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GÜNEY KAFKASYA’DA KALICI İSTİKRAR VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİĞİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL 

DUVARI: KARABAĞ PROBLEMİ (SORUNUN MAHİYETİ VE 
ÇÖZÜM YOLLARI) 

     VELİ, Tuğrul*  
        TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

GİRİŞ  

Sovyetler Birliği’nin 1977 Anayasası’nın şöyle bir maddesi vardı: “Tüm 
sınıfların ve sosyal tabakaların yakınlaşması, tüm milletlerin ve azınlıkların 
hukuki ve fiilî eşitliği, bunların kardeşçe iş birliği temelinde insanların yeni 
tarihî topluluğu olan Sovyet Halkı oluşmuştur.”1 Ancak yaşanan gelişmelerden 
ve olaylardan bunun cümlede sıralandığı gibi kolay ve uzun ömürlü 
olamayacağı anlaşıldı. Dost ve müttefik Sovyet halkları “muhteşem” 
imparatorluğun dağılmasının resmi ilanını bile beklemeden kolları sıvadılar. 
SSCB’nin en ateşli sloganlarından olan “Halklar Dostluğu” ise enkaz ve 
dumanlar arasında sönerek kayboldu.  

1980’li yılların sonu, 1990’lı yılların başlarında bir taraftan Pasifik 
Okyanusu’ndan Baltık Denizi’ne, diğer taraftan Kuzey Kutbu’ndan Karakum 
Çölü’ne kadar uzanan dev imparatorluk coğrafyasının değişik noktalarında 
etnik-millî (aynı zamanda dinî) kökenli gerginlikler birbiri ardına su yüzüne 
çıkmaya başladı. Küçük çaplı ihtilaf ve çatışmalarla başlayan olaylar, yıllarca 
sürecek, derin, giderilmesi güç izler ve nihayetinde halkların ve milletlerin 
bilincinde travmatik bir tecrübe miras bırakıp gidecek savaşlar silsilesini de 
peşinden getirdi. Bu savaşlar, diğer etkenlerle beraber Sovyetler Birliği’nin 
yıkılması sürecini de hızlandırmış oldu.  

Dost ve müttefik Sovyet halkları “muhteşem” imparatorluğun dağılmasının 
resmi ilanını bile beklemeden kolları sıvadılar. SSCB’nin en ateşli 
sloganlarından olan “Halklar Dostluğu” ise enkaz ve dumanlar arasında sönerek 
kayboldu. SSCB dağıldığında cumhuriyetlerin politik zihniyeti üzerinde sanki 
kökeni Machiavelli’ye kadar uzanan geleneksel düşünce tarzının etkisi vardı: 
“Saldırı – şiddet kaçınılmazdır. Eğer ilk hamleyi ben yapmazsam, kaybeden 
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taraf ben olurum”. Bu düşünceden hareketle de bölge devletleri ve halkları 
“tarihen maruz kaldıkları adaletsizliği ortadan kaldırmak için “Haklı Savaşlarını 
(Just War)” başlattılar. Passionari (halkların-etnosların içindeki enerji-L. 
Gumilyov) çoktan harekete geçmişti. Ama yapıcı değil, yıkıcı fonksiyonu ile… 

Bu çerçevede, SSCB’nin tarihe karışması sonucu yaşanan küresel depremin 
ardından Trotsky’nin etnografik müzeye benzettiği Kafkasya bölgesi de 80’li 
yılların sonlarından itibaren bir dizi etnopolitik ihtilaflara, toprak çatışmalarına 
ve iç savaşlara sahne olmuştur. Kafkasya’daki çatışmaları başlıca üç başlık 
altında toplaya biliriz: 1. Çeşitli güç odaklarının ve rakip grupların nüfuz 
mücadelesi; 2. Siyasal birimlerin statü yükseltme kavgası; 3. Ülkeler ve etnik 
gruplar arasında sınır ve toprak ihtilafları.  

Bu bölgesel çatışmaların en önemlisi, hatta başta geleni Karabağ savaşı 
olmuştur. Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’dan ayırarak Ermenistan’a birleştirmek 
amacıyla başlatılmış savaş bölgede ve dünyada ciddi rahatsızlık yaratan 
olaylardan biridir. Önce etnik çatışma zemininde ortaya çıkartılan bu olay sonra 
iki ülke arasında savaşa dönüşmüş, uluslararası ekonomik, politik dengeleri 
önemli ölçüde etkilemiştir.  

Sorunun Genel Profili  

 SSCB’nin çöküş sürecinin belirginlik kazanmaya başladığı 1987 yılından 
itibaren Ermenilerin Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması için Moskova’ya 
yaptıkları başvurular geri çevrildiyse de, 15 Haziran 1988 yılında Ermenistan 
Yüksek Sovyeti SSCB Anayasasının 70. maddesine dayanarak, Dağlık 
Karabağ’ın Ermenistan’a katılması için Azerbaycan ve Moskova yanında 
teşebbüse geçme kararı aldı.  

 12 Ocak 1989 yılında Moskova, Karabağ’ın yönetimi için “özel bir 
komite” kurdu. Özel komite taraflı bir siyaset yürütmekteydi ve aslında bu 
komitenin kurulması Karabağ’ın Azerbaycan’dan koparılması için yeni bir 
girişimdi. 28 Kasım 1989 yılında Moskova Karabağ’ın Azerbaycan’a iadesine 
karar verdiyse de, 5. 000 kişilik bir Sovyet askerî kuvvetini de Karabağ’da 
bulundurmaya devam edecekti.  

 1 Aralık 1989 günü Ermenistan Parlamentosu’nun Dağlık Karabağ’ı 
Ermenistan’a bağlamak üzere karar alması Azerbaycan’daki politik gerilimi 
had safhaya çıkardı. 6 Aralıkta Azerbaycan Parlamentosu’nun karşı karar 
alarak Ermenistan’ın kararını geçersiz ve yasadışı sayması gerginliği 
sindiremedi. 1990 yılında Bakü’de baş gösteren itirazlar sırasında Ermeni 
milletinden olan vatandaşların öldürüldüğünü gerekçe göstererek, 19-20 
Ocak’ta Kızıl Ordu birlikleri silahsız sivil ahaliye karşı katliama girişti. 28 
Şubat 1991’de Azerbaycan Parlamentosu, Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti’nin 
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özerklik statüsünün kaldırılması konusunda kanun kabul etti.2 Ardından, 
Moskova’dan kimi çevrelerce yönetilen oyunların, bölgede cereyan eden 
hadiselerin had safhaya varması ve son olarak SSCB, Kazakistan ve 
Azerbaycan yönetiminin üst düzey temsilcilerinin bulunduğu helikopterin 
Karabağ’da düşürülmesi sonucu Azerbaycan Parlamentosu 24 Kasım 1991 
tarihli kararıyla bölgedeki özerk yapıyı kaldırmıştır.  

 1988’de küçük ihtilaflarla başlayan süreç, 1992 yılının ortalarına kadar 
Ermenistan silahlı güçlerinin bazen küçük operasyonlarla, bazen de Hocalı 
soykırımında olduğu gibi büyük çaplı saldırılarla Karabağ bölgesinin önemli bir 
kısmının işgal edilmesiyle sonuçlandı. 1992 yılı ortalarından 1992 sonlarına 
kadarki dönemde, Azerbaycan savaşta birtakım başarılar kazanarak 
topraklarının önemli bir kısmını Ermenistan silahlı güçlerinden temizlemeye 
başlamıştır. Ancak çok geçmeden bunu dışarıdan verilen askerî ve siyasal 
destekten güç alarak Ermenistan silahlı güçlerinin işgalleri izlemiştir. Yaklaşık 
6 yıl süren çatışmaların ardından ateşkesin imzalandığı 1994 Mayıs’ına 
gelinceye kadar, Karabağ bölgesinin dağlık kısmının tamamı, bunun yanında 
yedi ilçesi daha –ki, bu da ülke topraklarının % 20’sine tekabül etmektedir– 
işgale maruz kalmıştır. Bu hadiseler sonucu Ermenistan’daki ve Dağlık 
Karabağ’daki Azerbaycanlı halk doğma yurtlarından kovulmuş, 1 milyona 
yakın insan kendi ülkesinde kaçkın durumuna düşmüştür.  

Bölgedeki diğer etnik anlaşmazlık ve çatışmalarla kıyaslamada Karabağ 
sorunu daha farklı bir nitelik arz etmektedir. Karabağ sorunu, öncelikle merkez 
eyalet sorunu, her hangi bir statü ya da hak talep etme meselesi olmaktan 
çıkmış, bir toprak işgali meselesine dönüşmüş ve uluslararası bir nitelik 
kazanmıştır. Diğer çatışma bölgelerinden farklı olarak sorun ülke içi (yani 
Gürcistan ve Çeçenistan örneklerinde olduğu gibi merkezle federe devlet, özerk 
cumhuriyet ya da özerk bölge arasında) değil, iki ülke, iki devlet arasında 
cereyan etmiştir. Anlaşmazlığın bu karakteristik özelliğinin altı çizilmelidir.  

Özelde Karabağ, genelde Kafkasya örneğinde ortaya çıkan bu durumun 
siyasal, ekonomik, ideolojik, sosyo-psikolojik birtakım nedenleri vardı. 
Bölgedeki konfliktojen duruma ve istikrarsızlığa yol açan, içsel ve dışsal 
(uluslararası) kategoriye ayırabileceğimiz bu faktörler özetle şöyle sıralanabilir:  

– Sarsılmış Etno-Psikoloji 

– Etnik Yapının Karmaşıklığı 

– Dinî Farklılık 

– Bölgenin Militarizasyonu 

– Bölgesel İstikrar ve İşbirliği mekanizmalarının Yoksunluğu 
                                                 
2 Tofik Musayev, “Pravovıe Ramki Uregulirovaniya Konfliktov Na Primere Territorialnıx 

Pritenziy Armenii k Azerbaydjanu”, Diplomatiya Alemi, Azerbaycan Respublikası Xarici İşler 
Nazirliğinin Jurnalı, No: 1, Sentyabr-Dekabr 2002, Bakı, s. 121-132. 
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– Bölgesel ve Küresel Güçlerin Kafkasya’da Çatışan Çıkarları.  

Netice itibarıyla, Dağlık Karabağ bölgesinin tamamı, bunun yanında 
Karabağ dışında yedi rayon3da dâhil olmak üzere Azerbaycan’ın toplam % 20 
toprağı işgal edilmiştir. 35.000’den fazla insan hayatını kaybetmiş, 1 milyona 
yakın insan yerinden ayrılmak zorunda kalarak göçmen durumuna düşmüştür. 
Bütün uluslararası normlar, temel antlaşmalar, hukuk ilkeleri ağır şekilde ihlal 
edilmiş, görmezden gelinmiştir.  

Bugün, bütün çok boyutlu uluslararası girişimlere rağmen sorun hiçbir 
gelişme göstermeden çözümsüz bir şekilde ortada durmaktadır. Artık 10 yılı 
aşkın bir süredir barış görüşmeleri devam etmektedir. Fakat somut bir sonuç 
elde edilmiş değildir. Sorun olduğu gibi durmakta, her gün biraz daha 
derinleşmektedir. Bu da bölgenin geleceğine, potansiyeline olan güveni ciddi 
bir şekilde etkilemekte, bölgenin ve yakın çevresinin istikrarını ve gelişmesini 
zorlaştırmaktadır.  

Çözüm Yolları ve Öneriler 

Sorunun temel parametrelerini birçoğunuz zaten biliyorsunuz. Zamanın 
kısıtlılığı nedeniyle detaya girmek istemiyorum. Peki, bu konfliktojen duruma 
son vermek için neler yapılmalı, hangi adımlar atılmalıdır? Çalışmalar hangi 
istikamette gerçekleştirilmelidir? 

Günümüz dünyasının temel ve elzem anlayışlarından biri olarak 
entegrasyonu veya bir diğer ifade ile bütünleşmeyi, birçok farklı ulusal aktörün 
politik unsurlarının sadakatlerini, beklentilerini daha önceki sahipleri olan 
ulusal devlet veya kuruluşlardan yeni bir merkeze doğru kaydırmaya ikna 
edildikleri” bir süreç olarak ifade edebiliriz. (Ernst Haas).4 Entegrasyon 
sürecinin nihai amacı savaşların durdurulması, insanların barış ortamında 
yaşamasının temin edilmesi, bölgelerde, daha sonra ise dünya çapında 
güvenliğin sağlanması, insan haklarına saygıyla yaklaşılması, ırki ve dinî 
tahammülsüzlüğün her türünün ortadan kaldırılması, sonuç itibarıyla bütün 
devletler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, insanların birliğine varılmasıdır. 
Bu tanımlamadan hareketle yola çıkılırsa, yukarıda sıralanan özelliklerin 
tamamına yakınına bugün Kafkasya’da ihtiyaç duyulmaktadır.  

Güney Kafkasya’daki etnik, sosyal, siyasal, ekonomik temele dayalı sorunlar 
dünya tarihinde benzeri görülmeyen ve çözümü kolay olmayan sorunlardır. 
Entegrasyon, bunun gerçekleşmesine de kuşkusuz yardımda bulunmalıdır. 
Ancak bu süreç bütün tarafların entegrasyonun ne getireceğinin farkına 
varmasının ardından küresel ve bölgesel bağlamda faydalarını gösterebilecektir. 
Petrol boru hatlarının yapılması, Avrasya ulaşım koridorunun altyapısının 
hazırlanması, ekonominin kalkındırılması ve güçlendirilmesi, bölgenin 

                                                 
3 İlçeden büyük, ilden küçük idari birim. 
4 Ernst B. Haas, The Unite of Europe, Stanford CA, Stanford University Press, 1958, s. 16.  
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gelişmesinin istikrarlı temellerinin atılması tüm devletlerin kendi iddialarından 
vazgeçerek aktif dünya entegrasyonu sürecine katılmaları için cazip bir amaç ve 
vesiledir.5 Entegrasyona gidilmeden Kafkasya’nın birçok sorununun üstesinden 
gelinmesi olanaksızdır.  

Bu çerçeveden hareketle Kafkasya ülkeleri başlıca iki istikamette 
entegrasyonlarını sürdürmelidirler. Kendi aralarında ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla. Siyasal literatürde “Kafkas Irkı” diye bir ifade var. Biyolojik 
anlamda yanlış olsa da, psikolojik açıdan bu isabetsiz bir ifade değil. Kafkasya 
halkları arasında bütün milletlere, dinlere, mezheplere bağlı olmayan bir birlik – 
Kafkasya ruhu, Kafkasyacılık hatta en kritik durumlarda bile kendini 
göstermiştir.6 Kafkas Evi düşüncesi özetle Kuzeyli, Güneyli Kafkasya 
halklarının ve devletlerinin coğrafi ve kültürel birlikteliğinin yanı sıra, 
ekonomik ve politik platformda bir araya gelme/bütünleşme isteği ve hedefi 
olarak ifade edilebilir. Kafkas Evi fikri, Sovyetler Birliği’nin dağılması 
ardından bölgenin dünya siyasetinde yeniden tanımlanmaya başlaması ve 
kazandığı önem nedeniyle uzun aradan sonra yeniden gündeme getirilmelidir. 
Bölge içinden ve dışından olan devletlerin istikrarın sağlanması ve iş birliğinin 
geliştirilmesi amacıyla önerdikleri resmi nitelikli bu model ve mekanizmalar 
yanında, çeşitli bilim kuruluşları, uzmanlar, akademisyenler tarafından bireysel 
olarak geliştirilen düşünceler de mevcuttur. Bu düşünce ve önerilere Kafkasya 
AGİT’i, Kafkasya İşbirliği Konseyi, Kafkasya Ortak Pazarı, Kafkasya 
Topluluğu, Kafkasya Federasyonu ya da Konfederasyonu, Kafkasya Barış Gücü 
vd. örnek gösterile bilir. Bunun ad ve şeklinden ziyade birinci derecede önemli 
olan bölge ülke ve halklarının söz konusu formatta consensus sağlamaları, bunu 
sözde değil, özde benimsemeleridir.  

Entegrasyonun ikinci istikameti dışarıya yönelik yürütülmelidir. Nitekim, 
bipolyar sistemin iflası ile birlikte, Güney Kafkasya ülkelerinin dünya birliğine 
entegre olma yolunda izlediği stratejinin temelini Avrupa’ya, Avro-Atlantik 
kurumlarına yakınlaşma süreci oluşturmuştur. Bölge ülkeleri AB ülkeleri ile 
ilişkilerini hızla geliştirmiş, yakın iş birliği çalışmalarına başlamışlardır. Avrupa 
kurumlarına, Avrupa kaynaklı oluşumlara kısa zamanda üye olunmuştur. 
Kısacası, Avrupa’ya entegrasyon her üç cumhuriyetin de öncelikli amaçlarının 
başında yer almıştır. Güney Kafkasya ülkeleri için Avrupa entegrasyonuna 
katılma çabaları yakın ve orta vadede siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda geniş olanaklar sunacak ve etnik sorunlar başta olmak üzere güvenlik 
problemlerinin çözümünde yardımcı olacaktır.  

Her şeyden önce Avrupa günümüzde gelişme, ilerleme, çağdaşlaşma 
anlayışları ile özdeşleşmiş sayılan bir kavram hâline gelmiştir. Diğer taraftan 
AB, günümüzde bölgesel entegrasyonu gerçekleştirmede büyük ölçüde başarı 

                                                 
5 Hicran Hüseynova, “Avrupaya Entegrasyon ve Bölgesel Güvenlik”, Azerbaycan Qezeti, 29. 01. 

2003, Bakı, s. 6.  
6 Azer Qaraçenli, “Qafqaz Evi: İdeyadan Reallığa”, Avropa Qezeti, 1-7 Fevral 2003, Bakı.  
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sağlamış bir yapıdır. Güney Kafkasya ülkelerinin kendi bölgeleri için 
öngördükleri sistem ve mekanizmalar için AB modelinden ve tecrübesinden 
maksimum yararlanmaları gerekir. Özellikle, çatışmadan iş birliğine, bölgesel 
bütünleşme modeline geçiş süreci konusunda Avrupa’dan edinecekleri 
deneyimler vardır. Bu konuda elbette ki, Kafkasya dinamikleri ve realitesi ile 
uyuşmayan hususlar da ortaya çıkacaktır. Bu engel teşkil eden hususlar, bugün 
Avrupa’da nasıl bir Euro-realistic bakış açısı oluşturulmuş ise, Kafkasya’nın da 
gerçek ve önceliklerini belirleyen böyle bir bakış açısı yaratılarak bu 
unsurlardan yan geçilmesi ya da bunların yerel şartlara uyarlanması şeklinde 
aşıla bilir. Genel olarak değerlendirildiğinde, Güney Kafkasya’nın AB’den 
faydalanacağı birçok konunun olduğu görülmektedir. Bu nedenle bölge 
devletlerinin, kısa vadeli istikrar ve kalkınma girişimlerinde ve de uzun vadeli 
bölgesel birlik çalışmalarında bu tecrübeden yararlanması gerekir.  

Avrupa anlayışı geniş bir tanımlamayla coğrafi, tarihȋ, kültürel, ekonomik, 
siyasi ve hukuki değerler bütünüdür. Bu değerlerin benimsenmesi durumunda 
Avrupa ile bütünleşmek çok daha kolay olacaktır. Bütün bunlarla beraber 
Kafkasya ülkeleri Batı taklitçisine çevrilmemeli, her şeyden önce Avrupa 
gelişme yolunu benimseyerek kendi reform sistemlerini geliştirmelidirler. 
Çünkü kendi sistemini oluşturamayan devletler için entegrasyonun başarılı olup 
olmaması bir anlam ve önem taşımamaktadır.  

Avrupa ülke ve kurumları için kaydedilen bu hususlar aynı zamanda 
Amerika Birleşik Devletleri için de geçerlidir. Güney Kafkasya ülkeleri birçok 
bakımdan kendilerine örnek ve model alabilecekleri Türkiye ve Rusya, İran gibi 
bölgesel aktörlerle de çokboyutlu ve geniş yelpazeli ilişkilerini derin ve 
istikrarlı biçimde geliştirmelidirler.  

Kafkasya’da iş birliğinin gerçekleştirilmesi, barış içinde bir arada yaşanması 
ve bunun başarılı ve kalıcı kılınması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi ve 
bunların zaman geçmeden yerine getirilmesi gerekmektedir:  

– Bölgedeki etnik çatışmalar ve savaşlar tamamen ortadan kaldırılmalıdır. 
Travmatik etno-psikolojiden kurtulunmalı, saldırgan, yayılmacı, irredantist 
eğilim ve politikalara biran önce son verilmelidir. Bu barış ve istikrarın sağlana 
bilmesinin temel şartlarının başında gelmektedir. Karabağ, Abhazya, (Güneye 
etkisi itibarıyla) Çeçenistan gibi dondurulmuş ve belirsiz durumda bırakılmış 
sorunlar çözülmediği sürece, Osetya, Cavaheti, Acaristan gibi her an 
ateşlenmeye hazır ihtilaflar önlenemediği müddetçe bölgesel istikrar ve iş birliği 
önerileri söylemde kalmaya devam edecektir; 

– Çatışmaların çözümünde askerî araçlarla beraber ekonomik, siyasal, 
kültürel vs. araçlardan da istifade edilmelidir. En azından çatışma ve savaşın 
doğası gereği başta getirilen askerî çözümler öncelikle ekonomik olmak üzere 
diğer araçlarla desteklenmeli ve bu araçlar zamanla yer değiştirmelidir;  
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– Toplumların bilinç altındaki düşmanlık imgeleri ve sosyo-psikolojik 
önyargılar ortadan kaldırılmalıdır; 

– Bölgesel güvenliğin sağlanması için güçlü devletlerin varlığı 
sağlanmalıdır. İstikrar ve güvenlik ancak güçlü devletlerle mümkündür. Zayıf 
devletler barışın korunmasında, çatışmaların engellenmesinde, gelişmeyi 
sağlayacak düzenin kurulmasında aciz kalmaktadırlar. Güç ve gücün doğurduğu 
caydırıcılık bir güç dengesinin kurulmasına getirip çıkarmaktadır ki, bu da 
barışın korunmasında önemli faktörlerden bir tanesidir. Güney Kafkasya’daki 
istikrarsızlığın temel nedenlerinden bir tanesi buradaki devletlerin zayıf 
olmalarıdır. Meşru, demokratik ve hukukun üstünlüğünü düstur edinmiş 
devletlerin bölgede söz sahibi olmaları gereklidir; 

– Kafkasya’da hayata geçirilecek her hangi bir istikrar ve iş birliği planının 
küresel ve bölgesel aktörlerin yaşamsal çıkarlarını sarsacak içerik taşımamasına 
ve mümkün olduğunca minimum düzeyde dışlanmalarına dikkat edilmelidir. 
Doğal olarak güç odaklarının hepsinin çıkarlarını uyuşturmak mümkün değildir, 
fakat bölge dengelerinin hassasiyetini göz önünde bulundurarak bunları asgariye 
indirmek mümkündür. Ayırıcı yanlardan çok birleştirici yanlar esas alınmalıdır; 

– Bölgeye yönelik ekonomi, politika, güvenlik ve devlet kuruculuğu 
çalışmaları karşılıklı anlayışa dayalı olarak paralel ve eşgüdüm içinde 
yürütülmelidir; 

– Bölgede barış ve istikrarın hâkim kılınması ardından (BM, AGİT, Avrupa 
Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası vs. 
gibi) uluslararası kuruluşların uyum içinde çalışması için ortam 
oluşturulmalıdır. Zor Güvenlik Politikaları’nın (Hard Security Problems) 
oluşumu bu durumla yakından ilgilidir. Güvenlik yalnızca askerî anlamı ile 
algılanmamalıdır. Güvenliğin siyasal, ekonomik, bilgi, çevre vs. boyutları da 
burada göz önünde bulundurulmalıdır.  

SONUÇ 

Birçok kültürün kesişme ve çatışma noktası olan, bünyesinde hem birçok 
medeniyeti doğup büyüten hem de dağıtıp tarihe gömen, Avrupa ve Asya, İslam 
ve Hristiyan değerlerini kendisinde birleştiren ender yerlerden biri olan 
Kafkasya, Kuzeyle Güney arasında var olan jeokültürel hattın önemli bir parçası 
olması ve Batı ile Doğu vektörlerinin buluşma noktasında bulunması 
bakımından müstesna öneme sahip bir bölgedir.  

Bölgenin en önemli siyasal sorunu niteliğindeki Karabağ sorununun 
çözülmesi ve Kafkasya’da kalıcı bir iş birliği ortamının yaratılması ve sağlıklı 
entegrasyonun gerçekleştirilebilmesi bütün bölge, bütün kıta ve de bütün dünya 
için önemlidir. Bu ise bölgede istikrarın hâkim olmasından sonra mümkün ola 
bilecektir. Bu istikrarın sağlanmasının etki ve sonuçları yalnız bu bölge ile 
sınırlı kalmayacak, kendini hem Avrupa’da hem de bütün Avrasya 
coğrafyasında gösterecektir.  
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Gerçekçiler için siyaset mümkün olanın sanatıdır. Ütopik kurtuluş 
varsayımları pek geçerli görülmemektedir. İdealistler içinse siyaset yaratılması 
mümkün olan bir düzenin yaratılmasıdır. Gelecek konusundaki görüşler bu iki 
hat üzerinde gidip gelecektir. Uluslararası düzensizlik olduğu kadar yeteri kadar 
düzen olması şimdilik bir teselli olmaktadır. Fakat “şimdiliğin” “daimaya” 
dönüştürülmesi hepimizin üzerine düşen öncelikli görevdir. Çünkü bu bölge 
bizim hepimizin ortak evidir ve bu evde huzurun sağlanması da yine bizlerin 
görevidir.  

 


