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28-29 Kasım 2013’te Letonya’da gerçekleşecek olan 
toplantıda imzalanması beklenen Avrupa Birliği ile 
Serbest Ticaret ve Ortaklık Anlaşmasının Ukrayna Ba-
kanlar Kurulu tarafından reddedilmesi, Ukrayna kri-
zinin çıkmasına sebep olmuştur. Dönemin Ukrayna 
Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in bu kararına karşı 
sokağa çıkan halkın bir bölümünün yanında bir de si-
lahlanmış radikal gruplar harekete geçti. Bu hareket, 
Batı yanlısı Ukrayna muhalif partileri tarafından da 
desteklendi. Batılı siyasetçiler ve istihbarat örgütleri 
de bu hareketi sempatiyle karşıladılar.

21 Şubat 2014 tarihinde Batılı diplomatların gö-
zetiminde Ukrayna iktidarı ile Ukrayna muhalefeti 
arasında, iktidar paylaşımına ve krizin çözümüne yö-
nelik bir anlaşma imzalandı. Ancak anlaşmanın im-
zalanmasından birkaç saat sonra, Ukrayna muhalefeti 
“Sağ Sektör” gibi aşırı sağcı silahlı grupların desteğini 
alarak Devlet Başkanlığı Sarayına düzenlenen darbe 
sonu Yanukoviç iktidarının sonunu getirdi.

21 Şubat gecesi Ukrayna yönetimini ele geçiren 
muhalif partilerin, ilk günden itibaren Rus ve Rus-
ya karşıtı politikalar izlemeye başlaması Rusya’nın 
Ukrayna’ya yönelik politikasını radikal bir şekilde 
değiştirmiştir. Yeni Kiev yönetimi, Yanukoviç’in 
Avrupa Birliği ile ertelemiş olduğu Serbest Ticaret 
ve Ortaklık Anlaşması’nı imzalayacağını, Rusçayı 
Ukrayna’nın ikinci resmî dili olmaktan çıkaracağını, 
2010’da kabul edilen “tarafsızlık” statüsüne ilişkin 
kararı iptal edeceğini açıklamıştı. Hatta Ukrayna, 
NATO’ya katılmak için başvuracağını ve ABD’den 
elde edeceği maddî destek karşılığında ülkesinde 
Amerikan füze savuma sistemlerinin yerleştirilme-
sine ilişkin görüşmeler yürüttüğünü açıklaması, 
Rusya’yı harekete geçirdi. 

Moskova, yasa dışı olarak gördüğü yeni Kiev yöne-
timini, Batı yanlısı politikalarından vazgeçirmek için 
Kırım’daki Rus nüfusunu harekete geçirdi. Ukrayna 
Parlamentosu, 5 Mart 2014’te Ukrayna’nın NATO’ya 
dâhil olması için yasa değişikliğini kabul etti. Erte-
si günü, 6 Mart 2014’te Kırım Özerk Cumhuriyeti 
Parlamentosu, Kırım’ın Rusya Federasyonu’na katıl-
masına ve bağımsızlık için referanduma gidilmesine 
dair iki önemli kararı kabul etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut anlaşma-
ya göre Kırım Yarımadası’nın Sivastopol limanın-
da askerî üsse sahip olan Rusya, taraflar arasında 
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yapılan anlaşmada öngörülen ve Rus askerî sayı-
sını 25 bine kadar çıkarma ve Kırım yarımadasın-
da serbest hareket etme hakkını kullanarak Kırım 
Yarımadası’nı kontrol etmeye başladı. Bu atmos-
fer altında gerçekleşen referandum sonucu Kırım 
Özerk Cumhuriyeti’nin özel statüye sahip Sivasto-
pol liman şehrinin de Rusya’ya katılacaklarına dair 
karar çıkmasını sağladı. Rusya’nın Kırım’ı ilhak etti. 
Ukrayna’nın doğu vilayetleri, dil, kültür, coğrafya, 
siyaset ve ekonomi bakımından Rusya’yla sıkı bağla-
rı var. Rus gizli servisleri bu vilayetleri harekete ge-
çirdi. İşte halen devam etmekte olan Ukrayna krizi 
böylece ortaya çıktı.

Rusya için Ukrayna’nın önemi

Ukrayna’nın AB ile Ortaklık ve Serbest Ticaret 
Anlaşmasını imzalayarak Batı entegrasyonuna dâhil 
olması, Rusya’nın dış politikasında olduğu gibi, 
psikolojik anlamda da geri dönüşü olmayacak bir 
kayıp olarak kabul edilmektedir. Rusya açısından 
Ukrayna’nın kaybı, Rus medeniyetinin başlangıcı, 
ilk Slav devletinin ve Rus kilisesinin dayanağı “Kiev 
Rusya’sının” kaybı anlamına gelmektedir. 

Avrupa Birliği’nin eski Sovyet ülkelerine yö-
nelik “Doğu Ortaklığı” projesinde Ukrayna, Mol-
dova, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan gibi ül-
keler vardı. Ukrayna’nın bu “Doğu Ortaklığı”na 
dâhil edilmesiyle başlayan AB ile bütünleşme 
süreci, Ukrayna toplumu, ekonomisi ve siyasetinin  
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üzerinde kurulacak kontrolün NATO’nun eski 
Sovyet ülkelerini kontrol etme stratejisinin bir par-
çası olarak görülmektedir. Avrupa Birliği’nin eski 
Sovyet coğrafyasına doğru genişlemesi, bu ülke-
lerin zaman içerisinde NATO’ya dâhil olmaları, 
Rusya’nın bu ülkeler üzerindeki etkisinin azalma-
sı anlamına gelmektedir. Eski Sovyet ülkelerinin 
bazıları, Rusya’nın etkisinin devam ettiği yegâne 
mekân olması açısından önemi daha da artmakta-
dır. Baltık devletlerinin doğrudan NATO kontro-
lü altına girmesinin ardından, Azerbaycan’ın AB 
ve ABD ile enerji alanında iş birliğini giderek ar-
tırması, Rusya’nın etkin olduğu Orta Asya’nın da 
Rusya’nın pozisyonunu zayıflatacak bir şekilde gi-
derek Çin etkisi altına girmesi, eski Sovyet coğraf-
yasının giderek diğer büyük güçlerle işbirliği içe-
risine girmesi Moskova’nın tepkisine yol açmıştır.

21.yüzyılda çok kutupluluk stratejisi ve “küre-
sel güçler arasında yer alma” konsepti üzerinden 
Avrasya Birliği inşa etmeye çalışan Rusya, batı 
sınırlarının istikrarını ve güvenliğini sağlanma 
açısından Ukrayna’yı önemli bileşenler arasında 
görmektedir. Rusya kontrolündeki Ukrayna, ya 
da Ukrayna ile ittifak içerisine olacak Rusya’nın 
jeopolitik çıkarları açısından Kırım’ın Sivastopol 
şehrindeki deniz üssünün varlığı, bu üs üzerinden 
Rus donanmasının Karadeniz’de gücünün devam-
lılığını, Karadeniz üzerinden Rus donanmasının 
ve askerî gücünün Balkanlara, Akdeniz ve Orta 
Doğu’ya ulaşmasını sağlaması açısından stratejik 
öneme sahiptir. Aynı şekilde Ukrayna, coğrafî ko-
numu, Rusya’nın enerji kaynaklarının uygun ve 
güvenilir bir şekilde Avrupa’ya nakli açısından da 
vazgeçilmesi zor bir ülkedir. 

Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi, Kırım 
Yarımadası’nda bulunan askerî üssünü ve iki mil-
yona yakın nüfus ve stratejik öneme sahip bir top-
rak parçasını elde etmek demektir. Ayrıca NATO’ya 
girmek isteyen Ukrayna’yı bu hevesinden caydırmış 
oldu. Ya da NATO ülkelerinin Ukrayna’nın ittifaka 
katma arzularından vazgeçirmiş oldu. Çünkü 2008 
Gürcistan Savaşı sonrası görüldüğü gibi, toprak 
problemi olan ülke haline gelen Ukrayna’nın NATO 
askerî ittifakına girme ihtimalini de ortadan kal-
dırmış oldu. Dolayısıyla Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, 
tamamen güvenlik endişesine dayalı bir gelişme 
olmuştur. Bu aynı zamanda ABD liderliğindeki 
Batı’nın askerî ve ekonomik ittifakına karşı yapılan 
jeopolitik mücadelenin sonucudur. 

Ancak Ukrayna krizi, Kırım’ın ilhakıyla sınır-
lı kalmayacak. Ukrayna’nın doğu vilayetleri, Kiev 
yönetimine karşı harekete geçecek ve Ukrayna’dan  

ayrılarak Rusya’ya dâhil olma sürecine girecekler-
dir. Batı’nın da desteğiyle harekete geçen Kiev, ül-
kenin doğu ve güney vilayetlerinde çıkan hareket-
leri bazen kanlı bir biçimde bastırabilecektir. Ancak 
buralarda nüfusun yarısını etnik olarak Ruslar teşkil 
etmekte hatta nüfusun tamamının ana dili Rusçadır. 
Böyle bir yapıya sahip olana Donetsk ve Lugansk 
vilayetleri, Rusya’nın da desteğiyle Ukrayna ordu-
suna karşı direnebildi ve kısa zamanda bağımsızlık 
referandumuna giderek Rusya’ya katılmak istedik-
lerini ilân ettiler. Ancak Moskova’nın bu iki vilayete 
yönelik politikası, Kırım politikasından farklı oldu. 
Rusya bu vilayetleri ne kendi ülkesine katma kararı 
aldı, ne de referandumlarını tanıdı…

Ahıska Türkleri

Bu gelişmeler, Donetsk ve Lugansk vilayetleri-
nin kaderlerini derinden etkiledi. Ayrıca bu anarşi 
ortamı buralarda yaşayan Ahıska Türklerinin hu-
zurunu bozdu. Ukrayna’nın güney ve doğu vila-
yetlerinde yaklaşık 9 bine yakın Ahıska Türkü ya-
şamaktaydı. Ukrayna kriziyle birlikte Rusya’nın 
kontrolünde olan ve çatışmaların olmadığı Kırım’da 
2 bine yakın Ahıska Türkü ikamet ederken, 2 bine 
yakın Ahıska Türkü çatışmaların yoğum bir şekil-
de devam ettiği Donetsk vilayetinde yaşamaktadır. 
Ancak çatışmaların başlamasıyla birlikte bölgelerde 
bulunan 2 bine yakın Ahıska Türkü göç etmek zo-
runda kaldı. Çatışmaların devam etmesi ve evlerini 
korumak amaçlı bölgede kalan 50’ye yakın insan, 
zaman içerisinde bulundukları yerlerden de göç et-
mek zorunda kalmıştır. Çatışmaların sürdüğü Do-
netsk vilayetinden evlerini terk eden bir kısım Ahıs-
ka Türkü Ukrayna’nın daha istikrarlı bölgelerine, 
çoğu Rusya’ya, bir kısmı da Azerbaycan’a göç etmiş-
tir. Göç edenlerin çoğu özellikle kendi akrabalarının 
yaşadığı yerlere gitmiştir. Bir bölümü de zaman içe-
risinde Türkiye’ye gelmiştir. 

Ukrayna krizinin ve iç savaşının devam etmesi, 
bu gerekçeyle de Ukrayna yönetiminin doğu bölge-
lerinde başarısızlığını telafi etmek için sürekli asker 
seferberlik uygulaması, Kırım hariç Ukrayna’nın ta-
mamında olduğu gibi Ahıska Türkleri arasından da 
eli silah tutanların savaşa gönderilmesi söz konusu-
dur. Ülkede yaşayan azınlıklar, silahlı mücadelede 
başarısız olan Ukrayna ordusunun toplu seferberlik 
çağrısına katılmak istemiyor. Bu sebeple de ülkede 
yaşayan Macar ve Polonyalı gibi azınlıklar başta ol-
mak üzere Ukraynalılar da ülkeyi terk etmektedir. 

Henüz her şeyin karmakarışık olduğu 
Ukrayna’da nelerin olacağı ve nasıl sonuçlanacağı 
merak konusudur.
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