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( NOTLAR ) 
 

GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İSTİKRAR ÇALIŞTAYI 
“Meşru Müdafaadan Bölgesel Silahsızlanmaya:  

Güney Kafkasya’da Gerilimi hafifletme ve Bölgede İstikrarı Sağlama” 

 ( 20-22 Mart 2014, İstanbul ) 
 
Güney Kafkasya’da Bölgesel İstikrar Çalıştayı, 20 Mart 2014 akşamı AB Bakan Yardımcısı Sayın Alaattin 
BÜYÜKKAYA’nın anahtar konuşması ile başladı. Konuklara verilen resepsiyon ve yemekten sonra “Meşru 
Müdafaadan Bölgesel Silahsızlanmaya: Güney Kafkasya’da Gerilimi hafifletme ve Bölgede İstikrarı 
Sağlama” teması altında oturumlara geçildi. TASAM, Avusturya Savunma ve Spor Bakanlığı ve PfP ( Barış 
için Ortaklık ) Konsorsiyumu işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğin 21 Mart 2014 Cuma günü yapılan ilk 
oturumunda düzenleyiciler tarafından, PfP Ortaklığının 1998’de 44 Savunma Bakanının bir araya gelmesi 
sonucunda oluşturulduğu ifade edildi.  
 
Ulusal güvenliğe dair ve stratejik düzeyde askerî konular ele alınırken, çok uluslu eğitimi artırma 
yaklaşımları siyasi, diplomatik, akademik ve askeri açılımları ile değerlendirildi. Dokuz çalışma grubu 
mevcut olan PfP’nin amaçları açıklanarak, Konsorsiyum’un, biri Kasım’da Avusturya’da olmak üzere her 
yıl iki çalışma toplantısı düzenlediği belirtildi. PfP Konsorsiyumunun Avusturya’da Ulusal Savunma 
Akademisi yayımlarını kitaplaştırdığı ve ilgili raporlara www.bmlvs.gv.at internet adresinden 
ulaşılabileceği vurgulandı. 
 
Chatham House kuralı ile yapılan Çalıştay’ın devamında ana tema altındaki ilgili sunumlara ve karşılıklı 
görüş alışverişine geçildi. 
 
Ermenistan ve Azerbaycan’ın askerî şeffaflığı ve mevcut durumları üzerine konuşuldu. Silahlanma 
yarışının Bölge’ye ya da küresel duruma istikrar kazandırıp kazandırmadığı sorgulandı. Güney Kafkasya’da 
bu iki ülkenin durumunun çok önemli olduğu ve birçok gelişmenin önünde engel teşkil ettiği ifade edildi. 
Azerbaycan’ın çoğunlukla Rusya ve Güney Kore üzerinden yüksek oranda silahlandığı dile getirildi. 
Mevcut sorunlarının, yolsuzlukların, gelir dağılımındaki uçurumun ve askerî harcamaların azaltılması 
gerektiği ve toplumun yerel seviyelerinin de bu konulara katılımının sağlanmasının önemi vurgulandı. 
Dağlık Karabağ sorununa medyanın değil diplomatların ilgi gösterdiği, konunun donmuş bir sorun olarak 
ortada durduğu belirtildi. Ne savaş ne de barıştan söz edilebildiği, kazara bir savaş çıkması ihtimalinin 
düşündürücü olduğu ifade edildi. Ülkelerin kaynaklarını nereye yatırdığı sorgulanırken, bir sivil savaşın en 
az 14 yıllık büyüme ve gayrisafi yurtiçi hasıla’ya mal olduğuna değinildi. Azerbaycan’ın silahlanışının 
dikkat çekici olduğu belirtilirken, son yıllarda bir değişimin de gözlendiği ve askerî harcamalar konusunda 
dışarıya dönük bir yapının olduğu vurgulandı. 

http://www.bmlvs.gv.at/
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NATO söz konusu olduğunda hep partnerlikler görüldüğü, eskiden bu ayrımın üye olan olmayan diye 
yapıldığı ancak bugün dünyanın genelde NATO üyeleri ve partnerleri şeklinde sınıflandırıldığı ifade edildi.  
Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir düşman algısı olmadığının altı çizildi. İnsan - insana ilişki kurmanın 
önemine ve bu konuların eskiden olduğu gibi kapalı bir kutu şeklinde görülmediğine dikkat çekildi. 
NATO’nun, BM gibi olma yolunda ilerlediği ifade edilirken, partner olmayı reddeden Malezya gibi 
ülkelerin durumunun ne olacağı sorgulandı. 2008 ve 2014’teki Ukrayna krizinin, NATO tarafından 
savunulmadığını gösterdiğine dikkat çekildi. Rusya’nın da Avrupa’nın bir parçası olduğuna ve 
hükümetlerin bazen bunu anlamada hataya düştüğüne değinildi.  Sovyetler çökmüş olsa da devam eden 
bazı kısımlarının olduğu vurgulandı.  
 
Etkinlik ve verimliliğin güvenlik ikilemlerinde nasıl artırılacağı sorgulandı. Türkiye’nin AB macerası gibi, 
1990’lardan beri aynı konuların, sorunların devam ettiği ortaya kondu. “Dönüşüm” sürekli konuşulurken, 
ortada “güvenlik açığı” olduğu da ifade edildi. Rusya’yı Rusya ile kontrol etmenin ve bunu yaparken 
Rusya’nın farkında olmanın önemine değinildi. NATO ve AB’den neden bu kadar şey beklendiği, siyasi 
istek/irade yoksa kimden bekleneceği sorgulandı? Silahların kontrol edilmesi noktasında tüm katılımcılar 
mutabık kalırken, Rusya - Gürcistan ilişkilerinde Abhazya ve Osetya sorunu üzerinde duruldu. Çeçen 
güçlerinin gelecek 20 yılda ne olacağı sorusuna yanıt arandı. Rusya’nın Bölge’de etkisini korurken bir 
yandan da gücünü yansıttığından söz edildi. Avrupa ile Rusya’nın birbirine karşılıklı bağımlılığı olduğuna 
ve Avrupa güvenliği noktasındaki etkisine değinildi. NABUCCO projesinin Rusya istemediği için 
gerçekleşmediği ifade edildi.  
 
Azerbaycan’ın, kendi topraklarında sınırları kontrol etmek ve eski haline kavuşturmak istediği ve 
Bakü’nün Dağlık Karabağ sorununun çözümü için hazır olduğu belirtildi.  
 
Azerbaycan’ın savunma bütçesinin 2014’te 3,7 milyar dolar arttığı ve Ermenistan’ın Rusya’ya yaslandığı 
vurgulandı. Rusya’nın Bölge’de önemli ve etkili bir role sahip olduğu, Azerbaycan ile Ermenistan’ın ilk 
silah sağlayıcısı olduğu belirtildi. İnsanlar arası köprüleri Azerilerin de önemsediği, Bakü’nün anlaşmaya 
daha istekli olabileceği ancak Ermenistan’dan daha fazla silahlandığı ifade edildi. İki Ülke elitlerinin hala 
1990’ların atmosferinde düşündükleri dile getirilirken, Madrid görüşmeleri uzun sürse de tarafların 
kararlılığının önemli olduğu vurgulandı. 
 
Çalıştay’ın 2. günü olan 22 Mart 2014’teki oturumlarda katılımcılar görüşlerini paylaşmaya devam ettiler. 
 
Yerlerinden edilmiş insanların sorunlarına değinilirken, Güney Osetya ve Abhazya’daki 2008 Anlaşması 
değerlendirildi. Avrupa Birliği İzleme Misyonu (EUMM)’nun görevinin; insanları gözlemlemek, analiz edip 
raporlamak, normal hayatlarına dönmelerine yardımcı olmak ve sınırları gözlemek olduğuna değinildi. 
“Güven İnşası” ( Confidence Building ) ile “Olayları Önleme ve Cevap Verebilme Mekanizmaları” ( IPRM ) 
gibi yaklaşımlara değinilirken askerî teçhizatların güç dengesi için artık yeterli olmadığı vurgulandı.  
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Rusya’nın güvenlik gündeminde neler olduğu sorgulanırken; tarihsel “düşman” algısı, enerji kaynakları, 
NATO yayılmacılığının karşısında durması ve Rusya’nın dış çıkarlarını koruması değerlendirildi. Gerek 
Azerbaycan gerekse diğer Bölge devletlerinin AB veya NATO gibi örgütlere üye olmalarının faydalı olacağı 
belirtildi. Azerbaycan ile Rusya arasında uzaklaşma olup olmadığı sorgulandı. AB’nin, enerji açısından 
Rusya’ya bu kadar bağımlıyken sesini karşıt olarak ne kadar yükseltebileceği sorusuna da yanıt arandı. ŞİÖ 
gibi tampon bölgelere ihtiyaç olduğu ifade edildi.  
 
Rusya’nın ana aktör olduğuna, fakat bölgesel konularda Türkiye’nin de, Suriye örneğinde görüldüğü gibi,  
önemli bir aktör olduğuna dikkat çekildi. Batı’nın Rusya’yı anlamaya çalışırken nerede yanlış yaptığı 
sorgulandı. Batı düşünce biçiminin yanlış olduğunun altı çizildi. NATO’nun genişlemesine direnmesi 
noktasında Rusya’nın stratejik hamlesi üzerinde duruldu. Rusya güvenlik politikalarını Batı’nın kaçırdığı 
ifade edilirken eski Sovyet coğrafyasını yeniden canlandırmak, kontrol altına almak gerektiği vurgulandı 
ama bunun nasıl olacağı sorgulandı. Ermenistan konusunda Türkiye’nin rol alabileceği değerlendirilirken 
Rusya’nın Ermenistan’da niyetleri olduğu da vurgulandı. Sınırların açılması konusunun önemli olduğu ve 
Ermenistan’ın buna ihtiyaç duyduğu, bu noktada Türkiye’nin pozisyonunun avantajlı olduğu dile getirildi. 
 
Mevcut sorunların temelinin Sovyetler zamanında atıldığı belirtilirken Bölgesel Güçler ile rollerinin 
unutulmaması gerektiğine dikkat çekildi. Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret açığının büyük bir sorun 
olduğu, güven eksikliğine yol açtığı, enerji, turizm vb. tüm işbirliklerine rağmen mevcut olan bu güven 
eksikliğinin çözülmesi gerektiği vurgulandı. 
 
Benzer çalıştayların sivil toplum ve insan temelinde artırılmasının gerekli ve faydalı olduğu ifade edildi. 
Minsk Grubu’nun Dağlık Karabağ sorununu neden hala çözemediği sorgulanırken çıkarları olmamasından 
kaynaklanabileceği değerlendirildi. Rusya’nın Ermenistan’ın sorunlarını çözmeye neden yardım etmediği 
sorgulanırken de üzerindeki tekelini kaybetmemek için olabileceği değerlendirildi. Türkiye’nin neden 
pasif olduğu da sorgulandı ve Ermenilerin Türkiye’nin taraf olduğunu düşündüğü ifade edildi.  
 
Büyük güçlerin mücadelesinin Güney Kafkasya’da belirdiği öne sürülen Çalıştay’da; Viyana Belgesi’nin, 
çatışmayı önleme amacı taşıdığı, Rusya’nın donmuş sorunları sürdürmeyi amaçladığı, Güney 
Kafkasya’daki değişimleri tolere edemeyeceği belirtildi. Azerbaycan ve Orta Asya’nın enerji kaynaklarının 
Avrupa için önemli olduğu ve bu kaynakların, Rus gazına bağımlılığı azaltacağı ifade edildi. 


