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TRANSDİNYESTER : KOMÜNİSTLERİN KAPİTALİST ÜLKESİ 
 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) 1991 yılı sonunda resmen sona erdiğinde arkasında 15 tane yeni 
cumhuriyet bıraktı. Kabul etmek lazım ki, iç savaşlar yaşanmadan bu ölçekte bir imparatorluğun tasfiye 
edilmesi, zamanın siyasi aktörlerinin zekasını gösterir. Yaklaşık 30 yıl sonra Ukrayna Rusya savaşıyla bu 
siyasi zekanın bir kenara bırakılması o günü değerlendirmemize gölge düşürmemeli. Çünkü o günlerdeki 
konjonktür, SSCB’nin çöküşü öncesi azıcık rahat nefes aldığını düşünen alt-orta sınıfların, derin travmalar 
yaşamaları üzerine inşa edildi. Emrinde bin askeri olan bir alay komutanı, bir yıl sonra, Selanik’te bir binaya 
çimento taşır oldu. Bir bardak fabrikasında müdür olan bir kadın, bir yıl sonra Türkiye’de, üçüncü sınıf bir 
lokantada bardak yıkamaya başladı. SSCB’yi tasfiye eden akla göre yine de şanslıydılar. Çünkü tüm 
imparatorluğu saran iç savaşlar silsilesine kapılmadan, en azından çocuklarının ve kendilerinin canlarını, 
yaşayacakları evlerini kurtarmışlardı. 

 
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
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Büyük çaplı iç savaşlar yaşanmasa da SSCB’nin her yeri bazı yerler kadar şanslı değildi. Yukarı Karabağ, 
Çeçenistan, Abhazya vs. kısmı veya lokal çatışmaların, hatta çok kanlı savaşların yaşandığı bölgelerden 
bazılarıydı. Bu bölgelerden biri de Moldova’nın bir parçası olan Transdinyester’di. 
 
Transdinyester 
Tam adı Transdinyester Moldovan Cumhuriyeti. Transdinyester 4.160 km karelik alanıyla 33.846 km kare 
toplam alana sahip Moldova’nın yaklaşık %12’sine tekabül etmektedir. Ukrayna’nın Odesa şehrine yakın bir 
yerde Karadeniz’e dökülen Dinyester nehri boyunca, güneyden kuzeye 400 km bir hat şeklinde uzanan 
Transdinyster, Moldova siyasi literatüründe “nehrin sol yakası (malul stâng-left bank)” olarak bilinir. Yaklaşık 
450.000 nüfusuyla Moldova nüfusunun yaklaşık %15’ini oluşturur. Başkenti Traspol’dur. Para birimi 
Transdinyester Rublesi’dir. 
 
Transdinyester coğrafi olarak büyük oranda Dinyester nehrinin doğu tarafında kaldığından Besarabya olarak 
bilinen ve Prut ile Dinyester nehirleri arasında kalan, bugün Moldova Cumhuriyeti’nin sınırlarını oluşturan 
bölgeden ayrı yerdedir. Etnik olarak Moldova’nın genelinden daha farklı bir etnik yapıya sahip değildir. Rus, 
Moldovan, Gagavuz, Bulgar, Ukraynalı vs. tüm etnik halkları barındıran Transdinyester’in Moldova’dan 
ayrışmasındaki temel motivasyonu etnik değildir. Eski Sovyet coğrafyasındaki tüm çatışma bölgelerinde 
olduğu gibi Transdinyester’deki çatışma da elitler arasında yaşanır. 
 
Tarihi Arka Plan 
Transdinyester sorununun temelinde elitler savaşı vardır. Ancak elitlerin belirli bir coğrafyadaki hakimiyetini 
anlayabilmek için o bölgenin tarihine bakmak gerekir. Elitlerin en önemli özelliği yaşadıkları hayatı, geçmişi 
ve geleceği, sevgi ve nefretlerini halklara mal edebilmelidir. 
 
Transdinyester Dinyester nehri’nin doğu yakasında kaldığı için tarihi süreç içerisinde nehrin batı yakasındaki 
bölgeden farklılaştı. Başkent Tiraspol yakınında yer alan ve bir Osmanlı garnizonu olan Bender Kalesi, 
Dinyester’in Karadeniz’e karıştığı yerde bulunan Akerman (Akirman) Kalesi ve Tuna nehrinin Karadeniz’e 
yakın bir yerinde bulunan İzmail Osmanlı döneminde Bucak olarak bilinirdi ve stratejik öneme sahipti. Tam 
karşı tarafta yer alan Odesa ise Kiev’e ve Liviv’e açılan kapıydı. Bucak Eflak Voyvodalığına (Romanya) 
bağlıyken kuzey taraf Boğdan Voyvodalığı’na (Moldova) ve Dinyeper’in doğusu ise Rus Çarlığı’na aitti. 
Dolayısıyla hem idari hem de fikri açıdan Transdinyester Slav dünyası içinde kaldı. 
 
Bolşevik İhtilali ile SSCB’nin kurulması Romanya Krallığı için tüm Moldova’yı egemenliğine alma fırsatı 
yarattı. Moldova 1918 yılında koşulsuz olarak Romanya Krallığı’na bağlandı ve Dinyester nehri SSCB ile Büyük 
Romanya Krallığı arasında sınır oldu. Böylece Transdinyester SSCB egemenliğinde kaldı. Bu süreçte 
Besarabya olarak bilinen ve SSCB öncesi Çar Rusyası elinde olan Moldova’nın Romanya’ya geçmesini SSCB 
hiç kabullenemedi. Hatta 1934 yılına kadar Romanya ile diplomatik ilişkileri kesti.  
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1918 yılından 1939 yılına kadar Transdinyester Ukrayna Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı bir otonomi olarak 
kaldı. Hem Dinyester nehrinin zengin havzası hem de yer altı kaynakları sebebiyle SSCB bu bölgeye önemli 
sanayi yatırımları yaptı. Bölge bu tarihte hızlı bir kalkınmaya girdi. Diğer yandan Moldova’nın Romanya’da 
kalan kısmı ise tam tersi bir kader yaşıyordu. Romayna’nın Sibiryası olarak isimlendirilen Besarabya 
yokluğun ve kıtlığın adı oldu. Halk Büyük Romanya Krallığı idarecileri yönetimi altında eziliyordu. Bu koşullar 
altında, Hitler Almanya’sının yükselişiyle, savaş, bir anda herkesin kapısını çaldı. 
 
1918 yılında Almanya Krallığı ile yapılan gizli antlaşmayı dayanak göstererek Moldova’yı ele geçiren 
Romanya, bu kez Hitler ile Stalin arasında yapılan Molotof-Ribbentrop gizli antlaşması gereği Moldova’yı 
kaybetti. 1939 yılında Stalin’in verdiği ültimatomla Romanya Moldova’dan (Besarabya) çekildi. Ruslar tekrar 
Prut nehri ve Tuna’ya ulaşmışlardı. Ancak 1941 yılında Almayan’nın SSCB’ye saldırması bölgenin tekrar 
Romanya’ya geçmesine sebep oldu. 1944 yılında Besarabya’ya giren kızıl ordu askerleri 1991 yılına kadar 
Besarabya’da kalacaktı. 
 
1944’te SSCB’nin eline geçen Moldova, yeni bir sosyalist anayasayla Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
oldu. Transdinyester Ukrayna Sosyalist Cumhuriyeti’nden alınıp Moldova’ya bağlandı. SSCB süresince 
Besarabya tarımın merkeziyken (Bu dönemde Moldova’ya Sovyetlerin gül bahçesi denirdi) Transdinyester 
sanayinin merkezi oldu. Hem ağır sanayi hem de tüm Moldova’nın enerji santralleri Transdinyester’de inşa 
edildi. 
 
Bağımsızlık Dönemi 
SSCB’nin dağılma sürecinde tüm cumhuriyetlerde Milli Cephe (Popular Front) siyasi grupları oluştu. 
Moldova’da da çok güçlü olan Milli Cephe grubu Romanya ile birleşme politikası uyguladı. Rusça’nın resmi 
dil olmaktan çıkması, Kiril alfabesinin kaldırılması bir yana direkt Romanya’nın egemenliğine girmek 
Gagavuzya ve Transdinyester’de büyük tepkilere sebep oldu. Gagavuzya bağımsızlığını ilan ederken onu 
Transdinyester takip etti. Gagavuzya olayı kanlı çatışmalara meydan vermeden çözüldü ancak Transdinyster 
o kadar şanslı değildi. 2 Mart 1992 yılında bağlayan çatışmalar 21 Temmuz 1992’ye kadar sürdü. Çatışmaları 
14. Rus Ordusu’nun müdahalesi bitirdi. Pekçok Moldovan askeri Rus güçleri tarafından öldürüldü. Bu süreçte 
Transdinyester’den de büyük kayıplar oldu. 800-1.000 arası insan öldü ve yüz bini aşkın insan mülteci 
durumuna düştü. 
 
Rus birlikleri bu tarihten itibaren bölgede barış gücü adı altında bulunmaktadır. Başlangıçta 5.000 Rus 
askeri mevcudiyetinden bahsedilirken bugün bu sayı 500-2.500 arasında değişmektedir. Moldova ile 
Transdinyester arasında bir barış antlaşması henüz imzalanmadı. 2003 yılında Vladimir Putin’in danışmanı 
Dmitry Kozak’ın girişimiyle Kozak Memorandum’u hazırlandı. Transdinyster, Gagavuzya ve Moldova arasında 
bir federasyonu içeren bu memorandum, Moldova’nın başkenti Kişinev’de imzalanacağı gün, Moldova Devlet 
Başkanı Vladimir Voronin’in “Avrupa Birliği garantör olsun” çıkışıyla atıl kaldı. Putin Kişinev ziyaretini iptal 
etti. Memoranduma göre 2020’de tamamen Moldova’dan çekilmesi planlanan Rus askerleri hala 
Transdinyester’de bulunmaktadır. 
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Mevcut Durum 
Transdinyster kendisini bağımsız bir ülke olarak görmektedir. Elbette BM’ce tanınmamakta ve üye 
yapılmamaktadır. Kendisini SSCB’nin devamı olarak görmekte ve sosyalist bir ülke olduğunu iddia 
etmektedir. Transdinyester’de gerçekten de başkan ile işçi ücretleri birbirine çok yakındır. Özel mülkiyet 
vardır ancak işletmeler devlete aittir. Şüphesiz devlete ait bu işletmelerin serbest piyasa ile olan bağları 
özel şirketler eliyledir. İlginç bir ekonomik yapı vardır. Bankalar Rusya üzerinden işlem görür. Ancak Rus 
işlemeleri kapitalisttir. Master ve Visa kartı her yerde geçmez ama istisnaları vardır. Belli başlı kişilerin güçlü 
küresel ve ulusal çapta sermayeleri vardır. Örneğin Şampiyonlar Ligi’nde oynayan Şerif Futbol Takımı bu 
şirketlerden biridir. 
 
Çimento, çelik sanayi gibi büyük sanayi işletmeleri mevcuttur. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerle 
tüketim malları üretimi gerçekleştirmektedir. Bölge gelirlerinin büyük çoğunluğu ihracata dayanır. Tek 
başına Moldova’nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın %40’ını karşılamaktadır. Ancak bu hasılanın bölüşüm yeri 
tüm Moldova değil Transdinyster ve bölgedeki ekonomik kurumlarladır. Moldova’nın elektrik üretimi, 
doğalgaz dağıtımı Transdinyester’den sağlanır. Bu sebeple hem sanayi hem de enerji merkezidir. Siyasi yapı 
olarak başkanlık sistemi uygulanır. Başkan Vadim Krasnoselski’dir. 2021 yılında ikinci kez %87 oyla seçildi. 
Transdinyester Ukrayna-Rusya savaşında tarafsızlığını ilan etmiştir. Ukrayna’dan gelen mültecilere kapıları 
açmıştır. Ukraynalılarla akrabalık bağları da bu kararda önemlidir. Bu güne kadar Ukrayna tarafından 
bölgedeki Rus birliklerine karşı bir saldırı gerçekleşmemiştir. 
 
Transdinyester küresel ekonomiye göbekten bağlı sosyalist iddialı bir bölgedir. Sosyalist ismi bazılarının, 
özellikle Transdinyester’de yaşayanların hoşuna gitse de bölgenin sosyalizmle alakası yoktur. Adam Smith’e 
iktisat öğretecek kadar kapitalist olan bölge insanları, Karl Marx’ı sosyalizmin kafiri ilan edecek kadar 
dillerinden SSCB’yi düşürmezler. Sokakta görünen her üç kişiden ikisi asker üniformalı olsa da militarist 
yaşamla alakaları yoktur. Gayet modern ve çağın tüm tüketim kalıplarını (uzak deniz tatilleri dahil) yaşam 
felsefesi yapmış, yapamıyorsa da ekonomik zorlukları olan insanların yaşadığı yer Transdinyester. Ukrayna-
Rusya savaşı devam ederken istikbalde çokca konuşacağımız yerlerden birisi olacak. Eski Sovyet’te statüko 
bozuldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Gora gitti statüko” dediği durum tüm eski Sovyet 
coğrafyası için geçerlidir. Transdinyester’de de gora giden bir statü var. Yerine nasıl bir statünün kurulacağı 
devam eden savaşın sonucuna bağlı. 


