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KARABAö SORUNU VE AZERBAYCAN-TÜRKøYE-ERMENøSTAN
øLøùKøLERø
Araz ASLANLI

ÖZET
Karaba÷ sorunu ve bu sorunla önemli ölçüde ba÷lantÕlÕ olarak Azerbaycan-Türkiye ve
Türkiye-Ermenistan iliúkileri So÷uk Savaú sonrasÕnda bölge gündemindeki yerini sürekli hale
getirmiútir.
øster Karaba÷ sorununun, isterse de Türkiye-Ermenistan iliúkilerindeki sorunlarÕn çözümüyle
ilgili de÷erlendirmelerde tarihsel süreçlerin, önemli dinamiklerin ve sorunlarÕn temel
niteliklerinin göz ardÕ edildi÷i, sadece verilen bazÕ mesajlardan ya da çözüme yönelik
görüúmelerin yo÷unlu÷undan yola çÕkÕlarak eksik ya da yanlÕú kanaatlere varÕldÕ÷Õ
gözlenebilmektedir.
SorunlarÕn biran evvel çözüme kavuúturulmasÕ, bölgede barÕú, istikrar ve iúbirli÷inin hakim
kÕlÕnmasÕ zorunluluktur. Fakat bunun çerçevesi do÷ru bir biçimde belirlenmez ise hedefe
varÕlmasÕ da olanaksÕzlaúÕr.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan, Karaba÷ sorunu, Protokoller
ABSTRACT
The problem of Karabakh problem, and Azerbaijan-Turkey and Turkey-Armenia relations,
which is, in interaction with this problem to a considerable extent, have continued to regularly
maintain its prominent place in the regional agenda in the post-Cold War period.
It is observable that the historical processes, important dynamics and fundamental attributes
of the problems are undervalued in the evaluations on the problems of Karabakh and TurkeyArmenia relations, leading to incomplete or incorrect convictions stemming from some of the
expressed messages or the intensity of the negotiations towards a solution.
The prompt resolution of the problems, and making peace, security and cooperation dominant
in the region, are an imperative. But unless a correct format is determined for this, it would
become impossible to accomplish the target.
Keywords: Azerbaijan, Turkey, Armenia, Karabakh problem, Protocols,
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Giriú
Azerbaycan topraklarÕnÕn Ermenistan tarafÕndan iúgali sorununun (Karaba÷
sorununun) temellerini 19. yüzyÕla (belki de daha eskilere) götürmek mümkün olsa
da, mevcut haliyle sorunu önemli ölçüde 1980`lerin sonuyla 1994 Ateúkesi
arasÕndaki dönemin “eseri” olarak de÷erlendirmek daha do÷ru olur. 1994
Ateúkesinden sonra da kimine göre sorunun çözümü açÕsÕndan çok önemli
geliúmeler yaúansa da aslÕnda bu geliúmeler sorunun durumunu az etkiledi.
Türkiye-Ermenistan iliúkileri bu ba÷lamda Karaba÷ sorunu ile de benzer
nitelikler taúÕyor. Türkiye-Ermenistan iliúkilerindeki mevcut durum da önemli
ölçüde aynÕ dönemin eseri. Onun da temellerini eskilere götürmek mümkün. Yine
aynÕ úekilde Ateúkes AnlaúmasÕnÕn imzalanmasÕndan sonraki dönemde ciddi
giriúimler de söz konusu oldu. Fakat sonuç de÷iúmedi.
Bu çalÕúmada Karaba÷ sorunu ba÷lamÕnda bölgesel iliúkilerin gelece÷ine
iliúkin görüúler ifade edilmeye çalÕúÕlacaktÕr. Bu do÷rultuda öncelikle tarihsel bir
yaklaúÕm içerisine girmeden Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Ermenistan iliúkilerinin
ve Karaba÷ sorununun niteli÷i ortaya konacak, ardÕndan önce mevcut durum
de÷erlendirilecek ve daha sonra gelece÷e iliúkin bazÕ öngörülerde bulunulacaktÕr.

Türkiye-Azerbaycan øliúkilerinin Niteli÷i
Türkiye ve Azerbaycan Türkleri aynÕ milletin evlatlarÕ olarak uzun yÕllar
boyunca aynÕ çatÕ altÕnda yaúamÕúlardÕr. Fakat, devletleúme sürecinde tarihin belli
dönemlerinden itibaren bu iki toplum ayrÕ ayrÕ devletler kurmuú, farklÕ çatÕlar altÕnda
yaúamaya baúlamÕúlardÕr. Özellikle OsmanlÕ ve Safevi döneminde bu iki Türklük
arasÕnda ciddi kopukluk, hatta, toplumsal düzeyde de÷ilse de devlet düzeyinde
çatÕúma yaúanmÕútÕr. 20. yüzyÕlÕn baúlarÕnda, OsmanlÕ’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne
geçilmiú ve Kuzey Azerbaycan topraklarÕnda Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin
kurulmuútur.1 Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin ömrünün kÕsa olmasÕ nedeniyle bu
iki devlet arasÕnda iliúkilerin geliúme úansÕ zayÕf olmuútur. Fakat, o dönemde
Türkiye topraklarÕnda Azerbaycan Türklerinin ideolojik süreçlere ve kurtuluú
savaúÕna katkÕsÕ2, Azerbaycan topraklarÕnda ise Türkiye Türklerinin, ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn
pekiútirilmesine ve toprak bütünlü÷ünün sa÷lanmasÕna katkÕsÕ3 mevcut ikili
iliúkilerin ruhunun temellerinin önemli bir kÕsmÕnÕ teúkil etmiútir. Bu çerçevede
Kafkas øslam Ordusu`nun Ermeni çetelerinin yapmakta oldu÷u katliamlara son
1

Günümüzde Azerbaycan Türklerinin topraklarÕ esas olarak ikiye parçalanmÕú, Kuzey
Azerbaycan topraklarÕnda Azerbaycan Cumhuriyeti bulunmakta, Güney Azerbaycan ise resmi
øran sÕnÕrlarÕ içerisinde kalmÕútÕr.
2
Süleyman Ünal, “Çanakkale’de 100. YÕl hazÕrlÕklarÕ”, 23 Nisan 2012, http://www.zaman.az
/az/newsDetail_getNewsById.action?newsId=43303; “Çanakkale'deki AzerbaycanlÕ ùehitler
Ebedileúti”, http://www.belcikahaber.be/? act=show&code=page&id=16&id_page=6437&
resume=0
3
Araz AslanlÕ, “Bugün - Bakü'nün Kurtuluúu Günü”, 15 Eylül 2012, http://www.1news.
com.tr/yazarlar/20120915105701390.html
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vermesi ve Bakü`nün iúgalden kurtuluúunda oynadÕ÷Õ asil rolün özellikle
vurgulanmasÕ gerekir.
Azerbaycan’Õn Sovyet ømparatorlu÷u’nun iúgali altÕnda bulundu÷u 1991
yÕlÕna kadar, Azerbaycan ve Türkiye Türkleri arasÕndaki iliúkiler tam kesilmiú
olmasa da, çok sÕnÕrlÕ olmuútur. Genellikle iliúkilerin temelini hasret duygularÕ, gizli
faaliyetler oluúturmuú, aynÕ zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birli÷i
arasÕndaki iliúkilerinin kÕsmi iyileúmesi özellikle edebiyat ve sanat yo÷unluklu
olmak üzere zaman zaman Azerbaycan`a da yansÕmÕútÕr.
1991’de Azerbaycan’Õn ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õna kavuúmasÕ sürecinden itibaren, iki
toplum arasÕndaki iliúkiler yeniden yo÷unluk kazanmaya baúlamÕútÕr. Ba÷ÕmsÕzlÕk
mücadelesi döneminde Azerbaycan’Õn, en çok yardÕmÕ Türkiye’den gördü÷ü
herkesçe bilinen bir gerçektir. AslÕnda, Türkiye’nin hiçbir úey yapmayÕp, sadece
ba÷ÕmsÕz devlet olarak varlÕ÷Õ bile Azerbaycan’daki mücadele açÕsÕndan çok önemli
olmuútur (psikolojik katkÕ yapmÕútÕr). O kadar ki, 20 Ocak 1990’da Sovyet Ordusu
Bakü’ye saldÕrarak, katliam yaptÕ÷Õnda, Azerbaycan kamuoyunda, Türkiye’nin
olaylara askeri müdahale ederek, Azerbaycan’Õ kurtaraca÷Õ yönünde ilginç bir
beklenti bile mevcut olmuútur. Azerbaycan ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õna kavuútu÷unda kendisini
ilk olarak Türkiye tanÕmÕú, Rusya ve øran destekli Ermenistan’Õn kendisine
saldÕrmasÕ durumunda yine en çok deste÷i Türkiye’den görmüútür.4 20. yüzyÕlÕn
baúÕnda yaúananlara bunlarÕn da eklenmesi Azerbaycan açÕsÕndan iliúkilere verilen
önemin psikolojik boyutunun daha da güçlenmesine neden olmuútur.
Azerbaycan’Õn ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õna kavuúmasÕndan bu yana geçen 20 yÕlÕ aúkÕn
süreye göz atÕldÕ÷Õnda, iki ülke arasÕndaki iliúkilerin baúlangÕçta duygu ve ideoloji
yo÷unluklu bir dönem geçirdi÷i, ardÕndan bir süre liderler arasÕ iliúkilerin ikili
iliúkilerin teme dinami÷ini oluúturdu÷u görülmektedir. Fakat günümüzde iki ülke
arasÕndaki iliúkilerin salt ideolojik, salt kiúisel boyutlardan sÕyrÕldÕ÷ÕnÕ rahatlÕkla
söyleyebiliriz. øliúkiler önemli ölçüde kurumsallaúmÕú, ciddi projelerle
güçlendirilmiútir. Azerbaycan ve Türkiye’nin birbirlerinin en önemli stratejik orta÷Õ
olmalarÕ her iki ülkede ve birçok yabancÕ ülkede genel kabul görmektedir.
KarúÕlÕklÕ olarak her iki toplum birbirlerinin sorunlarÕna duyarlÕlÕklarÕnÕ
devam ettirmektedirler. Hem Türkiye’de, hem de Azerbaycan’da yapÕlan kamuoyu
araútÕrmalarÕnda, iki ülke halkÕnÕn “kendinize en yakÕn halk olarak kimi
görüyorsunuz” sorusuna cevap olarak bir birlerini göstermeleri de úaúÕrÕlacak durum
de÷ildir. Arzulanan boyuta varmamÕú olsa bile iki ülke arasÕnda özellikle askeri
alandaki iúbirli÷i kesintisiz olarak sürdürülmektedir. øki ülke ekonomik alandaki
iúbirliklerini küresel etkileri olan bölgesel projelere taúÕmÕúlardÕr. Beklenilenden
daha uzun süre içerisinde gerçekleútirilmiú olsalar da Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol
boru hattÕ, Bak-Tiflis-Erzurum do÷algaz boru hattÕ tamamlanmÕú, Bakü-Tiflis-Kars
demiryolu projesi ise tamamlanmak üzeredir5. Uzun süre Türkiye-Azerbaycan
ekonomik iliúkilerinde Türkiye`nin Azerbaycan`a yatÕrÕmlarÕ ön planda olsa da son
4

“Türkiye - Azerbaycan Siyasi øliúkileri”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-azerbaycan-siyasiiliskileri.tr.mfa
5
“Türkiye’nin Enerji Stratejisi”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa
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yÕllarda Azerbaycan`Õn Türkiye`ye büyük ölçekli yatÕrÕmlar yapmaya baúlamasÕ ve
Türkiye`deki bir noktaya yapÕlan en büyük yatÕrÕmÕn (Star rafinerisi, 5 milyar dolar)
Azerbaycan tarafÕndan yapÕlÕyor olmasÕ iliúkilere yeni boyutlar eklemiútir6.
Ayriyeten Avrupa`nÕn enerji güvenli÷i açÕsÕndan büyük önem arz eden bazÕ projeler
yÕllardÕr gündemde olmasÕna ra÷men bu projelere iliúkin bir türlü adÕmlar
atÕlamadÕ÷Õ halde Azerbaycan ile Türkiye`nin kendi baúlarÕna Trans Anadolu Boru
HattÕ (TANAP) konusunda karar almalarÕ ve projeyi hemen gerçekleútirmeye
baúlamalarÕ da hem bu iki ülkenin siyasal ve ekonomik olanaklarÕna hem de ikili
iliúkilerinin geldi÷i yere ÕúÕk tutmaktadÕr.
Bunun yanÕ sÕra iki ülke arasÕnda stratejik iúbirli÷ine iliúkin anlaúmanÕn
imzalanmÕú ve bu do÷rultudaki çalÕúmalarÕ koordine etmek amacÕyla bir konsey
kurulmuútur. Önce Türkiye CumhurbaúkanÕ Abdullah Gül’ün 16-17 A÷ustos 2010
tarihleri arasÕnda Azerbaycan’a gerçekleútirdi÷i resmi ziyaret sÕrasÕnda “Azerbaycan
Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti ArasÕnda Stratejik OrtaklÕk ve KarúÕlÕklÕ
YardÕm AnlaúmasÕ” imzalanmÕútÕr.7 Daha sonra ise 15-16 Eylül 2010 tarihlerinde
østanbul’da gerçekleútirilen Türk Dili Konuúan Ülkeler Devlet BaúkanlarÕ 10.
Zirvesi’nde Türkiye BaúbakanÕ Recep Tayyip Erdo÷an ile Azerbaycan Devlet
BaúkanÕ ølham Aliyev Yüksek Düzeyli Stratejik øúbirli÷i Konseyi’nin kurulmasÕnÕ
kararlaútÕrmÕúlardÕr.8 25 Ekim 2011’de ise her iki ülke liderlerinin ve Savunma
BakanlarÕnÕn da katÕlÕmÕyla Yüksek Düzeyli Stratejik øúbirli÷i Konseyi’nin ilk
toplantÕsÕ gerçekleútirilmiútir.9 Konseyin ikinci toplantÕsÕ ise 11 Eylül 2012`de
gerçekleútirilmiútir.
1991`den günümüze kadarki dönemde Türkiye-Azerbaycan iliúkilerinde en
ciddi sÕkÕntÕ olarak de÷erlendirilebilecek süreç Türkiye-Ermenistan protokolleri
sürecinin Türkiye-Azerbaycan iliúkilerine yansÕmasÕ olmuútur. Ona ileriki
kÕsÕmlarda de÷inece÷iz.

6

“Star Rafinerisi, Türkiye'de tek noktaya yapÕlacak en büyük özel sektör yatÕrÕmÕ”, 24 Ekim
2011, http://www.1news.com.tr/turkiye/20111024114624614.html
7
“Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti ArasÕnda Stratejik OrtaklÕk ve KarúÕlÕklÕ
YardÕm AnlaúmasÕnÕn OnaylanmasÕnÕn Uygun Bulundu÷una Dair Kanun TasarÕsÕ ile DÕúiúleri
Komisyonu Raporu (1/979)”, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/ donem23/yil01/ss645.pdf
(28.05.2012); “AZԤRBAYCANLA TÜRKøYԤ ARASINDA STRATEJø TԤRԤFDAùLIQ
vԥ QARùILIQLI YARDIM HAQQINDA MÜQAVøLԤNøN MԤTNø”, http://www.
mediaforum.az/az/2010/12/15/AZ%C6%8FRBAYCANLA-T%C3%9CRK% C4%B0Y%C6%8FARASINDA-STRATEJ%C4%B0-T%C6%8FR%C6%8FFDA%C5%9 ELIQ-054430699c02.html
(28.05.2012).
8
“Türkiye-Azerbaycan arasÕ stratjik imza atÕldÕ”, Hürriyet, 15 Eylül 2010,
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/15791668.asp (28.05.2012); “Azerbaycan ile Yüksek
Düzeyli Stratejik øúbirli÷i Konseyi Kuruluúu AnlaúmasÕ imzalandÕ”, Zaman, 15.09.2010,
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1028143&title=azerbaycan-ile-yuksek-duzeylistratejik-isbirligi-konseyi-kurulusu-anlasmasi-imzalandi (28.05.2012)
9
“Edo÷an: Azerbaycan`a müteúekkiriz”, http://www.ekoavrasya.net/Manset.aspx?
pid=48&lang=TR&Ara=Ciz (28.05.2012); “Azԥrbaycan-Türkiyԥ sԥnԥdlԥri imzalanmÕúdÕr”,
25 oktyabr 2011, http://www.president.az/articles/3391 (28.05.2012)
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øki ülkenin devlet yetkililerinin göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerini
karúÕlÕklÕ olarak birbirlerine gerçekleútirmeleri hususuna özen gösterdikleri
bilinmektedir. Genel olarak karúÕlÕklÕ ziyaretlerin yo÷unlu÷u çok üst düzeydedir. Son
dönemlerde iliúkiler savunma sanayi ve sivil toplum alanÕnda da ivme
kazanmaktadÕr.

Türkiye-Ermenistan øliúkilerinin Niteli÷i
øliúkinin mevcut durumunun birçok nedeni ve iliúkilerin birçok dinami÷i
bulunmaktadÕr. Uzun yÕllardan beri Ermenistan toplumunda yerleútirilen Türkiye ve
Türk düúmanlÕ÷ÕnÕn yanÕ sÕra, Sovyetleri Birli÷inin da÷ÕlmasÕ sÕrasÕnda
Ermenistan’Õn Azerbaycan’a yönelik toprak talepleri paralelinde geliúen ba÷ÕmsÕzlÕk
hareketi baúarÕya ulaúmÕú, aynÕ zamanda Azerbaycan’a yönelik iúgal faaliyetleri,
hem bu ülkenin içerisindeki geliúmelerin, hem de dÕú politikasÕnÕn belirleyici etkeni
olmuútur. Kuúkusuz, Türkiye de bu süreçten nasibini almÕútÕr. Türkiye-Ermenistan
iliúkilerinin ilk dönemlerine baktÕ÷ÕmÕz zaman, Ermenistan’Õn olumsuz tavÕrlarÕna
ra÷men Türkiye’nin iliúkileri geliútirmeye yönelik politikalarÕnÕ gözlemlemekteyiz.
Ermenistan Parlamentosu’nun 23 A÷ustos 1990’da kabul etti÷i Ba÷ÕmsÕzlÕk
Bildirgesi’nin 11. Maddesinde, Türkiye’nin Do÷u Anadolu Bölgesi için “BatÕ
Ermenistan” ifadesine yer verilmiú, aynÕ zamanda sözde “Ermeni SoykÕrÕmÕ”nÕn
uluslararasÕ alanda tanÕnmasÕ çabalarÕ vurgulanmÕútÕr10. Ermenistan AnayasasÕ’nÕn
13. Maddesinin 2. paragrafÕnda, Devlet ArmasÕ’nda A÷rÕ Da÷Õ’nÕn da bulundu÷u
belirtilmektedir11. Ermenistan, çeúitli dönemlerde ortaya attÕ÷Õ, Türkiye ile
Ermenistan arasÕndaki sÕnÕrÕ belirleyen 1921 tarihli Kars ve 1920 tarihli Gümrü
AntlaúmalarÕnÕn yürürlükte olmadÕ÷Õ iddiasÕnÕ son dönemlerdeki geliúmelere ra÷men
belirli ölçüde halen savunmaktadÕr.
Ermenistan’Õn, Azerbaycan’a yönelik iúgalci politikasÕnÕn yanÕ sÕra, daha
ba÷ÕmsÕzlÕk mücadelesi sÕrasÕnda Türkiye’ye karúÕ açÕkça saldÕrgan bir tavÕr içerisine
girmesine ra÷men, Türkiye Cumhuriyeti, Eylül 1991’de incelemelerde bulunmak
üzere Kafkasya ve Türkistan (Orta Asya) ülkelerine heyetler yollarken, Ermenistan’Õ
da ihmal etmemiútir12. 16 AralÕk 1991 tarihinde Ermenistan’Õn ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ
tanÕyan Türkiye, ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕn ardÕndan ekonomik güçlüklerle karúÕlaúan
Ermenistan’a insani yardÕmda bulunmuútur. Türkiye, ayrÕca, topraklarÕ üzerinden
Ermenistan’a insani yardÕm malzemesi gönderilmesine imkan tanÕmÕútÕr.
Ermenistan, Türkiye tarafÕndan, 25 Haziran 1992’de kurulan Karadeniz Ekonomik
øúbirli÷i Örgütü’ne kurucu üye olarak davet edilmiútir. Ancak, Ermenistan’Õn Õsrarla
10

Ba÷ÕmsÕzlÕk Bildirgesi’nin tam metni ve ilgili maddeler için bkz: Ermenistan hükümetinin
resmi internet sitesi, http://www.gov.am/en/independence/ , Ermenistan DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ
resmi internet sitesi http://www.mfa.am/en/what-is-genocide/
11
Ermenistan AnayasasÕ’nÕn ilgili maddeleri için bkz: Ermenistan Devlet BaúkanlÕ÷Õ resmi internet
sitesi, http://www.president.am//library/constitution/eng/?pn=1, http://www. president.am
/library/symbols/eng/
12
Nazmi Gül-Gökçen Ekici, ‘Azerbaycan ve Türkiye ile Bitmeyen Kan DavasÕ Ekseninde
Ermenistan’Õn DÕú PolitikasÕ’, Avrasya DosyasÕ, Azerbaycan Özel SayÕsÕ, ølkbahar 2001, Cilt
7, No 1, s. 381.
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sürdürdü÷ü çatÕúmacÕ tutum nedeniyle, Türkiye’nin Ermenistan ile diplomatik iliúki
kurmasÕ mümkün olamamÕútÕr13.
Bu dönemlerde zaman-zaman sözde “soykÕrÕm” iddialarÕnÕ bir kenara
bÕrakmanÕn ve Türkiye ile iliúki geliútirmenin gereklili÷inden bahsedenler olmuúsa
da, Ermenistan genelde saldÕrgan siyasetini sürdürmeye devam etmiútir. Barda÷Õ
taúÕran damla ise, Ermenistan’Õn Türkiye’den en çok yardÕm aldÕ÷Õ dönemde
(örne÷in, iúgalin hemen öncesinde Türkiye yetkilileri yo÷un muhalefete ra÷men
Ermenistan’a 100 bin ton bu÷day yardÕmÕnda bulunmuútur) Azerbaycan’Õn Kelbecer
bölgesini iúgal etmesi olmuútur. Türkiye, Nisan 1993 baúlarÕnda Azerbaycan’a
yönelik iúgal giriúimlerini sürdüren Ermenistan’Õ, saldÕrÕlarÕnÕ durdurmasÕ konusunda
uyararak, aksi takdirde iliúkilerde do÷abilecek olumsuz geliúmelerden sorumlu
olmayaca÷ÕnÕ açÕklamÕútÕr14. 3 Nisan 1993’te Kelbecer’in Ermenistan tarafÕndan
tamamen iúgal edilmesinden sonra Türkiye yine Ermenistan’a yönelik, iúgalden
vazgeçme ça÷rÕlarÕnÕ sürdürmüú, bu arada iliúkileri de kademeli olarak
sÕnÕrlandÕrmaya baúlamÕútÕr. Ermenistan’Õn iúgalci tavrÕnÕ sürdürmesi üzerine
Türkiye, Ermenistan ile olan sÕnÕrÕnÕ ve daha sonra hava koridorunu kapatmÕútÕr.
Bu arada, 6 Nisan 1993’te Ermenistan Savunma Bakan Vekili Vazgen
Manukyan’Õn, TASS ajansÕna yaptÕ÷Õ açÕklamada, Erivan Yönetiminin, sÕnÕrlarÕn
de÷iúmezli÷i ilkesini kabul etmedi÷ini, bu ilkenin iki dünya savaúÕ sonucunda
oluúmuú olan BatÕ ve özellikle Avrupa sÕnÕrlarÕ için geçerli oldu÷unu, “eski Sovyet
Cumhuriyetlerinin rastgele kalem darbeleriyle çizilmiú olan sÕnÕrlarÕnÕn ise aynÕ
ilkeler çerçevesinde tanÕnamayaca÷ÕnÕ” iddia etmesi, Türkiye yetkilileri tarafÕndan,
Ermenistan yönetiminin “Büyük Ermenistan” hayalinin peúinde oldu÷unun
göstergesi olarak kabul edilmiútir15.
Türkiye Ermenistan ile iliúkilerini sÕnÕrlarÕ kapatma, uçak seferlerini iptal
etme ve hava koridorunu kapatma úeklinde sÕnÕrlandÕrÕrken iliúkilerin geliútirilmesini
úu koúullara ba÷lamÕútÕr16:
1. Ermenistan’daki “SoykÕrÕm” saplantÕsÕ kalksÕn;
2. Ermenistan, Türkiye’ye yönelik toprak talebinden vazgeçsin;
3. Ermenistan tarafÕndan iúgal edilmiú Azerbaycan topraklarÕ geri verilsin
ve kaçkÕnlarÕn evlerine dönüúüne müsaade edilsin;
4. Azerbaycan’Õn di÷er bölgeleri ile NahçÕvan arasÕndaki koridor açÕlsÕn;
Türkiye için Ermenistan ile iliúkilerin olumsuzlu÷u bir hedef olmamÕú, bu
nedenle de sonraki süreçte Türkiye, defalarca Ermenistan ile iliúkileri
13

“Türkiye-Güney Kafkasya øliúkileri”, Türkiye DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ resmî sayfasÕ,
http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/kafkasya.htm (8 Mart 2004).
14
BaúbakanlÕk BasÕn YayÕn Genel Müdürlü÷ü resmî sayfasÕ, http://www.byegm.gov.tr/
YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/1993/nisan1993.htm (20 Ocak 2004).
15
http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/1993/nisan1993.htm (26 ùubat
2004).
16
“Erivan ùartlarÕ”, Hürriyet, 20 Ocak 2002.
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normalleútirmek için giriúimlerde bulunmuú, fakat olumlu sonuç alamamÕútÕr.
Örne÷in, 1995’te Ermenistan’dan olumlu bir cevap gelir umuduyla, østanbul-Erivan
arasÕnda uçak seferlerine imkan veren H-50 hava koridorunun açÕlmasÕna izin
verilmiútir ve bu hava koridoru hala açÕktÕr.17 Ermenistan’Õn buna karúÕlÕk attÕ÷Õ
adÕmlar Türkiye’ye yönelik daha sert tepkiler úeklinde olmuútur. Ermenistan hem
uluslararasÕ kuruluúlar ve yabancÕ devletler nezdinde Türkiye’yi suçlamaya devam
etmiú, hem de PKK terör örgütüne destek vermiútir. Örne÷in, Türkiye’nin terörle
mücadele ile u÷raútÕ÷Õ bu dönem, Ermenistan’Õn PKK’ya en yo÷un askeri destek
verdi÷i dönem olmuútur. Nitekim MayÕs 1997’de Kuzey Irak’ta PKK’nÕn füzeyle bir
Türk helikopterini düúürmesinin ardÕndan 6 Haziran 1997’de Genelkurmay
BaúkanlÕ÷Õ’nda yapÕlan basÕn toplantÕsÕnda Genelkurmay BaúkanlÕ÷Õ Genel Sekreteri
Erol Özkasnak tarafÕndan yapÕlan açÕklamada, Ermenistan’Õn PKK’ya füze temin
eden ve gerekli e÷itimi veren devletlerden birisi oldu÷u kesin istihbarat kaynaklarÕna
dayanÕlarak ifade edilmiútir18. YÕllar sonra (2008’de) Türkiye Irak’Õn kuzeyinde
PKK terör örgütüne karúÕ askeri harekat düzenlerken bölgeden kaçan terör örgütü
elebaúlarÕnÕn øran üzerinden Ermenistan’a ve Ermenistan’Õn iúgal altÕnda tuttu÷u
Azerbaycan topraklarÕna sÕ÷ÕndÕklarÕ bilgileri medyada yer almÕútÕr. PKK`lÕlar
günümüzde de Türk ve yabancÕ medyaya benzer açÕklamalar yapmaktadÕrlar.
Ermenistan Türkiye’ye yönelik saldÕrgan tavrÕ resmi ve qayrÕ-resmi düzeyde
süreklilik arz etmiútir. Örne÷in, Ermenistan Devlet BaúkanÕ Robert Koçaryan 6–8
Eylül 2000 tarihleri arasÕnda New York'ta gerçekleútirilen BM BinyÕl Zirvesi'nde
(Milenyum Zirvesi) yaptÕ÷Õ konuúmasÕnÕ tamamen Türkiye’yi sözde “soykÕrÕm”
yapmakla ve bunu kabul etmemekle suçlamak üzerine kurmuútur.19 KasÕm 2004
içerisinde önce, Koçaryan, Avrupa Parlamentosu BaúkanÕ Joseph Borrell'e yazdÕ÷Õ
mektupta, Türkiye’nin “soykÕrÕmÕ” tanÕmamasÕnÕn, onun AB üyeli÷ine engel teúkil
etti÷ini vurgulamÕú, ardÕndan Ermenistan DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ, sözde soykÕrÕmÕn
uluslararasÕ alanda tanÕnmasÕ çabalarÕnÕn en üst düzeyde sürece÷ini açÕklamÕútÕr.
AynÕ günlerde, Almanya’da yayÕnlanan Die Welt gazetesinin sorularÕnÕ yanÕtlayan
Koçaryan, sözde soykÕrÕmÕn tanÕnmasÕnÕn Ermeniler için çok önemli oldu÷unu
söylemiútir. 9 AralÕk 2004’te DÕúiúleri BakanÕ Vartan Oskanyan’Õn AB’yi
Türkiye’ye daha fazla baskÕ yapmaya ça÷ÕrmasÕ, konuya iliúkin baúka bir örnek
teúkil etmiútir. Mevcut Ermenistan Devlet BaúkanÕ Serj Sarkisyan’Õn hem baúbakan
oldu÷u sÕrada (örne÷in, 23 Ekim 2007’de ABD ziyareti sÕrasÕnda20), hem devlet
baúkanlÕ÷Õ sÕrasÕnda (örne÷in, BM Genel Kurulunda yaptÕ÷Õ konuúmalarda21,

17

Bkz, Dönemin TBMM DÕúiúleri Komisyon BaúkanÕ Karman ønan’Õn 68 Birleúim 28.2.2002
tarihli konuúmasÕ, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 21, Cilt 78, Yasama YÕlÕ 4,
http://www.tbmm.gov.tr/ tutanak/donem21/yil4/bas/b068m.htm (4 Nisan 2004).
18
Abdülhamit Bilici, “Tehdit Nerede Biz Neredeyiz”, Aksiyon, http://arsiv.aksiyon.
com.tr/arsiv/153/pages/dosyalar/dos9.html (21 Mart 2004).
19
“STATEMENT by H.E.Mr. Robert Kocharian President of the Republic of Armenia at the
MILLENNIUM SUMMIT OF THE UNITED NATIONS” New York, September 7, 2000,
http://www0.un.org/millennium/webcast/statements/armenia.htm
20
http://www.milliyet.com.tr/2007/10/23/son/sondun40.asp
21
“President Serzh Sarkisian Addresses UN General Assembly”, http://www.asbarez.
com/2008/09/26/president-serzh-sarkisian-addresses-un-general-assembly/
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Erivan’da düzenlenen resmi törenlerde22, basÕna yaptÕ÷Õ açÕklamalarda23, yabancÕ
ülkeleri ziyaretlerinde24) konuya büyük önem atfettiklerini ve tüm dünyada
tanÕnmasÕ için çaba sarf edeceklerini açÕklamÕútÕr. Erivan’da her yÕl 24 Nisan’da
düzenlenen resmi törenlerde Türk bayra÷ÕnÕn yakÕlmÕú, hatta 2009 yÕlÕndaki törende
Türk bayra÷Õ anma töreninin gerçekleútirildi÷i yere serilerek törende bulunanlarÕn
bayra÷Õ ayaklarÕ altÕna almalarÕ sa÷lanmÕútÕr.
Tüm bunlara ra÷men, Türkiye iyi iliúkilerden yana olmasÕ sebebiyle yÕllardÕr
gizli yürüttü÷ü Ermenistan ile diyalog (bazÕ DÕúiúleri yetkililerinden ve bilim
adamlarÕndan oluúan ortak komisyon) çalÕúmalarÕna 2008 yÕlÕndan itibaren farklÕ
boyut kazandÕrmaya baúlamÕútÕr. 2008 yazÕndan itibaren Türkiye-Ermenistan
iliúkilerinde hÕzlÕ geliúmeler yaúanmaya baúlamÕútÕr.25 En önemli geliúmelerden birisi
Eylül 2008`de Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaúkanÕ Abdullah Gül’ün bölge ve
dünya medyasÕnda geniú yankÕ bulan, “futbol diplomasisi” çerçevesinde Erivan’Õ
ziyareti olmuútur26.
Türkiye-Ermenistan iliúkilerindeki asÕl önemli geliúme ise ABD Devlet
BaúkanÕ Barak Obama’nÕn Türkiye ziyaretinden sonra yaúanmÕútÕr.27 Fakat aynÕ
günlerde bile Ermenistan yetkililerinin Ermenistan ve BatÕ medyasÕndaki
açÕklamalarÕ onlarÕn resmi görüúlerinin de÷iúmedi÷inin önemli bir göstergesi
olmuútur. Buna ra÷men 2009 yÕlÕnÕn ilk aylarÕnda önce sÕnÕrlarÕn açÕlaca÷Õna iliúkin
geniú bir haber bombardÕmanÕ yapÕlmÕú (bunlar içerisinde özellikle, TürkiyeErmenistan iliúkilerinin geliútirilmesi için øsviçre yardÕmÕyla bir yol haritasÕ
sa÷layacak protokoller üzerine çalÕúmaya baúlandÕ÷ÕnÕn 22 Nisan`da açÕklanmasÕ
önemli olmuútu), daha sonra Türkiye`deki iç muhalefetin ve Azerbaycan’Õn yo÷un
itirazlarÕ üzerine böyle bir úeyin aslÕnda hiç planlanmadÕ÷Õ açÕklanmÕútÕr. En net
açÕklama ise Türkiye Cumhuriyeti BaúbakanÕ Recep Tayip Erdo÷an’Õn bu konudaki
sÕkÕntÕlarÕ gidermek üzere gerçekleútirdi÷i Azerbaycan ziyaretinde yapÕlmÕútÕr28.
22

“Armenians remember 1915 killings”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/ 8017316.stm
“'Genocide' Question Still Haunts Armenia-Turkey Relations”, July 10, 2008,
http://www.rferl.org/content/Genocide_Question_Still_Haunts_Armenia_Turkey_Relations/1
182898.html
24
“Sarkisyan: SoykÕrÕmÕ unutmadÕk”, Radikal, 4 ùubat 2009.
25
“Erivan’la görüúme trafi÷i çok önemli”, Hürriyet, 18 Temmuz 2008 ; Mensur Akgün,
“Azerbaycan ipote÷i kalkÕyor mu?”, Referans, 23 Temmuz 2008 ; “ERMENøSTAN'LA
SORUNLARIMIZ VAR”, Hürriyet , 24 Temmuz 2008.
26
“Erivan'da gece mesaisi”, Sabah, 8 Eylül 2008; Stephen Kinzer, “Turkish-Armenian
football diplomacy”, 3 September 2008 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/
2008/sep/03/turkey.armenia ; “Turkish president's football visit turns political”, 06 September
2008,
http://www.france24.com/en/20080906-turkey-president-football-visit-armeniasarkisian-gul ; Dorian Jones, “Football Match Provides Opening for Healing TurkishArmenian Relations”, 19 December 2008, http://www.voanews.com/english/ archive/200812/2008-12-19-voa26.cfm?moddate=2008-12-19
27
“Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan sarmalÕ” , Beril DEDEOöLU, Star, 15 Nisan 2009 ;
“Ermenistan ile iliúkiler de÷iúiyor mu?” , Ali Faik Demir, Taraf, 14 Nisan 2009.
28
øbrahim Karagül, “Erdo÷an Bakü'ye tam güvence verdi”, Yeni ùafak, 14 MayÕs 2009;
“Erdo÷an: øúgal sona ermeden Ermenistan sÕnÕrÕ açÕlmaz”, http://www.radikal.com.tr/
Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&Date=13.5.2009&ArticleID=935713,
“Erdogan
23
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Ama bu arada, Azerbaycan`Õn dÕú politikasÕnda BatÕ karúÕtÕ hava esmiú, Türkiye ile
enerji alanÕndaki iliúkilerde kÕsmi gerginlik söz konusu olmuú, tüm bunlar hem
Azerbaycan’Õn Rusya ile do÷algaz anlaúmasÕ imzalamasÕ, hem de Ankara’daki
NABUCCO törenine sadece bakan düzeyinde katÕlmasÕ sonuçlarÕnÕ da
do÷urmuútur.29
Baúbakan Erdo÷an’Õn ziyaretinin öncesinde Azerbaycan basÕnÕnda sert
Türkiye karúÕtÕ, ama özellikle de AK Parti karúÕtÕ hava esmiú, Azerbaycan’dan
Türkiye’ye giden heyetler hükümet karúÕtÕ söylem kullanarak zaman-zaman Türk iç
politikasÕna da müdahil olmuúlar. Bu arada Türkiye’nin Ermenistan ile gizli anlaúma
yaptÕ÷Õ ve bu anlaúmanÕn Azerbaycan Devlet BaúkanÕ ølham Aliyev’e Rus
istihbaratÕnca sÕzdÕrÕldÕ÷Õ iddiasÕ da yer almÕútÕr. Türk yetkililer ise Õsrarla bu tür
bilgilerin do÷ru olmadÕ÷ÕnÕ ve Ermenistan ile yürütülen müzakereler konusunda
Azerbaycan’Õn da bilgilendirildi÷ini iddia etmiútir.
Erdo÷an’Õn Bakü ziyareti ve Türk yetkililerin yaptÕ÷Õ açÕklamalar
Azerbaycan-Türkiye iliúkilerinde gerginli÷i azaltÕcÕ etki yaparken, A÷ustos sonuna
do÷ru Türkiye-Ermenistan iliúkilerinde yeni geliúmelerin yaúanaca÷ÕnÕn ipuçlarÕ
ortaya çÕkmÕútÕr. 28 A÷ustos`ta Baúbakan Erdo÷an Azerbaycan Devlet BaúkanÕ
ølham Aliyev`i arayÕp geliúmeler konusunda bilgilendirmiú, ertesi gün Müsteúar
Sinirlio÷lu ve Büyükelçi Ünal Çeviköz’ü Bakü’ye gönderip ayrÕntÕlÕ bilgi
verilmesini sa÷lamÕútÕr. 31 A÷ustos’ta ise Türkiye ve Ermenistan'Õn, øsviçre’nin
arabuluculu÷uyla sürdürdükleri çabalar çerçevesinde parafladÕklarÕ iki protokole
(“Diplomatik øliúkilerin Tesisi Protokolü” ve “økili øliúkilerin Geliútirilmesi
Protokolü”) iliúkin iç siyasal istiúareleri baúlatma hususunda mutabakata vardÕklarÕ
Türkiye, Ermenistan ve øsviçre DÕúiúleri BakanlÕklarÕnÕn internet sitelerinde
duyurulmuú, protokollerin resmi olmayan metinleri Ermeni kaynaklarÕnca
yayÕnlanmÕútÕr.
Bu süreçte Azerbaycan’dan ciddi tepki gelmemiú, fakat CHP ve MHP baúta
olmakla muhalefet ve sivil toplum kuruluúlarÕnÕn hükümete yönelik sert eleútirileri
sözkonusu olmuútur. Eleútirilerin en önemli odak noktalarÕndan birisini,
protokollerin aslÕnda Baúbakan Erdo÷an’Õn Azerbaycan Parlamentosu’nda konuúma
yapmasÕndan önce, hatta ilk açÕklamanÕn yapÕldÕ÷Õ 22 Nisan tarihinden önce
(CHP’nin iddiasÕna göre 2 Nisan’da, konuya iliúkin görüúme trafi÷ine göz
atÕldÕ÷Õnda mutlaka 1-3 Nisan tarihlerinde) imzalanmÕú olmasÕ hususudur. Bu
durum, Azerbaycan-Türkiye iliúkileri açÕsÕndan tartÕúÕlan “Azerbaycan yeterince
bilgilendirilmedi mi, yoksa yeterince bilgilendirildi de oyunbozanlÕk mÕ yapÕyor”,
sorusuna cevap bulunmasÕ açÕsÕndan önemli hususlardan birisidir.

Reassures
Azerbaijan
on
Turkey's
Border
Policy
with
Armenia”,
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34986;
Abdullah Karakuú “Erdo÷an’dan sÕnÕr garantisi”, Milliyet 14 MayÕs 2009.
29
Christian KOLTER , “Frontière turco-arménienne et conflit du Haut Karabagh : la
normalisation,
une
géopolitique?”,
http://www.caucaz.com/home/breve_contenu.
php?id=496&PHPSESSID=2d7a481ceaf6b1d6066c7b9943c7b239
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10 Ekim 2009’daysa nihayet beklenen olay gerçekleúmiú ve biraz sancÕlÕ da
olsa Türkiye ile Ermenistan arasÕndaki daha önce paraf edilmiú olan büyük bir
törenle øsviçre’de protokoller imzalanmÕútÕr.30
Protokollerin imzalanmasÕ Ermenistan içerisinde ve diasporada oldu÷u kadar,
Türkiye’de (muhalefet) ve Azerbaycan’da da sert tepki ile karúÕlanmÕútÕr.
Azerbaycan DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ hemen yayÕnladÕ÷Õ bildiride, Ermenistan iúgal altÕnda
tuttu÷u Azerbaycan topraklarÕnÕ terketmeden Türkiye’nin bu ülke ile iliúkilerini
iyileútirmesinin Azerbaycan’Õn çÕkarlarÕna ve Türkiye yetkililerin verdi÷i sözlere
kesin aykÕrÕlÕk teúkil etti÷ini, Türkiye-Azerbaycan iliúkilerinin ruhuna uygun
olmadÕ÷ÕnÕ, bölgesel barÕú ve güvenlik çabalarÕnÕ tehdit altÕnda koydu÷unu
vurgulamÕútÕr 31. Daha da ileri giden Karaba÷ AzatlÕk TeúkilatÕ isimli sivil toplum
kuruluúu (Karaba÷ sorununa iliúkin en önemli kuruluúlardan birisi) Gül, Erdo÷an ve
Davuto÷lu’nun “istenmeyen kiúiler” ilan edildi÷ini ve muhtemel Azerbaycan
ziyaretlerinde protesto edileceklerini ifade etmiútir.32 Fakat bir süre sonra önce
Baúbakan Erdo÷an 13 MayÕs 2010`da Azerbaycan parlamentosunda yaptÕ÷Õ
konuúmayla Azerbaycan`Õ tam rahatlatmÕú33, daha sonra ise BM ve Avrupa Konseyi
dahil birçok uluslararasÕ platformda Karaba÷ konusunda Azerbaycan toplumunun
gönlünü fetheden açÕklamalar yapmÕútÕr34. AyrÕca protokoller konusunda da bir
geliúme yaúanmamÕú, her iki tarafta olumlu tablodan ziyade karúÕlÕklÕ suçlayÕcÕ
beyanlar daha çok dikkat çekmiútir.

Karaba÷ Sorunun Niteli÷i
Karaba÷ sorunu 1980’lerin ikinci yarÕsÕnda ortaya çÕkarken daha yo÷un
dikkat çekmesine ra÷men, sorunun kökleri daha derindedir. Özellikle, 18. yüzyÕldan
itibaren genel olarak Kafkasya’ya yönelik paylaúÕm mücadelesi ve büyük güçlerin
stratejik hedefleri nedeniyle, göçler dahil bölgede yaúanan geliúmeler sorunun ilk
temellerini oluúturmaktadÕr. Fakat, sorunun günümüzdeki úekliyle ortaya çÕkÕúÕ
süreci, 20. yüzyÕlÕn baúlarÕnda ve sonlarÕnda yaúanan geliúmelere dayanmaktadÕr.
Kafkasya’da Ermenilerin yo÷un yaúadÕ÷Õ bölgeler oluúturulduktan sonra
ikinci aúama olarak 1900’lerin baúÕnda bir Ermeni devleti kurulmuútur. 1990’lerin
30

“Turkey, Armenia agree to forge ties”, http://www.cbc.ca/news/world/ story/2009/10/10/
turkey-armenia.html ; “Armenia and Turkey normalise ties”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/
europe/8299712.stm
31
“Rԥsmi BakÕdan Türkiyԥ-Ermԥnistan protokollarÕna sԥrt etiraz”, http://www.
anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=6142
32
“Gül, Ԥrdo÷an vԥ Davudo÷lu Azԥrbaycan üçün arzuolunmaz úԥxslԥr elan edildi”,
http://www.anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=6166
33
“Erdo÷an`Õn 13 MayÕs 2009`da Azerbaycan Parlamentosunda yaptÕ÷Õ konuúma”,
http://www.samanyoluhaber.com/gundem/Erdogani-Bkizdiran-iftira-B/228769/, 13 May
2009; “Azerbaycan-Türkiye iliúkileri: nerede kalmÕútÕk? – 3”, http://1news.com.tr/ yazarlar
/20110107113948289.html, 07.01.2011
34
“Baúbakan Erdo÷an'Õn BM Genel Kurulu'na hitabÕ”, http://www.hurriyet.com.tr/
planet/18811394.asp, 23 Eylül 2011
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baúlarÕ konumuz açÕsÕndan iki özelli÷i ile dikkat çekmiútir. ølkin olarak, bu dönemde
Türkiye’nin do÷usunda ve genel olarak Kafkasya’da Ermeni hareketleri yabancÕ
güçlerce desteklenmiútir. Bunun yanÕnda dikkat çeken di÷er husus, Rusya’nÕn
özellikle Kafkasya’da merkez yönetime karúÕ güçlenen milli hareketleri birbirleriyle
çatÕútÕrÕlmak suretiyle zayÕflatÕlmak giriúimi olmuútur. AzerbaycanlÕlar (Azerbaycan
Türkleri, Müslümanlar) ile Ermeniler arasÕnda 20. yüzyÕlÕn baúlarÕnda yaúanan
çatÕúmalar büyük ölçüde bu çerçevede geliúmiú ve her iki toplumun aydÕnlarÕ olayÕ
bu çerçevede de÷erlendirme bilincini göstermiúlerdir. Nitekim, ileriki dönemlerde
bölgenin Sovyetler Birli÷i içerisinde yer almasÕyla sorun dindirilirken
(dondurulurken), geçmiúe yönelik de÷erlendirmelerde, sürekli olarak, ÇarlÕk
yönetiminin kendisini korumak için etnik çatÕúmalarÕ alevlendirdi÷i vurgulanmÕútÕr.
Fakat ne gariptir ki, aynÕ Sovyetler Birli÷i’nin yöneticileri, Sovyetler Birli÷i’nin
da÷Õlma sürecinde ÇarlÕk RusyasÕ’nÕn taktiklerine baúvurmaktan geri kalmamÕútÕr.
BunlarÕn yanÕ sÕra Sovyetler Birli÷i’nin kuruluúundan yÕkÕlÕúÕna kadarki
dönemde Azerbaycan içerisinde Da÷lÕk Karaba÷ Özerk Bölgesi isimli yapÕnÕn
oluúturulmasÕ, bu yapÕ içerisinde Ermenilerin etnik yo÷unlu÷unun sa÷lanmasÕ,
DKÖB’nin Ermenistan’a birleútirilmesi için kapsamlÕ hazÕrlÕklarÕn Sovyetler Birli÷i
içerisinde ve dÕúÕnda sürdürülmesi, Sovyetler Birli÷i’nin da÷ÕlmasÕ sürecinde
bölgede çatÕúmalarÕn alevlenmesine neden olmuútur. ølk baúlarda karúÕlÕklÕ etnik
nefretin artmÕú, Azerbaycan-Ermenistan sÕnÕrÕnda ve Azerbaycan içerisindeki eski
DKÖB co÷rafyasÕnda küçük çaplÕ çatÕúmalar baú gösteriú, Haziran 1992’den itibaren
bu çatÕúmalar savaúa dönüúmüútür. Bu döneme kadar Ermenistan’Õn milli orduya
sahip olmasÕna karúÕn Azerbaycan’da mevcut olan yönetimlerin milli ordu kurulmasÕ
konusuna sÕcak bakmamasÕ nedeniyle, Ermenistan birlikleri Azerbaycan
topraklarÕnÕn yaklaúÕk %5-ini iúgal altÕna almÕútÕr. Bu süreçte 25-26 ùubat 1992
tarihinde, Ermeni kuvvetlerinin, bölgedeki 366 sayÕlÕ Rus askeri birli÷inin
deste÷iyle, Azerbaycan’Õn HocalÕ rayonunda35 gerçekleútirdikleri katliam (HocalÕ
SoykÕrÕmÕ) çok sayÕda yabancÕ devletin ve uluslararasÕ kuruluúun da sert tepkisine
neden olmuú, fakat bu katliamÕ gerçekleútirenler hakkÕnda herhangi bir iúlem
yapÕlmamÕútÕr.36
Haziran 1992-KasÕm 1992 arasÕndaki çatÕúmalarda Azerbaycan birlikleri
Ermenistan iúgali altÕndaki topraklarÕnÕn büyük bir kÕsmÕnÕ (yaklaúÕk % 3.5-ini)
iúgalden kurtarabilmiútir. Fakat 1992 sonlarÕndan itibaren Ermenistan savaúÕ kendi
lehine çevirebilmiú, Azerbaycan topraklarÕ üzerinde iúgallerini artÕrmÕútÕr.
Ermenistan ordusunun 27 Mart-3 Nisan 1993 tarihleri arasÕnda devam eden

35

Rayon – Azerbaycan mahalli idareler sisteminde ilçeden büyük, ilden küçük bir birim
http://www.amnesty.org/ailib/aipub/1994/Eur/551294.Eur.Txt;
http://www.unhchr.Ch/huridocda/huridoca.Nsf/0/7c3561e40d2d3d07c1256bae00447b7f?Ope
ndocument ; “Nowhere To HÕde For AzerÕ Refugees”, The Guardian, 2 Eylül 1993; “The Face
Of A Massacre”, Newsweek, 16 Mart 1992; “Massacre By ArmenÕans”, The New York
Times, 3 Mart 1992; Thomas Goltz, “ArmenÕan Soldiers Massacre Hundreds Of FleeÕng
FamÕlÕes”, The Sunday Times, 1 Mart 1992; “Corpses LÕtter HÕlls In Karabakh”, The Times, 2
Mart 1992; Jill Smolowe, “Massacre In Khojaly”, TÕme, 16 Mart, 1992, “Nagorno-Karabagh
Victims Buried øn Azerbaijani Town”, The Washington Post, 28 ùubat 1992;
36
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saldÕrÕlarÕ sonucunda Azerbaycan’Õn Kelbecer rayonu Ermenistan tarafÕndan iúgal
edilmiútir.
BM Güvenlik Konseyi’nin soruna iliúkin ilk kararÕ bu iúgal sonrasÕnda
alÕnmÕútÕr. 822 sayÕlÕ bu karar, iúgal edilmiú Kelbecer rayonunun biran önce ve
úartsÕz olarak terk edilmesi gerekti÷ini vurgulamÕútÕr.37 Fakat Ermenistan’Õn
oyalayÕcÕ politikalarÕnÕn uluslararasÕ kuruluúlar tarafÕndan hoú görülmesinin de
etkisiyle bu karar uygulanamamÕútÕr. Bunun sonucu olarak, 1993 yÕlÕ sonuna kadar
Ermenistan Azerbaycan topraklarÕnÕ iúgal etmeyi, BM Güvenlik Konseyi de bu
iúgallere son verilmesini isteyen kararlar almayÕ sürdürmüútür.
Bu arada, çeúitli uluslararasÕ kuruluúlar düzeyinde sorunun çözümüne yönelik
giriúimler süregelmiútir. Bu konuda en yetkili yapÕ olarak AGøT Minsk Grubu
oluúturulmuútur. Minsk Grubu’nun ve Rusya’nÕn özel giriúimleri sonucunda MayÕs
1994’te Azerbaycan ile Ermenistan arasÕnda ateúin durdurulmasÕnÕ öngören bir dizi
anlaúma imzalanmÕútÕr. MayÕs 1994’ten günümüze kadar, ara sÕra ihlal edilmekle
birlikte bu ateúkes durumu sürdürülmüútür.38
Ateúkes döneminde sorunun çözümüne yönelik giriúimler Minsk Grubu baúta
olmakla, çeúitli uluslararasÕ kuruluúlar ve çeúitli devletler aracÕlÕ÷Õyla
sürdürülegelmiútir. Bu çabalar içerisinde en önemlileri AGøT Minsk Grubu’nun
taraflara sundu÷u üç barÕú planÕ önerisi olmuútur. Bu planlardan ilk ikisi Ermenistan,
üçüncüsü ise Azerbaycan tarafÕndan kabul edilmedi÷i için uygulanma úansÕ
bulmamÕútÕr. Kabul edilmemesine ra÷men uzun süre gizli tutulan planlarÕn 21 ùubat
2001’de Azerbaycan’Õn resmi gazetesinde yayÕnlanmasÕ tartÕúmaya neden olmuútur.
Her üç planda da kesin bir barÕú anlaúmasÕnÕn imzalanmasÕ, Ermenistan birliklerinin
Azerbaycan dÕúÕna çÕkmasÕ, LaçÕn hariç eski DKÖB sÕnÕrlarÕ dÕúÕndaki Azerbaycan
topraklarÕnÕn tamamen terk edilmesi, AzerbaycanlÕ mültecilerin geri dönüúlerinin
sa÷lanmasÕ ve Azerbaycan içerisinde eski DKÖB çerçevesinde bir yapÕ kurulmasÕ
öngörülmüútür. Planlar arasÕndaki farklÕlÕklar sadece bu sürecin hangi aúamalarla
gerçekleútirilece÷ine ve kurulacak yapÕnÕn statüsünün ne úekilde düzenlenece÷ine
iliúkin olmuútur.39
Sorunun çözümüne iliúkin günümüze kadarki giriúimlerin ciddi bir sonuç
vermedi÷i ortadadÕr. Sadece 1997 yÕlÕ sonlarÕna do÷ru barÕúa iliúkin umutlar
yeúermiúse de barÕú planÕna sÕcak bakan Ermenistan Devlet BaúkanÕ TerPetrosyan’Õn Ermenistan’da yaúanan iç siyasal süreç sonrasÕnda görevinden ayrÕlmak
37

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/822(1993)
“Statement of the OSCE Minsk Group Co-Chairs”, 13 July 2012,
http://www.osce.org/mg/92189
39
“Da÷lÕq Qaraba÷ münaqiúesinin aradan qaldÕrÕlmasÕna dair herterefli saziú”, Azerbaycan,
21 ùubat 2001; “Minsk Group proposal ('package deal')”, http://www.c-r.org/ourwork/accord/nagorny-karabakh/keytexts18.php ; “Da÷lÕq Qaraba÷ silahlÕ münaqiúԥsinin
dayandÕrÕlmasÕ haqqÕnda saziú”, Azerbaycan, 21 ùubat 2001; http://www.c-r.org/ourwork/accord/nagorny-karabakh/keytexts19.php ; “Da÷lÕq Qaraba÷ silahlÕ münaqiúԥsinin
hԥrtԥrԥfli hԥllinin prinsiplԥri haqqÕnda”, Azerbaycan, 21 ùubat 2001; “Minsk Group proposal
('common state deal')”, http://www.c-r.org/our-work/accord/nagorny-karabakh/keytexts20.
php
38
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zorunda kalmasÕ ve yerine savaú yanlÕsÕ Koçaryan’Õn gelmesi bu umutlarÕn sona
ermesine neden olmuútur.
AGøT’in 1999 østanbul Zirvesi öncesinde Azerbaycan ve Ermenistan devlet
baúkanlarÕ arasÕnda gerçekleútirilen yo÷un görüúmeler ve uluslararasÕ kuruluúlarÕn
yo÷un çabalarÕ sonucunda zirvede iki ülke arasÕnda barÕú anlaúmasÕnÕn imzalanmasÕ
beklentisini yeniden do÷urmuútur. Fakat zirvenin hemen öncesinde, 27 Ekim
1999’da Ermenistan parlamentosuna düzenlenen, Baúbakan, Parlamento BaúkanÕ ve
6 milletvekilinin öldürülmesiyle sonuçlanan terör saldÕrÕsÕ bu fÕrsatÕn da ortadan
kalkmasÕna neden olmuútur.40
Sonraki süreçte yapÕlan yo÷un görüúmeler arasÕnda sadece iki devlet baúkanÕ
arasÕnda Rusya’da 2 KasÕm 2008’de gerçekleútirilen görüúme, “çözüm için askeri
yola baúvurulmayaca÷Õna” iliúkin kabul edilen Moskova Bildirisi ile
sonuçlanmÕútÕr41. Günümüzde Azerbaycan ve Ermenistan kamuoylarÕnÕn soruna
bakÕú açÕlarÕnÕn tamamen ters noktalarda oldu÷u da göz önünde bulundurulunca
konuya iliúkin çözüm bulunmasÕnÕn zorlu÷u daha rahat anlaúÕlmaktadÕr.
Konuya iliúkin giriúimlere bakÕldÕ÷Õnda genelde bakÕú açÕsÕnÕn do÷ru
olmamasÕ,
bölgenin
úartlarÕnÕn
ve
özelliklerinin
yeterince
dikkatli
de÷erlendirilmemesi, sorunun tarihçesinin ve asÕl mahiyetinin göz ardÕ edilmesi ve
benzeri nedenlerden dolayÕ soruna iliúkin çözüm önerilerinin aslÕnda ciddi çatÕúma
potansiyeli taúÕdÕ÷Õ görülmektedir. Sorunun asÕl mahiyetinin Ermenistan’Õn
Azerbaycan topraklarÕnÕ iúgal etmesi ve sÕnÕrlarÕnÕ geniúlendirmeye çalÕúmasÕ oldu÷u
açÕk olmakla birlikte, uzun süre bu husus uluslararasÕ kuruluúlarÕn kararlarÕnda
açÕkça yer almamÕútÕr. Fakat, özellikle 2005 yÕlÕnda Avrupa Konseyi’nin42, 2008
yÕlÕnda ise BM’nin Ermenistan’Õn iúgalci konumda oldu÷unu açÕkça ifade eden
kararlar almÕú olmasÕ43, Azerbaycan açÕsÕnda kÕsmen de olsa umut verici, Ermenistan
açÕsÕndan ise sÕkÕúmÕúlÕ÷Õn sonucu olarak yorumlanmÕútÕr.
Sorunun birçok boyutu (küresel güç mücadelesi, etnik çatÕúma, dinsel çatÕúma
ve s.) bulunmasÕna ra÷men, bizim varsayÕmÕmÕza göre aslÕnda sorununun en önemli
özelli÷i bir yayÕlmacÕlÕk sorunu olmasÕdÕr. Fakat, sorunun çözümü yayÕlmacÕ÷a rÕza
gösterilmesine dayanamayaca÷Õ gibi, karúÕ yayÕlmacÕlÕk hareketleri ya da
yayÕlmacÕlÕ÷a etnik temizlik hareketleri ile de karúÕlÕk verilmesi do÷ru
bulunmamaktadÕr. Sorunun kalÕcÕ çözüme kavuúturulmasÕ için, Ermenistan’Õn
yayÕlmacÕlÕk çabalarÕnÕn önlenmesi, Azerbaycan’Õn toprak bütünlü÷ünün hiçbir
önúart ileri sürülmeksizin sa÷lanmasÕ, Azerbaycan içerisinde gerekli yerel yönetim
yapÕlanmalarÕnÕn gerçekleútirilmesi, aynÕ zamanda Ermeni azÕnlÕ÷Õn temel hak ve
40

“Clinton, Koçaryan ile Aliyev’i Buluúturdu”, Türkiye, 19 KasÕm 1999.
“Russia's
Medvedev
hosts
Nagorno-Karabakh
talks”,
Nov
2,
2008,
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL2389234
42
The conflict over the Nagorno-Karabakh region dealt with by the OSCE Minsk Conference,
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta05/
EREC1690.htm
43
“GENERAL ASSEMBLY ADOPTS RESOLUTION REAFFIRMING TERRITORIAL
INTEGRITY OF AZERBAIJAN, DEMANDING WITHDRAWAL OF ALL ARMENIAN
FORCES”, http://www.un.org/News/Press/docs/2008/ga10693.doc.htm
41
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özgürlüklerinin uluslararasÕ hukuk kurallarÕna uygun biçimde güvence altÕna
alÕnmasÕ gerekmektedir.

Genel De÷erlendirme
Görüldü÷ü üzere yeterince karmaúÕk olan Türkiye-Azerbaycan iliúkileri,
Türkiye-Ermenistan iliúkileri ve Karaba÷ sorunu arasÕndaki ba÷lantÕ kaçÕnÕlmaz ve
birisi mutlaka di÷er ikisinin gelece÷ini etkiliyor. Bu da çok do÷al, çünkü bu
konulardan her birinin özünde di÷eri mutlaka belirli bir ölçüde yer almaktadÕr. Bu
gerçeklik, kamuoyunu da, yetkilileri de mutlaka etkiliyor ve kararalma sürecini
yönlendiriyor. Ama, özellikle bir dönem çok yaygÕn olan kanaatin aksine bu üç
konuyu mutlak anlamda birbiriyle ba÷lantÕlÕ hale getirmek ve birini di÷erlerinin
kesin belirleyici olarak lanse etmeye çalÕúmak hem yanlÕú hem de çok risklidir.
Ne Türkiye-Ermenistan ya da Türkiye-Azerbaycan iliúkileri Karaba÷
sorununun, ne Karaba÷ sorunu ve Türkiye-Azerbaycan iliúkileri Türkiye-Ermenistan
iliúkilerinin, ne de Türkiye-Ermenistan iliúkileri ve Karaba÷ sorunu TürkiyeAzerbaycan iliúkilerinin tek belirleyici ö÷esi de÷ildir. Karaba÷ sorunu TürkiyeErmenistan iliúkilerindeki sorunlardan sadece bir tanesidir ve özel kamuoyu
oluúturma teknikleri ile yapÕlan çalÕúmalar nedeniyle geri planda bÕrakÕlan
Ermenistan kaynaklÕ di÷er sorunlarÕ ortadan kaldÕrmamaktadÕr. Ermenistan kaynaklÕ
faaliyetler içerisinde son zamanlarda yeniden hortlamaya çalÕúan ASALA terörü,
Türkiye`ye yönelik toprak ve sözde soykÕrÕm iddialarÕ, etkili oldu÷u her ülke ve
uluslararasÕ kurumdaki Türkiye karúÕtÕ kampanyalar devam etmektedir.
Türkiye`de sÕkça gündeme getirilen sÕnÕrlarÕn açÕlmasÕnÕn a) Karaba÷ sorunun
çözümüne olumlu katkÕ sa÷layaca÷Õ; b) sözde soykÕrÕm kampanyalarÕnÕ ve
Türkiye`ye yönelik toprak iddialarÕnÕ sona erdirece÷i ve Ermenistan`Õ Rusya`nÕn
etkisinden çÕkararak Türkiye`nin etkisine sokaca÷Õ tezlerinin de gerçe÷i pek
yansÕtmadÕ÷Õ ifade edilebilir. Öncelikle, Karaba÷ sorunun tüm boyutlarÕ, çözüm
sürecinin zorlu÷u, kamuoylarÕnÕn hassasiyeti ve gelinen nokta dikkate alÕndÕ÷Õnda
Türkiye-Ermenistan iliúkilerinin geliúmesinin sorunun çözümüne katkÕda
bulunaca÷Õ, hele Türkiye’nin Ermenistan ile iliúkilerini geliútirmek suretiyle bu
ülkenin Karaba÷ sorununa iliúkin kararlarÕnÕ etkileyece÷i tezi ciddi derecede
temelsiz oldu÷u görülmektedir. Bu hem Türkiye’nin dÕú politika araçlarÕnÕn
yetersizli÷inden kaynaklanmaktadÕr44, hem de mevcut durum itibariyle
Ermenistan’da her hangi bir yönetimin Türkiye ile iliúkileri normalleútirmenin riski

44

Türkiye’nin bölgesel ve küresel olanaklarÕ, Ermenistan’da sahip oldu÷u etki araçlarÕ,
Ermenistan’da Türkiye’ye karúÕ özel antipatinin mevcut olmasÕ ve di÷er etkenler dikkate
alÕndÕ÷Õnda Ermenistan’da en azÕndan 2 nesil de÷iúmeden bunun olanaksÕzlÕ÷Õ ok açÕktÕr.
AyrÕca, Türkiye çok sevildi÷i, davasÕna sahip çÕktÕ÷Õ ülke ve bölgelerde (örne÷in, Filistin) bile
önemli konularda kararalma sürecini etkileyemiyor iken, Ermenistan’da bunu baúaraca÷ÕnÕ
iddia etmek ciddi olamaz. Örne÷in, en yakÕn iliúkilere sahip oldu÷u, stratejik müttefiki
Azerbaycan’da Karaba÷ konusunda taviz verilmesi gerekti÷ini kabul ettirmesi bir yana, böyle
bir tezi gündeme getirmesi dahi mümkün olabilir mi?
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ile Karaba÷ sorununda taviz vermenin riskini aynÕ anda üstlenebilmesi mümkün
gözükmüyor.
Öte yandan sözde soykÕrÕm iddialarÕnÕn ortaya çÕkÕúÕnÕ, tarihsel geliúimini,
günümüzde hala nasÕl baskÕ aracÕ olarak kullanÕlmaya çalÕúÕldÕ÷ÕnÕ orta düzeyde bile
bilen herkes, Türkiye-Ermenistan iliúkilerine iliúkin protokollerin bu iddialarÕ
bitirmeyece÷ini, e÷er olursa çok az derecede zayÕflataca÷ÕnÕ tahmin edebilir.
Sorunun tabii ki, Ermenistan yönetimi boyutu vardÕr. Ama diaspora boyutu, yabancÕ
devletlerin bizzat kendi çÕkarlarÕ açÕsÕndan sorunu gündemde tutma gayretleri boyutu
gözden kaçÕrÕlamaz. Bunun dÕúÕnda zaten Ermenistan yönetimi de sözde soykÕrÕm
iddialarÕndan vazgeçmeyeceklerini defalarca vurgulamaktadÕr. Ermenistan DÕúiúleri
BakanÕ Edvard Nalbandyan daha 16 Eylül 2009’da Ermenistan Parlamentosu’nda
yaptÕ÷Õ konuúmada, Erivan yönetimi olarak soykÕrÕmÕn uluslararasÕ alanda tanÕnmasÕ
politikasÕndan vazgeçmeyeceklerini vurgulamÕútÕr45. “SoykÕrÕm gerçe÷inin”
sorgulanamayaca÷ÕnÕ yenileyen Nalbandyan, Devlet BaúkanÕ Sarkisyan'Õn daha önce
defalarca soykÕrÕm politikasÕnÕn tartÕúma dÕúÕ bir konu oldu÷unu vurguladÕ÷ÕnÕ
hatÕrlatmÕú ve "Ben de bizzat Türkiye'deyken aynÕ görüúü dile getirdim" demiútir.
Protokollerin imzalanaca÷Õ gün ulusa sesleniú konuúmasÕ yapan Ermenistan
Devlet BaúkanÕ Sarkisyan Türkiye ile herhangi bir iliúkinin, 1915 olaylarÕyla ilgili
Ermeni iddialarÕnÕ "úüphe altÕna alamayaca÷ÕnÕ" öne sürmüútü46. Sarkisyan TürkErmeni iliúkilerinin, hiçbir úekilde Karaba÷ sorunun çözüm süreciyle ba÷lantÕlÕ
olmadÕ÷ÕnÕ da vurgulamÕútÕr. Sarkisyan, Ekim baúÕnda New York'da yayÕmlanan
haftalÕk The Armenian Reporter gazetesine yaptÕ÷Õ açÕklamada, 1915 olaylarÕyla
ilgili Ermeni iddialarÕnÕn Ermenistan'Õn resmi gündeminden düúmeyece÷ini ifade
etmiúti.47 Türkiye-Ermenistan protokolünün imzalanaca÷Õ gün erken saatlerde
DÕúiúleri Bakan YardÕmcÕsÕ ùavarú Koçaryan’Õn, mevcut Türkiye-Ermenistan
sÕnÕrÕnÕn "soykÕrÕm" sonucunda oluútu÷unu öne sürmesi ve "úartlar de÷iúti÷i takdirde
var olan sÕnÕrÕn yeniden sorgulanabilece÷ini" açÕklamasÕ48 da Ermenistan’da konuya
bakÕúÕn çok de÷iúmedi÷inin göstergelerindendir.
Fakat o dönemdeki Türkiye-Ermenistan iliúkilerinde iyileútirme çabalarÕ,
önemli ölçüde Ermenistan’Õ rahatlatma (böylece Ermenistan Türkiye’nin ileri
sürdü÷ü úartlarÕ yerine getirmeden Türkiye ile iliúkilerini geliútirerek sÕkÕúmÕúlÕktan
kurtulabilmektedir) ve Türkiye-Azerbaycan iliúkileri açÕsÕndan “psikolojik mayÕn”
görevini yerine getirmiútir. AslÕnda Türkiye gibi en azÕndan bölgesel açÕdan önemli
bir devletin, kendisine karúÕ sürekli saldÕrgan davranan ve politikalarÕnÕn
45

“Nalbandyan: 'SoykÕrÕm'dan vazgeçmeyiz”, http://www.ntvmsnbc.com/ id/25001172/
“Sarkisyan: Normalleúme benim tercihim”, http://www.ntv.com.tr/id/25008939/
47
‘Ermeni iddialarÕ gündemden düúmeyecek!’, http://www.ntv.com.tr/id/25006381/ ;
Söyleúinin tam metni için bakÕnÕz: ‘President Serzh Sargsyan answered questions posed by
the editors of the Armenian Reporter’, http://www.president.am/ events/news/eng/?id=738 ve
http://www.reporter.am/go/article/2009-10-01--all-the-countries-that-have-not-yetrecognized-the-armenian-genocide-will-do-so-sooner-or-later--an-interview-with-presidentserge-sargsian
48
‘Koçaryan: "SÕnÕr soykÕrÕm sonucu oluútu"’, http://www.cnnturk.com/ 2009/dunya/10/10/kocaryan.
sinir.soykirim.sonucu.olustu/547040.0/index.html
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uygulanmasÕna engel teúkil eden küçük bir komúusuna yönelik ileri sürdü÷ü “negatif
talepler”in49 bile hiçbirisi gerçekleúmeden ve ciddi bir ekonomik çÕkarÕ yokken, bu
devletle iliúki geliútirmesi beklenmemelidir. Bu ba÷lamda, hava koridorunun
açÕlmasÕ, uçak seferlerinin baúlatÕlmasÕ, diplomatik iliúkinin ön hazÕrlÕklarÕnÕn
yapÕlmasÕ, karúÕlÕklÕ ziyaretler ve protokollerin imzalanmasÕ bile karúÕlÕksÕz tavizler
olarak de÷erlendirilebilir. Türkiye-Ermenistan iliúkilerinde Eylül 2008’den itibaren
yaúanan geliúmeler Ermenistan’Õn 2008 A÷ustosunda düútü÷ü sÕkÕntÕdan
kurtulmasÕnÕ, adeta “nefes almasÕnÕ” sa÷lamÕútÕr, bu ülkedeki muhtemel iç
karÕúÕklÕklarÕ önlemiútir. Bu süreç aynÕ zamanda Ermenistan’da ilk defa ciddi
boyutta baúlayan kendilerini ve dÕú politikalarÕnÕ sorgulama arayÕúlarÕnÕn
zayÕflamasÕna neden olmuútur.
YukarÕda da ifade edildi÷i üzere ne Türkiye-Ermenistan iliúkileri TürkiyeAzerbaycan iliúkilerinin temel belirleyici unsuru, ne de Türkiye-Azerbaycan
iliúkileri Türkiye-Ermenistan iliúkilerinin tek baúÕna belirleyicisi de÷ildir. Fakat,
Türkiye-Ermenistan iliúkileri hem Azerbaycan kamuoyu için (tarihsel hafÕza ve
kardeúli÷in en önemli göstergesi olmasÕ bakÕmÕndan), hem de Azerbaycan topraklarÕ
üzerindeki Ermenistan iúgalinin ortadan kaldÕrÕlmasÕ için uygulanan stratejinin sonuç
vermesi bakÕmÕndan büyük önem verilen konulardan birisidir. Bu konudaki olumsuz
geliúme artÕk örnekleri görüldü÷ü üzere Türkiye-Azerbaycan iliúkilerinde en önemli
boyutlardan birisi olan sÕnÕrsÕz ve koúulsuz destek ve güven boyutunun ortadan
kalkmasÕ anlamÕna gelmektedir.
Türkiye-Ermenistan iliúkilerinin geliútirilmesi çabalarÕ ile Türkiye
Azerbaycan’a iliúkin olarak en temel dayana÷Õ olan kamuoyunu kaybetme riski ile
karúÕlaúmÕú, bu Türk cumhuriyetleri ve Türkiye’nin kamuoyu deste÷ine sahip oldu÷u
di÷er dost ve akraba ülkeler için de olumsuz örnek teúkil etme riski do÷urmuútur.
Fakat daha sonraki dönemlerde atÕlan adÕmla ile bu risk önemli ölçüde bertaraf
edilmiútir.
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