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UKRAyNA KRiziNiru urusnl, BoLGEsnr-rUnEsEL
sndreMl vE GELECEK orvconUrEni

Oktay giNc0t-

iizet
Bu makalede 2013 sonlanndan baglayarak20T4 $ubat ayrnda olgun-
lagan ve diinya gtindemini iggal etmeye baglayan Ukrayna'daki kriz,
baglatrcr ve kolaylagtrncr faktrirlerin <itesinde tarihsel, sosyo- ki.iltiirel,
ekonomik, psikoloji( kurumsal, jeopolitik ve uluslararasr boyutlanyla
kapsamh ve gok boyutlu bir gatrgma olarak grirrilmektedir. Ukrayna
devleti, SSCB sonrasr 20 yrh agkrn siirede tilkenin tamamrnda megrui-
yet saflayamamaktadrr. Ukrayma'da etnik ve dinsel hatlardan ziyade
jeopolitik hatlara ve AB ve Rusya arasrndaki etki miicadelesine denk
diigen demografik farkhlagmanrn, ulusal kimlifin ve modern Ukrayna
ulusunun ingasrnda Onemli bir engel oldulu gciriilmektedir. yaganan
krizde Ukrayna ekonomisinin Rusya'ya bafilmhh$ ile oligarklar ve si-
yasi segkinlerin ittifakr tarafindan kontrolii difer rinemli bir faktrir-
drir. Rusya'nrn son dcinemlerde yakrn gevresinde ulusal hareketlere
kargr kendine yakrn ntifus ile sahip oldufu enerji kaynaklannr drg po-
litika vasltasr olarak kullanma gayretleri Ukrayna rizelinde tahrip edi-
ci etkiler dofurmaktadrr. Rusya, NATO ve AB'nin geniglemesi srnrrla-
nna dayandlkga algrladrflr tehdidi yagamsallagtrrmakta, Gtircistan rir-
ne$ine benzer gekilde Ukrayna'da da slfir toplamh oyun yaklagrmryla
hareket etmektedir. Ukrayna krizinin rintimiizdeki dcinemde Do[u Av-
rupa'nrn drgrna tagabilecek yansrmalan olmasr muhtemel gririilmek-
tedir. Bu kapsamda; Avrasya cofrafirasrndaki bagta enerji olmak iizere
giig miicadelesinin Krbns sorunu, Orta Do[u Barlg stireci, iran'rn ntik-
leer programr, Suriye krizi ve Kiirt sorunuyla etkilegimi mrimkiin gri-
ri.ilmektedir. ABD'nin Do[u Asya ve Pasifik'e yonelmeye bagladr$ bu
dcinemde ktiresel boyutta yeni gatl$ma alanlarr ve igbirlifi frrsatlarr-
nln ortaya grkabilecefi de[erlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ukrayna krizi, Yakrn gevre, Enerji, Rusya, ABD

Abstract
In this article, Ukraine's crisis, which started from the end of 2013
and has matured in February 2074, and has begun to occupy the
world agenda is seen as a comprehensive and multi dimensional con-
flict with historical, socio- cultural, economic, psychological, institu-
tional, geopolitical and international dimensions beyond the triggers
and catalysts Ukrainian state can not provide legitimacy in the whole
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country in more than 20 years after the USSR, In Ukraine, the demo-
grnphic differentiation of the country corresponding to the struggle
for influence between the EU and Russia, and the geopolitical lines ra-
ther than ethnic and religious ones is seen as a major obstacle in
building the national identity and modern Ukrainian nation. In the
current crisis, the dependence of Ukrainian economy on Russia and
control of it by the alliance of oligarchs and political elites are another
important factor. Russia's efforts in recent years to use the popula-
tion with close ties to her and the energy resources as the means of
foreign policy against the national movements in the near abroad give
rise to destructive effect with Ukraine in particular. As NATO and EU
enlargement get closer to her borders, Russia has seen the threat it
has perceived as vital for survival, and is moving with zero-sum game
approach in Ukraine similar to Georgia crisis. It is seen likely that
Ukraine crisis could spread outside of Eastern Europe in the coming
period. In this context the interactions between the struggle for pow-
er, particularly energy in Eurasia, and the Cyprus problem, the Middle
East Peace Process, Iran's nuclear program, the Syrian crisis and the
Kurdish problem are seen highly possible. It is assessed that the new
conflict areas and cooperation opportunities at the global level may
arise during this period in which the United States has turned to East
Asia and the Pacific.
Keywords: Ukraine crisis, Near abroad, Energy, Russia, USA.

Ukrayna'da 2010 bagkanhk ve 2012 parlamento segimlerinden sonra
krsmi gerginlikler yaganmasrna rafmen Kasrm 20!3'e kadar stirdtiri.ilebilir
siyasi bir ortam hAkim olmugtur. 21 Kasrm 2013 tarihinde Ukrayna htikii-
metinin Rusya'nrn baskrsryla Avrupa Birli$i ile 0rtakhk Anlagmasr'nr imza-
lamayr reddetmesiyle bagkent Kiev'de ktigi.ik gaph protestolar baglamrg, 30
Kasrm'da gtivenlik grigleri agrrr kuwet kullanarak gostericileri dafrtmaya
gah$mr$, agrn giddete tepki gosteren halk giderek protestolara daha fazla
destek verirken olaylar Kiev drgrndaki gehirlere de srgramryilr.

Baglangrgta sadece AB ile Ortakhk Anlagmasr'nrn imzalanmamasrna
kargr giisterilen tepkiler giderek yolsuzluk, baskr ve insan haklan ihlallerini
de konu edinerek hiiktimete yrinelmiqtir. Ukrayna gtivenlik gtigleri 10 Ara-
hk'ta gristericileri tekrar dafirtmaya gahtmlt, ancak bagarrh olunamadrfr
gibi olaylarda gostericiler tarafrndan hi.ikiimet yetkililerine karqr da fiziksel
giddete bagvurulmugtur. Ocak 2014' de protestolar yatltmaya baglamrgken
hiiktimetin gcisterilere kargr sert yasal diizenlemeler yapmaslyla kriz tekrar
ttrmanarak krsa srirede silahh gatrtmaya dtiniigmtig ve can kayrplarr ile bir-
likte niteli[i defiqmigtir.

28 Ocak'ta ig ve drg baskrlar sonucu htikiimet geri adrm atarak son gl-
kardrfir yasalan yiiriirltikten kaldrrmtgtrr. Krize giiziim aranrrken gtisterici-
ler arasrndaki radikal unsurlar tarafindan Kiev ve batr Ukrayna'daki difer
gehirlerde kamu binalarr iqgal edilmigtir. Ukrayna giivenlik giigleri 18 $u-
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bat'ta r.igrincri kez gdstericileri dafrtmak igin tekrar harekete gegmig ve tig
gun stireyle silahh gatrgmalar yatanmlttlr. $atrgmalarda 100'e yakrn insan
hayahnr kaybetmig ve gok sayrda kigi yaralanmlttlr, Ortaya grkan kaos or-
tamrnda muhalif grigler yrinetimi ele gegirerek AB yanhsr gegici bir yrinetim
kurarken, bagkan Yanukovig 21 $ubat'ta Kiev'den aynlmak zorunda kalmrg,
yeni hiikrimet tarafrndan hakkrnda yakalama karan glkarrlmrgtrr.

Kriz krsa stirede Ukrayna'nln doiu ve gtiney bolgelerine srgramrg, bu
kez Rusya yanhsr ve gegici hiikrimet kargrtt gristeriler baglamrgtrr. Bu arada
Ktnm'da da durum gerginlegmig ve Rusya askeri hazrrhklarrnr arhrmrgtrr.
Rusya devlet bagkanr Putin Rus parlamentosundan gerekirse Krrrm'a askeri
mridahale yetkisi almrghr. Geligmeler kargrsrnda ABD ve AB Rusya'nrn yak-
lagrmrna kargr tepkilerini dile getirirken diplomatik gabalar da yofunlag-
mlttlr. Rusya Ukrayna gegici htikrimetini yasadrgr bulurken, ABD ve AB des-
tek verdiklerini agrklamrgtrr. Boylece ukrayna krizi ig srnrrlarrn ritesinde
bolgesel ve kiiresel bir boyuta tagrnmrgtrr.

Yukarrda geligimi rizetlenen kriz, son tig ayda ortaya grkan ani bir kriz
olmaktan ziyade krikleri Ukrayna'nrn tarihinde, jeo-politi( jeo-ekonomik ve
sosyo-krilti.irel dinamiklerde bulunan ve sriregelen kapsamll bir kriz olarak
one grkmakta, son on yrl igerisindeki ig siyasi ve drg jeopolitik geligmelerle
britrinlrik gcistermektedir. Bir anlamda Ukrayna'da 2004-200s yrllarrnda
yatanan ve Turuncu Devrim doneminin dinamikleri devam etmektedir.

Bu makalede, Ukrayna krizinin ulusal, bolgesel ve kriresel dtizeyde jeo-
politih jeo-ekonomik ve sosyo-kriltrirel boyutlarr kapsayan karmagrk dina-
miklerinin grizr.imlenmesi ve uzu vadede krizin gok boyutlu etkilerinin tes-
pit edilmesi amaglanmrgilr.

Bu kapsamda makalenin birinci botrimtinde Ukrayna'nrn 1991'deki ba-
$rmsrzhirndan bugtine uzanan srireEte yagamakta oldufiu siyasi ve toplum-
sal krrrlganhk ortaya konulmaktadrr. ikinci bohimde ukrayna'nrn jeo-politik
onemi ve Rusya ile batr arasrndaki deferi incelenmektedir. Ugrincri btiltmde
briyrik griglerin politikalarr brilgesel ve kriresel bafilamada analiz edilmekte-
dir. Dordtincri briltimde ise krizin muhtemel seyri ile gelecekteki yansrmala-
n tespit edilmeye gahgrlmaktadrr.

Tarihsel Arka Plan ve Ukrayna'nrn Krrilganhfr
Ukrayna, do$usunda Rusya, kuzeyinde Beyaz Rusya, batrsrnda polonya,

Slovakya ve Macaristan; giineybabsrnda Romanya ve Moldova, grineyinde
Karadeniz ve Azak Denizi'nin yer aldrfir bir Do[u Avrupa iilkesidir. yi.izol-
gtimi.i 603.700 kmZ olan [ilkenin nrifusu 46 milyondur. Nrifus bafirmsrzhk-
tan griniimrize kadar beg milyonun rizerinde dtigiig gristermigtir. Ekonomik
stkrntrlar iilkenin sosyal hayatrnl da engellemekte ve ttim bu olumsuzluklar
iilkenin niifus kaybetmesine neden olmaktadrr, IOKA Ukrayna Ulke Rapo-
ru:2) Ukrayna nrifusunun etkin boliimlenmesi yrizde olarak; 77,8 tJkraynah,
17,3 Rus, 0,5 Krrrm Tatarr ,  0.4 Bulgar,  0.3 Macar,  0.3 Romanyalr ,  0.3
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Polonyah, 0,2 Yahudi ve 1,8 diferleridir ICIA Factbook 2014). idari yapr
olarak 24 bolge [oblast), bir ozerk btilge [Krrrm Ozerk Brilgesi) ve iki gehir
idaresinden*olugmaktadrr (DEiK Ukrayna Ulke gtilten i 2012:1).

Ukrayna'nrn tamamrna yakrnr Slav'dtr. Ukraynahlar ve Ruslar dilsel ve
kiilttirel olarak yakrn etnik gruplardtr, hatta Ukraynahlar ktigiik Ruslar ola-
rak da adlandrrrlmaktadrr. Dinsel olarak Ateistliiin yaygln oldufu nispeten
serbest bir toplum olan Ukrayna'da bir dine inananlar arasrnda farkh kilise-
lere baflrhk olmasrna rafimen Ortodoksluk hAkimdir, Dolayrsryla modern
tarihsel stiregte etnih dinsel ve mezhepsel hatlarda gatryma srk goriilme-
migtir. Toplumsal ozelliklerin en dikkat gekici tarafi ise bir taraftan FEMEN
gibi elegtirel gruplara difer taraftan atrn sa[ eiil imli yaprlarrn geligmesine
imkAn veriyor olmasrdrr.

Ukrayna Orta ve Yeni Sa[ donemlerinde dofiu ve orta Avrupa'daki gtig-
lerin paylagrm mricadelelerinin etkisinde kalmrgtrr. Bu kapsamda kendi
tarihinin biiytik boltimiinde Ukrayna'nm bir krsmt veya tamamt Litvanya,
Polonya, Lehistan, Rusya ve Osmanlt Devleti'nin kontroliine girmigtir,
1783'de Rusya'nrn Krrrm Hanhfr'nr ortadan kaldrrmasr ile topraklartna kat-
trfr Ukrayna,1917 Devrimi'ni bairmsrzhk igin bir ftrsat olarak gormtig ve
ayaklanma baglamrgtrr. Ancak, 7920'de SSCB tarafrndan iggal edilerek Sov-
yetlerin pargasr haline getirilmigtir fArmaoflu 2007 : 933).

Yaklagrk 7O yi pargasr olarak kaldrfir Sovyetler Birlifi ile siyasal, soysal
ve ekonomik olarak brittinlegen Ukrayna, 1989 yrhna kadar ulusal kimlik
gabasrna girmemig, Sovyet kimlifiine rrza gtistermigtir. SSCB'nin dafirlma
stireciyle birlikte difier rilkelerde oldufiu gibi Ukrayna'da da bafirmsrzhk
yanhsr olugumlar ortaya grkmrgtrr. Ukrayna, 1 Arahk 1991'de yaprlan halk
oyfamasr ile bafirmsrzh[rnr kazanmlttrr fArmao$lu 2007 : 933).

Ukrayna'nrn bafrmsrzhktan sonra ylizyize kaldrSr sorunlann bagrnda
devletin yeniden inga silreci gelmektedir. Bu onemli siiregte Ukrayna siya-
setgileri arasrnda iki yaklagrm etkili ve miicadele halinde olmugtur; bafrtm-
xzlrk yanhx ve pragmafrsf yaklagrmlar. Bafirmsrzhk yanhlarr demokratik-
legme, serbest piyasa ekonomisi ve Avrupa- Atlantik gtivenlik yaptlanna
ytinelirken; pragmatistler, ba$rmstzhk yanhsr yaklagrmrn sonucu olarak
sanayilegmenin ve ilretimin azalacafrnr ve Rusya'daki pazarlarrn kaybola-
cafirnr vurgulamrglar [Samokhvalov 2007:9), bunun yerine Rusya ile srkr
baflarrn devam ettirilerek Avrupa ile ihtiyatlt iligkilerden yana olmuglardrr.
Ashnda her iki grup da bafrmsrzhk yanhsr bir segenefin a[rr bedelini kargr-
lamaya cesaret edememigtir.

Ukrayna'nrn L991,-20L4 arastndaki devlet bagkanlarrnrn yaklagrmr da
yukarrdaki ikilem ve mticadeleyi yansrtmrgtrr. 1,991-94 arasrnda bagkanhk
yapan Leonid Kravguk, eski bir Komiinist olarak gtireve baglamrg, ilk yrlla-
rrnda bafrmsrzhk yanhsr politika izlemig, son doneminde ise otoriter bir
yrinetim benimseyerek Rusya'ya yaklagmrgtrr. 1994'de Rusya ile daha yakrn
iligkileri ofan Leonid Kugma segimleri kazanmtg [Bilener 2004:320-22),
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beklentilerin aksine Rusya yanhsr bir politika izlememigtir (Mackinnon
2009: 226). Hatta Kugma, AB iiyelifini oncelikli hedef olarak belirlemigtir
(Purtag 2005: 221). Kugma 10 yrlhk iktidarrndan son ytllarrnda gittikge
otoriterlegmig ve yolsuzluk iddialarr ile zayrflamrgttr. 2002 yrhnda ortaya
grkan bant kayrtlarr ile hakkrnda gok sayrda yolsuzluh usulstizltik ve yasa
drgrlrk suglamalan yaprlmrg, bu olay Kugmagate olarak adlandrrrlmrgtrr (Ku-
zio 2007: 42).Kugmagate olayrnda ABD istihbaratrnrn rolii her zaman tartr-
grlmrgtrr,

Bu olaydan sonra Ukrayna hrzla Turuncu Devrim olarak adlandrnlan
stirece girmig, gegitli sivil toplum kuruluglannrn cinctili.i$inde yofun kitle
hareketleri baglamrgtrr. 2004 yrhnda yaprlan bagkanhk segimleri rincekiler
gibi tartrgmah olmug, once Kugma'nrn destekledifi ve pragmatist yaklagrmh
Yanukovig'in segimi kazandrfir agrklanmrg; usulstizltik iddialarr, yolun kitle
tepkileri, AB ve ABD'nin destekleri i le Anayasa Mahkemesi segimlerin yeni-
lenmesine karar vermig, tekrar yaprlan segimleri ise bafrmsrzhk ve batr
yanhsr YusEenko kazanmrgilr.

Yusgenko, 23 Ocak 2005 tarihinde yemin ederek Cumhurbagkanhfr go-
revine baglamrgilr (Karadeniz Brilteni, 2007: 3). Yusgenko, Turuncu Dev-
rim'in sembolii Yuliya Timogenko'yu bagbakan olarak ataml$trr. 2006 par-
lamento segimleri yaklagtrkga Yusgenko-Timogenko arasrnda anlagmazhk-
lar meydana gelmig, yolsuzluk suglamalarrna maruz kalan Timogenko hri-
kiimeti grirevden ahnmrgilr. Mart 2006 tarihinde yaprlan parlamento segim-
lerinde istikrarsrz siyasi bir tablo olugmug, Yanukovig, Komiinist Parti ile
koalisyon hi.ikiimeti kurmugtur. Bagkan Yusqenko ile Yanukovig arasrndaki
grig savagr trrmanmaya baglamrgtrr (Akrn 2007;3). dzellikle AB ve NATO
riyelifi bagta olmak tizere batrya yaklagma ve Rusya ile iliqkilerin devamr
ana ayrrhk noktaslnr tegkil etmigtir.

201-0 bagkanhk segimlerine kadar bir kag kez ig siyasi kriz yatanmrt,
parlamento feshedilmig erken segim karan ahnmtg, Eyltil 2007'de yaprlan
parlamento segimlerinde Timogenko liderlifinde koalisyon tegkil edilmigtir
(Akgora, 2008:1). Ukrayna'da 2007-201.0 doneminde de istikrar saflana-
mamrttlr, Bu kogullarda girilen 2010 bagkanhk segimlerinde Yanukovig
iktidarr tekrar ele gegirmigtir. Yanukovig'in dtinemi de 2013 yrhna kadar ig
siyasi gerginlikleri ortadan kaldrramamrg Kasrm 2013'den itibaren ig hu-
zursuzluklar bag gtistermigtir.

Yukarrdaki tablo Ukrayna ig siyasetinin krrrlganhftnr ve jeopolitik hat-
lara denk gelen ig siyasi kutuplagmalarr sergilemektedir. Ukrayna'da iktidar
gok srk defigmesine ra[men defigmeyen temel ozellik, saflrkh bir devlet-
toplum iligkisi kurulamamasr, drg aktorlerin etkilegimine agrkhh giiglti oli-
garklarrn siyasette etkileri ve devletin yeni patrimonyal ozellikler tagrmaya
devam etmesidir.

Hemen trim parlamento ve bagkanhk segimlerinde oylarrn dafrhmr
Rusya ve bahnrn etkisini gostermektedir. Rusya etkisinde olan dofu ve gii-
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ney b<ilgelerinde Rus yanltst pragmatistler tisti.inltik safilarken bail ve orta
brilgelerde bail yanhsr bafrmsrzhkgrlar hAkimiyet kurmaktadrr. Bu durum
2004 segimlerinde oldukga belirgindir. Yanukovig'in, Rusya'ya komgu iller
ile Krrrm'da ytizde 85-90 arastnda aldrfir oya kargrn Yusgenko'nun Polon-
ya'ya [AB'ye) komqu illerde ytizde 90 tizeri destefi gtirtilmektedir (Kubigek
20OB:72). Sonraki segimlerde de benzer sonuglar ortaya grkmrgtrr. Bu tab-
lonun ortaya grkmastnda; igsizlifin yi.ikseh gelir dafrhmmdan altnan paytn
diigiik ve AB ile etkilegimin daha fazla oldufu bail ve orta bolgelerinde hal-
krn Polonyah, Macar ve Slovak komgularryla iligkiye girdikge kendi ekono-
mik yoksulluklannr ve demokrasi yoksunluklartnt garprcl gekilde gorebil-
melerinin etkisi btiyiikttir.

iyimser bakrg agrsrndan Ukrayna'da 1991'den gtntimiize yaganan siya-
si d<intigiim tam olarak demokrasiye gegigi mtmktin ktlmamastna rafmen,
siyasi partilerin varlt[t, di.izenli segimler yoluyla siyasi katrltm ve yasama ile
ytirtitme arasrnda krsmi dengelerin kurulmasr cinemli atama olarak gtirtil-
mektedir, Elegtirel bakrg agrstna sahip olanlar ise Ukrayna'da bir ttir yeni
patrimonyal devletin ortaya grktrfirnt, son ],5 yrldrr de$igmeyen siyasiler
arasrnda drini.igtimlti olarak devletin ozel miilk olarak kullanrldrfir, safiltklt
bir devlet toplum iligkisi kurulamadrft, patron-mtigteri ve korumaciltk-
kayrrmacrhk iligkisinin egemen oldu$u iddia etmektedir [Malygina 2010:8).

Ukrayna, son on yrlda siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda istikrar ara-
yrgrnda olan bir i.ilkedir. Bagta ekonomi olmak izerebazt alanlarda olumlu
geligmeler kaydedilirken hukukun tisttinliifiti, geffaflrk ve tizgiirltiklerin
kullanrlmasr olumsuzluklar olarak one grkmaktadrr. Bu baflamda Ukrayna,
Fund for Peace'in Bagartstz Devletler Endeksi'nde 2005 pltnda en ktitti du-
rumdaki tilkeler iginde 39'uncu strada iken 2010 yrltndan itibaren durumu
dtizelmig ve istikrarh iilkeler arasrna girmigtir. 2013 ytlt endeksinde Ukray-
na en krittilerden baglayarak yaprlan stralamada 178 iilke arastnda Lt7'nci
srrada yer almrytrr (Failed State Index 20L3). Aynr yrl Tiirkiye'nin B6'nct
srrada ve tehlike veren tilkeler arastnda yer almast mukayese agtstndan
dikkate deferdir. Bu veri, demokrasi verileriyle onemli oranda geligmekte-
dir. Ukrayna, 2013 Ktiresel Yolsuzluk Endeksi'ne 177 tilke arastnda
l-49'uncu srrada (Corruption Perception Index 2013), difer bir ifadeyle en
kotii 25 arasrnda Kamerun, Nijerya ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile aynt srra-
yr paylagmaktadrr. ifade tizgtirltiftinde 179 tilke arastnda 116'nct strada,
hukukun risttinhi$ii srralamastnda dtinyanrn en krittileri arastnda ve yargr
bafrmsrzh$nda ise 142 iilke arasrnda 134'tincii strada yer almaktadrr [Cor-
ruption Perception Index 2013). Uluslararasr Af Orgtti.i 'niin son beg yrlhk
raporlarrnda Ukrayna'da insan haklartntn yolun bir gekilde ihlal edildifi,
ozgiirliiklerin krsrtlandrfirna yer verilmektedir.

Difer taraftan Ukrayna'da i9 siyaset bafrmsrzhfrn kazanrldr$r
1991'den gtini.imiize sa$rkh bir devlet toplum iligkisinden ziyade drg etki-
lerle gekillenmektedir. Bu baflamda drg akttirlerden AB, ABD ve Rusya'ntn
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etkisi fazladrr. ig aktorlerden ise oligarklarrn ayrr bir yeri bulunmaktadrr.
Rusya, iilkenin dofiusunda ve gtineyindeki etnik Rus ntifusu ile Ukrayna'nrn
Rusya'ya ekonomik bafirmhhfirnr kullanarak siyaseti ycinlendirmeye gahgrr-
ken, bail ise sivil toplum kuruluglarr, AB ve NATO'nun igbirlifi mekanizma-
larr vasrtasryla etkili olmaktadrr.

ABD, ktiresel boyutta faaliyet gosteren gegitli sivil toplum kuruluglarr
vasrtasryla 2000'li yrllardan itibaren Ukrayna ig siyasetini gekillendirmeye
gahgmrgtrr. Bu baflamda Ukrayna'daki genglik orgritii PORA dikkate defer-
dir. PORA'nrn ABD'nin resmi yardrm kurulugu olan U.S. Agency for Interna-
tional Development IUSIAD) ile ABD'li George Soros'un Agrk Toplum 0rgti-
tri, ABD STK'larrndan National Endowment for Democracy (NED), National
Democratic Institute ve International Republican Institute (lRF) tarafrndan
desteklendifi iddia edilmektedir [Bagyurt'tan aktaran Olgar 2007: 277).
Verilen destekler araslnda efitim ve onemli miktarlarda maddi yardrm da
yer almaktadrr. Ornefiin muhaliflere 2003 yrhnda IRF'in 1,3; USAID'in ise
1,5 milyon dolar yardrmda bulundufiu iddialar arasrndadrr [Sushko ve Prys-
tayko 2006: 135).

Ukrayna'nrn ig siyasetinde beg btiyiik siyasi parti rol oynamaktadrr.
Bolgeler Partisi, Ukrayna parlamentosundaki en btiyiik gruptur. En fazla
desteii dofiu Ukrayna'dan almaktadrr. Ukrayna milliyetgilifine olumlu yak-
lagmamakta, Rusya ile yakrn iligkiler kurulmasrndan yana tavrr almaktadrr.
Gtiglii oligarklarrn ve ig adamlannrn etkisi oldukga belirgindir. $ubat 2014
olaylarrndan sonra milletvekillerinin bir brih,imtiniin partiden aynldrfr iddia
edilmektedir, Anavatan Partisi, Yuliya Timogenko tarafrndan kurulan, batr
ve orta Ukrayna'dan destek alan, Ukrayna milliyetgiliiinin hAkim olduSu
partidir, Rusya bafrmhhfirndan kurtulma ve AB ile iligkileri geligtirmekten
yanadrr. $ubat 2014 olaylarr sonrasl Ukrayna parlamentosunda etkindir,
Ukrayna Demokratik ittifakr [UDAR), eski afrr srklet boks gampiyonu Vitali
Klitchko tarafrndan kurulmugtur. Belirli amaglardan ziyade kigisel karizma-
ya dayanan bir partidir. ABD'nin Cumhuriyetgi Partisi i le il igkisi oldufiu
iddia edilmektedir, Ozgrirli ik Partisi, agrrr Ukrayna milliyetgisi bir partidir.
Batr Ukrayna'dan destek almaktadrr. $iddet kullanmayr da tercih etmekte-
dir, Komiinist Parti, dolu Ukrayna'dan ve genellikle yagh niifustan destek
alan bir partidir. Rusya ile srkr il igkilerden yanadrr [Woehrel 2014:3).

Son parlamento segimlerinde Brilgeler Partisi, yizde 30, Anavatan
25,55, UDAR, L3.97, Komrinist Parti, 13,18, Ozgiirltik Partisi 10.45 oy almrg-
trr IUER 2072).

Ukrayna krizinde en fazla konugulan ve protestolarda giddeti kullana-
rak adrndan srkga stiz edilmesini saflayanlann bagrnda Sa[ Sektor olarak
adlandrrrlan grup gelmektedir. Sa[ Sektrir, gegitli agrrr milliyetgi sosyal-
siyasal ve milis gruplarrndan olugmaktadrr. Neo fagistler olarak da adlandr-
rrlmaktadrr. 5,000 civarrnda riyesi oldufu ancak hrzla biiyridtfi.i iddia edil-
mektedir [The Radikal Ukrainian Group Right Sector, www.welt.de/).
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22 $ubat'tan itibaren Ukrayna Parlamentosu'nun tamaml muhalif par-
tilerin millegekillerinden olugmaktadrr. Timogenko'nun yardtmctst ve Ana-
vatan P*artisi liderlerinden Oleksandr Turchynov, meclis bagkanr ve bagkan
vekili oiarah aynl partiden Arseniy Yatsenyuk bagbakan olarak gtirevlendi-
rilmig, bakanhklar muhalefet partilerince paylagrlmrgtrr.

Ukrayna'nrn i9 siyasetinde krrrlganhfiIn uzun bir dtinem devam edecefi
ongrirtilmektedir. 0ncelikle protestolarda tine grkan sosyal ve siyasal grup-
larrn taleplerinin kargrlanmasl oldukga zordur. Bagta yolsuzluk olmak tizere
insan haklarr, geffaflrk ve tizgiirltikler en kritik konulardrr. Gegici meclis
bagkanr, bagbakan ve bakanlartn toplumun giivenini kazandtklarrnr soyle-
mek zordur, Aksine protestolarda bu liderler de fazlasryla elegtiriye maruz
kalmrgtrr. Difier taraftan Yanukovig yonetiminin devrilmesinde en onemli
rolti oynayan Sa[ Sektor'iin idare edilmesinin bagh bagrna hassas bir konu
oldu[u defierlendirilmektedir,

Ulkenin biiltinmesi onemli bir tehlike olmaya devam etmektedir. BaSta
Krrrm olmak tizere dofu Ukrayna illerinin mevcut durumdan rahatstzltklart
ortadadrr. Mevcut htiktimetin gticii ttim Ukrayna'yt birlegtirmekten uzak
gortilmektedir. Ayrrhkgr hareketlerin hem Rusya hem de tilke igindeki oli-
gark ve ig gevreleri taraftndan yeni gekillenecek Ukrayna devletinde yer
almah grkarlarrnt korumak ve tavizler igin kullanrlmasl olasldlr.

Ukrayna'nrn krnlganhfinda 2009'da yatanan ekonomik krizin de etkisi
bi.iyiikti.ir. Ukrayna Gayri Safi Milli HAsrlasr (GSMH) 2009'da ytzde L5,L
dtigmtigtiir. 2010 ve 20LI'de ktsmi toparlanma olmastna rafmen 2012'den
itibaren tekrar bozulma gortilmtigttir. Ukrayna kigi bagrna dtigen milli gelir
olarak Avrupa'ntn en ktitil durumda olan tilkelerinden biridir. AB ortalama-
srnrn ytizde 2f i, Rusya ortalamastnrn yiizde 43'ti orantndadrr. Ukrayna
2073'de protestolar baglamadan once borg batafrna dtigmtigtiir' IMF, 15
milyar dolar borg vermeyi ekonomik reformlara baflanmtg, Rusya ve

$in'den borg alma gayretleri ise sorunu gtizmemigtir (EIU Report 2014,
www.store.eiu.com). Krizin baglamasryla ekonomik durum biraz daha kiitii-
legmigtir. Ukrayna htikiimeti son birkag aydrr vergi toplayamamakta ve
maaglarr odeyememektedir. 2014-2015 dtinemi igin ihtiyag duyulan 35
milyar dolarhk mali yardrm igin IMF ve uluslararasr bafirggrlar her geyden
once Ukrayna'da siyasi istikrar beklemektedirler (Woehrel 2014:5).

Ukrayna'ntn f eopolitifi
Ukrayna'nrn jeopolitik deferi tek bir dinamikten ziyade gok sayrda fak-

trirtin etkilegimi ile ortaya grkmaktadrr. Oncelikle Ukrayna yiizlerce yrlhk
tarihsel gegmigte Avrupah btiytik gtigler arastnda hemen her zaman mtica-
dele alanr olmugtur. Avrupah bolgesel gtigler, Ukrayna topraklartnt daima
bir gegig ve tis brilgesi, stratejik derinlik ve tampon bolge olarak kabul et-
miglerdir. Rusgada on ikinci yiizyrldan beri kullanrlan "Ukraina" stizctifti,
"srnrr rifkesi", "ug tilkesi" gibi anlamlar tagrmaktadrr [Bilener,2OO4;37t),
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ukrayna'nrn da iginde bulundufu cofirafi alanrn kavramsailagilrrlma-
srnda farkh terimler kullanrlmaktadrr. sscB'nin dafrlmasr sonrasr ortaya
crkan ve Rusya Federasyonu'nun topraklarrnrn drgrnda kalan alan AB bakrg
agrsryla Sovyet Sonrasr Alan (Post soviet space-pss) olarak tanrmlanmakta-
drr fSamokhvalov 2007:5). PSS sadece ukrayna'yr defil Avrupa'da Baltrk
devletleri, Beyaz Rusya, Moldova; Asya'da ise Giiney Kafkasya cumhuriyet-
leri ile orta Asya cumhuriyetlerini kapsamaktadrr. Aynr bolgenin Rusya
bakrg agrsryla yakrn gevre [Near Abroad) geklinde tanrmlandrsr akademik
gevrelerde kabul gormektedir. Terim 1990-1996 yrllarrnda Rusya drgigleri
bakanhfr yapan Andrey Kozyrev'in Do[u ve orta Avrupa'ya yonelik kullan-
dt$ kavramrn genigletilmesi ile yaratrlmrgtrr [Martinsen 2002:I).

ABD bakrg aglslnl ise Brzezinski'nin Btiyrik satrang Tahtasr adh eserin-
de bulmak miimkrindrir, Brzezinski'ye grire ukrayna 1991 sonrasrnda po-
lonya, Fransa ve Almanya ile birlikte Avrupa gtivenlifinin kritik merkezini
o I ugturmaktadtr (Brzezinski 2 0 05 : i. 23). Brzezinski ayrrca ukrayna'nrn Al-
manya'nrn rizel grkar alanr iginde yer alan rilkelerden biri olduffunu belirt-
mektedir [Brzezinski 2005:95). Brzezinki ukrayna'yr Avrasya satrang Tah-
tasr'nda yeni ve onemli bir jeopolitik eksen olarak gcirmekte, ukrayna'nrn
Rusya'ntn yenidrinya sistemindeki yrinrintin belirlenmesi agrsrndan cinemini
gu crimfelerle vurgulamaktadrr. fiJkrayna'ntnl bajtmnz bir devlet olarak
mevcudiy.eti Rusya'ntn dontisttirillmesine yardtmu olmakta, bdylece Rusya,ntn
Avra sya imparatorlufr u o lma s durd urulmaktadr. Rusya IJ kriyna olmaksrnn
do imparatorluk stattisiine geri diinmeye gabalayabilir. o zaman ajrhklt
o I a ra k Asy a i mp a ra torlu! u o la c a kfi r [B rzezinski Z,O O S :Z t -Z 21.

Do[u-Batr istikametinde Asya-Avrupa kara ba$lantrsrnrn, kuzey-gr,iney
istikametinde de Baltrk-Karadeniz suyollarr baflantrsrnrn kesigim alanrnda-
ki cofirafi konumu ukrayna'nrn onemli bir denge unsuru olmasrnr saflamak-
tadrr (Davutoflu 2003: 193). Ancak tarihsel si.iregte Ukrayna'nrn denge
unsuru rizelli[inden ziyade gatltma alanr nitelifii rine grkmrgtrr.

ukrayna'nrn Krrrm yarrmadasr bir taraftan Karadeniz'in kuzeyini kont-
rol etmekte difer taraftan Azak Denizi'ni bail ve giineyden srnrrlamaktadrr.
Krrrm, Kerg boiazr vasrtasryla Avrupa'yr Kuzey Kafkasya'ya bafilamaktadrr,
ukrayna Rusya'nrn savunmaslnda merkezi bir role sahiptir. iki rilke uzun
bir srnrr paylagmaktadrr. Moskova, ukrayna srnrnndan yaklagrk 500 km
mesafededir, Aradaki arazi genel olarak ovahk ve savunulmasr zordur. Uk-
rayna-Kazakistan boglufu kapatrldrfrnda Rusya Kafkaslardan da ayrrlmrg
olur. oysa Kafkaslar Ruslar igin grineye kargr dofal savunma aranrdrr.

ukrayna iki onemli limana ev sahiplifi i yapmaktadrr; odesa ve Sivasto-
pol. Her ikisi de Rusya igin Karadeniz'deki kendi limanr Novorosik'ten daha
rinemlidir. Bu iki limandan ticari ve askeri olarak yoksun kalan Rusya Kara-
deniz'de etkinlifiini devam ettirmekte ve nihayetinde Akdeniz'e grkmakta
zorlanrr. Rusya'nrn difer bolgelerde kalan limanlarr da; teorik olarak bailda
izlanda ve ingiltere, kuzeydofuda buzullar, Baltrk denizinde Danimarka ve
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dofuda faponya tarafindan kapatrlabilir. Btiyle bir varsayrmtn gergeklegme-
si ise Rusya'nrn denizlerden soyutlanmasl ve tam bir kara iilkesi haline geti-

rilmesi demektir. Ukrayna'ntn tek bagrna Rusya igin onemli olmastndan
ziyadb yukarrdaki olasrhk daha tehlikeli gtiriinmektedir.

Difier taraftan Ukrayna eski Do[u BloSu'ndan kopan ve bugtintin AB
iiyeleri Polonya, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya Rusya'nrn fiziki etki-
sinden ayrran bir cofrafi konuma sahiptir. Bu ozellifi ile komgularr igin de
Rusya'ya karg r derinlik safilamaktadrr.

Ukrayna'ntn jeopolitik deferinden dolayr gatlgma alant durumuna do-
ntigmesi i ve II. Diinya savaglannda agrk olarak ortaya gtkmrgtrr, iki dtinya
savagrnda da do!'u cephesinde muharebelerin tinemli bir krsmr Ukrayna
topraklarr tizerinde cereyan etmi;, Ukrayna o donemlerde tampon birlge
gorevini afrr bedeller odeyerek yerine getirmigtir

I. Di.inya Savagt'nda Ukrayna Rusya ve Avusturya-Macaristan impara-
torlufiu arasrnda kalmrg, do[u Ukrayna'yt elde bulunduran Ruslar derinlikte
yrfrnaklanma ve hazrrhk imkAnr bulmugtur, Ruslar Ukrayna'yt tis btilgesi
olarak kullanarak Avusturya-Macaristan kuwetlerine kargt bagarrh manev-
ralar yapmrglar, aynca savat siiresince yaklagrk 3,5 milyon ukraynafiyr as-
ker olarak kendi safl artnda kullanmrglardrr (Subtelny 2OO0: 340-344).

II. Dtinya Savagr baglayana kadar Ukrayna SSCB kontroliinde kalmrgtrr.
Bu drinemde Stalin, Ukrayna'ntn tarrm iiriinlerinden azami gekilde faydala-
narak Rusya'da sanayilegmeyehrz kazandtrmtgtrr. II. Diinya Savagt bagladr-

firnda Almanlar Barbarossa harekAtr ile baglangrgta Ukrayna topraklannt ele
gegirmigtir (Wilt 1981:187-I97). Tartm tiriinlerini bu sefer Almanlar kul-
lanmrgtrr. Sanayi tesisleri ise geri gekilen Sovyet ordusu taraftndan ya stikti-
lerek Urallarrn gerisine tagrnmtg ya da tahrip edilmigtir. Almanlar Rusya
derinliklerine yonelik muharebelerde Baltrk tilkeleri ile birlikte Ukrayna'yt
tis btilgesi olarak kullanmryur.

Sovyetler de Almanlarr geri ptisktirttiikten sonra 1 Arafik L943'e kadar
Ukrayna'nrn dofusunu ele gegirmigler (Hart L973:576-520), batr Ukrayna
ile Polonya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'a yonelik ileri harekatla-
rrnda yrfrnaklanmalartnt burada yapmltlardlr'

Ukrayna'nrn ikinci tinemini jeo-ekonomik boyutta bulmak miimkiin-
diir. Ukrayna, Rusya, Orta Asya ve Hazar Denizi enerji kaynaklarrnrn toprak-
larr tizerinden Avrupa tilkelerine tagtnmastnda btiyiik dneme sahiptir. Uk-
rayna'nrn bu tizelli$ Ukrayna'yt, Rusya agtstndan vazgegilmesi, griz ardt
edilmesi imkAnsrz bir konuma sokmakta ve bu tizelliiiyle Ukrayna enerji
petrol ve dofalgaz bakrmrndan Rusya'ya olan bafirmhhfrnr dengelemektedir

[Ertan 2005: LL4).
Aynca Ukrayna Rusya igin bagta do{al gaz olmak iizere Rus ihrag tiriin-

leri igin iyi bir pazardtr, Ukrayna Avrupa'ntn tartm tirtinleri deposu olarak
adlandrrrlmaktadrr. Diinyadaki bufday ihrag eden ilk on tilke arasrnda ye-

dinci srradadrr IFAO 20L4). Buidayrn drgrnda difer tahrllar ile endtistriyel
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tarrm tirtinlerinde de ileri dtizeydedir. Bagta demir olmak rizere madenler
ile demir gelik, gemi ve ugak sanayi geligmigtir. Bu tizellikler Ukrayna'ya
jeoekonomik de$er katmaktadrr. AB ve Rusya ile kargrhkh bafrmhhk olug-
turmaktadrr.

Ukrayna'nrn AB ve Rusya ile kapsamh ekonomik ve ticari il igkileri bu-
lunmaktadrr, Bunlarr rig grup altrnda toplamak mrimkrindrir; drg ticaret,
yabancr yatrrrmlar ve yurt drgrnda gahgan Ukraynahlar. Dtg ticaret agrsrndan
Rusya onde gelmektedir. 2013 verilerine gore Ukrayna'nrn ihracat gelirlerin
yaklagrk yrizde 25'i Rusya ile ticaretten kargrlanmaktadrr. Rusya'dan ithala-
trn toplam igindeki payr da 27'dir. AB ise ekonomik agrdan Ukrayna igin
gittikge rinem kazanmaktadrr. AB iginde de Polonya ve italya rinde gelmek-
tedir. ihracatta AB toplamr Rusya'ya yaklagmlgtrr. Ana ihracat iininleri ta-
hrllar ve madenlerdir. Ukrayna'nrn ithalatrnda ise AB son yrllarda yizde
35'lik pay ile Rusya'yr gegmigtir. AB'den ithalatrn yiizde 30'dan fazlasr Al-
manya'dan yaprlmaktadrr [Ukraine Economic Links with Russia and the EU,
201,3).

Yabancr drg yatrnmlarda ise AB baskrn bir konumdadrr. 201Z'de Uk-
rayna'ya yaprlan drg yatrrrmlarrn ytizde BO'i AB, ytizde 7'si Rusya kaynakh-
drr. Yurtdrgnd,a L,2 milyon Ukraynah iggi bulunmaktadlr. Bunlarrn yiizde
43'ri Rusya'da ytizde 40'r ise Polonya, Qek Cumhuriyeti ve italya'da bulun-
maktadrr fUkraine Economic Links with Russia and the EU, 2013),

Ukrayna Uzerinden Biilgesel ve Kiiresel Miicadele
Rusya'nrn Yakrn Qevre ve Ukrayna Politikalan
Rusya, 7991-1999 arasrnda siyasi ve ekonomik olarak tam bir kaos dri-

nemi yagarken Sovyet Sonrasr Alanr veya yakrn gevreyi kontrol etmekte
zorlanmrgtrr. Rusya yrizlerce etnik gruba ve halka ev sahiplifii yapan bir
tilke oldufundan dofal olarak biinyesinden istikrarsrzhklar ve krizler r.iret-
mig, yakrn gevreden de tehlike algrlamrgtrr.

Yaganan istikrarsrzhklar Avrupa'daki eski Do[u Blofu rilkelerinin ve
vakrn gevrenin ABD ve AB tarafindan siiratle doldurulmasr igin uygun frrsat-
lar yaratmrgtrr. ABD ve AB, eski SSCB cumhuriyetlerini Rusya'nln yrirr.inge-
sinden uzaklaghracak ve Avrupa-Atlantik grivenlik mekanizmalarrna dAhil
edecek bir seri programlar baglatmrgtrr. Bu kapsamda ABD, 1993'de kendi
.{vrupa Komutanhfir kanahyla Doiu ve Orta Avrupa rilkeleri ile Griney Kaf-
kasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerini ABD'nin eyaletleri i le Eyalet 0rtakhk
Programr [State Partnership Programr-SPP) adr altrnda eglegtirmigtir. Prog-
rama Yugoslavya, Doiu Blofu ve SSCB'den kopan Griney Kafkasya ve Avru-
pa tifkelerinden, Ukrayna dAhil olmak izere 22'si ahnmrg, sadece Beyaz
Rusya drgarrda kalmrgtrr (State Partnership Program, www,eucom.mil/). Bu
program ile tilkelerin NATO ve AB ile yakrn iligkilere hazrrlanmasl amag-
Ianmrgtrr. Ukrayna Kaliforniya ile eglegtirilmigtir.
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ABD bu girigimini NATO platformlarrnda da stirdiirmiig ve L994'de
NATO Barrg igin Ortakhk [BiO) Programt (Partnership for Peace Program-
me-PfP) baglatrlmrgtrr. PfP programr SPP'den daha kapsamh olmug ve
SSCB'den kopan Orta Asya Ulkeleri ile Beyaz Rusya da katrlmrgtrr (PfP Sig-
natures, www.nato.int).

PfP kapsamtna altnan tilkelerden Polonya, $ek Cumhuriyeti ve Macaris-
tan 1999'de; Bulgaristan, Estonya, Liwanya, Letonya, Romanya, Slovakya ve
Slovenya 2004'de; Arnavutluk ve Htrvatistan ise 2009'da NATO iiyesi ol-
muttur INATO member countries, www.nato.int), Soz konusu tilkelerin AB
ile de biittinlegme gabalart neredeyse eg zamanlt olarak devam etmit, NA-
TO'ya iiye olan tilkelerden Arnavutluk harig diferleri 2004-2007 yrllarr

arasrnda Hrrvatistan ise 20L3'de iiyelife kabul edilmittir (EU member co-
untries, www.europa.eu).

ABD ve AB bu girigimlerle PSS'yi doldurup stntrlartna yaklagrrken Rus-
ya 2000'li yrllara kadar kargrhk verecek gtigte olmamry, hatta kendisi de PfP
programrna katrlmrg ve NATO ile tizel bir iligki gekli kurulmastnt kabul et-
migtir. Bunda ABD ve bagta Almanya olmak tizere AB'den aldrfir mali yardr-

mrn da etkisi olmugtur. ABD'nin 1992-2000 yardrmlarr 19 milyar dolara
ulagmrgtrr fNichol 2014:48). Bu donem Rusya'ntn yaktn gevresinde olanlara
seyirci kaldrfr en aztndan mtidahale edemedifi bir donemdir.

Rusya'nrn yakrn gevresine kargt yaklagrmr gergekte 2000 yrhndan itiba-
ren Putin donemiyle birlikte defigmeye baglamrgtrr. Putin'in, Rusya'yt tek-
rar biiyiik bir gtig haline getirece$i, kaybolan prestijini kazandtracaft ve
yakrn gevrede kontrol saflayacafr deferlendirilmeye baglanmrgtrr [Nichol
20L4:42).

Bu kapsamda, tirnefin Kolektif Gtivenlik Anlagmasr Orgtitii (KGAO)'niin
15 Mayrs 1992 tarihinde imzalanan Ba$rmsrz Devletler Toplulufiu [BDT)
Kolektif Giivenlik Anlagmasr esas altnarak 7 Ekim 2002 tarihinde Rusya,
Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Ktrgtzistan ve Tacikistan'tn kattltmty-
la [Ozbekistan da23 Haziran 2006'da dahil olacaktrr) kurulmast, Rusya'ntn
Avrasya brilgesindeki yeni tehditleri onlemede bolgesel devletlerle ortak
igbirlifii arayl$lnln bir sonucu olarak "askeri nitelifi aftr basan bir blok"
olarak ortaya grktrfr deferlendirilmektedir fErol ve Amirbek 2011: 318-
319). Nitekim Rusya'ntn yaktn gevresindeki grkarlarrnr korumak igin "2'

maddeye atrfta bulunarak askeri gtictinti kullanabilecefi mesajrnr iletti[i" de
ifade edilmektedir fErol ve Amirbek 20tL:320)'

Difer taraftan yakrn gevredeki renkli devrimler Rusya'ntn limitlerini
test eden olaylar olarak ortaya grkmrgtrr. 2003'de Giircistan'da Gtil, 2004'de
Ukrayna'da Turuncu ve 2005'de Ktrgtzistan'da Lale devrimleri sonrast batt
yanhsr veya Rusya'ya daha mesafeli hiiktimetler i9 bagrna gelmigtir.

Ruslann baktg agrsrndan Ukrayna'ntn AB ile srkr iligkileri Rusya'ntn
ulusal giivenlifine potansiyel hayati bir tehdittir. Ruslar bu diigi.incelerini
2004'teAB yanhsr yonetimin ig bagrna gelmesiyle yiiksek sesle dillendirmig-
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lerdir, O zaman bagkan olan Putin, Ukrayna'daki deiigimde kritik rol oyna-
yan sivil toplum kuruluglannr ABD ve ingiliz istihbaratrntn cephe gtigleri
olarak nitelendirmigtir. Rusya'nrn 2004 ve sonrasrnda Ukrayna'nln Avru-
pa'ya yaklatmasrnl bir taraftan ekonomik baskr di$er taraftan istihbarat
servisinin faaliyetleri i le onlemeye gahgtrfir iddia edilmektedir.

2003 ve 2006 arasrnda Putin rince igeride temizlik yaparak ig siyasette
hAkimiyet saflamrq, rilke ytinetimini merkezilegtirmig, Rus milliyetgilifini
tegvik etmigtir. Ekonomik olarak da merkeziletme yatanmrg, buna direnen
oligarklar etkisizlegtirilmigtir. Kuzey Kafkasya kontrol alttna ahnmrg, yerel
yetkiler azalillmrg ve ayrrhkgr hareketler basilrrlmaya gahgrlmrgfir. Putin
iEeride giictinti saflamlagtrrdrktan sonra yakrn gevreye yonelmig ve iig te-
mel gtig unsuru olan Rus nrifus, enerjive askeri gr.iciine gi.ivenmigtir.

Ashnda Ruslann yakrn gevrelerindeki iilkelere yonelik stratejilerinde
Putin donemi Sovyet ve Qarhk drinmelerinden oldukga farkhdrr. Oncekiler
iggal bagta olmak tizere doffrudan kontrol amaglarken Putin, dolayh kontrol
ve etki pegindedir. Ruslarrn gergekte Ukrayna'yr yrinetmek gibi bir istekleri
voktur, istenen negatif kontroldrir. Difier bir deyigle Ukrayna'nrn Rus grkar-
lanna zarar vermemesidir.

Rusya 2006'da cince Ukrayna'yr do$algaz fiyatlarr ile srkrgtrrmrg, bir sri-
re gann kesilmesi sadece Ukrayna'yr de$il Avrupa'yr da stkrntrya sokarak
Rusya'nrn rinemli bir oyuncu oldufunu gtistermigtir. Ukrayna tizerindeki
baskrlann etki yaratmasryla Turuncu Devrim'in getirdifi ytinetim ve ittifak-
lar krsa stirede dafirlmrgtrr. Boylece 2070'da Yanukovig'in bagkanhfrna gi-
den yol agrlmrgfir.

NATO'nun Nisan 2008 bagrndaki Bilkreg zirvesinde Ukrayna ve Gtircis-
tan'rn riyelikleri ile ilgili adrm atrlmamasrna rafimen Frize Savunma Kalkanr
ile ilgili sistemlerin Qek Cumhuriyeti ve Polonya'da konuglandrrrlmasr kara-
n Rusya tarafrndan ciddi bir tehdit olarak algrlanmrgtrr. Rusya, NATO ve
ABD'nin bu adrmrnrn kargrhirnr L3 Af'ustos 2008'de Giircistan-Abhazya
krizinde kuwet kullanarak vermigtir. Bu hamle ABD, AB ve ozellikle Grircis-
tan ile Ukrayna'ya; Rusya'nrn bu iki devletin NATO'ya giriglerinin krrmrzr
cizgisi oldufunu ve bu ytinde kararhfrnr g<istermek igin atrlmrgtrr. Kuwet
kullanma aynl zamanda Rusya'yr drgarrda brrakarak batrya petrol grinder-
nek isteyen Kazakistan'a verilen bir mesaj olmugtur. Kazakistan mesajr
almrg ve planlarrnr grizden gegirmigtir.

Rusya'nrn 2008 hamlesinin etkileri, ABD'nin kendi yonetim defigiklii i
:le Afganistan ve Irak'ta fazlasryla meggul olmasr ve ktiresel ekonomik kriz
:edeniyle sonraki yrllarda amaglanandan daha fazla olmug, 2010'dan bapla-
'.-arak yakrn Eevrede siyasi defiigimler yaganmrghr. Aynca Rusya, birgok eski
Soryet rilkesini Rusya'nrn Gtimriik Birlifii ile AB'nin Ortakhk Anlagmasr ara-
s;nda segim yapma noktasrna itmektedir. Grimrtik Birlifinin 2015'de Avras-

-.-a Birlifi'ne drini.igiimri beklenmektedir. Bu ikilem iilkelerin ig siyasetinde
:-Jiili olmakta ve ycinetim defigliklerine katkr yapmaktadrr. Bu kapsamda;

27



Oktay Bing<il

Ocak 2010'da Ukrayna'da Yanukovig iktidartyla Rusya ve Ukrayna arasrnda
yakrn igbirlifii donemi baglamrgtrr. 20].0 Nisan aytnda Krrgrz bagkan Bakiyev
ytinetimi defigmig ve Ruslara daha yakrn bir yiinetim iktidara gelmigtir.
Gtircistan'da ise Ekim 20L2 parlamento ve 2013 bagkanhk segimleri ile Gtil
Devrimi sonlanmrg, yeni ydnetim Rusya'ya yaklagmrgtrr.

Rusya liderlifiindeki Gtimriik Birlifi, Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya
arasrnda siyasi ve ekonomik igbirli[inin ve biittinlegmenin arttrtlmasr
rinemli bir enstrrimandrr. Ukrayna, Ermenistan ve Krrgrzistan'rn da katrlma-
sr durumunda Rusya igin onemi artacakhr.

Rusya'nrn yakrn gevresine yrinelik olarak uyguladrfr politikalar arasln-
da 2008 Gtircistan mridahalesinin ayrr bir defieri bulunmaktadrr. Bu miida-
hale bir boyutuyla, Ukrayna'ya ve difer yaktn gevre i.ilkelerine ABD'nin ve
difer batrh giiglerin kendilerini koruyamayacafir ve Rusya'nrn grkarlarr teh-
likeye girdifiinde sava$l bile goze alacafrnr gostermek anlamrndadrr. O d6-
nemde Grircistan ve Ukrayna'da NATO iiyelifii konusunda agrn bir istek ve
beklenti vardr. Gtircistan mtidahalesi sonrast her iki i.ilke de NATO iiyelik
beklentilerinden btiyrik olgtide vazgeqmiqtir. Ruslar, 10 yrl rince Ukray-
na'nrn yarattrfir stratejik tehdit ile bugiinkiinii aynr diizeyde grirriyor olma-
larr hayli olasrdrr. Bu nedenle Rusya'nrn, Ukrayna'nrn kendi kamprnda kal-
masrnl, en azrndan tarafsrz olmasrnr ulusal gtivenlik hedefi olarak gormeye
devam ettifii defierlendirilmektedir.

ABD ve AB'de Rusya'nrn 2008 mi.idahalesini bir istisna olarak defer-
lendirerek Avrupa'daki yakrn Eevrede askeri giig kullanrmrnr mtimktin grir-
meyen yaklagrmlar dikkat gekmektedir. Bu yaklagrmda hakhhk payr olma-
srna ra$men, yrllarca Rus kontrohinde yagayan eski Sovyet tilkeleri igin
askeri gtig kullanrmr ciddi bir algrdrr. Bu iilkeler Avrupa'da NATO'nun Rus-
ya'dan kaynaklanacak tehdide kargr ciddi bir garanti olugturamayacafrna
inanmaktadrrlar. Aynca savatrn bagta Almanya olmak tizere Avrupahlarrn
zihin diinyasrndaki en son kavramlardan biri oldufuna inanlarrn sayrcr ol-
dukga fazladrr. Bu durum Rusya igin batr ile mticadelesinde kuwet garpanl
etkisi gtistermektedir.

AB'nin Politikalarr
AB'nin L990'h yrllarda Ukrayna'ya yaklagrmr ABD ve NATO'nun gabala-

rt ile paralellik gtistermigtir. SSCB'nin dafirlmastnr mriteakip AB'nin temel
endigesi Ukrayna ve difer SSCB sonrasr rilkelerden kaynaklanan grivenlik
riskleri olmugtur. Bu nedenle AB iilkeleri ABD ile birlikte Ukrayna'da gti-
venlik sektorii reformu ve niikleer silahlarrn kontrol aluna ahnmasr bagta
olmak tizere potansiyel risklerin azaltrlmasrna afrrhk vermigtir. Bu kap-
samda AB, ABD'nin SPP ve NATO'nun PfP programrnr desteklemig, Ukray-
na'nln da bu girigimlerde yer almastnr tegvik etmigtir,

Donemin sonlanna dofru AB ile Ukrayna arasrnda 1998 yrhnda "Dost-
luk ve igbirlifi Anlagmasr" imzalanmrg ve iligkiler artmaya baglamrgtrr. AB,
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PSS'yi 2004 ve 2007 yllartndaki genigleme dalgalanyla doldururken Uk-
rayna'ya da bir taraftan NATO iiyelifii difier taraftan AB tiyeliii hedefleri
verilmigtir. Her iki riyelik 2000'li yrllardan itibaren Ukrayna ig siyasetinde
rinemli dinamikler olarak one grkmrgtrr.

AB'nin 2004 yrhnda drizenledifi "Avrupa Komguluk Politikasr" fEuro-
pean Neighbourhood PolicyJ belgesinde, Ukrayna da yer almrghr [Karaca
2008: 94). Sonraki sriregte 2005 yrhndaki AB-Ukrayna Eylem Planr ite Eyltil
2008 AB-Ukrayna Zirvesi'nde bir ortakhk anlagmasrnrn imzalanmaslnln
kararlagtrnlmasr rinemli agamalar olarak grirtilmektedir.2004-2010 arasln-
daki AB-Ukrayna iligkilerinde ahnan gok sayrda kararda Ukrayna'da AB
yanllsr veya tamamen AB kargrtr olmayan iktidarlarrn bulunmasr etkili ot-
mugtur. Ancak rilke iginde grig paylagrmdaki defigimler AB hedefinden
sapmalara neden olmug, difer taraftan siyasi kriterlerin kargrlanamamasr,
ig reformlarrn yaprlamamasl ve Rusya faktrini stireci baskrlamrgtr. Z0L0
yrhnda devlet bagkanhfrna segilen Yanukovig'in grireve baglamasr il igkilerin
kesilmesine neden olmamrg ancak ivme kaybedilmigtir.

AB'nin Ukrayna'ya yonelik politikasrnda riyeleri arasrnda farkhhklar
goze garpmaktadrr. Ukrayna'ya komgu olan Polonya, Macaristan, Slovakya
Rusya'nln etkisinden kurtulmug bir Ukrayna'yr grivenlikleri agrsrndan
onemli grirmekte, bu nedenle iiyeliSi desteklemektedirler. Fransa, bagta
mali yiik ve Rusya'nrn daha fazla tahrik edilmemesi igin tiyelik drgrnda igbir-
lifiyaklagrmrnr benimserken, Almanya da riyelifi in mali boyutu, Ukrayna ile
ticari il igkilerin ve Rusya ile enerji anlagmalarrnrn devamr igin temkinli
iyimserlik yaklagrmrnr srirdi.irmektedir, Almanya ig siyasi aktorleri de tiyelik
konusunda brili.inmiig durumdadrr, Almanya Bagbakanr Schroder 2003 yr-
lrnda Ukrayna'nrn AB'ye katrhmrna olumlu bakarken drgigleri bakanr f. Fisc-
her'in riyelifi in ucunun agrk oldufiunu vurgulamasr dikkat gekmektedir (Can
2008: 10),

Rusya'nrn Ukrayna'nrn hem AB hem de NATO iiyeliiine sert tepki gds-
termesinin AB rilkelerinin yaklagrmlarrnr etkiledifi yaygrn kabul gdrmekte-
dir. Bu nedenle AB'nin Ukrayna'ya herhangi bir riyelik garantisi vermeden
kargrhkh iligkileri geligtirerek bafrmhhk yaratmaya gahgtrfr gortilmektedir,

Difier taraftan Ukrayna'nrn Avrupa igin stratejik deferi Rusya'nrn atfet-
ti$i yagamsal defierle mukayese edilemeyecek drizeydedir. AB'nin Ukray-
na'dan asrl beklentisi Ukrayna'nrn Avrupah, anayasal demokrasiye ve libe-
ral bir ekonomiye sahip, kendilerine yiik olmayacak bir rilke olmasrdrr. Bu
beklenti Ukrayna halkrnrn bir bohimti tarafrndan btiyrik umutlara dontigtti-
rulmektedir. Bunun sonucunda Ortakhk Anlagmasr'nrn imzalanmamasl
briytik bir firsatrn kagrrrlmasr geklinde algrlanarak yofun protestolara ne-
den olabilmektedir.
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ABD'nin politikast

ABD'nin Ukrayna politikasr SSCB'den ve Do[u Blo$u'ndan ayrrlan difer
rilkelgre yrinelik yaklagrmlarr ile paralellik tagrmaktadrr. ABD, 1991-'de siya-
si il igki kurdufu Ukrayna'nrn serbest piyasa ekonomisine ve liberal demok-
rasiye gegigine onem vermekte; Avrupa'ya yaklagmasrnl ve Avrupa-Atlantik
giivenlik yaprlarr ile britrinlegmesini amaglamaktadtr [U.S. Relations With
Ukraine,2073).

ABD'nin 1990'h yrllarda Ukrayna politikasrnda temel amaglarrndan biri
de SSCB'den kalan ni.ikleer silahlarrn kontrol alttna altnmasl ve imhastdrr.
Bu kapsamda7994'de ABD, Ukrayna ve Rusya arastnda riglti anlagmaimza-
lanmrg, ABD Ukrayna'ya grivenlik garantisi ve ekonomik yardrm scizii ver-
mig, bu yardrmlarrn toplamr 20ll'e kadar 3 milyar dolara ulagmtgttr. iki
ilke arasrnda 2008'de Stratejik Ortakhk tesis edilmigtir. Bu girigimle sa-
vunma ve gtivenlik, nrikleer silahlarrn yaygrnlagmaslnln engellenmesi, eko-
nomik ve ticari konular ile kiilt{irel il iqkilerin geligtirilmesi hedeflenmigtir
(United States-Ukraine Charter on Strategic Partnership).

ABD Ukrayna'yr da 1993'de difer Orta ve Do[u Avrupa i.ilkeleriyle bir-
likte SPP'ye dAhil ederek Kaliforniya ile eplegtirmigtir. Ayrrca ABD NATO'yu
kullanarak Ukrayna'nrn Rusya'ntn ytiriingesinden grkarmaya gahgmrgtrr. Bu
kapsamda 'J.994'te PfP tiyeliii ile 'J.997'de NATO-Ukrayna Komisyonu teqkili
onemli adrmlar olmugtur. Bu adrmlarla Ukrayna NATO tiyelifine yaklagtr-
rrlmaya gahgrlmrgilr. ABD, NATO girigimleri ile eg zamanh olarak AB'nin
girigimlerini de desteklemigtir. Difer bir ifadeyle ABD, Ukrayna'nrn Rusya
kontrohinde kalmamasrnr, AB ve NATO ile brittinlegmesini amaglamaktadrr.
ABD yardrm ajansr USAID 1,997-2017 arastnda Ukrayna'ya 1.B milyar dolar
yardrm yapmr$tlr [USAID Ukraine, About Ukraine). USAID, tarrm, demokra-
si, insan haklarr ve yonetim, ekonomik kalktnma, gevre ve iklim defiigiklifii,
ktiresel saihk, bilim ve teknoloji olmak tizere bir devletin temel alanlannda
yardrm ve destek faaliyeti yapmaktadrr. Difier bir ifadeyle ABD yumugak
giig unsurlarrnr kullanarak ytizti batrya driniik bir Ukrayna devleti ve ulusu
inga etmeye gahgmaktadrr.

ABD'nin 2004 Turuncu Devrimi'ndeki rolti her zaman tartrgmah bir
konu olmugtur. ABD yardrm ajansr USAID ve STK'lartn rolti onceki bcihim-
lerde vurgulanmrgilr. iddialann otesinde ABD'nin 2004 sonrasr iktidara
gelen yrinetime destek verdifi gortilmtigttir. Difer taraftan, ABD 201O'da
Yanukovig'in bagkan olarak segilmesinden memnun olmamastna rafmen
rizellikle niikleer silahstzlanma ve enerji konularrnda igbirlifini devam et-
tirmigtir (Woehrel 20'1.4: I0). Ancak 201.1'de Timogenko'nun hapis cezasrna
garpilrrlmasrndan rahatsrzhk duymugtur. Bunu demokrasi ve hukukun ris-
trinltifiriniin zarar gormesi olarak deferlendirmigtir [Woehrel 201.4:1.0).

ABD,2014 $ubat'rnda Yanukovig rejiminin gokmesine baglangrgta tem-
kinli bir olumlulukla yaklapmrgtrr. Krizin ilk gtinlerinde giddetin durdurul-
masl, anayasal defigiklikler yaprlmasr, koalisyon htiktimeti kurulmasr ve
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: -.::. secimler yaprlmasrnr dile getirmigtir. Ayrrca Ukrayna'nrn gelecegine
' . ..,: karar vermesi gerektifini ifade etmig, demokratik yaplsrna ve toprak
: -: -:lu$iine vurgu yapmr$trr fWoehrel 20\4: 1,2).

rBD'deki siyasi gevreler Ukrayna'da oynanmasr gereken rol konusun-
:: ",:klr drigrinmektedir. Bazrlarr Ukrayna'nrn ABD igin stratejik rineminden
:":sederken, diferleri Ukrayna'nrn ABD igin cinemini ktigiimsemekte ve
- ..:: ', 'na ig dengelerinin batr yanhsr bir dontigtimti miimkrin krlmadrfirnr, bu
-=:::rle ABD ve AB'nin daha fazh baskr yaparak tilkeyi boltinmeye gotiire-
: : :: rolitika izlememesi gerekti$ini dile getirmektedirler,

ABD aynr zamanda Ukrayna krizinin Rusya tarafrndan "srfrr toplamlr
: : ovun" olarak gonildrifirinun farkrnda olarak temkinli yaklagmaktadrr.
, =s crkar yol Rusya ile igbirlifi flrsatlarrnr aramak olarak grirtilmektedir
-,"''rehrel 20L4:12).

ABD son zamanlarda genellikle Avrasya olaylanndan uzak kalmakta-
:.: 0rta Asya Cumhuriyetlerindeki geligmelerde sessiz kalmrg, Grircistan'a
=skeri mridahaleye kargr beklenmedik gekilde temkinli tepki gostermigtir.
l i husus, "gerek Avrasya zemininde gerekse ktiresel konumda ABD-Avrupa
..skisinin yenibir  rotaya girdi$i"  gekl indeki 2000' l i  yr l larrn bagrnda yaprlan

:espitleri destekler trirden geligmeler olarak da kargrmrza grkmaktadrr [Erol
Itl04: 20). Ancak Ukrayna krizinde giderek daha aktif bir politika emareleri
:oriinmektedir. Bunun birkaE nedeni oldufiu deierlendirilmektedir. Once-
l:kle ABD, Ukrayna krizinin Avrupa'da mevcut dengeyi bozmasrndan ve
.{r'rupa'nrn grivenlifini tehlikeye sokmasrndan endige etmektedir. Differ
:araftan Rusya ile gerginlegen ikili i l igkilerin etkisi de onemli grirtlmekte-
dir. Grircistan'a askeri miidahale, Edward Snowden olayr ve Suriye'de Esad
rejimine verilen destek gibi onemli konularda savunmada kalan ABD, Uk-
rayna krizini Rusya'yr savunmaya zorlamak ve uluslararasr kamuoyu nez-
dinde zor durumda brrakmak igin frrsat olarak gortiyor olmasr da olasrdrr.

Gelecefe Yiinelik Ongiiriiler
Ukrayna krizi kendi ig dinamiklerinin yanrnda yukartda kavramsallag-

trnlan jeopolitik baflamda; ABD, AB ve Rusya gibi tig briyrik gricrin mticade-
lesinde "Do[u Avrupa'da briyrik oyun" ozellikleri tagrmaktadrr. Tarihsel
suregte benzer mricadeleler on yrllarca devam etmig ulusal, bolgesel ve ku-
resel olgekte siyasi, soysal, ekonomik ve askeri sonuglar ortaya qrkarmrgilr.
Makalenin bu bohimtinde Ukrayna krizinin gok boyutlu yansrmalarr gelece-

[e yonelik ongortler yaprlarak tespit edilmeye gahgrlacaktrr. Bu kapsamda
oncelikle ulusal olgekte ortaya grkabilecek olasr geligmelerin ve deiigimle-
rin tahmin edilmesi gerekmektedir.

En azrndan bir asrrhk bir tarihsel stiregte olgunlagan iilkenin dofiu ve
grineyi ile orta ve bailsrndaki siyasi konumlanrg farkhhklannrn ortadan
kalkmasr ve homojen bir Ukrayna ulusunun ingasrnln goklu dinamiklerin
etkisinde gekillenmeye devam edecefi gcirii lmektedir. Bu baflamda Ukray-
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na iginde jeopolitik hatlarla ortrigen toplumsal kutuplagmanrn, bolgesel-
akttirlerin politikalanndan etkilenerek gittikge belirginlegmesi ve ulus inga-
srnr qrgelleyici bir dinamik olarak gahgmasr da mtimktindtir.

Ulus ingasrnrn en cinemli agamalartndan biri olan demokratik devlet in-
gasr stirecinin bagarryla ytiriiti.ilebilmesi dr9 akttirlerin farkh politikalann-
dan etkilenmeye ve drg akttirlerle stkr iligki iginde olan bagta oligarklar ol-
mak iizere ig aktrirler arastndaki gtig dengesinin kurulmasrna baflrdrr. Gi.ig
dengesinin nasrl kurulacaft ve hangi ittifak gekillerinin hayata gegirilecefii-
nin devlet ingasr tizerinde tinemli etkileri olacafr agrktrr.

Rusya, ABD ve AB arastnda uzlagma olmadrfr siirece Kiev'de tegkil edi-
lecek bir yonetimin tilkenin her kogesinde megruiyet kazanmast, otorite
tesis etmesi ve kamusal hizmet saflamasr ciddi zorluklar igermektedir. Bu
iig boyutta ortaya grkabilecek zafiyet ise tilkeyi yrllar igerisinde bagarrsrzhfa
ve pargalanmaya gotiirme potansiyeli tagrmaktadrr.

Bu kogullar altrnda Ukrayna gortiniir bir gelecekte bir taraftan Rusya
ile AB arasrnda bir bolgesel giig mticadelesine di$er taraftan Rusya ile ABD
arasrnda ktiresel bir rekabetin enstriimant olmaya, dolayrsryla kriz sarma-
hndan kurtulmamaya aday tilke olarak goriinmektedir.

Bu kapsamda Ukrayna'nrn bir stire daha yeni patrimonyal tizellikler ta-
gryan devlet sisteminden tam olarak kurtulamayacaft, oniimtizdeki segimle-
rin de oncekilerde oldufiu gibi istikrarstz yaptlann devamtnt saflayacafr
tahmin edilmektedir.

Krnm'da ya$anan geligmeler ve Rusya'ntn yonlendirmesiyle ortaya gl-
kan self-determinasyon talepleri; bir taraftan bagta Kosova olmak iizere
Balkanlar'da ABD ve AB yonlendirmesiyle BM-NATO gtivenlik gemsiyesinde
self determinasyon hareketlerine cevap olarak, difer taraftan Ukrayna'ntn
oni.imiizdeki donemdeki drg politikasrnln Rusya'ntn gtkarlartnt dikkate ala-
cak tarzda gekillenmesinde onemli bir koz olarak kullanrlmaktadrr. Rusya
Krrrm'rn Ukrayna egemenlifinde kalmasr kargrhfrnda yeniden tasarlanan
yrinetimde Rus ntifusun ve etkisinin dikkate altnmastnt, Sivastopol'un kul-
lanmaya devam etmeyi garanti alilna almap hedefledifii diigi.iniilmektedir.

Krrrm'da ayrrhkgr hareketin, gelecekte ihtiyag duyuldufunda Rusya ta-
rafindan Abhazya ve Gr.iney Osetya ile Moldova'da Trans Dinyester'de giin-
deme getirilmesi olasthk drgr defildir. Ancak benzer adtmlartn Kuzey Kaf-
kasya'da kendisine kargr atrlmasr da mtimk[indtir. Self determinasyon kav-
ramlnln Avrasya'da drg politika, bolgesel ve ktiresel mticadele enstriimant
olarak kullanrlmasrnrn Ttirkiye'ye de Kiirt sorunu ba$lamrnda etkilerde
bulunmasr olasrdrr. KKTC baflamtnda nasrl etkiler yaratacafr ise Do[u Ak-
deniz ve Avrasya'daki gtig dengesi ile Tiirkiye'deki i9 siyasetin yrintiyle ba[-
lantrh olacafir deferlendirilmektedir.

Ukrayna krizini, bir boyutuyla ABD ve Rusya arastnda bir siiredir Orta-
dofu genelinde stiren, Suriye krizi ile sertlegen, Rusya-Mtstr iligkisiyle fark-
hlagan gtig mticadelesinde yeni bir cephesi agtlmast baflamrnda da gormek
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gerekmektedir. Bu mticadelenin Tiirkiye'yi ilgilendiren iki boyutu ortaya
crkryor.

Oncelikle, Rusya'nrn kargr hamle olarak iran ve Suriye ile arasrndaki
iligkileri biraz daha srkrlagtrrmaslnln ve buna donemsel dinamikler nede-
niyle Irak ve Mrsrr'rn da eklemlenmesinin Ttirkiye'yi zor durumda brraktrflr-
nr saptamak gerekiyor, Bu dinamifiin ardrgrk etkilerini ise Tiirkiye'nin, Ka-
tar gibi korfez tilkelerine siyasi ve ekonomik olarak bafrmhhfrnrn artmasr,
ig siyasette klnlganhfrn hAkim oldufiu bir drinemde Krbns sorunu bagta
olmak tizere Doiu Akdeniz'de yeniden tasarrmlara kargr gtigstiz bir durum-
da yakalanmasr olarak formiile etmek mtimkiindtir,

Ukrayna krizinin uzun vadeli tinemli yansrmalanndan birisi enerji jeo-
politifidir, AB'nin Rusya dofialgazrna bafrmhhfir ve Rusya'nrn Avrupa'nrn
bir boliimi.indeki enerji dafrtrm altyaprsr tizerindeki artan kontrohi batr
agrsrndan uzun dtinemli bir tehdit olarak algrlanmaktadrr. Rusya'ntn AB'nin
petrol ve dofalgaz ithalatrndaki payr gergekte yrizde 25'tir. Ancak bazr dofu
Avrupa iilkeleri petrol ve dopalgaz olarak tamamen Rusya'ya bafirmhdrr.
Bafrmhhfrn tek taraflr ve yoffun, jeopolitik mticadelenin sert oldufu ortam-
larda enerji kaynaklarr ekonomik deferin ritesinde bir igerik kazanmakta-
drr. Rusya'nn 2020 Ulusal Grivenlik Stratejisi, Rusya'nrn kaynaklarrnr kr.ire-
sel etkinlik igin rinemli bir faktrir oldufunu vurgulamaktadrr IRNSS 2020,
rvww.scrf.gov.ru). Ancak bu bafrmhhk tek taraflr defiil iki taraflrdrr. Z0lI'de
Rus dofalgazrnrn ytizde 53'ti Avrupa'ya yizde 30'u BDT rilkelerine gitmek-
tedir. BDT iilkeleri ridemler konusunda istikrarsrzdrr I Nichot 2014:40). AB
ise bu konuda istikrarh ve sorunsuzdur.

2009'da yatanan doialgaz krizleri Rusya ve AB iilkelerini alternatif
hatlara yoneltmigtir. 2077'de Gazprom Almanya'ya Baltrk denizi altrndan
gegen Kuzey Akrm'dan gaz vermeye baglamrg, Rusya ilave iki hat yaprlmast-
nr teklif etmig ancak Almanya Rusya'ya bafrmhhfr daha fazla arilrmamak
igin bunu reddetmigtir. Almanya Rus teklifi yerine, Rus topraklarrndan
gegmeyen, Azerbaycan ve Orta Asya'dan gazr Avrupa'ya tagryacak Giiney
Koridoru projelerini desteklemektedir. Azerbaycan $ah Deniz-2 rezervlerini
Tiirkiye-Yunanistan-italya baflantrsryla Avrupa'ya tatlyacak boru hatilnr
tercih etmektedir. Ancak bu hat ancak 2019'da itletmeye agrlabilecefi gibi
kapasitesi de yetersizdir. Dolayrsryla bafrmhhfr azaltmayacafr diigi.intil-
mektedir, Gtiney Koridoru'nda bagta Nabucco olmak iizere difer projelerin
hayata gegirilmesinde ise ciddi srkrntrlar s<iz konusudur.

AB'nin bu hamlelerine kargr Rusya'nrn ana amacr ise Avrupa'nrn gaba-
larrnr baltalamak olarak ortaya grkmaktadrr. Bu baflamda Ttirkmen gazlnl
Avrupa'ya tagryacak Trans Hazar boru hattrnr gimdilik engellemeyi bagar-
mlttrr. Aynca italya ile anlagarak Karadeniz'in altrndan gegen Griney Akrm
projesini hayata gegirmigtir. Bu projeye Srrbistan, Slovenya ve Macaristan
da katrlmrgtrr. Griney Akrm 2015 sonunda hizmete agrldr$nda Rusya'nrn
Ukrayna altyaprsrna bafrmhhfir azalacak, hatta boru hatlarrnrn uygun fiyat-
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Iarla satrn ahnmasr igin koz olarak kullanrlabilecektir. AB ise Rus gazrna
bafirmhhfr artrracafr igin Griney Akrm'a zorluk grkararak engellemeye 9a-
hgmaktadrr.

Difer taraftan Orta Do["u ve Do[u Akdeniz enerji kaynaklarrnrn Rus
topraklan drgrndan Avrupa'ya tagrnmasr rjnemli segenekler olarak ortaya
grkmaktadrr, Bu segeneklerin hayata gegirilebilmesi Do[u Akdeniz'de uzun
donemli istikrar saflanmasr baflamrnda israil-Ttirkiye, Krbrrs sorunu, Orta-
do$u Barrg Stireci, Suriye krizi, Ki.irt sorunu ve iran'rn ntikleer programr
anlagmazh[rnda ilerleme saflanmasrna baflrdrr. Bu sorunlann griziimtinde
Rusya'nrn drglanarak bagarr saflanmasrnrn zorluklarr ise srirdiiriilecek mri-
cadelenin karmagrk yaplsrna igaret etmektedir. Ancak alternatif enerji hat-
lan ingasrnda bagarr saflandrfirnda Avrupa'da Rus do$algazrna talebin dola-
yrsryla fiyatlarrn dtigmesi kagnrlmaz g<irtilmektedir. Temel ihracat gelirinin
tinemli bir krsmrnr doi'algaz olugturan Rusya'nrn boyle bir geligmenin olum-
suz etkilerini derinden hissedecefi agrkur. Briyle bir geligmeye kargr Rus-
ya'nrn da enerji pazarlnr gegitlendirmeye ytinelmesi ve Do[u Asya'da Sin,
faponya ve Giiney Kore'ye afrrhk vermeye gahgmasr olasrdrr. Bu baflam
iginde tini.imtizdeki ktiresel mticadelenin enerji tizerinden yo$unlagarak
devam edecefii gortilmektedir, Bu mticadele stirerken yeni ittifaklarrn ku-
rulmasrnr dikkate almak gerekmektedir.

soNUc
Ukrayna, 2013 sonlarrndan baglayarak 2014 $ubat ayrnda olgunlagan

ve diinya gi.indemini iggal etmeye baglayan yeni bir krizle kargr kargrya
kalmrgtrr. Bu krizin gririintir nedeni, Yanukovig yrinetimi tarafrndan AB ile
Ortakhk Anlagmasr'nrn imzalanmamasl ve Rusya ile daha yakrn iligkilerin
tercih edilmesi olarak ortaya grkmrgtrr. Krizin baglangrcrndan itibaren hti-
kiimetin krizi yonetememesi ve giivenlik gtiglerinin agrrr giddet kullanrmr
difer fakttirlerle birlikte kapsamr ve yofunlufiu artlran kolaylagtrrrcr neden-
ler olarak grinilmektedir.

Bu makalede Ukrayna'daki kriz, yukarrdaki baglatrcr ve kolaylagtrrrcr
faktrirlerin otesinde koklerini tarihsel, sosyo- ktilttirel, ekonomik, psikolojik,
kurumsal, jeopolitik ve uluslararasr boyutlardan alan kapsamh ve gok bo-
yutlu bir gatltma olarak gortlmektedir. Ukrayna krizinin belirgin cizellikle-
rinden birisi, 1990'lardan itibaren gtintimtize kadar hAkim olan stirekli is-
tikrarsrzhfrn ve krrrlganhfrn, 2004 Turuncu Devrim'in on yrl sonrasrnda
tekrar kontrol drgrna grkarak yofiun giddet ve gok boyutlu etkiler iireten
ciddi bir krize doniigmesidir.

Ukrayna'nrn tarihsel arka planrnrn ortaya koydufu en rinemli dinamik
ulusal kimlifin geligmemig olmasr, tamamlanmamrg ulus ingasr ve devletin
yeni patrimonyal tizellikler tagrmasrdrr. Bu durum Ukrayna devletinin SSCB
sonrasl 20 yrh agkrn siirede megruiyet, otorite ve kamusal hizmet saflama
boyutlanndazafiyet ya$amaslna neden olmaktadrr. Bu zafiyet bir taraftan
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krizlerin krsa srirede trrmanarak giddet igeren gatrgmalara dcintigmesine
neden olurken di$er taraftan bdlgesellegmelerine de yol agmaktadrr.

Ukrayna'da etnik ve dinsel hatlardan ziyade jeopolitik hatlara ve AB ve
Rusya arasrndaki etki mricadelesine denk dtgen demografik farkhlagmanrn,
ulusal kimliiin ve modern Ukrayna ulusunun ingasrnda onemli bir engel
oldufiu gonilmektedir, Yaganan krizde Ukrayna ekonomisinin Rusya'ya
ba$mhh$ ile oligarklar ve siyasi seqkinlerin ittifakr tarafrndan kontroli.i
difier cinemli bir faktordtir.

Rusya'nrn son drinemlerde yakrn gevresinde ulusal hareketlere kargr
kendine yakrn niifus ile sahip olduiu enerji kaynaklarrnr drg politika vasrtasr
olarak kullanma gayretleri Ukrayna rizelinde tahrip edici etkiler dofurmak-
tadrr.

AB ve ABD'nin l-991 sonrasrndan baglayarak Sovyet Sonrasr Alanr dol-
durma ve eski SSCB tilkelerini Avrupa-Atlantik yapilarrna btitilnlegtirme
gabalarrnrn Rusya'nrn tehdit algrlamasrndaki payr biiytiktrir. Rusya NATO ve
AB'nin geniglemesi srnrrlanna dayandrkga tehdidi yagamsallagtrrmakta,
Gtircistan rirnefiine benzer gekilde Ukrayna'da da srfrr toplamh oyun yakla-
;rmryla hareket etmektedir.

Ukrayna gailgmasrnrn onrimrizdeki donemde Doiu Avrupa'nrn drgrna
tagacak yansrmalarr olmasr muhtemel goriilmektedir. Bu kapsamda; AB
agrsrndan Rusya'ya enerji bafirmhhirnrn azaltrlmasr igin Giiney Koridor pro-
jelerine afirrhk verilmesi; Rusya agrsrndan Gr.iney Koridor'un baltalanmasr
ve Doiu Asya'da yeni pazarlar bulunmaya gahgrlmasr; ABD'nin AB ile mrig-
terek olarak Do[u Akdeniz ve Ortadofiu kaynaklarrnrn Rusya'yr drglayarak
Avrupa'ya ulagtrrrlmasr yeni rekabet ve miicadele alanlanna yol agabilecek
yaklagrmlar olarak deferlendirilmektedir. Boyle bir mticadelenin Krbrrs
sorunu, Orta Do[u Barrg si.ireci, iran'rn niikleer programl, Suriye krizi ve
Kiirt sorunuyla etkilegimi kagrnrlmazdrr. ABD'nin Do[u Asya ve Pasifik'e
yonelmeye bagladrfir bu drinemde yukarrdaki baflamrn ki.iresel boyutta yeni
gatl$ma alanlarr ve igbirlifii firsatlan yaratmasl da kagrnrlmaz gririilmekte-
dir.
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