayıs 2015. http://nationa-
linterest.org/blog/the-buzz/russia-china-great-power-partnership-
america-should-fear-12896

reçten duyduğu rahatsızlığı belli eden Türkiye 
bir taraftan da Rusya ile ekonomik ilişkilerini ve 
enerji üzerindeki işbirliğini sürdürdü.

Kırım’ın ilhakı doğuracağı sonuçlar itibarıy-
la birçok sebepten dolayı Türkiye’nin aleyhine bir 
adımdı. Bu adım ile Rusya’nın Türkiye aleyhine 
yakaladığı jeopolitik avantajın yanı sıra, Türki-
ye’nin Rusya’nın politikasıyla alakalı duyduğu 
en büyük endişe Kırım Tatarları ile ilgiliydi. Sta-
lin zamanında İkinci Dünya Savaşı’nın hemen 
sonrasında yurtlarından edilen, büyük bir kısmı 
sürgün sırasında hayatını kaybeden Kırım Tatar-
larının bir kısmı sürüldükleri topraklardan bin 
bir zorlukla anavatana dönebilmişlerse de uğru-
na ağır bedel ödedikleri temel hakları her zaman 
bölgenin kırılgan siyasetine bağlı kaldı. Ukrayna 
yönetimi altında görece rahatlığa kavuşan Kırım 
Tatarları, Rusya’nın ilhakı ile beraber tekrar bas-
kı altında umutsuzluk ve korkuyla karşı karşıya 
kaldı. Süreç içerisinde binlerce Kırım Tatarı yurt-
larını terk etmek durumunda kaldı81 ve onlarca 
Kırım Tatar aktivist kaçırılarak infaz edildi.82 Bu-
nun yanında Kırım Tatarlarının sesini duyuran 
Kırım Tatar Millet Meclisi (KTMM) kapatıldı, 
KTMM Başkanı Refat Çubarov ve Kırım Tatar 
halkının lideri Mustafa Kırımoğlu gibi Kırım 
Tatar halkı için önemli figürlerin Kırım’a giriş-
leri yasaklandı. KTMM Başkan Yardımcısı Ah-
tem Çiygöz ise tutuklanarak cezaevine konuldu. 
Türkiye, yarımadadaki siyasi hareketlenmenin 
başından beri Kırım Tatarları ile ilgili kaygısını 
sık sık dile getirdi. Fakat ne Türkiye’nin Kırım 
Tatarlarına verdiği desteğin ne da Rus makamla-
rına yaptığı uyarıların Rusya’nın Kırım Tatarları-
na uyguladığı baskıcı politikaya bir etkisi olmadı. 

Türkiye bu trende zıt bir şekilde Rusya ile ti-
cari, ekonomik ve enerji alanlarındaki işbirliğini 
devam ettirdi. Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptı-

81. “Over 10,000 Crimean Tatars Flee Crimean After Occu-
pation”, Kyiv Post, 19 Mayıs 2015. https://www.kyivpost.com/
content/ukraine/over-10000-crimean-tatars-flee-crimean-after-
occupation-388916.html

82. “The Mystery of a Missing Crimean Tatar”, BBC, 7 Ağustos 
2014. http://www.bbc.com/news/magazine-28680977
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rımlara da destek olmayarak fırsatı değerlendiren 
Türkiye, Rusya’ya özellikle tarım ürünleri ve gıda 
alanında yaptığı ihracatı artırmak için çaba göster-
di.83 Fakat Rusya’nın yaptırımlar karşısında aldığı 
tedbirler, dolardaki yükseliş ve rubledeki düşüş-
ten ötürü Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı ihracatta 
2015’in ilk yarısında önemli bir düşüş yaşandı.84 

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, Türk 
Akımı adı verilen planlanan yeni enerji boru hat-
tı projesi ile farklı bir boyuta taşındı. Rus gazını 
Bulgaristan üzerinden AB ülkelerine taşımayı he-
defleyen Güney Akım projesinin, AB ile ilişkilerin 
gerilmesinin ardından iptal edilmesi ile alternatif 
rota arayışlarına yönelen Rusya, Putin’in Türki-
ye’ye Aralık 2014’te gerçekleştirdiği ziyarette Türk 
Akımı adı verilen projeyi kamuoyuna tanıttı. Bu 
projeye göre Rus gazını Avrupa’ya Bulgaristan 
ve Sırbistan üzerinden ulaştıracak olan Güney 
Akım’ın yerini; gazı Türkiye, Yunanistan ve Make-
donya üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak olan Türk 

83. “Turkey: ‘We’re Ready to Increase Food Exports to Russia”, 
Russia Today, 16 Ağustos 2014. http://rt.com/business/180776-
turkey-agricultural-exports-russia/

84. “Rusya'daki Krizin Faturası Türkiye'ye de Çıkıyor”, Habertürk, 
8 Mayıs 2015. http://www.haberturk.com/ekonomi/ekonomi/
haber/1075538-rusyadaki-krizin-faturasi-turkiyeye-de-cikiyor

Akımı alacaktı. Projenin en önemli amacı Rus ga-
zının pazarının AB’ye olan bağlılığını azaltacak ol-
ması idi. Türkiye açısından ise atılan bu adım ül-
kenin enerji tedariki kaynaklarını çeşitlendirmeye 
yönelik bir hamle olmuştu. Türkiye bu çerçevede 
TANAP yoluyla Azeri gazını Avrupa’ya ulaştıracak 
projenin inşasına 2015 Mart’ında başlamış, ayrıca 
Akkuyu nükleer santralinin inşası yönünde yine 
Rusya ile ortak hareket ederek 2015 senesi boyun-
ca güçlü adımlar atmıştı.

Türk akımı projesi Türkiye ile Rusya’yı ol-
duğu kadar ortaklığa katılan Balkan ülkelerini 
de yakından ilgilendiriyordu. Makedonya’nın 
Kumanova kentinde 9-10 Mayıs 2015 tarihinde 
yaşanan çatışmalar ve sonrasında ülkenin giderek 
istikrarsızlığa sürüklenmesi ile Makedonya’nın 
Türk Akımı projesindeki rolü arasında özellik-
le Rus kaynaklı analizlerde bağlantılar kuruldu. 
Buna göre ABD destekli gruplar Makedonya’da 
protesto gösterileriyle bir süreç başlatarak Türk 
Akımı projesine destek veren hükümetin yıkıl-
masına yol açacaktı.85 Bu konuda herhangi bir 
kanıt olmasa da bunun iddiasının dillendirilmesi 

85. “Albanskie Teroristı Popıtalis’ Zahvatit’ Gorod v Makedonii”, 
Vesti, 11 Mayıs 2015. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2569992. 

HARİTA 4

Kaynak: http://www.businessinsider.com/russia-macedonia-turkish-stream-gas-pipeline-2015-5

Yukarıdaki haritada Güney Akım (South Stream-Yujnii Potok) ile Türk Akımı’nın (Turkish Stream-Turetskii Potok) 
izleyeceği yollar gösterilmiştir. 
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dahi Ukrayna’daki krizin nasıl kolaylıkla Balkan-
ları da dahil eden bir coğrafyada yoğun hareket-
lenmelere yol açtığını gösterir nitelikte.

Ukrayna’daki kriz ve ardından gelen Batı 
dünyası ile Rusya arasındaki gerilim Türkiye’yi 
yarattığı ekonomik fırsatlar kadar bölgede yaşayan 
ve krizden birinci derecede etkilenen Türk milleti-
nin akraba toplulukları nezdinde de ilgilendiriyor. 
Türkiye şu ana kadar bu iki dinamiği ayrı ayrı de-
ğerlendirerek bir yandan Kırım Tatarlarına destek 
verdi ve ilhakı tanımadı diğer yandan da Rusya 
ile ekonomik işbirliğini geliştirme yollarını aradı. 
Türkiye bu noktada bir anlamda bölgedeki istikrar 
adası olarak Rusya’nın birçok anlaşmazlığa rağmen 
iş yapmak isteyeceği ülke oldu. Türkiye’nin prag-
matik politika anlayışı Rusya ile geliştirilen ekono-
mik ilişkiler bağlamında olumlu etkiler yaratsa da 
geride bıraktığımız 24 Nisan’da Putin’in 1915 için 
“soykırım” ifadesini kullanması ve Kırım Tatarla-
rı üzerindeki baskıcı politikasını devam ettirmesi 
Rusya’nın Türkiye’nin hassasiyetlerine ne derece 
önem verdiğini gösterir niteliktedir.

UKRAYNA’DA çÖZÜM 
MÜMKÜN MÜ?
Avrupa’nın, topraklarının tamamı Avrupa kı-
tasında bulunan en büyük ülkesi büyük bir 
krizle karşı karşıya. Kriz çoktan ülke sınırlarını 
aşarak global etkilerde bulunmaya başladı. Uk-
rayna’daki gelişmeler şimdiden Karadeniz, AB, 
eski Sovyet ülkeleri, Balkanlar ve global Rusya-
Batı rekabetinde etkisini hissettirmeye başladı. 
Ukrayna’daki krizin etkisi büyüdükçe devletler 
ve diğer aktörler krizin varlığına göre aldıkları 
pozisyonu daha da benimsiyor ve kriz sistem 
içerisinde daha konsolide bir yer ediniyor. Bu 
yüzden krizin çözümü her geçen gün daha da 
zorlaşıyor. Bugün Ukrayna’da devam eden çatış-
malar yalnızca Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılık-
çıları ilgilendiren bir konunun ötesinde birçok 
bölgesel ve global aktörü yakından ilgilendiren 
bir sorun haline geldi. Bu yüzden çözüm için 

geliştirilecek politikaların da global dinamikleri 
göz önüne alarak geliştirilmesi gerekiyor. 

Ayrılıkçı güçlerin kontrol ettikleri bölgelerde-
ki hedeflerinin ne olduğunu anlamak oldukça güç 
olmakla birlikte bu kuvvetlerin Rus etkisi altında 
ne kadar inisiyatif alanı olduğunu kestirmek de 
mümkün değil. Savaşın daha fazla büyümesi ha-
linde en güçlü senaryo; Batı ile Rusya arasında ka-
rarlaştırılan bir ateşkes sonucunda bölgede bir fiili 
durum yaratılarak Moldova’da, Gürcistan’da ve Er-
menistan’da olduğu gibi Ukrayna’da da uluslararası 
aktörler tarafından tanınmayan Rusya güdümünde 
bölgeyi kontrol eden bir siyasi oluşum meydana 
gelmesi şeklindedir. Ukrayna her ne kadar toprak 
bütünlüğünü korumak için elinden geleni yapıyor-
sa da Rusya’nın kararlılığı karşısında Batı’dan gelen 
destek oldukça zayıf ve ekonomik durumu her ge-
çen gün daha da kötüye giden Ukrayna’nın savaşı 
sürdürmesi git gide daha da güçleşiyor.

Ukrayna’daki kriz artık yalnızca Ukrayna ile 
Rus yanlısı ayrılıkçılar arasındaki dinamiklerden 
ibaret değil. Sahada bir istikrar durumu yakalandı-
ğı takdirde dahi krizin tetiklediği global fay hatları-
nın yerine kendiliğinden oturması güç gözüküyor. 
Durumun Batı dünyası ile Rusya arasındaki dina-
miklerine odaklanacak olursak çok daha karmaşık 
bir tabloyla karşılaşıyoruz. Kırım Yarımadası’nı il-
hak eden Rusya mevcut uluslararası sisteme ciddi 
bir şekilde meydan okuyarak tüm dünyaya yakın 
çevresinde kendi kurallarını işleteceği mesajını ver-
di. Bu hamlesi sonrası yaptırımlarla sarsılan fakat 
ciddi bir tehditle karşılaşmayan Rusya bu adımını 
daha da ileri götürerek Ukrayna’nın istikrar kaybı-
na uğramasına sebebiyet verdi. 

Soğuk Savaş sonrası kurulan ABD güdü-
mündeki dünya düzeni Rusya tarafından ciddi bir 
şekilde tehdit ediliyor. ABD Ukrayna üzerinden 
Rusya ile güçlü bir restleşmeye gitmezken Rus-
ya şu ana kadar uluslararası sistemin kurallarına 
aykırı adımlar atarak yakaladığı inisiyatif alanları-
nı genişletmeye devam ediyor. ABD’nin şimdiye 
kadar uyguladığı yaptırımlar yoluyla Rusya’yı yıl-
dırma politikası başarısız olursa Rusya eski Sov-
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yet etki alanında ve daha ötesinde çok daha geniş 
inisiyatif alma arayışına girebilir. Rusya’nın Suri-
ye krizi, AB’nin Rus gazı ve pazarına bağlılığı ve 
ABD’nin pasif dış politikasını fırsat bilerek ger-
çekleştirdiği bu atılım Soğuk Savaş sonrası kuru-
lan düzenin oturduğu zeminin zayıflığının da bir 
göstergesi olarak da karşımıza çıkıyor. Devletlerin 
ittifak opsiyonlarının çeşitli olduğu uluslararası 
camiayı ilgilendiren en önemli kararların BM-
GK’nın beş üyesi tarafından alınması her daim 
krizlere gebe bir tablo karşımıza koyuyor. Günü-
müzde uluslararası hukuk ve uluslararası sistem 
bugünün problemlerini çözmede aktörlerin ma-
nipülatif tutumları sebebiyle yetersiz kalıyor. Uk-
rayna krizi mezkur sebeplerden ötürü oldukça öğ-
retici olmasının yanı sıra bu sebeple uluslararası 
sistemdeki yenilenme ihtiyacına da işaret ediyor. 

Kriz Batı dünyası ile Rusya arasındaki uzlaşmaz-
lık ve sistemik yetersizliklerden ötürü bölgedeki 
bir çok fay hattının birleşerek bir deprem etkisi 
yaratmasına yol açmıştır. Batı ile Rusya başta ol-
mak üzere diğer uluslararası aktörlerin de katılımı 
ile uluslararası sistemde belli ölçüde bir düzenle-
meye gidilmeden Ukrayna’daki çatışma hali bir 
şekilde durulsa dahi gerek eski Sovyet ülkelerinde 
gerekse farklı bölgelerde çıkacak sorunlara uzun 
vadeli çözüm üretmek mümkün olmayacaktır. Bu 
itibarla Suriye’de varılabilecek muhtemel bir mu-
tabakatın bu bölgedeki krizlere de aktörlerin daha 
uzlaşmacı yaklaşması beklenebilir. Sözün özü, 
krizlerin daha geniş krizleri doğurduğu, çatışma-
sızlığın ve barışın ise kolay ihlal edilip bozulduğu 
günümüzde özellikle başat aktörlerin uzlaşmasına 
her zamankinden daha çok ihtiyaç var. 
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Ukrayna’daki krizin neredeyse ikinci yılını doldurduğu şu günlerde bölgedeki 
kriz Batı ile Rusya arasındaki ilişkileri yeniden dizayn ederek uluslararası dina-
miklere bir yenisini eklemiştir. Ukrayna’daki kriz bölgeyi aşarak ilk planda Rus-

ya ile AB daha sonra ise Rusya ile ABD ilişkilerini etkilemiş, yine Rusya’nın eski Sovyet 
ülkeleri, Çin ve Türkiye ile olan münasebetlerinin gelişimine de zemin hazırlamıştır. 
Rusya’nın uluslararası politikadaki ağırlığı göz önüne alındığında bu durumun dün-
yanın her köşesine etki ettiği ve etmeye de devam edeceği rahatlıkla iddia edilebilir.

Kriz Türkiye’yi de birçok sebepten ötürü oldukça yakından ilgilendirmektedir. Türki-
ye’nin en önemli yakın komşusu Rusya’nın bugün Batı ile olan ilişkileri birkaç sene 
öncesine göre oldukça farklı dinamikler üzerinden şekillenmektedir. Bu durum Rus-
ya’nın Türkiye ve Ortadoğu politikalarına da yansımış ve süreç Türkiye açısından belli 
fırsatları ve tehlikeleri beraberinde getirmiştir. Rusya bugün Türkiye’yi enerji ve ticaret 
alanında daha yakın bir ortak olarak görmektedir. Fakat Kırım’ın ilhakı Karadeniz’de 
Rusya’nın asimetrik bir manevra alanı bulmasına sebep olmuş, ayrıca Türkiye’nin dost 
ve akraba topluluklarından olan Kırım Tatarlarının içerisinden geçtiği zor sürece Türki-
ye’nin müdahalesi Rusya’nın mevzuyu bir iç mesele olarak sunması ile sınırlı kalmıştır. 

Ukrayna’daki kriz, uluslararası aktörlerin birbirini daha ciddi şekilde tahlil ederek anlaş-
maya yönelik bir politika geliştirmesi ihtiyacına işaret etmesi bakımından da önemlidir. 
Bugün Rusya’nın geliştirdiği politikalar Soğuk Savaş sonrası iyimser havanın dağılmasına 
neden olmuşsa da Soğuk Savaş dönemi çatışmacı zihniyetinin de gerek bölgeye gerekse 
uluslararası sisteme uzun vadeli bir çözüm getirmekten uzak olduğu anlaşılmaktadır.

Elinizdeki analiz tüm bu gelişmelerin Türkiye’ye olan kısa ve uzun vadedeki yansıma-
larına rağmen konu üzerine Türkiye eksenli ve Türkçe yapılan çalışmaların yetersizliği 
göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Analizde Ukrayna krizinin temelleri, krizde etkili 
olan başlıca aktörler, krizi sonlandırmak adına atılan diplomatik adımlar ve sürecin 
harekete geçirdiği bölgesel ve küresel dinamikler incelenmiştir. Çalışmada bu konular 
etraflıca tahlil edilerek ve Ukrayna’daki iç savaşın temasta olduğu dinamikler göz önü-
ne alınarak krizin bugünü ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunuluyor. 


