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ÖZET
Güney Kafkasya uluslararası politikada stratejik açıdan kendi önemini hala korumaktadır. Soğuk SavaĢ sonrası
dönemde Rusya Güney Kafkasya`da SSCB`nin dağılması sonucu bağımsızlığını ilan eden 3 devletle (Azerbaycan,
Gürcistan ve Ermenistan) iliĢkilerin “Yakın Çevre” politikası çerçevesinde, geliĢtirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde
Rusya, kendi ulusal güvenliği ve eski imparatorluk sınırları çevresinde, siyasi, ekonomik ve kültürel konjonktürdeki
rolünün elinden alınacağı tehlikesinden hareket etmektedir. Bu sebepten, Rusya Güney Kafkasya Cumhuriyetleri ile
sağlam siyasi, iktisadi ve sosyal iliĢkilerin korunmasına önem göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Güney Kafkasya, Politik ĠliĢkiler, Enerji Kaynakları, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan
ABSTRACT
In international politics, the South Caucasus still maintains its strategic importance. In the aftermath of the Cold War,
Russia seeks to develop relations within the framework of the “Near Abroad” policy with three states (Azerbaijan,
Georgia and Armenia), which declared their independence as a result of the collapse of the USSR in the South
Caucasus. Today, Russia is under threat that its role in the political, economic and cultural environment within its
national security and former imperial borders will be abolished. For this reason, Russia attaches great importance to
maintaining healthy political, economic and social relations with the republics of the South Caucasus.
Key Words: Russia, South Caucasus, Political Relations, Energy Resources, Azerbaijan, Georgia, Armenia

1. GİRİŞ
Soğuk SavaĢ sonrası dönemde Rusya`nın “Yakın Çevre” politikası çerçevesinde geliĢtirilen
Kafkasya politikası dedikte Rusya`nın Güney Kafkasya`da SSCB`nin dağılması sonucu
bağımsızlığını ilan eden 3 devletle (Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan) iliĢkileri ve Kuzey
Kafkasya`ya yönelik iç politikası kast edilmektedir.
Rusya`nın Güney Kafkasya cumhuriyetlerine yönelik temel baskı araçları olarak BDT, etnik
çatıĢmalar, askeri üsler ve enerji boru hatları gösterilebilir. Bu bağlamda Rusya`nin Güney
Kafkasya ülkeleriyle iliĢkilerinin bu dört boyutu ele alınabilir. Etnik çatıĢmalar Rusya`nın Güney
Kafkasya ülkeleri üzerindeki etkili araçlarından birisi olmuĢtur. Rusya, Gürcistan`da yaĢanan
Abhazya ve Güney Osetya, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorunlarından kendi
etki alanını korumak amacıyla kullanmakta, arabulucuk yaparak devletleri “ne savaĢ ne barıĢ”
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düzeyinde tutarak baskı yapma yetkisini korumaya çalıĢmaktadır. Rusya bu ülkelerin Batı ile
bütünleĢmesine, özellikle Batılı askeri örgütlere girme çabasına sert Ģekilde karĢı çıkmakta, kendi
“etki alanı” olarak görmektedir.
2. RUSYA'NIN DIŞ POLITIKASININ ÖZELLİKLERİ
Rusya dıĢ politikası dünyada bir çok araĢtırmacılar tarafından yoğun bir Ģekilde tartıĢılmakta olan
bir konudur. Bu araĢtırmaların bir çoğu milli kimlik ve değerlerin ulusal çıkar ve politika kararları
etkilediği doğrultusunda yapılmıĢtır. SSCB`nin dağılmasından sonra 1990`lar boyunca Rusya`da
ulusal kimliği belirlemek için 5 farklı yaklaĢım gündeme gelmiĢtir. Bunlar, batıyönümlü kimlik,
devletçi kimlik, ulusal restorasyonist kimlik, neo-komünist kimlik ve slovofil kimlik
yaklaĢımlarıdır. Bu yaklaĢımların her biri Rusya`yı büyük güçler grubunda görmekte, fakat
Rusya`nın bu grubdakı pozisyonu hakkında farklı değerlendirmeye sahip olmaktadır. Vladimir
Putin`in cumhubaĢkanlığı döneminde özellikle devletçi kimliğin önem kazandığı görülebilir
(Clunan, 2009: 60, 65). Sonuç olarak Rusya`nın büyük güç statüsünü geri kazanmak arzusu ulusal
hedef olarak belirlenmiĢ ve Clunan`a göre, Rusya dıĢ politikasının belirsizliği ve uyumsuzluğu ile
sonuçlanmıĢtır (Clunan, 2009: 140).
1991`de SSCB`nin varisi olarak uluslararası sisteme katılan RF, bağımsızlığın ardından iç
politikada demokrasi ve serbest pazar ekonomisine, dıĢ politikada ise Batı`yla iĢbirliğine
yönelmiĢtir. Günümüzde Rusya, kendi ulusal güvenliği ve eski imparatorluk sınırları çevresinde,
siyasi ve kültürel konjonktürdeki rolünün elinden alınacağı tehlikesinden hareket etmektedir. Çünkü
Rusya için hem politik sınırı, hem kültürel sınırı, hem de dini, yani provoslav (ortodoksal) değerler
sistemi oldukça önemlidir (Gafarlı, 2012: 168). Rusya`nın dıĢ politika konsepti Rusya Federasyonu
dıĢ politikasının temel alanlarında ve konularında belirli görüĢ ve yaklaĢımları sistemidir. Rusya
liderleri adeta iki temel konu üzerine odaklanırlar: Rusya`nın küresel nüfuzunu arttırmak ve
devamlı ekonomik geliĢimini sağlamak.
Rusya`nın hazırki dıĢ politika konsepti RF CumhurbaĢkanı Vladimir Putin tarafından 30 Kasım
2016`da kabul edilmiĢtir. Bu DıĢ Politika Konsepti`ne göre Rusya`nın temel dıĢ politika amaçları
ulusal güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüğü, refah devletinin güçlendirilmesi ve enstitüsilerin
demokratikleĢtirilmesi, Rusya`nın dünya arenasındaki pozisyonunun pekiĢtirilmesi, Rusya
ekonomisinin daha da geliĢmesine olanak sağlayacak dıĢ çevrenin oluĢturulması, küresel barıĢ ve
istikrarın sağlanması, komĢu ve diğer devletlerle olumlu iliĢkilerin geliĢtirilmesine ve hazırda var
olan çatıĢmaların durdurulmasına, yeni çatıĢmaların önlenmesine hizmet etmelidir. Bu belgede bazı
Batılı devletlerin kendi pozisyonlarını diğer ülkelere kabul ettirmesinin ve etki yapmasının küresel
istikrarsızlığı güçlendirdiği belirtilmektedir. Yeni dönemde gelecek uluslararası sistemin temel
prensiplerinin düzenlenmesi için liderlik uğruna yaĢanan mücadele uluslararası iliĢkilerin temel
trendi olarak görülebilir. Siyasi, sosyal ve ekonomik karĢıdurmalara neden olmasına rağmen güç
unsurunun uluslararası iliĢkilerin temel faktörüne dönüĢtüğü söylenebilir. Özellikle yeni askeri
becerilerin elde edilmesi ve yeni silahların üretilmesi küresel tehlikesizlik için bir tehdit içermekte,
büyük çaplı nükleer savaĢın isteksiz görünmesine bakmaksızın, temel büyük güçleri yeni savaĢın
eĢiğine getirdiği görülmektedir. Böyle geliĢmeler ıĢığında hem dünya birliği hem Rusya için BM`in
rolünün güçlendirilmesi önem taĢımaktadır.
Rusya, küresel geliĢime önem vermenin yanısıra, özellikle kendi partnerleri ile iĢbirliğini
geliĢtirmektedir. Rusya BM GK üyesi olmanın yanısıra Büyük 20`lik, BRICS (Brezilya, Rusya,
Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti), SCO (ġanhai ĠĢbirliği Örgütü), RIC (Rusya,
Hindistan ve Çin) gibi önem verdiği platformlarda da kendi partnerleri ile iliĢkilerini
geliĢtirmektedir. Belgede BDT üyelerinin diğer devletlerle iliĢkiler geliĢtirme haklarına saygı
duyulduğu belirtilse de, aynı zamanda bu devletlerin Rusya`nın da üyesi olduğu BDT`ye sadık
kalması gerektiği vurgulanmıĢtır. Bu belgede Rusya`nın Gürcistan`ın istekli olduğu alanlarda
onunla iliĢkileri geliĢtirmekte meraklı olduğu belirtilmiĢtir. Bölgedeki temel sorunlardan olan
Transnistrian sorununun Moldova devletinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve tarafsızlığı Ģartları
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altında çözümüne taraf olduğu, Dağlık Karabağ sorunun çözümünde ise AGĠT Minsk Grubu
prensiplerine önem verdiği vurgulanmıĢtır.
Rusya Federasyonu, terörizm, yasadıĢı göç, organize suç gibi alanlarda AB ile ortak iĢbirliğinin
önemi belirtilmektedir. Rusya, Avrupa`nın herhangi askeri örgüt üyesi olmayan devletlerine özel
saygı duymakta, bunu bölgesel istikrar için önemli bir unsur olarak değerlendirmektedir. Rusya,
NATO`nun doğu istikametinde geniĢlemesi ve Rusya sınırlarına yaklaĢmasını hala olumsuz olarak
değerlendirmekte, Avrupa`da güvenlik ve istikrarı sağlamak için çizilen eski bölme çizgilerine
saygısızlık olarak nitelendirmektedir. Rusya`nın Avro-Atlantik politikası uzun dönemde bu bölge
ülkeleri ile barıĢ, güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak mekan, iĢbirliği, karĢılıklı inam
prensipleri üzerine inĢa edilmektedir.
Rusya, Arktik kutbunda barıĢ, istikrar ve yapıcı uluslararası iĢbirliğinden yanadır, aynı zamanda bu
amaçla Arktik devletlerin daha büyük sorumluluk taĢıdığını düĢünmektedir. Asya-Pasifik
bölgesinde Rusya`nın pozisyonunun güçlendirilmesine önem verilmektedir. Özellikle küresel
konularda SCO`nun rolünün artırılması önem taĢımaktadır. Rusya, ASEAN (Güney Doğu Asya
Ülkelerinin Birliği)`la da uzun süreli diyalog ve iĢbirliği arayıĢındadır. Aynı zamanda Rusya Ġslam
ĠĢbirliği Örgütü`nde gözlemci statüne ve Müslüman devletlerle iliĢkilerin gelecekte daha da
geliĢtirilmesine önem vermektedir.
3. GÜNEY KAFKASYA'NIN RUSYA TARAFINDAN İŞGALİ
Bugün bu coğrafyada gördüğümüz eylemlerin kökü 16. yüzyıldan 20. yüzyılın baĢına kadar oluĢan
dini hareketlerden tesirlenmektedir. Tarih boyunca, Kafkasya'da büyük güçler arasında neredeyse
hiç bitmeyen bir mücadelelerin günümüzde bile devam ettiğini görmekteyiz. 16. yüzyıldan itibaren
Osmanlı ve Ġran devletlerinin mücadele alanına dönüĢen Kafkasya ve özellikle Azerbaycan arazisi
bu iki devletlerin arasında düzenli olarak el değiĢtirdi.Osmanlı Ġmparatorluğu'nun bölgeye saldırıları
Safeviler devletinin dağılmasına kadar devam etti. Bu saldırıların nedeni Osmanlının kendi
arazisindeki alevilere karĢı tuttuğu politika ve Safevi aleyhtarlığı yapmaya kalkıĢkamaları,
Safevilerin mezhep ayrımını kıĢkırtmaları ve Osmanlı aleyhtarlığını yaymaya çalıĢmaları olmuĢtur.
Hem Osmanlıya sığınan sünni ülemalar, hem de Safeviye sığınan Ģii ülemalar bu savaĢların
yapılmasında kilit rolü oynamıĢlardır (Kantarcı, 2006: 49).
16. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı Devleti için bir tehlike arz etmeyen Rusya Çarlığı
Kafkasya'ya doğru ilerleyiĢinin en önemli iki adımı olarak 1552 yılında Kazan ve 1556 yılında ise
Astrahandaki Türk Hanlıklarını ele geçirmesi olmuĢtur. Rusya'nın Kafkasya'daki varlığı ve nüfuzu
Kazan Hanlığı'nın 1552 yılında iĢgalinden sonra baĢladı. Bölgenin müslüman halkı, özellikle
Çeçenler Rusların gelmesine karĢı çıkıyordu. Rusya Kafkasya topraklarına inmek için karĢısında
bulunan Kazan ve Astrahan hanlığını ortadan kaldırınca bölgede bir anda Krım hanlığı ve Osmanlı
Devleti ile karĢı karĢıya kalmıĢtır (Kantarcı, 2006: 50).
Bu ilerlemenin sonucunda da Rusya, bölgedeki Osmanlı-Ġran çekiĢmesinin, üçüncü aktörü olarak
sahne almıĢtır. 1774 yılında Küçük Kaynarca anlaĢmasıyla Kırım'ı kaybeden Osmanlı sonra
Kafkasya'ya daha çok önem vermiĢtir. Rusyanın Kırım Hanlığı'nı ilhak etmesi sonucunda Rusyaya
Kafkasyaya inmesi Osmanlının Osmanlı doğu ve kuzey sınırlarının güvenliği açısından tehlike arz
etmekdeydi. Bu da Osmanlının yalnızca Kafkasya'nın kontrolünü elinde tutmasıyla mümkün
olabilirdi (Kantarcı, 2006: 50). Tüm bunlara rağmen güçlenen Rusyaya karĢı Osmanlı karĢı
koyamadı ve Ruslar Kafkasyanı istila ederek Birinci Dünya SavaĢı öncesinde Anadolu'nun kalbine
kadar ilerlemiĢtir.
Korkunç Ġvan döneminde 1556‟da Astrahan‟ı alarak Terek Nehri kıyılarına ve Hazar Denizi‟ne
ulaĢan, 18. Yüzyıl‟dan itibaren de bölgeyi Karadeniz‟in kuzeyinden kuĢatan Rusya, 1864‟ten
itibaren Kafkasya‟da tam hâkimiyet kurmuĢtur. Güney Kafkasya‟yı 1828 Türkmençay AnlaĢması
ile ele geçiren Rusya, 1830‟larda Kuzey Kafkasya‟da Çeçenler baĢta olmak üzere Kafkas
dağlılarının direniĢini 1864‟te ġeyh ġamil‟in esir alınmasıyla kırmıĢ ve bölgenin tamamında
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hâkimiyeti sağlamlaĢtırmıĢtır. Ruslar Kafkasların tamamında denetimi sağladıktan sonra göçe
zorlama politikası uygulayarak yerli halkları topraklarından çıkarmıĢlar ve Slav bölgelerinden gelen
göçmenleri buralara yerleĢtirmiĢlerdir (PurtaĢ, 2005: 226).
Kafkasya‟da Rus, Ġran ve Türkiye‟nin çıkarları çatıĢıyordu. Son ikisinin (Ġran ve Türkiye)
Kafkasya‟daki etkilerinin zayıflaması ile Rusya askeri harekata giriĢmiĢtir. Ortaya çıkan çatıĢmalar
sonucu Rusya, Kafkasya‟daki stratejik konumunu güçlendirmeyi ve arazilerini geniĢletmeyi baĢardı
(TiĢkov-Filippova, 2000: 73). Rusya kendisini Kafkasya‟dan atmak isteyen Ġran ile yaptığı 18041813 savaĢı kazanmasından sonra bölgeye yerleĢmeye baĢladı. Bunu takiben 1826-1828 yılında
patlak veren ikinci büyük savaĢ sonrasında mağlup olan Ġran Rusya ile “Türkmençay
AntlaĢması”nı imzalamak mecburiyetinde kaldı. Bu anlaĢmanın yapılması sonucunda Rusya
Kafkasya bölgesine kesin olarak yerleĢmiĢtir. Rusya Azerbaycan ve Gürcistan‟ı genellikle
bölgedeki hanlıklara vaat vererek kendi tarafına geçirme metoduyla ele geçirdi. Rusya‟nın Kuzey
Kafkasya ve Dağıstan bölgelerinde hâkimiyeti ise Güney Kafkasyada olduğu kadar kolay
olmamıĢtır. Ruslara karĢı isyanların en önemli noktası olan Kuzey Kafkasyada tabiat Ģartlarının
güçlüğü ve bu Ģartlarda yaĢamaya alıĢık, dağlı Müslüman ahalinin direnci nedeniyle ancak 19.
yüzyılın ortalarına doğru iĢgal edilebilmiĢtir. Çar Rusyası‟nın 1859 yılına kadar mücadelesi
sayesinde kendi otoritesini sağladığı Kafkasya‟ya yönelik politikası, beraberinde bu arazide yaĢayan
halkların hayatında büyük bir etki gösterdi. Rusyanın Kafkasyada otoritesini tanımak istemeyen
kavimlerin büyük çoğunluğu Osmanlı baĢta olmak üzere dıĢarıya göç etmek zorunda kalmasına
neden oldu. Kafkasya‟da Rus otoritesinin kurulması bölgedeki olayların farklı Ģekilde karakterize
edilmesine neden olmuĢtur. Rusya, bu coğrafyada siyasi ve askeri egemenliğinin yanısıra
demografik, ekonomik ve medeni alanda da otoritesini sağlamak düĢüncesini taĢıyordu (Saydam,
1997: 62). Bu sebeple ele geçirilen Kafkasya topraklarında Rus etkisi altına alınma politikası
yürürlüğe konulmuĢtur.
4. RUSYA İÇİN KAFKASY'NIN JEOPOLİTİK ÖNEMİ
Rusya'nın Kafkasya'daki jeostratejik konumu, çıkarlarıyla doğrudan orantılıdır. Sovyet sonrası
dönem, Rusya'nın eski çıkarlarını yeniden inĢa etme politikasına yol açan sosyal yapılara yol açtı.
Rusya, 16. yüzyılda, neredeyse homojen bir yapıdan ortak bir toplumsal birlik fikrini içeren politik
bir durumla karĢı karĢıya kaldı. Rusya topraklarını geniĢlettikten kısa bir süre sonra çok uluslu ve
çok dinli bir devlet haline geldi. Rusya'nın çok uluslu ve çok-dinli sosyal yapısı, yabancı ve
güvenlik politikasının oluĢumu üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu yapı Rusya'yı zenginleĢtirdi
ve zayıf dönemlerde parçalanma riskini artırdı. Rusya'nın etnik ve dini yapısı da kimlik ve yön
bulmada önemli bir faktördür. Sovyet sonrası dönemde bu yapısal baskı, Rusya'nı Batı'dan
uzaklaĢtırmıĢ, onu eski jeopolitik bölgeye dönmeye ve devlet yapısını doğru bir Ģekilde formüle
etmeye zorlamıĢtır.
Kafkasya, doğu tarafdan Hazar Gölü, batı istikametinden Karadeniz ve Azak Denizi, kuzey tarafda
Manych ırmağı ve bataklıkları, güneyinde Ġran ve güney batıda ise Türkiye'nin çevrelediği coğrafi
alana denilir. Bölge üzerinde uzmanlar tarafından yapılan çalıĢmalarda genel olarak Samur
nehrinin Hazar gölüne döküldüğü yer ile Ġngur Nehrinin Karadeniz‟e ulaĢtığı arazi arasında hat
çizerek bölgeyi kuzey-güney diye ikiye bölerek incelemektedirler (Kuznetsov, 2012: 167). Kabaca
belirtecek olursak bu hattın güneyinde kalan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluĢan
bölüme Güney, bu hattın kuzeyinde kalan Rusya Federasyonu içindeki Çeçenistan, Adige, Karaçay
Çerkes, Kabartay-Balkar, Kuzey Osetya, ĠnguĢetya ve Dağıstan özerk cumhuriyetlerinden oluĢan
bölgeye de Kuzey Kafkasya denmektedir (Yanar, 2002: 20). Kafkasya, tarihin ilk dönemlerinden
Doğu ve Batı arasında bir köprü olmuĢ ve çeĢitli milletlerin mücadelesi için bir sahne olmuĢtur.
Sovyetler
büyümesi
ülkelerini
Gürcistan

Birliğinin dağılması sonucu Rusya topraklarında bulunan halklarda milliyetçiliğin
Rusyayı zor duruma soktu. Rusya, her yönüyle milliyetçiliği olan Kuzey Kafkasya
yönetmekte zorluk yaĢamaya baĢladı. Güney Kafkasya'da bağımsızlığını kazanan
ve Azerbaycan ile sınırları bulunan Kuzey Kafkasya'nın yönetimi çok karmaĢık bir
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durumu ortaya çıkarmıĢtır. Vladimir Putin döneminde Kuzey Kafkasyanın idaresinde ağırlığını
koyan Rusya Güney Kafkasyada da aynı politik varlığını sürdürmek istiyor. Kuzey ve Güney
Kafkasya birbirini etkileyen bir yapı olduğu için, bir tarafa egemen olmak yeterli değildir. Bu
yüzden Rusya her zaman bu toprakları kaybetmesine neden olabilecek parçalanmadan korkmuĢtur.
Böylelikle, Rusya bölgedeki bu gerçekleri dikkate alarak Kafkasya stratejisi oluĢturmaya
baĢlamıĢtır. Bu nedenle Kafkasyaya tek bir jeopolitik bölgenin bağlamında dikkat etmek
gerekmektedir.
Sovyetlerin dağılması sonrası dönemde Rusya Federasyonu„nun Güney Kafkasya stratejisi ülkenin
iç durumuna bağlı olarak değiĢti. En önemli aĢama Ģüphesiz Putin'in 2000 yılında devletin baĢına
geçmesiyle baĢladı. 1990'ların baĢlarında Sovyetlerin dağılması sonucu ülke politik ekseninde
çekilme veya kademeli olarak geri çekilmesi politikası uygulanmaya baĢlandı. Ancak Putin'in 2000
yılında devlet baĢkanı olması sonucu ülke geri çekilme ekseni değiĢerek emperyal müdahale
politikasına dönüĢtü. Sovyet sonrasındaki geri çekilme ekseninde Rusya kendi ile sınırları bulunan
ve yakın çevresi olması nedeniyle Güney Kafkasya ülkeleri ile bölgedeki özel çıkarlarını diyalog
ve iĢbirliği yoluyla koruyabileceğini düĢünmekteydi. Rusya'nın Post Sovyet dönemi geri çekilme
politikasına yönelik somut bir adımı olmasa da, bu politika, Rusya'nın bölgedeki konumunu koruma
kapasitesinin olmaması nedeniyle geçici ve oyalama fonksiyonu niteliği taĢıyordu. Genel olarak, bu
proje Yeltsin çevresinde bulunan liberal bir grub tarafından destek görmüĢtür. Yeltsin'in çevresinin
bir kısmını oluĢturan askeri kökeni bulunan seçkin ve komünist gruplar Rusya'nın Güney
Kafkasya'daki konumunu baskı politikaları ve askeri müdahele yoluyla sağlamlaĢtırmayı
düĢünüyordu (Tanrısever, 2012: 178).
Hazar politikası, Rusya'nın Avrasya'ya dönüĢ stratejisinin kalbinde yer almaktadır. Rusya Hazar
Denizinde kontrolü elinde bulundurmakla büyük stratejik bir avantaj sağlayacağını çok iyi
bilmektedir. Rusya özellikle Hazar Denizinin statüsü meselesinde zorluklar çıkartarak bölgeni
kendine bağımlı hale getirmeyi ve bölgeye yapıla bilecek Batılı yatırımları engellemeyi
amaçlamaktadır. Hazar Denizi'nin doğu-batı enerji koridoru için denizin dibine boru hattı inĢaatı
önemli bir stratejik hedeftir. Bu, Orta Asya'nın enerji kaynaklarının Rusya'dan bağımsız bir Ģekilde
Avrupa pazarlarına iletilmesine neden olabilir. Ayrıca, mevcut hatların Azerbaycan ve Gürcistan
aracılığıyla iletilmesi maddi bakımdan daha ekonomik olacaktır. Ancak, Rusya ve ortağı Ġran,
Hazar Denizi'nin durumunu tartıĢarak deniz tabanındaki boru hatlarının inĢasını engellemektedir.
Rusya ekolojik dengeni koruma ve Hazar Denizinin sivilleĢtirilmesi konularını ortaya atarak
Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri ile yapılacak enerji koridorunun karĢısını almaktadır. BaĢka bir
deyiĢle Hazar ne ekonomik ne teknik, ne de jeolojik bir sorun değildir Bu mesele öncelikli bir
jeopolitik problemdir (Gadjiyev, 2013: 40).
Rus uzman Degoyev'e göre, Rusya 1990'larda Sovyetlerin dağılması sonucu Kafkasya ve Orta
Asyada kurulan yeni devletler üzerindeki etkisi baĢarısız oldu. Siyasi liderliğinin kötüye kullanımı
ve siyasi yapıda boĢluklar dıĢında maddi açıdan çok zayıflayan ve içine kapananan Rusya, Kafkasya
ötesinde bulunan devletlere olan etkisini ciddi anlamda kaybetti. ABD, Hazar Denizi'nde günde
yaklaĢık 35.000 ton petrol üretiyor. Ġkinci sırada 18.000 ton petrol üreten Büyük Britanya
bulunmaktadır. Rusya ile Batı arasındaki petrol taĢımacılığı savaĢı günümüzde de devam ediyor.
Boru hattı savaĢı Hazar Denizi'ndeki petrol jeostratejisiyle karakterize edilmektedir. Hazar'da
çıkarılan petröl ve doğal gazın kendi topraklarından geçmesi için kıyı ülkelere baskı yapmak
Rusya'nın bir numaralı stratejik hedefidir (Yusupova ve ġaydayeva, 2011: 226). Rusya, Azerbaycan
ve Gürcistan üzerinden geçen ve Hazar denizinin enerji kaynaklarını taĢıyan hatların karĢısını
almak için bölgedeki problemleri kendi politik eksenine uygun olarak kullanmak için çaba
harcamaktadır.
Rusya, Ağustos 2008 savaĢından sonra Gürcistan'ı cezalandırmak için Güney Osetya ve
Abhazya'nın bağımsızlığını tanımakla birlikte bu devletlerin uluslararası toplum içerisinde
desteklemesi meselesini DıĢ Politika Kavramı, Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Askeri Doktrini'nin bir
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parçası olarak kabul etti. Rusya Federasyonu dıĢ politika kavramının e fıkrasında Abhazya ve
Güney Osetya Cumhuriyetleri'nin uluslararası alanda konumlarını güçlendirmek, uygun
güvenliklerini sağlamak ve sosyo-ekonomik statülerini aktif bir biçimde güçlendirilmesi cümlesi
bulunmaktadır (http://www.president.kremlin.ru/acts/15256, 07.11.2018).
2020'ye kadar Rusya Federasyonu'nun Ulusal Güvenlik stratejisinde devlet sınır güvenliği hakkında
konuĢurken Kazakistan, Ukrayna ve Azerbaycan ile 42, Gürcistan'ın ismi ise 1 defa geçmektedir.
Ancak 17. paragrafta Gürcistan'ın ismi bahsedilmemesine rağmen ona iĢaret edilen yazı bulunuyor.
Belgenin 17. paragrafında, Rusya kendi sınırlarının yakınlığında Kuzey Atlantik AntlaĢması
Örgütünün herhangi askeri üssünün kurulmasını kendine tehdit olarak algıladığı bilgi
bulunmaktadır. Gürcistan`ın NATO eğilimli politikası bu bakımdan Rusya açısından bir tehdit
olarak algılanan belirleyici faktör niteliği taĢımaktadır. Bilindiği gibi, Güney Kafkasya'daki en
önemli sorun, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir savaĢa yol açan ve ateĢkes kapsamında
devam eden Dağlık Karabağ sorunudur. Bu sorunu çözmek için AGĠT Minsk Grubu kuruldu ve bu
grubun taraflar arasında barıĢ uzlaĢmasını yapacağı ve bu meselenin nihai bir çözüme ulaĢtıracağı
düĢünülmektedir. Minsk Grubunun üç eĢ baĢkanından biri Rusya Federasyonudur. Böylece, bu
durum Rusya'nın Dağlık Karabağ sorunu ile Azerbaycan'a baskı yapmasına sebep olmaktadır. Bir
yandan Rusya Ermenistan'la güvenlik / emniyet anlaĢmaları yaparak Ermenistanın güvenlik
garantörü olarak bölgede kendini gösteriyor, ancak öte yandan Rusya kendisinin bulunmadığı halde
bu sorunun çözülemeyeceğine dair bir mesaj gönderiyor. Rusya 102 numaralı askeri üssünü
Ermenistan'da kurmuĢtur (Tracey, 2016: 91). Bu üss Güney Kafkasya'daki Rusyanın en büyük
askeri üssü olarak kabul ediliyor. Rusya, S-300 Hava Savunma Sistemleri de dahil olmak üzere
Ermenistanın ihtiyaç duyduğu tüm stratejik silahları bu ülkeye satmaktadır. Bu durum,
Azerbaycan'ın iĢgalci devlete karĢı güç kullanımının karĢısını almakla birlikte Rusya'nın güçlü
desteğine arkalanana Ermenistan'ın müzakere sürecinde taviz vermesini engellemesine sebebiyet
veren çok önemli faktördür. Kısacası Moskova'nın bu stratejisi, devam eden istikrarsızlık nedeniyle
her iki ülkenin Rusya'ya olan ihtiyacının sürekliliğini sağlamaktır.
4.1.Kafkasya'nın Enerji Kaynakları
Kafkasya'da petrol ve doğal gaz üretimi genel olarak Güney Kafkasya'da yoğunlaĢmıĢtır. Sovyetler
Birliği'nin çöküĢünden sonra Hazar havzasındaki petrol ve gaz rezervleri Batı dünyasının ilgisini
çekmekteydi. Ortadoğu'nun doğal kaynaklarına bağımlılığını ortadan kaldırmak isteyen Batı
ülkeleri, Orta Doğu'daki petrol ve doğalgaz rezervlerine alternatif olarak bölgeyi algılamıĢlardır. Ġlk
iyimser tahminlere rağmen, Hazar Havzası Orta Doğu bölgesiyle rekabet etmekte yetersiz kaldığını
kanıtladı. Bununla birlikte, Hazar havzasındaki petrol ve gaz rezervleri kesinlikle önemlidir. Hazar
Havzası, Orta Doğu enerji kaynaklarına bir alternatif olmayabilir, ancak Batı ülkeleri için bir
çeĢitlenme fırsatı sunmaktadır. Bu sebepten, bölgede Rusya ile Batı ülkeleri arasında enerji
kaynaklarının kullanılmasına yönelik gizli çıkar çarpıĢmalar meydana gelmektedir.
Azerbaycan'ın Bakü çevresindeki bölgesi. Rus Ġmparatorluğu'nun en eski petrol üretim bölgesiydi.
Sovyet döneminde Hazar havzasındaki petrol üretimi sınırlı kalmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan
sonra, Hazar Havzası Sovyet petrol üretiminin % 8'inden fazlasını oluĢturmamıĢtır (Raballand ve
Gente, 2008: 9). Bununla birlikte, Hazar Denizi'nin petrol ve doğal gaz potansiyeli, 1980'lerin
sonlarından ve 1990'ların baĢından beri Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte enerji
kaynaklarına yapılan yatırımın mümkün olduğu uluslararası petrol ve gaz endüstrisinin dikkatini
çekmiĢtir. Petrol ve doğal gaz kaynaklarıyla ilgili umut verici potansiyel, Hazar Denizi'ndeki büyük
uluslararası petrol ve gaz Ģirketlerinin gösterdiği yoğun ilgiye neden oldu. Kıyı devletlerin bazı üst
düzey yetkilileri bölgeyi baĢka bir Ortadoğu, baĢka bir Suudi Arabistan ve bir baĢka Kuveyt olarak
tanımlamaya baĢladı (Bahgat, 2002: 310).
ġah Deniz doğalgaz ve petrol rezervinin keĢfi Sovyetler Birliği'nin sona ermesinden sonra gaz
keĢfindeki büyük atılım oldu. 1999 yılında BP Amoco, ġah Deniz'de 25 ila 39 trilyon ayak küp
doğal gaz içerdiği tahmin edildiğini açıkladı. Bu yataklar BirleĢik Krallık, Norveç, Türkiye, Rusya,
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Fransa, Azerbaycan ve Ġran'dan Ģirketlerden oluĢan uluslararası konsorsiyum tarafından
iĢletilmektedir (Bahgat, 2002). Bu keĢif bölgenin potansiyel doğal gaz kaynakları ile ilgili
iyimserliği yeniledi. Kongreye sunulan rapora göre, bölgedeki doğal gaz üretiminin ek keĢiflerle
Suudi Arabistan‟ın üretimini aĢacağı beklenmekteydi. Bu iyimserliğe rağmen, Hazar Havzası gaz
üretiminin Basra Körfezi üretimine ulaĢması mümkün değildir (Gelb, 2006).
Zengin petrol ve gaz kaynakları, Kafkasya'dan geçen boru hatları aracılığıyla Avrupa'ya bağlanıyor.
Rusya'nın, Güney Kafkasya devletleri üzerinde baskı uygulamak ve enerji rotaları üzerindeki
tekelini korumak için Kuzey Kafkasya'yı kontrol etmesi gerekiyor. Bölgenin politik coğrafyası,
petrol için birden fazla yeni büyük ihracat sistemi bulunmasını muhtemel kılmaktadır; ancak petrol
boru hatlarının inĢa edilmesi gaz boru hatlarına nazaran daha kolay olduğundan, Batı tarafından
birden fazla yeni gaz boru hattı sisteminin inĢa edilmesi düĢünülmemektedir (Roberts, 1996). Batılı
ülkeler, Rusya'nın enerji tedarik rotalarındaki hakimiyetine olan bağımlılıklarından kurtulmak için
yeni boru hatları inĢa etmenin yeni yollarını aramaktadır. Boru hatları, boru hatlarının geçtiği
ülkelere önemli ekonomik ve politik avantajlar sunmaktadır. Bu ülkeler transit ücretlerden önemli
gelir elde ediyorlar. Boru hattı inĢaatı ve iĢletmesi, yerel ekonomiler için önemli olan iĢleri ve
destekleyici altyapıyı ifade eder (Karagiannis, 2002).
Ekonomik geliĢmelere ek olarak boru hatlarının geçtiği ülkeler politik kaldıraç kazanmaktadır.
TaĢımayı kontrol eden devlet karbohidratların akıĢı üzerinde de kontrole sahip olmaktadır. BaküCeyhan rotası, enerji güzergahlarında Rus kontrolünü azaltmayı amaçlayan önemli bir geliĢmedir.
Petrolleri aktaran boru hattı, Hazar Denizi üzerindeki Azerbaycan baĢkenti Bakü'den Gürcistan
üzerinden güneye ve Akdeniz'in Ceyhan limanına kadar uzanmaktadır (Baran, 2005). Böylelikle,
BTC bölgedeki güç dengesini önemli ölçüde değiĢtirmiĢ, Azerbaycan ve Gürcistan gibi devletlerin
siyasi ve ekonomik özerkliğini güçlendirerek Rus etkisini azaltmıĢtır. Rusya zayıf olduğu zaman
inĢa edilen bu proje, enerji tedariki için Rusya'yı baypas etti. Bugün Rusya, güçlü bir lider olan
Putin tarafından yönetilen bir ülkedir. Rusya, Azerbaycan ile iliĢkilerini güçlendirerek BTC'nin
önemini azaltmak istiyor (Cagaptay, 2009).
Rusya, Bakü-Novorossiysk boru hattının Bakü'den Novorossiysk'e Grozni ve Tikhorest aracılığıyla
1997'de açılan rolünü artırmaya çalıĢıyor (Karagiannis, 2002). Bu boru hattı güzergahı Kuzey
Kafkasya'nın stratejik önemini artırıyor. Rusya'nın Kuzey Kafkasya üzerindeki kontrolü, BaküNovorossiysk boru hattı üzerinde tam kontrol için kendisi için önemlidir. Kuzey Kafkasya
üzerindeki tam egemenliğin sağlanması Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının güzergahına itiraz etmek
için Rusya'nın Bakü-Novorossiysk boru hattının güzergahını desteklemesine sebebiyet verdi. BaküNovorossiysk boru hattından geçen petrol miktarının artırılması Bakü-Tiflis Ceyhan boru hattının
arzını azalmasına sebep olabilir.
Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattından gelen arz, Avrupa'nın gaz talebini karĢılaması için yetersizdir.
Bu nedenle TANAP ve TAP projesi, Avrupa'nın Kazak ve Türkmen gazını da dahil ederek Türkiye
üzerinden Hazar petrolüne doğrudan eriĢmesini sağlayarak Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını
hafifletmek için tasarlanmıĢtır. TANAP ve TAP projesini destekleyen taraflar, denizaltı TransHazar doğalgaz boru hattı inĢa etme olasılığını araĢtıracaklar. Diğer potansiyel katkıda bulunanlar
ise Ġran ve Irak'tır (Aras ve ĠĢeri, 2009). Güney Kafkasya ve Türkiye, TAP projesi için ulaĢım
merkezleri olarak kabul ediliyor. Bu proje ile Kafkasya'nın önemi bir kez daha vurgulanıyor.
Rusya‟nın topraklarını ortadan kaldıran bir boru hattı projesi gerçekleĢmesi durumunda, Rusya‟nın
enerji kartını kaybedeceği düĢünülmektedir. Böyle bir projenin gerçekleĢtirilebilmesi için Güney
Kafkasya devletlerinin Hazar ve Orta Asya petrol ve doğal gaz kaynaklarını nakletmek için geçiĢ
ülkeleri olarak hareket etmeleri gerekmektedir.
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5. RUSYA'NIN GÜNEY KAFKASYA POLİTİKASININ BUGÜNÜ
Stratejik öneminden dolayı tarihin her döneminde pek çok medeniyetlerin etki alanında kalmıĢ
bulunan Kafkasya`ya, Rusya, tarihsel olarak geniĢleme, sıcak denizlere inme gibi uzun vadeli
amaçları kapsamında büyük önem vermiĢtir. Çarlık Rusya`sı döneminde iĢgal edilen Kafkasya,
SSCB‟nin dağılmasıyla devletler arasındaki sınırlarla kuzey ve güney olarak iki bölgeye ayrılmıĢtır.
Kuzey Kafkasya, Rusya Federasyonu‟nun (RF) bir parçasıdır. Güney Kafkasya bölgesinde ise
SSCB`nin dağılması ile sona eren Soğuk SavaĢ sonrasında üç ayrı bağımsız cumhuriyet
kurulmuĢtur: Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan cumhuriyetleri.
Fakat bölge devletleri kendi bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra Rusya kontrolünden kurtulmak
amacıyla bazı giriĢimlerde bulunmuĢlar. Bu açıdan RF`nin bölgeye yönelik politikası 2000 öncesi
ve sonrası olmakla ikiye ayrılıyor. 2000`e kadar merkezi sorunlarla meĢgul olan Yeltsin, Kafkasya
konusuna fazla ilgi ayıramamıĢsa da, 1999`da iktidara gelen Putin, Kafkasya bölgesine, özellikle
Kuzey Kafkasya`ya ilgiyi artırmıĢ ve merkezi hükümetin konumunu güçlendirmiĢtir.
5.1. Rusyanın Azerbaycan'a Yönelik Politikası
Azerbaycan Rus Ġmparatorluğunun çöküĢünün bir sonucu olarak Mayıs 1918'de dünya siyasi
haritasında ortaya çıktı. 1920 yılında bolĢevikler Azerbaycanda Sovyet hükumeti kurdular. Bu
dönem Kafkasya'daki devrimci ayaklanmalar bağlamında, Dağlık Karabağ ve çevresine sahip olma
hakkı için Ermeni-Azerbaycan çatıĢması ĢiddetlenmiĢti. 1987 tarihinden itibaren Ermenistanda
yaĢayan Azerbaycanlılar hükumet tarafından zulme maruz kaldıla, birçoçoğu cumhuriyetten
ayrılmaya ve Azerbaycan'a göç etmeye zorlandı. 1990 yılının ilkbahar ve yaz aylarında Karabağda
çatıĢma bölgesi ortaya çıktı, etnik çaytıĢma durumu kötüye gitmeye baĢladı. Moskova'nın 1990
baĢlarında Dağlık Karabağ sorununda Ermeni yanlı politika aldığı ortaya çıktı. Moskova Ağustos
1990 yılından itibaren silahlı çatıĢmaların tam ölçekli düĢmanlıklara dönüĢtüğü Azerbaycan,
Ermenistan ve Dağlık Karabağ üzerinde kontrolü kaybetti. Durumun kontrolden çıkmasına ve
Karabağ`da bulunan Ermeni çetelerinin bir belirleyici üstünlük sağlamasına neden oldu.
Azerbaycan kendi ordusunu oluĢtururken Ermeni çeteler Azerbaycanlı yaĢayan bir kaç yerleĢim
alanlarını ele geçirerek etnik temizlik yaptı. Azerbaycan'a oluĢan tehdidin farkına varılması ve
çatıĢmanın daha da büyümesinden korkan Rusya yönetimi Nisan 1994'te Dağlık Karabağla ilgili bir
baĢka barıĢ giriĢimi baĢlattı. 5 Mayıs 1994'te BiĢkek'te Dağlık Karabağ sorunu çevresinde bir
ateĢkes protokolü imzalandı (Potier, 2001: 8).
Bağımsızlık sonrası dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti için komĢularıyla iliĢkiler içinde en fazla
önem arz edeni, ülkenin kaderi üzerinde tarihsel açıdan son iki yüz yıl içinde belirleyici konumda
olan Rusya ile iliĢkiler olmuĢtur. Rusya ile iliĢkiler artık eyalet - merkez arasındaki iliĢkiler
boyutundan çıkmıĢ ve iki bağımsız devlet arasında eĢit statülü iliĢkiler düzlemine yerleĢmiĢtir. 18
Ekim 1991`de Azerbaycan`ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Rusya Federasyonu ile
diplomatik iliĢkiler 4 Nisan 1992 tarihinde, Azerbaycan DıĢiĢleri Bakanı Hüseynağa Sadigov`un
Rusya DıĢiĢleri Bakanı Andrey Kozirev ile görüĢmesiyle baĢlamıĢ, aynı yıl zarfında her iki ülkede
mütekabil büyükelçilikler açılmıĢtır. Rus yanlısı selefleri zamanı yapılamayan “Dostluk, ĠĢbirliği ve
KarĢılıklı Güvenlik AntlaĢması” Elçibey'in baĢkanlığı sırasında Moskova'da imzalandı. AnlaĢmanın
ilk fıkrasında Bakü endiĢeli hükümlerini dile getirdi.
Azerbaycan`ın bağımsızlığına kavuĢmasından sonra diğer devletlerin bölgede etki alanı oluĢturma
çabaları rekabeti güçlendirmiĢ ve yeni bir durum ortaya çıkarmıĢtı. Bu rekabette Rusya, BatıTürkiye ve Ġran taraflarının çıkarları çatıĢıyor, fakat ilk baĢlarda Azerbaycan yönetimi Batı-Türkiye
bloku ile iĢbirliğini tercih etmiĢtir. Ekonominin kalkınmasıyla Azerbaycan soyal reformlara ve
ordunun yeniden silahlanmasına baĢlayabilirdi. Açıkçası, Azerbaycan petrol endüstrisindeki büyük
yatırımlar Rus iĢadamlarının bağımsız olarak iĢlerini yürütebilmesine neden olabilirdi. Ancak,
Aliyev'in haklı olarak inandığı gibi bu durum Moskova'nın Bakü üzerindeki baskı kurmasında
büyük bir etkiye sebep olacaktı. Hazar bölgesinde Rusya, Türkiye ve Batılı ülkeler arasındaki
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dengeleme politikası kuran Azerbaycan CumhurbaĢkanı bu durumdan kaçınmaya çalıĢıyordu. Bu
yüzden uzun süre Azerbaycan tarafı, bu petrol yataklarının iĢleyiĢi için kurulan uluslararası
konsorsiyuma Rusya Ģirketlerini dahil etmeyi kabul etmedi (Andriyanov ve Miralamov, 2006: 367).
Eylül 1994'te Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol ġirketi (SOCAR) ile uluslararası
Ģirketlerin bir konsorsiyumu arasında “Yüzyılın SözleĢmesi” imzalandı. Son anda, Rus “Lukoil”
Ģirketi bu konsorsiyuma dahil oldu, ancak “Yüzyılın SözleĢmesi”nin imzalanması Moskova için
büyük bir diplomatik yenilgi oldu.
Rusya kendisi için hayati önem taĢıyan güney sınırlarında ekonomik açıdan diğer Güney Kafkasya
ülkelerinden güçlü olan ve Batı yönümlü dıĢ politika hattı uygulayan bir Azerbaycan devletinin
varlığını istememekteydi. Moskova Azerbaycan`ın bağımsızlığını resmi olarak tanısa da, bu ülkeyi
zayıf, bağımlı ve Rusya yanlısı olarak görmek istiyordu. Bu nedenle Rusya, ilk baĢlarda
Azerbaycan`ın geliĢtirdiği enerji projelerine önemli derecede karĢı çıkmıĢtır (Gasımov, 2001-2002:
254-258). Rusya`nın tüm israrları ve karĢı çıkmalarına rağmen Azerbaycan enerji kaynakları için
ana ihraç güzergahı olarak BTC ve BTE belirlenmiĢ, dolayısıyla RF`nin israrları baĢarısız olmuĢtur
(Ağacan, 2006: 24). Nitekim Rusya Ģirketlerine de bu projelerde önemli pay miktarları ayrılmıĢtır.
5.2. Rusya'nın Gürcüstan'a Yönelik Politikası
Rusya`nın Güney Kafkasya cumhuriyetlerine yönelik temel baskı araçları olarak BDT, etnik
çatıĢmalar, askeri üsler ve enerji boru hatları gösterilebilir. Bu bağlamda Rusya-Gürcistan
iliĢkilerinin bu dört boyutu ele alınabilir. Çar Rusyası`nın dağılmasıyla eĢzamanlı olarak Gürcistan
ve Abhazya ayrı olarak bağımsızlıklarını ilan etmiĢler. ġubat 1918`de bu iki hükümet arasında eĢit
statülü devletler olarak iĢbirliği anlaĢması imzalanmıĢtır. Mart`ta Abhazya bolĢevikleri bölgede
Sovyet yönetiminin kurulmasını ve Rusya SSC`ye birleĢtirilmesini talep etmeye baĢlamıĢlar.
Rusya`dan Abhazya`ya askeri kuvvetler getirilmiĢ ve Suhumi tutulmuĢtur. Fakat Mayıs 1918`de
Gürcistan Abhazya`ya hücum etmiĢ ve baĢkenti tutmuĢtur. Bundan sonra Abhazya Gürcistan`ın
terkibinde özerk cumhuriyet olmuĢtur. Mart 1921`de Abhazya SSC ilan edilmiĢ, Aralık 1921`de ise
hem Gürcistan hem de Abhazya SSC Güney Kafkasya SSC`nin terkibine dahil edilmiĢler
(MeĢeryakov, 2012: 124). Güney Osetya ise Gürcistan SSC ile federatif temelde birleĢtirilmiĢ ve
onun topraklarında 1922`de Gürcistan`a bağımlı Güney Osetya özerk cumhuriyeti tesis edilmiĢtir.
Nisan 1990`da SSCB`den ayrılma prosedürü hakkında karar kabul edilmiĢtir. Bu karara göre
SSCB`nin üyesi olan ittifak cumhuriyetleri birlikten ayrılırken özerk cumhuriyetlerin birlikte
kalmak veya ayrılmak hakkında kendi seçimlerini etmek hakları tanınıyordu. Bu kararın
Gürcistan`ın parçalanmasına neden olacağını anlayan Gürcü milliyetçileri Güney Osetya`nın
özerklik statüsünü feshetme kararı aldılar. SSCB yönetimi altındaki dönem, iĢgal, baskı ve terör
dönemi olarak anılmaya baĢlamıĢtır. Gürcistan`ın üniter devlet olarak toprak bütünlüğünü ilan
etmesiyle Abhazya ve Güney Osetya`da karıĢıklıklar baĢlamıĢtır. Ocak 1992`de Güney Osetya`da
yapılan halkoylamasıyla bağımsızlık ve Rusya ile birleĢmek hakkı resmi olarak açıklanmıĢtır.
Rusya Abhazya ve Güney Osetya sorunlarını “ne savaĢ, ne barıĢ” düzeyinde tutarak Gürcistan`a
baskı yapma yetkisini korumaya çalıĢıyordu. Bundan sonraki dönem Gürcistan`ın Batı dünyası ile
iĢbirliğini geliĢtirdiği dönem olarak karakterize edilebilir. 1995-2008 yılları arasında bu durum
Rusya ile iliĢkilerin tamamen kopma noktasına kadar gelmiĢti (MeĢeryakov, 2012: 146-152).
2003`te Gürcistan`da yaĢanan “Gül Devrimi” ile Rusya ile iliĢkiler yeni bir mecraya girmiĢtir.
ġevarnadze`yi devirerek cumhurbaĢkanı görevini ele alan SaakaĢvili, ABD baĢta olmak üzere Batı
ülkeleri ile iĢbirliği kurmaya baĢlamıĢ, Rus nüfuzundan uzaklaĢma dönemine girilmiĢtir. Rusya,
Batıyla bütünleĢme çabası içerisinde olan Gürcistan`ın, kendine göre bu sadakatsızlığını, Abhazya
ve Güney Osetya`daki ayrımcılık hareketine destek vererek cezalandırmayı baĢarmıĢtır. 2008`de bu
iki bölge Rusya tarafından bağımsız devlet olarak tanınmıĢtır (Kantarcı, 2006: 106). Rusya
Gürcistan`la bağımsızlık sonrası dönemde bir kaç kez karĢı-karĢıya gelmiĢtir. Bu karĢılaĢmalardan
en gergini 2008`de yaĢanan Rusya-Gürcistan savaĢıdır. Rusya 1979 yılından itibaren 2008`de ilk
kez ulusal sınırlarını aĢarak herhangi bir yabancı ülkeye karĢı askeri kuvvet kullanıyordu.
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Gürcistan`ın Batı yönlü tavrı karĢısında sessiz kalmayan Rusya etnik çatıĢmaları kullanmıĢtır
(Cornell ve Starr, 2015: 3).
2012`de iki ülke arasında iliĢkiler normalleĢme sürecine girmiĢ, Aralık 2012`de savaĢtan sonra ilk
kez Rusya ve Gürcistan temsilcileri görüĢmüĢ ve iliĢkilerin iyileĢtirilmesi konusunu müzakere
etmiĢlr. 9 Mart 2018`de ise Gürcistan BaĢbakanı Giorgi KvirikaĢvili resmi olarak Rusya ile ikili
iliĢkilerin normalleĢtirilmesine hazır olduklarını açıklamıĢtır (http://tass.com/politics/993616/amp,
01.12.2018)
5.3. Rusya'nın Ermenistan'a Yönelik Politikası
Ermenistan, Çar Rusyası`nın yıkılmasıyla 1918-1920 yılları arasında bağımsızlık kazansa da,
gerçek bağımsızlığına Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`de kavuĢmuĢtur. Ekonomik gerileme
fonunda ülkede milliyetçilik duygularının kabarması Dağlık Karabağ`da 1987`de ErmeniAzerbaycanlı karĢıdurmasının gerginleĢmesine getirip çıkarmıĢtır. 1988`de Ermenistan`da
“Karabağ” komitesi oluĢturulmuĢ, komünist etkisi giderek azalmaya baĢlamıĢtır. 21 Eylül 1991`de
ülkenin SSCB`den ayrılması ve tam Ģekilde bağımsızlığını ilan etmesi hakkında refarandum
geçirilyor. Ekim`de ise Lev Petrosyan Ermenistan`ın ilk cumhurbaĢkanı olarak seçiliyor. Fakat
bağımsızlıktan sonra Ermenistan`ın diğer SSCB ülkeleri ile, özellikle Rusya ile siyasi, ekonomik ve
kültürel iliĢkilerin korunmasının önemini fark ederek entegrasyon projelerine yaklaĢımını
değiĢtirmiĢtir. Diğer ülkelerden farklı olarak Ermenistan BDT`ye üyelik meselesinden hiç kuĢku
duymamıĢ ve 21 Aralık 1991`de kuruma üye olmuĢtur. Bundan sonra Rusya ve Ermenistan
arasındaki iliĢkiler uluslararası karakter almıĢtır (MeĢeryakov, 2012: 86-88).
SSCB`nin dağılmasından sonra iki ülke arasındaki iliĢkiler birçok unsurların da etkisiyle geliĢim
göstermekteydi. Moskova ve Erivan sıkı tarihsel bağlara sahip idiler, Ermenilerin büyük kısmının
zihninde Rusya hala Ermeni halkının temel koruyucusu olarak kalmakta idi. Ermenistan üzerindeki
etki gücünün farkında olan Rusya, Dağlık Karabağ ateĢkesi ve barıĢının elde olunması için Mayıs
1994`de Ermenistan`a diplomatik baskı yapmaya baĢlamıĢtır. Fakat Türkiye ve Azerbaycan
tarafından abluka, Ġran tarafından ise çeliĢkili bir pozisyonun söz konusu olduğu bir durumda olan
Ermenistan, Rusya ile iliĢkilerin kötüleĢmesini göze alamazdı. Rusya Dağlık Karabağ`da ateĢkesin
elde olunmasından sonraki süreçte de Ermenistan`ı desteklemiĢtir. Her ne kadar 1996`da
gerçekleĢtirilen Lizbon Konferansı`nda Ermeni askerlerinin Dağlık Karabağ`dan çekilmesi
hakkında karara arka çıksa da, Rusya, bu konuda tarafını Ermenistan`dan yana belirlemiĢtir.
Rusya günümüzedek Ermenistan`ı hem siyasi hem askeri olarak beslemektedir. Ermenistan`la
Rusya arasındaki iliĢkiler Rusya`nın Erivan üzerindeki “hegemon güç” olmasına bir örnek olabilir.
Moskova öncüllüğünde tesis edilen ve “entegrasyonist bir proje” olarak nitelendirilen Avrasya
Ekonomik Birliği`ne Ermenistan`ın da 10 Ekim 2014 tarihinde katılması ve %57 oranında iç
kamuoyu desteğinin alınması Rusya`nın ülkede sadece dıĢ politika ve güvenlik bağlamında değil
hem de iç politika ve sosyal alanda da etkin olduğunun kanıtıdır (Mutlu, 2014: 1).
Kasım 2016`da Rusya ve Ermenistan arasında ortak askeri kuvvetlerin oluĢturulması hakkında
hükümet teklifi Rusya CumhubaĢkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi ve Ekim 2017`de
Ermenistan parlamentosu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Fakat 2018`de Ermenistan`da
yaĢanan hükümet değiĢikliği sonucu Serj Sarkisyan`ın halk darbesi ile 9 Nisan 2018`de görevden
uzaklaĢtırılarak yerine CumhurbaĢkanı olarak Armen Sarkisyan, 23 Nisan`da ise yeni görevi olan
BaĢbakanlıktan uzaklaĢtırılarak yerine Nikol PaĢinyan`ın getirilmesi iki ülke arasında gerginliğe
neden olmuĢtur. Bununla birlikte, her ne kadar Ermenistan`ın hazırki hükümeti Batı ile iliĢkiler
geliĢtirmeye çalıĢsa da Gürcistan örneğinin tekrarlanmayacağı ve Rusya ile önemli stratejik
iliĢkilerin korunacağı beklenmektedir.
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6. SONUÇ
SSCB`nin 1991 yılında çöküĢünün ardından uluslararası iliĢkiler sistemine dahil olan SSCB
mirasının büyük bir kısmını devralan Rusya Federasyonu Yeni Dünya Düzeni diye adlandırılan
uluslararası sistem içerisinde kendi varlığını koruma ve güçlendirme mücadelesine girmiĢtir.
SSCB`nin dağılmasından sonra 1990`lar boyunca Rusya`da ulusal kimliği belirlemek için 5 farklı
yaklaĢım gündeme gelmiĢtir. Bunlar, batıyönümlü kimlik, devletçi kimlik, ulusal restorasyonist
kimlik, neo-komünist kimlik ve slovofil kimlik yaklaĢımlarıdır. Bu yaklaĢımların her biri Rusya`yı
büyük güçler grubunda görmekte, fakat Rusya`nın bu grubdakı pozisyonu hakkında farklı
değerlendirmeye sahip olmaktadır. Vladimir Putin`in cumhubaĢkanlığı döneminde özellikle devletçi
kimliğin önem kazandığı görülebilir. Sonuç olarak Rusya`nın büyük güç statüsünü geri kazanmak
arzusu ulusal hedef olarak belirlenmiĢtir.
Rusya`nın “Yakın Çevre” doktrini kapsamında geliĢtirdiği Kafkasya politikalarının temel unsuru,
bölgede tek taraflı üstünlük kurmak ve üçüncü güçleri bölge dıĢında tutmaktır. Bağımsızlık sonrası
dönemde Güney Kafkasya cumhuriyetleri için komĢularıyla iliĢkiler içinde en fazla önem arz edeni,
bu ülkelerin kaderi üzerinde tarihsel açıdan son iki yüz yıl içinde belirleyici konumda olan Rusya
ile iliĢkiler olmuĢtur. 9 Nisan 1991`de Gürcistan, 21 Eylül 1991`de Ermenistan, 18 Ekim 1991`de
ise Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmiĢtir. Gürcistan ve Ermenistan SSC`nin varlığının korunması
hakkında 17 Mart 1991`de gerçekleĢtirilen halkoylamasına katılmasa da Azerbaycan bu oylamaya
katılmıĢ ve diğer iki ülkeden farklı olarak SSCB`nin korunması lehinde oy çoğunluğu olmuĢtur.
Fakat bu durum Azerbaycan`ın kendi bağımsızlığını ilan etmekden vaz geçirmemiĢ, ülkedeki
milliyetçi ulusal harekatın faaliyeti sonucu bağımsızlık ilan edilmiĢtir. Rusya`nın Güney Kafkasya
ülkelerinden en kötü iliĢkileri Gürcistan`la olmuĢtur. Ermenistan-Azerbaycan arasındaki savaĢta
arabulucu olarak katılsa da, Gürcistan`ın Abhazya ve Güney Osetya savaĢlarında Rusya direk
katılmıĢ ve ayrımcılık hareketini desteklemiĢtir. Bunun temel nedeni diğer iki Güney Kafkasya
cumhuriyetinden farklı olarak Gürcistan`ın bağımsızlıktan hemen sonra Batı yönümlü dıĢ politika
hattı izlemesi olmuĢtur.
Gürcülerden farklı olarak Ermenilerin Rusya`ya tavrı hep daha farklı olmuĢtur. Moskova ve Erivan
sıkı tarihsel bağlara sahip olmakta, Ermenilerin büyük kısmının zihninde Rusya hala Ermeni
halkının temel koruyucusu olarak kalmaktadır. Rusya ile ekonomik iliĢkilerin korunması ise
Ermenistan`ın dağılma durumunda olan ekonomisi nedeniyle hayati önem taĢımaktadır.
Ermenistan`ın diğer iki Güney Kafkasya cumhuriyetinden farklı olarak günümüz itibariyle de kendi
topraklarında Rus askeri üslerinin konuĢlandırılmasına izin vermesi nedeniyle iki ülke arasında
iliĢkiler stratejik iĢbirliği karakteri taĢımaktadır.
Azerbaycan`ın Rusya ile iliĢkileri geliĢme aĢamaları açısından üç döneme ayrılabilir: 18 Ekim
1991-Mayıs 1992 arasında Ayaz Mutallibov dönemi, Mayıs 1992-Haziran 1993 Ebülfez Elçibey
dönemi ve Haziran 1993`den sonraki Aliyevler dönemi. 1993-2003 yılları arasında Azerbaycan`ın
ümummilli lideri Haydar Aliyev, ondan sonra ise oğlu Ġlham Aliyev günümüzedek Azerbaycan
cumhurbaĢkanı olarak faaliyet göstermektedir. Rusya ile en sıkı iliĢkilerin geliĢtirildiği dönem
olarak Aliyevler dönemi dikkat çekmektedir.
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