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Kuzeydoðu ve doðuda Rusya Federasyo-
nu, güneybatýda Moldova ve Romanya, ba-
týda Macaristan, Slovakya ve Polonya, ku-
zeyde Belarus’la (Beyaz Rusya) komþu olan,
güneyde Karadeniz ve Azak denizi üzerin-
de 3783 kilometrelik bir kýyý þeridine sa-
hip bulunan Ukrayna kapladýðý alan baký-
mýndan Rusya’dan sonra Avrupa’nýn ikin-
ci büyük ülkesidir. Yüzölçümü 603.628
km², nüfusu 46 milyondur (2010 tah.).
Baþþehri Kiev (2010 tahminlerine göre
2.698.000), nüfusu 1 milyonu aþan diðer
þehirleri Harkov (1.630.000), Dinipropet-
rovsk (1.190.000), Odessa (1.127.000) ve
Donetsk’tir (1.121.000).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Topraklarýnýn % 95 gibi önemli bir kesi-
mi düzlüklerden oluþan Ukrayna’nýn büyük
bölümünü Doðu Avrupa düzlükleri kaplar.
Kuzeydoðusunda Orta Rusya platosunun

bir uzantýsý yer alýr. Yay biçiminde uzanan
Karpat sýradaðlarý ülkenin batýsýna soku-
lur. Karpatlar dýþýnda en önemli daðlýk ke-
simi Kýrým’ýn güneyindeki daðlýk yöredir.
Kuzeybatýsýnda Beyaz Rusya sýnýrýnda Pri-
pet ýrmaðý çevresinde geniþ Pripet batak-
lýklarýnýn yayýldýðý ülkenin büyük bölümün-
de çok sert olmayan kara iklimi hüküm sü-
rer. Güney ve güneybatý kesimlerinde boz-
kýr, Kýrým yarýmadasýnýn güneyinde ise Ak-
deniz iklimi görülür. Sýcaklýk ortalamalarý
ocak ayýnda kuzeyde -8°, güneyde 4° ara-
sýnda, temmuzda kuzeyde 18°, güneyde
24° arasýnda oynar. Bu iklim þartlarýna uy-
gun biçimde ülkenin kuzey ve kuzeybatý-
sýnda ýlýman bölgelerin yaprak döken or-
manlarý, güney ve güneybatýsýnda bozkýr-
lar vardýr. Orman-bozkýr bölgesinde yayý-
lýþ gösteren verimli kara topraklar (çernez-
yomlar) ülkenin baþlýca toprak örtüsünü
teþkil eder. Ukrayna akarsu potansiyeli ba-
kýmýndan zengin bir ülkedir. En önemli
akarsuyu Karadeniz’e dökülen, üzerinde
hidroelektrik santraller ve göletler bulu-
nan Dinyeper nehridir. Tuna’nýn kollarýn-
dan Tisa ve Prut ýrmaklarý ile Pripet (Din-
yeper’in kolu), Dinyester ve Yujni Bug (Gü-
ney Bug) ýrmaklarý Karadeniz havzasýna ait-
tir. Batý Ukrayna, Baltýk ve Karadeniz hav-
zalarýna su gönderen hat üzerindedir. Bu
bölgeden doðan Buð ýrmaðý (Vistül’ün ko-
lu) Baltýk denizine, Donets ýrmaðý (Rusya’-
daki Don nehrinin kolu) Azak denizine dö-
külür.

24 Aðustos 1991’de baðýmsýzlýðýný ka-
zanmasýndan sonra Ukrayna’nýn nüfusu sü-
rekli azalma ve yaþlanma eðilimi göster-
mektedir. 1989 sayýmýnda 51.452.000 olan
ülke nüfusu 2001 sayýmýnda 48.457.000’e,
2010 yýlý tahmini nüfusu ise 46 milyona in-
miþtir. Nüfus yoðunluðu kilometrekare-
ye yetmiþ altý kiþidir. Nüfusun büyük bö-
lümü doðudaki Donets kömür havzasýyla

šu’l-vâ²ý¼ât fî þer¼i’l-Bâšýyâti’½-½âli¼ât
fî bürûzi’l-ümmehât (Î²â¼u’l-me£âni’z-zâ-
hirât ve’l-if½â¼ bi-¼ašåßiši’l-£ibârât fî þer¼i’l-
kelimâti’l-Bâšýyâti’½-½âli¼ât). Eser daha
çok Þer¼u’l-Bâšýyâti’½-½âli¼ât adýyla bi-
linir (nþr. Muhammed b. Azzûz, Beyrut
2003). 5. el-øurer min kelâmi seyyidi’l-
beþer (Ezher Ktp., nr. 1/238). MuÅta½ar
min Kitâbi’l-øurer min kelâmi seyyi-
di’l-beþer adýyla ihtisar edilmiþtir (Dârü’l-
kütübi’l-Mýsriyye, Hadis, Arabî, nr. 1581). 6.
en-Nücem min kelâmi seyyidi’l-£Arab
ve’l-£Acem. Kudâî’nin Þihâbü’l-aÅbâr’ý-
na bazý hadisler ve hikmetli sözlerin ilâve-
siyle oluþturulan ve on bölümden meyda-
na gelen eserin sonuncu bölümü müsta-
kil bir cilt olarak Hz. Peygamber’den nak-
ledilen dualara ayrýlmýþtýr (Kahire 1302).
Ebû Saîd Muhammed b. Mes‘ûd el-Kâze-
rûnî eseri þerhetmiþ (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1930), Radýyyüddin es-Sâganî ed-Dürrü’l-
mülteša¹ fî tebyîni’l-³ala¹ adlý kitabýnda
(nþr. Ebü’l-Fidâ Abdullah el-Kadî, Beyrut
1405/1985) en-Nücem’de mevcut, uydur-
ma olduðunu ileri sürdüðü on dört riva-
yete yer vermiþtir (s. 39-41). 7. el-Kevke-
bü’d-dürrî fi’l-¼adî¦i’n-nebevî (Dârü’l-
kütübi’l-Mýsriyye, nr. 23183-B, nr. 386- Ha-
dis, Arabî). 8. el-Kevkebü’d-dürrî el-müs-
taÅrec min kelâmi’n-nebiyyi’l-£Arabî
(Mu¼ammed el-Mu½¹afâ). en-Nücem’den
sonra yazýlan eserde (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1523) on hadis kitabýndan derlenen riva-
yetler alfabetik sýrayla kaydedilmiþtir (Sü-
leymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 1512;
Beyazýt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 1051, 1055;
Burdur Ýl Halk Ktp., nr. 825; Dârü’l-kütü-
bi’l-Mýsriyye, Hadis, nr. 386). 9. Mecâli-
sü’l-mecâlis. Tasavvufun esaslarýna dair-
dir (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 342). 10.
Na¾m fi’d-difâ£ £an fikri’l-imâm Ebî ¥â-
mid el-øazzâlî. Müellif yetmiþ beyitlik bu
kasidesinde Gazzâlî’yi savunmuþtur. Kasi-
deyi özel bir kütüphanedeki nüshasýna da-
yanarak Hayât Kâre’nin yayýmladýðý söy-
lenmektedir (Uklîþî, neþredenin giriþi, s.
29). 11. Tefsîrü’l-Fâti¼a (Tefsîrü’l-£ulûm
ve’l-me£ânî el-müstevde£a fî seb£i’l-me¦â-
nî; nþr. Ahmed Muhammed el-Cündî, Bey-
rut 2010). 12. Ý³å¦etü’l-lehfân fî tefsîri’l-
emlâk ve’l-cân (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye,
nr. 73-Tal‘at). Uklîþî’ye ayrýca el-Ba¼rü’l-
mezîd fi’l-mev²û£ât, Þifâßü’¾-¾amßân fî
fa²li’l-Æurßân ve birkaç ciltten meydana
geldiði belirtilen hadise dair ¿iyâßü’l-evli-
yâß, Mu£aþþerâtühû fi’z-zühd gibi eser-
ler nisbet edilmiþtir.
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II. TARÝH

Ortaçað’da genel karakterini kazanan
Ukrayna tarihini Kiyef/Kiev Prensliði, Lit-
vanya-Lehistan ve Rus-Osmanlý hâkimiye-
ti, Kazaklar ve Hatmanlýk Devleti, XIX. yüz-
yýl millî ve kültürel uyanýþý ve ulusal Ukray-
na Devleti’nin doðuþu gibi farklý dönemle-
re ayýrmak mümkündür. Kelime itibariyle
“serhad, sýnýr bölgesi” anlamýna gelen Uk-
rayna’nýn geçmiþte burada var olmuþ bü-
tün devlet ve topluluklarýn ortak tarihi-
nin ülkesi ve halkýnýn da bunlarýn karýþý-
mýndan meydana geldiðini ileri sürmek ta-
rihsel verilere ters düþmez.

Ukrayna coðrafyasýnýn ilk sakinleri Kim-
merler, Ýskitler ve Sarmatlar’dýr. II. yüzyý-
la kadar süren Sarmat egemenliðine Al-
man asýllý Gotlar son verdi. 375’te Ukray-
na’yý istilâ eden Hunlar, Got egemenliðini
ortadan kaldýrdý. Hun istilâsýnýn yol açtýðý
Kavimler göçü sebebiyle boþalan Ukrayna
arazisi V. yüzyýlda Türk asýllý Ýdil Bulgarla-
rý, VI. yüzyýlda Avarlar tarafýndan ele geçi-
rildi. Ukrayna üzerinde bu þekilde baþla-
yan Türk kavimleri etkisi VII-XIII. yüzyýllar
arasýnda Hazarlar, Peçenekler, Uzlar (Tork)
ve Kumanlar’la devam etti. Orta Dinyeper,
Pripet nehri, Karpat daðlarý ve Vistül neh-
ri sahalarý eski Slavlar’ýn ana yurdu olarak
kabul edildi (Kurat, s. 4). Siyasî birliðe sa-
hip olamayan Slavlar’ýn büyük kýsmý VIII.
yüzyýlýn baþlarýnda Hazar Hakanlýðý’nýn ege-
menliði altýna girdi. Ukrayna’nýn erken ta-
rihi, Varegler tarafýndan kurulan ve 1240’-
ta Tatarlar tarafýndan yýkýlan Kiyef Prensli-
ði ile baðlantýlýdýr. Kiyef Prensliði’nin “Kiy,
Koy, Kay” varyantlý bir Türk kabilesince oluþ-
turulduðu, ilk knezlerin “kagan” unvaný ta-
þýdýðý, merkezleri Kiyef’in de bunlarýn adý-
na dayandýðý ileri sürülür. Kiyef, Altýn Or-
da Hanlýðý’nýn iþgali sýrasýnda Minkirman /
Mankirman þeklinde anýlýyordu; XVI. yüz-
yýl baþlarýnda bazý Osmanlý belgelerinde
bu adlandýrmaya rastlanýr. Doðudaki böl-
geler Tatar hâkimiyeti altýna girerken batý

kýsýmlarý nisbeten bu aðýr baskýya taham-
mül edebilmiþtir. Kiyef Prensliði’nin da-
ðýlmasýndan sonra deðiþik yerlerde farklý
prenslerin (knez) hüküm sürdüðü bir döne-
me girildi. Ukrayna knezliklerinin en önem-
lisi olan Galiçya lie (Haliç) Wlademir (Lodo-
merya) arasýnda meydana gelen birleþik
prenslik 1323’te Litvanya tarafýndan zap-
tedildi, Galiçya ise 1352’de Polonya’nýn eli-
ne geçti.

Litvanya ve Lehistan’ýn iç ve dýþ etken-
lerle baþlattýklarý birleþme sürecinin ürü-
nü olan Krevo Birliði (1385) Ukrayna için
bir dönüm noktasý teþkil etti. Bu dönem-
de Litvanya ve Ukrayna, Leh soylu sýnýfý
(Szlachta) egemenliðinde Katolik inancý doð-
rultusunda yeni bir muhtevaya dönüþtü-
rüldü (Omeljan Pritsak Armaðaný, trc. Fik-
rettin Yavuz, s. 85). Birliðin hâkimiyeti, XV.
yüzyýlýn baþlarýndan itibaren güneye doð-
ru hýzlý bir yayýlma göstererek Karadeniz’e
ulaþtý. Litvanya Dükalýðý’ný Lehistan için-
de eritip gerçek bir birliktelik oluþturan
Lublin Ýttihadý’nýn kurulmasýnýn ardýndan
(1569) uygulanan yoðun asimilasyon poli-
tikalarý, Ukrayna’nýn ulusal tepkisini tem-
sil edecek olan Kazaklar’ýn tarih sahnesi-
ne çýkmasýnda etken oldu. Bu birliktelik-
ten sonra Polonya soylularý, Ukrayna top-
raklarýnýn tarýmsal potansiyeline göz dike-
rek bölgenin Ortodoks ahalisi üzerinde Ka-
tolikliðin zorla yayýlmasýna yöneldiler. Uk-
rayna bu baskýlara karþý verdiði mücade-
leden Kiyef Akademisi’nin kuruluþu, Or-
todoks kilise hiyerarþisinin tekrar ihdasý
(1620) gibi geliþmelerle millî ve dinî açý-
dan daha bilinçlenmiþ olarak çýktý ve Uk-
raynalýlýk fikri kök salmaya baþladý (Rho-
de, s. 242-243).

Lehistan cumhurunun (Rzeczpospolita)
Ukrayna topraklarýný Kýrým Tatarlarý’nýn
akýnlarýna karþý korumaktan âciz kalmasý
bölgedeki halký savunma önlemlerine yö-
neltti. Askerî bir örgütlenme içinde Ka-
zaklar’ýn, baþlarýndaki “hatman” adý veri-
len seçilmiþ önderleriyle XVI. yüzyýldan iti-
baren önemli bir güç faktörü þeklinde or-
taya çýkmasý böyle gerçekleþti. Bunlar Le-
histan-Rusya ve Osmanlý devletlerinden
oluþan üç komþu güçle zorlu bir mücade-
le içine girdiler. Kazaklar, Leh soylu sýnýfý-
nýn (Szlachta) sosyal ve dinî baskýlarý se-
bebiyle pek çok defa ayaklandýlar; bazan
da sýnýr bölgelerinde kendi hâkimiyet alan-
larýný kurmak isteyen büyük soylularýn
(magnat) ihtiraslarýna vasýta oldular. Ýlk
önemli Kazak hatmanlarýndan Viþnevetski-
nin (Dmytro Vyshnevetsky), Dinyeper (Özü
nehri) üzerindeki Çaðlayanlar (Porog) böl-

(Donbas) Dinyester yayýnda ve zengin bir
tarým bölgesi olan orman bozkýr kuþaðýn-
da toplanmýþtýr. Nüfusun % 68’i þehirlerde,
% 32’si kýrsal kesimde yaþar. Slav etnik
grubuna mensup bulunan ve Küçük Rus-
lar olarak da bilinen Ukraynalýlar’ýn ülke
nüfusuna oraný 1989’da % 72,2 iken 2001
de % 77,8’e yükselmiþ, ayný dönemde ül-
kedeki Rus nüfus oraný 22,1’den 17,3’e
gerilemiþtir. Öteki azýnlýk topluluklarý ara-
sýnda Beyaz Ruslar, Moldovalýlar, Bulgar-
lar, Polonyalýlar ve Kýrým Tatarlarý yer alýr.
Resmî dil Ukraynaca’dýr. Nüfusun yaklaþýk
% 72’si Ortodoks hýristiyan, % 15,8’i Ka-
tolik hýristiyan, % 2,4’ü Protestan’dýr. Ge-
riye kalan kýsýmda müslüman azýnlýðý oluþ-
turan Kýrým Tatarlarý, Dinyeper nehrinin
batýsýnda yaþayan Roman Katolikler ve Rus
Ortodoks Ukraynalýlar bulunur.

Ukrayna ekonomisinde tarým ve sanayi
en önemli sektörleri teþkil eder. Ülke top-
raklarýnýn yaklaþýk % 55’i ekilebilir arazi ni-
teliðindedir. Ukrayna’nýn büyük bölümü ta-
hýl tarýmýna elveriþli, çernezyom adý veri-
len kara topraklarla kaplýdýr. Sovyetler Bir-
liði döneminde burasý ülkenin “ekmek se-
peti” diye nitelendirilmekteydi. Tarýmda
makine kullanýmý yaygýndýr. Baþlýca tarým
ürünlerini buðday, mýsýr, þeker pancarý,
ay çiçeði, patates ve sebzeler oluþturur.
Ülke çapýnda yaklaþýk 8000 kolektif çiftlik-
le (kolhoz) 1700 civarýnda devlet çiftliði
(solhoz) vardýr. Tarýmýn yanýnda hayvancý-
lýk da (sýðýr ve domuz) önemli paya sahip-
tir. Ukrayna’da en zengin yer altý kaynak-
larý kömür (Donets havzasý), demir (Kri-
yov-Rog), manganez (Nikopol), petrol ve
doðal gazdýr. Ancak petrol ve doðal gaz
ihtiyacýnýn önemli kýsmý Rusya’dan ithal
edilir. Ülkede ayrýca kaya tuzu, cýva, gra-
fit, titanyum, boksit ve fosforit yataklarý
vardýr. Demir ve maden kömürü bakýmýn-
dan zengin olduðundan demir çelik sana-
yii, ayrýca kimya ve gýda sanayii geliþmiþ-
tir. Elektrik üretiminde termik ve nükleer
santrallerin payý fazladýr. Aðýr sanayi te-
sisleri Donets ve Dinyeper vadisinde top-
lanmýþtýr. Ülkede metalurji araçlarý, dizel
lokomotifler, televizyon ve traktör üreten
fabrikalar vardýr. Suni gübre, sülfirik asit
ve þeker fabrikalarý ekonomide önemli yer
tutar. Ukrayna’da ekonomik zenginlik ola-
rak turizm geliþme göstermektedir. Elve-
riþli iklim þartlarý sebebiyle Kýrým’ýn güney
sahillerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyet-
leri Birliði döneminde turistik tesisler in-
þa edilerek (özellikle Yalta ve Kefe kýyýla-
rý) burasý Sovyet ileri gelenlerinin turistik
kýyýsý halini almýþtý, bu durum günümüz-
de de devam etmektedir.
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