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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Pu-
tin 21 Şubat 2022 tarihinde bölgesel ve uluslararası sistemi 

etkileyecek radikal bir karar alarak tarihî bir belgenin altına imza 
atmıştır. Rusya söz konusu belgeyle, Ukrayna sınırları içerisinde 
bulunan “Donestk Halk Cumhuriyeti” (DHC) ve “Luhansk Halk 
Cumhuriyeti”nin (LHC) bağımsızlığını bütün dünyanın, siyasi, as-
kerî ve ekonomik yaptırım tehditlerine rağmen tanımıştır. Belgey-
le sadece mevzubahis bölgelerin bağımsızlıkları tanınmamış aynı 
zamanda dostluk ve işbirliğinin de altı çizilmiştir. Akşam saatle-
rinde tarihi kendine göre yorumlayarak bir nevi manifesto niteliği 
taşıyan ve mahiyetini yaklaşık bir saat süren ulusa sesleniş ko-
nuşmasıyla açıklayan Rusya devlet başkanı imzayı zafer havasında 
atmıştır. DHC ve LHC liderlerinin de Putin’in yanında yer alması 
dikkat çeken bir başka gelişme olmuştur.

Moskova’nın aldığı bu karar başta ABD, İngiltere, Kanada gibi 
küresel güçlerin ve Avrupa Birliği (AB), Kuzey Atlantik Anlaşma-
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sı Örgütü (NATO), Birleşmiş Milletler (BM) gibi 
uluslararası organizasyonların tepkilerine neden 
olmuş; Rusya’yı kınayan açıklamalar peş peşe ge-
lişmiştir. Rusya’nın böyle bir karara imza atacağı 
birçok aktör tarafından günler öncesinden dile 
getirilirken, bazı aktörler yaşanan gelişmeleri 
sürpriz olarak yorumlamıştır. Ancak yakın tarihe 
bakıldığında yaşananların hiç de sürpriz olma-
dığının anlaşılması zor olmasa gerek. Nitekim 2008 yılında Rusya ve 
Gürcistan arasında yaşanan gerilimler, yakın zamanda Azerbaycan ve 
Ermenistan arasında cereyan etmiş olan Karabağ Savaşı’nda Rusya’nın 
tutumu, Ukrayna’ya karşı uygulayacağı politikalara ışık tutar nitelik-
teydi. Hatırlanacağı üzere Gürcistan’ın NATO ile ilişkilerini geliştirme 
saikiyle hareket etmesi ve nihayetinde NATO’ya üye olmak istemesi 
Moskova tarafından Rusya’nın güvenliğine bir tehdit olarak algılanmış; 
Rusya Tiflis’in bu teşebbüsüne karşı sessiz kalmamış ve Gürcistan’a 
askeri harekât düzenleyerek Güney Osetya ve Abhazya’nın bağımsız-
lıklarına ön ayak olmuştur. Moskova söz konusu bölgeleri Tiflis yöne-
timinin idaresinden çıkarmıştır. Aynı şekilde Ermenistan da Rusya’dan 
koparak Batı’yla ilişkilerini geliştirmek istemiştir. Moskova Erivan’ın 
bu teşebbüsüne Karabağ Savaşı’yla cevap vermiştir. Rusya, Ermenis-
tan’ın Batı’ya yakınlaşması karşısında Erivan Hükümeti’nin yardım 
taleplerini geri çevirmiştir. Rusya ayrıca, savaş sonucunda ordunun 
Paşinyan hükümetini suçlayarak verdiği notayı Ermenistan’ın içişleri 
olarak yorumlayarak sessizliği tercih etmiştir. Bütün bu gelişmelerden 
hareketle Ukrayna’nın yönünü Batı’ya dönmesinin ve NATO ittifakına 
üye olmak istemesinin Rusya tarafından bir güvenlik meselesi olarak 
görüleceği aşikardır. Rusya Ukrayna’nın NATO’ya alınması, sınırlarına 
yakın yerlerde NATO askerlerinin konuşlandırılması ve askerî tatbikat 
yapılmasını kırmızı çizgisi olarak yorumlamış ve NATO’dan teminat is-
temiştir. Moskova hükümeti aynı zamanda NATO’nun Kırım’ın ilhakını 
tanımasını da istemiştir. NATO ise hem gerekli teminatı vermeyip hem 
de Kırım’ın ilhakını tanımayınca Rusya Gürcistan’da uyguladığı strate-
jiyi Ukrayna’da da uygulamaktan geri durmamıştır.

Rusya’nın DHC ve LHC’nin bağımsızlığını tanımasında önemli olan 
bir diğer argüman ise söz konusu bölgelerde bulunan Rus vatandaş-
larının güvenliğinin sağlanması olmuştur. Putin ulusa sesleniş konuş-
masında mevzu bahis bölgede bulunan Rus vatandaşlarının güvenlik 
sorunun olduğuna dikkat çekmiş, Kiev’in Rus vatandaşlarına karşı ay-
rıştırıcı bir politika izlediği üzerinde durmuş, Ukrayna mahkemelerinin 
bağımsız ve adil olmadığını belirtmiştir. Putin’in açıklamaları dikkatle 

Ukrayna’nın yönünü Batı’ya dönmesinin ve 
NATO ittifakına üye olmak istemesinin Rusya 
tarafından bir güvenlik meselesi olarak 
görüleceği aşikardır. 
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incelendiğinde akıllara bazı sorular gelmektedir. Bunların başlıcaları; 
“Rusya dışında yaşayan Rus vatandaşlarının olası bir güvenlik proble-
minde Moskova askerî bir harekât düzenleyecek mi?”, “NATO ile iliş-
ki geliştirmek isteyen bölge ülkeleri (Sovyet sonrası bağımsız olan) ilk 
önce Rusya’nın rızasını mı alacaklar?” ve “Yüzünü Batı’ya dönmek iste-
yen bölge ülkeleri Rusya tarafından cezalandırılacak mı?” şeklindedir.

SSCB sınırları içerisinde bulunan Orta Asya ülkelerinin hepsinde 
hatırı sayılır miktarda Rus vatandaşı yaşamaktadır. 2018 istatistikle-

rine göre Kırgızistan’da 352.960, Özbekistan’da 
750.000, Tacikistan’da 34.8381 Rus vatandaşı 
yaşamaktadır. 2021 verilerine göre ise Kazakis-
tan’da 3.478.287 Türkmenistan’da 110.000 Rus 
vatandaşı yaşamaktadır. Son zamanlarda Türki-
ye’nin bölgede etkin bir güç olması ve ABD’nin 
söz konusu ülkelerle yakınlaşması Rusya’nın aynı 
tutumu Orta Asya ülkelerine karşı sergileyeceği 
endişesini doğurmaktadır. Putin’in son yaptığı 
açıklamalarından sonra bu endişelerin yersiz ol-
madığı söylenebilir. Rusya devlet başkanı bir ilke 

imza atarak SSCB’nin ayrılma hakkı verdiği ülkelerin bağımsızlıklarını 
kazanmasının, Rus devletinin etki alanını daraltan bir gelişme oldu-
ğunu ifade etmiştir. Yapılan bu açıklamalar Putin’in eski SSCB sınırla-
rına dönmek istediği şeklinde yorumlanınca Putin bir açıklama daha 
yaparak SSCB’den ayrılan ülkelerin egemenliklerini desteklediğini an-
cak Ukrayna’nın istisna olduğunu belirtmiştir. Fakat bu ikinci açıklama 
Küba, Suriye, Venezuella, Belarus ve Nikaragua gibi ülkeler dışında dün-
ya tarafından inandırıcı bulunmamıştır.

Orta Asya Uzmanı Kamoliddin Rabbimov Rusya’nın bölgeye yönelik 
tehdidinin arttığını belirterek yetmiş yaşına gelen Putin’in iktidara gel-
diğinde daha ölçülü olduğunu fakat sonradan hırçınlaştığını belirtirken 
buna Gürcistan ve Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri örnek göstermiştir. 
Rabbimov ayrıca Orta Asya ülkelerinin Rusya’nın hareketlerine karşı 
temkinli olduğunu söylemiş ancak söz konusu ülkelerinin Ukrayna’yı 
destekleseler bile Rusya’ya itaatsizlik edemeyeceğini belirtmiştir. Bir 
diğer Orta Asya uzmanı Parviz Mullozhanov gelişmelere ekonomik 
açıdan bakmakta ve Orta Asya ülkelerinin Rusya ekonomisiyle yakın 
ilişki içerisinde oluşuna dikkat çekmektedir. Mullazhanov ayrıca Rus-
ya ekonomisinin bozulmasının, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi 
olan başta Kazakistan ve Kırgızistan ekonomisini doğrudan etkileyece-

Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik 
darboğazda Rusya’nın ekonomisinin bozulması, 

Rus para birimi Ruble’nin değer kaybetmesi Orta 
Asya ülkelerinin de ekonomilerinin bozulmasına 

ve yerel para birimlerinin değer kaybetmesine 
neden olmuşken savaş ekonomisi Rusya’da 

olduğu kadar Orta Asya’da da hissedilecektir.
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ğini de belirtmektedir. Türkmenistan uzmanı Farid Tukhbatullin Uk-
rayna’da yaşanan gelişmelerin Orta Asya’da tedirginlik yarattığını dile 
getirmiştir. Tukhbatullin ayrıca Türkmenistan topraklarında askerî üs 
bulunmadığından Türkmenistan’ın tarafsız olduğunu belirtirken Rus-
ya’nın niyetinin dostluktan uzak olduğunu da dile getirmiştir. Uzman-
ların değerlendirmeleri incelendiğinde Orta Asya, yaşanan gelişmeleri 
endişeyle takip etmekte ve sürecin diplomasi ile çözülmesini temenni 
etmektedir. Zira koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik darboğaz-
da Rusya’nın ekonomisinin bozulması, Rus para birimi Ruble’nin değer 
kaybetmesi Orta Asya ülkelerinin de ekonomilerinin bozulmasına ve 
yerel para birimlerinin değer kaybetmesine ne-
den olmuşken savaş ekonomisi Rusya’da olduğu 
kadar Orta Asya’da da hissedilecektir. Ekonomik 
ibrelerin aşağı yönlü hareket ettiği yerlerde de 
siyasî istikrar olmayacaktır ki Kırgızistan’da pan-
demi sonrası yaşanan siyasi kriz yeni atlatılmış, 
Kazakistan’da ise sadece 3 ay kadar önce ciddi iç 
karışıklığın eşiğinden dönülmüştür.

Rusya’nın DHC ve LHC’yi tanımasının ardından Orta Asya ülkeleri 
siyasetçilerinden şu ana kadar sadece Kazakistan, Kırgızistan ve Özbe-
kistan’dan bir açıklama gelmiştir. Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar 
Tileuberdi yaptığı açıklamada DHC ve LHC’nin tanınmasının söz ko-
nusunu olmadığını belirterek uluslararası hukuk ve BM tüzüğüne göre 
hareket edeceklerini belirtmiştir. Kazakistan her ne kadar uluslarara-
sı hukukun gözetileceğinden bahsetse de ilerleyen zamanda DHC ve 
LHC’yi tanıma ihtimali olan bir ülke olarak görülebilir. Nitekim Kaza-
kistan Kırgızistan ile beraber Kırım’ı tanıyan ender ülkelerden biridir. 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Ukrayna savaşında tarafını 
Rusya’dan yana seçerken Özbekistan Cumhurbaşkanı tam tersi bir yol 
izlemiş ve Ukrayna savaşında Rusya’nın karşısında olduklarını ilan et-
miştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Orta Asya Türk devletleri Ukray-
na-Rusya savaşında ortak bir karar etrafında toplanamamışlardır.

SSCB’den ayrılarak bağımsızlıklarını otuz bir yıl önce ilan eden Orta 
Asya ülkelerinin Rusya ile çok yoğun siyasi, ekonomik ve askerî iliş-
kileri mevcuttur. Rusya’nın etkinliği kısmen azalsa da bölgede en ak-
tif küresel güç olduğu şüphe götürmeyen bir gerçektir. Şangay Beşli-
si, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu 
gibi organizasyonlar temelinde her alanda birbirleriyle ciddi bağları ve 
önemli taahhütleri bulunmaktadır. Bu bağlamda Orta Asya ülkelerinin 

SSCB’den ayrılarak bağımsızlıklarını otuz bir yıl 
önce ilan eden Orta Asya ülkelerinin Rusya ile 
çok yoğun siyasi, ekonomik ve askerî ilişkileri 
mevcuttur.
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NATO ve Batı’yla Rusya’nın kırmızı çizgisini aşa-
cak şekilde yakınlaşması beklenemez. Ancak bü-
tün ihtimaller göz önüne alınarak olası bir yakın-
laşmada Rusya’nın Orta Asya’ya müdahalesinin 
Gürcistan ve Ukrayna kadar kolay olamayacağı 
da açıktır. Nitekim bölgede NATO üyesi Türkiye 
gibi güçlü bir aktör faal olarak çalışmaktadır. Ay-

rıca NATO, ABD ve AB prestij kaybı yaşamamak için daha ciddi adımlar 
atacağı öngörülebilir. Zira Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesini engel-
leyemeyen, Kırım’ı işgal etmesini durduramayan ve son olarak DHC 
ve LHC’nin bağımsızlığını tanıması karşısında eli kolu bağlanan NATO 
ve AB’nin olası Orta Asya’ya yönelik Rus işgalini durduramaması pres-
tij kaybından öte bu organizasyonların sorgulanmasına ve hatta dağıl-
masına bile yol açabilecek çapta bir etkiye neden olabilir. Aynı şekilde 
böyle bir durumda ABD’nin de büyük bir prestij kaybı yaşayarak ulus-
lararası caydırıcılığının ağır yara alacağı söylenebilir. Burada şunu da 
belirtelim ki Avrupa ve ABD yukarda belirtilen durumları yaşamamak 
adına Orta Asya’da bundan sonraki süreçte daha da etkin olmak için var 
güçleri ile çalışacaklardır. Türkiye ise Batı ve Rusya’nın daha da fazla 
çekişeceği kardeş ülkelerle bugünden daha da farklı ilişkiler ağı geliş-
tirmeli ve denge unsuru olmanın yanı sıra kardeş coğrafyada bir zulüm 
olmaması adına daha da aktif olmalıdır.

Rusya’nın DHC ve LHC’ni tanıması karşısında Batı bazı yaptırımları 
devreye sokmuştur. Almanya’nın Kuzey Akım-2 doğalgaz akım projesi-
ni durdurması, ABD’nin ilhak edilen bölgeye ekonomik yatırımı yasak-
laması, İngiltere’nin öncelikle beş Rus bankasına yaptırım uygulayarak 
ekonomik ilişkileri bitirmesi onlarca yaptırımlardan sadece birkaçıdır. 
Ancak Rusya’nın emperyal alışkanlıklarının durdurulabilmesi için daha 
fazlasına ihtiyaç olduğu bilinmelidir. Zira Rus siyasetçileri Rusya’nın 
yaptırımlara alışık olduğunu, Batı’nın vereceği tepkileri tahmin ettik-
lerini belirtmektedirler. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması 
maksadıyla Batı tarafından devreye sokulan yaptırımlar Ukrayna’yı da 
tatmin etmemiştir. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Batı’ya 
özellikle de NATO’ya seslenerek verdikleri desteği arttırmalarını talep 
etmiştir. NATO’nun Rusya’ya karşı caydırıcı olması, ittifak ülkelerinin 
görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak tek yumruk olmalarına ve ikaz-
larını daha da somutlaştırmalarına bağlıdır. Aksi takdirde dünya Rus-
ya’nın yeni sürprizleriyle karşı karşıya kalabilir ve bu gidişat dünya ça-
pında yıkıcı bir jeopolitik krize yol açabilir. 

 Rus siyasetçileri Rusya’nın yaptırımlara alışık 
olduğunu, Batı’nın vereceği tepkileri tahmin 

ettiklerini belirtmektedirler.
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KIRGIZISTAN’DA OLASI SORUNLAR VE AVANTAJLAR

Rusya’nın Ukrayna savaşını başlatmasının ardından birçok Batılı ülke 
ihracat, ithalat, bankacılık, ülkenin altın ve döviz rezervleri dahil olmak 
üzere Kremlin’e birçok alanda yaptırımlar uygulamaya başladı. Batılı şir-
ketlerin bir kısmı Rusya’yı terk etti veya burada iş yapmayı bıraktı. Bu 
yaptırımlar, özellikle sanayi ürünlerinin tedarikinin Rusya’ya bağlı oldu-
ğu Orta Asya ülkelerinin ekonomilerini şimdiden sert bir şekilde etkile-
meye başlamış bulunmaktadır.

Kırgızistan’daki ekonomistler, Rus karşıtı yaptırımların ülkelerinde 
ciddi bir krize yol açacağını tahmin ediyor. Önde gelen faaliyet alanla-
rından biri olan hazır giyim sektörü şimdiden büyük zorluklar yaşamaya 
başladı. Ayrıca beklendiği gibi Ruble’nin değer kaybetmesi, bankaların 
çalışmalarına kısıtlamalar getirilmesi ve uluslararası ödeme sistemleri-
nin Rusya’dan çekilmesi nedeniyle, Rusya’da çalışan göçmenlerin Kırgı-
zistan’a havaleleri önemli ölçüde azalmıştır ve savaşın uzaması durumda 
bu azalma daha da artacağı gibi Batı-Rusya mücadelesinin savaştan sonra 
da devam edeceği düşünülürse bu durumun daha da ağırlaşacağı öngö-
rülebilir.

Genç Girişimciler Derneği Başkanı Farkhad Pakirov, Rusya’ya uygu-
lanan yaptırımların, Ruble’nin düşmesi ve Dolar’ın değer kazanmasının 
Kırgız ekonomisinin en karlı sektörlerinden biri olan hafif sanayiyi şim-
diden etkilediğini belirtmiştir. Ülkenin her yerinde dikiş atölyeleri ka-
panıyor ve bu da çoğu kadın olmak üzere binlerce insanın işsiz kalacağı 
anlamına geliyor.

Pakirov, “Kırgızistan’da giyim sektörü, istihdam ve bütçe gelirlerinde 
çok önemli bir yere sahip. Bu sektördekiler üretim için Çin ve Türkiye’den 
Dolar karşılığında hammadde alıyorlar ve Rusya’ya Ruble ile mal satıyor-
lar.” diyerek Ruble-Dolar paritesinin Kırgızistan’ın Rusya’ya ihracatında 
önemli bir yere sahip olan tekstil ürünlerinin geleceğini etkileyeceğini 
vurgulamaktadır. Pakirov, “Ruble ve Dolara ne olduğunu biliyorsunuz. 
Dikiş işçileri, bir yıl içinde kazandıkları her şeyi 
birkaç gün içinde kaybettiler, pek çok tekstil fir-
ması faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığını” 
ifade etti.

Dünya Bankası tahminlerine göre, Rusya’nın 
başlattığı savaş nedeniyle, Rusya Federasyonu’n-
da çalışan göçmen işçilerin para havalelerinin 
hacmi de en az üçte bir oranında azalacaktır. Bu 
da Kırgızistan’ın GSYİH’sının %30’undan fazlası-

Ruble’nin değer kaybetmesi, bankaların 
çalışmalarına kısıtlamalar getirilmesi ve 
uluslararası ödeme sistemlerinin Rusya’dan 
çekilmesi nedeniyle, Rusya’da çalışan 
göçmenlerin Kırgızistan’a havaleleri önemli 
ölçüde azalmıştır
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nın azalması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, halkın gelirleri düşecek, 
fiyatlar yükselecek ve bu belki de krizin henüz başlangıcı olacaktır. Kırgız 
halkı, Ukrayna’daki savaşın ilk ciddi sonuçlarını sadece 2 - 3 ay içinde his-
sedecektir.

Abakirov, “Bir kişi 20 bin som maaş alıyorsa (yaklaşık 200 dolar), o za-
man maaşının şimdi 15 veya 10 bin som olduğunu düşünsün.” diyor, “çün-
kü 20 bin som ile aldığı ürünleri artık alamayacak, halkın alım gücü düşe-
cek veya aynı şeyleri almak için iki kat daha fazla paraya ihtiyacı olacak.”

Kırgızistan’ın Rusya’ya bağlı olduğu en önemli kalem yakıt olarak bilin-
mektedir ve bu oran %95’ten fazladır. Bunun yanında krizden etkilenecek 
ilk alanlar inşaat malzemeleri, ahşap, metal ürünler, un, tereyağı, et ve şe-
kerlemeler olabilir.

Kırgızistan hükümeti yetkilileri yerel ekonominin Rusya’daki krize 
bağımlılığını azaltacak özel bir kriz karşıtı plan geliştirdiğini söylüyorlar. 
Bunun için ayrı bir komite kuruldu ve Ekonomi Bakanı Daniyar Aman-
geldiyev de birçok yeni strateji belirlemeye çalışmaktadır. Amangeldiyev: 

“Olumsuz sonuçları en aza indirmeye çalışıyoruz ama tabii ki çok iş var, 
şartlar çok ağır.” diyor ve ekliyor: “Bütün hesapların revize edilmesi gere-
kiyor.” Bununla birlikte Amangeldiyev, Kırgızistan’da 90’lara dönüş veya 
temerrüdün olmayacağını söylüyor. Ancak Kırgız halkı, yetkililerin vaatle-
rine güvenmiyor gibi görünüyor; yiyecek depolamaya ve krize hazırlanma-
ya devam ediyorlar.

Çatışma ve yaptırımlar, Rusya’nın Orta Asya’daki komşularına da zarar 
verecek. Rusya, kendi işgücü yaşlandıkça, Özbekistan, Tacikistan ve Kır-
gızistan gibi ülkelerden genç göçmen işçilere yöneldi. Göçmen işçilerin 
ailelerinin geçimi, eve gönderilen paraya, yani para havalelerine dayanı-
yor. Rusya Merkez Bankası’na göre, 2020’de pandeminin zirvede olduğu 
dönemde bile, Rusya’dan Özbekistan’a yapılan para havaleleri 3,9 milyar 
ve Kırgızistan’a yapılan havaleler 2 milyar doları aştı.

ABD Barış Enstitüsü’nde Orta Asya uzmanı olan Gavin Helf, Mart ayı 
sonunda “Ruble üzerindeki baskı, yabancılar üzerindeki bankacılık kısıt-
lamaları ve uzun vadede Rusya’daki işgücü piyasasının çöküşü Orta Asya 
üzerinde anlık ve derin bir ekonomik etkiye sebep olacak” diye yazdı.

Bu olumsuzluklarla birlikte Rusya’ya uygulanacak ambargoları delmek 
isteyen firmalar Kırgızistan gibi Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi olan 
ve Rusya’ya gümrüksüz mal gönderme imkânı bulunan ülkelere yönelebi-
lir ve bu durum hem taşımacılık hem de üretim sektörlerini bu ülkelerde 
olum yönde etkileyebilir. Ancak bu durum yeni yatırımlar gerektireceği 
için kısa vadede olması beklenmemektedir.




