
2018 YAKLAŞIRKEN DOĞU UKRAYNA 

UNUTULDU MU? 
 

Kendisinden daha hızlı dönen gündeminin akışı içinde, dünyada alışılan, belki aslında 

yeterince önemsenmeyip oluruna bırakılan,  büyüklüğü nedeni ile aciz kalınıp yüz çevrilen 

nice çatışma var. Bunların başında Doğu Ukrayna’da soluk almaksızın  süren gizli savaş ve bir 

başka insanlık dramı geliyor. 

 

Veche Değiştiren Mücadele  

Önce Ukrayna ve Rusya arasındaki doğal gaz ticaretinin  Batı Avrupa’ya uzanan ucunda, 

ödemeler veya geri ödememeler ile ilgili olarak patlayan ekonomik, sonra Kiev ve Moskova 

arasında çığ gibi büyüyen bir siyasi krize tanık oldu dünya. Buz dağının derin denizde kalan 

parçasında, Rusya’nın “Ebediyen Birlikte” sloganı ile, Ukrayna’ya bağımsızlık vermiş olmasına 

duyduğu pişmanlık görülemedi. Oysa süper gücünü yitiren Rusya, ekonomik olarak 

güçsüzleştikçe, tarihi iddiaları ve köklerinin dayandığı “Kievan Rus” hayâlini yeniden 

yeşertmeye meyletme eğilimine girmişti. Minsk görüşmeleri ve protokollerinin hayata 

geçirilmesi zorlaşınca, siyasi sorun, “militarize” oldu. Bu, hem milislerin örgütlenmesi, hem 

de bunlara bilfiil Doğu Ukrayna sınır boylarında ve Rus etnik unsurların egemen olduğu 

Donetz, Luhansk ve Kharkiv’de Rusya’nın bu milislere fiilen destek vermesi ile oldu. 

 

Ok Yaydan  Kırım’la Mı Çıktı?   

Kırım’ın, Mart 2014’de yapılan bir referandum sonucunda ve kendi “meşru” siyasi 

mecraında,  Rusya Federasyonu’na katılma kararı, dünyada kısa süren bir infial ile uzun süren 

bir ekonomik yaptırım süreci başlatsa bile, bundan asıl zararın daha fazla Rusya’nın 

yaptırımlarına muhatap olan Almanya ve Fransa’da yaşanması, Kırım’ı unutturmasa bile 

sorun olarak dondurdu. Ama Doğu Ukrayna’da aynı sürecin yaşanması hevesini ateşledi. 

 

Evet, Mayıs 2014’de Doğu Ukrayna’da yapılan referandumun meşruiyet zeminlerinde 

tartışılır olması, buradaki süreci tavsattı. Ama bu bölgeye verilecek bir çeşit muhtariyet, adil 

demokratik seçimler (2018’de yapılması planlanıyor), azgelişmiş Doğu Ukrayna’nın 

kalkındırılması ve oradaki insanlık dramının ivedilikle sona erdirilmesi, Minsk sözleşmesinin 

12 maddesinin, belkemiğini oluşturdu. Bundan sonra sadece çatışma var. Barış ile ilgili fazla 

bir şey olmadığını duymak bana “Filistin, Suriye ve Mynmar gibi diğer insanlık ayıbı sorunlar 

arasında, nasıl olur da Doğu Ukrayna sorununu konuşmayız?” sorusunu sordurdu. 



 

Doğu Ukrayna’nın Çilekeş Halkı 

Doğu Ukrayna’nın Rusya için Suriye’den daha önemli bir stratejik önemi varmış. Ruslar her 

düzeyde bunu söylüyor. Bundan oradaki acı çeken halka ne? Önemli ise önce o halkın acıları 

dinmeli. Oysa yoğunlukla Donetz, Luhansk ve bölgedeki başka bazı yerlerde, insanlar yarı aç, 

yarı tok, barınaktan ve makul sağlık hizmetlerinden yoksun yaşıyor. Gün be gün, 487 

kilometrelik, Donetz-Mariopol hattında nice can telef oluyor. Dünya uzaktan, Ukrayna ve 

Rusya yakından, uluslararası gözlemciler, nüfuz edebildikleri nispette bölgeden izliyor. AGİT 

(OSCE) gibi soruna sahip çıkmaya çalışan kuruluşlar ise insan hakları ihlalleri ve can 

kayıplarının çetelesini tutmaktan ve raporlamaktan öte bir şey yapamıyor.   Ateşkes hattının 

etrafındaki mayın tarlaları, en fazla çocuklarının canını yakıyor. Binlerde çocuk ve genç 

yaşamlarının baharında dünyadan göçüp gidiyor. 

 

Stansia-Luganska Geçidi 

Dünya, 1976 yapımı bir film ve 2003 tarihli AB zirve dolayısı ile, zirvenin yapıldığı Porto 

Caras’a birkaç yüz kilometre kuzeyde bulunan, tehlikeli Kassandra Geçidini hatırlayabilir. 

Ama Stansia-Lugansk Geçidi deseniz nerede ve ne hâlde olduğunu bilmediği gibi, 

umursamaz da. Oysa Doğu Ukrayna’da Seversky Donetz nehri kıyısında bulunan yaklaşık 

14.000 nufuslu  Luhansk Oblast’ı, tarihten hatırlayabileceğimiz Don Kazaklarının kadim 

yerleşimi. Bugün ise çatışmaların kalbi gibi. Günde 20.000-25.000 insan, karda, kışta, yayan 

bir şekilde, yarı aç, yarı tok, üstte başta yok, bu tehlikeli dar geçitten, Marinka kontrol 

noktasında saatlerce bekletilerek geçiyor. İş için, aş için yaşam savaşı için yapılan bu günlük 

geçişler, yaşayana ölüm gibi. Bölgede yaklaşık 1,6 milyon insanın yerinden yurdundan edilmiş 

olması, Suriye’den her yere yürüyen 10 milyon mülteci veya hergün Bangladeş’e geçmeye 

çalışan Rohinyalar yanında azımsanmasın, acı, acı; yaşam savaşı yaşam savaşıdır. Bu uğurda 

can kaybı ise geride kalanlara çok büyük bir ruh yükü ve gelecek kuşaklara aktarılan intikam 

yemini. Ayrıca, dünya unutmuş olsa bile Ukrayna milyonlarca insanına mal olan Holodomor’u 

hiç unutmadı. 

 

Sınırdan Da İçeri Bir Sınır 

Doğu Ukrayna’ya da barış ve huzur gelmesi zor. Rusya’ya katılsa da zor; Ukrayna’da kalsa da 

zor. O insanlar, adının anlamı zaten sınır olan bir ülkedeki, bir başka sınırın garip, çaresiz 

insanları. AGİT’in Ukrayna’nın içine nüfuz ettiğini en yetkin isimden öğreniyorum. Gözlüyor. 

doğruluyor ve raporluyorlar. Barış kapasitesi oluşturup, barış getirmek, barışı Rusya’nın 

istediği gibi “Barış Koruma (Protection)” veya Ukrayna’nın arzu ettiği gibi “Barış Koruma 

(Peace Keeping)” gücü ile yapmak ise Türkçe’de farklılaştıramadığımız bu korumanın kiminle, 



ne kadar süre ile ve nasıl bir güçle yapılacağı konusunda siyasilere görev yüklüyor. Siyasi 

irade orada mı? Sanmıyorum. Çünkü Rusya gücünü dallanıp budaklandırma ve eski Rus 

toprakları üzerinde egemenliğini pekiştirme peşinde. Ukrayna ise, NATO ile flört edeceğim 

diye uğraşırken sistemi düzelmekle ilgili bir acz içinde günü kurtarıyor. Batı Avrupa ve 

özellikle AB’nin Doğu Avrupalı üyeleri can derdinde. Batı ise Rusya’yı daha fazla kızdırmamak, 

yaptırımlarının canlarını azaltmasına çözüm aramak peşinde. 

 

Kasap Ve Keçi’nin Derdi   

İşte şimdi biri et, diğeri can derdinde. Ama bu, Donetz bölgesini ne oligarkların yerel 

zorbalığından, ne de kendilerinin hışmından koruyabiliyor. Günde 3000-4000 ateşkes ihlâli az 

bir şey değil. AGİT raporluyor, dünya seyrediyor. Siyasiler de habire görüşme üstüne görüşme 

yapıyor. Çözüm çözümsüzlükte ise bunun sonu duyarsız bir dünyada, Rusya’nın bu bölgeyi 

ilhakı olabilir. Doğanın bile durgun akan bir Don ırmağı ile yine kayıtsız kalacağı bu bölgede, 

böylece, Kırım, köprüsüz, geçitsiz doğrudan ana karaya bağlanacaktır. Kıyamet kopar mı? 

Rusya bunu engellemek için yine Suriye’ye girer, Mısır’dan çıkar ve daha kimbilir nelere 

neler, ne nükleer proje fikirlerini ortaya saçar. Bu arada bir koca yıl daha, bölge insanı için 

çözümsüz sona erer. 


