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SUNUŞ 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile Avrasya coğrafyasında jeopolitik boşluk 
alanları oluşmuştur. Bu jeopolitik boşluk alanları; Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta 
Doğu, Kafkasya ve Orta Asya’dır. 1991 yılı sonrası tek kutuplu dünya 
tartışmalarına rağmen, 21’inci yüzyılın ilk çeyreği yaşanırken dünyanın ABD 
liderliğinde çok kutuplu bir yapıya dönüştüğü görülmektedir. ABD dışında 
Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Çin ve Hindistan 21’inci yüzyılın muhtemel 
güç merkezleri olarak değerlendirilmektedir. Bu güç merkezlerinin jeopolitik 
boşluk alanlarındaki rekabetinin günümüz jeopolitiğinin ana temalarından birisi 
olacağını düşünmekteyiz. 

 Bu jeopolitik boşluk alanlarından birisi olan Kafkasya, Asya ve Avrupa’yı 
birbirine eklemleyen bir coğrafyadır. Bölge coğrafi açıdan kuzey ve güney olmak 
üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Bu ayrım siyasi bir özellik de arz etmektedir. 
Bugün Kuzey Kafkasya’da Dağıstan, Kuzey Osetya, İnguşetya, Karaçay-
Çerkez, Kabartay-Balkar, Adigey özerk bölge ve cumhuriyetleri bulunmakta ve 
bu bölge bütünüyle Rusya Federasyonu’nun egemenliği altında bulunmaktadır. 
Güney Kafkasya’da ise üç bağımsız devlet (Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan) ile bu devletler içinde iki özerk bölge (Güney Osetya ve Dağlık 
Karabağ) ve üç özerk cumhuriyet (Abhazya, Nahçıvan, Acaristan) 
bulunmaktadır.  

 Güney Kafkasya’nın sahip olduğu jeostratejik değerler dünyanın ilgisini 
küçük ama bir o kadar da karmaşık ve önem taşıyan bu coğrafyaya 
çekmektedir. Güney Kafkasya, Türkiye’nin yakın kara havzasını oluşturmasına 
rağmen, Soğuk Savaş döneminde Türkiye’nin bölge ile ilişkileri mevcut 
uluslararası konjonktür gereği çok sınırlı olmuştur. Diğer bir ifade ile belirtirsek, 
Türkiye’nin bölgeye yönelik politikaları içinde bulunduğu blok tarafından 
şekillendirilmiştir.  

 Soğuk Savaş’ın ardından uluslararası sistem radikal bir değişim süreci 
yaşamıştır ve bu süreç hâlen devam etmektedir. Soğuk Savaş sonrasında 
Güney Kafkasya’nın jeopolitiği değişmiştir. Bu durum bölge ile ilgili yeni bir 
jeopolitik değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Özellikle 2003 yılı ile birlikte 
Ermenistan’da Robert Koçaryan’ın seçimleri tekrar kazanması, Azerbaycan’da 
oğul Aliyev’in iktidara gelişi ve Gürcistan’da yaşanan “Kadife Devrim” yeni bir 
jeopolitik durum değerlendirmesinin önemini arttırmaktadır. 

 Bu önemin farkında olan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü,  27-28 Ocak 
2005 tarihlerinde “Güney Kafkasya’ya Güncel Bakış” konulu bir sempozyum 
düzenlemiştir. Bu sempozyumda sunulan tebliğler  derlenerek basıma hazır 
hâle getirilmiş ve bilim dünyasının hizmetine sunulmuştur. 
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AÇILIŞ KONUŞMASI 

 

Albay SERDAR, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü. 

Sayın Komutanım, Saygıdeğer Konuklar, 

Kısa adı SAREN olan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından 
koordine edilen ve az sonra huzurlarınızda icra edilecek “Güney 
Kafkasya’ya Güncel Bakış” konulu sempozyuma tekrar hoş geldiniz.  

Sempozyuma başlamadan önce, SAREN hakkında kısaca bilgi 
sunmak istiyorum. SAREN, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç 
duyduğu ve diğer eğitim kurumlarının etkin olarak karşılayamadığı 
alanlarda, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek maksadıyla, 3563 
sayılı Harp Akademileri Kanunu’nda 5 Şubat 2003 tarihinde yapılan 
değişiklikle, kadrosuna kısaca ABAM olarak bilinen Askerî Bilimler 
Araştırma Merkezi de dâhil edilerek kurulmuş ve 2003-2004 Eğitim ve 
Öğretim Yılı’ndan itibaren faaliyete başlamıştır. İlk öğrencilerini de 
açıldığı sene alan SAREN, ilk mezunlarını bu sene verecektir. 

Henüz çok kısa bir geçmişe sahip olan Stratejik Araştırmalar 
Enstitüsü, Silahlı Kuvvetler Akademisi ile aynı binayı paylaşmaktadır.  

SAREN’de hâlen, onu birinci sınıfta, onüçü ikinci sınıfta olmak 
üzere, toplam yirmi üç öğrenci subay, Uluslararası İlişkiler, Ulusal ve 
Uluslararası Güvenlik Stratejileri, Harp ve Harekât Hukuku ile Savunma 
Kaynakları Yönetimi Yüksek lisans programlarında, öğrenimlerine 
devam etmektedirler. 

SAREN’in görevleri ise, 

-Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde açılacak yüksek lisans 
ve doktora akademik programları doğrultusunda; eğitim-öğretim 
faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kontrol etmek, 

-Yüksek lisans ve doktora eğitim programlarına ilave olarak ihtiyaç 
duyulan alanlarda sertifika, kurs ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini 
planlamak ve uygulamak,  

-Akademik  danışmanlık hizmeti vermek, 

-Kuruluş amacına uygun alanlarda araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinde bulunmak, diğer kurumlarca yürütülen çalışmalara  destek 
vermek, 
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-Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, 
eserler  yayımlamak ve toplantılar düzenlemek, 

-Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumları ve diğer bilimsel 
kuruluşlarla karşılıklı iş birliğinde bulunmak, 

-İhtiyaç hâlinde uzaktan eğitim teknolojilerine dayalı eğitim ve 
öğretim programları açmak ve uygulamaktır.  

Bu görevleri yerine getirirken bize yardımcı olan öğretim 
elemanlarımızın tamamına yakın bölümü, üniversitelerden gelen 
profösör, doçent ve doktorlar ile konusunda isim yapmış emekli 
Büyükelçi ve emekli askerlerdir. 

Bugün icra edilecek olan “Güney Kafkasya’ya Güncel Bakış” 
konulu sempozyum, Türkiye açısından hayati öneme haiz olan Güney 
Kafkasya Bölgesini, akademik alanda mercek altına almayı amaçlayan 
eğitsel bir faaliyettir. Sempozyumun diğer bir amacı da; SAREN 
Öğrencileri için; konularında uzman akademisyenlerle birlikte çalışma ve 
tartışma ortamı yaratmak; ayrıca, öğrencilerimizin ileride bir bilim adamı 
olarak yer alacakları bu cins çalışma gruplarına eğitimin bir parçası 
olarak katılmalarını sağlamaktır. Bu sempozyum ile hocalarımızın, 
yetiştirdikleri öğrencilerin gelmiş oldukları seviyeyi görmelerini, varsa 
eksik hususları tespit ederek mezuniyetten önce kalan sürede 
gidermelerini de sağlamış olacağız.  

Şimdi müsaadenizle, SAREN tarafından icra edilen ve edilecek 
bazı faaliyetler hakkında bilgi arz etmek istiyorum. 

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, bu sene içerisinde bir 
sempozyum daha icra edecektir. “ABD’nin Irak’tan Çıkış Senaryoları, 
Bölgeye Olası Etkileri ve Türkiye’nin Alması Gereken Tedbirler” konulu 
bu sempozyum, Haziran 2005’te yine burada icra edilecektir. 

-Bu sene yurt dışı daimi göreve gidecek personele verilmek üzere 
Diplomasi ve Müzakere Stratejileri ve Teknikleri Kurs ve Sertifika 
programı hazırlanmış ve Genelkurmay Başkanlığı’nın onayına 
sunulmuştur. 

-Şu sıralarda, 2007 veya 2008’den itibaren doktora programları da 
açabilmek için çalışmalarımız devam etmektedir.  

-Ayrıca, hâlen dört yüksek lisans programı ile eğitim ve öğretime 
devam eden SAREN’de, 2005-2006 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren, 
biz askerlerin yoğun ilgi gösterdiği Harp Tarihi ve Strateji yüksek lisans 
programı da açılacaktır. 
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-Bunlara ilave olarak, her program için en az bir, en fazla üç olmak 
üzere sivil öğrenci alınacaktır. 

-İlk sayısını Haziran 2005’de çıkaracağımız Ulusal Hakemli Dergi 
ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir.  

Komutanım, değerli misafirler, 

Birazdan başlayacak sempozyuma katılımlarınızı bekliyor, 
sorularınızı da özellikle öğrencilerimize yöneltmenizi istiyoruz. 

Sempozyumun yarınki oturumlarının da en az bugünküler kadar 
konu ve kapsam açısından zevkli olduğunu değerlendiriyorum. Yarınki 
sunular daha ziyade öğrenci ağırlıklı olacak ve sempozyumun genel bir 
değerlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca, Sempozyum Sonuç Bildirgesi de 
yarın oluşturulacaktır. Sizleri yarın da aramızda görmek istiyor ve 
katılımlarınızla Sempozyumun daha verimli olmasına katkıda bulunmaya 
davet ediyorum. 

Şimdi, birinci oturum için Oturum Başkanı Emekli Tuğgeneral 
Servet CÖMERT ve tebliğcileri yerlerini almaya davet ediyor ve sözü 
Sempozyum Koordinatörü Alb.Şener KIR’a bırakıyorum. Arz ederim. 
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JEOPOLİTİK DÜZLEMDE GÜNEY KAFKASYA 

Doç.Dr. İ.Yaşar HACISALİHOĞLU 

 

 

Güney Kafkasya’nın jeopolitik değeri tarihsel içeriktedir.Tarih boyu 
Kafkaslar kuzey-güney, doğu-batı arasında hem bir koridor hem de 
sığınma işlevi görmüştür. İki su havzasının düğüm noktası olması özgün 
bir jeopolitik değer üretmiş tarih boyu çekişmenin ve çelişkilerin sahnesi 
olmuştur. Kafkasya’nın bütünlüğünden Güneye yansıyanlar bu karakteri 
tamamlayan niteliktedir. Güneyin Kuzeye kıyasla daha homojen görünen 
siyasi ve kültürel  yapısı, Kafkasların genel siyasal  dokusuna damgasını 
vuran mücadeleler geleneğinden bütünüyle kopmasını sağlayamamıştır. 
Tarihte “büyük oyunun” sahnesi olarak Kafkasya bütünlüğünden Güney 
Kafkaslar, payına düşeni fazlasıyla almıştır. Alınanlar ise çoğu zaman 
savaş, çekişme, gerilim ve güç mücadelesine dayalı çıkar hesaplarıdır. 

Bölgenin jeopolitik değeri özellikle Soğuk Savaş sonrasının yeni 
siyasal atmosferinde özel bir öneme sahiptir. Bu önem bölgeye 
damgasını vuran doğal kaynakların özellikle de petrolün jeopolitiğine 
dayalıdır. Güney Kafkasya’ya yönelik yaklaşımın temelinde, yeni 
dönemin güç mücadelesinden süzülen “denetim ve egemenlik” arayışları 
belirleyicidir. Bu durum bölgeye bakış yönünün bölgenin ülkelerinden 
çok bölge dışı aktörler cephesinde olduğunu gösterir. Çünkü bölgeye 
dışarıdan atfedilen önem jeopolitik bir çıkar alanı      olmasıyla ilintilidir. 
O hâlde Güney Kafkasya’ya bakışı, Jeopolitik açıdan iki farklı ölçeğe 
ayırarak yapabilmeliyiz. 

Birincisi Güney Kafkasya’ya bölgenin kendi duyarlılığı ve stratejik 
arzuları temelinde bakabilmektir. İkincisi bölgeye “stratejik ve jeopolitik 
değeri yüksek” bir siyasi alan olarak dışarıdan bakmaktır. Birincisi bölge 
ülkelerinin duyarlılığını ,gelecek hesaplarını ,jeopolitik algılama ve 
davranış biçimlerini çerçevelendirirken ikincisi bölgeye atfedilen rolleri, 
küresel hesapları stratejik çekişmeyi ve bölgeyi şekillendirme refleksini 
içerir. Birincisi bölge ülkelerinin Soğuk Savaş sonrası yeniden yapılanma 
ve stratejik kimliklerini yeniden algılama ve tanımlamayı zorunlu kılan bir 
süreci ortaya koyarken, ikincisinde küresel hesapların bölgede yerel 
çelişkiler üzerinde yönlendirici ve şekillendirici etkisini ifade etmektedir. 

Güney Kafkasya jeopolitiği Soğuk Savaş sonrasının siyasal 
dinamiğine duyarlı ve o oranda da kırılgan bir nitelik kazanmıştır. 



 

8 

 

Bölgenin Karadeniz ve Hazar Havzası potansiyeline dayanan enerji 
kimliği bölgenin hemen her noktasını aynı duyarlılıkta buluşturmuştur. 
Sadece enerji kaynaklarının doğrudan bulunduğu alanlar değil aynı 
zamanda bu kaynakların taşınma yolları üzerindeki alanlarda kaynak 
mekanları kadar jeopolitik değerdedir. Bu durum bütünsel bir Güney 
Kafkasya jeopolitiğini yaratmıştır. Bu anlamda Gürcistan ve Azerbaycan 
eklemlenmiş bir jeopolitik düzlemi yansıtmaktadır. Nitekim Karadeniz ve 
Hazar Havzası karşılıklı ilişki dinamiğine de dayalı olarak Güney 
Kafkasya, jeopolitik bir sinir merkezidir. 

Güney Kafkasya; Soğuk Savaş sonrasının yeni güç 
mücadelesinin temel sahnesi durumundaki Avrasya coğrafyasının 
egemenlik düğümünü çözecek birkaç önemli jeopolitik düzlemlerden 
biridir. Güney Kafkasya; iç içe geçen ve birbirine eklemlenen Soğuk 
Savaş sonrasının “yeni jeopolitik boşluklarındandır.” Karadeniz ve 
Akdeniz havzaları, Kuzey Kafkasya ve Hazar Havzası ve Basra Körfezi 
arasında Güney Kafkasya gerek bölge ülkelerinin ve bölgeye müdâhil 
bölge güçlerinin gerekse de bölge dışı güçlerin oyun alanıdır. Bu oyun 
hem çok boyutlu hem de çok aktörlüdür. Bölgesel ölçekte Rusya, 
Türkiye, İran bölge dışında ise AB(Fransa ve Almanya..), ABD ve 
İngiltere Güney Kafkasya’nın jeopolitik kaderi üzerinde potansiyel veya 
aktif aktörlerdir. Çok bileşenli ve çok aktörlü Güney Kafkasya bu 
özelliğiyle siyasal gelgitlerin yaşam alanıdır. Bu çoklu yapıdan ikili yapıya 
indirgeyecek olursak; Rusya için doğal etkinlik alanı, ABD için 
vazgeçilmez ilgi odağıdır. Bu iki yaklaşım zaman zaman jeopolitik 
yüzleşmeye uğramaktadır. Bu yüzleşmenin en derin yaşandığı ülke 
Gürcistan’dır. Buna Azerbaycan’da eklenebilir. Özellikle bölgenin ve 
genel olarak Avrasya’nın siyasal dokusunu etkileyebilecek olan siyasal 
dönüşüm rüzgarının Gürcistan’da esmesi, Rusya ve ABD arasında 
“askerî üsler” odaklı bir jeopolitik saflaşmayı belirginleştirmiştir. 

Bu çerçevede Güney Kafkasya’da yaşananların Büyük Orta Doğu 
Projesiyle jeopolitik bağı vardır. Fas’tan Çin sınırına uzanan coğrafi 
alanda 22 ülkenin siyasal coğrafyalarının bir değişim geçireceğini 
söyleyen ABD sözcüleri ( Dışişleri Bakanı Rice..) Büyük Orta Doğu 
algılamasının yaşanacağı birçok ülkede siyasal rejim değişikliklerinin ve 
harita değişimlerinin adeta duyurusunu yapmaktaydılar. Gürcistan’da 
yaşanan değişimin bu çerçevede sorgulanması ise Güney Kafkasya’nın 
jeopolitik denklemlerinde özel bir duyarlılığı pekiştirmiştir. Azerbaycan 
yaşananların etkisi altındadır ve kaynak ülke olarak benzer süreci her 
zaman çok daha hacimli yaşama riskiyle yüz yüzedir. Aslında Güney 
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Kafkasya başlayan ve Ukrayna’da yaşanan bu deneyimin sadece Güney 
Kafkasya için değil özellikle de Orta Asya  ülkeleri için son derece  
öğretici olduğunu söylemek gerekir. 

Avrasya coğrafyasında yaşanan değişim süreci ve Afganistan ve 
Irak işgalleri sonrası giderek daha da karmaşıklaşan güç mücadelesi 
jeopolitik açıdan Güney Kafkasya’yı tarihteki kimliğine yani “büyük 
oyunun sahnesi“ durumuna benzer roller yüklemiştir. Azerbaycan bu 
oyunun kilit ülkelerindendir. Güney Kafkasya’ya jeopolitik değer katan en 
önemli ülkedir. Türkiye jeopolitiği açısından ise Azerbaycan’ın özel bir 
yeri vardır. Tarih ve kültür birlikteliğinin beslediği jeopolitik ittifak, Türkiye 
açısından olduğu kadar Azerbaycan için de vazgeçilmez önemdedir. 
Topraklarında Ermenistan işgalini yaşayan Azerbaycan için Türkiye-
Azerbaycan birlikteliği, sadece tarih ve kültürel kaynaşmanın zemininde 
değil jeopolitik düzlemde de özel bir değere sahiptir. Gerek bölge 
dengeleri açısından gerekse küresel hesaplar açısından iki ülke 
arasındaki bağın jeopolitik değeri özellikle gelecek için artan önemde 
olacaktır. Bu birlikteliğin jeopolitik düzlemde tanımlanması aslında 
Güney Kafkasya odağında çok geniş bir iş birliği ve dayanışma zemini 
yaratır. Avrasya odaklı yeni hesaplar ve özellikle Irak işgalinin yarattığı 
yeni hedefler düşünüldüğünde bu dayanışma ve iş birliği zeminin 
jeopolitik kimliği daha çok belirginleşmekte ve hayata geçmesi ise 
öncelik kazanmaktadır. 

Çünkü görünen odur ki önümüzdeki dönem iki temel stratejinin 
çarpışma, çekişme sürecine sahne olacaktır. Bu iki temel stratejinin 
birincisi; toprak bütünlüğünden yana olanların, üniter yapılarını koruma 
kararlığını gösterenlerin stratejisi ve safıdır. Diğeri ise ; üniter yapıların 
çözülmesinden çıkar umanların, ufaltılmış, atomize olmuş yeni bir 
siyasal atlasın yaratılmasının peşinde olanların stratejisi ve safıdır. Bu 
saflaşma için Güney Kafkasya özel öneme sahiptir. Çünkü bu 
saflaşmada yer edinenlerin jeopolitik yüzleşme coğrafyasıdır. Bu 
saflaşmada her iki taraf açısından topyekûn ve büyük coğrafi alanda bir 
anda bir dönüşüm olması beklenmediğine göre zamana yayılarak, 
öncelikle daha dar bölgelerde bütüne ve genel hevese katkı sağlayacak 
değerde olan alanlarda çözülmelerin yaşanması arzu edilen durumdur. 
Güney Kafkasya böyle bir bölgedir. 

Türkiye açısından Güney Kafkasya’ya yığılan bu hesapların 
özenle ve öncelikle irdelenmesi, edilgen kalınmaması son derece 
önemlidir. Edilgenliğin aksine bölgeye ilişkin Türkiye; özgün ve kapsayıcı 
bir stratejik derinliği ve çerçeveyi üretebilmelidir. Aslında bu Türkiye’nin 
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jeopolitik zorunluluğudur. Bölgesinde iddialı olabilmenin, kendi jeopolitik 
bütünlüğünü güçlü kılabilmenin yeni nefes alanları yaratabilmenin ve her 
şeyden önemlisi geleceği okuyabilmenin ve stratejik aklı etkin 
kılabilmenin bir gereğidir. 
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GÜNEY KAFKASYA’NIN  
GÜNCEL EKONOMİK VE SİYASAL BOYUTU 

Yrd. Doç.Dr. Şamil  ÜNSAL 

 

                                                                  

İki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde; Azerbaycan’la 
Gürcistan’ın ekonomik durumları ve Türkiye ile ekonomik- ticari ilişkileri 
ele alınacaktır. Ermenistan ile ilişkilerimiz, çalışmamızın ikinci kısmını 
oluşturan siyasi boyut içinde ve öteki ülkelerle birlikte  incelenecektir. 

Avrasya’da Enerji mücadelesi; ekonomik, siyasi ve güvenlik 
unsurların yer aldığı çok  boyutlu bir oyundur. Bölgenin istikrarı, stratejik 
bakımdan Avrasya’nın istikrarı için de büyük öneme sahiptir. Avrasya’da 
yeni bağımsız devletlerin tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte, Güney 
Kafkasya’da da çok karmaşık siyasi sorun ve oyunlar devam etmektedir. 
Biz bu sorunlar ve politik manevraların, irdelenmesinden çok, var olan 
durum ve ileriki yıllarda muhtemel gelişmelerin genel bir 
değerlendirmesini yapacağız. Ermenistan ile herhangi bir siyasi, ticari ve 
ekonomik ilişkimizin  bulunmaması, Ermenistan’ın Azerbaycan 
topraklarını işgal altında tutması, soykırım iddialarını sürdürmesi ve 
topraklarında bölücü örgütlerin barınmasına izin vermesi nedeniyle, bu 
ülke ile siyasi, ticari ve ekonomik ilişki tesis edilmemektedir. Ermenistan 
ile ilişkilerdeki siyasi değişimlere paralel olarak ikili ticari ve ekonomik 
ilişkilerin aşamalı olarak başlatılması mümkün bulunmaktadır. 

 Nahcivan’ın ise farklı bir statüye sahip olması nedeniyle, Kafkas 
ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz Azerbaycan ve Gürcistan ile 
sınırlı olarak değerlendirilecektir. 

 

Azerbaycan Ekonomisi:  

SSCB dönemindeki, sistemli olarak Cumhuriyetler arasında 
bağımlılığı bir anlamda zorunlu kılan ekonomik yapının ani çöküşü, 
pazar ekonomisine geçişte; ekonomik, siyasi, hukuki bir altyapının 
olmaması, teknolojinin eski olması, serbest piyasa modelinin 
bilinmemesi, Ermenilerin işgalci tutumu sonucu topraklarının %20’sinin 
kaybedilmesi, 1.2 milyon kişinin kendi ülkesinde mülteci durumuna 
düşmesi ve benzeri nedenlerle Azerbaycan’da üretim durma noktasına 
gelmiştir. Ülkede siyasi istikrarın sağlanması ve Ermenilerle geçici 
ateşkese varılmasından sonra dikkatler ekonomi üzerinde 
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yoğunlaşmaya başlamıştır. Azerbaycan ekonomisini 1995-2003 
döneminde incelediğimizde, gayrisafi yurt içi hasılanın sürekli bir artış 
eğilimi gösterdiğini görmekteyiz. Bu artışın temel unsurunu, uluslararası 
şirketlerin 1995-2003 döneminde Azerbaycan’a 9 milyar dolar tutarında 
yabancı sermaye girişi gerçekleştirmeleri oluşturmaktadır. 1998 yılında 
Asya krizinin yarattığı petrol talep daralması ve bunu izleyen Rusya  
krizleri nedeniyle ciddi bir gerileme görülmüştür. 1999 yılının ikinci 
yarısından itibaren global ekonomik sistemde yaşanan artış trendi ise 
Azerbaycan’ı da olumlu yönde etkilemiştir. 

Azerbaycan’ın üretim sektöründe olduğu gibi, ihracatında da 
belirleyici faktör, petrol ürünleridir. 1995 yılında ülkenin toplam ihracatı 
670 milyon dolar düzeyinde iken bu tutar,  2003 yılında 2,6 milyar dolara 
ulaşmıştır. 2003 yılı toplam ihracatının % 90’lık bölümü petrol 
ürünlerinden oluşmuştur. Azerbaycan’ın ithalatında ise makina ve 
teçhizatlar, işlenmiş petrol ürünleri ve ulaşım araçları önemli yer 
tutmaktadır. 

 

Gürcistan Ekonomisi: 

SSCB üretim sisteminin yıkılması, Gürcistan’da da birçok ağır 
sanayi tesisinin atıl kalmasına yol açmıştır. Bağımsızlıktan sonra 
ekonomi, tarımsal üretime, turizme ve Asya-Avrupa arasındaki transit 
geçiş ülkesi konumundan kaynaklanan getirilere dayandırılmaya 
başlanmıştır. GSYİH yıllara göre küçük fakat istikrarlı bir artış sürecine 
girmiştir. 1997 deki 3.2 milyar dolardan, 2003 de 3.99 milyar dolara 
ulaşmıştır.  1998 yılında başlayan Asya ve Rusya krizleri Gürcistan 
ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu etkenler/krizler    1996-97 
döneminde %10’un üzerinde sağlanan büyümenin 1998 yılında %3’e 
düşmesine yol açmış, 1998 yılı sonunda %50 oranında devalüasyon 
yapılması suretiyle, ancak 1999-2000 döneminde %3 civarındaki 
büyüme oranı muhafaza edilebilmiştir. İnşaat sektörü 2002’de    % 28.2 
ile en hızlı büyüyen sektör olmuştur. Bunun sebebi Bakü-Supsa petrol 
boru hattındaki kapasite arttırtma çalışmaları ve Poti Limanı’nda inşa 
edilen petrol terminalidir. 2003-2004 döneminde Bakü-Tiflis-Ceyhan 
petrol boru hattı ve güney Kafkasya doğal gaz boru hattı projelerindeki 
yatırımlar nedeniyle ekonomik büyüme önemli bir ivme kazanmıştır. Bu 
noktada, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının tamamlanması, Bakü-
Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesi ve proje 
hâlinde olan Kars-Tiflis demiryolu bağlantısının sağlanması ile birlikte 
Türkiye, Kafkaslarda çok önemli bir statüye kavuşacaktır. 
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Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri  

Türkiye’nin Azerbaycan ve özellikle Gürcistan ile ticari ve 
ekonomik ilişkileri, bu ülkelerin ekonomik potansiyellerinden ziyade 
bulundukları coğrafi konumun sağladığı stratejik önem açısından 
değerlendirilmektedir.  

Türk firmalarınca gerçekleştirilen yatırım miktarı 2 milyar dolara 
ulaşmıştır. Görüleceği üzere, Azerbaycan’daki toplam yatırımlar 
arasında Türk yatırımlarının payı % 20’nin üzerindedir. Öte yandan, 
petrol sektörü yatırımları hariç tutulduğunda, Türkiye’nin 
Azerbaycan’daki en büyük yatırımcı ülke olduğu görülmektedir. Öte 
yandan, petrol sektöründeki yatırımlar sonucunda petrol ihracatındaki 
artış da bu gelişmeyi önemli ölçüde desteklemektedir. Bu noktada, 
Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının tamamlanması, Bakü-Tiflis-
Erzurum doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesi ve proje hâlinde olan 
Kars-Tiflis demiryolu bağlantısının sağlanması ile birlikte Türkiye 
Kafkaslarda çok önemli bir statüye kavuşacaktır. 

Gürcistan’ın ihracat yapısı, şarap ve hurda metaller gibi katma 
değeri düşük ürünlere dayanmaktadır. İthalatta ise işlenmiş petrol 
ürünleri ve doğal gaz önemli yer tutmaktadır. Gürcistan’ın ihracatında 
Türkiye %56’lık pay ile ilk sırada yer almaktadır. Gürcistan’ın ithalatında 
ise Türkiye Rusya’nın ardından ikinci sırada gelmektedir. 2003 yılı 
ithalatının %13,5’lik bölümü Türkiye’den yapılmıştır. 

Kafkasya’ya yönelik olarak uygulayacağımız yaklaşımlara 
değinmek istiyorum. Azerbaycan ve Gürcistan ülkemizin Orta Asya’ya, 
Güney Rusya’ya ve Güney-Doğu Asya’ya ulaşımında stratejik bir 
konuma sahiptirler. Bu itibarla, anılan ülkeler ile ilişkilerin en üst düzeyde 
geliştirilmesi ve sosyal-siyasi alandaki mevcut yakınlığın ekonomik 
alanda da aynı derecede arttırılması zorunludur. Ancak, önemli olan 
noktalardan biri, hâlihazırda Ermenistan’da raflarda satılan ürünlerin 
çoğunun Türk malı olmasıdır. 

Azerbaycan ve Gürcistan ile Sınır ve mazot ticareti, kredi ilişkileri; 
(20 milyon dolarlık kullandırım), 27 milyon dolar değerinde buğday 
verilmesi, Gürcistan’ın elektrik ihtiyacının büyük bölümünün 
karşılanması, sınır ticaret merkezinin açılması, yağlı tohumlu bitkilerin 
üretilmesi vb projeler de yürütülmektedir.  

2003 yılı verilerine göre Azerbaycan’a ihracatımız 307 milyon 
dolar, Gürcistan’a ihracatımız ise 155 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Bu ülkelerden ithalatımız ise sırasıyla Azerbaycan’dan 
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122 milyon dolar ve Gürcistan’dan 272 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir.* 2003 yılı verileri incelendiğinde, Azerbaycan’a 
ihracatımız bir önceki yıla göre %33 oranında, Gürcistan’a ihracatımız 
ise % 50 oranında artış göstermiştir. İthalatımız ise aynı dönemde 
sırasıyla % 89 ve % 98  oranında artmıştır. Azerbaycan ve Gürcistan’ın 
genel dış ticaret değerleri ülkemizin genel dış ticareti için de oldukça 
önemsiz bir yer tutarken, bu ülkeler için Türkiye’nin ilk ya da ikinci sırada 
yer alması dikkate alınması gereken bir husustur. Türk Eximbank 
Azerbaycan’a 92 milyon dolar, Gürcistan’a ise 42 milyon dolar tutarında 
kredi kullandırmıştır. 

Siyasi Boyut: 1980’in sonlarında Çeçenistan, Karabağ ve diğer 
yerlerdeki gelişmeler, Rusya Federasyonu’nu Hazar petrollerini tek 
başına kontrol etmekten vazgeçirmiş ve BTC konsorsiyumuna katılmak 
zorunda bırakmıştır. Bu husus, Azerbaycan’ın büyümesini geciktirme 
stratejisi olup, “Mavi Akım” ve benzer diğer projeler, bunun en belirgin 
örneğidir. Zira, Azeri enerjisine en çok ihtiyaç duyan ve en istekli ülke 
olan Türkiye kontrol altına alınmaktadır. Nitekim % 60 oranında Rus 
enerjisine bağımlılık ile fiyat ve maliyet konusu ise hâlen tartışılmaktadır. 
Başka bir anlatımla; Rusya, Azerbaycan’ın petrol ve doğal gazı ile 
ilgilenmemekte, uzun vadeli anlaşmalar yoluyla onun kontrolü ile 
ilgilenmektedir.  

Bugün Karabağ’da ateşkes sonrası durum hiç değişmeden ve 
Rusya’nın arabuluculuğu devre dışı bırakılmak suretiyle korunabilmiştir. 
Böyle bir sonuçta; Azeri Yönetimlerinin petrol menfaatlerini öne 
çıkarmaları etkin olmuştur. Zira, egemen güçlerin petrol işlerinin 
gecikmesine tahammülleri yoktur. Azerbaycan petrol sözleşmelerini 
elinde bir koz olarak tutmakta, buna karşılık, Karabağ’ın gelecekteki 
durumunu görüşmekten kaçınmayarak, Ermeni işgal kuvvetlerinin geri 
çekilmesini ve göçmenlerin yurtlarına dönmeleri konusunda ısrar 
etmektedir. 

Sonuçta, batılı ülkeler bu batı oyunun içine dâhil edilmiştir. 
Anlaşmazlıkların çözümü için anahtar sadece Moskova’da değil, aynı 
zamanda Washington’dadır. 

Güney Kafkasya’nın en önemli siyasal sorunları belirgin bir şekilde 
Ermenistan etrafında dönmekte veya döndürülmektedir. Rusya, 
Ermenistan’ın bağımsızlığından sonraki dönemde bölgesel etkisini 
ermeni diasporasına kaptırmıştır. 

                                                 
*
 Ekonomik ve ticari rakamlar Hazine ve Dış Ticaret Müşteşarlığı’nın verileridir. 
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Diaspora ise genellikle ana bölgede yaşayan kişilerden daha 
radikal davranışlarda bulunmaktadır. Çünkü, riskleri azdır, tuzu kurudur, 
reel ve yerel politikadan habersizdir, yabancı yönlendirmelere açıktır.  

Ermeni diasporasına gelince: 

 Diasporanın nüfusu, Ermenistan’ın nüfusundan fazladır. 

 Ermenistan devletinden ve halkından zengindir. 

 Ermenistan’da büyük çıkarları oluşmuş ve oluşturulmaktadır. 

 Ermenistan’a büyük paralar yatırmışlar, bu paraların önemli bir 
kısmı Karabağ savaş gereçleri için Rusların eline geçmiştir. 

Karabağ Savaşı tüm dünyada söylendiği gibi Karabağ 
Ermenilerinin savaşı değildir. Ermenistan, ABD, AB, Orta Doğu ve diğer 
yerlerden gelen Ermeniler tarafından enerjik bir şekilde desteklenmiştir. 
Ermenistan’ın bağımsızlığının ilk yıllarında kişi başına yapılan hesapla, 
460 dolar ile İsrail’den sonra en fazla ABD yardımı alan ülkedir. Ünlü 
spekülatör G.Soros’un ise Güney Kafkasya’nın da içinde bulunduğu 
Hazar Havzasına 4 trilyon dolar yatırdığını söylemektedir. 

Türkiye’ye karşı yürütülen psikolojik savaşı da böyle 
değerlendirmek gerekir. 

  ABD, AB, İsrail Ermenileri, Lübnan Ermenileri ve Yunanistan 
sözde soykırım iddialarının arkasındadır. Türkiye içinde ise “gidenler geri 
dönsün” kampanyası başta bir kısım medya ve entelleri sarmış, yeni bir 
merkez oluşmaya başlamıştır.  
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GÜNEY KAFKASYA'NIN ENERJİ BOYUTU 

Dr. Necdet PAMİR 

 

 

Kafkasya’nın ve Orta Asya’nın, son yıllarda giderek artan biçimde 
Dünya kamuoyunun gündemine gelmesi, diğer nedenlerin yanı sıra, iki 
tarihsel olaydan kaynaklanmaktadır. Bu tarihsel olaylardan birincisi, 
Sovyetler Birliği’nin dağılması, ikincisi ise 11 Eylül 2001’de ABD’ni hedef 
alan terörist saldırılardır.  

Bu nedenlerden ilki olan Sovyetler Birliği’nin dağılması, bölgeye 
ilişkin bilgilerin dünya kamuoyunda daha yaygın ve serbest 
dolaşmasının ve böylelikle bölge kaynakları üzerinde Sovyet 
egemenliğinin kırılmasının; ikincisi ise, Orta Doğu’ya alternatif 
yaratabileceği düşünülen bu enerji kaynaklarına gereksinimin daha fazla 
ön plana çıkmasına yol açarak, önce uluslararası ilginin artmasının ve 
daha sonra uluslararası yatırımların hızlanmasının zeminini 
hazırlamıştır. 

Kafkasya (ya da Güney Kafkasya) coğrafyasında, bugün bilinen 
petrol ve doğal gaz kaynakları itibarı ile göze çarpan tek ülke 
Azerbaycan’dır. Bunun dışında yer alan ülkeler ise, başta Gürcistan 
olmak üzere, enerji kaynaklarının Rusya’dan geçmeyen alternatif yollarla 
uluslararası pazara ulaştırılmasına yönelik stratejilerde kilit konumda 
olmaları nedeni ile önemlidirler.  

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte; Kafkasya1, Orta Asya ve 
özellikle de Hazar Denizi bölgesinde yer alan zengin petrol ve doğal gaz 
yatakları, başta ABD’li dev petrol şirketleri olmak üzere2, uluslararası 
şirketlerin yoğun ilgisine ve ardı ardına milyarlarca dolarlık projelerin 
devreye girmesine sahne oldu. Kazakistan’ın özellikle petrol rezervleri, 
Türkmenistan’ın doğal gaz rezervleri ve Kafkasya’da yer alan 
Azerbaycan’ın, hem petrol hem de gaz rezervleri, bölgede en fazla 
yatırım cezbeden önemli potansiyel değerler olarak öne çıktı. Orta 
Asya’da yer alan Özbekistan’ın da, Türkmenistan’ınkine yakın ve önemli 
sayılabilecek gaz rezervlerinin varlığına işaret etmekte de yarar vardır. 

                                                 
1
 Kafkasya’da yalnız Azerbaycan’ın petrol ve gaz rezervleri önemli miktardadır. Diğer 

ülkelerde bu kaynaklar, “yok” denecek kadar azdır. 
2
 Sovyetler’in dağılmasının ardından, bölgeye ilk ciddi yatırımı, Kazakistan’ın dev petrol 

sahası Tengiz’e, ABD’li Chevron (daha sonra ChevronTexaco oldu) gerçekleştirmiştir. 
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Bunun ötesinde, Orta Asya ülkelerinden Tacikistan ve Kırgızistan’ın, 
Kafkasya’da yer alan Ermenistan ve Gürcistan’ın, ispatlanmış rezervler 
bakımından pek şanslı olmadığı görülmektedir3. Bu ülkelerden 
Gürcistan, öncelikle Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Hattı ile daha sonra 
bu hatta paralel döşenmesi planlanan Şah Deniz Doğal Gaz Hattı’nın 
geçiş ülkesi olarak, büyük stratejik öneme sahiptir4. Diğer yandan, Rusya 
Federasyonu sınırları içerisinde yer alan Çeçenistan’ın başkenti Grozni 
(yeni adı Covharkale5) de hem Sovyetler döneminden beri önemli bir 
merkez olması, hem de stratejik öneme sahip bir boru hattının (Bakü-
Grozni-Novorossisk) geçiş yolu üzerinde olması nedenleri ile dikkate 
alınmalıdır. 

Varlığı belli başlı birkaç coğrafyaya dağılmış olan ve bu anlamda 
çeşitlendirilmesi daha zor olan petrol ve doğal gaza yönelik tedarik 
mücadelesi; AB, ABD ve başta Çin olmak üzere gelişen Asya 
ekonomileri arasında, önemli bir rekabete ve ciddi bir savaşıma yol 
açacaktır.  

Hazar enerji kaynakları, Dünya kamuoyunun gündemine özellikle 
1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında gelmiştir. Bölge 
kaynakları, her ne kadar Azerbaycan petrolü ve Türkmenistan gazı başta 
olmak üzere, Sovyetler döneminde de önemli kaynaklar olarak devrede 
iseler de, Sovyetler’in dağılmasının ardından, batılı büyük petrol 
şirketlerinin bölgeye odaklanan ilgisine paralel olarak bu kaynaklar, daha 
fazla tartışılmaya ve milyarlarca dolarlık geliştirme ve taşıma 
yatırımlarını cezbetmeye başlamıştır. Altı ayrı hidrokarbon basenini 
barındıran Hazar’ın petrol ve doğal gaz potansiyeli hakkında, birbirinden 
çok farklı rakamlar öne sürülmektedir. Bu farklılıkların temelinde; “olası 
rezerv” ile, “ispatlanmış ya da üretilebilir rezerv” kavramlarının bilinçsizce 
karıştırılması gibi etkenlerin yanı sıra, bu rezervlerden farklı beklentisi 
olan “oyuncuların”, rezervleri olduğundan yüksek ya da düşük gösterme 
çabaları da rol oynayabilmektedir. Örneğin, yabancı yatırımcı şirketleri 
cezbetmek, ya da imzalanacak anlaşmalarda daha iyi koşullar sağlamak 

                                                 
3
 Gürcistan’da gerek Karadeniz kıyısında denizel alanda ve gerekse karasal alanda, 

çeşitli yabancı şirketlerin petrol arama çalışmaları sürmektedir. Ancak, dikkat edileceği 
gibi, biz burada “mevcut” rezervler itibarı ile bir değerlendirme yaptık. 
4
 Diğer yandan, Gürcistan’ın özellikle Karadeniz kıyılarında önemli petrol potansiyeli 

olabileceği değerlendirmesi ile, başta BP olmak üzere uluslararası şirketlerin arama 
çalışmaları yaptığı da bilinmektedir. 
5
 Rusya Federasyonu tarafından adı Grozni olarak belirlenen kente Çeçenler, 

ölümünden sonra Covhar Dudayev’in adını vermişlerdir.  
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isteyen üretici ülkeler, sahalarındaki rezervleri, olduğundan çok daha 
zengin gösterme çabasına girebilmektedirler. Bunun aksine, yatırımcı 
şirketler de gene bu anlaşmalardan elde edebilecekleri karları 
maksimize edebilmek için, rezervleri düşük gösterme ve yatırım 
gereksinimlerini çok yüksek boyutlara/miktarlara çıkarma çabasına 
girebilmektedirler. Bu yaklaşımı, örneğin Bakü-Ceyhan’a yönelik kesin 
bir taahhüde girmeyip, elindeki diğer seçenekleri sonuna kadar zorlamak 
isteyen konsorsiyum (Azerbaijan International Operating Company) 
üyesi bazı şirketler de geçtiğimiz yıllarda göstermişlerdir. Bunların sıkça 
yaptıkları açıklamalarda, “Bakü-Ceyhan hattını, gereken miktarda petrolü 
temin edebilirsek inşa ederiz” dedikleri6 anımsanacaktır. 

Hazar Bölgesi rezervleri için farklı başvuru kaynakları olmakla 
birlikte, bu kaynaklar arasında sıkça başvurulan ABD Enerji Bakanlığı 
istatistikleri, “ispatlanmış üretilebilir petrol rezervleri”ni, 17-33 milyar varil 
olarak vermektedir. Buna karşın, “olası rezervler” (186 milyar varil) de 
hesaba katıldığında, bölgenin ispatlanmış ve potansiyel rezervleri 
toplamı  203-219 milyar varil gibi bir potansiyeli ifade etmektedir.  

Hazar Bölgesi doğal gazı da, dünya talebi açısından çok önemli 
bir kaynak teşkil etmektedir. İspatlanmış ve olası gaz rezervleri birlikte 
dikkate alındığında, Hazar’ın mevcut rezervi ve olası gaz potansiyeli 
toplamı, 560 trilyon kübik fit (16 trilyon metre küp) olarak verilmektedir. 
Bu da, bugün bilinen üretilebilir Dünya gaz rezervlerinin (5501 trilyon 
kübik fit = 156 trilyon metre küp7) % 10,3’üne karşılık gelmektedir. Bu 
zengin kaynaklar, bir yandan üretilecekleri Kazakistan, Azerbaycan, 
Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkelere gerçekten bağımsız 
olabilmelerinin en önemli ön koşulu olan ekonomik gelişmelerinin, temel 
girdisini oluşturacaklardır8. Öte yandan Gürcistan ya da Ermenistan gibi 

                                                 
6
 Örneğin BP, daha önceleri sıklıkla, BTC’nin “ekonomik anlamda yapılabilir olması için” 

en az 6 milyar varil petrole gereksinim olduğunu açıklarken, Azeri-Çıralı-Güneşli (Mega 
Proje) sahalarının toplam rezervini de 4.6 milyar varil olarak bildiriyordu. Şimdilerde BP, 
rezervin 5.4 milyar varil olduğunu açıklamaktadır. Sahalarda yeni kuyular açılıp, yeni 
veriler elde ettikçe, rezervlerin revize edilmesi (artması veya eksilmesi) mantıklı ise de bu 
farklılığı yalnızca “yeni bilgiler” ile açıklamak yeterli sayılmamalıdır. 
7
 BP Statistical Review of World Energy June 2003. 

8
 Burada da, ACG ve BTC örneklerine bakmak yararlı olabilir. Yatırımcı şirketlerin 

verilerine gore, projenin 2005-2024 yılları arasında, BTC Projesi’nin 3 ülkeye 
(Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye) getireceği transit geçiş geliri toplam 2,4 milyar 
dolardır. Sadece Azerbaycan, ACG ve BTC Projeleri’nden toplam 21 milyar dolar gelir 
elde edecektir. (The Implications of BTC; Thomas J. Dimitroff, Legal Manager BTC Co., 
IEA Roundtable on Caspian Oil  Gas Scenarios, 14 April 2003, Florence.)  



 

19 

 

bu kaynaktan yoksun ülkeler9, taşıma güzergahı olurlarsa geçiş ücreti 
elde edecekler ve artan bir jeopolitik önem kazanabileceklerdir. Ve 
nihayet Türkiye gibi hızla gelişen ve enerji talebi büyüyen ülkeler için de, 
hem kaynak çeşitliliği ve arz güvenliğine katkı sağlayacak, hem de bu 
kaynakların Avrupa’ya taşınması sürecinde, ülkemize geçiş ücreti ve 
stratejik değer kazandıracaklardır. Hattın yapımı ile sağlanacak 
ekonomik ve sosyal kazanımlar ve istihdam da, bölge için önem 
taşımaktadır. 

En genel hatları ile değerlendirdiğimizde, Hazar Bölgesi 
ispatlanmış üretilebilir petrol rezervlerinin, (ABD Enerji Bakanlığı 
verilerini esas alırsak) dünya ispatlanmış petrol rezervlerinin (1047.7 
milyar varil) % 1,6’sı ile % 3,2’si gibi mütevazı bir bölümünü 
oluşturduğunu görmekteyiz. Hazar Bölgesi (Türkmenistan ve Özbekistan 
dâhil) ve Asya-Pasifik bölgesi ispatlanmış petrol rezervleri, miktar ve 
maliyetleri açısından bakıldığında, küresel anlamda (bugün için) önemli, 
ancak henüz yaşamsal önemde değildir. 

                                                 
9
 Ermenistan’ın bugün için böyle bir olanağı yoktur. Bu ülkenin transit ülke olabilmesinin 

ön koşulu, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi ve Türkiye’ye karşı 
sürdürdüğü hasmane tutumu terk etmesi ile olanaklıdır. 
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GÜNEY KAFKASYA’DA SOSYAL BOYUT 

Dr. Halit KAKINÇ 

 

 

Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı için dönüm noktası olabilecek 
ağırlıkta, Dağlık Karabağ’daki dramı gözler önüne seren bir gelişme 
oldu. Ermenistan işgali altındaki Hankenti’nde, Şuşa’da, Esgeran’da ve 
Hardut’ta yaşayan 102 Ermeni anne ve 226 Ermeni emekli, Azerbaycan 
Hükümeti’ne “Yardım edin” dilekçesi verdiler. Bu olay, Erivan ve Dağlık 
Karabağ’daki Ermeniler arasında bomba tesiri yaptı ve büyük yankı 
uyandırdı. Demokratik Karabağ İttifakı partisinin Parlamento Grup 
Başkanı Janna Kalstiyan; “bu durum imajımıza uluslararası çapta 
ölümcül darbe vuracak bir olaydır” diyerek Ermeni işadamlarını acil 
yardıma çağırdı. 

Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermeniler’i canından bezdiren ve 
böyle bir yardım çağrısına iten gelişme ise Ermenistan’daki 
yolsuzlukların doğal bir yansıması. Verilere göre Ermenistan’da son 2 yıl 
içerisinde yolsuzluk 3 kat, devlet bütçesinden hırsızlık ve soygun 2 kat, 
rüşvet ise 7 kat artmış bulunuyor. Dağlık Karabağ’a 2003 yılında 
gönderilen 63 milyon dolar, 2004 yılında gönderilen 71 milyon dolar 
tutarındaki yardım paralarının nerelere gittiği bilinmiyor. 

Şamiran Ermeni Kadınları Hareketi Başkanı Maria Nersesyan 
şunları söylüyor; 

“Emekli maaşları ile çocuk yardımı paralarını uzun yıllardır 
alamayan insanların atacakları adımlar, şimdiye kadarki kazanımların 
üzerini çizmek anlamına geliyor.  Bu, fiili olarak, bölge sakinleri 
tarafından Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’ın bir parçası olduğunu itiraf 
eden ve kanıtlayan en ciddi durumdur…” 

Karabağ Teşkilatı eş başkanı Babayan da şu açıklamada 
bulunuyor: “Erivan bizi unuttu. Dağlık Karabağ’ı ancak siyasi 
kampanyalarda hatırlıyorlar. Bizi öz malları gibi kullanıyor, hakaret edip 
aşağılıyorlar. Dağlık Karabağ onlar için rahat ve çok kazançlı bir gelir 
kaynağı oldu.” 

26 Ermeni örgütü daha, benzer bir başvuru için hazırlık yapıyor. 
17 sivil toplum örgütü de, yine Azerbaycan Hükümeti’ne başvuru için 
ortak bir dilekçeye imza atmış bulunuyorlar. 
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Rusya Federasyonu Ermeni Cemaati Başkanı Ara Abramyan, son 
gelişmeleri şu şekilde özetliyor: “Ermeniler, Dağlık Karabağ’ı keskin bir 
bıçak gibi ellerinde çok tuttular. Şimdi bu bıçak kayarak elden çıkıyor ve 
kendi elimizi kesiyor.” 

Bugünkü Ermenistan yönetimi, diasporanın tahriki ile halkın 
çıkarına aykırı bir politika izlemekte olup tüm endüstrisini de başka bir 
devletin-Rusya’nın kullanımına teslim etmiş durumdadır.  

Ermenistan yönetiminin politikaları, Güney Kafkasya’yı 
istikrarsızlık ortamına çekmekte ve bu bölgedeki devletçiklerin 
bağımsızlıklarını sınırlamak isteyen Rusya’ya hizmet etmektedir.  

Ermenistan Millî Hareket Partisi’nin başkanı Levon-er 
Petrosyan’dır. Parti Ocak 2005’te 14. kongresini yapmış ve bir sonuç 
bildirgesi kabul etmiştir. Sonuç bildirgesinin son cümlesi ise şöyledir: 
“Millî Hareket Partisi, hâlihazırdaki rejimin Ermenistan’ı ve Karabağ’ı 
mahva götüren ve millî olmayan anti-demokratik adımlar atmasını, siyasi 
yollardan engellemek niyetindedir.” 

Ermenistan’ın şimdiki başkanı Koçaryan, Rusya’ya tam teslim 
vaziyettedir, şahinler ve diaspora ile iş birliği içindedir, Karabağlı’dır. 

Petrosyan ise Türkiye’deki Ermeniler ile paralel düşünmektedir. 
Türkiye’nin AB’ye üye olmasını ve sınırların açılmasını istemektedir. 
Petrosyan’ın ilk seçimde yeniden başkan olması, Türkiye’nin hayrına 
olacaktır. 

Bu coğrafyadaki nüfus bilindiği gibi değil. 8,2 milyon Azerbaycanlı 
var ama bunların 500 bini Ukrayna’da 2 milyonu Rusya’da, 200 binin 
üzerinde Türkiye’de yaşayan Azeri var. İçerideki Azeri nüfusu 5 milyon, 
BDT ülkeleri araştırma enstitüsünün raporuna göre ise bu rakam 4,5 
milyon. 

Ermenistan’ın nüfusu ise 2 milyondan fazla değil. 

Gürcistan 2 milyonun biraz üzerinde. Osetya’yı, Abhazya’yı 
saymazsak gerçek Gürcü 1 milyon  civarında. Okuma yazma oranı % 
95. Bu oran düşmedi ama kaliteli nüfus yurt dışına çıktı. Aydın vicdanı, 
uzman titizliği kalmadı, tortu kaldı. 

Azerbaycan’da siyasi ortam Elçibey sonrası geriledi. Haydar 
Aliyev’in temel yanlışı Elçibey’in rolüne soyunmak oldu, ikinci Atatürk 
gibi. Babadan oğla başkanlık geçişiminde toplumsal, siyasal, yasal 
reformlar olur diye beklendi ama geçen 14 ay içerisinde bir değişiklik 
olmadı. Oğul Aliyev’in gücü yetmiyor. Yakın gelecek tamamen karanlık, 
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özgür basın yok, bütün gazeteler satın alınıyor. Kayıtlı ve kayıtsız 120 
civarı parti var. Resmî düzeyde Türkiye ile arasında hiçbir problem yok. 
1500 civarında kayıtlı Türk firması var ama ancak 300’ü aktif. Tüm 
bunların sebebi Azerbaycan’daki genel kokuşmuşluk. Orada işlerin 
yürümesi Türkiye’dekinden 100 misli zor. Toplumda asker beni korur 
diye bir bilinç yok, ordu içindeki yolsuzluk sivilden bile kötü. 

İktidar tabanı ise gelenek olarak Türkiye’yi sevmez. Ticari ilişkiler 
% 27’den (1994) % 9’a indi. Ticaretin ağırlığını Rusya teşkil ediyor, 
Tekstilini İran’dan alıyor, İran ise Türkiye’den alıyor. 

Takiyye Azerbaycan’ın sosyo-psikolojik durumu. % 60’ı Şii deniyor 
ama bu rakam biraz abartılı. Azerbaycan’ın kuzeyi tamamen Sünni. 
Karabağ konusundaki İran desteğini halk biliyor. Azerbaycan’ın 
gönlünde ise hep Tebriz yatar. 

Türkiye’de muhalefet ve iktidar da beklenti çok fazla. Temelsiz 
beklentilere karşılık bulamayınca, haksız bir tepkisellik içine giriliyor. Bir 
millet iki devlet söylemleri yapılıyor ama Türkiye’nin özel bir faaliyeti yok. 
En büyük ihtiyaç güven sorununun aşılması. Dış ticaretinde danışmanlık 
yapması, himaye ederek, akıl vererek, yönlendirerek. Sovyet dönemine 
kıyasla eğitim kalitesi düştü. 1993’te 2 bin öğrenci getirilmişti ve çekirdek 
sağlıklı bir grup oluştu. Yeni bir 2-3 bin kişinin gelmesinde fayda var, 
yüksek lisans öğrencilerinin de gelmesi lazım. Devlet kurumlarında 
çalışanların burada staj yapmalarını temin etmek lazım. 

Gürcistan nüfusu ise karmakarışık, gerçek bir mozaik. 
Gürcistan’da Gürcüler ile akraba Kart, Megel ve Svan’lar var. Abhazlar 
ve Osetler’in varlıkları ise çıban başı. Ermeniler, Acaralar, Berzen adı ile 
anılan Rumlar, Yahudiler ve Ruslar da yaşıyor. 

Türk kökenliler ise miktar olarak azımsanmayacak bir varlık 
oluşturuyor. Karapapak veya Terekeme diye adlandırılan boydan 
gelmeler. 1980’lerde 720 bini bulurken, Türkiye ve Azerbaycan’a göçler 
sonucu yarım milyon kalmışlar. 

Konuştukları Türkçe, Türkiye’nin doğu illerinin şivesine yakın. 
Önemli isimler yetiştirmişler. Kaskas Türkleri aydınlanma hareketinin 
öncüsü Mirza Feth Ali Ahundzade ile Azerbaycan’ın millî komünist 
önderi Dr. Neriman Nerimanov, Tiflisli. 1970-1980 yılları arasında 
Azerbaycan’da başbakanlık yapan Hasan Seyidov ile Hasan 
Hasanov’da yine Gürcü kökenli. 

Bir de geride çok azı kalan, eski Sovyet coğrafyasının dört bir 
yanına dağılmış Ahıska Türkleri var. 1944 yılından bu yana vatanlarına 
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dönmeye çalışan bu insanlar, demografik dengenin hepten bozulacağı 
endişesi ile engelleniyor. 

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortaya çıkan cumhuriyetler, 
başkanlık sisteminde karar kıldı. Demokrasi gelenekleri ve köklü siyasi 
partileri yoktu. Totaliter yönetim biçimine alışmışlardı. Bu alışkanlıkların 
üzerinde devlet başkanına da en geniş yetkiler tanınınca, başkanlık 
sistemlerinin en kötü örneği olarak ortaya çıktı. 

Mihail Saakişvili, Gürcistan’ın başında ama karşısında ciddi bir 
blok var. Ülke içindeki genel koşullarda ise ciddi bir değişiklik olduğu 
söylenemez. Liberalleşmenin henüz izine rastlanmıyor, 
demokratikleşmeden iz yok. Yolsuzluk dört bir yanı sarmış, bölücülük 
almış yürümüş. 

Gürcistan’ın dış politikasındaki ABD çizgisinin daha da 
belirginleşeceği ve diğer Cumhuriyetlere örnek olması açısından 
Gürcistan’a vereceği desteğin artacağı düşünülebilir. ABD tarafından 
Gürcistan’a yönelik “pilot Cumhuriyet” uygulamasına tanık olunabilir. 

Bu rahatsızlıklara rağmen kendi sorunlarının bir türlü üstesinden 
gelemeyen Putin’in Federasyonu’nun nasıl bir tutum takınacağını 
kestirmek pek de kolay değildir. ABD karşısında, “kırmızı çizgilerin” 
nerede çekileceğine bir türlü karar veremeyen Moskova’nın bölgeye 
yönelik kararları, “Sarhoş Yürüyüş Modeli”ni andırmaktadır. 

Tiflis’teki iktidar değişikliği, ülkenin dış politikasında önemli bir 
sapmaya yol açmayacağı için Türkiye-Gürcistan ilişkilerini doğrudan 
etkilemeyecektir. Türkiye’nin en dikkatli hareket etmesi gereken konu, 
Acaristan’dır. Türkiye’deki Müslüman Gürcü gruplar, aslında Acaristan 
kökenlidir. Fakat Türkiye’nin Acara ve Abhaz bağımsızlık hareketlerine 
destek vermek gibi bir lüksü olamaz. En basit ifadesi ile Gürcistan’ın 
parçalanması, Türkiye’nin bölgeye yönelik stratejilerini olumsuz etkiler. 
Bu yüzden asla kabul edilemez. 

Acaristan’ın kopması, Cavaheti gibi Ermeniler’in yoğun olarak 
yaşadıkları bölgelerde ayrılıkçı eğilimleri ateşleyebilir. Böyle bir durumda 
kuzeyimizde Gürcistan yerine Rus uydusu Acaristan ve Cavaheti 
Ermenileri’ni buluruz. Bu Türkiye’nin Kafkasya ve Türkistan ile kara 
bağlantısının kesilmesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi projelerin ortadan 
kalkması demektir. 

Burada elbette bizi ilgilendiren Türkiye’nin durumudur. Açık olan 
şudur: Gürcistan’ın parçalanması, Türkiye’yi olumsuz olarak etkiler. 
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GÜNEY KAFKASYA'DA GÜVENLİK BOYUTU 

P.Ütğm. Ufuk CERRAH 

 

 

Güney Kafkasya’nın güvenlik boyutunda güncel analizi konulu 
takdimimi arz ediyorum.  

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile değişen küresel jeopolitik duruma 
paralel olarak Güney Kafkasya, Avrasya coğrafyasındaki jeopolitik 
boşluk alanlarından birisi olarak ortaya çıkmıştır. Güney Kafkasya’nın 
coğrafi konumu ve bu konumun bir sonucu olarak içinde bulunulan 
jeopolitik durum bölgede bir güç mücadelesinin yaşanmasına neden 
olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bu güç mücadelesinin temel 
aktörleri ise; ABD, RF, AB, Türkiye ve İran’dır. 1990’lı yılların başından 
bu yana devam eden bu jeopolitik rekabet bölgede çeşitli güvenlik 
sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bu güvenlik sorunları: 

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu, 
Gürcistan’daki ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya sorunları, 2004 Mayıs 
ayından bu yana çözülmüş gibi görünmesine rağmen Acaristan’daki 
hassas durum, Hazar Havzası enerji kaynaklarının artan önemine 
paralel olarak Hazar Denizi’nin statüsü sorunu ile enerji kaynaklarının ve 
aktarım hatlarının güvenliği sorunu, bölgede belirleyici bir konumda 
bulunan ABD ve RF’nin bölgedeki askerî varlıklarının geleceği ve yeni 
askerî üsler elde etme çabalarıdır.Güney Kafkasya coğrafyasını güvenlik 
açısından analiz ederken dört konuya değineceğim. Bunlardan ilki 
bölgedeki Rus askerî üsleridir. 1993 yılında Kremlin tarafından kabul 
edilen yakın çevre doktrininde BDT sınırlarının RF sınırları olduğu ve 
RF’nin güvenliğinin de bu sınırlardan itibaren sağlanacağı 
vurgulanmıştır. Bu düşünce ile Moskova BDT ülkeleri ile kollektif 
güvenlik antlaşması imzalamış ve bu ülkelerdeki askerî üslerini yeniden 
yapılandırmıştır. Ermenistan’da bulunan 102. Rus Askerî Üssü bu 
anlaşma kapsamındadır. Moskova daha sonra BDT’ye üye olan 
Gürcistan ile 1994’te Askerî İş Birliği Antlaşması imzalamış ve bu ülkede 
de askerî üsler elde etmiştir. RF’nin Azerbaycan’da Gebele Askerî Radar 
Üssü bulunmaktadır. Yapılan anlaşmalarla RF, G. Kafkasya’daki askerî 
varlığını 2025 yılına kadar koruma fırsatı yakalamıştır. Avrupa 
Konvansiyonel Kuvvetlerinin Güney Kanadı’nın kotası, Gürcistan ve 
Ermenistan’daki Rus Askerî Üslerini de kapsamaktadır. Azerbaycan’daki 
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Gebele Askerî Radar Üssü ise Avrupa Konvansiyonel Kuvvetleri Kotası 
içinde yer almamaktadır. 1999 yılında İstanbul’da yapılan AGİT 
Zirvesinde uluslararası baskılar sonucunda Moskova Vaziani ve 
Gudauta’daki askerî ekipmanını Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler 
Antlaşması’na uygun olarak, 2000 yılı sonuna kadar çekmesine rağmen 
son zamanlarda Moskova bu iki üssü kullanmaya devam etmek istediğini 
dile getirmeye başlamıştır. Hatta daha önceki vaatlerinin aksine, Batum 
ve Ahılkelek Askerî Üslerinin kapatılması ile ilgili görüşmeleri de 
kesmiştir. Moskova bu duruma gerekçe olarak Gürcistan’ın siyasi açıdan 
istikrarsız ve güvensiz ortamında bu askerî üslerin bir istikrar unsuru  
olduğunu ileri sürmektedir. Bu kuvvetlerin büyük bir kısmı Ermenistan’da 
bulunmaktadır. Bu unsurlar, G. Kafkasya’daki güvenlik denkleminin 
önemli parametreleri arasında yer almaktadır.  

İkinci olarak değineceğim konu ise; ABD’nin bölgedeki askerî 
varlığıdır. ABD, 11 Eylül 2001’den sonra Merkezi Avrasya’da elde ettiği 
kazanımlarını korumak için Orta Asya’da ve G. Kafkasya’da askerî üsler 
kurma ihtiyacı hissetmiştir. Bu kapsamda ABD, üç G. Kafkasya ülkesine 
büyük önem vermiş ve bu ülkelerle yakın iş birliği geliştirmeyi 
hedeflemiştir. Ermenistan’ın stratejik ortak olarak RF’yi görmesi, 
Washington’u Gürcistan-Azerbaycan eksenine yöneltmiştir.  

ABD, Gürcistan-Azerbaycan ekseni üzerinden Merkezi Avrasya’da 
etkinlik sağlamak için Türkiye’yi ortak olarak yanına almak istemiş ve 
NATO’yu bu bölgede bir araç olarak kullanmayı düşünmüştür. Bölge 
ülkelerini NATO’nun BİO projesine dâhil etmiştir. Nisan 2002 yılında RF 
ile Gürcistan arasında çıkan Panki Vadisi sorununda ABD, Gürcistan’ı 
desteklemiş ve iki ülke arasında Gürcistan’ın sınır güvenliğinin 
sağlanması ve silahlı kuvvetlerinin yenileştirilmesi için 64 milyon $ 
bütçeli eğit-donat projesi geliştirilmiştir. Moskova yönetimi 
Washington’un Gürcistan’a olan askerî desteğinden ve NATO ile Tiflis 
arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olmaktadır. Diğer taraftan 2004 yılı 
içinde Washington’un Azerbaycan’dan askerî üs talebi tekrar gündeme 
gelmiştir. H. Aliyev gibi İ. Aliyev de politik geleceğinin Moskova ile 
Washington arasında denge politikası izlemesine bağlı olduğunu 
bilmektedir. Aliyev, Washington’un askerî üs talebi gündeme gelince 
hem Moskova’yı hem de Tahran’ı endişelendirmemek için Ağustos 
2004’te Millî Güvenlik Kanununda değişiklik yaparak yabancı ülke 
askerlerinin Azerbaycan sınırları içinde konuşlandırılmasını 
yasaklamıştır. Bu kanun ABD için müzakere şartlarını daha da 
zorlaştırmıştır.  
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Üçüncü olarak enerji güvenliği konusuna değineceğim. Enerji 
güvenliğinin iki boyutu bulunmaktadır. Birincisi kaynak alanlarının 
güvenliği, ikincisi ise enerji kaynakları aktarım hatlarının güvenliği. Ünlü 
stratejist Brezezinski bu bölge ile ilgili şöyle bir değerlendirme 
yapmaktadır. “...Sınırlı büyüklüğüne ve ufak nüfusuna karşın dev enerji 
kaynaklarıyla Azerbaycan da jeopolitik olarak önemlidir. O, Hazar Denizi 
dibindeki, Orta Asya’daki zenginlikleri içine alan bir şişenin mantarıdır. 
Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlığı ve Hazar havzası enerji 
kaynaklarının değeri Azerbaycan’ın tamamen Moskova’nın kontrolüne 
girmesi durumunda hiçbir anlam taşımaz...” Bu isabetli değerlendirmeye 
şöyle bir katkı yapmak istiyoruz. Gerek Türk Cumhuriyetleri’nin 
bağımsızlığı gerekse Hazar Havzası enerji kaynaklarının uluslararası 
piyasalara istikrarlı bir şekilde aktarılması açısından Gürcistan da 
stratejik bir öneme sahiptir. Gürcistan Güney Kafkasya ülkeleri arasında 
açık denizlerle bağlantısı olan tek ülkedir. Ermenistan’ın Türkiye ve 
Azerbaycan’la olan ilişkileri düşünüldüğünde, RF ve İran’ın bölgeye 
yönelik politikaları dikkate alındığında bu önem daha iyi anlaşılır. Bu 
nedenle; Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol hattının geçtiği güzergahta 
Azerbaycan’daki Lezgi Sorunu ve Gürcistan’ın Cevahetya bölgesindeki 
Ermeni sorunu hattın güvenliği açısından öncelikle takip edilmesi 
gereken konulardır. Projenin gündeme geldiği günden bu yana projeye 
karşı olanlar tarafından bu güzergahta çeşitli güvenlik sorunları 
çıkartılmıştır. Bütün bunları dikkate alarak gelecek dönemde, bölgenin 
politik-askerî bir dinamizm yaşayacağını öngörmekteyiz. 

Son olarak değineceğim konu ise bölgenin iç dinamikleridir. 
Güney Kafkasya’ya yönelik olarak bir güvenlik stratejisi oluştururken 
öncelikle dikkate alınması gereken konu bölgenin etnik yapısının 
çeşitliliğidir. Bu yapı çok iyi okunmalı ve bilinmelidir. Bu konuda en zayıf 
halkayı oluşturan ise Gürcistan’dır. Gürcistan bu nedenle siyasi 
bütünlüğünü sağlayamamaktadır. Gürcistan-Abhazya Özerk Cumhuriyeti 
sınırında 1994’ten bu yana RF liderliğindeki BDT Barış Gücü 
bulunmaktadır. G. Osetya-Gürcistan sınırında da RF liderliğindeki Gürcü 
- Rus - K. Oset ve G. Oset askerlerinden oluşan BDT Barış Gücü 
bulunmaktadır. Bu, iki bölge “de facto” bağımsız birer devlet olarak 
ortaya çıkmıştır. Cevahetya Bölgesinde bulunan Ermeniler ise bölgedeki 
Rus askerî üssüne de güvenerek merkezden bağımsız hareket 
etmektedirler.    

Sonuç olarak; Güney Kafkasya’da yaşanan jeopolitik rekabet 
bölgede gerçek bir güven ortamının oluşmasını engellemektedir. Güney 
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Kafkasya’daki sorunların nihai bir çözüme ulaştırılması ABD, RF, AB, 
Türkiye ve İran gibi bölge dışı aktörler ile bölge içi aktörlerin 
(Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan) ortak bir noktada buluşması ile 
mümkün olabilir. Bunun için de bu aktörleri içine alacak bir Kafkasya 
İstikrar Paktı’nın oluşturulmasının uygun olacağını düşünüyorum. Bu 
istikrar paktının Karadeniz Havzası üzerinden Balkanlara ve Hazar 
Havzası üzerinden de Orta Asya’ya entegre edilmesinin, 21’nci yy’da 
Avrasya’nın güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını 
değerlendirmekteyim. 

Arz ederim. 
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RUSYA FEDERASYONU’NUN  
GÜNEY KAFKASYA POLİTİKASI 

Yrd. Doç.Dr. Gamze KONA 

 

 

Sunumumu üç bölümde yapacağım. Birinci bölüm Rusya 
Federasyonu’nun Kafkasya politikasını belirleyen faktörler. Bu 
faktörlerden birincisi Kafkasya’nın coğrafi konumu. Kafkasya bir geçiş 
bölgesi konumundadır. RF’nin denizlere açılmasını sağlar. Ayrıca, Orta 
Asya’da üretilen petrolün batı pazarlarına ulaşması açısından önemli bir 
coğrafyadır. Ekonomik açıdan RF bölgeyi yaşamsal çıkar alanı olarak 
görmektedir. Bu nedenle diğer bölgelerden biraz daha fazla önem 
atfetmektedir. Hazar petrolleri RF açısından önemlidir. Gürcistan, Rusya 
açısından denizlere bağlantı yönüyle önemli niteliğe sahiptir.  

1991 sonrasında Rusya bölgedeki önemli limanlarını ve enerji 
inisiyatifini kaybetmiştir.  1991-1993 dönemi Kafkasya’ya bakış 
açısından incelendiğinde RF açısından stabil bir dönemdir. Bu dönemde 
Batı kaynaklarının Rusya’ya akması nedeniyle RF yakın çevresiyle fazla 
ilgilenmemiştir.  

1994’ün başından itibaren yakın çevresiyle çok ilgili bir RF ortaya 
çıkmıştır. Burada yakın çevre olarak kastedilen doğu Avrupa hariç 
RF’nin bir Avrupalı devlet gibi davranabileceği Orta Asya ve Kafkasya 
bölgesidir.  

1994 sonrasında RF, liberal bir imparator görünümüne 
bürünmüştür. Liberal imparator RF iç siyaseti ve dış politikayı 
denetlemeye başlamıştır. 11 Eylül’de bölgede doğan güç boşluğunu 
değerlendirmek adına ABD’nin bir takım girişimleri olmuştur. Orta 
Asya’da üç ülkede askerî üs yapılanmalarına gitmiş ve Kafkasya’da bir 
takım faaliyetlere girişmiştir. 11 Eylül sonrası RF, 1994-2001 
dönemindeki kadar keskin bir yapıya sahip olmamıştır. Çünkü RF’yi 
bağlayıcı şeyler mevcuttur. RF, ABD’nin bölgedeki varlığına daha 
yumuşak bakıyor ancak her zaman temkinli. 2001 sonrası RF dış 
politikası tedirginliklerle doludur. RF’nin eli kolu bağlıdır. 

RF’nin Kafkasya ilişkilerini etkileyen ikinci faktör, Kafkasya 
bölgesinde etkinlik kurmak isteyen devletlerdir. Üç devlet çok faal 
Kafkasya’da; İran, Türkiye ve ABD. ABD’nin 11 Eylül öncesi bölgede 
konuşlanması ve olayları yönlendirmesi ile 11 Eylül sonrası tutumu 
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farklıdır. 11 Eylül öncesinde Rusya’nın güçlenmesini istemeyen bir ABD 
var ve bütün faaliyetlerini buna göre yürütüyor. 11 Eylül sonrası ise 
Rusya’nın güçlenmesini önlemeye çalışan değil, güç boşluklarını bizzat 
kendisi  doldurma eğiliminde olan bir ABD görüyoruz.  

RF’nin bölgedeki politikalarını etkileyen üçüncü unsur, NATO’nun 
genişlemesidir. RF, NATO’nun genişlemesinden gayet rahatsız. Çünkü, 
NATO yanı başına kadar geldi.  

Dördüncü unsur Putin’in politikasıdır. Putin, kimi çevrelerce çok 
eleştirilse de Rusya için çok uzun zaman sonra gelen büyük bir fırsat 
olarak değerlendiriliyor. Putin; iktidara gelmesinden bu yana çok ciddi bir 
halk desteği sağlamıştır. Daha sonra federe bölgeleri ayırmış ve merkezi 
idareyi güçlendirmeye çalışmıştır. Yakın çevre odaklı bir dış politika 
yürütmüştür. Her attığı adım her şart altında yakın çevreyi dikkate alan 
yöndedir.  

Bir sonraki unsur RF’nin yeni dış politika doktrinidir. Yeni dış 
politika doktrininde, Rusya’nın, yakın çevresindeki ülkelerde  büyük 
ekonomik çıkarlarının olduğu ve bu ülkelerde bulunan Rus azınlıkların 
statükolarının korunması gerektiği ifade edilmektedir. Rusya, yeni 
güvenlik doktrinine göre yakın çevresi söz konusu olduğunda her türlü 
önlemi almaya kararlı olduğunu ve  hiçbir yaptırımdan kaçınmayarak, 
nükleer silahlarını kendisi ve müttefiklerine karşı konvansiyonel bir 
harekette de kullanabileceğini ifade etmektedir. 

Bir diğer unsur Çeçenistan’dır. Çeçenistan petrol açısından 
önemlidir ve Kafkasya’daki, Orta Asya’daki boru hatlarının büyük 
çoğunluğunun geçiş hatları üzerindedir. 

RF’nin Kafkasya politikasını belirleyen bir diğer unsur Bağımsız 
Devletler Topluluğu’dur. RF, BDT’yi güvenlikte, ekonomide ve siyasi 
alanda tek sorumlu olacak  bir yapıya kavuşturmak istiyor. Bu 
NATO’nun, AKKA’nın sunduğu bir takım kısıtlamaları istememesi 
anlamına gelmektedir. Yine aynı şekilde Rusya tarafından dış güçlerin 
bölgede istenmemesi anlamına gelmektedir. Bizim bu durumu 
okumamız şu şekildedir; Rusya çok yakın bir gelecekte eski yaşam 
alanında yeniden bir yaşam patronu hâline gelebilecektir.  

Şimdi maddeler hâlinde Rusya Federasyonu’nun Kafkasya 
politikasından bahsetmeye çalışacağım.  

1. Rusya Federasyonu, Kafkasya’yı istikrarlı kılmak istiyor. 
Böylece, güney bölgesinin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. 
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2.  İkili ve çoklu anlaşmalarla bölgede bir  barış kuşağı yaratmak 
istiyor. 

3. Kafkasya topraklarının uluslararası terör ve Çeçenistan’a 
destek olarak kullanılmasını engellemek istiyor.  

4. Kafkasya’da etnik kökenli  çatışmaları önlemek istiyor. 

5. Bölgede batılıların hâkimiyetinin mümkün olduğu kadar 
sınırlandırılmasını istiyor. 

6. Türkiye’nin bölge ülkeleri ile ilişkilerinin yoğunlaşmamasını 
istiyor. İran’ı ise bölgede hiç istemiyor.  

7. Hazar petrollerinin çıkarılmasında ve dağıtımında en etkili 
devlet olmak ve  Hazar Denizinde serbest denizcilik anlayışının 
geliştirilmesini istiyor. 

8.  Kafkaslarda demokrasinin geliştirilmesini istiyor.  

9. Göç sorunun yaratacağı sınır ötesi çatışmaları engellemek 
istiyor. 

10.  BDT’yi siyasi, askerî ve ekonomik bir blok hâlinde 
yapılandırmayı amaçlıyor.   

Şimdi, gelecekte RF’nin gelecekteki politikası ne olabilir bunu 
anlatmaya çalışacağım. Çok yakın bir gelecekte RF ile Ermenistan 
arasında bölgede etkinlik kurmak isteyen devletlere karşı stratejik bir 
ortaklık bekliyorum. Bu ortaklık siyasi ve ekonomik başlayıp askerî 
ortaklığa dönüşebilir.  

İkinci olarak RF, Abhazya ve Güney Osetya ayrılıkçı hareketlerini 
destekleyerek bağımsızlılarını kazanmalarını sağlamak ve böylelikle 
Gürcistan üzerinde etkisini arttırmak isteyebilir. 

Üçüncü olarak, eski Sovyet  bölgeleri ile  tekrar birleşme 
taleplerini kabul edebilir. Nitekim, Ağustos’ta böyle bir yasa tasarısı 
sunuldu. Bazı bölgeler birleşme taleplerini kabul ederek Kafkasya 
bölgesinde genişleme imkânına sahip olabilir.  

Dördüncüsü, BDT yapılanmasını siyasi ve ekonomik değil sadece 
askerî bir yapılanmaya dönüştürebilir.  Bu durum, NATO’nun da diğer 
büyük güçlerin de etkinliğini azaltacaktır.  

Beşinci olarak, Kafkasya’da etnik ve dinî bazlı bazı faaliyetleri 
bahane ederek Gürcistan ve Ermenistan’daki askerî üslere ilave olarak 
bölgede yeni askerî üsler açabilir. Bu üsleri de terörle mücadele merkezi 
şeklinde lanse edebilir.  
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Altıncı olarak, yakın çevredeki devlet başkanlığı seçimlerinde 
kendine yakın ve Rusya’nın çıkarlarını koruyabilecek liderleri getirebilir. 

Yedinci olarak, Kafkasya’da bir iç operasyonla çok çektiği 
pragmatik batıcı grubu bu bölgeden elimine edebilir ve bu bölgede ve 
Orta Asya’da Rusya taraftarı bir yapı oluşturabilir 

Son olarak, RF Çeçenistan’a yeni bir operasyon icra edebilir ve 
bunu müteakip Gürcistan’ı hedef alabilir. 
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İRAN’IN GÜNEY KAFKASYA POLİTİKASI 

E.Büyükelçi Turgut TÜLÜMEN 

 

 

Kafkasya bölgesi kanımca dünyanın odak bölgesi hâline 
gelmektedir. Bana kalırsa Türkiye’nin biraz doğusuna gidip bir daire 
çizdiğimizde ise o dairenin içine giren bölge, gelecekte dünyanın odak 
bölgesi olma eğilimindedir. Bölge için dört ülke önemlidir:  Rusya, 
Amerika, Türkiye ve İran. Avrupa Birliği’nden de bahsedilmektedir ancak 
Avrupa Birliği ekonomik ve ticari açıdan ilgi göstermektedir. Bugüne 
kadar askerî ya da stratejik açıdan ilgisini ben şahsen görmedim. 
Tarihsel açıdan baktığımızda Rusya ve İngiltere var. Devamlı kaybeden 
iki devlet var; Osmanlı ve Pers imparatorlukları. Bugün ise biraz farklı bir 
durum söz konusu, Türkiye ve İran ön plana çıkmaktadırlar. Biraz da bu 
yüzden iki ülke arasında çatışma denemese de bir sürtüşme ortamı 
mevcuttur. Hâlbuki, Şah döneminde iş birliği ortamı mevcuttu. CENTAO 
ve Sadabat Paktı bu iş birliğine örnek olarak verilebilir. Ancak o günkü iş 
birliği, İran nüfusunun yüzde 40’ını Azeri ve Türklerin oluşturmasına 
rağmen  bugün bu yapı mevcut değildir.  

İki ülkeyi birbirine hasım gibi gösteren bazı noktalar vardır. 
Bilindiği gibi hem Kafkasya’da hem de İran’da bulunan Türk nüfus, iki 
ülkeyi karşı karşıya getiren bir husus. Diğer bir nokta da iki ülkeyi karşı 
karşıya getiren Sünni-Şii çatışmasıdır.  

Petrol ve doğal gaz boru hatları bir diğer çatışma noktası olarak 
ortaya çıkabilmektedir. Şah döneminde petrol üretimi açısından önde 
gelen bir ülke olan İran, devrim sonrasında grevlerden etkilendi ve 
bundan sonra üretim açısından bir daha eski dönemdeki performansına 
ulaşamadı. Önceden Basra Körfezi üzerinden tankerlerle batıya petrol 
aktarılırken, bugün Hazar petrolleri ve boru hatlarının devreye girmesi ve 
Rus doğal gazının Türkiye üzerinden ulaştırılması projeleri İran’ın 
konumunun zayıflamasına neden olmuştur.  

İran hiçbir zaman Rusya ile tarihî çatışmalarını unutmamaktadır. 
Tarihte İran, Rusya’ya karşı devamlı surette toprak kaybı yaşamış ve 
Rus etkisi, İran’ın üzerinde sürekli hissedilmiştir. Ancak, devrim 
sonrasında her ne kadar devrimcilerin aşırı dinci ve sağcı oldukları 
düşünülse de devrimi gerçekleştiren gençlerin sol görüşlü olduğuna ve 
Tudeh Partisi’nin devrimdeki etkisine ilişkin hikayeleri hep duydum. 
Devrim sonrasında Sovyetler Birliği ile İran arasında özel bir ilişki 
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gelişmiştir. Bu özel ilişkilerin yansıması İran’ın Sovyet silahlarına sahip 
olmasına ve nükleer program geliştirmesi şeklinde olmuştur. İkinci olarak 
Kafkasya’da Türkiye’nin önünü kesme konusunda iki ülkenin iş birliği 
yapma girişimleri görüldü.  Azerbaycan’da yaşanan Dağlık Karabağ 
Sorunu ve Rusya ile İran’ın bu konuda Türkiye’ye karşı iş birliği 
sonucunda,  Türkiye’nin bölge ile kolaylıkla kurabileceğini sandığı ilişkiler 
fiziki şartlar nedeniyle zorlaşmıştır.   

İran’ın Kafkasya üzerindeki ilgisinin bir özelliği de Ermeniler ve 
Ermenistan ile iyi ilişkiler içinde olmasıdır. Ben İran’da görevli iken, 
çoğunluğu Tahran’da olmak üzere, ülkenin batı kentlerine dağılmış 
vaziyette, dört yüz bin civarında Ermeni yaşıyordu. Hepsi sanat ve 
ticaretlerini rahatlıkla yürütüyordu. 24 Nisan yaklaşırken başlattıkları 
Türkiye aleyhtarı beyanat, yayın ve gösterilere yerel makamlarca bir 
yasaklama getirilmezdi. Ermenilere her devirde sempati ile bakmış olan 
İran, Karabağ sorunu dolayısıyla çıkan savaşta Ermenilere yardım 
etmekten çekinmemiştir. Bugün de, Türkiye’ye giriş kapıları kapalı 
olduğu için, dış dünya ile bağlantı kurmakta zorlanan Ermenistan’ın 
ihtiyacı olan her türlü ihtiyaç maddelerinin, silah ve cephane dâhil, İran 
toprakları üzerinden sevkine göz yumulduğuna dair haberler Batı 
basınında yer almaktadır. 

İran-ABD ilişkileri bozuk olduğu sürece İran’ın Rusya ile giriştiği bu 
oyunu Türkiye’nin bozması nispeten kolaydır. Nitekim, Türk-Rus ilişkileri 
geliştikçe yavaş yavaş bu oyunun önünün kesilebileceği belirtileri 
artmaktadır. Fakat, Türkiye’nin Rusya ilişkilerini geliştirme yolunda hem 
Kafkaslar’da hem de Çeçenistan’a ilişkin konularda Rusya ile ihtilafa 
düşmemesi gerekmektedir.  

İran bugün sanıldığı gibi çok güçlü değildir.  Bir takım silahlar 
üretmekte ve nükleer silah yapma noktasına geldiği 
değerlendirilmektedir. Bu nükleer silahların kullanım noktasının da İsrail 
olduğu değerlendirmeleri yapılmaktadır.  

İran’ın Bush’un ikinci defa seçilmesi sonrası doğrudan doğruya bir 
hedef hâline gelebileceği konusunda belirtiler mevcuttur. Ancak, İran’ın 
Irak gibi karadan işgalinin mümkün olmayacağı değerlendirmesi 
yapılabilir. Zira İran Türkiye’nin iki misli bir alana sahiptir. Fakat İran’ın 
üzerinde sallanan Demokles’in asıl kılıcı İran’ın Yugoslavya’da olduğu 
gibi içten parçalanması durumudur. Bu fikir sadece bana sadır olmadı. 
Benzer görüşlerin bir sürü batılı yayın organında seslendirildiği 
görünmektedir. İran’ın kuzeyinde bulunan ve yoğunlukla Azeri asıllı 
insanların yaşadığı bölgede gaz, Azerbaycan’da ise petrol 
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bulunmaktadır. Bu iki coğrafyanın birleşmesi ihtimali bu parçalanma 
senaryolarının temelini oluşturmaktadır. Bu durumun gerçekleşmesi 
neticesinde Azerbaycan enerji açısından çok güçlü bir ülke olabileceği 
gibi, açılan koridor sayesinde Türkiye, Çin’e kadar bölge ile fiziki olarak 
bir geçiş koridoruna sahip olabilecektir.  

Kafkasya’da İran’ın atak olması zordur. İran her zaman Amerika’yı 
izlemekte ve ABD’den gelebilecek bir hareketi beklemektedir. Şayet bu 
bölge dünyanın odak noktası hâline gelmişse, bu bölgede ABD’nin ilgisiz 
kalacağını beklemek mümkün değildir. Böyle olunca orası her anlamıyla 
en kritik, belki de savaşa en yakın bölge konumuna gelmektedir. Büyük 
Orta Doğu projesini ortaya atan bir süper gücün kafasında bir takım 
alternatifler olduğu değerlendirilmektedir.  

Ancak İran ile ABD’nin ilişkilerinin iyileşmesi de göz önüne 
alınması gereken bir ihtimaldir. Zira, İran da en az Türkiye kadar stratejik 
önemi olan bir ülkedir ve devrim sonrasında dahi ABD, İran ile ilişkilerini 
tümüyle kesmemiştir. 

Konu Kafkasya olduğunda İran kilit bir ülkedir. Zira, İran’ın ne 
olacağı, başına neler gelebileceği oldukça önemli bir konudur. 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÜNEY KAFKASYA POLİTİKASI 

Dz.Ütğm.Haşim TÜRKER 

 

 

Avrupa Birliği (AB)’nin Güney Kafkasya devletleri ile ilişkileri 
başlığı kendi içinde bir takım çelişkiler taşımaktadır. Zira, AB’nin sui 
generis yapısı nedeniyle kurumsal açıdan bakıldığında tüm AB üyesi 
ülkelerin çıkarlarını savunan ve görüş birliği içinde hareket etmelerini 
sağlayan bir yapı henüz sağlanamamıştır.  

Diğer taraftan bakıldığında, Güney Kafkasya olarak tanımlanan 
bölgedeki devletler arasında ve her bir devletin içindeki anlaşmazlıklar 
ve çatışmalar nedeniyle bölgeden bir bütün olarak söz etmek 
güçleşmektedir. 

Dünya üzerinde etkinliği her geçen gün artan AB, uluslararası 
hukuk, insan hakları, eşitlik ve çok taraflılık ilkelerini ön plana çıkarması 
sayesinde birçok devlet tarafından saygı duyulan ve güvenilen bir 
örgüttür. Uluslararası hukuku ön plana çıkarması, AB’nin faaliyetlerine 
meşruiyet kazandırmaktadır. Bu durum AB’nin  anlaşmazlıkların 
çözülmesi hususunda her geçen gün daha fazla tercih edilen bir örgüt 
hâline gelmesini sağlamaktadır. Ancak bugün, AB’nin sorunlara çözüm 
bulmada kullanabileceği araçlar daha ziyade iktisadidir. 

Güney Kafkasya’daki devletler açısından AB, aralarındaki 
sorunların özellikle de kendi ülkeleri içindeki sorunların çözülmesi 
açısından tercih edilir bir ortak konumundadır. Ancak bu bölgedeki 
sorunların karmaşıklığı ve sorunlara başta bölge güçleri olmak üzere 
büyük güçlerin de ilgili olması AB açısından bir engeldir. Soğuk Savaş 
sonrası Balkanlar’da ortaya çıkan çatışmalar AB’nin Güney Kafkasya’ya 
ilgisinin zayıf kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle AB’nin bölgeye 
yönelik politikaları 1999 Lüksemburg Zirvesi’ne kadar son derece kısıtlı 
olmuştur.  

1991-2000 yılları arasında AB, bölgedeki devletlere bir milyar 
avronun üzerinde kaynak ayırmış, ancak arzuladığı sonuçları elde 
edememiştir. Buna rağmen AB bölgeden çekilmemiş, desteğini siyasi 
boyuta taşımıştır. 07 Temmuz 2003 tarihinde AB, Güney Kafkasya özel 
temsilcisi olarak Finlandiyalı Heikki Talvitie’yi atamıştır. Özel temsilcinin 
değişik devletlerin dönem başkanlığında bölgeye ilişkin farklı politikalar 
uygulanmasını önleyeceği ve AB’nin bölgedeki temel hedefleri 
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doğrultusunda izlenecek politikalarda devamlılığı sağlayacağı 
düşünülmektedir.   

AB’nin bölgedeki temel hedefleri, 

- Bölge devletlerini başta hukukun üstünlüğü, insan hakları, iyi 
yönetişim, kalkınma ve yoksulluğu azaltma olmak üzere siyasi ve iktisadi 
reformlar geliştirme yolunda desteklemek, 

- Mevcut mekanizmalar ile uyum içinde bölgede çatışmaları 
önlemek, çatışmaların çözümlerini desteklemek, mültecilerin ve 
kaçkınların dönüşüne yardımcı olmak, 

- Bölgeye komşu önemli oyuncularla yapıcı bir biçimde birlikte 
hareket etmek, 

- Bölgedeki devletler arasında iktisadi alanda, enerji ve ulaşım 
alanlarında gelecekteki iş birliğini teşvik etmek, 

- AB’nin bölgedeki etkinliğini ve varlığını arttırmak şeklinde 
sıralanabilir. 

AB bu temel hedeflere ulaşmak amacıyla şimdiye kadar değişik 
projeleri hayata geçirmiştir. Son olarak 2004 Haziran’ında Güney 
Kafkasya devletlerinin de Avrupa Komşuluk Politikası’na dâhil 
edilmesine karar verilmiştir. Şimdi, bugüne kadar gerçekleştirilen ve hâlâ 
devam eden programları ve bu kapsamda AB’nin faaliyetlerini ayrı ayrı 
inceleyelim. 

Avrupa Komisyonu Delegasyonu 

Delegasyon Avrupa Komisyonu’nun diplomatik bir misyonu olarak 
Gürcistan ve Ermenistan’da faaliyet göstermektedir. Merkezi Tiflis’te 
bulunan delegasyonun Erivan’da bir ofisi mevcuttur. Delegasyonun 
amacı Ermenistan ve Gürcistan’da  AB politikalarının yürütülmesini 
sağlamak ve bu ülkelerdeki gelişmeleri ve politikaları takip ve analiz  
ederek düzenli raporlar hazırlamaktır. 

Ortaklık ve İş Birliği Anlaşması (PCA-Partnership And 
Cooperation Agreement) 

Anlaşmalar TACIS ve TRACECA projelerinin alt yapısının yasal, 
iktisadi ve mali alanda kurulması amacıyla oluşturulan anlaşmalardır ve 
her ülkeyle ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu anlaşmalar askerî olmayan 
alanlarda iş birliğini kapsamaktadır. Güney Kafkasya devletleri ile bahse 
konu anlaşmalar 1 Temmuz 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

TACIS (Technical Assistance to CIS) Programı 
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Program, SSCB’nin dağılması sonrasında ortaya çıkan yeni 
devletlerin ve Moğolistan’ın dâhil olduğu ve 1991 yılında AB tarafından 
başlatılan bir programdır. Programın başlıca amacı AB ile bahse konu 
devletler arasındaki iktisadi ve siyasi ilişkilerin verimli ve uyumlu bir 
biçimde gelişmesi yoluyla, bu ülkelerde siyasi özgürlük ve iktisadi refahın 
gelişmesini sağlamaktır. TACIS bu hedeflere ulaşmaları amacıyla 
devletlere finansman sağlamaktadır. TACIS kapsamında şimdiye kadar 
Azerbaycan’a 96,5 milyon avro, Ermenistan’a 68,9 milyon avro, 
Gürcistan’a 84 milyon avro yardım yapılmıştır. 

TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) (Yeni İpek 
Yolu) 

Bu proje 1993 Mayıs’ında başlatılmıştır. Projenin amacı, 

a. Batı Avrupa ile bölge arasındaki bağlantıyı güçlendirmek ve 
Rusya üzerinden ilerleyen kuzey koridoru ile Türkiye-İran üzerinden 
ilerleyebilecek güney koridoruna alternatif yaratarak bölge ülkelerinin 
bağımsızlığını güçlendirmek, 

b. Bölge ülkelerinin ekonomilerini geliştirmek, 

c. Bölgesel iş birliği ve istikrarı güçlendirmek, 

ç. Bölgenin mineral ve enerji potansiyelini geliştirmek olarak 
özetlenebilir. 

ECHO (European Community Humanıtarian Office) Programı 

Program 1993 yılında başlamıştır. Programın başlıca odaklandığı 
konu SSCB’nin dağılmasının ortaya çıkardığı sıkıntılar ve iç savaşın 
etkileri ile başa çıkmaktır. Bu kapsamda Azerbaycan 82,67 milyon avro,  
Ermenistan 67,75 milyon avro, Gürcistan ise 91,35 milyon avro yardım 
almıştır. 

FSP (Food Security Program) Programı 

Programın amacı, ulusal hükümetlerin yapısal düzenleme 
çabalarını desteklemek ve Yoksulluğu Azaltma Strateji Belgesi’nin 
uygulanmasını sağlamaktır. Program kapsamında Azerbaycan’a 87 
milyon avro, Ermenistan’a 51 milyon avro, Gürcistan’a ise 84 milyon 
avro yardım yapılmıştır. 

EFA (Exceptional Financial Assistance) Programı 

Program ödeme dengesinin sağlanması ve bütçeye yardım 
sağlama programıdır. EFA’nın amacı siyasi ve iktisadi reformların 
desteklenmesi olarak özetlenebilir. EFA, IMF ve Dünya Bankası ile 
ortaklaşa yürütülmektedir. Program genellikle uzun vadeli borç, hibe 
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yada her ikisinin bir bileşimi şeklinde geçekleşir. Bu yardımın 
gerçekleşmesi için yardımın yapılacağı devletin bir takım siyasi ve 
iktisadi şartları yerine getirmesi beklenmektedir. 1998-2004 döneminde 
Gürcistan 110 milyon avro borç ve 65 milyon avro hibe almıştır. Aynı 
dönemde Azerbaycan 30 milyon avro yardım almış, Ermenistan ise 
1994-2001 yılları arasında 17,7 milyon avro yardım almıştır. 

EIDHR (European Initiative for Democracy and Human Rights) 

Program 1994 yılında başlatılmıştır. Bu program AB üyesi 
olmayan ülkelerde insan hakları ve demokrasiyi teşvik etmek amacıyla 
kurulan bir fon oluşturma programıdır. Bu kapsamda AB bütçesinden her 
sene 100 milyon avro bu programa ayrılmaktadır. Programın öncelikleri; 

a. Demokratikleşme sürecini, iyi yönetişimi ve hukukun 
üstünlüğünü desteklemek, 

b. Ölüm cezasının kaldırılmasını sağlamak, 

c. İşkenceyle mücadeleyi, dokunulmazlıkların kaldırılmasını ve 
uluslararası mahkemeler ile Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni 
desteklemek, 

ç. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, azınlıklara kötü muamele ile 
mücadele etmek, şeklinde özetlenebilir. 

Avrupa Komşuluk Politikası 

AB, bugüne kadar doğu Avrupa’daki devletler ve Barselona süreci 
kapsamında Akdeniz’de ortaklık ilişkisi kurduğu devletlerle, 01 Mayıs 
2004 tarihinde gerçekleşen genişleme sonrasında daha sıkı ilişki ve iş 
birliğine imkân verebilecek bir politikayı hayata geçirmek amacıyla, 2003 
Haziran’ında “Avrupa Komşuluk Politikası”nı hayata geçirmiştir. 

2004 Haziran’ında, başta politika kapsamına alınmayan Güney 
Kafkasya devletleri Avrupa Komşuluk Politikası’na dâhil edilmiştir. 2005 
yılı içerisinde bölge ülkelerine ait eylem planları yayınlanacak ve süreç 
işlemeye başlayacaktır. 

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) 

AB, 2003 yılından itibaren AGSP kapsamında fiili olarak dünyanın 
çeşitli bölgelerinde görev almaya başlamıştır. Bu bölgelerden biri de 
Gürcistan’dır.  

AB, 28 Haziran 2004 tarihinde AGSP kapsamında ilk defa 
hukukun üstünlüğü misyonu harekâtına başlama kararı almıştır. Eujust 
Themıs adı verilen harekât 16 Temmuz 2004 tarihinde başlatılmıştır ve 
yaklaşık olarak 12 ay sürmesi öngörülmektedir. Harekât kapsamında 
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kıdemli ve oldukça tecrübeli personel, bakanları, üst düzey yetkilileri ve 
merkezi hükümetteki uygun kurumları desteklemekte, bunlara 
danışmanlık yapmaktadır. 

Sonuç olarak, AB 1999 yılından itibaren Güney Kafkasya olarak 
nitelendirilen bölgedeki devletlerle ilişkilerini yoğunlaştırmaya başlamış 
ve 2003 Haziran ayında bahse konu devletleri Avrupa Komşuluk 
Politikası içine katarak bu devletlere verdiği önemi vurgulamış ve 
önümüzdeki dönemde bu devletlerle ilişkisini ileri düzeyde devam 
ettireceğini göstermiştir.  

Nitekim, Türkiye’nin 10-15 sene içinde AB’ye tam üye olması 
ihtimali göz önüne alındığında bahse konu ülkelerin en geç 15 sene 
sonra AB ile doğrudan sınırı olacağı görülmektedir. Bu yüzden 
önümüzdeki yıllarda AB’nin bu ülkelere olan ilgisinin her geçen gün artan 
bir eğilim göstereceği değerlendirilmektedir. 

Türkiye’nin üyeliğinin, AB’nin bölge sorunları ile daha da yakından 
ilgilenmesini sağlayacağı ve AB’nin sorunların çözümüne aktif katkıda 
bulunma arzusunu kamçılayacağı değerlendirilmektedir. AB’nin 
komşuluk politikası bölgede demokratikleşme sürecini 
hızlandırabilecektir. Böylece sorunların çözümünde mesafe 
katedilebileceği düşünülmektedir. Ancak, AB’nin bölgedeki tüm 
faaliyetlerinde Rusya ve ABD gibi önemli faktörleri göz önünde 
bulundurması gerektiği mütalaa edilmektedir. 

Bölgedeki sorunların çok karmaşık olması, demokratikleşme 
sürecinin bir hayli yavaş işlemesi  ve AB’nin kurumsal olarak bölgedeki 
faaliyetlerinin AB üyesi devletlerin tek başlarına yaptıkları faaliyetlerin 
gerisinde kalması faktörleri göz önüne alındığında AB’nin bölgeye ilişkin 
faaliyetlerinde büyük zorluklarla karşılaşacağı değerlendirmektedir. 

Ancak AB siyasal manada bütünleşmesini tamamladıkça ve 
bölgeye ilişkin sorunların çözümünde elindeki araçların sayısını 
arttırdıkça süreç daha da hızlanabilecektir. 

Arz ederim. 
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TÜRKİYE’NİN GÜNEY KAFKASYA POLİTİKASI 

Yrd.Doç.Dr. Ali Faik DEMİR 

 

 

Soğuk Savaş sonrası dünyada ve Türkiye’de yaşanan 
gelişmelerin ardından, Türkiye’nin gündemine  dış politika 
perspektifinden “yeni”, “değişim”, “fırsat”, “açılım”, “bölgesel güç olma” 
“köprü olma”, “Türk Dünyası kurma” gibi uluslararası ilişkiler disiplininde 
çalışanların hoşuna giden ve sıkça kullandığı kavramlar ve tanımlar 
girmiştir. Ama Türkiye’nin dış politikası açısından son derece pozitif 
olarak kabul edilebilecek tanımlamaların yanında, “küçülmek”, 
“dışlanmak”, “önemini kaybetmek”, “yerini sorgulamak” gibi kimilerine 
göre daha negatif anlamda bazı yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır. Bu 
çerçevede Soğuk Savaş sonrasında Kafkasya ve Orta Asya, Türkiye 
açısından gerçekten bu tanımlarla açıklanabilecek bir alan hâline 
gelmiştir. Bugün geçmişe dönük bir değerlendirme yapıldığında, bu 
kavramların ne kadar yerinde olup olmadığını ya da ne süre geçerli 
olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. 

1990 sonrası yeni dünya düzeni kavramının ve arayışlarının 
tartışıldığı dönemde Türkiye’nin bir yandan dışlandığını, küçüldüğünü ve 
önemini kaybettiğini iddia edenler olduğu gibi diğer yandan da tam tersi 
görüşü savunanlar olmuştur. Batı için büyük düşman SSCB’nin 
dağılması, başta NATO olmak üzere Batılı devlet ve örgütlerin 
Türkiye’ye bakışlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olmuştur. 
Türkiye, Batı ile ilişkilerini değerlendirirken, aynı zamanda bu yeni 
konjonktürün sağladığı yeni fırsat ve açılımları da değerlendirmiş ve dış 
politikasında farklı alanlara girmeye başlamıştır. İşte bu çerçevede 
Kafkasya ya da Rusya dışındaki bölgeyi kastederek Güney Kafkasya, 
Türkiye için incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken bir bölge olmuştur.  

Sovyet sonrası dönemdeki Türk dünyası kurma ve bu yeni 
oluşumun lideri olma hayalleri ne yazık ki beklenen şekilde gelişmemiş 
ve istenilen noktaya ulaşılamamıştır. Bu durumun, gerek Türkiye’nin 
hazırlıksız yakalanmasından, gerek uluslararası konjonktür ve 
uluslararası aktörlerin yaklaşımlarından gerekse bölge ülkelerinin 
politikalarından kaynaklanan nedenleri olduğu görülmüştür. 

Türkiye’nin Güney Kafkasya ile ilişkilerinde bu kavramların 
önemine kısaca bakılacak olursa, ilk olarak “değişim”i kullanmak yerinde 
olacaktır. SSCB’nin dağılmasının ardından birçok yeninin yanında 
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bağımsızlıklarını yeni kazanan üç devletten oluşan yeni bir bölge 
karşımıza çıkmıştır: Kafkasya. Türkiye’nin dış politikası açısından “yeni” 
olan bu bölge, doğal olarak “değişimi” ve “fırsatlar”ı da beraberinde 
getirmiştir. Türkiye, başta Azerbaycan olmak üzere bu bölgeyi bir açılım 
alanı olarak görmüştür  Bu dönem içerisinde bölgeye Türk dünyası ile 
köprü gözüyle bakılmıştır. Soğuk Savaş sonrasında Türkiye için bölgesel 
güç olma politikaları ivme kazanmış ve Türk Dünyası kurma idealleri 
yeniden canlanarak yoğun bir şekilde gündeme damgasını vurmuştur. 
Ancak Türk dünyasının olduğunu ya da başarılı olduğunu söylemek 
mümkün müdür?  

Pekiyi bu genel değerlendirmelerin ardından Türkiye’nin Güney 
Kafkasya politikasını nasıl nitelendirmek gerekmektedir? Başka bir 
ifadeyle bugüne kadarki süreçte ne kadar başarılı olunmuştur? Hoş 
sözlerin, büyük lafların, iddialı hedeflerin ve farklı görüşlerin tartışıldığı 
bölgeye yönelik olarak Türkiye’nin somut bir dış politikasından söz 
etmek mümkün müdür? 

Kişisel olarak cevaplandırmam gerekirse, ne yazık ki Türkiye’nin 
Güney Kafkasya’ya yönelik ciddi, akılcı ve sürekli bir dış politikası 
olduğunu söylemem kolay değildir. Doğal olarak Türkiye’nin bölge 
hedefli dış politikası yoktur şeklinde bir analiz doğru olmayacaktır. Ancak 
bölgeye yönelik farklı değişkenleri hesaba katarak, kısa, orta ve uzun 
vadeli hedefler belirlemek yerine daha çok olaylara, sorunlara ve 
konjonktürel değişimlere verilen reaksiyonlar şeklinde bir dış politika 
sürdürüldüğü görülmektedir. 

Türkiye’nin Güney Kafkasya ile ilişkileri üzerine yapacağım 
konuşmayı üç bölümde sizlere sunmak istiyorum. İlk bölümde 
Türkiye’nin Kafkasya ile ilişkilerinin belirlenmesinde esas teşkil eden 
unsurları, ikinci bölümde bölge politikalarının ayrıldığı dönemleri ve 
bunların neden ve sonuçlarını  son olarak da Türkiye’nin neler 
yapabileceği yolunda bazı hususları değerlendirmek istiyorum. 

İlk aşamada, Türkiye’nin bölgesel politikalarına yön veren etkenler 
dediğimizde, genel olarak en ihmal edilen unsur iç kamuoyu ve bu 
kamuoyunun dış politikaya etkisine değineceğim. Türkiye’nin Kafkasya 
politikasından bahsederken, Türkiye’de yaşayan Kafkas diasporasının 
bakış açısı, siyasi partilerin yaklaşımları ve hükümetlerin politikaları 
sıkça göz ardı edilmekte ve önemsenmemektedir. 

Bu çerçevede öncelikle Türkiye’deki Kafkas diasporasından 
bahsetmem yerinde olacaktır. 1866’dan itibaren Kafkasya’dan Türkiye’ye 
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ciddi bir göç yaşanmıştır. Günümüzde Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
Kafkasya kökenli vatandaşlarımız yaşamaktadırlar. Bu sunuşta 
ayrıntılarına girilmemekle birlikte, ülkemizde yaşayan bölge kökenlilerin 
ciddi bir analizinin yapılması gerektiğine değinmek istiyorum. Kafkas 
diasporasından söz etmekle birlikte, bu diasporanın homojen bir yapıya 
sahip olmadığını, aralarında farklı grupların ve politik yaklaşımların 
bulunduğunu, hatta kimi zaman ciddi rekabet ve gerginliklerin olduğunu 
da belirtmek de yarar vardır. 

Siyasal partiler ve hükümetlerin yaklaşımlarına gelince, 
Kafkasya’ya yönelik olarak açık ve kesin politikalar görmek pek mümkün 
değildir. Milliyetçi çizgideki partilerin bile bölge politikaları ayrıntılı ve 
kapsamlı gözükmemektedir. Siyasi partilerin programlarında bölgeyle 
ilgili olarak vurgu yapılan konular genellikle, Türk kimliği ve kültürünün 
geniş bir coğrafyaya yayılması, bölgesel etki sağlama gibi hedeflerin 
yanında, Yukarı Karabağ sorunu ve petrol boru hatları konularına 
endekslenmiştir. Bir açıdan Kafkasya, Azerbaycan ile ilişkiler düzeyine 
indirgenmiş, tek belirleyici bu ülke olarak kabul edilmiştir. Kuşkusuz tek 
bir ülke endeksli bölge politikası sağlıklı bir izlenim yaratmamaktadır. 

Hükümet programlarına bakıldığında, ilk olarak 1991’de yani 
bağımsızlık sürecinde Süleyman Demirel’in hükümet programında 
Kafkasya’dan bahsedildiği görülmektedir. İkinci Tansu Çiller hükümeti 
zamanında Hazar petrollerinin taşınması ve buna bağlı olarak Bakü-
Ceyhan projesi gündeme girmiş ve böylece programda yer almıştır. Bu 
aşamadan sonra dış politika önceliklerimiz içinde ön sıralarda yer alan 
konu her hükümet programında önemini korumuştur.  

1996’da Mesut Yılmaz hükümeti sırasında aynı dış politik çizgi 
sürdürülmekle birlikte, Ermenistan ile ilişkileri geliştirme fikri Azerbaycan 
tarafından sert şekilde cevaplandırılmış ve her aşamada Bakü-Tiflis-
Ceyhan projesi önümüze getirilmiştir. Erbakan’ın koalisyon hükümetinde 
geçmişten farklı bir yorum yapılmamıştır. 1999 yılında Ecevit 
başkanlığındaki ilk koalisyon hükümetinin ardından MHP’nin de içinde 
olduğu ikinci koalisyon hükümeti MHP ortaklığından dolayı 
değerlendirildiğinde, beklendiği gibi aşırı bir politik söylem kullanılmadığı 
görülmüştür.  

Son olarak AKP iktidarı dönemindeki gerek parti programı gerekse 
hükümet programında Kafkasya’ya fazla yer ayrılmadığı tespit 
edilmektedir. Sonuçta yetersiz parti ve hükümet programlarına, yapıcı, 
akılcı ve etkin lobi faaliyetlerinden uzak Kafkas diasporasının 
yaklaşımları eklenince iç kamuoyundaki bilgilenme, tartışma zemini ve 
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bunun ardından belirlenecek siyasetin sınırlılığının nedeni 
anlaşılmaktadır.     

Türkiye’nin bölgeye yönelik dış politikasını oluşturmadaki dış 
unsurlar ve bölgesel dengelere gelince, jeopolitik konum ilk sırada yer 
almaktadır. Bu konu, sabahki katılımcılar tarafından çeşitli açılarıyla ele 
alınmıştır. Jeopolitik konumla bağlantılı olarak Türkiye’nin bölgeyle tarihî, 
kültürel, coğrafi ve ekonomik yakınlığı bir başka önemli unsur teşkil 
etmektedir. Böylesi bir ilişki zemini olan Türkiye’nin bölgesel güç olma 
hayali açısından Kafkasya’nın uygunluğu daha anlaşılır görülmektedir. 
Ancak bu noktada bir hususa temas etmek istiyorum. Acaba bu kadar 
derin bağlarımızın olduğunu ileri sürdüğümüz bölgeyi ne kadar tanıyoruz 
ve buradaki halklarla ilgili ne düzeyde bilgiye sahibiz? Kim Türk, kim 
Müslüman, kim bizimle aynı kökende, bölgedeki halklar Türkler’e nasıl 
bakıyorlar gibi birçok soru sormak mümkün. Bu konularla ilgili Türkiye’de 
ne kadar çalışma mevcut? Ne yazık ki söz konusu konulara ilişkin 
Türkçe kaynak bulmak son derece zor. Böyle bir sonuçta bölgeyle ne 
kadar ilgilenmediğimizi ortaya çıkarmaktadır. 

Türkiye, Soğuk Savaş sonrasında, dış politika açısından 
Kafkasya’daki ağırlığını pazarlayabileceği bir başka unsur olarak 
görmüştür. Öncelikle ABD ve AB ile ilişkilerinde bu bölgedeki nüfuzunu, 
bölge ülkelerinde yatırım yapmada Türkiye’nin ciddi bir anahtar 
niteliğinde olmasını kullanmaya çalışmıştır. Özellikle AB ülkelerine 
yönelik olarak Türkiye ile bağlantı kurarlarsa, Kafkasya ile daha kolay 
ilişki kurabilecekleri gösterilmek istenmiştir. Ancak bugün AB ülkelerinin 
Türkiye bağlantısına ihtiyaç duymadan, Kafkasya ülkelerinde hem siyasi 
hem ticari açıdan ağırlıkları olduğu bir gerçektir.  

Türkiye Kafkasya ilişkilerinde olmazsa olmaz bir aktör tabii ki 
Rusya’dır. Türkiye, 1993 yılına kadar ne yazık ki bu bölgede Rusya’yı 
yok sayarak kendi ağabeyliğini kanıtlama iddiasına girişmiştir. 
Kafkasya’da Rusya’yı yok saymak, bu bölge ile ilgili politikalarda ciddi 
anlamda hatadır. Çünkü Rusya’nın eski arka bahçesi olan Kafkasya’da 
kayda değer bir ağırlığa sahiptir.  

İlişkilerin ekonomik boyutuna gelince, ekonomik beklenti ve 
hedefler açısından bu bölge ile ticaretimiz hiç de tahmin edilen seviyede 
değildir sadece dış ticaretimizin yüzde bir yüzde ikisini oluşturmaktadır. 
Daha açık bir ifadeyle Türkiye’nin dış ticaretinde çok küçük bir yüzdeye 
sahiptir. Ama yine de her ne olursa olsun bölge ülkeleri için Türkiye ile 
ekonomik ilişkiler üst seviyededir, özellikle Gürcistan ve Azerbaycan için 
Türkiye dış ticaret açısından ilk dört beş ülke arasında olmuştur. 
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Ermenistan için de bu önem söz konusudur, ama Ermenistan ile 
doğrudan ticaretimiz,-ki buna daha çok Türk mallarının Ermenistan’a  
girmesi demek doğru olur-, yapılmadığından ticaret dolaylı biçimde 
devam etmektedir. 

Türkiye Kafkasya ilişkileri konuşulurken genelde en sık iki konu 
gündeme gelmektedir: petrol boru hatları ve Karabağ sorunu. Kafkasya 
ile ilişkilerin bu iki konuya indirgenmesi ve kimi zaman da sadece iki 
konuya endekslenmesi sağlıklı ve akılcı bir yaklaşım değildir. Yukarı 
Karabağ ile ilgili Türkiye, sorunun en kısa sürede çözülmesi için aktif bir 
dış politika sürdürmesi Ermenilerle olan ya da olmayan ilişkisi yüzünden 
etkin bir noktaya ulaşamamaktadır. Petrol boru hatları konusuna gelince, 
Türkiye açısından siyasal ve ekonomik olarak önemli olan bu unsurla 
ilgili de yeterince etüt yapılmamıştır. Gelinen aşamada Türkiye dışında 
başta ABD olmak üzere uluslararası aktörlerin kimi zaman bizden daha 
etkin çalışmalar yaptığı gözlenmiştir. Bu aşamada Türkiye’de enerji 
politikalarının ne kadar tartışıldığını ve nasıl öngörülerde bulunduğunu 
sizlere sormak istiyorum. Bu konuda yeterince uzmanımız var mı ya da 
uluslararası platformda sesimiz ve yaklaşımlarımız duyuluyor mu?    

Ermeniler’in soykırım iddiaları kuşkusuz bir diğer ciddi konudur. 
Kafkasya’ya yönelik dış politikamızda en büyük açmazı Ermenistan ile 
ilişkiler ve özellikle de bu konu teşkil etmektedir. Bu çerçevede ikili 
temaslarda en temel sorun “soykırım iddiaları” olmaktadır. Soykırım 
iddiaları, ikili ilişkileri etkilemenin yanında, Türkiye’nin başta AB olmak 
üzere birçok örgüt ve ülkeyle ilişkilerine olumsuz şekilde yansımaktadır. 
Sözde soykırım konusuyla ilgili olarak Türkiye, bilinçli, tutarlı, sürekli ve 
etkili bir dış politika sürdürmelidir. Yabancı ülke parlamentolarında sözde 
soykırımın tanınmasının ardından her sefer büyük tepkiler gösterilmekte 
ancak kısa bir süre sonra bu olay unutulmakta ve eski çizgiye 
dönülmektedir. Bu da, Türkiye’nin uluslararası platformda inandırıcılığını 
zedelemektedir.  

Çalışmamın ikinci bölümünde bölgeyle ilişkilerdeki dönemleri 
değerlendirmek istiyorum. Kafkasya ile ilişkileri bence dört dönemde 
incelemek mümkündür. Ancak zamanım sınırlı olduğu için bu dönemlere 
kısaca değineceğim ve detaylara giremeyeceğim. Bağımsızlıklarını 
kazandıkları  olarak 1991-1993 arasındaki “hayaller ve ütopyalar 
dönemi” ki bu dönem Elçibey’in devrilmesine kadar geçen dönemdir. 
Türkiye burada büyük hayaller içerisindeydi. Büyük ağabey olacağını 
düşünüyordu. Ancak Elçibey’in ölmesi ve Aliyev’in gelmesi ile beraber 
Türkiye ayaklarını yere basmış oldu.  
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İkinci dönem, 1995’e kadar olan “gerçeklerle yüzleşme dönemi” 
şeklinde tanımlanabilir. Elçibey’in devrilmesinden sonra başlayan bu 
dönemin bitişi, 1995’de bölgede gerçekleşen seçimler kabul edilebilir. Bu 
dönemde özellikle petrolün çıkarılması ve taşınması, uluslararası 
aktörlerin Kafkasya ile ilgilenmesine neden oldu ve söz konusu yıllarda 
Türkiye, bölge ülkeleriyle ilişkilerine çok dikkat etmeye çalıştı.  

Üçüncü dönem, 1995’ten 2003’e kadar olan “Kafkasya’da rekabet 
dönemi”dir. Bu dönem, Türkiye, ABD, Avrupa ve Rusya gibi tüm güçlerin 
bu bölgede etkili olmak için çaba harcadıkları bir dönemdir. Bu 
dönemde, bölgedeki üç ülkede de seçimler yapılmış, Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Kafkasya ile özdeş hâle gelmiştir. Gürcistan Devlet Başkanı Edvard 
Şevardnadze, 2000’deki başkanlık seçimlerini kazanmış ancak ülke 
içindeki siyasi kontrolü kaybetmeye başlamıştır. Bu aşamadan sonra 11 
Eylül olayları ile birlikte dengelerin açık bir şekilde değiştiği görülmüştür. 
V. Putin’in iktidara gelmesi, Rusya’nın politikalarını değiştirmiş, İran artık 
burada beklediği, hedeflediği aktör olamayacağını fark etmiştir.  

Son olarak, 2003’ten günümüze kadar devam eden “yeni liderler, 
yeni yaklaşımlar dönemi” şeklinde bir tanımlama yerinde olacaktır. 
2003’den günümüze kadar Kafkasya’da neredeyse her gün farklı 
alanlarda değişimler meydana gelmiş ve deyim yerindeyse taşlar ciddi 
olarak oynamış ve keskin bir dönüşüm görülmüştür. İşte böylesi bir tablo 
içerisinde, 2003-2004 yılları Kafkasya için tam bir değişim dönemi 
olmuştur. Bu değişim rüzgarının  daha ne kadar süreceği, bu 
yaşananların ardından daha nelerin olacağı gibi soruların cevabını 
zaman gösterecektir. 

Türkiye’nin geleceğe yönelik olarak Kafkasya’da neler 
yapabileceği sorusuna gelince, ana hatlarıyla ve kısaca şöyle bir 
değerlendirme yapmanın mümkün olduğunu düşünüyorum:  

İlk olarak Türkiye, bölgeyi tanımaya ve Türk halkına tanıtmaya 
yönelik faaliyetler planlanabilir. Başta kitap ve akademik çalışmalar 
olmak üzere hem Türk araştırmacılar yüreklendirilebilir, hem de yabancı 
yazarların çalışmaları zaman kaybetmeden Türkçe’ye çevrilerek 
yayınlanabilir. 

Türkiye, iç ve dış koşulları göz önüne alarak bölgeye yönelik 
olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlayabilir ve farklı gelişmeler 
ve senaryolara göre açılımları  da hesaba katabilir. Doğal olarak bunu 
yaparken, öncelikle 15 senelik geçmişin dürüst bir muhasebesi 
yapılmalıdır.  
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Kafkasya’ya yönelik ekonomik politikalara ağırlık verilmeli ve bu 
bölgedeki ağırlığın ve etkinliğin arttırılmasına çalışılmalıdır. Bakü-Tiflis-
Ceyhan(BTC)’nın açtığı yolda başta enerji olmak üzere birçok konuda iş 
birliği fırsatları aranmalıdır. Türkiye, ayrıca bölge ülkelerinin dış ticareti 
içindeki ilk sıralardaki yerini korumalı ve elden geldiğince daha iyi bir 
seviye hedeflenmelidir. 

İkili ilişkilere verilen ağırlık yanında, bölgesel konulara ve ihtilaflara 
yönelik Türkiye, aktif bir güç olarak devreye girmeli ve barışçı 
politikalarını somut olarak göstermelidir. Kafkas  İstikrar Paktı fikrinin 
yeniden canlandırılması bu açıdan bir lokomotif rolü görebilir. 

Türkiye, Ermeni soykırım iddialarına karşı sürdürdüğü lobi faaliyeti 
genel olarak önemlidir. Ancak Türkiye, bölgeyle ilişkilerin ötesinde bizim 
için ciddi bir sorun teşkil eden bu konuda iddialarını ve Ermeniler’e 
verdiği cevapları ses getirecek ve geniş kitlelere ulaşacak şekilde 
duyurmalıdır. Kamuoyunun gittikçe önem kazandığı günümüzde 
bilgilendirme çalışmalarına hassasiyetle yaklaşılmalıdır. 

Sonuçta Türkiye’nin Güney Kafkasya ile ilişkileri genel dış 
politikası içinde kayda değer bir öneme sahiptir. Ne yazık ki sadece 
krizler, seçimler ve diğer bazı önemli konularda gündeme getirilen bölge 
yeterince anlaşılamamaktadır. Açık bir ifadeyle dile getirmek gerekirse, 
bölge kamuoyunda ve akademik ortamlarda daha çok ve detaylarıyla 
tartışılmalı, Türk halkına Kafkasya tanıtılmalı. Türkiye, dış politika 
öncelikleri içinde Kafkasya’daki gelişmeleri yakından ve dikkatle 
izleyerek bölgeye yönelik politikalarını ayrıntılı ve kapsamlı şekilde 
oluşturmalıdır.  
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1991 yılında, SSCB’nin dağılmasına kadar olan süreçte Hazar iki 
kıyıdaş ülkesi olan İran ve SSCB tarafından paylaşılmış durumdadır. 
SSCB’nin dağılmasından sonra ise Hazar’a kıyıdaş ülke sayısı 
Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’ın da eklenmesiyle beşe 
çıkmıştır. Bu devletler tarafından Hazar’ın nasıl bölüştürüleceği 
konusunda bir mutabakata varılamaması, “Hazar’ın hukuki statüsü” 
tartışmasını ortaya çıkarmıştır.  

Sorunun Tarihî Gelişimi  

Hazar’ın hukuki statüsü ile ilgili çalışmalar 19’uncu yüzyılın 
başlarına kadar uzanmaktadır. Arka arkaya yapılan iki savaştan yenik 
ayrılan İran, Rusya ile 1813’de Gülistan ve 1828’de Türkmençay 
Anlaşmalarını imzalamış, bu anlaşmalarla da Hazar’da sadece 
Rusya’nın donanma bulundurma hakkı olduğunu, iki ülkenin ticaret 
gemilerinin ise serbestçe Hazar’da dolaşımını kabul etmiştir. Rus 
Devrimi'nin ardından 1921, 1935 ve 1940’da yapılan anlaşmalar ile 
bundan önce yapılmış olan düzenlemelerin geçersizliği, İran ve 
Rusya’nın Hazar’da eşit statüde oldukları kabul edilmiş, İran’a da 
Hazar’da donanma bulundurma hakkı tanınmıştır.1 Ayrıca, 1935 ve 1940 
Anlaşmaları’nda Hazar’ın, SSCB ve İran’a ait kapalı bir “Sovyet-İran 
Denizi” (enclosed sea) olduğu vurgulanmış, Hazar’ın iki ülkenin ortak 
egemenliğinde (joint sovereignity) olduğu ve bu durumun hayati önem 
taşıdığı belirtilmiştir.2 

İmzalan anlaşmalarda İran ve Sovyetler Birliği arasında 
belirlenmiş genel bir sınır olmamasına rağmen, 1964 yılında FIR hattının 
tespitine yönelik yapılan Anlaşmada, Hazar’ın karşılıklı iki yakasında yer 

                                                 
1
 DEKMEJİAN, R. Hrair and SİMONİAN, H. Hovann., Troubled Waters The Geopolitics 

of the Caspian Region, I.B.Tauris Publishers, New York, 2001, s.20 
2
 OGAN, Sinan., Hazar’da Tehlikeli Oyunlar: Statü Sorunu, Paylaşılamayan 

Kaynaklar ve Silahlanma Yarışı, http://turksam.org/index.php?git=hazar, 22.12.2004 
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alan Astara ve Hasan Kuli Limanı arasında çizilen hat, İran ve Sovyetler 
Birliği’nin Hazar’daki sınırı olarak kabul edilmiştir.3  

1970 yılında SSCB, Hazar’ın Sovyet sektörünü, dört Sovyet 
Cumhuriyeti arasında bölgesel sektörlere bölmüştür.4 

1996’da Hazar’a kıyısı olan Azerbaycan dışındaki diğer dört 
devlet, her devlete 45 millik bir ekonomik bölge verilmesini, 45 milin 
ötesinde yer alan kaynakların “ortak mülkiyet” olarak değerlendirilmesini 
kabul etmişlerdir. Azerbaycan’ın petrol zenginlikleri 45 milin ötesinde yer 
aldığından, bu ülkenin temsilcisi anlaşmayı imzalamamıştır.5 

Hazar Denizi’nin Paylaşımı İle İlgili Ortaya Atılan Görüşler 

Hazar’ın hukuki statüsü hakkında üç görüş ortaya çıkmıştır:6 

1. Birinci görüşe göre Hazar bir göldür. Bu itibarla göl yatağı ve su 
alanları kıyıdaş devletlerarasında eşit olarak bölünmeli ve her sektör, ait 
olduğu devletin mutlak egemenliğinde olmalıdır.  

2. İkinci görüşe göre Hazar, 1982 BM Deniz Hukuku Anlaşmasına 
uygun olarak değerlendirilmeli, sahildar devletlerden her birinin 
karasuları, kıta sahanlıkları, balıkçılık bölgeleri tespit edilmeli, geri kalan 
sular açık deniz olarak kabul edilmeli ve bunların tarifi yapılmalıdır.  

3. Üçüncü görüşe göre Hazar kendine özgü jeolojik şartlarda 
meydana gelmiş geniş bir su havzası özelliğindedir. Özelliklerinin 
farklılığı sebebiyle, Hazar, ne göl ne de deniz olarak değerlendirilebilir. 
Bu sebeple kıyısı olan devletlerarasında uygun ve yeni bir mekanizmaya 
ihtiyaç duyulmaktadır.  

Kıyıdaş Ülkelerin Görüşleri 

Rusya Federasyonu 

Zaman içinde hemen hemen bütün ülkelerin Hazar’ın hukuki 
statüsü konusundaki tezleri değişikliğe uğramıştır. RF’nun başta 
savunduğu temel tezlerle bugün benimsedikleri arasında farklılıklar 
mevcuttur. 

                                                 
3
 ASSADİ, Behnaz., A Glance at the Legal Status of the Caspian Sea, 
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4
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5
 METİN, Meftun., Politik ve Bölgesel Güç Hazar, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 

2004, s.153 
6
 HASANOV, Üzeyir., Hazar Denizinin Statüsü İle Hazar Çevresindeki Devletlerin 

İlişkileri Ve Sorunları, Hazar Denizindeki Kaynakların Paylaşımının Azerbaycan 
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RF, Hazar’ın hukuki statüsünü 1921 ve 1940 yıllarında SSCB ve 
İran arasında imzalanan anlaşmalarla belirlenmiş olduğunu, söz konusu 
anlaşmalarda münhasır egemenlik alanının yalnız balıkçılık için tanınan 
10 millik kıyı şeridinden ibaret olduğunu, bunun dışında kalan 
bölgelerdeki suların “ortak kullanım”a açık olması gerektiğini ve Hazar’a 
kıyıdaş ülkelerin bu sulardan eşit haklarla yararlanabileceklerini ileri 
sürmektedir. Bu çerçevede Rusya, Hazar’ı kapalı bir su rezervi olarak 
tanımlamakta, 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin Hazar’a 
uygulanamayacağını belirtmektedir.7 

Rusya’nın Hazar’ı BM deniz hukuku sözleşmesinin dışında 
tutmaya çalışmasının temel nedenlerinden biri, üçüncü ülkelerin bölgeye 
müdahalesini engellemektir. Hazar’a iç deniz statüsü uygulanırsa, Baltık 
Denizi ve Karadeniz’le bağlantıyı sağlayan Don ve Volga Nehirleri’nin 
uluslararası suyolu hâline gelecek olması Rusya’nın diğer bir 
çekincesidir.8 

Rusya başlarda savunduğu kıyıdaş ülkelere 12–24 millik sahil 
şeridinin verilmesi ve kalan alanın “ortak kullanım”ı (condominium) tezini 
tüm ülkelere kabul ettiremeyince, 12 Kasım 1996’dan itibaren 40–45 
millik kıyı şeridi dışında kalan alanın, ortak kullanımı tezini ortaya 
sürmüştür. Böylece Rusya, Hazar’ın bölünmesini kabul yönünde bir 
adım atmıştır.9 

Başlangıçta Hazar’ın beş kıyıdaş ülke arasında bölüştürülmesine 
şiddetle karşı çıkan ve Hazar konusunda oldukça sert bir tutum 
sergileyen Rusya, zaman içerisindeki gelişmelerle yeni fikirler ortaya 
çıkarmıştır. Su yüzeyinin ortak kullanımı konusunda taviz alarak, 
Temmuz 1998’de Kazakistan ile deniz yatağı için ortay hat prensibini, su 
yüzeyi içinse ortak sahipliği içeren paylaşıma dayalı bir anlaşma 
imzalamıştır. Bunu, Azerbaycan ile 9 Ocak 2001’de yapılan, benzer 
içerikli anlaşma izlemiştir.10  

Mayıs 2003’de de Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan, Hazar’ın 
%64’ünü, ortay hat prensibine göre bölüşmüşlerdir. Bu durumda 
Hazar’ın %27’si Kazakistan’ın, %19’u Rusya’nın, %18’i Azerbaycan’ın 
kontrolüne bırakılmıştır.11   

                                                 
7
 ÇOLAKOĞLU,  Selçuk., Uluslararası  Hukukta Hazar’ın Statüsü Sorunu, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:53, Ocak-Aralık 1998, No:1-4 
8
 ÇOLAKOĞLU, Selçuk., agm 

9
 ÇOLAKOĞLU, Selçuk., agm 

10
 OĞAN. Sinan., agm  

11
 Caspian Sea Region Country Analysis Brief, www.eia.doe.gov, 04.01.2005 
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Azerbaycan 

Konuyla ilgili, Azerbaycan açısından önem taşıyan nokta, Hazar’ın 
göl veya deniz olarak tanınmasından ziyade, kıyı ülkelerinin kendi 
bölgeleri üzerinde egemenlik yetkilerini kullanabileceği ulusal alanlara 
bölünmesidir.  

Azerbaycan’ın genel eğilimi Hazar’ın “sınır gölü” olduğu 
yönündedir. Hazar, orta hat “median line” esasına göre beş ulusal 
sektöre bölünmeli, egemenlik alanları belirlenmeli, her ülkeye ait alanda 
mülkiyet ve egemenlik ilkelerine dayalı olarak, o ülke mevzuatı geçerli 
olmalıdır.12  

Azerbaycan’ın Hazar’ın ulusal sektörlere bölünmesi gerektiği 
tezinin dayanak noktası, 1970 yılında, Hazar’ın Sovyet kesiminin dörde 
bölünmesiyle oluşan “sektörel bölümlenme”dir.  

Azerbaycan Hazar’ın statüsü sorununa “açık deniz” konseptini 
başka bir çözüm olarak önermektedir. Bu durumda, 1982 tarihli BM 
Deniz Hukuku Sözleşmesi gereğince, 12 millik karasuları ve 200 millik 
ekonomik bölgeler belirlenecektir.13 Aslında bu öneriden de çıkan sonuç; 
Hazar’ın kıyıdaş ülkeler arasında sektörlere bölünmesi olacaktır. Zira, en 
geniş yeri 435 km. (270,30 mil) olan Hazar’da, ülkelerin karşılıklı 
ekonomik bölgelerini belirleyebilmek için, orta hat belirlenecek ve 
paylaşım buna göre yapılacaktır.  

Kazakistan 

Kazakistan ve Azerbaycan, Hazar’ın statüsü konusunda 
müttefiktirler. Kazakistan Hükümeti, karşı kıyı hatlardan eşit uzaklıkta 
olan merkez bir hatta göre ekonomik bölgelerin bölünmesini içeren bir 
öneri getirmektedir. Verilen bölgelerin sınırları içerisinde devletlerin 
doğal kaynaklarının kullanılması konusunda egemenlik hakları olduğunu 
belirtmektedir.14 

Hazar’ın statüsü ve paylaşımı tartışmalarının mümkün olduğunca 
dışında kalmaya çalışan Kazakistan, İran’ın önerdiği eşit paylaşım 
şartının kabul görmesi durumunda bundan en çok zarar gören ülke 
olacaktır. Çünkü, sadece Kazakistan’ın Hazar’daki payı %20’nin 

                                                 
12

HASANOV, Üzeyir., agm  
13

 KONA, Gamze Güngörmüş.,Orta Doğu, Orta Asya ve Kesişen Yollar,IQ Kültür 

Yayıncılık, İstanbul,2004, s.193 
14

 HÜCÜPTAN, Ertuğrul., Hazar Denizi Bölgesindeki; Petrol ve Doğalgaz 
Kaynaklarının, Paylaşım ve Taşınmasının, Türkiye Yönünden Önemi ve Etkileri, 

Basılmamış Tez, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul, 2003, s. 2-11 
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üstündedir. Bu sebeple Kazakistan bu tartışmalara direkt katılmayıp bu 
konuda İran’a en büyük direnci gösteren Azerbaycan’ı, arka planda aktif 
olarak desteklemektedir. Ayrıca içerisinde barındırdığı önemli miktardaki 
Rus asıllı nüfus sebebiyle, Rusya’yı direkt karşısına alamayan 
Kazakistan’ın pozisyonu, Türkmenistan ve Azerbaycan’ınkinden daha 
hassastır.  

Türkmenistan 

Türkmenistan’ın Hazar’a ilişkin tutumu, uzunca bir süre diğer 
kıyıdaş devletlere göre daha belirsiz ve esnek olmuştur. Türkmenistan, 
Rusya ve İran’ın baskıları nedeniyle önce bu ülkelerin görüşüne yakın bir 
görüşü Ocak 1997 tarihine kadar savunmuş ve kıyıdaş ülkelere 
bırakılacak 45 millik münhasır yetki alanı dışında, kıyıdaş devletlerin 
ortak kullanımına açık bir alan tesis edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. 
Türkmenistan daha sonra bu görüşünü değiştirmiş ve idari paylaşımın 
orta hat esasına göre yapılması görüşünü desteklemeye başlamıştır. 

1998’den itibaren ise, Hazar’ın statüsü konusunda tüm kıyıdaş 
devletlerin onayladığı bir anlaşma ortaya çıkana kadar, İran ve SSCB 
arasında imzalanan anlaşmaların geçerli olması gerektiğini belirtmiştir. 
Böylece Türkmenistan, Hazar’ın hem deniz tabanının hem de su 
kütlesinin ortak kullanımını savunan İran’ın görüşlerine daha yakın hâle 
gelmiştir. 15 

İran 

İran Hazar’ın bir göl olduğunu ve beş kıyıdaş devlet tarafından 
ortak kullanılması gerektiğini söylemekte ve üçüncü devletlerin 
Hazar’dan yararlanmasına karşı çıkmaktadır. Azerbaycan ve 
Kazakistan’ın Hazar’ın kaynaklarını tek taraflı olarak işletmesini de 
eleştirmektedir. İran’a göre 1940 Anlaşması 10 millik kıyı şeridi dışında 
ortak kullanım ilkesini benimsemiştir.16  

Diğer yandan İran, Hazar’ın kıyıdaşları arasında bölünmesine de 
istekli olduğunu, ancak bunun uzunluklar dikkate alınmaksızın Hazar’ın 5 
eşit sektör payına bölünmesi yoluyla yapılması şartıyla 
benimseyebileceğini belirtmiştir. Bu durumda İran, güney Hazar’da 
kendisi için hidrokarbon alanlarının çoğunu kapsamakta olan % 20’lik bir 
pay istemiş olmaktadır.17 

                                                 
15

 ÇOLAKOĞLU, Selçuk., agm 
16

ÇOLAKOĞLU, Selçuk., agm  
17

 KURT, Necati., Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü (deniz/göl), Kıyı Kenar Hatları ve 
Sualtı Kaynaklarının Kullanımı Konularında Sahildar Ülkelerin Tezleri Nelerdir? 
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İran, Hazar’ın beş kıyı devletinin rızası olmaksızın paylaşılmasının 
kabul edilemeyeceğini, tüm eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin, Sovyetler 
Birliği ve İran arasında yapılan 1921 ve 1940 anlaşmalarına uymaları 
gerektiğini bildirmiştir. 

Sonuç 

Türk Cumhuriyetleri’nin kendilerine ait sektörlerdeki enerji 
kaynaklarına sahip olmalarını sağlayacak deniz tabanının bölüşülmesi, 
suyun ortak kullanımı yönündeki RF, Azerbaycan ve Kazakistan’ın 
yaklaşımı bu ülkelerle ilişkiler açısından uygun gözükmekle birlikte, 
Hazar havzası enerji kaynaklarının batı pazarlarına naklinde, Türkiye 
açısından, Hazar geçişli projelerin inşasında, RF ve İran'a veto yetkisi 
tanıması ve bu ülkelerin boru hattına şimdiden karşı çıkmaları nedeniyle 
uygun olmadığı değerlendirilmektedir. 

Türkiye açısından en uygun çözüm boru hatlarının döşenmesine 
imkân sağlayan ve üçüncü ülkelere de bazı hak ve yetkiler veren 
Hazar'ın hukuki statüsünün deniz olması ve BM Deniz Hukuku 
Sözleşmesi’nin uygulanmasıdır. 

BMDHS’nin uygulanması hâlinde sadece sahildar ülkeler için 
değil, gelecekte Hazar petrol ve doğal gazının işletilmesi amacıyla 
yapılacak altyapı çalışmaları, enerji nakil hatlarının inşası ve enerjinin 
ulaşımı konularında, sahildar ülkelerin dışında kalan ülkeler için de 
düzenlemelerin getirilmesi mümkün olabilecektir. 

Hazar havzası enerji kaynaklarının batı pazarlarına naklinde aktif 
rol üstlenmeye soyunan Türkiye açısından; 

—Türk Cumhuriyetleri’nin kendilerine ait sektörlerdeki enerji 
kaynaklarına sahip olmaları, 

—Hazar geçişli projelerde boru hatları döşenmesinde, RF ve 
İran'a veto yetkisi tanınmaması, 

— Nihai çözümün RF ve İran'a bölge ülkeleri üzerinde nüfuz 
oluşturma avantajları vermemesi olarak değerlendirilebilir. 

Arz ederim. 

 
Türkiye’nin Millî Menfaatleri Açısından Uygulanması Gereken Politika Ne Olmalıdır?, 
2002, Yayınlanmamış Makale 
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BÖLGEDE TÜRKİYE VE NATO ASKERÎ İŞ BİRLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hv.Per.Ütğm.Atasay ÖZDEMİR 

 

 

NATO'nun Kafkas ülkeleri (Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan) 
ile ilişkileri, 1994 NATO Brüksel Zirvesi'nde alınan kararla başlatılan 
Barış İçin Ortaklık Programı çerçevesinde yürütülmektedir. BİO 
programı, toprak bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına ve güvenliğine 
doğrudan bir tehdit algılamasında bulunan ortak ülkelere, NATO ile 
istişare olanağı tanımakta, sürekli nitelikte bir diyalog platformu 
sağlamaktadır. 

Elde edilen başarılara dayanarak, 1999 yılında ortaklık faaliyetleri 
arttırılmış ve BİO Programı NATO'nun ana faaliyetlerinden biri 
hâline gelmiştir. 

1997 tarihinde Kuzey Atlantik Ortaklık Konseyi ve BİO Programı 
birleştirilmiş, müttefiklerin yanı sıra 27 ortak ülkeden oluşan Avrupa - 
Atlantik Ortaklık Konseyi kurulmuştur. 

2003 NATO Prag Zirvesinde kabul edilen "BİO’nun 
Kapsamlı Biçimde Gözden Geçirilmesine İlişkin Rapor" ile BİO 
Programının Yeni Güvenlik Şartları Doğrultusunda Yeni Ortaklık 
Çalışma Planı (PWP), Bireysel Ortaklık Eylem Planları (IPAP), 
Terörizme Karşı Ortaklık Eylem Planı (PAP-T) ve bölgesel iş birliği gibi 
mekanizmalarla teçhiz edilerek geliştirilmesine ve ortak ülkelerin karar 
mekanizmalarına katılımlarının arttırılmasına karar verilmiştir.  

Savunma Kurumları İnşası İçin Ortaklık Hareket Planı (PAP-DIB)  
ile temel olarak, ortak ülkelerin savunma kuruluşlarının NATO 
standartlarına uygun hâle getirilmesi hedeflenmektedir. 

NATO Genel Sekreteri’nin Kafkasya ve Orta Asya temsilcisi 
olarak, Güvenlik İş Birliği ve Ortaklık Konularından Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı Vekili Robert SIMMONS, Eylül 2004 tarihinde 
göreve atanmıştır. 

NATO, açıkladığı 2004 ve 2005 yılına ait tatbikat listesinde, 
tarihinde ilk kez yalnızca NATO'ya ait olan tatbikatları ortak üyelere de 
açmıştır.  
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NATO’nun Azerbaycan ile ilişkilerinde, Azerbaycan’ın göreceli 
olarak istikrarsız olan konumu belirleyici rol oynamaktadır. 

Azerbaycan, güvenlik alanında NATO ve diğer uluslararası 
örgütler ile ABD ve Türkiye gibi ülkelerden sağlanacak destek ve 
yardımlara önem vermektedir. Azerbaycan, Bireysel Ortaklık Eylem 
Planları (IPAP), sunuş belgesini Mayıs 2004'te NATO'ya iletmiştir. 
Belgeyle gerçekleştirilmesi öngörülen reformlar için Azeri hükümetinin 
görüş ve önerileri ittifaka sunulmuş olmaktadır. Azerbaycan ayrıca, “BİO 
Planlama Ve Gözden Geçirme Süreci (PARP) ve Yıllık Bireysel Ortaklık 
Programı (IPP)” mekanizmalarına da dâhildir. 

Saakaşvili yönetimi, Gürcistan'ın nihai hedefinin NATO'ya 
üyelik olduğunu her fırsatta dile getirmektedir. 

Gürcistan, bireysel ortaklık eylem planları (IPAP) sunuş 
belgesini Nisan 2004'te NATO'ya iletmiştir. Gürcistan, “BİO Planlama 
ve Gözden Geçirme Süreci (PARP) ve Yıllık Bireysel Ortaklık Programı 
(IPP)” mekanizmalarına da dâhildir. Ülke, NATO operasyonlarına katılımı 
sürdürmek istemekte, ISAF için bir transit anlaşması yapma 
konusuna olumlu bakmaktadır. 

NATO’nun Ermenistan ile ilişkilerinde, Ermenistan’ın Rusya 
Federasyonu ile ciddi ekonomik bağımlılık ilişkisi ve derin askerî ittifak 
bağları içinde bulunması belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle 
Ermenistan; Gürcistan ve Azerbaycan'a oranla NATO ile ilişkilerinde 
daha mesafeli bir tutum izlemektedir. “Bireysel Ortaklık Programı (IPP) 
ile BİO Planlama ve Gözden Geçirme Süreci (PARP)” 
mekanizmalarına dâhil olmasına rağmen Ermenistan, Bireysel Ortaklık 
Eylem Planları (IPAP) belgesi hazırlama konusunda inisiyatif içine ancak 
son zamanlarda girmiş olup, çalışmalarda daha başlangıç seviyesinde 
bulunmaktadır. 

Türkiye’nin bölge ülkeleri ile yaptığı askerî anlaşmalara 
değinirsek; 

Türkiye ile Azerbaycan arasında 1992 yılından bugüne kadar 30 
adet askerî anlaşma akdedilmiş, 1 adet anlaşmanın akdedilme çalışmaları 
devam etmektedir. Azerbaycan ile askerî iş birliği faaliyetlerini kapsamlı 
bir biçimde yürütmek için (1992 yılında) “Askerî İş Birliği ve 
Koordinasyon Kurulu” adında bir kurul oluşturulmuştur. 

Türkiye ile Gürcistan arasında 1996 yılından bugüne kadar 17 
adet askerî anlaşma akdedilmiş, 4 adet anlaşmanın akdedilme çalışmaları 
devam etmektedir. 
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Türkiye ile bölge ülkeleri ile arasındaki lojistik faaliyetlere 
baktığımızda; 

1993-2002 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden 
Azerbaycan'a, 60 milyon ABD doları tutarında, Nahcivan'a ise K.K.K.lığı 
envanterinden 56 milyon ABD doları tutarında muhtelif askerî malzeme 
hibe edilmiştir. Dış askerî yardım projeleri bağlamında muhtelif 
projeler için de 1998-2004 yılları arasında imzalanan askerî hibe 
anlaşmaları kapsamında Azerbaycan'a 22.2 milyon ABD doları 
tutarında malzeme tedarik edilmiştir. 

Azerbaycan ve Nahcivan’a bugüne kadar yapılan yardımların 
toplam miktarı 138.2 milyon ABD dolarıdır. 

Gürcistan'a da 1993-2002 yılları arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterinden, 19.2 milyon ABD doları tutarında  askerî malzeme hibe 
edilmiştir. Dış askerî yardım projeleri bağlamında muhtelif projeler için 
de 1998-2004 yılları arasında imzalanan askerî hibe anlaşmaları 
kapsamında Gürcistan'a, 22.8 milyon ABD doları tutarında malzeme 
tedarik edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Gürcistan'a ayni ve hibe olarak, 
toplam 42 milyon ABD doları lojistik yardım yapılmıştır. 

Bölgede görev yapan personelimize bakıldığında ise; 
Azerbaycan’da 62 subay, 12 astsubay olmak üzere toplam 74; 
Nahcivan’da 15 subay 7 astsubay olmak üzere toplam 22; Gürcistan’da 
ise 40 subay, 3 astsubay olmak üzere toplam 43 personel görev 
yapmaktadır. Genel toplamda 117 subay, 22 astsubay olmak üzere 
toplam 139 personelimiz bölgede görevde bulunmaktadır. 

Türkiye’de eğitimde bulunan bölge askerî personeline 
bakıldığında ise; Kara Kuvvetleri K.lığı’ nda 103 Azeri, 22 Gürcü; Deniz 
Kuvvetleri K.lığı’nda 19 Azeri, 9 Gürcü; Hava Kuvvetleri K.lığı’nda 12 
Azeri, 5 Gürcü; Gülhane Askerî Tıp Akademisi K.lığı’nda 23 Azeri,    7 
Gürcü; Harp Akademileri K.lığında 3 Azeri, 7 Gürcü; Harita Genel 
K.lığı’nda 4 Azeri, Jandarma Okullar K.lığı’nda ise 3 Azeri, 4 Gürcü 
olmak üzere genel toplamda 167 Azeri,    54 Gürcü askerî personel 
ülkemizde eğitim görmektedir.  

Sonuç olarak Azerbaycan'daki mevcut yönetimin, Rusya, 
Ermenistan ve İran faktörü ile Bakü-Ceyhan petrol boru hattını her 
fırsatta gündeme getirerek Türkiye'den hibe şeklinde malzeme talep 
ettiği ve bunu kısa dönemde de devam ettireceği ancak tüm bu 
olumsuzluklara rağmen, politik yönden güçlü olan Azerbaycan 
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yönetiminin askerî yönden de güçlü olabilmek için önümüzdeki 
dönemde; kısa ve orta vadede petrolden elde edeceği gelirle, bir 
yandan kendi savunma sanayii sektörünü geliştirme çalışmalarını 
başlatmak, diğer yandan ise ordusunun acil ihtiyaçlarını gidermek 
isteyeceği, uzun vadede ise, ordusunun tüm ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek yatırım ve malzeme alımlarına gidebileceği 
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, Ermenistan sınırında güçlü ve 
istikrarlı bir Azerbaycan bulundurulması maksadıyla; mevcut askerî 
ilişkilerin arttırılarak devam ettirilmesi ve çeşitli şekillerde fırsatlar 
yaratılıp Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar icra 
edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Türkiye’nin Orta Asya’ya açılan en önemli kapısının Gürcistan 
olması nedeniyle bu ülkenin beklentilerinin karşılanması ile karşılıklı 
ilişkilerin daha da geliştirilerek kalıcı kılınması ve Gürcistan Silahlı 
Kuvvetleri’nin yeniden yapılandırması kapsamında Gürcistan'a yönelik 
eğitim ve lojistik yardım faaliyetlerinin devam ettirilmesinin uygun 
olacağı değerlendirilmektedir. 

Arz ederim. 
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BÖLGEDE MEVCUT PROBLEM SAHALARININ VE KRİZLERİN; 
ULUSLARARASI, HARP VE SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hv.Svn.Ütğm. Hüseyin ŞAHİNLİ 

 

 

Bölgede mevcut problem sahaları değerlendirildiğinde, 
uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden en önemli sorunların, Güney 
Osetya, Abhazya ve Dağlık Karabağ Sorunu olduğu görünmektedir.  

Güney Kafkasya bölgesindeki sorun alanlarının statülerini 
incelemek, bu sorunların temelindeki hukuki gerçekleri anlamak için 
faydalı olacaktır: 

 Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan birlik cumhuriyetidir. 
Abhazya özerk cumhuriyettir. Güney Osetya ve Dağlık Karabağ ise 
özerk bölgedir.  

Özerk cumhuriyet, birlik cumhuriyetinin kuruluşunda olan devlettir. 
Özerk cumhuriyetin yasama yetkisi vardır. Yürütme yetkisini kendi 
hükümeti yerine getirir. Birlik cumhuriyetinden farklı olarak özerk 
cumhuriyetin birlikten ayrılmak, yabancı şahısları vatandaşlığa kabul 
etmek, diğer devletlerle ilişkilere girmek, anlaşma imzalamak, 
uluslararası örgütlerin faaliyetlerine katılmak hakkı yoktur. 

Özerk bölge, idari özerklikten faydalanır, kendi anayasası ve 
vatandaşlığı yoktur, ahalisi kendi yaşam koşulları, özellikleri ve etnik 
kimliği ile farklıdır. 

 

Güney Osetya Sorunu 

Osetler ikiye bölünmüş olarak yaşamış bir halktır. Sovyet yönetimi 
altında, kuzey Osetya ile Güney Osetya birbirinden ayrı iki statü ile 
yönetilmişlerdir. Kuzey Osetya özerk bölge statüsü taşırken, 1936 
yılında özerk cumhuriyet statüsü kazanmıştır. Güney Osetya’ya ise 1922 
yılında, Gürcistan içerisinde özerk bölge statüsü verilmiştir. Perestroyka 
ve Glastnost süreciyle beraber iki halkın birleşmesi amacına yönelik 
olarak girişimler ortaya çıkmıştır. 

Gürcistan Parlamentosu, Osetlere verilen özerkliğin meşru 
temellere dayanmadığı gerekçesiyle özerkliklerini kaldırma kararı almış 
ve Osetleri kuzeye gitmeye çağırmış ve ardından Güney Osetya’ya 
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girerek askerî faaliyetlerine başlamıştır. Çatışmalara, ancak 24 Haziran 
1992’de Dagomis antlaşmasıyla son verilebilmiştir.  

Bölgeye ABD’nin giriş yapmasıyla Rusya’ya daha da yakınlaşan 
Güney Osetya’ya, önce 12 Temmuz 2002’de Abhazya ile askerî iş birliği 
antlaşması imzalamış, ardından da aynı yılın 31 Mayıs’ında Abhazya ve 
Rusya ile Gürcü saldırılarına karşı iş birliğine gideceklerini dile 
getirmiştir. Osetler’in bu tutumuna karşı Gürcistan ise Gürcü 
topraklarında ilk defa bir NATO tatbikatı yaptırmıştır. Abhazya problemi 
gibi Güney Osetya problemi de henüz çözülememiştir. 

 

Abhazya sorunu 

Abhazya, 3 Mart 1921’de yapılan Antlaşmayla bir Sovyet 
Cumhuriyeti iken, 21 Aralık 1921’de Birlik Antlaşması’nı imzalayarak 
Gürcistan’a katılmıştır. 1931’de Abhazya’nın statüsü anlaşmalı 
cumhuriyetten özerk cumhuriyete dönüştürülmüştür. Perestroyka süreci 
ile bu değişikliğin iptali ve önceki statünün geri verilmesi talebinde 
bulunulmuştur.  

Abhazya’nın bağımsızlık kararı üzerine 14 Ağustos 1992’de Gürcü 
birlikleri Abhazya’ya girmiş ancak bir yıl sonra mağlup olmuşlardır. Bu 
durumda, RF’nin müdahalesi ve etkinliği gözardı edilmemelidir.  

Bu savaş sonunda yaklaşık sayısı 250 bin olduğu söylenen 
Abhazya vatandaşı Gürcü yerlerinden edilmişlerdir. BM ve AGİT 
sorunun çözümü konusunda etkin olarak yer almış fakat genel olarak 
uluslararası toplum bu sorunun Gürcistan ile Abhazya arasında 
çözülmesi gereken bir statü sorunu olduğu ve karşılıklı görüşmelerle 
çözülmesi gerektiği inancındadır.  

Ancak, alınan kararlarda Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne dikkat 
çekilerek özellikle yerlerinden edilen insanların evlerine dönmeleri 
konusuna öncelik verilmektedir. 

 

Dağlık Karabağ Sorunu 

Dağlık Karabağ Sorunu, niteliği ve hukuki durumu ile farklılık ve 
ayrı bir önem arz etmektedir. 

Azerbaycan topraklarının işgaliyle ilgili olarak 1993 yılı içerisinde 
BM Güvenlik Konseyi’nden 822, 853, 874, 884 sayılı kararlar 
çıkarılmıştır. Bu kararlarda özet olarak şu konular üzerinde durulmuştur: 
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- Azerbaycanlı birçok insanın yerlerinden edildiği ve insani 
yardıma muhtaç durumda olduğu, 

- Uluslararası sınırların ihlal edilemezliği ve kuvvet kullanma 
yoluyla toprak kazanımının uluslararası hukuka aykırılığı,  

- Tarafların insancıl hukuka riayet etmelerinin gerekliliği, 

- Sivillere yapılan saldırılar ve yerleşim yerlerine yapılan 
bombardımanların kınandığı,  

- Azerbaycan Cumhuriyeti’nin işgal edilen topraklarından, 
işgal güçlerinin (devlet ismi verilmiyor) derhal ve şartsız olarak geri 
çekilmesi gerektiği, 

- Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki 
nüfuzunu kullanarak barış şartlarına uymaları konusunda telkinde 
bulunması, 

- Bütün devletlerin bölgedeki çatışmaların yayılmasını 
sağlayacak ya da barışı ve güvenliği tehdit edecek müdahalelerden 
kaçınması gerektiği, 

- İlgili uluslararası kuruluşların sivil halka insani yardım 
yapması ve yerlerinden edilen insanların evlerine dönmelerine yardım 
etmeleri, 

BM Güvenlik Konseyi Kararları ile ilgili, açık olarak ifade edilen 
durumların dışında şu hususlara dikkat çekmek gerekli olacaktır: 

- Kararlarda, Ermenistan Cumhuriyeti’nin çatışmalarda 
saldırgan ya da işgalci taraf olarak ifade edilmemiş olması, 

- İşgal edilen topraklarla ilgili sadece işgal güçleri ifadesinin 
kullanılarak bir taraftan söz edilmemesi, 

- İşgal edilen toprakların derhal ve şartsız olarak 
boşaltılmasının istenmesi, ancak gereğinin yapılması için bir yaptırım 
öngörülmemiş olması. 

Bütün bunların sonucunda hâlihazırda Azerbaycan topraklarının 
yaklaşık %16’sı işgal altındadır ve yaklaşık olarak 1 milyondan fazla 
insan evlerinden edilerek çadırlarda yaşamak durumuna düşürülmüştür. 

Dağlık Karabağ Sorunu’nda devletlerin tutumunu değerlendirmek 
uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına gösterilen saygı 
ve çözüme yaklaşma oranı konusunda isabetli kararlar vermeyi sağlar. 

ABD, 1991’de eski Sovyet Cumhuriyetleri’ne ekonomik yardım 
yapılması için “Bağımsızlığın Desteklenmesi Yasası” çıkarmıştır. Ancak, 
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yasaya yapılan ek 907 sayılı maddeyle, Azerbaycan’a yönelik olarak 
ABD hükümetinin yardım yapması yasaklanmış ve bu durum 2001 
Kasımına kadar devam etmiştir. Bu yasa, yerlerinden edilen 1 milyon 
insan ve BM Güvenlik Konseyi’nin konuyla ilgili kararı ve yardım isteği ile 
beraber değerlendirildiğinde barışa ne kadar hizmet ettiği ve mağdur 
insanlara ne kadar yardım edildiği tartışılabilir. Bunun yanında 1991-
2004 yıları arasında Ermenistan’a 1,2 milyar $ ( kişi başına 350 $) 
yardım yapılmıştır.  

Ermenistan, Rusya ile yakın iş birliği içerisindedir. 1997 yılında 
Moskova’da imzalanan 25 yıl süreli Dostluk, İş birliği ve Karşılıklı Yardım 
Antlaşması ve 2000 yılında yapılan antlaşmayla Tehdide Karşı Ortak 
Askerî Kuvvet Kullanılması ve RF’nin Ermenistan’daki askerî varlığının 
garanti altına alınması sağlanmaktadır. Ancak BM Güvenlik Konseyi’nin 
Dağlık Karabağ ile ilgili kararları ve Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi 
daimi üyesi olduğu göz önüne alınırsa ortada büyük bir uluslararası 
hukuk sorunu var demektir. 

Dağlık Karabağ Sorunu’nda kayda değer en önemli gelişme, Ocak 
2004’te AKPM tarafından yapılan açıklama olmuştur. Açıklamada, 
Ermenistan’ın bir diğer üye devlet olan Azerbaycan Cumhuriyeti 
topraklarını işgalden vazgeçmesi istenmiştir.Her üç sorunun devam 
etmesinde ya da çözüme yaklaşmasında RF’nin iki yüzünü görmek 
mümkündür; barışın ve güvenliğin sağlanması adına alınan kararlarda 
ve tedbirlerde BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi RF ve SSCB’nin 
devamında güçlü konumunu korumaya çalışan RF. 

 

Sonuç 

- Devletler, sorunlara yaklaşımlarında mevcut hukuk sistemini 
değil kendi çıkarlarını baz alarak çözüme ulaşmaya çalışmaktadırlar, 

BM sistemi en başta daimi üyeler tarafından yıpratılarak 
uluslararası hukukun temel kuralları işlemez hâle getirilmektedir. 

- Her ne kadar mevcut sistem bu eksiklikleri gidermeye çalışsa 
da Cicero’nun ünlü “silahlar konuşmaya başlayınca hukuk sessiz kalır” 
sözü bazen gerçek olmaktadır. 

- Ve hukuk haklı olanı güçlü olana karşı koruyacak kadar güç 
kazanamamıştır. 

Arz ederim.  
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BÖLGE ÜLKELERİNİN SAVUNMA HARCAMALARI VE 
KAYNAK YÖNETİMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 

Tnk.Ütğm. Ceyhun DABAĞER 

 

 

Bölge Ülkelerinin Silahlı Kuvvetlerinin İncelenmesi 

Her üç devlet de millî ordularını yeni kurmuş olmaları, silah ve 
teçhizatının  Sovyet Ordusu’ndan kalma ve teknolojik olarak eski 
olmaları nedeniyle çok güçlü bir orduya sahip olmamakla birlikte mevcut 
silahlı kuvvetlerinin büyük kısmını Kara Kuvvetleri oluşturmaktadır, Deniz 
ve Hava Kuvvetleri’nin yeteri kadar güçlü olmadığı değerlendirilmektedir. 

Ülkelerin son on yıldaki Silahlı Kuvvetler personel mevcudu 
incelendiğinde (Tablo 1) ; başta Gürcistan olmak üzere her üç ülkenin de 
personel indirimine gittiği görülmektedir. Bunun  en önemli sebebinin, 
Rusya Federasyonu’nun bölgedeki  etkinliğinin azalması olduğu 
söylenebilir.  

Niceliksel olarak bakıldığında, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin 
personel üstünlüğü gözlenmektedir. Bunun yanında Türkiye’nin 
yardımları ve eğitim desteği sonucu olarak;  Azerbaycan Silahlı 
Kuvvetleri’nin eğitim seviyesinin son yıllarda diğer iki ülkeye nazaran 
daha üstün durumda olduğu değerlendirilmektedir.  

 

Tablo 1: Bölge Ülkelerinin Silahlı Kuvvetler Personel  Mevcudu  

SİLAHLI KUVVETLER MEVCUDU (1000 KİŞİ) 

  Azerbaycan Gürcistan Ermenistan 

1995 87 33 60 

1996 73 33 57 

1997 67 33 57 

1998 72 33 57 

1999 70 26 53 

2000 65 27 42 

2001 60 17 42 

2002 57 17 40 

Kaynak: SIPRI  Yearbook 2004 
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Ülkelerin son on yıldaki Silahlı Kuvvetler silah mevcudu 
incelendiğinde; kayda değer bir artış ya da azalış olmamakla birlikte, 
eski  olan silahların elden çıkarılması nedeniyle çok az da olsa bir 
azalma görülmektedir. Ülkelerin Silahlı Kuvvetleri’nin silah mevcutları  
karşılaştırıldığında (Tablo 2) ; Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin sayısal 
olarak diğer ülkelere nazaran daha üstün olduğu söylenebilir. Bunun 
yanında her üç ülkede de mevcut silahlar eski Sovyet Ordusu’ndan 
kaldığından dolayı teknolojik olarak geride ve birbirine hemen hemen 
eşdeğerdedir. 

 

Tablo 2 : Bölge Ülkelerinin Silahlı Kuvvetler Silah  Mevcudu (2003) 

SİLAH MEVCUDU  (2003) 

  Azerbaycan Gürcistan Ermenistan 

Ana Muh.Tankı 220 86 110 

Zpt/Zma 210 108 140 

Top/Havan 285 85 229 

Savaş Uçağı  
6 7 6 

Helikopter 
8 3 8 

  Kaynak: SIPRI  Yearbook 2004 

Bölge Ülkelerinin Savunma Harcamalarının İncelenmesi 

 

2003 yılı verilerine göre bölge ülkelerinin savunma harcamaları  
değerlendirildiğinde (Tablo 3) birinci sırada olan Azerbaycan’ın 142 
milyon $, ikinci sıradaki Ermenistan’ın 76,5 milyon $, Gürcistan’ın ise 
40,3 milyon $ savunma harcamalarına ayırdığı görülmektedir. Bununla 
beraber, savunma harcamalarının GSMH’ya oranı incelendiğinde ilk 
sırada gelen Ermenistan’ın %2,7 ile  %2,6 olan dünya ortalamasına 
yakın; % 2 ile Azerbaycan ve  % 0,9 ile Gürcistan’ın  ise bu ortalamanın 
oldukça aşağısında olduğu görülmektedir. Aynı şekilde kişi başına 
yapılan savunma harcamaları bakımından 24 $’ la birinci sırada olan 
Ermenistan dahi yaklaşık 140$ olan dünya ortalamasının çok 
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gerisindedir. Ayrıca her üç ülkenin de  mevcut sanayi alt yapıları yetersiz 
olmasından dolayı, savunma sanayii  alanında ihracat yapılmamaktadır. 
Savunma sanayii alanında yapılan ithalata bakıldığında da yıllık 
ortalama 45 milyon $’ la  Ermenistan ilk sırayı alırken yıllık ortalama 25 
milyon $’ la   Azerbaycan onu takip etmekte, Gürcistan’da ise bu miktar 
yıllık ortalama 4 milyon $’a kadar düşmektedir. 

 

Tablo 3 : Bölge Ülkelerinin Savunma Harcamaları  (2003 Yılı) 

SAVUNMA HARCAMALARI (2003) 

  Azerbaycan Gürcistan Ermenistan 

Savunma Harcamaları 
(milyon $) 

142 40,3 76,5 

GSMH (milyar $) 7,1 3,9 2,8 

Nüfus (milyon) 8,2 5,1 3,1 

Sav.Harc./ GSMH  (%) 2 0,9 2,7 

Kişi Başına Sav.Harc ($) 17 8 24 

Kişi Başına Gsmh ($) 865 764 903 

Kaynak: SIPRI  Yearbook 2004  ve Dünya Bankası Raporları  

 

Ülkelerin son 10 yıllık savunma harcamalarını 
değerlendirdiğimizde (Tablo 4); Azerbaycan’ın savunma harcamalarında 
ciddi bir artış görülmektedir. Ermenistan’ın savunma harcamalarının ise 
çok küçük artışlarla beraber fazla bir değişim göstermediği 
görülmektedir. Gürcistan’ın ise yaşanan ekonomik krizlerin ardından 
savunma harcamalarında kısıtlamaya gittiği, sınırların korunmasını 
Rusya’dan devralması ve  Rus askerlerinin ülkedeki diğer üslerden de 
çekilmeye başlamasıyla da  savunma harcamalarının arttığı 
görülmektedir.  
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Tablo 4 : Bölge Ülkelerinin Savunma Harcamaları   

SAVUNMA HARCAMALARI (MİLYON $)* 

  AZERBAYCAN GÜRCİSTAN ERMENİSTAN 

1996 65,1 59,5 49,7 

1997 72,9 37,1 63,2 

1998 80,7 35,8 62,4 

1999 99,2 27,6 65,4 

2000 108 18,8 68,1 

2001 117 23,9 65,5 

2002 129 34,2 64,7 

2003 142 40,3 76,5 

*2000 yılı sabit fiyatlarıyla 

Kaynak: SIPRI  Yearbook 2004 

 

Ülkelerin son 10 yıllık savunma harcamalarının GSMH’ye oranı 
incelendiğinde (Tablo5); Azerbaycan’ın  savunma harcamalarında büyük 
artış görülmesine rağmen GSMH’dan savunma harcamalarına ayırdığı 
payın düştüğü görülmektedir. Bunun  başlıca sebebi olarak ekonomideki 
iyileşmeler ve ekonomik büyümenin giderek artış göstermesi 
gösterilebilir. Gürcistan’ın ise yaşanan krizlerin ardından savunma 
harcamalarına ayırdığı payda yaklaşık %50 ye varan kısıtlamaya gittiği 
ve 2001 yılından itibaren tekrar artışa geçtiği görülmektedir. 
Ermenistan’ın  savunmaya ayırdığı payın gittikçe düştüğü ancak hâlâ 
diğer iki ülkeye göre oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 
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Tablo 5 : Bölge Ülkelerinin Savunma Harcamalarının GSMH'ye  Oranı (%)  

SAVUNMA HARCAMALARININ GSMH'YE ORANI (%) 

  AZERBAYCAN GÜRCİSTAN ERMENİSTAN 

1996 2,2 2,2 3,3 

1997 2,2 1,2 3,9 

1998 2,3 1,1 3,5 

1999 2,3 0,9 3,6 

2000 2,1 0,6 3,6 

2001 2 0,7 3,1 

2002 2 0,9 2,7 

Kaynak: SIPRI  Yearbook 2004 

 

Sonuç 

Sonuç olarak; 

Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan’da son dönemlerde görülen 
personel azaltma eğiliminin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği, 
Gürcistan’da ise bu azaltmanın çok düşük seviyede olacağı, 

Bölge ülkelerinin mevcut silah sayılarını önümüzdeki yıllarda 
muhafaza edecekleri ancak silahların eski teknoloji olması nedeniyle 
yeni silah alımına gidebilecekleri,  

 NATO’ya entegrasyon kapsamında Azerbaycan ve Gürcistan’ın 
savunma kaynaklarını Batılı tedarikçilere yönlendirebileceği 
değerlendirilmektedir. 

Son dönemlerde millî savunma sanayiinin kurulması yolunda 
önemli adımlar atılan ülkemizde; savunma sanayii pazarının 
genişletilerek maliyetlerin düşürülmesi kapsamında; diğer Türk 
Cumhuriyetleri’yle beraber Azerbaycan ve Gürcistan ile yapılabilecek 
olan ortak projeler ve yatırımlarla ülke ekonomilerinin ve silahlı 
kuvvetlerinin gelişimine önemli katkıda bulunulacağı, 

Güney Kafkasya ülkelerinde son yıllarda savunma 
harcamalarında görülen artış eğiliminin ekonomik iyileşmeyle orantılı 
olarak artmaya devam edeceği, ancak savunma harcamalarının GSMH 
içindeki payının siyasi istikrarla beraber bir miktar daha azalmaya devam 
edeceği değerlendirilmektedir.  


