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Editörün Notu 

Bu kitapta yer alan bölümler sosyal bilimlerin tüm disiplinlerini 

içermektedir. Bölümlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, 

bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin 

sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif 

haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. 
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Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki 

yurdu! 

 

 

Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar: Dipçik altında ezilmiş, 

parçalanmış kafalar! 

 

Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü 

ederdi. 

 

M. AKİF ERSOY 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT HİMNİ 

Güfte: Ahmed Cevad 

Beste: Üzeyir Hacıbeyov 

Kabul Tarihi: 1918/1991 

 

Azərbaycan, Azərbaycan! 

Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni! 

Səndən ötrü can verməyə cümlə 

hazırız! 

Səndən ötrü qan tökməyə cümlə 

qadiriz! 

Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa! 

Minlərlə can qurban oldu, 

Sinən hərbə meydan oldu! 

Hüququndan keçən əsgər, 

Hərə bir qəhrəman oldu! 

Sən olasan gülüstan, 

Sənə hər an can qurban! 

Sənə min bir məhəbbət 

Sinəmdə tutmuş məkan! 

Namusunu hifz etməyə, 

Bayrağını yüksəltməyə, 

Cümlə gənclər müştaqdır! 

Şanlı Vətən, şanlı Vətən! 

Azərbaycan, Azərbaycan!
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İSTİKLAL MARŞI 

Güfte: Mehmet Akif Ersoy  

Beste: Osman Zeki Üngör  

Kabul Tarihi: 12 Mart 1921 
 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal! 

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? 

 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın... 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 
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Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: 

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda! 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

 

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, 

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 

 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım; 

O zaman yükselerek arsa değer belki başım. 

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal! 
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SUNUŞ 

Devletlerin birbirleriyle olan sosyal, kültürel, ekonomik, askeri ve siyasi 

ilişkilerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi bakımından dış politika ve 

diplomasi büyük önem arz etmektedir. Diplomasi dış politikanın en önemli 

tamamlayıcı unsurlarından olup, uluslararası toplantılarda ülkeyi en iyi şekilde 

temsil etmeye yönelik beceri ve ustalık isteyen dış politika sanatıdır. Diplomasi 

sorunların çözümü, barışçıl yöntem ve ilişkilerin geliştirilmesi, çatışmalardan 

önce krizi çözmek, barışın korunması ve kurulmasına hizmet eder.  

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre diplomasi kelimesi: “Uluslararası 

ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Çok eski 

çağlardan itibaren insanların topluluk halinde yaşamaya başlamasıyla birlikte 

ve bu toplulukların birbirleriyle ilişkilerine bağlı olarak diplomasi kavramı 

oluşmaya başladı. İlk Çağlarda diplomasi toplumlar arası savaş ve barış unsuru 

olarak oluşmaya başladı. Zaman içerisinde toplulukların devletlere 

dönüşmesiyle Dünya’yı etkileyen ekonomik, sosyal, teknolojik vb. 

gelişmelerle beraber diplomasi türleri de çeşitlendi. Diplomasi çeşitlerinin 

kesin bir sınıflandırması olmamakla birlikte başlıca diplomasi sınıfları 

şunlardır: 

• Arabuluculuk Diplomasi; anlaşmazlığa düşen iki devlet arasında iki 

tarafında görüşüne tabi olmayan üçüncü kişi, kurum yada devletin anlaşmazlığı 

ortadan kaldırmak amacıyla izlediği stratejiye dayanır.  

• Zirve Diplomasi; çözülmesi gereken bir konu hakkında toplanan ülke 

devlet başkanlarının üst düzey müzakerelerinden oluşur. 

• Çok Taraflı Diplomasi; üç veya daha fazla devletin dahil olduğu 

uluslararası ilişkileri kapsar.  

• Kamu Diplomasi; bir devletin, diğer devletlerin halkına yönelik 

ilişkileri konu alan her türlü diplomatik faaliyeti kapsar. Büyükelçiliklerde 

halka verilen hizmetler, uluslararası olimpiyatlar, festivaller, sanatsal 

faaliyetler kamu diplomasisi örneklerini teşkil eder. 

• Sivil Diplomasi; taraf devletlerin görevlendirdiği resmi olmayan 

temsilcilerin, çözülmesi gereken bir konu hakkında yürüttükleri bireysel 

diplomatik faaliyetleri kapsar. 

• İkili Diplomasi; iki devlet arasında çeşitli temsilciler vasıtasıyla 

gerçekleştirilen her türlü teması kapsar. Örneğin başka bir ülkede büyükelçiliği 

bulunan ülkeler sürekli olarak ikili diplomasi içerisindedir.  

Ayrıca faaliyet ve konu bütünlüğüne göre ekonomi, insani, çevre, enerji 

vb. konularda diplomasi türleri yelpazesini genişletmek mümkündür. Özellikle 

insani diplomasi devletler arası diplomasinin yetersiz kaldığı savaş, kriz, doğal 

afet gibi insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda insani yardımın 

önündeki engelleri kaldırmak adına önem teşkil etmektedir.  
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Diplomasi litaratürüne katkı sağlamak ve uluslararası önem teşkil eden 

konulara ses getirmek amacıyla Karabakh Is Azerbaıjan Milli Platformu 

Türkiye Cumhuriyeti Genel Koordinatörlüğü üyelerinin hazırladığı 

çalışmalardan oluşan Uluslararası Diplomasi Araştırmaları -I- başlıklı 

kitabımızın yayınlanma aşamasında, bizden emek ve desteklerini esirgemeyen 

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Sayın Mustafa 

Latif Emek’e, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 

Başdanışmanı Sayın Sefa Salih Bildirici ve Sayın İbrahim Kaya’ya 

teşekkürlerimizi sunarız.  

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
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ÖNSÖZ 

KİAMP-Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun Türkiye Cumhuriyeti 

Genel Koordinatörlüğü üyelerinin hazırladığı Uluslararası Diplomasi 

Araştırmaları I kitabının ilk sayısının yayımlanması bizler için onur verici ve 

yazarlarımızla birlikte siz değerli okuyucularımıza okurken bilgileneceğiniz 

sizlerin de gurur duyacağınız bir kitap olduğuna hepimiz içtenlikle inanıyoruz. 

KİAMP- Türkiye Cumhuriyeti Genel Koordinatörlüğü olarak 2021 senesinde 

Karabakh is Azerbaijan: Uluslararası Diplomasi Araştırmaları 1 ve 2 serisini 

sizlerle paylaştık ve bu kitabımızın ilk ve yeni serisinde de siz değerli 

okuyucularımıza ve özellikle de gelecek kariyerinde akademisyenlik düşünen 

gençlerimize akademik açıdan dolu-dolu bir kaynak kitabı olacağına inancım 

tamdır. Nitekim 2021 yılının ağustos ve kasım ayında yayımlanmış olan iki 

serilik kitabımız gerek Azerbaycanlı okuyucuları gerek Türkiyeli okuyucular 

gerekse de Türk dünyası tarafından büyük ilgi görmüştür. Uluslararası 

Diplomasi Araştırmaları kitabının I. serisi Azerbaycan ordusunun 10 Kasım 

2020 tarihindeki 44 günlük zaferiyle sonuçlanan ikinci Karabağ savaşının 

zaferin ikinci yıl dönümü ve her yıl dünyanın her tarafında dünya 

Azerbaycanlıları tarafından kutlanan 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının 

Hemreylik Günü anısına ithafen Azerbaycan Diaspora Bakanlığına bağlı 

Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun Türkiye Cumhuriyeti Genel 

Koordinatörlüğü, Karabağ Azerbaycan’dır Koordine Etme Derneği ve İksad 

yayın evinin desteği ile hazırlanmış ve siz değerli okuyuculara sunulmaktadır. 

Bu kitabın Türk dünyası ve diğer devletlerin akademik okuyucuları açısından 

diplomasi alanı başta olmakla ve onun bünyesindeki diğer alanlardaki 

hocalarımızın kitap bölümü yazıları ile büyük açılım olacağına inanıyorum. 

Kitabımız genel itibariyle beş başlık altında kitap bölümleri kabul etmektedir. 

Bu bölümler:  

1. Diplomasi 

2. Siyaset 

3. Uluslararası Hukuk, Tarih 

4. Ekonomi-Ekonomik İlişkiler (Ekonominin vurduğu Çevre 

sorunları, Uluslararası Politik Ekonomi, Ekonomi Politikası) 

5. Askeri Stratejik İş birliği (Askeri Tıp alanı) 

  Kitabımızın ilk sayısında Uluslararası Diplomasi Araştırmaları kapsamında 

diplomasi alanına, ekonomik ilişkilere, çevre sorunlarına ve uluslararası hukuk 

üzerine akademik yazılara üstünlük verilmiştir. Uluslararası Diplomasi 

Araştırmaları kitabının I. serisinin uluslararası konjonktürde gerçekleşen ve 

değişen dünya düzenine uygun akademik kadrosu ve kitap bölümleri ile diğer 

sayıları ile de yayım faaliyetlerine devam etmeye çalışacaktır. Kitabımızın bu 

serisinin ilk sayısında emeği geçen başta editör hocalarımız olmak üzere tüm 

akademik ve genç yazarlarımıza Azerbaycan Diaspora Bakanlığına bağlı 

Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun Türkiye Cumhuriyeti Genel 
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Koordinatörü olarak teşekkür eder ve değerli meslektaşlarıma şükranlarımı 

sunarım.  

 

Saygılarımla: 

 

Azerbaycan Cumhuriyet Diaspora Bakanlığına bağlı Karabakh is 

Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Cumhuriyeti Genel Koordinatörü Dr. 

Elvin ABDURAHMANLI 
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Bu kitap ; Dünya Azerbaycanlıları tarafından her yıl 31 Aralık tarihinde 

kutlanan “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi / Dünya 

Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü” ne özel olarak hazırlanmış olup, 2. 

KARABAĞ ZAFERİ’nin ikinci yıl dönemine ithaf edilmiştir. 
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BÖLÜM I 

BİRİNCİ KARABAĞ SAVAŞININ ARDINDAN 

ERMENİSTAN’IN BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇEVRE 

SORUNLARI: 1991-2020 
 

Dr. Elvin ABDURAHMANLI1 

Malahat MAMMADLİ2 

 

 

 

 

 

 
1 ORCİD-0000-0002-0629-8317, İstihbarat İncelemeleri ve Diplomasi Uzmanı, 

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli 

Platformunun Türkiye Cumhuriyeti Genel Koordinatörü Dr.Elvin ABDURAHMANLI 

İstanbul, abdurahmanlielvin@gmail.com 
2 İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı 

KİAMP-Türkiye Cumhuriyeti Genel Koordinatörlüğü Denetim kurulu başkanı. 

 

mailto:abdurahmanlielvin@gmail.com
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Azerbaycan arazilerinin dahilinde bulunan Karabağ’da Ermeni azınlıklar 

tarafından 1988 yılında başlatılan ayrılıkçı eylemler sonucunda 1991 yılına 

gelindiğinde ise çatışmalar artık savaş boyutuna ulaşmış ve Azerbaycan 

Ermenistan arasında resmi şekilde savaş başlamıştır. 1994 yılına gelindiğinde 

taraflar arasında karşılıklı yapılan ateşkes sonucu geçici olarak mutabakata 

varılmıştır. Fakat anlaşma fazla detaylı olmayıp Ermenistan’ın 30 yıllık işgalini 

sonlandırılmasının karşısı alınmamıştır. Nitekim savaşın başladığı 1991 

yılından-2020 yılına kadarki geçen sürede Azerbaycan topraklar arazilerinin 

%20-si Ermenistan ordusu tarafından işgali altında kalmış ve Azerbaycan 

ordusunun 2020 yılının 27 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında Uluslararası 

hukuk kapsamında BM’nin 30 Nisan 1993 yılında kabul ettiği 4 kararname 

kapsamında kendi bölgesinde gerçekleştirdiği askeri tatbikat sonucu 30 yıllık 

işgale son vermiştir. Azerbaycan’ın başarılı askeri operasyonları sonucu 

Ermeni işgali son bulmuştur. Fakat 30 yıllık bu işgal sürecinde taraflar ortak 

mutabakata varamamış ve işgal sırasında Ermenistan tarafından bölgede 

hukuka aykırı eylemleri 2020 yılında savaştan sonra işgalden kurtarılan 

bölgelere uluslararası medya organlarının, gazeteciler, araştırmacıların ve 

uluslararası kuruluşların temsilcilerin ziyaret etmesiyle ortaya çıktı. Bu 

araştırmanın esas amacı, Birinci Karabağ savaşının ardından Ermenistan’ın 

bölgede gerçekleştirdiği Çevre sorunları 1991-2020 yılları esnasında ele 

alınmış ve iki devletinde çevre sorunlarındaki rolü ve uluslararası sorumluluk 

kapsamı araştırılmıştır. 

    Karabağ’daki  çevresel yönden gerek bölgeye Ermenistan tarafında 

yıllarca yerleştirilen mayınlar, işgal altındaki şehirlerin tamamen yok edilmesi, 

bölgeden geçen nehirlerin Azerbaycan’ın sivil halkı yaşadığı bölgelere akan 

kısmına bombalı oyuncakların bırakılması, bu nehirlerin Ermenistan tarafından 

nükleer santralin ve diğer katı katkı maddelerin atıklarının atılması gibi 
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sorunların hukuki boyutunun ele alınması için Ermenistan’ın bu bölgedeki rolü 

incelenmeden ortaya gerçeklerin çıkarılması gayri mümkündür. 

Ermenistan’ın ilk dönemlerde bölgedeki temel amacı ise Karabağ’ı 

bölgesini kendi arazilerine birleştirmek idi. Fakat olayın savaş boyutuna 

gelmesi ile 30 yıl süren bir süreçle sadece bölgeyi işgal altında tuta bilmiştir. 

Ermenistan sözde Dağlık Karabağ özerk bölgesi ve bölge dışındaki yedi büyük 

şehri işgal tutmasıyla yıllardır bu sorunu Rusya ve batı devletlerinin desteği 

dondurulmuş, çözümlenmemiş bir sorun olarak göstermeye çalışmıştır. 

Karabağ sorunun ilk yıllarına Azerbaycan’ın kültürel anıtları Ermeniler 

tarafında yok edilmiştir. Nitekim 1988 yılında Erivan’da Azerbaycanlıların 

Cefer Cabbarlı isimli kütür merkezi Ermeniler tarafından yandırıldı 

(ABDURAHMANLI, İnter Az Türkiye Tv 27 Eylül Anma Günü Özel 

Programı Azerbaycanın Diplomasi ve Diaspora Faaliyetleri, 2022). 

   1991 yılından önce Kuvvet Kullanma Yasağının Ermenistan 

Tarafından İhlali gerçekleştirilmiş ve bölgede etnik ve çevresel sorunların 

temeli atılmıştır. Federal devletler açısından, federe devletlerin uluslararası 

kişiliği yoktur. Uluslararası hukukun öngörülen yükümlülükler kural olarak 

sadece uluslararası hukukun süjelerine yöneliktir. SSCB’nin dağılmasıyla 

kurulan Rusya Federasyonu’nun askeri ve lojistik desteği ile Ermeni-Rus milli 

askeri birliklerini oluşturulmuş, 1991-1994 yılları arasındaki savaşa 

Ermenistan tarafı, savaşa avantajlı olarak katılım sağlamıştır. Diğer taraftan 

Azerbaycan 1991 yılının 18 Ekim’inde yeni kurulan ve hiçbir askeri birliğe ve 

askeri mühimmata sahip olmadan savaşa girmiş ve büyük kayıplarla 

karşılaşmıştır. Nitekim 1991 yılının 16 Ekim tarihinde Ermenistan ordusu 

tarafından başlatılan saldırılar 1992 yılının şubat ayının 26’sına gelindiğinde 

Karabağ bölgesindeki sivil Azerbaycanlıların yaşadığı 57 yerleşim biriminden 

35’i işgal edilmiş ve Azerbaycan kültür merkezlerini, dini ve eğitim 

kuruluşlarını yakarak yok etmiştir.  1992 yılına bakıldığı zaman bu dönemde 



21 | ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI -I- 

Ermeni askerleri tarafından bölgede yaşayan sivillere yönelik saldırı ve şiddet 

eylemleri önem arz edecek boyutlara ulaşmıştır (ABDULLAHZADE, 2020). 

Bölgede yaşayan ve sivil halka yönelik gerçekleştirilen olaylardan en büyüyü 

ise Ermeni askerleri tarafından 26 Şubat 1992 yılında Hocalı kasabasındaki 

Hocalı soykırımıdır. Bu soykırım esansında bölgedeki tüm yaşayış alanları 

eğitim ve kültürel miras alanları tamamen yok edilmiştir. İnsan Hakları İzleme 

Komitesi’ne göre ise “katliam”, Azerbaycan tarafınca “soykırım” olarak 

nitelendirilen bu olay esnasında 3.000’e yakın Ermeni sivil ve 160 ağır silahlı 

askerin olduğu Hocalı kasabasına 366. Rus Motorize Alayı’nın da desteği ile 

saldırı gerçekleştirilmiş ve 26 Şubat tarihinde çoğunluğu kadın, yaşlı ve 

çocuklardan oluşan 636 kişiyi katledilmiştir (Svante CORNELL-Human Rights 

Watch/Helsinki, 2006). Bölgede hayatını kaybeden insanların cansız bedenleri 

uzun süre bölgede Ermeniler tarafından Azerbaycan tarafına verilmemiş ve 

bölgede birçok cansız beden çürümüştür. Çevre sorunları esasen uluslararası 

politikaların konusu olmasındaki sebeplerin temel nedenlerin başında çevre 

sorunlarının gerek sınır ve ulus tanımayan nitelikleri, gerekse de devletlerin 

kendi aralarındaki sorunların çözüm yollarının karmaşık olması sebebiyle 

ortaya çıkmaktadır.  

 Azerbaycan Cumhuriyeti uluslararası sistemdeki diğer devletler gibi 

gerek bölgesel gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde çevre sorunları ile 

karşı karşıya kalmıştır yıllarca. Azerbaycan Karabağ’da oluşan çevresel bu 

sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmuştur.  

Azerbaycan bölgesel ve uluslararası çözüm arayışlarında aktif bir aktör olarak 

yer almaya çalışmış ve bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda çevre sorunları ile 

ilgili farklı düzeylerde uluslararası antlaşmaları onaylamıştır. Azerbaycan 

jeopolitik konumu nedeniyle bulunduğu bölgede kendisini ilgilendiren 5 

önemli çevre sorunu bulunmaktaydı. Bunlar sorunlar aşağıdaki şekildedir: 
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• Karabağ Savaşının ardından bölgeden göç ettirilmeye maruz kalan 1 

milyona yakın mecburi göçkün veya kaçkınların barınma ve nüfus artımı 

sorunu, 

• Karabağ bölgesindeki 1991-2020 yılları arası ve ikinci Karabağ savaşı 

sonrası tarihi kültürel mirasların ve yaşam alanlarının yakılarak Ermeniler 

tarafından yok edilme sorunu, 

• 1991-2020 tarihinde Karabağ bölgesinden geçen nehirlere nükleer 

atıkların ve bölgeden çıkarılan değerli maddelerin atıklarının atılması ilaveten 

de nehirlere bombalı oyuncakların hazırlanıp atılması, 

• Karabağ bölgesinde işgal döneminde arazilerin Ermeniler tarafından 

mayınlanması ve haritaların halen günümüzde de Azerbaycan resmilerine 

verilmemesi, 

• Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki yer altı kaynakları olan: 

kaplıcalar, altın ve diğer değerli madenlerin tüketilmesi ve yok edilmesi 

ilavende tarıma uygun arazilerin kimyasallarla yok edilmesi sorunu.  

    Günümüzde bu sorunlardan Azerbaycan için en önemlisi bölgendeki 

su kaynaklarının Ermenistan üzerinden gelen nehirlerin Kür ve Araz nehirlerine 

karışması ülkede içile bilir su kaynağı durumunda sorunlara yol açmaktadır 

çünkü Ermenistan Azerbaycan’a ait Kür araz nehirlerine giden tatlı su 

nehirlerinin kendi bölgesinden geçtiğini bildiği için nehirlere atık ve kimyasal 

maddeler atmaktadır. İlaveten de bu nehirler Hazar denizi ile buluşmakta ve 

böylelikle Hazar denizine de ekolojik çevresel zarar vermektedir. 

     Hazar’ın sorunlarına çözümü için oluşturulan Hazar Ekoloji Programı 

kapsamında Kafkasya bölgesindeki çevre sorunlarına çözüm maksadıyla 

Kafkasya Ekoloji Merkezi kurulmuş ve Azerbaycan bu çevresel çalışmalarda 

aktif şekilde rol almıştır(Kurbanov, 1996). 

Gürcistan ve Ermenistan’dan geçerek Azerbaycan’a ulaşan günümüzde 

de halen akar sular ve nehirlerdeki kirlilik oranı çok yüksek seviyede olduğu 
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için Azerbaycan’da tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve sulamada, ilaveten de 

evsel ihtiyaçlarda kullanılması hastalıklara sebebiyet oluşturmaktadır (Zengin, 

2000). Ülkedeki su sorunu genel itibariyle Muğan-Şirvan bölgesinde, Nahçıvan 

Özerk Cumhuriyeti, Abşeron yarımadası arazisi, Araz boyu ovaları, Mil-

Karabağ bölgesinde görülmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi 

Azerbaycan’da büyük nehirlerin günümüzde de Ermenistan arazisinden 

geçerek Azerbaycan’a gelen nehirler ve işgal döneminde ise Karabağ 

arazisinde Ermeniler tarafından Karabağ’daki nehirlerin kirletilmesi 

günümüzde de büyük sorun oluşturmaktadır. Azerbaycan’ın en büyük nehri 

olan Kür-Araz nehirlerinin suları Ermenistan dahil diğer komşu devletlerin 

arazilerinden dökülen atıklarla kasıtlı şekilde kirletilmiştir. Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 27 Eylül 2020 tarihinde kısmı seferberlik 

açıklaması sonucunda 44 günlük harekât 10 Kasım 2020 tarihine kadar sürmüş 

ve İkinci Karabağ savaşı Azerbaycan ordusunun gerek sahada gerekse de 

diplomasi masasında zaferiyle sonuçlanan savaşın ardından Karabağ 

bölgesinde yeniden yapılanma ve çevresel sorunların aradan kaldırılması için 

Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından bölgeye 

gönderilen personellerin yaptıkları araştırmalar ve nehirlerden alınan tahliller 

sonucu Okçuçay nehrinden Araz nehrine akan kısmına ağır metallerin 

haddinden fazla yoğunluğu görülmüştür (ABDURAHMANLI, Elvin, 2021). 

Okçuçay nehri kaynağını Zengezur sıradağlarından almış ve Zengilan ilçesi 

topraklarından geçerek Araz nehrine dökülür. Nehrin uzunluğu 83 kilometre, 

su toplama alanı 1175 kilometrekaredir. Bu nehrin kaynağında bulunan Gajaran 

bakır-molibden, Gafan bakır arıtma kompleksinin zehirli atıkları ve aynı 

zamanda bu şehirlerden evsel atık suların Okçuça'ya doğrudan akıtılması, 

Okçuçay nehrinde ağır metallerin normdan birçok kez daha yüksek 

kaydedilmesine neden olmaktadır (Anar Kelbiyev, 2022). Genel itibariyle 

Azerbaycan’ın bu nehirlerindeki su atıklarının hacmi diğer ülkelerden çok 

fazladır (Hüseynova, 1997).  
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Günümüzde de Azerbaycan, Ermenistan ve İran arazisinden geçerek Kür 

nehrine kavuşan Aras nehrindeki tatlı su kaynaklarının verimli kullanımı ve 

korunması hususunda Azerbaycan ve Ermenistan tarafından karşılıklı iş birliği 

yapılamamaktadır ve bunun sebebi ise halen ermeni taraflarının uluslararası 

hukukta kabul edilen kararnameleri hiçe sayarak Karabağ bölgesinde hak iddia 

etmeleridir. Böylelikle nehirlerin kirletilmesinin ve çevresel atıklardan 

arınması için temel prensipleri hakkında ortak bir görüş birliği olmadığını ifade 

ede biliriz. REC-Regional Enviromental Centre olarak bilinen Orta ve Doğu 

Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde 

Avrupa Komisyonu ve Macaristan tarafından 1990 yılında kurulmuş ve 

bağımsız ve kâr amacı gütmeyen şekilde faaliyet gösteren uluslararası bir 

kuruluştur. Kuruluşun hukuki temel amacı ise 28 ülkenin hükümetleri ile 

birlikte Avrupa Komisyonu tarafından imzalanmış bir tüzük esasında çevresel 

sorunların giderilmesi öncelikli prototiplerindedir. 1999 yılına gelindiği zaman 

REC kuruluşu Kafkasya bölgesinde Avrupa Birliği’nin fonuyla Gürcistan ve 

Azerbaycan ve Ermenistan’ın katılımı ile kurulmuştur. REC Kafkasya 
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bölgesinde kurulduğu günden itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan 

bu kuruluşla daha aktif iş birliği yapma eğilimi göstermiştir. REC Kafkasya 

ofisi ise Mart 2000 yılında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te resmi şekilde 

faaliyete başlamıştır ve Kasım 2000 yılında ABD hükümeti tarafından maddi 

fon ayrılmasıyla, REC’in çalışmaları aktif bir hale gelmiştir. Gürcistan ve 

Azerbaycan, iç ve dış çevresel sorunlarla mücadele kapsamında Kafkasya REC 

kuruluşu ile bağımsız şekilde çeşitli uluslararası ekolojik projelere de 

katılmıştır (ZENGİN & ARABHANOVA, 2009).  

    İkinci Karabağ savaşının 27 Eylül 2020 tarihinde başlamasıyla 

Azerbaycan'ın Laçın şehri ile bazı köylerinde 30 yıldır işgal döneminde yasa 

dışı ikamet eden Ermeniler savaş sonrasında bölgeyi terk etmeden önce kendi 

ikamet ettikleri evleri ve ormanları yaktıklarını ortaya koyan görüntüleri 

kendileri yayımlamışlardır (TRT Haber İnternet Sitesi, 2022). Azerbaycan, 30 

yıla yakındır Ermenistan ordusu ve halkı tarafından işgali altında tutulan ve bu 

işgal dönemlerinde tamamen yıkılan Ağdam şehrinde yeniden yapılanma ve 

çevrenin mayınlardan temizliğine başlamıştır. Ermenistan ordusu tarafından 30 

yıllık bir işgal döneminde şehir tamamen yok edilmiş ve tek bir sağlam yapı 

kalmamıştır. Batı ve Rus medyası Ağdam şehrine "Kafkasya'nın Hiroşima’sı" 

veya "hayalet şehir" diye nitelendirmişlerdir. Günümüzde Azerbaycan Çevre 

ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından önemli derecede yeniden bir akıllı 

şehir kurma ve alt yapı sistemi kurulmaya hızlı bir şekilde devam etmektedir 

(Resul Rehimov , 2022). Karabağ’da UNESCO’un kültürel korunma mirasına 

giren birçok kültürel yapılar ve esasen de Ağdam şehir Cuma camisinde 

Ermeniler yıllardır domuz ve diğer hayvanları beslemişlerdir.  
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Şekil 1: Ağdam Cuma Camisinda Ermeni vahşeti 

Kaynak: (https://www.posta.com.tr/dunya/tarihi-camiyi-domuz-ahiri-

yaptilar-34416, 2022) 

 

Şekil 2: Ermenilerin Ermenilerin Karabağ’daki evleri yakması 

Kaynak: (https://www.trthaber.com/haber/dunya/ermeniler-terk-

ettikleri-lacinda-evleri-ve-ormanlari-yakiyor-702209.html, 2022) 
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Şekil 3: Ermenilerin Karabağ’daki evleri yakması 

Kaynak: (https://www.trthaber.com/haber/dunya/ermeniler-terk-

ettikleri-lacinda-evleri-ve-ormanlari-yakiyor-702209.html, 2022) 

     Ağdam şehri işgalden önce 143 bin kişinin yaşadığı büyük ekonomik 

şehirlerden biri olmuş fakat şuan şehir tamamen hayalet bir şehir halindedir ve 

Ermeniler Azerbaycan’ın tarihi yapılarına uğrattıkları vahşilik ve vandalizmi 

dünya kamuoyuna göster göstere göz önüne sererken, şehirdeki Cuma 

camisinin duvarlarına ve iç kısmına kurşunlarla ve ağır silah atışlarıyla ciddi 

şekilde zarar verilmiştir (Türkiye Gazetesi Haber Sitesi, 2020). 
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Şekil 4: Ağdam Şehri 1990-2020 

Kaynak: (https://sia.az/az/news/social/838605.html, 2020) 

 

 

Şekil 5:Ağdam Şehri 1990-2020 

Kaynak: (https://sia.az/az/news/social/838605.html, 2020) 
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Şekil 6:Ağdam Şehri 1990-2020 

Kaynak: (Vesti Kavkaza Rusya Haber ajansı, 2020) 

. 

Şekil 7:Ağdam Şehri 1990-2020 

Kaynak: (Resul Rehimov , 2022) 
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Ağdam bölgesindeki Sarı Musa türbesi yıllardır işgal altında olduğu için 

bakımsızlık sebebiyle türbenin dış cepheleri ve iç kısmını süsleyen özgün duvar 

resimleri Ermeniler tarafından boyanmış ve tahrip edilmiştir. İlaveten de 

türbenin iç kısımda olan oymalı taş levhalar kurşunlanmış ve bu tarihi türbe 

tahrip edilmiştir. Ağdam şehri 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal 

edilmesinin ardından bu şehirdeki tüm İslami ve diğer mimari yapılan 

neredeyse tamamı yok edilmeye çalışılmıştır. Nitekim 13. Yüzyıla ait olan 

Gencesar Manastırı, 1990-1993 yılları arasında Ermeni ordusunun konuşlanma 

karargâhı ve silah, teçhizat deposu olarak kullanılmıştır. Ermeniler kendi 

dinlerine ait manastırı dahi yok etmeye çalışmış ve bakım yapmamıştır. 

Manastır sadece 2000-2002 yılları arasında çatı ve iç kısmı onarım yapılmaya 

çalışılsa da orijinal mimari özelliklerini belirtmeye unsurlar ilave edilmiş ve 

2011 yılında ise manastırın dış cephesinin mimarisine müdahale edilerek, 

çevrelenen külliyeden oluşan kale duvarları modern taşlarla değiştirilmiştir 

(ABDURAHMANLI, Pervin, 2021). Günümüzde ise Azerbaycan bölgesi olan 

Hankendi, Laçın Hocavent şehirlerinde Ermeni nüfusun geçici olarak ikamet 

ettiği, böylelikle bölgede geçici olarak Rus barış güçlerin onların sözde 

güvenliğini sağlanması için konuşlandırıldığı bu arazilerdeki Azerbaycan’a ait 

değerli yer altı kaynakları olan bakır, Sotk altın madeni, cıva madeni gibi diğer 

madenlerinde Ermeni, Rus ve İran güçleri tarafından yasa dışı işletilmesi 

sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması için Azerbaycan Çevre ve 

Doğal Kaynaklar Bakanlığından bu bölgeye uzman ekipler gönderdi. Denetim 

sonucunda Azerbaycan Çevre yapılan zararla ilgili Azerbaycan Savunma 

Bakanlığına özel brifingde belirtildi (Asharq Al Awsat İnternet Haber Sitesi, 

2022). Ermenistan tarafından işgal yılları esnasında ve günümüzde de Karabağ 

bölgesindeki değerli madenler işletilmiş ve bölge atıklarıyla çevresel sorunların 

oluşmasına getirmiştir. Dağlık Karabağ arazisinde madenlerden çıkarılan 

değerli maddeler aşağıdaki şekildedir (AYDIN, Ümit; KESKİN, Serdar ; 

ÖNER, Tuna ; DALKILINÇ, Hülya ; ÇİÇEK, Rukiye ;, 2020): 
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• 5 adet altın,  

• 6 adet cıva,  

• 2 adet bakır, 

• 1 kurşun-çinko,  

• 19 adet kaplama taşı,  

• 10 adet zımpara taşı,  

• 4 adet çimento hammaddesi,  

• 13 mıcır,  

• 1 adet soda üretimi için hammadde,  

• 21 adet pomza-volkan külü, 

• 10 adet kil,  

• 9 adet kum-çakıl,  

• 5 adet inşaat kumu,  

• 9 adet alçı-anhidrid,  

• 1 adet perlit,  

• 1 adet obsidyen,  

• 3 adet vermikülit,  

• 14 adet süs taşları (akik, yesem, oniks, jad, pefritoid vb.),  

• 11 adet tatlı yeraltı su yeri  

• 10 adet maden suyu yatakları 

 

      Günümüzde Azerbaycan tarafı Karabağ bölgesinde Ermenilerin 

kimyasal atıklarla kirlettiği tarımsal alanların bir kısmını temizleyerek tarıma 

el verişli arazilere dönüştürmeyi başarmış ve halen bu tür çevresel sorunların 

giderilmesi devam etmektedir. İlaveten de Azerbaycan’ın ANAMA mayın 

temizleme grubu ve Türkiye’nin mayın temizleme teçhizatlarının desteği ile   

Ermenilerin Karabağ’daki yaşam arazilerine döşediği mayınlardan temizle 
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işlerine 2020 yılının aralık ayında başlamış ve mayınlardan temizlenen 

alanlarda ve Ermeniler tarafından yok edilen dağ geçitleri, tünel ve ulaşım 

yollarının yeniden yapımına devam etmektedir. Azerbaycan diğer yandan 

Karabağ’daki birçok şehre ise havalimanı, fabrika ve yaşam alanı ile birlikte 

akıllı şehirler inşasını sürdürmektedir. 

Sonuç: 

Kafkasya Jeopolitiğinde önemli bir stratejik, tarihi ve jeopolitik konuma 

sahip Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Birinci Karabağ savaşının ardından, 

1991-2020 yılları esnasında ve sonrasında bölgede önemli derecede çevre 

sorunu ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim bölgede 30 yıla yakın bir zamanda 

Ağdam şehrinde yaşam alanları tamamen yok edilirken Karabağ’ın diğer 

bölgelerinde ise tarihi miras ve kültürel miras merkezleri tahrip edilmiş ve 30 

yıl boyunda BM, AGİT ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarına rağmen 

bölgeye mayınlar Ermenistan ordusu tarafından yerleştirilmiştir. İlaveten de 

geçe bu süre zarfında bölgeden geçen yollar, dağ geçitleri, tüneller yok 

edilirken, nehirler kimyasal ve nükleer atıklarla kirletilmiştir. Bölgede tarıma 

uygun araziler neredeyse tamamen atık maddelerle ve mayınlarla kullanım dışı 

haline getirilmiştir. 2020 yılında Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan İkinci 

Karabağ savaşının ardından bölgede yeniden yapılanma işleri sıfırdan 

başlanmış ve halen alt yapı, yol, tünel, geçit, havalimanları ve akıllı şehirlerin 

yapımı hızlı şekilde devam etmektedir. 
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BÖLÜM II 
 

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

KARABAĞ’DAKİ HOCALI SOYKIRIMI 

 

Hüsamettin TAŞDEMİR1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Hüsamettin TAŞDEMİR, Bursa Arena E-Gazete haber editörü ve kurucusu. 
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https://www.bursaarena.com.tr/profil/15/husamettin-tasdemir
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     Vahşi Ermeni milislerin masum Karabağ halkını hunharca 

katlettikleri elim olayın 29. yıldönümü. Ve bu yazımı anılan vahşet olayı 

unutulmasın ve bir ibret olarak hep hatırlansın diye ömrüm vefa ettikçe ne 

yapıp edip bir yerlerde arada bir yayınlayıp toplumla paylaşacağım. Yeter ki bu 

acımız ve bazı gerçekler hep gün ışığında kalsın, karartılmasın. Özellikle genç 

okuyucularımız, aşağıdaki incelememi lütfen bir satır dahi atlamadan dikkatlice 

okusunlar ve o masum insanlarımızı rahmetle ansınlar. Yakın geçmişe şöyle bir 

baktığınızda Azerbaycan ve Ermenistan arasında sürekli çatışmalara vesile olan 

Dağlık Karabağ Bölgesinin 1991’lerde kendi bağımsız parlamentosunu kurarak 

özerkliğini ilan ettiğini hatırlayacaksınız. Ermenilere ciddi destek verdiği 

bilinen Rusya, bölgesel dengeye dikkatle bir kısım silahlı Ermeni grupları 

Karabağ bölgesine yerleştirmiş; ancak 25.07.1990’da Gorbaçov tarafından 

yayınlanan bir kanunla bu bölgede silahlar da toplatılarak güya çatışmaların 

önüne geçilmeye çalışılmış idi. Dağlık Karabağ bölgesinde Türklerin av 

silahları dahil silahlarına el konulduğu tarih sayfalarında yer aldı. 1990 yılında 

bulunduğum Kafkas Dağlarında çok rivayetler dinledim ve Rus Ordusunun 

bölgedeki hükümranlığına sınır kapılarında dahi bizzat şahit oldum. Ki keyfiyet 

bugün dahi aynen böyledir. 1990 yaz aylarında silahlı Ermeni milisler, sivil 

bölgelere saldırılarını yeniden başlatmışlar, Rusya da bu saldırılarda 

Ermenilere verdiği desteği sürekli reddetmektedir. Oysa 366. Alayının 1991 

sonlarından itibaren Ermenilerin saflarında ve onlarla yan yana savaştıkları 

aleni bilgilerdir artık (Bursa Arena Haber sitesi, 2022).  

Bu alaydan kaçan askerler Rusların Ermeni milislerle birlikte 

savaştığının canlı şahitleridir ve bunu günümüzde bile dünya kamuoyuna hep 

anlatıyorlar da. 

 

Tarih 26.02.1992: 

Rus ordusu askerleriyle karışık ve onların gölgesinde Ermeni 

milisler: 

Başlarında SERJ SARKİNSYAN adlı gözü dönüş bir ırkçı ve hedef 

Hocalı kasabası. Görevleri de sinsice düzenlenmiş bir silahlı baskın. Orta Çağ 

Avrupa’sında da değiliz fakat; sübyan bebeklerin hunharca öldürüldüğü, 80 yaş 

üzerinde savunmasız yaşlı insanların derilerinin yüzüldüğü, hamile kadınların 

karnının deşilerek bebeklerinin parçalandığı, Velhasıl gençlerin yansıra 60’ın 

üzerinde çocuk, 106’sı kadın ve 70’i de yaşlı olmak üzere tam 613 

Azerbaycan Türkü'nün hunharca katledildiği insanlık dışı bir baskın. Yine bir 

kısmında cesetlerin yakıldığı, hatta insanın içi almıyor ama gözlerinin 

oyulduğu, 

başlarının kesildiği; iğrenç ve insanlığın yüz karası bir katliam (Azərbaycan 

Resmi Haber Sitesi, 2022).  
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Neticesinde yok edilen bir kasaba; 613 katledilmiş insan, 487 yaralı, 

1.275 rehin ve 150 kayıp Azerbaycan Türkü. Bu cümleleri yazarken tüylerim 

diken-diken oldu, yüreğim burkuldu ve halen aklım almıyor; insanoğlu 

böylesine acımasız ve böylesine duygusuz olabilir mi?  

Yoksa bunlar insan değil miydi?  

Bazı filmlerde gördüğümüz kan emici yaratıklar mıydı? Yoksa hepsi özel 

toplatılmış birer ruh hastası mıydı 

Bilemiyorum, anlamak da mümkün değil.      

 

Şekil 8: Hocalı Soykırmı 26 Şubat 1992 

Kaynak:  (https://turkbirligi.com.tr/hocali-soykirimini-unutmayacagiz/, 

2021)  

Bulgarların Trakya Türkeri’ne, Rusların Ahıska 

Türkeri’ne, Rumların Kıbrıs Türkeri’ne, Saddam’ın Kerkük 

Türkeri’ne, Çinlilerin Uygur Türkeri’ne yıllar boyu yaptıkları mezalimi 

biliyorsunuz zaten. Hocalı soykırımı da onları aratmayacak derecede 

hatta ötesinde bir facia. Bu olayı müteakip yıllarda Ermenistan 

Cumhurbaşkanlığına 2 kez üst üste seçilen (Hocalı soykırımının komutanı) 

SERJ SARKİNSYAN’ın, Ermeni halkından bir defasında aldığı %77 

oranındaki oyuna, analitik bir gözle baktığımızda; Ermenistan halkının da aynı 

oranlı nüfus kısmında, bu bebek kasabıyla özdeş olduğunu 

görmekteyiz, maalesef. Hiç kimse Ermenilerin "katliama uğramış mazlum 

bir millet" olduğundan falan bahsetmesin artık; Ermeni Halkının Hocalı 

Kasabı Serj Sarkinsyan’ı %77’i oyla Cumhurbaşkanı seçişinden itibaren 

hunharca öldürülen masum bebekler, kadınlar ve ihtiyarlardan, yani Hocalıdan 

sonra hiçbir Ermeni de tarihinin masumiyetinden bahsetmesin artık. Zira 

"iştir kişinin ayinesi lafa bakılmaz! 



41 | ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI -I- 

Değil 29-30 yıl, asırlar geçse de sizleri unutamayız, unutturamazlar 

da zaten. Ruhunuz Şad Olsun Sevgili Hocalı Soykırımda hayatını 

kaybeden Şehitlerimiz... 

 

 

Şekil 9: Serj Sarkisyan Hocalı soykrımı itirafı 

Kaynak:  (https://turkbirligi.com.tr/hocali-soykirimini-unutmayacagiz/, 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar: 

Azərbaycan Resmi Haber Sitesi. (2022, 11 29). XOCALI FACİƏSİ. 

https://azerbaijan.az/related-information/7 adresinden alındı 
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Bursa Arena Haber sitesi. (2022, 02 26). 26 Şubat 1990: Ermeni vahşeti 
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ZƏFƏR TARİXİMİZ VƏ CƏNUBİ QAFQAZDA YENİ REALLIQLAR 

XÜLASƏ 

 

Leyla Mustafayeva MÜHƏDDIN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı və müəllimi, Leilamustafayevaaa@gmail.com 
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Son zamanlar baş verən siyasi proseslərin dinamikası onu göstərir ki, 

Cənubi Qafqaz regionunda yeni siyasi dövr başlanır və Azərbaycan bilavasitə 

regionda təhlükəsizliyin qarantı, sülhün təminatçısı kimi çıxış edir. Ermənilərin 

ölkəmizə qarşı törərdiyi cinayətlər, heç bir hüquq və əxlaq prinsiplərinə 

sığmayan əsassız iddiaları əslində bütovlükdə regionda təhlükəsizlik 

məsələlərini sual altında qoyurdu. İkinci Qarabağ müharibəsi ilə Azərbaycan 
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öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə yanaşı tarixi ədaləti bərpa etdi. Cənab 

Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə ordumuzun erməni terrorçularından 

Azərbaycanın tarixi torpaqlarının təmizlənməsi Cənubi Qafqazda yeni 

epoxanın yaranmasına şərait yaratdı.10 noyabr bəyanatı dövlətimizin nəinki 

siyasi meydanda eyni zamanda diplomatik meydanda zəfər qazandığını təsdiq 

etdi.Brüsseldə avqustun 31-də keçirilmiş üçtərəfli görüşdə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti 

Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan ilə Cənubi 

Qafqazdakı son baş verən hadisələr və Avropa İttifaqı ilə hər iki region ölkələri 

arasındakı münasibətləri müzakirə olundu. Brüssel görüşünün “Qisas” 

əməliyyatından sonra baş tutmasının zəruriliyi Ermənistan tərəfinin reallıqları 

anlaması idi. Brüssel görüşünü yeni geosiyasi proseslər zəruri etsə də, 

ümumilikdə Azərbaycan üçün uğurlu oldu. 

   

Cənubi Qafqaz regionu geosiyasi və geostrateji baxımdan önəmli 

regionda yerləşdiyən və Azərbaycanın bu regionun əsas aktoru olduğunu 

nəzərə alsaq, mövzunun aktuallığını anlaya bilərik.Vətən müharibəsində 

Azərbaycanın qalibiyyəti regional və beynəlxalq siyasi vəziyyəti dəyişməklə 

bərabər yeni dövr başlandı. 

İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünün bərpası 

uğrunda mübarizəsi idi. Vətənimizin şərəf məsələsi olan bu müharibə əsgər və 

zabitlərimiz qəhrəmanlıq göstərməsi, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirirməsi, 

düşməni torpaqlarımızdan canı-qanı bahasına qovması hesabına həll olmuşdur. 

Qəhrəman oğullarımız tarixi ədaləti bərpa etdi. Çünki Qarabağ torpağı bizim 

əzəli tarixi torpağımızdır. Sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycana qarşı hücuma keçməsi, yeni ərazilərimizi işğal etmək məqsədilə 

hərbi obyektləri və mülki əhalini hədəfə alandan sonra Azərbaycan Ordusu 

beynəlxalq hüquq və ədalət prinsiplərinə əsaslanaraq, torpaqlarımızda düşmənə 

sarsıdıcı zərbələr endirməklə, ərazi bütövlüyümüz uğrunda əks-hücuma keçdi. 

İşğalçı Ermənistan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin - Müzəffər ordumuzun 

sarsıdıcı zərbələrinə davam gətirməyib böyük miqdarda canlı qüvvə və texnika 

itirir. Lakin aqressor-işğalçı olan Ermənistan ənənələrinə sadiq qalaraq, 

uğursuzluqlarını ciddi şəkildə kiçildir, Azərbaycan tərəfinin mütləq 

qələbələrini gizlədir. Ermənistan hökuməti tərəfindən düşünülmüş şəkildə 

yayılan dezinformasiyaların məqsədi,məramı qorxu və təşvişə düşən erməni 

əhalisinin diqqətini yanlış informasiyalarla əsl həqiqətdən yayındırmaqdan 

ibarət idi. Ən önəmli faktlardan biri isə Ermənistanda gənclər ordudan 

yayındığı və yaxud da postları qoyub qaçdığı halda, hər bir Azərbaycan gənci 

orduya könüllü yazılır, Azərbaycanda yaşayan və dünyada yaşayan 

soydaşlarımız Ali Baş Komandana və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə dəstək 

nümayiş etdirir, Qarabağ və zəfər eşqi ilə yaşayır. Daha bir önəmli nuans 
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isə  Ermənistan hakimiyyətinin rəhbəriylə əhali arasında böyük uçurum olduğu 

halda, Azərbaycanın Ali Baş Komandanı cənab prezident İlham Əliyevi xalq 

dəstəkləyir, valideynlər övladları ilə qürur duyur, onları “Vətən sağ olsun” 

deyərək cəbhəyə yola salırdı. 

Qırx dörd gün davam edən Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun 

əldə etdiyi parlaq qələbə ölkəmizin regionda və beynəlxalq arenadakı nüfuzuna 

əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərmişdir. Qarabağ zəfəri, eyni zamanda, 

işğalçı Ermənistan üçün olduqca vacib tarixi dərsdir. Ermənistan bu 

məğlubiyyətdən və tarixi dərsdən lazımi nəticə çıxarmalı, gələcəkdə yeni 

təxribatlara yol verməməlidir. Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin də 

dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, heç kim Azərbaycanla təzyiq dilində danışa 

bilməz. Bundan əlavə hər zaman Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi 

məqsədilə yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyindən də ciddi 

narazı olduğunu diqqətinə çatdırırdı. Ermənilər Azərbaycanın torpaqlarına görə 

hər cür şərəfsizlik etməkdən və qan tökməkdən əl çəkmirlər. Bütün dünya 

birliyi Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. 

II Qarabağ savaşından sonra Cənubi Qafqaz regionunda yeni geosiyasi 

reallıqlar meydana gəldi.Azərbaycan beynəlxalq arenada öz nüfuzu nümayiş 

etdirməkdən əlavə regionda təhlükəsizliyin qarantı kimi çıxış etdi.Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı nümayiş etdirdiyi aqressiv, işğalçı mövqe regionda sülhə və 

təhlükəsizliyə hədə hesab olunurdu. Yeni reallıqları regionda təşviq edən 

Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsi bağlanmaq təklifi, sərhədlərimizin 

delimitasiya prosesinə başlamaq məsələləri əslində ölkəmizin region üçün 

sülhün nə qədər zəruri olduğunu anladığını özündə əks elətdirir. Azərbaycanın 

əsas niyyəti ərazi bütövlüyünün bərpası, sülh müqaviləsinin əsas prinsiplərinin 

həyata keçirilməsi ilə Cənubi Qafqazda sülhün və stabilliyin dayanıqlı 

olmasıdır. Qarabağ zonasının işğaldan azad olunması orada bərpa-quruculuq 

işlərinin aparılmasıyla bərabər Qafqaz regionunda təhlükəsizlik gündəliyini 

təşviq olunur. Ümumiyyətlə Azərbaycan tərəfinin əsas təşəbbüsünün kökündə 

təhlükəsizlik amili durur (Fereydoun Safizadeh,1998). 

Regionu ciddi təhlükə altına qoyan böyük problem illərdir Ermənistan 

tərəfinin təcavüzü və bunun ağır fəsadlarıdır (Əli Həsənov,2005). Bəzi 

beynəlxalq oyunçuların Dağlıq Qarabağ məsələsində ikili mövqelərinin 

kəsişməsi təkcə ölkəmizin maraqlarını deyil eyni zamanda regionda əmin-

amanlığı sual altına qoyurdu (President criticizes Armenia, 2002). Azərbaycan 

Prezidentinin, cənab İlham Əliyevin regionun təhlükəsizliyinin təmini üçün 

dünya arenasında qoyduğu tələblər və bu tələblərin görməzdən gəlinməsi, 

Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə laqeydliyi məsələləri daha 

çətinləşdirirdi. Geosiyasi tarazlıq pozularkən,ölkəmizə ədalətsiz mövqe 

sərgilənərkən unutmamaq lazımdır ki, Azərbaycan bir çox transmilli layihələrin 

birbaşa iştirakçısı və projelərdə əsas rolu oynayır (Əli Həsənov,2010). 



47 | ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI -I- 

Avropanın enerji təhlükəsizliyində önəmli rol oynayan Cənub Qaz 

Dəhlizi,Trans-Adriatik Boru Kəməri kimi layihələr üzərində nəzarəti ələ 

keçirmək erməni terrorçu qruplaşmaların əsas hədəflərindən idi. Hadisələrin 

mahiyyəti onu göstərdi ki, belə özbaşınalığa qarşı heç bir ölkənin münasibətinin 

olmaması Ermənistanın güddüyü siyasi məqsədə - status-kvonun dəyişməz 

olaraq qalmasına, bu eskalasiyaya görə günahı Azərbaycanın üstünə atmaq 

cəhdlərinə, danışıqların tamamilə pozulmasına, üçüncü ölkələrin münaqişəyə 

cəlb edilməsinə və münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək cəhdləri ücün çox münbit 

şərait yaradıb. Hadisələrin gedişatı onu göstərdi ki, Azərbaycanın hərb 

yolundan başqa ərazi bütövlüyünü təmin etməkdən başqa çarəsi qalmayıb ki, 

əslində bu məsələ realizmə görə olduqca ağlabatandır (Ağalar Abbasbəyli, 

2007).  

Geosiyasət təhlükəsizliyin və xarici siyasət istiqamətlərinin 

formalaşdırılmasında müxtəlif dərəcədə təsirlərə malikdir (Alexander Rondeli 

,2000).Ümumiyyətlə Azərbaycan regional və beynəlxalq aktorlarla 

balanslaşdırılmış siyasət yürüdür (Zeyno Baran,2002). Son nəticədə xarici 

siyasət istiqamətinə mədəni təsir altında qütbləşmə var (Fereydoun 

Safizadeh,1998). AXC dövründə belə regionda və ölkə ərazisində kənar təsirlər 

məhdudlaşdırılmağa çalışıldı (Svante Cornell,2001). Əsrlər boyu ermənilərin 

Qarabağ ərazisinə köçürməsi siyasəti bir başa regionda separatizmə dəstək 

vermə idi (Revaz Gachechiladze,2002). Qeyd olunmalıdır ki, enerji 

təhlükəsizliyi təmini bütün xarici təhdidlərin və separatizmin qarşısını alır 

(Philip Petersen,1994). Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin əsası əsrin 

müqaviləsi ilə qoyuldu (Elkhan Polukhov, 1997).  Müxtəlif təxribatlar təşkil 

olunsa belə cəhdlər boşa çıxdı (Thomas Goltz, 1993). 

Nəticə 

Beləliklə, tarix göstərdi ki, ermənilərin maraqlı qüvvələrin təşkilatçılığı 

ilə Cənubi Qafqaz regionunda yaratmaq istədikləri təhlükəli siyasi mühit, 

separatizm cəhdləri boşa çıxdı (Edmund Herzig, 1999). Beynəlxalq təşkilatların 

regionda rolu o cümlədən ATƏT-in uğursuzluğa düçar oldu (John Maresca, 

1996). Cənab Prezidentin dəmir yumruğu ilə nəinki dünya Azərbaycanı tanıdı, 

eyni zamanda Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin qarantı olduq. 
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1991 yılının 7 Kasım tarihinde Bakü'de Kazakistan, Azerbaycan, 

Türkmenistan, Rusya ve Ermenistan eş başkanları toplantısı gerçekleştirildi. 

Görüşmenin amacı ise Karabağ savaşına neden olan ve Karabağ bölgesinde 

hangi milletin Azerbaycan Türkleri veya Ermenilerin mi zulme uğradığını 

araştırmak ve gerçeği ortaya çıkarmaktı. Bu nedenle eş başkanlar olaya sebep 

olan nedenleri kendi gözleriyle görmek ve incelemek için Karabağ’ın Hankendi 

şehrine gitmek konusunda ortak heyet oluşturma kararına vardılar. 
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Şekil 10: Karakent Helikopteri saldırıdan önce 

Kaynak: (Dr. Elvin ABDURAHMANLI, 2022) 

 

1991 yılının 18 Kasım tarihinde SSCB’nin başkanı Mihail Gorbaçov'un 

kişisel yardımcısı Kremlin'den Bakü’deki Azerbaycanlı devlet yetkililerini 

aradı ve gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki Güvenlik Konseyi'nin 

toplantısın Dağlık Karabağ'da yapılmasını ve toplantıya bölgede toprak 

iddiasında bulunan Ermeni yöneticilerinin ve Rusya devlet temsilcilerinin 

katılmasını talep etti. 

Bu telefon görüşmesinin ardından başkent Bakü'de bir liste hazırlandı ve 

listenin başında Viktor Polyanichko olması gerekmekteydi çünkü anlaşmaya 

esasen temsilciler sadece yetkili ülkelerin bakanlıklardan ve Güvenlik 

Konseyi'nin yönetici organlarının temsilcilerinden oluşması ön koşuldu. Viktor 

Polyanichko Azerbaycan Komünist partisinin ikinci başkanıydı. 

Bölge Komutanı Nikolay Jinkin’in Yardımcısı olan Albay Vladimir 

Kushnarikin tarafından 1991 yılının 18 Kasım tarihinde Bakü yetkilileri ile 

istişare edilerek hazırlanan listede aşağıdaki isimler kararlaştırıldı: 

 

• "Ashanak" kollektif çiftliği Hayvancılık Birliği Başkanı Emil Balayan,  

• Albay Vladimir Kushnarikin 

• Uluslararası Ermeni diasporası (esas olarak Fransa ve Kaliforniya 

Ermeni kiliseleri) Dağlık Karabağ'da finanse edilen "Krunk" örgütünün 

ideologlarından Oleg Yeseyan,  

• "Yevkrapa" cemiyetinin mali meseleleriyle ilgilenen ve Lübnan 

Ermeni diasporası iletişim başkanı Leonard Petrosyan,  

• Askeri Subay Tatavis Bagramyan,  
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• Azerbaycan Halk Cephesi'nden Ağdam, Hocavend, Fuzuli, Cebrayil, 

Hocalı, Askeran bölgesi şubelerinin liderleri ve Bakü'deki temsilcileri  

 

 

 
Şekil 11: Karakent kasabası-Helikopterin vurulmasından sonra 

Kaynak: (TRT Azerbaycan web Sitesi, 2022) 

Gerçekleşecek toplantı video ile kaydedilecek ve cumhuriyet 

televizyonunun "Günün Ekranı" isimli haber programında yayımlanması 

resmilerce kararlaştırılmıştı. 19 Kasım 1991 tarihinde saat 13.40'ta Ağdam 

Havalimanı'na Moskova’dan haber gönderildikten sonra listedeki bu kişiler 

helikoptere binmediler ve resmi Moskova tarafından yenilenen listeyle, 

dönemin Azerbaycan Cumhuriyetinin 1. Devlet Sekreteri Tofig Ismayilov ve 

Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı İsmet Gayibov'un toplantıya zorunlu 

olarak katılmasını talep edilmekteydi. Moskova’dan yapılan talebi ileten Albay 

Georgi Septa Bakü’ye iletmiş ve liste 1991 yılının 19 Kasım tarihinin saat 

19:05'te yenilenmiştir. Numune olarak hazırlanmış ön liste talebi Azerbaycan 

Cumhuriyetinin 1. Devlet Sekreteri Tofig İsmayılov liderliğinde görüşüldü. 

Listede ekli olan Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekilleri Vagif Jafarov ve Vali 

Mammadov listeden çıkarılarak onların yerine ülkenin güvenlik bakanlıklarının 

ve askeri birliklerin üst düzey yetkilileri ilave edilmiştir. Belirtilmesi gereken 

önemli husus ise listenin en başında ise Azerbaycan Komünist partisinin ikinci 

başkanı olan Victor Polyanichko vardı. 1991 yılının 19 Kasım tarihinde gece 
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Moskova tarafından listede tekrar değişiklik kararı verildi ve Azerbaycan 

Komünist partisinin ikinci başkanı Viktor Polyanichko ve Azerbaycan 

Güvenlik bakanlıklarının ve askeri birliklerinde seçilen şahısların isimleri 

listeden çıkarılmış ve onların yerine listeye Azerbaycan Cumhuriyeti 

milletvekilleri Vagif Jafarov ve Vali Mammadov ilave edilmiştir. Son defa 

derlenen listenin başında Azerbaycan Cumhuriyetinin 1. Devlet Sekreteri Tofig 

Ismayilov görülmekteydi ve Güvenlik Konseyi görüşmesi Ağdam şehrinde 

keşif nitelikli bir toplantı şeklinde gerçekleştirilmesi ön görülmekteydi.  

 

     Azerbaycan Cumhuriyetinin 1. Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov son 

defa güncellenen listeyi 1991 yılının 19 Kasım tarihinde gece saat 23:00'de 

onaylamış ve listeye yeni eklenen isimlerle irtibata geçilerek 1 gün sonrası yani 

1991 yılının 20 Kasım tarihi öğlen saat 13:00 için hazırlanmaları hususunda 

talimat verilmiştir. Dağlık Karabağ'a gideceklerin listesi Dağlık Karabağ’daki 

SSCB temsilcilerine, Ağdam havaalanına, Ağdam Şehri askeri komutanlığa ve 

Moskova'ya gönderilmiştir. Gelecek grubun Dağlık Karabağ topraklarındaki 

faaliyetleri bir üçlü tarafından kontrol edilmesi Moskova tarafından ön 

görülmüştür:  

• Dağlık Karabağ güvenlik şefi Albay Georgy Septa,  

• Askeri komutan yardımcısı Albay Vladimir Kushnarik, 

• Hocavand Emniyet Amiri Albay Oleg Osenov. 

 

 1991 yılının 20 Kasım tarihinde saat 12:57'de Ağdam havaalanı pistinde 

iki adet Rus yapımı MI-8 helikopterinin 69 ve 72 numaralı yakıt depoları 

dolduruldu. Bu helikopterlerden biri olan Mi-8 N69 helikopteri ana helikopter 

olacaktı ve iki pilot tarafından kullanılacaktı. Mi-8 N69 helikopterinin 

kullanacak pilotlar aşağıdaki şahıslardır:  

• 1981'de Afganistan savaşlarına katılmış olan Yüzbaşı Lantev 

Mamontov, 

• Yüzbaşı Pyotr Babushkin.  

İkinci helikopter ise MI-8 N26 idi ve N72'nin birincisine eşlik etmesi 

gerekmekteydi fakat ikinci helikopter 13.48'de birincinin yerine refakatsiz 

şekilde diğerine güvenlik sağlamadan havaya kalkış sağladı. Ermeniler ve 

SSCB’nin KGB istihbarat birimi tarafından daha önceden Gülablı ve Yenikand 

istikametlerinde askeri araçlara (M-16-26 ve MS-22-22 numaralı) yerleştirilen 

ve Ağdam ve Hocalı havalimanlarının pistleri gözetleyen radarlar kullanılarak 

14:05'te Ağdam'dan Karakend'e uçan MI-8 N72 numaralı helikopterinin 

haberleşme bağlantıları bu radarlar vasıtasıyla kesilmiştir.  
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Şekil 12: Karakent kasabası-Helikopterin vurulmasından sonra 

 

 Kesilen iletişim ile ilgili ön bilgiler Hocavend istikametinde iletilir fakat 

trajediyle ilgili ilk ön bilgi yaklaşık altı saat sonra Azerbaycan tarafına 

verilmiştir. SSCB’ne bağlı Ağdam, Hankendi ve Hocavend askeri birliklerinin 

komutanlığı olayla ilgili hiçbir bilgi vermemiş sessiz kalmayı tercih etmiştir.  

Araştırma sonucunda Ağdamdan havalanan Mi-8 N72 helikopteri 

Karakend kasabası üzerinde üç yüz metre yükseklikte uçarken 1991 tarihinin 

20 Kasım günü saat 14:42'de Ermeni askeri birlikleri tarafında düşürülmüştü. 

Gerçekleşen faciaya ilişkin ilk bilgi SSCB yetkilileri tarafından olaydan 5 saat 

sonra saat 19.55'te Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı makamına ulaştırılmıştı. 

Yaşanan terör saldırısı ile ilgili belirtilmesi gereken önemli bir husus ise 

helikopterin düşürülmesi ile ilgili haber Ermenice yayınlanan "Anavatan ve 

Vatandaş" programının haber bölümünde saat 15:30'da Azerbaycan’ın 

Hankendi şehrinde yayınlandı. 45 dakika sonra ise saat 16:15'te Erivan radyosu 

haberi basit bir "kaza" olarak yorumladı. Olayın diğer bir önemli tarafı ise 

olaydan 2 saat sonra saat 16:40'ta Tahran radyosu tarafından ve Moskova 

radyosu tarafından ise saat 17:00'de kaza olarak duyuruldu. Kaza sonucu 

toplam 22 kişi hayatını kaybetti.  
 

Şehit olan Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet yetkilileri ve 

Kazakistan Devlet yetkilisinin isimleri aşağıdaki listede yer almaktadır:  

 

• Azerbaycan Cumhuriyetinin 1. Devlet Sekreteri Tofig Ismayilov,  

• Azerbaycan Cumhuriyetinin Başsavcı İsmet Gayibov,  
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• Azerbaycan Cumhuriyetinin Devlet Müsteşarı olan ve eski İçişleri 

Bakanı Muhammed Asadov,  

• Azerbaycan Cumhuriyetinin Milletvekili Vagif Caferov, 

• Azerbaycan Cumhuriyetinin Milletvekili Vali Mammadov,  

• Azerbaycan Cumhuriyetinin Başbakan Yardımcısı Zülfü Hacıyev, 

• Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Daire Başkanı ve gazeteci Osman 

Mirzayev,  

• Kazakistan İçişleri Bakan Yardımcısı Sanlal Dasumovich Serikov,  

• Azerbaycan Devlet Televizyonu muhabiri Ali Mustafa oğlu 

Mustafayev, 

• Azerbaycan Cumhuriyetinin bakan yardımcısı Gurban Hüseyin oğlu 

Namazaliyev, 

• Azerbaycan Cumhuriyetinin bakan yardımcısı Rafiq Mammad oglu 

Mammadov. 

 

Hayatını kaybeden diğer görevliler (MİA- Haber Sitesi, 2015): 

 

• DKGK-Dağlık Karabağ Güvenlik Komitesi savcısı Igor 

Aleksandirovich Plaviski, 

• Dağlık Karabağ Güvenlik Komitesine bağlı İçişleri Bakanlığı başkanı 

Vladimir Vladimirovich Kovalyov, 

• Dağlık Karabağ ulusal güvenlik departmanı başkanı Sergey 

Semyonoviç İvanov, 

• DKGK acil durum bölgesinin komutanı Nikolay Vladimirovich Jinkin, 

• DKGK milis tümgenerali Mikhail Dmitriyevich Lukashov, 

• SSCB yarbayı Oleg Nikoloyevich Kocherev, 

• AzTV-Azerbaycan Cumhuriyetinin Devlet televizyonu muhabiri Arif 

İsmail oğlu Hüseyinzade, 

• AzTV video operatörü Fakhreddin İbrahim oğlu Shahbazov, 

• SSCB helikopter ekibi komutanı Vyacheslav Vladimirovich Kotov, 

• SSCB helikopter ekibi üyesi Gennady Vladimirovich Domov, 

• SSCB helikopter ekibi üyesi Dmitry Borisovich Yarovenko. 

 

Yapılan araştırmalar, sonucu 20 Kasım 1991'de MI-8 26 numaralı 

helikopteri kullanan Kaptan Gennady Domov adlı pilotun, 26 Mart 1984'te 

Afganistan'da Momin Jamalkhan'ın Celalabad "İslam Cemiyeti" grubu 

tarafından öldürüldüğünü gösteriyor. Görüldüğü üzere MI-8 26 numaralı 

helikopterdeki şahısların kimliği bilinmemekte ve SSCB’nin istihbarat birimi 
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KGB tarafından planlanarak Ermeni askerilerine yaptırılan terör olayı 

sonucunda Azerbaycan Cumhuriyetinin üst düzey yöneticileri şehit edilmiştir 

(Sevinc Abdullayeva, 2019). Bu terör olayının daha önceden KGB tarafından 

planlandığı ve SSCB başkanı Mihail Gorbaçov'un onayladığı görülmektedir. 

Nitekim olay sonucunda yapılan incelemede helikopterde roket patlamasına 

karşılık gelen gövde deliklerine rastlanmıştır. Helikopterin düşürülmesinin 

ardından Azerbaycan Milli Güvenlik Bakanlığı olayı terör eylemi ve Karabağ 

sorunun çözümü için yapılacak görüşmelerin ve ortaya çıka bilecek gerçeklerin 

karşısının alınması için yapılan bir sabotaj olarak nitelendirmiştir. Helikopterin 

"kara kutusu" "ısı", "ateş" ve "patlama" nedeniyle arızalandı ve eridi. Bazı 

araştırmalara göre Mi-8 N72 askeri helikopteri ABD yapımı Barrett M81A1 ve 

Barrett M82-A1'den yapılan ateş sonucu düşürülmüştür. "Time" dergisinin 20 

Temmuz 2009 tarihli "Kara kutular ve kısa bir tarihçe" başlıklı makalesinde, 

MI-8 N72 helikopterlerinde kara kutuların yanma olasılığının 0 olduğu 

belirtilmişti (Şahanə Rəhimli, 2022). 

O dönemde gazeteci Salman Alioğlu, "Karabağ" gazetesinin 

muhabiriydi ve o, terör saldırısını kayda alan ve o dönemi yaşayan bir tanıktır. 

Yaptığı açıklamada aşağıdaki şekildedir: 

İlk başta helikopterin sisin içine düştüğü ve bir dağa çarptığı yönünde 

resmi bilgiler yayınlandı. Gerçekte ise Ermeni silahlı grupları helikopteri 

roketle vurup düşürdükten sonra cesetleri yakmıştı. Tüm cesetler tanınmaz 

haldeydi. Bakan Yardımcısı Gurban Namazaliyev ve Osman Mirzayev'in 

cesetleri helikopterden 500-600 metre uzakta bulundu. Görünüşe göre yere 

düştüklerinde yaralanmışlar ve olay yerinden ayrılmak isteseler de Ermeniler 

onları öldürüp yakmışlar. ‘‘İsmet Gayibov ve Muhammed Esadov kürk 

giyiyorlardı ve kürkün altında İsrail yapımı devlet ruhsatlı bir silah vardı. O 

silahlar olaydan sonra bulunamadı. 27 yıldır aynı kanaatteyim ki, helikopter 

düştükten sonra çoğu yaralı ve sağdı fakat Ermeniler onları yerde 

kurşunladıktan sonra yaktı ve ellerindeki belgelerini aldı. Liste 

yayınlandığında cesetler listedeki isimlerle eşleşmedi. Cesetlerin sayısı azdı 

çünkü listedeki Rusların cesedi yoktu olay yerinde. "Ermeniler Rusları 

kurtarmış ve onlara zarar vermemiş olabilirdi." Dağlık Karabağ Emniyet 

Müdürlüğü'nde görev yapan ve bölgeyi iyi bilen Albay Sadir Mammadov ile 

birlikte gece tekrar olay yerine gitmeye çalıştık. Direk Karakend'in sonuna 

gittik. Duman orada zaten görülüyordu. Bölgeye girilemeyeceği SSCB güvenlik 

birimleri tarafından bize söylendi. Bir gün geçti. Ertesi sabah saat 11 civarında 

Sovyet birliklerinin gözetiminde oraya gittik. Orada gazeteci yoktu. Tahir 

Garayev yanımda kameramandı. Ali Mustafayev'in cesedini ve not defterinin 

küle döndüğünü gördük. O her şeyi kaydederdi. Not defterinin sağ kısımlarını 

almak istedik ama izin vermediler, o da orada kaldı. Vagif Jafarov ve İsmet 

Gayibov'un cesetleri oradaydı. Ancak 3-4 kişinin cesedi bulunamadı. 

Bunlardan biri AMON'un kurucusu eski İçişleri Bakanı Muhammed Asadov'du. 
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Onunla birlikte iki Rus generalin cesetleri de ortadan kaybolmuştu. Belirtmek 

isterim ki, Ermeniler Muhammed Esedov'un başına para koymuştu, onu 

mutlaka görevden alacaklardı."  

  Allahverdi Asadov daha sonra şöyle dedi: "Kara kutu" bulundu. 

Operatör onu alıp sakladı ama bize buradan bazı şeylerin götürüldüğünü ve 

iade edilene kadar serbest bırakılmayacağınızı söylediler. Kutuyu iade ettik. 

Uzun bir süre Cengiz ve diğer gazeteciler geldi. Tamerlan Garayev, Rus Duma 

milletvekilleri ve diğer devlet temsilcileri oradaydı.  Kutuyu alacaklarını ve 

Gence göndereceklerini söylediler. Sonra güya eriyip yanmış dediler. Ama bu 

akıllara durgunluk verecek bir şey değildi çünkü o erimeyen ve bozulmayan bir 

maddeden yapılmıştı. Delillerin hepsi yok oldu. Çoban tanık olarak 

konuşturuldu. Olay yerine yakın bir yerde koyun otlatıyordu ve dürbünü bile 

vardı. Çoban kazanın nasıl olduğunu anlattı. Doğru bilgiyi verdi. Ben de 

görüştüm ve kaydedip gönderdiğim o röportaj maalesef televizyonda kayboldu 

ve yayına girmedi. 

  Çoban, verdiği bir röportajda helikopterin ateş sonucu yere düştüğünü 

söyledi ve yere düşer düşmez patlamadığını da sözlerine ekledi. Yere düştükten 

sonra kalkmaya çalıştı ama kalkamadı. Çektiğimiz görüntülerde Tofig 

İsmayilov'un yüzünün sağlam olduğu ancak kafasının ortasında kurşun deliği 

olduğu görülüyor. Bu, orada helikopter patlaması olmadığını, her şeyin 

Ermeniler tarafından yapıldığını kanıtlıyordu. Mavi çimenlerin üzerindeki 

cesetler yanmaktan simsiyahtı ama çimler maviydi.  

   2013 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı basın sekreteri Jen Psaki, 

Karakend trajedisinin Dağlık Karabağ ihtilafını çözme çabalarını engellediğini 

kaydetti. Arazide bulunan bir Çoban helikopterin nasıl düşürüldüğünü 

görmüştü ve daha sonra KGB tarafından çobanın önce ifadesi kısa zaman sonra 

ise kendisi ortadan kaldırılmıştı. Bütün bunlar olayın kurmaca olduğunu ve her 

şeyin Ermeniler ve KGB personelleri tarafından özel bir ekiple titizlikle 

yapıldığı görülmekteydi. Nitekim kazadaki Rus General ve diğer yetkililerin 

cesetlerinin yok olması olayın gerçek boyutunu ortaya çıkarıyordu." 

Azerbaycan Cumhuriyetinin Devlet Müsteşarı olan ve eski İçişleri Bakanı 

Muhammed Asadovun cesedinin de bulunmaması onun Ermeniler tarafından 

sağ olarak ele geçirilmesi şüphelerinin artırmıştır çünkü Ermeniler onu 

öldürene büyük miktarda para ödülü vereceklerini açıklamışlardı (Dr. Elvin 

Abdurahmanlı, 2022). 
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Şekil 13: Azerbaycan’ın helikopter suikastı sonucu hayatlarını kaybeden 

üst düzey devlet yöneticileri 

Kaynak: (Metbuat Az haber sitesi, 2022) 
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INTRODUCTION 

China is the fastest growing economy, it has increased its commodity 

production capacity with the passage of time, they need new markets for trade. 

Chinese Belt and Road initiative has many goals and purposes but the main 

goals, according to the Chinese, are trade and economic interconnection. It is a 

gigantic plan for a global network of roads, railways and ports. it is said to be 

the largest infrastructure project in history. Through the BRI, China is proving 

itself as the core emerging power with the potential to become a global power. 

There are six main corridors of BRI, China-Pakistan Economic corridor 

(CPEC) is one of the corridors and named as the flagship project of BRI. CPEC 

is about 3000 km long corridor consist of Roads, railways, fiber optic 

connections. Pipelines and special economic zones. İt connects Northwestern 
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region of China which is Xinxiang to the port of Gwadar in Pakistan, which is 

next to the Persian Gulf in Arabian Sea. However, CPEC have complication 

regarding its passing routes, the CPEC initiating from Kashgar region of 

Xinxiang crossing into Pakistan administered Gilgit Baltistan region. Gilgit 

Baltistan region is a part of Kashmir conflict and as per UNCIP it is also a 

disputed area between Pakistan and India. China and India also have border 

issues in the same region. Since the region is internationally recognized 

disputed area. İndia is raising concerns of Chinese influence in the region 

through belt and road imitative and CPEC.  

İn this article we aim to put forward research on the implications of BRI 

and CPEC on Pakistan. The research also aims to show the geo-strategic 

importance of the region Gilgit Baltistan.  

İn this paper we will try to put forward firm research around our main 

argument and hypothesis which is China’s, BRI (CPEC) is not imposing any 

immediate severe threat to the member states of BRI specially Pakistan 

however we cannot ignore the ongoing examples of depth diplomacy (Rana & 

Xianbai, 2020). İn this article we will try to answer the question ‘does Beijing 

have hegemonic intentions towards Pakistan, or it is a win-win project?’  

The Paper have three main parts in first part is compose the main 

structure of Belt and Road initiative, we will also highlight briefly about China-

Pakistan economic corridor and how it connects China’s mainland to Arabian 

sea near to Persian Gulf. The infrastructure and energy projects will also be 

discussed within the framework of BRI. In third Chapter we will try to answer 

our research questions by explaining the the different perspective of CPEC and 

how its effect Pakistan positively and negatively. The purpose of this article is 

to present a well-articulated research study of the impact of CPEC on the Gilgit 

Baltistan region, as there is no full flash research available on this topic. My 

article aims to contribute to the literature on this subject. 

In this paper we will use qualitative research methods, our main sources 

would be books, academic articles, journals, book Chapters, Surveys and 

Interviews of government officials, and speeches of heads of states specially Xi 

Jinping. Professor Stephon O. Wolf work about CPEC will be the core 

reference and it will be the continuation of remarks regarding his work. 

 

          THE BELT AND ROAD INITIATIVE 

In September 2013, Chinese President XI Jingping, at his conference at 

Nazarbayev University in Kazakhstan, proposed the Silk Road Economic Belt 

initiative as a revival of the ancient silk road connecting China with the 

countries of Eurasia, Central Asia and the Middle East (Xi, 2013). The belt and 
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road initiative are designed to connect China with European countries over 

large areas such as land and sea. The Belt and Road Initiative is the most 

important part of China's foreign policy and foreign economic strategy. The 

Belt and Road initiative will contribute to the key cause of Xi Jinping to realize 

the "China dream" (China great rebirth) that he has been talking about since 

2012. This, in short, is the dream of China's rebirth as a world power, its 

restoration and legitimization, which it aims to achieve through the Belt and 

Road Initiative, which is called the "goals of the century" (Xing,2019:7). 

An important component of the Belt and Road initiative is the creation 

of port, railways, and automobile infrastructure, increasing economic 

cooperation and trade. The implementation of the maritime silk road will 

facilitate both the construction of port infrastructure and the modernization of 

existing infrastructures, improve logistics between coastal and inland regions, 

and create free economic zones to increase trade and investment. One aim of 

the Belt and Road initiative is to create the image of the PRC (Peoples Republic 

of China) as a peacefully developing country and to contribute to its economic 

development rather than provoking regional conflicts. In this context, China's 

leadership is based on a joint development and win-win situation for all its 

strategic partners. The Belt and Road initiative facilitates the increase of 

production in the region and accelerates the development of remote areas. It 

will strengthen humanitarian cooperation and international cooperation by 

developing economic corridors, industrial parks, technology chains and 

tourism. The Belt and Road initiative will increase trade by connecting Asia 

and Europe, and thus, backward Asian countries will begin to develop. The 

initiative aims to create a "community of destiny" in Asia (Chaturvedy, 2014:3). 

With the Belt and Road initiative, the PRC has achieved significant 

success in infrastructure construction (the world's largest dam, the highest 

speed railway, Maglev road, the highest bridge, the highest altitude railway) 

and its employment is increasing by offering its services to the countries of the 

region at very low prices (Zhao, 2015: 4-5). In 2003, the central government 

introduced the strategy of “going outward” (Going Global) (Zou,2018:96). 

With the implementation of the policy of opening up, the PRC has now become 

one of the largest investors in the world. An important goal of the "Belt and 

Road Initiative" is to rebalance the Chinese economy by developing the less 

developed regions of China economically. While China's port regions compete 

with the newly industrialized economies of Japan and East Asia, other 

provinces and regions are unindustrialized and undeveloped specially the 

western region (Xing, 2019:35). 

Not only states but also international organizations participate in the 

initiative. The Belt and Road Initiative is a purely geoeconomic project, 

according to China's officials. Many countries and different researchers 
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approach this approach with skepticism and present different opinions. The 

USA has various allegations about China's Belt and Road Initiative, and it is 

trying to impose trade sanctions on China (Larison: 2018: 38). It is possible to 

say that these claims are the effect of the increasing commercial competition 

between the PRC and the USA, and that they are put forward because China's 

rapidly growing economy disturbs the USA. However, it is also a question mark 

what kind of return China expects by investing in politically and economically 

unstable countries such as Sri Lanka, Pakistan, and Ethiopia. International 

organizations, especially the IMF and the World Bank, are required to carry 

certain conditions when lending to these countries, but China invests too much 

in these countries under very light conditions. It is estimated that it will be very 

difficult to get its debt back from these unstable countries, so China will have 

the power to replace these debts with its own strategic interests and make it do 

what it wants. For example, Sri Lanka; It is the claim to transfer the island of 

Hambantota, which has a very important geostrategic point in the Indian Ocean, 

to a Chinese company for 99 years, since China could not repay its debt. The 

transferred port generates an annual income of approximately 40 million dollars 

(Vural & Aydin, 2019: 187). Similarly, a military base was established in 

Djibouti. This military base is strategically located like the Bab el-Mandeb 

Strait and the Red Sea, at the confluence of Africa, the Middle East and the 

Indian Ocean (Cabestian, 2020: 731). 

In Pakistan, Gawadar gave the port to China for 44 years in 2017 

(Kanwal, 2018: 13). It can be said that there is not enough evidence to suspect 

that the Belt and Road initiative is just a geoeconomic and win-win project, but 

it poses a threat that cannot be ignored. The Belt and Road Initiative consists of 

two parts, one on the sea and the other on land. The part that passes over the 

sea is the 'Marine Silk Road' and the part that consists of the land is the '21. 

century is called the 'Economic Generation'.  

Maritime Silk Road; One route runs from the South China Sea and the 

North China Sea to the Pacific, and the other through the Strait of Malacca to 

the Indian Ocean. It also provides easy access to seas such as the Arabian and 

Red Seas from the Indian Ocean. 

The 21st century economic belt consists of 6 corridors. China with these 

corridors; It reaches almost all continents including Asia, Europe and Africa. 

This intercontinental project carries out investments in various fields, including 

new routes for trade, infrastructure development projects, energy projects, 

social and cultural projects. The China-Pakistan Economic corridor is one of 

the most important corridors among them.  

 

CHINA PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR 
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Former Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif said that “the 

relationship between China and Pakistan is sweeter than honey, deeper than the 

sea and higher than the Himalayas” (Mahesar et al. 2016:14). Although 

Pakistan and China are two different countries, they have managed to establish 

a friendly relationship. While Pakistan's national identity is based on religion 

(Islam), China is a state with Socialist ideology. 

Aiming to connect Asia, Europe, the Middle East and Africa, the China 

Pakistan-Economic-Corridor (CPEC) is a multi-billion dollar (62 Billion 

dollar) infrastructure development project. The China-Pakistan Economic 

Corridor is an inclusive and wide-ranging project that includes the construction 

of highways, railways, oil-natural gas pipelines and fiber optic cable for 

connecting China's underdeveloped region of Xinjiang (Xinxiang) in the 

northwest to Pakistan's Gawadar port in the Arabian Sea. It is a layered 

development initiative. This is a development project initiated by Beijing as 

part of the Belt and Road Initiative (BRI) (Wolf,2020:3). 

 

REASONS FOR ESTABLISHING THE CORRIDOR 

Over the past few years, the PRC administration has made special efforts 

to circumvent American economic blackmail through the implementation of 

many major infrastructure projects, including in Pakistan. Therefore, the China-

Pakistan Economic Corridor (CPEC), which will connect the road and rail links 

between the two states and a pipeline network to transport oil and gas from the 

south, plays a crucial role for both China and Pakistan. This project connects 

the Pakistani port of Gawadar and the city of Kashgar in China's Uyghur 

autonomous region. The Uyghurs are a Muslim Turkish ethnic group residing 

in China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR). The region is a 

politically and economically underdeveloped region with a population of 

approximately 8 million Uighurs, one of China's 55 recognized ethnic 

minorities (Curtis, & Scissors,2012: 14-16). 

For modern China, the China-Pakistan Economic Corridor is a kind of 

security option of the New Silk Road, a strategy aimed at creating the necessary 

conditions and ensuring the economic growth of China in the face of increasing 

competition in the world market and the emerging economic crises. Before the 

CPEC, Pakistan's economic situation was deteriorating. Considering these 

reasons, Beijing's official proposal to create a CPEC was gift for Pakistan. In 

2015, Balochistan had the highest poverty rate (42.2 percent), which was twice 

as high as in Punjab and Khayber pakhtun khwa states (Redaelli,2019:5). It also 

increased the strength of anti-government forces and terrorist groups. 

Meanwhile, similar problems were observed in the XUAR region of China. 

Radicalism in the Xingxiang region has always been seen as a threat by China. 
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Uyghur militants are organized under an umbrella called East Turkestan Islamic 

Movement (ETIM), which is labeled as a 'Radical Separatist Group' and a 

terrorist organization by the USA (Wolf,2020:3). For this reason, it is aimed to 

establish peace by investing in places such as Balochistan and Xuar. 

Commenting on the matter, Ma-Jiali, deputy director general of the Center for 

Strategic Studies of the China Reform Forum in Beijing, commented, 

"Developing Pakistan's transport infrastructure will accelerate the development 

of XUAR, create additional jobs and, accordingly, reduce the number of 

citizens wishing to join separatist and terrorist organizations.” (Craig & Simon, 

2015).  

 

WIN-WIN MODEL IN THE FRAMEWORK OF THE BELT-ROAD 

INITIATIVE AND CHINA PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR 

 

In this part of the research, we will try to put forward arguments 

regarding CPEC: Is it a win-win project for both Pakistan and China or is it a 

Chinese hegemonic project.  

 

Positive Economic Aspects 

The China-Pakistan Economic Corridor is advantageous in many ways 

for both Pakistan and China, combining the geo-strategic and geo-economic 

importance of both countries with the financial and diplomatic relations that 

have developed over time (Raza et al. 2018:2). China uses shuttle diplomacy in 

the most appropriate way on many states in the world (ABDURAHMANLI 

2021). The China-Pakistan Economic Corridor will continue to develop 

common and beneficial infrastructure while meeting the economic interests of 

both countries. In the strategic context, CPEC is broadly committed to 

Pakistan's security and will contribute to the development of partnership at the 

strategic level (Ali et al. 2017:206-208). With the China-Pakistan Economic 

Corridor, Gwadar has become the intersection point of a major supply and 

demand market, it can be said that the Port of Gwadar, which connects China 

and Central Asia to the Arabian sea, will play a vital role in rebuilding Pakistan. 

In addition, the Port provides an excellent opportunity for the development of 

poor provinces such as Gilgit Baltistan and Baluchistan (Makhdum et al. 2018). 

Pakistan uses Chinese capital coming through the China Pakistan 

Economic Corridor to develop the necessary infrastructure and increase power 

generation capacity. This will help Pakistan to become a commercial hub with 

a huge income stream and job opportunities. The China-Pakistan Economic 

Corridor creates tens of thousands of jobs and long-term annual income 
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streams. While Pakistan primarily conducts its maritime trade using the ports 

of Karachi and Bin Qasim, the development and accessibility of Gwadar 

supports Pakistan's maritime trade, significantly reducing congestion at the 

ports of Karachi and Bin Qasim. Corridors also encourage multisectoral 

economic cooperation in terms of capital, trade, industry, and energy 

(Irshad,2015). 

 

Negatives Economic Aspects 

With the China Pakistan Economic Corridor, Chinese exporters can offer 

better services and cheaper goods, negatively impacting Pakistan's exports in 

the middle east and gulf countries and could badly effect Pakistan's GDP. 

Pakistan could be adversely affected by the flow of direct investment from 

China to Pakistan in local companies. China-Pakistan economic corridor 

requires resources such as oil and natural gas to complete large-scale projects, 

but the Pakistani market cannot adapt to the increasing demand for the 

resources needed for these projects. Chinese companies often bring Chinese 

workers as well, which will increase the number of Chinese going to Pakistan 

and ultimately minimize job opportunities for Pakistani nationals 

(Bhattacharya, 2015). The China-Pakistan economic corridor has provided 

Pakistan with a significant advantage by offering $46 billion in 51 deals in 

2015. In this regard, only $6 billion has been allocated for the development of 

Gwadar. 5 billion dollars has been reserved for the Lahore metro and the 

construction of the Karachi-Peshawar railway line. In response to the 

extraordinary energy crisis in Pakistan (Ali et al., 2018), it has prepared a 

budget of approximately $33.8 billion for sustainable energy production but 

China has terminated these commitments for security reasons. For example, in 

January 2015, Chinese investors stopped the 6600 MW power plant in 

Baluchistan, and work on five projects for 6600 MW generation in Punjab came 

to a standstill. Pakistan's energy sector therefore still faces $5 billion in debt. 

Six thermal projects have been launched under the CPEC framework, but there 

are serious concerns about whether these projects will be successful. In CPEC 

projects, it is recommended to establish various power plants in Pakistan to 

solve the energy problem (Makhdoom et al. 2018: 43). These projects would 

produce 60% of Pakistan's production capacity. The impact of the China-

Pakistan Economic Corridor on Pakistan's exports is also inevitable. As 

bilateral trade with CPEC will increase, imports will also increase. This in turn 

can bring in foreign exchange flows that will cause the devaluation of the 

Pakistani currency. 

 

Positive Political Aspects 
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Pakistani Ex-Prime Minister Nawaz Sharif introduced new economic 

reforms in 2013. He tried to take various steps to overcome the stagnation and 

high unemployment in the market. An important decision to consider in this 

context is the removal of trade barriers. 

With this decision, Pakistan was trying to establish a strong industry and 

increase its electricity production capacity (Boni & Adeney, 2020: 447). In 

addition, the government has embarked on a path to building a market 

economy. The state leads to the privatization of the market by introducing new 

reforms (Ahmad, 2017). While these initiatives were continuing, Imran Khan 

took office as the new Prime Minister of Pakistan and tried to further strengthen 

bilateral relations with China. However, Pakistan's domestic politics is also and 

equally important for the well-being of the corridor. The country's political 

framework has never been more stable. China is absolutely not meddling in 

Pakistan's domestic politics, Pakistan's stability is essential for the success of 

China-Pakistan Economic Corridor. 

 Pakistan was established as a democratic country in 1947, but for 73 

years, the army took power by imposing 4 coups. The last coup was carried out 

by the Chief of the General Staff, Pervez Musharraf. With the resignation of 

General Pervez Musharraf in 2008, the last military regime came to an end 

(Shah & Zubair, 2020:169) and respectively Pakistan People's Party (PPP), 

Muslim League party PML-N and Pakistan Justice Movement came to power 

with general elections. For the first time, the government completed its mandate 

without a military coup. This shows the progress of democracy in Pakistan. 

With the China-Pakistan Economic Corridor, Pakistan has gained a strong 

friend like China in the region. China's membership in the UN security council 

has always given Pakistan an advantage in the international arena. However, 

relations between Pakistan and India are getting worse and worse. The 

friendship between China and Pakistan is very important in this context. 

 

Negatives Political Aspects 

The threat faced by the economic corridor is seriously damaging, 

weakening it socially and politically. One of these threats is the terrorist events 

that have long affected Pakistan's security and internal power (Hamid & 

Khan,2020: 216-217). When the Musharraf regime (1999-2007) chose to 

support the US-led War on Terror against the Taliban and Al Qaeda, terrorist 

organizations began systematically targeting security personnel, ordinary 

citizens, and strategic facilities. As a result, more than thirty thousand 

Pakistanis lost their lives. 
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Pakistan has accelerated its fight against terrorism by organizing military 

operations with the start of the China-Pakistan Economic Corridor 

(Hussain,2019:139-140). 

The China Pakistan Economic Corridor is of vital importance to 

Pakistan, so engineers, workers and other related infrastructures are the main 

targets of terrorist organizations and separatist movements. Chinese workers 

working in Pakistan have been repeatedly attacked and killed. For example, in 

May 2016, a separatist terrorist group of Sindh attacked Chinese engineers 

working in Karachi. Likewise, in September, Baloch rebels killed two Chinese. 

The port of Gwadar is the center of the China-Pakistan Economic Corridor for 

China and it is clear that the security situation of this region will take a long 

time to stabilize, which seriously worries China. Although the China-Pakistan 

Economic Corridor provides Pakistan with an economic advantage, the security 

risk of terrorism and separatist movements is increasing. CPEC will increase 

personal well-being and bring long-term success and stability throughout the 

country. The Pakistani government has also assured China that it will do 

everything to ensure the safety of workers. However, providing security along 

the corridor is increasingly difficult. Pakistan may have to use large numbers 

of troops to secure all these routes. Different political parties in Pakistan have 

different views on CPEC transport route planning. Every political party in 

Pakistan wants the China-Pakistan Economic Corridor to pass through the 

regions it belongs to, and for local people to take advantage of the corridor 

(Abid & Ashfaq, 2015). 

 

COCLUSION 

In This research paper we have tried to highlight the main advantages 

and disadvantages of the CPEC, as the results shown China is not showing any 

immediate threat to Pakistan. Until now it is a win-win project for countries. 

With CPEC Pakistan is getting investors from other parts of the world also. 

after renewal of Gwadar port will surely Pakistan will surely get benefit from 

it because the border boat is on a very strategically important point in Arabian 

Sea. With the road infrastructure and the trained infrastructure trade became 

less expensive and the distance between different cities inside Pakistan are 

interconnected with fast train routes and normal roads. China also invested in 

energy sector of Pakistan specially in nuclear energy sector through which 

Pakistan can get its much-needed energy supplies. After CPEC initiated 

Pakistani authorities give special interest in security of the country and the 

workers of CPEC that is why tourism sector also started to boost in Pakistan. 

Focusing on the economic aspects of CPEC in general, this research 

points to a strong positive impact. With the China-Pakistan Economic Corridor, 
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the future GDP growth rate of Pakistan, with nearly two million jobs added to 

the job market, the Belt-Road Venture and China-Pakistan Economic Corridor 

are a long-term strategy with potentially far-reaching implications for the 

world's economic growth. 

We believe the BRI will continue to attract political debate and research 

interest. It is estimated that the belt and road initiative will expand further over 

time and cooperation between countries will increase. 
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1.GİRİŞ 

SSCB-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin 1900’lü yıllardan 

1988 yılına kadarki demografik değişim politikaları neticesinde Azerbaycan’ın 

Karabağ bölgesi ve onun etrafında yaşayan Ermenileri kışkırtmasıyla bölgeye 

yerleştirilen Ermeniler tarafından Azerbaycan karşıtı ayaklanmalar başladı. 

SSCB’nin politikasının bir sonucu olarak, 1988 yılının Kasım-Aralık ayında 

Bakü'de 20. yüzyılın ilk büyük Sovyet karşıtı halk hareketi Azerbaycan'da 

gerçekleşmiştir. 1988 yılının 17 Kasım tarihinde Bakü'nün ana meydanı olan 

Azatlık Meydanı'nda eski adıyla Lenin Meydanı olarak bilinen Azerbaycan 

halkının uzun soluklu mitingleri başlamıştır. Azatlık söyleyişleri başlayan 

mitingler 17 Kasım 1988 tarihinde başladı ve 1989 yılına kadar sürdü. Bu 

hareket Azerbaycan’ın bağımsızlığına giden büyük bir yolun başlangıcı 

niteliğindeydi. 

Azerbaycan'da başlayan bu mitingler bir ulusal kurtuluş hareketi olarak 

dünya devletleri tarafından nitelendirilmekteydi ve Cumhuriyetin 

bağımsızlığının ana unsuru olarak kabul edilmektedir. 1989 yılında Azerbaycan 

halkı "Yılın halkı" olarak ilan edilmesi olayı yaşanmıştır. 25 Aralık 1989 

tarihinde Newsweek dergisinin sayısının ön kapağında "Özgürlüğü savunan, 

Yılın İnsanları" yazıyordu. Derginin ön görselinde ise Bakü'nün Azatlık 

meydanındaki insanları resmi gösterilmiştir ve üzerinde "Yılın İnsanları" 

yazmaktadır. Fakat Newsweek dergisinde Azerbaycan'ın "Yılın Milleti" ilan 

edilmesi veya genel olarak Azerbaycan hakkında hiçbir şey yazılmadığını 

söyleye biliriz. Dergi 1989 yılında dünya çapında protestolara katılan herkesi 

genel olarak "Yılın İnsanları" ilan etti ve belirtilen o sayıda Polonya, Çin, 

Macaristan, Baltık ülkeleri ve Almanya ile ilgili yazılar yer almaktaydı. Fakat 

Azerbaycan’a dair herhangi bir kelime dahi edilmemişti sadece derginin 

kapağındaki fotoğraf, Bakü'deki protestonun varlığını ifade ediyordu. Bu 

fotoğrafın seçilme sebeplerine baktığımız zaman ise, Bakü fotoğrafında gerek 
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insan kitlesini gerekse de komünizmin ana figürlerinden biri olarak bilinen 

Lenin'in heykelini içermesiydi. Bakü'deki mitinglerdeki insan sayısı 

bakımından dünyanın en büyükleri arasında yer almasıdır. 17 Kasım 1990 

tarihinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Şurasının ilk oturumu yapılarak 

Özerk cumhuriyetin adından "Sovyet" ve "sosyalist" kelimeleri çıkarılmış ve 

İmparatorluğun henüz tarihten silinmediği bir dönemde, Nahçıvan'ın adından 

"Sovyet" ve "Sosyalist" kelimelerinin çıkarılması, bağımsızlığımıza kavuşma 

yolunda çok büyük bir tarihi adımdı diyebiliriz.  

Azerbaycan’ın Umum milli lideri Haydar Aliyev, milli devletimizin 

ihyasına yönelik ilk büyük adımı atmış oldu. Ulu önder Haydar Aliyev'in 

başkanlığındaki tarihi oturumda Özerk Cumhuriyetin devlet sembolleri konusu 

da tartışılmış ve Halk Temsilcilerinin düşünce ve görüşleri alınmasının 

ardından üç renkli bayrağın devlet sembolü olarak kabul edilmesine ilişkin 

teklif sunulmuştur. Böylelikle Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin üç renkli 

bayrağının resmi devlet bayrağı olarak karar veren kurul, onun devlet bayrağı 

olarak kabulü için Azerbaycan Yüksek Sovyet’ine dilekçe verdi. Böylece millî 

dirilişten bağımsızlığa giden o tarihi yolun başlangıcı atılmış oldu. 

1991 yılının 18 Ekim tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet 

bağımsızlığının yeniden tesis edildiği açıklandı. Kısa sürede Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için gerçek bir tehdit oluşturan SSCB askeri 

birlikleri Azerbaycan'dan çıkartıldı.  
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Şekil 14: 1988 yılı 17 Kasım 

Kaynakça: ( https://turkbirligi.com.tr/17-kasim-azerbaycanin-milli-

dirilis-gunu-kutlu-olsun/)  

18 Ekim 1991 yılında Azerbaycan devlet bağımsızlığını yeniden 

kazandıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsız bir dış politika 

yürütmektedir. Bu politika, Azerbaycan'ın devletçiliğini düzenli olarak 

güçlendirmeyi ve geliştirmeyi ve ulusal çıkarları korumayı hedeflemektedir. 

Azerbaycan dış politikasını, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne 

saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri dahil olmak üzere uluslararası hukuk 
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normları ve ilkeleri temelinde inşa etmiştir. Kabul edilen bu ilkelerin 

önderliğinde ve uzun vadeli ulusal çıkarlara dayalı olarak Azerbaycan'ın dış 

politikası, başta Ermenistan Cumhuriyeti tarafından kendisine yönelik saldırı 

olmak üzere cumhuriyetin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne 

ve ulusal güvenliğine yönelik tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması hayati ana 

amacına hizmet etmektedir. Nitekim bölgesel düzeyde, bölgede barış ve 

istikrarın sağlanması, büyük ulaşım ve işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi 

gibi stratejik hedeflere ulaşılması Azerbaycan dış politikasının temel 

önceliklerinden biridir. Küreselleşen modern dünyada Azerbaycan halkının 

çıkarlarının daha etkin korunması adına ülke ekonomisinin kalkınması için 

çeşitli projelere yabancı yatırımların çekilmesi Azerbaycan'ın dış politikasında 

müstesna bir öneme sahiptir. Demokratik ilerleme yolunu seçen Azerbaycan, 

diğer komşu ve komşu olmayan devletlerle hem ikili hem de çok taraflı olarak 

çeşitli alanlarda eşit ve karşılıklı yarara dayalı ilişkiler kurma ve geliştirme 

ortak hedefini tam olarak gerçekleştirmeye kararlıdır. Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarının korunmasına hizmet eden dış politika 

rotasının geliştirilmesi ve uygulanması tamamen ulusal lider Haydar Aliyev'in 

adıyla bağlantılıdır. Güçlü devlet düşüncesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 

uluslararası ilişkilerinin doğru bir şekilde kurulmasını sağlamıştır. 

Bağımsızlığını yeni kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti, Hazar havzasının 

dünyaya açılmasının ilk başlatıcısı oldu. Azerbaycan, petrol ve gaz 

kaynaklarının işletilmesini ekonomik kalkınmanın ana unsuru ve ülkenin 

güvenliğine, egemenliğine ve bağımsızlığına hizmet eden önemli bir koşul 

olarak görmektedir. "Asrın Sözleşmesi’nin (1994) imzalanmasından sonraki 

dönemde Azerbaycan'ın hidrokarbon yataklarının geliştirilmesine ilişkin 

anlaşmalar imzalandı ve bunların uygulanması yönünde büyük çalışmalar 

yapıldı. ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Norveç, Rusya, Suudi Arabistan, 

Türkiye, Japonya ve diğer ülkelerin şirketleri ile yapılan bu anlaşmalar 

cumhuriyete büyük miktarda yatırım ve gelir getirdi. Azerbaycan hükümetinin 
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başta Batılı olmak üzere yabancı şirketleri Hazar Denizi'ndeki enerji projelerine 

çekmeyi amaçlayan "petrol diplomasisi" pratik faydalarını sağlıyor (Republic 

Haber sitesi 2016). 

2.Azerbaycan Dış Politikasının Temel İlkeleri  

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dış politikasının ana ilkeleri 12 Kasım 

1995'te kabul edilen Anayasa'da ve ulusal lider Haydar Aliyev'in 

konuşmalarında yansıtılmıştır. Ülke Anayasasının 10. Maddesi, Azerbaycan'ın 

dış politikasının temel ilkesinde, Azerbaycan'ın diğer devletlerle ve dış 

dünyayla ilişkilerini, ülke çıkarlarını gözeten uluslararası hukuk normları ve 

ilkeleri temelinde inşa etmesi olduğunu belirtmektedir. Ülkenin yüksek 

kanunlarına uygun olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti dış politikasını belirli 

alanlarda uygularken belirli ilkelere dayanmaktadır. Bu, Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin dış politika seyrinin özelliklerini karakterize eden işaretlerden 

biri şeklindedir. Bu nedenle, ülkenin dış politikası belirli ilkelere siyasi, 

ekonomik, kültürel ve diğer alanların doğmasına rehberlik eder. Örneğin, 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin siyasi düzeydeki dış politikasının özü, 

uluslararası hukukun norm ve ilkeleriyle düzenlenen medeni devletlerarası 

ilişkilere saygı duymak, uluslararası, bölgesel ve devletler arası çatışmaları 

barış ve müzakere yoluyla çözmek, tüm devletlerin egemenlik haklarına saygı 

duymak, bunula birlikte kendi devlet sınırları ve toprak bütünlüğü korumak 

şeklindedir. Buna bağlı olarak, ekonomik alanda dış politikanın temel özü, 

karşılıklı yarar sağlayan iş birliği, ekonomik çıkarların uzlaştırılması ve 

uyumlaştırılması, karşılıklı güvenlik mekanizmasının oluşturulması ve bunun 

korunması ülkenin dış diplomasi politikaları çerçevesinde şekillenmektedir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kültürel alanda dış politikasının özü, 

devletler arası ilişkileri ve iletişimi, manevi kaynakların serbest ve demokratik 

değişimini, diğer ulusların kültürel ve manevi mirasına saygı duymayı vb. diğer 

negatif unsurları engelleyen tüm kısıtlamaları ortadan kaldırmayı içermektedir. 
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Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dış politikasının kendine has özellikleri vardır. 

Azerbaycan’ın Dış politikasını karakteristik bir özelliği ise, Azerbaycan'ın 

uluslararası ilişkiler sisteminin aktörleri arasındaki ilişkilerin gelişme yönlerine 

ve dinamiklerine uygun olarak pragmatik ve dengeli bir dış politika uygulaması 

ve komşu ülkelerle yakın ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine büyük 

önem vermesidir diye biliriz. 

Bölge devletlerinin yanı sıra, Azerbaycan Cumhuriyeti dış politika 

dengelerinin belirlenmesinde uluslararası ilişkiler sisteminin mevcut durumunu 

ciddi şekilde etkileme kabiliyetine sahip güçlü devletlerle karşılıklı kazanç 

ilişkilerine ve iş birliğine dayalı ilişkiler kurulmasına, dış politika uygulanırken 

bölgedeki çıkarlarını gözetilmesine ve bu çıkarları Azerbaycan devletinin 

ulusal çıkarlarıyla uzlaştırmaya büyük önem vermektedir. Azerbaycan 

Cumhuriyeti dış siyaset stratejisini yukarıda ifade edilen bu esaslara göre 

belirlemiş ve başarıyla uygulamaktadır. Bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren 

ve umum millî lider Haydar Aliyev'in yeniden iktidara gelmesine kadar olan 

dönemden farklı olarak, sonraki aşamada uygulanan dış politika ilkeleri dünya 

kamuoyu tarafından büyük beğeni topladığını söyleye biliriz. Böylelikle 

Azerbaycan Cumhuriyeti gelişimini çoğulcu demokrasi ilkelerine dayalı yasal 

devlet inşası yoluna yöneltmiştir. Buna göre, ülkenin dış politikası, uluslararası 

uygulamanın tüm ilerici ilkelerine dayanmaktadır ve dış politikada modern, 

medeni uluslararası normları dünyaya yansıtmaktadır. 

Böylece Azerbaycan Cumhuriyeti, modern uluslararası güvenlik 

sisteminin temeli olan uluslararası hukukun norm ve ilkelerine dayalı bir dış 

politika rotası uygulamaktadır. Bu nedenle Azerbaycan'ın uluslararası dünya ile 

ilişkilerinde ve karşılıklı ikili devlet ilişkilerinde, belirlediği dış siyasi rotaya 

uygun olarak dünya devletlerinin toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve 

egemenliğine saygı duymak ve iç işlerine karışmamak temel ilkelerini 

benimseyerek hareket etmeyi önceliğini her zaman korumaktadır. Azerbaycan, 
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uluslararası ilişkiler sisteminin tüm aktörleri ile ilgili olarak gerek askeri 

gerekse ekonomik potansiyelleri gerekse de topraklarının ölçeği ne olursa 

olsun, dünya devletlerinin egemen eşitliği ilkesine dayanan tamamen bağımsız 

bir dış politika uygulamaktadır (Babaoğlu, Hikmet 2015). 

 

 

Şekil 15: Diplomasi 

 

3.Azerbaycan Dış Politika Çizgisi  

Günümüzde her ülkenin kalkınması ve güvenliği, modern zamanların 

karmaşık uluslararası ilişkiler ve küreselleşme sistemindeki bir dizi stratejik 

faktöre bağlıdır. Aynı zamanda en önemli faktör iç ve dış politikanın ulusal 

çıkarlara, küresel zorluklara ve gerçeklere ne kadar uygun olduğudur. Mevcut 

gerçekler, sosyo-politik istikrarın tesis edilmesini, ülkenin uluslararası 

konumunun güçlendirilmesini, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini ve 
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çok taraflı ilişkilerin etkinliğini stratejik öncelikler olarak belirleyen devletlerin 

hedeflenen stratejik hedeflere ulaştığını göstermektedir. Kuşkusuz buradaki asıl 

nokta, hükümetin siyasi gidişatının ulusal ve devlet çıkarlarına uygun olması 

ve doğru stratejik rotanın yani iç ve dış politikanın modern zorluklara uygun 

olarak uygulanmasıdır. 

Ulusal çıkarlara dayalı çok yönlü, dengeli bir dış politika rotasına sahip 

olan Azerbaycan'ın Güney Kafkasya bölgesinin lider devleti olmasının yanı sıra 

modern uluslararası ilişkiler sisteminde güvenilir bir ortak olarak kabul 

edildiğini vurgulamak gerekir. Ülkemiz, ulusal çıkarlar doğrultusunda 

yürütülen dış politika sayesinde gerek ikili ilişkiler gerekse uluslararası 

kuruluşlar çerçevesinde etkin ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği ilişkileri 

oluşturmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yeni 

Azerbaycan Partisi'nin (YAP) 6. Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dış politika 

çizgisinin sonuna kadar haklı olduğunu belirterek, aşağıdaki ifadeleri 

kullanmıştır: 

 

 "Azerbaycan bugün Türkiye tarafından büyük sempatiyi hak eden bir 

ülke olarak biliniyor. Uluslararası toplumda bize arkadaş olan devletlerin 

sayısı artıyor ve bununla birlikte bize destek olan ülke halklarında sayısı 

artıyor. Bunu kanıtlamak için bir örnek vermek yeterli, o da 155 ülkenin BM 

Güvenlik Konseyi üyeliğine adaylığımızı desteklemesi. Bu, uluslararası 

dünyanın mutlak çoğunluğudur. Bizler dış politikamızla bu desteği kazandık. 

Bu politika uluslararası hukuka ve adalete dayanmaktadır. Bu iki önemli ilke 

bizim için her zaman temel olmuştur. Biz bu ilkelere bağlıyız. Bu ilkeler bir 

bütün olarak uluslararası ilişkilerin düzenlenmesinde geçerli olmalıdır."  
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Azerbaycan'ın dış politikası ise bağımsızlık ve egemenlik ilkelerine 

dayanmaktadır. Ülkenin dış siyasi ilişkilerini, siyasi, ekonomik, askeri, insani 

ve diğer alanlardaki müttefiklerini, işbirliği yapacağı ülkeleri ve uluslararası 

kuruluşları cumhurbaşkanlığının dış politika çizgisi kapsamında belirleyerek 

seçim yapmaktadır. Azerbaycan, devlet çıkarları ve karşılıklı yarar ilkeleri 

temelinde çeşitli alanları kapsayan işbirliği ilişkileri yürütmektedir. 

Azerbaycan’ın dış politikasında ikili ve çok taraflı ilişkilerin altında yatan 

stratejik unsur, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak ve güvende tutmayı 

hedeflemektedir. Azerbaycan, uygulanan tüm stratejik öneme sahip projelerde 

bağımsız siyasi iradesinin temelinde  ise ulusal çıkarlara uygun olarak temsil 

etmekte ve Azerbaycanla işbirliği yapmak isteyen diğer tüm devlet ve 

kuruluşlar kesinlikle Azerbaycan'ın çıkarlarını dikkate almakta ve böyle 

stratejik hareket etmektedirler. Azerbaycan Cumhurbaşkanının Azerbaycan’ın 

dış politkası ile ilgili konuşmasında aşağıdaki bu noktalara değinmiştir (Nurlan 

QƏLƏNDƏRLİ 2018): 

 

 “Bugün uluslararası arenada her konuda söz sahibiyiz. Neden? Niye? 

 Tabii ki, güçlü siyasi irade sayesinde, cesur politika nedeniyle, ama aynı 

zamanda finansal yeteneklerimiz nedeniyle. Eğer bu imkanlara sahip 

olmasaydık, bazı ülkeler gibi yabancı bağışçılara bel bağlasaydık, zavallı, sefil 

Ermenistan gibi burada dilenmiş olsaydık, o zaman elbette bağımsız bir 

politika yürütemeyebilirdik veya bu imkanlar ellerimizden alınabilirdi. 

Dolayısıyla ekonomik gücümüz ve mali kaynaklarımız siyasi bağımsızlığımızı 

güçlendirmektedir"  
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Şekil 16: Siyaset bir Satranç Sanatıdır. 

4.Azerbaycan Cumhuriyetinin Dış İlişkileri 

Coğrafi olarak Batı ile Doğu'nun kesiştiği noktada, jeopolitik konumu ile 

dünyanın karmaşık ve hassas bir bölgesinde yer alan Azerbaycan için dış 

politikanın doğru tanımlanması ve uygulanması hem geçmişte hem de 

günümüzde istisnai bir öneme sahiptir. Nitekim uzun bir tarihe sahip 

medeniyetler genelde jeopolitik ve jeoekonomik çıkarların kesiştiği stratejik 

yaklaşımlarda çoğu zaman sekteye uğrar ve yok olur. Fakat uzun bir tarihi 

geçmişe sahip Azerbaycan, ulusal çıkarlarını ve bölgede lider devlet statüsünü 

korumasının yanı sıra, Batı devletleri, İslam ülkeleri, Türk dünyası ve Bağımsız 

Devletler Topluluğu'nun siyasi, ekonomik ve kültürel alanları ile karşılıklı 

yarara dayalı ilişkiler kurmakta ve uluslararası işbirliğini ve eşit ortaklık 

ilişkilerini genişletmeye devam etmektedir. Bugün Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin siyasi ve ekonomik potansiyeli artmış, bölgede söz sahibi bir 

devlet haline gelmiş, uluslararası "siyasi sahne"deki itibarı ve konumu daha da 

güçlenmiştir. Ululsararası hukukta var olan bir çok diplomasi türünün siyasi 

arenada uygulanma türlerine dikkat edersen Azerbaycan 44 günlük savaşta 
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insani, uzlaşmacı diplomasi, zirve diplomasisi ve mekik diplomasisi türleri en 

iyi şekilde yönetmiştir (ABDURAHMANLI 2021). Halihazırda Azerbaycan 

Cumhuriyeti dünyanın bir dizi prestijli uluslararası kuruluşuna tam üyeliği 

kabul edilmiş bir ülkedir.Nitekim belirtmek gerekiyorki Azerbaycan 

Cumhuriyeti dünyanın 177 ülkesiyle diplomatik ilişki kurmuş ve 

Azerbaycan'da 80'den fazla yabancı ülkenin büyükelçiliği ve konsolosluğu 

aktif şekilde faaliyet göstermektedir. 

Elverişli bir coğrafi konumda bulunan Azerbaycan, Batı ile Doğu, Kuzey 

ve Güney ülkelerini birbirine bağlayan İpek yolu üzerindeki en kısa ulaşım ve 

enerji koridoruna sahip olup, diğer devletler içinde jeopolitik konumlu stratejik 

bir öneme arz eden müttefik ülke niteliğini taşımaktadır. Stratejik öneme sahip 

enerji ve ulaşım-haberleşme projelerinin uygulanması sonucunda Azerbaycan, 

Avrupa enerji güvenliği mimarisinde önemli bir yer tutmaktadır. Dinamik 

olarak gelişen Azerbaycan, bugün sınır ötesi projelerin ana yürütücüsüdür. 

Azerbaycan tarafından yabancı ülkelerin ekonomisine yapılan yatırımlar bölge 

ülkelerinde olumlu yönden daha fazla telaffuz edilmektedir ve buda 

Azerbaycan’ın Soft Power yani Yumuşak Güç diplomasisini en iyi şekilde 

uyguladığı görülmektedir. Küresel düzeyde jeopolitik ve jeoekonomik 

süreçlerde dikkatleri Azerbaycan'a çeken unsurlardan biri, dünyanın önde gelen 

devletlerinin üye olduğu NATO ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün 

(CSTO) siyasi ve ekonomik çıkarları için stratejik bir bölgede yer almasıdır. 

Nitekim Kafkasya bölgesi Batı ile Rusya arasındaki çatışma merkezlerinden 

biridir. Resmi Bakü, Azerbaycan'ın süper güçler arasındaki askeri-politik ve 

ekonomik çatışmalarda tarafsız olduğunu ve topraklarının komşu devletlere 

karşı kullanılmayacağını kesin bir dille ifade etmesine rağmen, halen bu 

mücadelenin çeşitli tezahürleriyle, baskı, anbargo ve tehditlerle karşı 

karşıyadır. 
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Her zaman ulusal çıkarlarını, bağımsız ve dengeli dış politika ilkelerini 

esas alan Azerbaycan, bölgede kendisi ile birlikte müttefik olan devletlerinde 

gelişmesi ve ortak çıkarların tatmini için ülkeyi bir barış ve işbirliği yeri haline 

getirmeyi başarmış, uluslararası ilişkilerde de hak eşitliğine dayalı işbirliği 

modellerine öncelik vermiştir. Azerbaycan'ın çok vektörlü ve dengeli dış 

politika stratejisi, öncelikle bölge ve Batı ülkeleri ile sağlıklı ilişkilerin 

geliştirilmesini ve tüm devletler ve koalisyonlarla karşılıklı yarar sağlayan 

işbirliğinin kurulmasını öngörmektedir. Çok vektörlü bir dış politika rotası 

uygulayan Azerbaycan Cumhuriyeti, kendisini çok sayıda tehditten büyük 

ölçüde korumayı, ülkede istikrarı sağlamayı ve dünyanın birçok ülkesiyle eşit 

şekilde ortaklık ilişkileri kurmayı başarmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti 

bağımsız bir devlet olarak aşağıda ismi geçen bir dizi uluslararası kuruluşun 

üyesi veya  kuruluşlarda işbirliğinin geliştirilmesi için gözlemci veya destekçi 

ülke konumundadır (Azerbaijan.az Resmi Sitesi 2020). 

Azerbaycan’ın üye olduğu kuruluşlar: 

• Birleşmiş Milletler Teşkilatı - UNO,  

• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı – AGİT, 

• Bağlantısızlar Hareketi - Bağlantısızlık Hareketi - NAM, 

• İşbirliği. Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi - CCTSS,  

• Avrupa Konseyi - CE,  

• İslam İşbirliği Teşkilatı - OIC,  

• UNESCO,  

• ISESCO,  

• Bağımsız Devletler Topluluğu - CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu - 

CIS), 

 Azerbaycan’ın çok taraflı diplomatik ilişkilerin genişletilmesi, aynı 

zamanda gözlemci veya destekçi olduğu kuruluşlar: 
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• NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü),  

• Avrupa Birliği - AB,  

• Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonu gibi  

 

5. Dış Politika Diplomasi ve Multikulturalizm  

Azerbaycan'da çok kültürlülüğün, hoşgörünün ve dini hoşgörünün devlet 

politikası düzeyinde gelişmesinin temeli, ülkenin eski devlet tarihi ve bu 

geleneklerin gelişmesidir. Tarihsel geleneklere bakarsak, Azerbaycan 

topraklarında yaşayan diğer etnik halkların ve dini grupların temsilcilerinin 

temsilini içeren bu siyasi davranışın ister Safevi devleti olsun, ister 19. yüzyılın 

aydınlanma dalgası ister 20. yüzyılda veya Halk Cumhuriyeti döneminde, 20. 

yüzyılın sonunda Ulusal lider Haydar Aliyev tarafından devlet ideolojisi bir 

forma dönüştürüldü. Nitekim ülkede yabancı halklara karşı hoşgörü ve çok 

kültürlülük gelenekleri her zaman vardı. Azerbaycan çok kültürlülüğünün 

siyasi temelleri, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın maddelerine, yasama 

kararlarına, kararnamelerine ve emirlerinden almaktadır. 

Mevcut ulusal-kültürel çeşitlilik ve etnik-dini hoşgörü ortamı, onu çok 

etnikli, çok dinli bir ülke olarak küresel ölçekte kültürlerarası diyalog için eşsiz 

bir yer haline getirdi. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kültürel, dilsel ve 

etnik çeşitliliğin korunmasını amaçlayan ve başarıyla uygulanan devlet 

politikası, çokkültürlülük alanında yüzyıllar boyunca biriken büyük tarihsel 

deneyimin özel bir özen ve zenginleştirilmesini ve ayrıca çokkültürlülüğün 

güçlendirilmesi halende devlet politikası kapsamında devam etmektedir. Ülke 

politikası kapsamında da ülkedeki Sivil Toplum Kuruluşlarını uluslararası 

kuruluşlarla birlikte bu yönde benzersiz başarıların geliştirilmesine teşvik 

edilmesi en iyi örneklerdendir. 
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Bugün Azerbaycan, iki farklı medeniyet arasında köprü rolü oynayarak 

Doğu ve Batı yarımkürede nüfuzunu güçlendiriyor. Bu fikir, devletin dış 

politikasının gidişatına yeterince yansımıştır. Bugün Azerbaycan BM, AGİT, 

Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü, GUAM gibi prestijli kuruluşların 

tam üyesi olarak, Avrupa Birliği'nin yürüttüğü "Doğu Ortaklığı" projesi 

kapsamında Avrupa entegrasyon sürecini başarıyla sürdürüyor. 

Çokkültürlülüğün ABD, İsveç, Avustralya, Kanada modeli gibi farklı 

modelleri olmasına rağmen Azerbaycan'ın dünyaya sunduğu model birçok 

ilerici ülke tarafından memnuniyetle karşılanmakta ve örnek olarak 

kullanılmaktadır. Bu model tarihsel köklere bağlı olduğu için daha istikrarlıdır. 

ABD Senatosu ile Utah ve Oregon eyaletlerinin Temsilciler Meclisi tarafından 

Azerbaycan'ın hoşgörü modelini öven geniş bir deklarasyonun kabul edilmesi, 

bahsedilenlerin açık ve net şekilde bir örneğidir. Günümüzde çok kültürlülüğün 

alternatifi kalmamış olup, manevi değerler açısından ülkemizin bu alanda lider 

konuma gelmesi ve dünya halkları için paha biçilmez bir örnek olarak kabul 

edilmesi gurur vericidir. Azerbaycan'ın hoşgörülü ve çok kültürlü gerçekliğini 

sadece Azerbaycanlıların değil, aynı zamanda yabancı bilim adamlarının, önde 

gelen bilim adamlarının, politikacıların ve öğrencilerin gözünden dünyaya 

sunmak olumlu bir gelenek haline geliyor. Bu amaçla Azerbaycan Cumhuriyeti 

Devleti ülkedeki Etnikler Arası, Çok Kültürlülük ve Din İşleri Müsteşarı 

tarafından 4 defa sanal yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.  

• Etnikler Arası, Çok Kültürlülük sanal konferansında aşağıdaki konular 

ele alınmıştır: 

• "Modern zamanlarda Azerbaycan'da sosyo-ekonomik ve manevi 

kalkınmanın uyumu",  

• "Çok kültürlü güvenlik",  

• "Yabancı üniversitelerde "Azerbaycan çok kültürlülüğü" konusunun 

öğretilmesi, 
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• Çok Kültürlülükte sorunlar ve perspektifler",  

• "Azerbaycan'a ilgi Azerbaycan sevgisine dönüşüyor ( Yerli ve yabancı 

öğrencilerin gözünden Azerbaycan çok kültürlülüğü) 

 Bu yuvarlak masaların materyalleri Azerice, Rusça ve İngilizce 

dillerinde basılarak yurt içinde ve yurt dışında Azerbaycan Diaspora 

Bakanlığınca ücretsiz şekilde dağıtılmıştır. İlavetende belirtilmesi gerek diğer 

husus ise Brezilya, Amerika, İtalya, Litvanya, Bulgaristan, Türkiye, Rusya, 

Gürcistan, Mısır, Ürdün ve diğer ülkelerden tanınmış bilim adamları, tanınmış 

kişiler ve öğrenciler sanal yuvarlak masa toplantılarına katılım sağlamıştır 

(Multikulturalizm Sitesi 2016). 

 

Şekil 17: Multikulturalizm 

Kaynak: (Azərbaycanın multikulturalizm modeli dünyaya nümunədir : 

https://sia.az/az/news/social/847039.html) 

SONUÇ: 

Sonuç olarak, Azerbaycan dünyadaki diplomatik dengeyi çokkültürlülük 

politikasıyla olumlu ve aktiv şekilde yürütmeye devam ediyor.  Azerbaycan’ın 
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Dış politikasını karakteristik bir özelliği olarak uluslararası ilişkiler sisteminin 

aktörleri arasındaki ilişkilerin gelişme yönlerine ve dinamiklerine uygun 

şekilde pragmatik ve dengeli bir dış politika uygulamasıyla komşu ve müttefik 

ülkelerle yakın ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine büyük önem 

vermiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti dünyanın 177 ülkesiyle diplomatik ilişki 

kurarak günümüzde 80'ın üzerinde yabancı ülkenin büyükelçiliği ve 

konsolosluğu aktif şekilde faaliyetlerini devam ettirmektedir. Azerbaycan'ın dış 

politikasının şekillendirerken bağımsızlık ve egemenlik ilkelerine dayalı 

şekilde hareket ederek kendi ülkesinin dış siyasi ilişkilerini, siyasi, ekonomik, 

askeri, insani ve diğer alanlardaki müttefiklerini, işbirliği yapacağı ülkeleri ve 

uluslararası kuruluşları belirli hedeflerle çerçivesinde cumhurbaşkanlığının dış 

politika çizgisi kapsamında  politik siyasetini yürütmektedir. Azerbaycan, 

müttefik olduğu ülkelerle kendi devlet çıkarlarını ve karşılıklı yarar ilkeleri 

temel hedef protetipi olarak belirleyerek çeşitli alanları kapsayan işbirliği 

ilişkileri yürütmeye devam etmektedir.  

Azerbaycan’ın dış politikasında ikili ve çok taraflı ilişkilerin altında 

yatan en büyük stratejik unsur ise, ülkenin ulusal çıkarlarını göz önünde 

bulundurarak korumak ve güvende tutmayı hedeflemek şeklindedir. 
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 GİRİŞ 

Krizler, hemen her türlü ekonomik modelin deneyimlediği, modelin 

açıklarını, eksikliklerini veya aksaklıklarını ortaya koyan bir durumdur. 

Krizler aniden ortaya çıkarlar ve kendini ortaya çıkaran unsurların 

etkinliğine, piyasanın yapısına ya da bu dönemde uygulanan politikalara 

göre etki alanları değişmektedir.  

Krizler genel olarak reel sektör krizi ve finansal krizler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Reel sektör krizleri mal ve hizmet piyasalarında yaşanan 

buhranları anlatmaktadır ve enflasyon, deflasyon, işsizlik, stagflasyon gibi 

reel sektörü ilgilendiren makroekonomik sonuçlar doğurmaktadırlar. 

Finansal krizler ise para piyasalarında yaşanan krizleri temsil etmektedirler. 

Finansal krizler, para krizleri, bankacılık krizleri, sistematik finansal krizler 

ve dış borç krizleri olmak üzere dörde ayrılmaktalar. Ancak 1980’lerden 

sonra yaşanan krizlerin çoğunun para krizleri olduğu görülmüş ve başta Paul 

Krugman olmak üzere ekonomistler bu krizleri açıklamaya yönelik yeni kriz 

modelleri ortaya atmışlardır (Durmuş, 2010). Bu modeller birinci nesil kriz 

modelleri (Kanonik Modeller), ikinci nesil kriz modelleri ve üçüncü nesil 

kriz modelleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır.  

Birinci nesil kriz modelleri temelde krizlerin daha makroekonomik 

temellere dayandığı durumları açıklamaktadır. Bu modele göre ekonomide 

yaşanan bütçe açıkları finansal sistemde bozulmalar meydana getirmektedir. 

Ortaya çıkan bütçe açıklarını kapatmak için hükümet para basma yoluna 

gitmektedir. Para basılması ülke parasının değerini düşürmekte, değeri düşen 

para birimi sabit döviz kuru politikasını bozmakta, bozulan sabit döviz kuru 

mekanizması sebebiyle de ülkede sermaye kaçışı yaşanmaktadır. Yaşanan bu 

sermaye kaçışına ek olarak da ülke içerisinde dövize yöneliş başlayacaktır. 

Dövize olan talebi karşılayabilmek adına merkez bankası piyasaya döviz 

sürecek ve bu döviz aktarımı ise merkez bankasının döviz rezervlerini 
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eritecektir. Bu spekülatif ortam ise krizin yaşanmasına sebep olacaktır. 

Krugman ile birlikte Salant ve Henderson’un da teoriye yaptıkları çalışma 

ile bu nesil modellerde fiyatların artacağına olan beklentinin enflasyonu 

tetiklemesi gibi makroekonomik sonuçların ortaya çıkacağı ortaya 

konmuştur (Durmuş, 2010). 

Ortaya atılan bir diğer teori ise Avrupa Döviz Kuru Mekanizması 

krizinin (ERM) ve 1994 yılında Meksika’da ortaya çıkan krizin birinci nesil 

kriz ile açıklanamamasının ardından ileri sürülmüştür. Bu kriz daha ziyade 

gri denebilecek ekonomik göstergelerin olduğu bir ekonomide ekonomiden 

beklentileri olan kesimlerin bu beklentilerinin fiili ekonomiyi etkileyerek bir 

kriz meydana getirmesidir. Yani bu krizin sebebi beklentilerin kendi 

kendilerini gerçekleştirmesidir (Çakmak, 2007). Diğer iki kriz türünün de 

1990’lı yılların ikinci yarısında ortaya çıkan krizleri açıklayamamaları 

sonucunda ise üçüncü nesil kriz modelleri ileri sürülmüştür. Bu kriz daha 

mikroekonomi alanında ortaya çıkan düzensizlikler ve sorunlar ile alakalıdır. 

Krugman’ın 1998 yılında ileri sürdüğü bu model, 1997 yılında Asya’da ve 

Latin Amerika’da yaşanan krizleri açıklamaya yöneliktir. Bu modelin 

açıkladığı krizler daha ziyade bir piyasada başlar ve diğer piyasalara bulaşır. 

Bu yaklaşıma göre bankacılık krizleri ile para krizleri birbirlerini etkileyerek 

krizin sektörler arasında dağılmasına sebep olur (Durmuş, 2010). 

Türkiye’nin 1994 ve 2018 yıllarında yaşadığı kriz birinci nesil kriz modeli 

ile açıklanabilmektedir. Bu sebeple diğer kriz modellerine çok 

değinilmemiştir. 

Türkiye 1980’de yaşadığı finansal serbestleşmenin ardından iki defa 

faiz indirimine gitmiş ve kriz yaşanmıştır. Faiz devletlerin piyasaya 

müdahale ettiği bir para politikası aracı olarak karşımıza çıkar. Ancak bu iki 

kriz döneminde uygulanan faiz indirimi krizin patlak vermesine ya da 

derinleşmesine sebep olmuştur. Bu sebeple politikaların uygulandığı mevcut 
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konjonktür ele alınıp faiz indiriminin neden krize sebep olduğu ya da krizi 

derinleştirdiği irdelenecektir. Bir politika uygulanırken uygun zamanda ve 

uygun koşullarda uygulanması doğru politikayı uygulamak kadar önem arz 

etmektedir. Bu anlamda faiz indirme politikasının uygulandığı bu iki durum, 

bu indirimin sebep ve sonuçları ele alınarak bu iki kriz dönemi 

anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Diğer bir deyişle bu politikanın bu iki kriz 

dönemi için uygun olup olmadığı incelenecektir. Faiz indirimi ile yaşanan 

süreç ortaya konmaya çalışılacak ve istenen faiz indirimi ile elde edilmek 

istenen sonuca (amaçlanan hedefe) değinilecektir. 

Daha önce bahsettiğimiz gibi bu iki krizde uygulanan ortak politika 

aracı olarak faizdir. Ancak faiz ekonomik sistemde büyük küçük birçok 

unsuru etkilese de sonuçların ele alınacağı önemli iki gösterge döviz kuru ve 

enflasyonundur. Bu sebeple bu krizlerin sonuçları genel hatlarıyla döviz kuru 

ve enflasyon başlığı altında incelenecektir.  

Her iki kriz döneminin de döviz kuru politikaları, verileri ve mevcut 

döviz kuru sistemi açıklanarak karşılaştırma yapılacaktır. 2018 krizinde 

uygulanan politikada, meydana gelen bu döviz kuru değişiminden 

faydalanmak amaçlanmıştır. Bu sebeple meydana gelen döviz kuru artışı ile 

hedeflenen politikalar ve sonuçlarına değinilecektir. 

Ele alınacak olan bir diğer gösterge de enflasyondur. Türkiye’nin kriz 

tarihinin neredeyse vazgeçilmez bir unsuru olan enflasyon, yine bu iki kriz 

döneminde meydana geliş süreçleri ve etkileri bakımından ele alınacaktır. 

Özellikle 2018 krizinde enflasyon ve faiz arasındaki nedensellik ilişkisi 

tartışmaya açılmıştır. Bu sebeple bir noktada faiz ile arasındaki nedensellik 

ilişkisinin de anlaşılabilmesi açısından da ele alınması önem arz etmektedir. 

 

1- BİR PARA POLİTİKASI ARACI OLARAK FAİZ 
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Devletler ekonomiye ve piyasaya müdahalelerini maliye ve para 

politikaları ile yaparlar. Bu politikaların uygulanışı sorunlara göre 

belirlenmektedir. Bir ülkenin ekonomisi iç piyasalarda sorun yaşıyorsa 

çoğunlukla maliye politikası, dış dengede sorunlar yaşadığında ise para 

politikası araçları daha başarılı sonuçlar vermektedir. Her iki piyasada da 

sorun yaşandığında ise bu politikaların ikisi birlikte uygulanmaktadır (Aslan, 

2015, s. 530)  Bahsi geçen teoriyi ileri süren Robert Mundell sorunlara göre 

uygulanması gereken politikaları şu şekilde kategorize etmiştir:  

Tablo 1: Mundell’in Tahsisler Kuralı 

Sorunlar/Politikalar         Maliye Politikası                  Para Politikası 

Enflasyon ve Dış Açık      Daraltıcı                                Daraltıcı 

Enflasyon ve Dış Fazla      Daraltıcı                                Genişletici 

İşsizlik ve Dış Açık           Genişletici                              Daraltıcı 

İşsizlik ve Dış Fazla           Genişletici                              Genişletici 

Kaynak: Nurdan Aslan, Makro İktisat, İstanbul, 2015 

Mundell’in Tahsisler Kuralı teorisine göre bir ekonomideki dış denge 

sorunu ile Merkez Bankası, iç denge sorunları ile ise hükümetler 

ilgilenmektedir (Aslan, 2015). Uygulayan merciler farklı olsa da, para ve 

maliye politikalarının, amaca yönelik uygun araçlar seçilerek ve eşgüdümlü 

şekilde uygulanması gerekmektedir.  

Faiz ülkelerin merkez bankalarının uyguladığı bir para politikası 

araçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir piyasada bir 

ürünün ya fiyatını ya da miktarını kontrol etmek gerekir. Hem fiyatı hem 

miktarı kontrol etmek o piyasada ya talep edilmeyen malın birikmesine yol 

açar ya da kıtlığa yani karaborsaya sebep olur Para piyasasının da diğer 

piyasalardan farklı olmadığı düşünüldüğünde aynı şey para piyasası için de 

geçerli olacaktır. (Eğilmez, Ekonomi Politikası, 2002, s. 308-309).  
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Öte yandan Milton Friedman, para politikalarının reel çıktı, işsizlik ya 

da menkul kıymetlerin reel getiri oranları üzerinde uzun vadeli bir etki 

edemeyeceğini, ancak enflasyon üzerinde uzun vadeli kalıcı bir etki 

görülebileceğini öne sürmüştür (Friedman 1968’den aktaran Sargent, 1995 , 

s. 285). Fakat Sargent (1995 ), para politikasının açık piyasa işlemleri olarak 

yorumlandığında Frienman’ın uzun vadeli bir dönüşüm elde 

edilemeyecekler listesine enflasyonun da eklenmesi gerektiğini dile 

getirmiştir. 

Friedman’ın bu yaklaşımını reddeden bir diğer teori de Taylor 

kuralıdır. Taylor kuralına göre çıktı ve enflasyon göstergelerinde meydana 

gelen kısa vadeli sapmalar için faiz oranı kullanılmalıdır. Ancak bu politika 

enflasyon üzerinde kısa vadeli bir etki bırakır ve uzun vadede enflasyon 

üzerinde etkisi mümkün olmayacaktır (Darıcı, 2010).  

Merkez bankalarının şeffaflığı ve açıklığı, uygulanan para 

politikalarının etkinliği açısından önem arz etmektedir. Uygulanması 

planlanan para politikalarının önceden duyurulması, piyasadaki çalkantıları 

azaltmaktadır. Uygulanan açıklık, sermaye hareketlerindeki faiz beklentisine 

yönelik tepkiyi de etkilemektedir. Örneğin Türkiye’de önceden açıklanan 

beklentiler, sermaye hareketlerinin PPK kararı öncesinde tepki vermekte, 

PPK kararı sonrasında yalnızca beklenmeyen faiz değişikliğine tepki 

verilmesi beklenmektedir (Demiralp & Yılmaz, 2010).   

 

 

2- 1994 VE 2018 KRİZLERİ VE UYGULANAN FAİZ 

POLİTİKASI 

Siyasi Konjonktür 
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İki dönemin önemli farklarından birisi ülkenin siyasi konjonktürüdür. 

90’lı yıllara bakıldığında Türkiye çeşitli koalisyon hükümetlerinin görev 

aldığı bir ülke konumundadır. Öyle ki 1994 krizinde süreç, Başbakanın 

Tansu Çiller başbakan yardımcısının ise Murat Karayalçın olduğu bir 

koalisyon hükümeti tarafından yürütülmüştür. Öncesinde yine çeşitli 

koalisyon hükümetlerin ya da askeri kadroların yönetiminde olan Türkiye, 

siyasi anlamda istikrarsız bir profil çizmiştir. Bu durum piyasalardaki riski 

artıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu dönemde terör örgütü PKK’nın 

faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu gelişme hem bütçe içindeki askeri 

harcamaları arttırıcı hem de yine piyasanın risk seviyesini yükseltici bir etki 

yaratmıştır. 

2018 krizi, ülkenin 16 yıl boyunca aynı hükümet tarafından yönetildiği 

bir ortamda meydana gelmiştir. Siyasi olarak istikrarlı bir tablo çizilse de 

Gezi olayları, 15 Temmuz darbe girişimi iç karışıklıkların meydana geldiği, 

zaman zaman komşularla ve başka ülkelerle sorunların yaşandığı, terör 

örgütü PKK ile çatışmaların yeniden yaşandığı, Suriye’de bir iç savaşın 

çıktığı ve Türkiye’ye sadece Suriye’den 3.6 milyon civarında mültecinin 

geldiği bir süreç yaşanmıştır. Tüm bu olaylara ek olarak Türkiye, 16 Nisan 

2017’de yapılan referandum ile parlamenter sistemden Türkiye tarzı bir 

başkanlık sistemine geçmiştir. Özellikle başkanlık sistemine geçişle birlikte 

hukuk, eğitim ve özgürlük gibi konularda Türkiye hem yurtiçinden hem de 

yurtdışından eleştiriye maruz kalmış, Dünya çapında yapılan araştırmalarda 

da bu alanlarda sıralaması gerilemiştir. 2018 krizi şeklinde adlandırılan 

krizin nedenleri anlık olaylar bazında 2016 yılına, uzun vadeli süregelen 

sebepler açısından da çok daha eskiye dayandırılabilir. Bahsi geçen 2018 

krizi Brunson Krizi şeklinde adlandırılmaktadır. Bu kriz İzmir Diriliş 

Kilisesi’nde rahiplik yapan ABD vatandaşı Andrew Craig Brunson’ın 'milli 

güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla, eşi Norine Lyn 
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Brunson ile birlikte sınır dışı edilmesine karar verildiği sırada sınır dışı 

işlemler sürerken tutuklanması (euronews, 2018), bu tutuklamanın ABD ve 

Türkiye arasında diplomatik bir krize dönüşmesiyle başlamıştır. İki ülke 

arasında gerilime sebep olan bu siyasi kriz neticesinde 2018 yılına 3,70 

civarında başlayan döviz aynı yılın ağustos ayında 7 TL bandına dayanmıştır. 

Rahip Brunson’un serbest bırakılması ve ülkesine gönderilmesi ile dolarda 5 

TL’nin biraz üzerine kadar gerilese de günümüze kadar bir daha kriz öncesi 

seviyeye inmemiştir. Siyasi ilişkilerde yaşanan bu istikrarsızlık ve dövizde 

yaşanan rekor piyasa risklerini artırma noktasında etkili olmuştur. ABD ile 

Türkiye arasında yaşanan bir diğer önemli kriz ise S-400 krizi ve sonrasında 

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarıdır. Türkiye ABD’ye 

F-35 savaş uçağı siparişi vermişken Rusya’dan da S-400 füzeleri almaya 

karar vermiş ve Aralık 2017’de sözleşme imzalamıştır. Türkiye’nin S-400 

füzeleri almayı düşündüğünün anlaşılması üzerine ABD Türkiye’ye, siparişi 

verilen ve parası ödenen F-35 uçaklarının satılmayacağını söylemiş, bu 

durum iki ülke arasında yine siyasi bir krize sebep olmuştur. ABD 

parlamentosu Aralık 2017’de Türkiye’ye CAATSA yaptırımları 

uygulanmasını onaylamış ve 7 Nisan 2021’de yürürlüğe girmiştir. Bu 

yaptırımların Türkiye’nin kredi bulmasını zorlaştırması ve piyasa riskini 

yükseltmesi sebebiyle ekonominin kırılganlığını artıran bir unsur olmuştur. 

Öte yandan yaşanan Suriye savaşının etkileri, uygulanan mülteci politikaları, 

15 Temmuz darbe girişimi gibi siyasi olayların Türkiye’nin risk faktörünü 

arttırması, kriz ortamını oluşturan siyasi nedenler olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

Ekonomik Konjonktür ve Uygulanan Politikalar 

Türkiye, cumhuriyet tarihinde gerek iç koşullar kaynaklı gerekse dış 

koşullar kaynaklı krizler yaşamıştır. 1980 yılına kadar devletçilik 
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anlayışına dayalı ekonomik bir model benimsemiş olan Türkiye, 1980 

yılında serbest piyasa ekonomisine geçiş yapmıştır. Dışa dönük strateji 

olarak adlandırılan bu sistem ile devalüasyon yapılmış, tüketim ekonomisi 

desteklenmiş, yabancı sermayenin ülkeye girişi teşvik edilmiş (Fikret 

Başkaya, 2004) ve genel itibariyle Türkiye ekonomisinin dış dünya ile 

entegrasyonu sağlanmaya çalışılmıştır.  

1994 Krizi 

1994 krizi, 24 Ocak 1980’de başlayan liberalleşme sürecinin hemen 

ertesinde ortaya çıkmıştır. Ertesinde ortaya çıktığını söylemekteki kasıt, 

bahsi geçen serbestleşmenin 1989 yılında çıkarılan “Türk parası kıymetini 

koruma hakkında 32 sayılı karar”a kadar hukuki anlamda sürmesi ve 

etkilerinin de bu dönemde görülmeye başlamasındandır. Yaşanan 

serbestleşme ile daha önce devlet tarafından faiz oranları ve döviz 

kurlarının kontrol edildiği mali yapıdan serbestleşme dönemine girilmiş ve 

devletin piyasa üzerindeki etkisi azalmıştır. Devletin kontrolünün azalması 

ve piyasanın serbestleşmesi ülkede var olan enflasyon sorununa kısa süreli 

pozitif bir katkıda bulunsa da sorunu çözememiştir. 1990’lı yıllara 

gelindiğinde kamu kesiminin kamu açıklarını karşılamak için iç borçlanma 

yoluna gittiği görülmektedir. Bu durumu kolaylaştırmak için de devlet, 

dövizi TL’nin değer kaybı oranına göre düşük tutmuş ve iç borçlanmaya 

gitmiştir. Bu durumda özel bankalar ise bu borçlanma sürecindeki aracılık 

rolünü devam ettirmek adına kısa vadeli dış borçlanmaya gitmiş ve döviz 

pozisyonunu genişletmiştir. İç borçlanmanın vadelerini de kısaltan özel 

bankalar iç piyasadaki risk primini artırmış ve ekonominin 

kırılganlaşmasına sebep olmuştur (İmer, 2003). 1970’lerde yaşanan petrol 

krizi ve 1980’lerde ekonomik kırılganlık dönemi faizlerin artışına sebep 

olmuştur. Bu durum spekülatif amaçlı piyasaya girip faiz getirisi elde edip 

dışarı çıkan kısa vadeli sıcak parayı artırmış ve bu sıcak para da üretime 
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yönlendirilememiştir (Sarpkaya, 2009). Tüm bu süreçlerin sonucunda 

faizler artmış ve devlet bütçesinde faizlerin payı giderek yükselmiştir. 

Serbestleşmenin en genele yayılması amacıyla 4 Şubat 1989 yılında 

yapılan çeşitli kanuni düzenlemeler ile sermaye hareketlerindeki 

kısıtlamalar kaldırılmıştır. Bu düzenleme, Türkiye ekonomisinin çeşitli 

ortak pazarlarla entegre olmasını sağlamış, menkul kıymet alımı ve 

satımındaki kısıtlamaları ile sermaye hareketlerindeki sınırları ortadan 

kaldırmıştır. Bu gelişmelerle birlikte Türk lirası konvertibl hale gelmiştir. 

Türk lirasının konvertibl hale gelmesi ise ülkedeki döviz rezervlerini 

artırmıştır. Bu serbestleşme ile Türkiye’ye spekülatif sermaye girişleri 

başlamıştır. Yabancı sermaye Türkiye’ye girmiş, kamu kağıtlarını satın 

almış, faiz geliri elde edilmiş ve elde edilen gelir yeniden dolara çevrilerek 

ülkeden çıkmıştır (Sönmez, 1998’den aktaran Tunçarslan, 2016).  

Öte yandan Türkiye ekonomisinde 1989’dan sonra kamu kesimi 

gelir-gider dengesi bozulmuştur ve bu açıklar konjonktürel değil yapısal, 

kurumsal nedenlerden kaynaklanmaktadır. Vergi politikası etkin 

çalışmamakta, akaryakıt ürünlerinde aşırı vergilendirmeye gidilmektedir. 

Kamu kesimi giderleri normal gelirlerle karşılanamayınca yoğun bir 

biçimde iç ve dış borçlanmaya gidilmiştir.  Bu durum faiz ödemelerinin 

bütçe içerisindeki payının çok yüksek olmasına yol açmıştır. 1994 yılında 

Türkiye’de yaşanan krizin çıkış noktası ise hükümetin bütçe içinde fazlaca 

paya sahip olan bu faiz ve personel ödemeleridir.  

 

Tablo 2: Konsolide Bütçe Gerçekleşmelerinin Bütçe Payları (%) 

(1990-2003) 
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Kaynak: https://www.hmb.gov.tr/bumko-butce-buyuklukleri-ve-

butce-gerceklesmeleri, 12.01.2022 

Tablo 2’ye bakıldığında, bütçe içinden ödenen borç faizi oranlarının 

1990 yılında yüzde 20,4, 1991 yılında yüzde 18,2 1992 yılında 17,9 1993 

yılında 23,7, 1994 yılında ise 33,1 olduğu görülmektedir. 1991 ve 1992 

yıllarında oransal olarak düşen faiz ödemeleri, 1993 yılında yeniden 

yükselmiş ve bütçenin neredeyse dörtte biri faiz ödemelerine harcanmıştır. 

1990 yılında bütçedeki payı yüzde 38,7 olan personel giderleri ise her yıl 

düşüş göstererek bütçe içindeki payını azaltmıştır. Bu durumda baskılanması 

gereken kalem faiz olarak görülmüş ve hükümet piyasaya müdahale etmeye 

karar vermiştir. Burada doğrudan bir müdahaleden bahsedilmemektedir. 

1993 yılının sonunda ve 1994 yılında iç borçlanma senetleri üzerindeki 

nominal faiz düşürülmeye çalışılmıştır. Hükümet borçlanma ihalelerine 

çıkmış, verilen faiz oranlarını uygun bulmadığı ihaleleri iptal etmeye 

başlamıştır. Bu durum piyasalarda çalkantı yaratmış, ülkeye giren sıcak para 

azalmıştır. Cari açık yüksek olmasına rağmen kur baskı altında tutulmuştur. 

 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

HARCAMALAR 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   Faiz Hariç Harcama 79,6 81,8 82,1 76,3 66,9 66,6 62,2 71,7 60,4

   I. Personel 38,7 37,2 41,7 34,6 30,3 29,1 24,6 25,8 24,8

   II. Diğer Cari 10,2 8,5 9,0 7,3 8,2 8,3 7,9 8,9 8,4

   III. Yatırım 14,5 14,4 14,5 11,7 8,5 6,0 6,4 8,0 6,4

   IV. Transfer 36,6 39,9 34,7 46,4 53,0 56,6 61,1 57,4 60,4

      1. Borç Faizi 20,4 18,2 17,9 23,7 33,1 33,4 37,8 28,3 39,6

      2. Diğerleri 16,2 21,7 16,8 22,6 19,9 23,1 23,3 29,1 20,8

GELİRLER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   I. Vergi Gelirleri 80,2 79,4 79,5 74,0 78,2 76,9 82,3 81,6 78,1

   II. Vergi Dışı Nor.Gel. 7,5 4,0 4,3 4,9 6,4 6,1 5,9 7,0 10,3

   III. Özel Gel. + Fonlar 9,5 13,9 14,0 19,3 14,2 15,4 10,3 9,9 10,0

   IV. Katma Bütçe Gel. 2,7 2,7 2,2 1,8 1,2 1,5 1,6 1,5 1,5

KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİN BÜTÇE PAYLARI (%) (1990-2003)

https://www.hmb.gov.tr/bumko-butce-buyuklukleri-ve-butce-gerceklesmeleri
https://www.hmb.gov.tr/bumko-butce-buyuklukleri-ve-butce-gerceklesmeleri
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İç borçların ödenmesi için para basılmış ve açık piyasa işlemleri 

kullanılmamıştır. Bütçenin açık vermesinin üzerine 85 Trilyon TL ek bütçe 

çıkarılmış ve bu ek bütçenin çok az bir kısmı kamu gelirleri ile finanse 

edilmiştir. 1994 yılında cari denge sağlanamamış 5 milyar Doların üzerinde 

açık verilmiştir. Öte yandan dış ticaret açığı da 14 milyar doların üzerindedir. 

Tüm bu sürecin bir sonucu olarak ise Standard and Poor’s ve Moody’s adlı 

finansal derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin kredi derecelerini 

düşürmüşlerdir (Sarpkaya, 2009). Kredi notunun da düşmesi ile yurtiçinde 

döviz talebinde artış olmuştur. 

Yurtiçinde dövize olan yöneliş, sabit kur politikası uygulayan Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kuru kontrol altında tutmak için piyasaya 

döviz sürmesini gerektirmiştir. 

Grafik 2 : Ağustos 1993-Haziran 1994 Döviz Rezerv Grafiği 

 

Kaynak: Hülya Ardıç, 2004, 1994 ve 2001 Krizlerinin Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosunda Yarattığı Hareketlerin 

İncelenmesi, s:263. 

Yukarıdaki grafiğe bakıldığında TCMB’nin 3 Aralık 1993 tarihinde 

döviz rezervinin 7 milyon dolar civarında olduğu ancak düşüş trendine 
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girdiği, Mart 1993 itibariyle ise 3 milyon dolara kadar düştüğü 

görülmektedir. Kısa sürede yaşanan bu düşüş, TCMB’nin piyasanın 

istikrarını sağlamak için piyasaya döviz sürdüğünün göstergesidir. Bu 

durum sermayenin piyasaya olan güvenini kaybederek ülkeden çıkışına 

sebep olan bir uygulama olmuştur. Bu krizin birinci nesil kriz modelinin 

gelişim sürecine bakıldığında 1994 yılında Türkiye’de uygulanan 

politikaların tam olarak uyduğu anlaşılmaktadır ve bu sebeple 1994 krizi 

birinci nesil kriz modeline bir örnektir. 

Grafik 3: 1989-1998 yılları arası enflasyon oranı 

 

Kaynak: Özlem Kurnaz, 

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/833/1/%C3%96zle

m_KURNAZ_tez.pdf 

Meydana gelen kriz, kırılgan piyasa yapısı, dövize olan yöneliş ve 

kurdaki artış enflasyonun yükselmesine sebep olmuştur. 1989’dan 1994 

yılına kadar iki haneli seyreden dört nala enflasyon, 1994 yılında yüzde 

106 artarak üç haneli sayılara çıkmıştır. 

 

Grafik 4: 1989-1998 yılları arası işsizlik oranları 

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/833/1/%C3%96zlem_KURNAZ_tez.pdf
http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/833/1/%C3%96zlem_KURNAZ_tez.pdf
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Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

Grafik 4’e bakıldığında dönemin ekonomik konjonktürüne uygun 

olarak işsizlikte bir dalgalanma göze çarpmaktadır. 1993 yılı sonunda 8,9’a 

çıkan işsizlik oranı 1994 yılının sonunda 8,5’e gerilemiş alınan ekonomik 

istikrar önlemlerine paralel olarak da gerilemiştir. 

Grafik 5: 1989-1997 yılları arası büyüme oranları ve kişi başına 

düşen GSYH 

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Ulusal-Hesaplar-113 

 1993 yılının sonunda düşmeye başlayan büyüme oranının krizin 

yaşandığı 1994 yılında negatife döndüğü Grafik 5’te görülmektedir. Özetle 

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Ulusal-Hesaplar-113
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bütçe açık vermiş, uygulanan politika sonrasında krizin patlak vermesiyle 

kur artmış, piyasaya döviz sürülmüş ancak TCMB’nin rezervlerinde ciddi 

düşüşe sebep olmuş, düşüş ekonominin kırılganlaşmasına ve sermayenin 

kaçışına neden olmuş, bu kaçış da finansman ihtiyacını karşılayamama, 

borçları ödeyememe, üretememe, enflasyon gibi sonuçlar doğurmuştur. 

Büyüme negatife dönmüştür. Ardından uygulamaya konulan 5 Nisan 

kararlarının ardından ekonomik göstergeler normale dönmeye başlamıştır. 

2018 Krizi  

2018 yılına gelindiğinde yine kırılgan bir ekonomik yapı 

görülmektedir. Bu kırılganlığa etki eden siyasi gelişmelerden bir önceki 

başlıkta bahsedilmiştir. Bunun yanı sıra ekonomik göstergelere göz atmak 

gerekir. 1994 krizindeki bütçe açığı, kur artışı, dalgalı kur politikası izlense 

dahi artışa müdahale etmek isteyen TCMB’nin piyasaya döviz sürmesi ve 

rezervlerin eksiye düşmesi, yüksek enflasyon, işsizlik ve büyümedeki düşüş, 

1994 krizi ile benzerlik göstermektedir. Yaşanan benzer süreç ve 

makroekonomik göstergeler bu krizin de bir birinci nesil bir kriz olduğunu 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Kamu Net Borç Stoku 
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Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, https://www.hmb.gov.tr/kamu-

finansmani-istatistikleri 

Bakılması gereken önemli bir gösterge kamu borç stok durumudur. 

Tabloya bakıldığında 2016 yılının ilk çeyreğinde kamu borç stokunun GSYH 

içindeki payı yüzde 6,6 iken 2018’in üçüncü çeyreğinde bu stok oranı çift 

haneli sayılara çıkmıştır. 2020’nin ikinci çeyreğinde pandeminin de etkisiyle 

zirveyi gören oran 2021’in üçüncü çeyreğinde yüzde 17,8 olarak 

ölçülmüştür. Ancak son çeyrekte yapılan ve ilerde bahsedilecek olan faiz 

indirimleri ve yaşanan döviz artışı ile bu borç stoku ciddi oranda artmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6: TCMB Banknot Emisyonu 

https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri
https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri
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Kaynak: Mahfi Eğilmez, 

https://www.mahfiegilmez.com/2020/04/merkez-bankas-para-      

basyor.html  

 Artan borç stoku sebebiyle TCMB, 2019 yılından itibaren banknot 

emisyonunda artışa gitmiş, yüzde 200’leri aşacak şekilde para basmıştır. 

Basılan bu para, döviz kurundaki dalgalanmayı artırmış, TL’nin değer 

kaybetmesine etki eden bir diğer unsur olmuştur. 

Grafik 7: Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)  

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

https://www.mahfiegilmez.com/2020/04/merkez-bankas-para-%20%20%20%20%20%20basyor.html
https://www.mahfiegilmez.com/2020/04/merkez-bankas-para-%20%20%20%20%20%20basyor.html
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Reel efektif döviz kuruna bakıldığında 2001 yılından 2007 yılına 

kadar sürekli olarak değer kazanan Türk Lirası, 2007’nin ilk yarısı ile 

2010’un ikinci yarısı arasında 1994 yılından bu yana en yüksek değere 

ulaşmış, 2010 yılının ikinci yarısından itibaren değer kaybetme trendine 

girmiştir. İncelenen dönem itibariyle Türk lirası, 2021’in son çeyreğinde en 

fazla değer kaybını yaşamıştır. TL, 1994 krizinde de değer kaybetmesine 

rağmen 2021 yılında yaşanan değer kaybı daha fazladır. Yaşanan bu değer 

kaybına TCMB döviz satarak müdahale etmiştir. 1994 yılından farklı olarak 

günümüzde Türkiye dalgalı kur sistemine geçmiştir. Yani kur piyasa 

tarafından belirlenmektedir. Ancak TCMB, kasasında bulundurduğu döviz 

rezervi ile piyasadaki dövize yönelik arzı etkileyerek kuru kontrol 

edebilmektedir. Ancak bu rezerv sınırlı olduğundan etkisi de sınırlıdır. 

Dövizde yaşanan büyük artışlar uzun vadeli olduğunda ve birden fazla etken 

olduğunda bu aracın etkinliği düşmektedir. Türkiye, TL’nin değer kaybına 

müdahale etmek için TCMB’nin döviz rezervlerini kullanmıştır ve bu şekilde 

bir süre bu değer kaybını engellemeye çalışmıştır. Ancak net döviz 

rezervinin eksiye düşmesi sebebiyle 2022 tarihi itibariyle bu araç işler halde 

değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: 2019-2022 tarihleri arası makro göstergeler 
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Kaynak: Mahfi Eğilmez, 

https://www.mahfiegilmez.com/2020/04/merkez-bankas-para-      

basyor.html 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere TCMB’nin swap anlaşmaları 

çıkarılmış net döviz rezervi 2019 yılında 23,9 milyar dolar iken 2020’de -

46,7, 2021 yılında ise -56,5 seviyelerindedir. Öte yandan dolarizasyon oranı 

2019’da 51 iken 2020 yılında 55,3’e, 2021 yılında 64,5’e çıkmıştır. Aralık 

ayında yayınlanan kur korumalı mevduat planı ile 2022’nin ocak ayında 

dolarizasyon 61,7’ye gerilese de oran hala çok yüksektir. 

 

 

https://www.mahfiegilmez.com/2020/04/merkez-bankas-para-%20%20%20%20%20%20basyor.html
https://www.mahfiegilmez.com/2020/04/merkez-bankas-para-%20%20%20%20%20%20basyor.html
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Tablo 3: 2016-2020 Yılları Arası Türkiye’nin GSYH Miktarı (Milyar 

Dolar) ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir (Bin Dolar) 

Yıl GSYH / USD Milyar Dolar Kişi Başına GSYH / Bin 

USD 
2016 869 10894 

2017 859 10589 

2018 778 9454 

2019 761 9121 

2020 720 8536 

Kaynak:Worldbank, 

(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&lo

cations=TR&start=1988, 02.02.2022) 

Önemli bir diğer gösterge de büyüme oranlarıdır. 2016 yılından 

itibaren Türkiye’nin GSYH rakamlarına bakıldığında sürekli bir düşüş 

olduğu görülmektedir. Bu durum krizin sebeplerinden de biridir. Görülen bu 

düşüş, kişi başına düşen GSYH miktarında da düşüş yaşanmasına sebep 

olmuştur. Bu tablo, Türkiye’nin üretmekte sorun yaşadığını göstermektedir. 

2017-2018 yılları arasındaki düşüş oranın fazla olması çeşitli siyasi 

sorunların piyasalara, dolayısıyla üretime etkisi ile ilişkilendirilebilir. 
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Grafik 8: 2016-2021 Arası Enflasyon Oranları 

 

Kaynak: Tüik, 

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Enflasyon-ve-Fiyat-106 

Yukarıdaki Grafiğe bakıldığında enflasyonun döviz artışına yani 

TL’nin değer kaybetmesine paralel seyrettiği anlaşılmaktadır. Örneğin 

Grafik 7’ye bakıldığında TL’nin 2018’in ikinci yarısında ciddi bir değer 

kaybı yaşadığı görülmektedir. Enflasyon grafiğine bakıldığında ise aynı 

dönemde yani 2018’de bir yüksek enflasyon dalgası göze çarpmaktadır. Yine 

bu dalgalanma Brunson krizinin yaşandığı döneme denk gelmektedir. Bu 

büyük dalgalanmanın ardından 2018’in ikinci yarısında döviz düşme eğilimi 

göstermiştir. Aynı değişim enflasyon eğrisinde de göze çarpmaktadır.  

Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli gösterge ise işsizliktir. 

Aşağıdaki tabloya bakıldığında 2016 ve 2017 yıllarında işsizlik aynıyken ilk 

artış 2018’de görülmüştür. Ardından 2019 yılında işsizlikte yüzde 11,2’de 

14’e bir artış görülmüştür. 2020’de işsizlik oranında düşüş görülmüştür. Bu 

düşüşte 2019 sonunda dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de 2020’de 

görülen Covid 19 Pandemisi sürecinde işten çıkarmalar belli kanunlar ile 

önlenmesinin de etkisi olabilir. 2021 Kasım itibariyle de işsizliğin 2018’deki 

seviyelerine gerilediği görülmektedir. 

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Enflasyon-ve-Fiyat-106
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Tablo 5: 2016-2021 (Kasım ayı) Arası İşsizlik Oranı  

Yıl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (kasım 

ayı itibariyle) 

İşsizlik 

Oranı 

11,1 11,1 11,2 14 13,4 11,2 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

Bu tabloya bakıldığında Türkiye, enflasyon, dış açık ve işsizlik 

sorunuyla karşı karşıyadır. Mundell’in Tahsisler Kuramı’na bakıldığında bu 

tabloda uygulanması gereken politika, daraltıcı para politikasıdır. Ancak 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimine giderek tersi bir 

politika izlemiştir. 

Öncelikle indirilen faizin ne olduğunu anlamak önemlidir. Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası ilk olarak 23 Eylül 2021 tarihinde politika 

faizini 100 baz puan indirerek %18'e çekmiştir. Ardından 21 Ekim'deki para 

politikası kurulu toplantısının ardından 200 baz puan indirilen politika faizi 

18 Kasım'da ise 100 baz puan daha düşürülmüş 16 Aralık'ta tekrar 

gerçekleştirilen 100 baz puanlık düşüşün ardından politika faizi dört ay 

içerisinde beş puan düşürülerek %14'e gerilemiştir. Burada düşürülen 

politika faizidir. Politika faizi, bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası'ndan aldığı haftalık kredilerin faiz oranıdır. Bu faiz indirimi ile 

amaçlanan likidite artışı ve bankaların fonlama maliyetinin düşmesi yoluyla 

ticari hayattaki sıkışıklığın giderilmesi ve yatırımlarda artış sağlanmasıdır. 

Artan bu yatırımlarla üretimin ve ihracatın artması, cari dengenin fazla 

vermesi hedeflenmektedir. TCBM 16 Aralık 2020 tarihli basın duyurusunda 

faizde yapılan indirimler ile ihracattaki artış eğiliminin güçlenmesini 

hedeflediklerini, bu sayede cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla 
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vermesini öngördüklerini beyan etmiştir (TCMB, 2020). Ancak bu 

politikanın negatif olabilecek iki sonucu vardır. İlki eğer üretim ithalata 

bağlıysa ithalatı artıracaktır. Türkiye ara malı ithal ederek üretim yapan bir 

ülke konumundadır. Bu sebeple faizin düşürülmesiyle ihracatı arttırmak ve 

cari dengeyi sağlamak konusundaki etkinin kısıtlı olacağı düşünülebilir. 

Önemli bir diğer sorun ise faizin düşürülmesiyle piyasaya olan fon akışının, 

tüketimi ve dolayısıyla zaten yüksek olan enflasyonu daha da artırmasıdır. 

Türkiye ciddi enflasyon oranları ile karşı karşıya kalmıştır. Bu enflasyonist 

ortam ise tasarruf sahiplerinin, faizin düşük olduğu dönemlerde dövize 

yönelmelerine sebep olmuştur. Çünkü çoğu zaman nominal olarak faiz geliri 

elde edilmiş gibi görülse de reel olarak bakıldığında TL cinsinden tasarruf 

miktarının satın alım gücünün düştüğü görülecektir. Faizlerin düşmesi ve 

döviz talebinin artmasına bağlı olarak kurlardaki yükseliş trendi, yalnız para 

piyasalarında değil ticari hayatta da dolarizasyona sebep olmuştur. 

Dolarizasyonun bir diğer sebebi de spekülasyondan ziyade faiz indirimi 

yapılması gerektiğinin hükümet tarafından dile getirilmesi, TCMB’nın da bu 

söyleme uygun hareket etmesidir. Verilen her demeç faiz indirimi 

beklentisini güçlendirmiş, uygulanan her faiz indirimi politikası da bir 

sonraki demecin gerçekleşme olasılığını arttırdığından Türk lirasına olan 

güven hızlı bir şekilde azalmıştır. Bunun sonucunda ise daha önce 

bahsedildiği gibi piyasa dövize yöneliş ile karşı karşıya kalmıştır. 

Öte yandan enflasyon beklentisi içinde olan halk, fiyatlar 

yükselmeden ürün almak istemiş ve bu durum piyasanın arz-talep dengesini 

bozmuştur. Öyle ki bir dönem marketlerde yağ ve şeker gibi ana gıda 

ürünlerinde kıtlık beklentisi oluşmuş ve stokçuluk konusu gündeme 

gelmiştir. Bu ürünlerin marketlerden satın alınmasına sınırlama getirilmiştir 

(Cumhuriyet, 2021).  Bu durum, halkın yüksek fiyat beklentisi sebebiyle 

enflasyonu daha da körükleyen bir etki yaratmıştır. Fiyatların daha da 
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yükseleceğini düşünen halk fiyat artışından önce ihtiyaçlarını karşılamak 

istediğinden tüketime yönelmekte, bu da enflasyonist baskıyı arttırmaktadır. 

TL’den dövize olan kaçış, bir önceki bölümde bahsedildiği üzere ara 

malı ithalatçısı olan piyasanın üretim yapmasını zorlaştıran bir unsurdur. 

Firmalar dolar ile ürün ithal ederek üretim yaptıklarından TL’nin değer 

kaybetmesi enflasyonu daha da arttırmaktadır. Artan enflasyonun maaş 

artışları ile karşılamaması ise talebi düşürücü bir etki yaratmaktadır. Yüksek 

enflasyon ve talepteki düşüş ise piyasayı stagflasyon riski ile karşı karşıya 

bırakmaktadır. 

Öte yandan dövize olan yöneliş sebebiyle Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası piyasaya döviz sürmüştür. Bu durum TCMB’nin döviz 

rezervlerini tüketmiş ve faiz indirimlerinin yapıldığı süreçte piyasa kontrol 

altına alınamamış, dolar 18 Türk lirasını aşmıştır. Yine bu süreçte gerek 

TCMB’nin gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başkanlarının 

değişmesi, piyasaya olan güveni düşürmüştür. Tüm bu süreçlerin bir sonucu 

olarak kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch, Aralık 2021’de Türkiye’nin 

kredi notunu BB şeklinde teyit ederken görünümünü durağandan negatife 

çevirmiştir. Bununla birlikte Türkiye’nin büyüme beklentisini 9,2’den 10,5’e 

çıkarsa da görünümü negatife çevirmenin gerekçesini faiz indirimi ve parasal 

gevşemede erken davranılmasına dayandırmıştır (Euronews, 2021). 

Uygulanan politikalar, piyasalarda kısa vadeli büyüme rakamlarını 

arttırabilir ancak enflasyonun tek haneli sayılara inmesi bu koşullar altında 

mümkün görünmemektedir. Döviz rezervlerindeki azalma TCMB’nin 

piyasada manevra yapmasını engelleyici bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Öte yandan ihracattaki ithalat payının azalması artan döviz kuru 

ve yüksek enerji fiyatları gibi sebeplerle kısa vadede mümkün 

görünmemektedir. Hammadde teminindeki zorluklar ve artan üretici fiyat 

endeksi, üretimin iştahını olumsuz yönde etkilemektedir. Öte yandan yapılan 
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üretimin mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında ülke dışına ihraç 

edilmesi olası görülmektedir. Çünkü yüksek enflasyon bir noktadan sonra iç 

talebi olumsuz etkileyecektir. Türkiye’nin üretim sorunu olduğu bir 

gerçektir. Ancak sorunun uzun vadeli bir makro plan ile kalıcı bir çözüme 

kavuşturulması gerekmektedir.  

SONUÇ 

Türkiye, birçok kriz yaşamıştır. Ancak alınan faiz indirimi kararı 1994 

yılında bir kriz çıkmasına sebep olmuş, 2021 yılında ise 2018’de başlayan 

krizi derinleştirmiştir.  

Krizlerin tarihi eskiye dayansa da hala sıklıkla dünya üzerindeki 

piyasalarda kriz yaşanmaktadır. 1970’lerde yaygınlaşan ve Türkiye’ye 

1980’lerde gelen serbest piyasa ekonomisi devletin piyasaya müdahalesini 

sınırlar ve devleti piyasada gözlemci gibi görür. Ancak devletin piyasaya 

müdahalesi en neo-liberal ekonomilerde dahi kriz anında gereklidir. 

Devletler piyasada yaşanan tıkanıklıkları gidermekte, ekonominin zarar 

görmüş unsurlarına destek sağlamaktadır.  

1994 krizinde uygulanan faiz indirimi, bütçe içindeki faiz oranının 

yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Hükümet bütçe içindeki bu tabiri 

caizse kara deliği kapatmaya çalışmış ancak kısa vadede etki etmesi 

beklenen ve diğer makro ekonomik unsurlar ile birbirlerine olan etkileri 

hesaba katılmadan alınmış bir karar olmuştur. Bu durum, alınan kararın diğer 

göstergelere negatif etki etmesi ve bir krizin meydana gelmesine sebep 

olmuştur. Cari açığı finanse edemeyen hükümet krizle karşılaşmış ve 5 Nisan 

Kararları şeklinde tanınan bir dizi ekonomik politika ile krizin üstesinden 

gelmeye çalışmıştır. Bu noktada ekonomi sisteminde meydana gelen bir 

soruna doğrudan o göstergeye müdahale ederek sonuç alınamayacağı, 

sistemin daha kompleks bir yapıda olduğu ve bütün unsurların nedensellik 
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çerçevesinde bir arada düşünülerek uzun vadeli sonuçların hedeflendiği 

politikalarla işler hale gelebileceği sonucunu çıkarmak mümkündür. 

2018 krizi, birkaç yıl önceden bozulmaya başlayan ekonomik 

göstergelerin 2018 yılında siyasi gerginliklerle patlak verdiği bir kriz 

olmuştur. 2018-2021 yılları arasında kriz nispeten yavaş tırmanmış, 2021 

yılında TCMB’nin bağımsızlığına güvenin azalması ve hükümetin faiz 

indirme politikası gibi olaylarla hızlı bir tırmanış trendine geçmiştir. 

Hükümetin faiz indirme politikası ve süreci hem kurumlara zarar vermiş hem 

de enflasyon, dış borç gibi göstergelerin negatif yönlü hareketlerine sebep 

olmuştur. Faiz indirimi ile büyüme oranlarında artış hedeflense de mevcut 

konjonktürde büyümenin tek başına piyasayı kısa, orta ve uzun vadede 

dengeye getiremeyeceği açıktır.  

Özetle, Türkiye’nin yaşadığı 1994 ve hala içinde bulunduğu 2018 

krizleri, oranları farklı olsa da bütçe açığı, borç stok durumu, artan kur ve 

değersizleşen TL, TCMB’nin rezervlerinde yaşanan düşüş, enflasyon, 

büyümede görülen düşüş gibi kalemlerdeki bozulmalarla benzerlik 

göstermektedir. Bu anlamda her iki kriz de birinci nesil krizlerdir. Öte 

yandan krizlerin çıkış sebepleri birbirlerinden farklılaşmaktadır. 1994 

krizinin çıkış sebebi Türkiye’nin 1980’de serbest piyasa ekonomisine 

geçmesi ancak kendini koruyacak önlemleri tam alamaması olurken 2018 

krizinde ekonomik göstergelerdeki bozulmalara ek olarak siyasi 

istikrarsızlığın da etkisi görülmektedir. Öte yandan 1994 krizi hızlı atlatılan 

bir kriz iken 2018’de başlayan kriz hala devam etmekte ve derinleşmektedir. 

Bu anlamda ülke ekonomisine etkisi, zararı ve derinliği 1994 krizinden 

farklılaşmaktadır. 
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BÖLÜM VIII 

CƏNUBİ QAFQAZDA YENİ YARANAN GEOSİYASİ 

REALLIQLARDA AZƏRBAYCAN DİPLOMATİYASININ 

UĞURLARI 
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1 Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sektor müdiri, politoloq  
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Vətən müharibəsindən sonra regionda yeni geosiyasi konfiqurasiya 

formalaşıb və dünyanın əsas güc mərkəzləri yeni reallıqları qəbul edib. Hazırda 

Cənubi Qafqazda regional sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi 

istiqamətində çoxsaylı təşəbbüslər irəli sürülür. Azərbaycan və Ermənistan 

arasında sülh müqaviləsinin imzalanması Avropa İttifaqının əsas hədəfindədir. 

“Brüssel sülh gündəliyi” adını alan format çərçivəsində Avropa Ittifaqı 

regionda öz siyasi mövcudluğunu qoruyub saxlamaq və karbohidrogen 

ehtiyatların nəqlinin fasiləsiz və sabit şəkildə təmin etməyi hədəfləyir. Digər 

tərəfdən, 44 günlük müharibədə ağır məğlubiyyətə uğrayan Ermənistanda 

daxili siyasi böhran dərinləşməkdə davam edir. Müxalifət partiyaları baş nazir 

Nikol Paşinyanı satqınlıqda ittiham etsə də, Paşinyan da rəqiblərinin 

ittihamlarını cavabsız qoymur. O, oktyabrın 5-də Ermənistan parlamentində 

çıxışı zamanı əvvəlki hakimiyyətlərin “pis miras” qoyub getdiklərini deyib. 

“Serj Sarkisyanın stolda qoyduğu danışıqlar sənədi bu göstərici və formullarla 

dəyərləndirilsə, kapitulyasiya haqda sənəd idi. Serj Sarkisyan kapitulyasiya 

haqda sənədi hazır qoyub getmişdi”2. 

Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Avropa İttifaqının enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunması Brüsselin əsas prioritetidir. Belə olan təqdirdə 

rəsmi Bakı da enerji sahəsində asılılığı əsas götürərək Ermənistanla sülh 

müqaviləsinin imzalanmasını və bütün proseslərin öz xeyrinə nəticələnməsini 

qarşıya məqsəd qoyub. 

Xüsusilə qeyd edək ki, müasir dünyada gedən inteqrasiya prosesləri 

bütün ölkələri əhatə edir. İnteqrasiya suveren dövlətlərin daxili və xarici 

siyasətinə korrektivlər edən, xalqların taleyində dönüş nöqtələrinə təkan verən 

fenomenə, eyni zamanda dünyanın inkişafının başlıca meyillərinə çevrilib. 

Sevindirici haldır ki, hazırda cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, 

mükəmməl və praqmatik xarici siyasət həyata keçirən Azərbaycan, dünya 

miqyasında çox etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Ölkəmiz artıq dünya birliyinin 

bütün sahələrdə, xüsusilə də enerji sahəsində aparıcı tərəfdaşına çevrilib. 

Sözsüz ki, bunun arxasında ölkə rəhbərliyinin gərgin əməyi, əzmkar və 

müstəqil xarici siyasət kursu dayanır. Xüsusilə Vətən müharibəsində əldə 

olunan Zəfərin nəticəsidir ki, indi Azərbaycanın iştirakı olmadan, nəinki 

regionda, hətta dünya miqyasında heç bir strateji layihənin reallaşması mümkün 

deyil. Çünki hazırda Azərbaycan dünya siyasətinin və iqtisadiyyatının əsas 

faktorlarından birinə çevrilib. 

Digər tərəfdən, Azərbaycanda gedən inteqrasiya proseslərində əldə 

edilən uğurlar, hər şeydən öncə Heydər Əliyevin fenomenal siyasi lider amilinə 

 
2 Paşinyan Sarkisyanı ittiham edib: “Kapitulyasiya sənədini hazır qoyub getmişdi” // 

“Apa.az”, 05.10.2022 URL: https://apa.az/az/mdb-olkeleri/pasinyan-sarkisyani-

ittiham-edib-kapitulyasiya-senedini-hazir-qoyub-getmisdi-725793 

https://apa.az/az/mdb-olkeleri/pasinyan-sarkisyani-ittiham-edib-kapitulyasiya-senedini-hazir-qoyub-getmisdi-725793
https://apa.az/az/mdb-olkeleri/pasinyan-sarkisyani-ittiham-edib-kapitulyasiya-senedini-hazir-qoyub-getmisdi-725793
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əsaslanıb. Danılmazdır ki, Azərbaycanın qazandığı uğurların təməlində Ulu 

Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici siyasət strategiyası 

dayanır. Azərbaycan dövlətinin Avropaya və dünyaya inteqrasiyasının siyasi 

prinsip və əsasları Ulu Öndərin alternativi olmayan qalibiyyət kursunun 

ayrılmaz tərkib hissəsi idi. Dövlət müstəqilliyinin ilk illərindən etibarən dünya 

birliyinə inteqrasiya istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirən 

Ümummilli Liderin məqsədyönlü siyasətinin prinsipial məqamları Azərbaycan 

üçün böyük nəzəri-təcrübi əhəmiyyətə malikdir. 

Böyük əhəmiyyətə malik geosiyasi və geostrateji məkanda yerləşən 

Azərbaycan 1993-cü ildən etibarən həm özünün, həm də tərəfdaşlarının 

yetərincə faydalanması üçün əlverişli imkanlar yaratdı, milli mənafelərinin və 

təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində önəmli addımlar atdı. Bu gün 

Azərbaycan dünya dövlətləri tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq 

normalarına əsaslanan fəal və genişmiqyaslı əməkdaşlığını davam etdirir. Bu 

xüsusda ikitərəfli və çoxtərəfli müstəvidə əməkdaşlıq münasibətlərinin 

qurulması diqqət çəkir. Bu əməkdaşlıq siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar, hərbi 

sahələri əhatə edərək çoxşaxəli xarakter daşıyır və ölkəmizin milli maraqlarının 

daha dolğun ifadə olunmasına, beynəlxalq aləmdə aparıcı rol oynayan 

dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin möhkəmlənməsinə mühüm təsir 

göstərir. 

 

Dərin ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasında Bakının rolu 

Son dövrlər Azərbaycan öz yerləşdiyi mühüm geosrateji bölgəyə görə 

regionun və dünyanın qlobal güclərini, böyük geosiyasi aktorlarının cəlb edir.  

Oktyabr ayının əvvəlində regional münasibətlərdə baş verən təmaslara 

nəzər salanda Bakının böyük coğrafi arealda oynadığı mühüm rol diqqət çəkir. 

İsrailin müdafiə naziri Azərbaycana səfəri zamanı təhlükəsizlik məsələləri ilə 

bağlı önəmli müzakirələr aparıldı. İsrailin müdafiə naziri Benyamin Qansı 

qəbul edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev görüşdə iki ölkə arasında uzun 

illər davam edən hərbi-texniki əməkdaşlıq və bu sahədə perspektivlər barədə 

fikir mübadiləsi apardı3.  

Elə eyni gündə, yəni oktyabrın 3-də Azərbaycan Respublikasının 

müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovla İran İslam Respublikasının 

Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Məhəmməd Hüseyn 

Baqeri arasında telefon danışığı olub. Tərəflər arasında ikitərəfli hərbi 

 
3 Əliyev İsrailin müdafiə naziri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığın perspektivlərini 

müzakirə edib // “İnterfaks Azərbaycan”, 03.10.2022 URL: 

http://interfax.az/view/877714/az 

http://interfax.az/view/877714/az
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əməkdaşlıq, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib4. 

Beləliklə eyni gündə bir-birilə kəskin konfrantasiyada olan geosiyasi mərkəzlər 

Azərbaycan ilə əlaqə quraraq regional prosesləri müzakirə etdilər. Biz İran-

İsrail münasibətlərini çox yaxşı bilirik. Onların öz arasında olan ziddiyyətlərin 

kök salması da məlumdur. Eyni gündə rəsmi Bakı həm də Tehranla 

münasibətlər qurur. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan böyük 

ziddiyyətlər olan problemlərin həll olunmasında da vasitəçilik imkanlarını 

ortaya qoya bilər. Bu da ölkəmizin beynəlxalq nüfuzuna təsir edən amillərdən 

biridir. Bütün bu proseslər də müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev məhz 

sülhün qorunması, təhlükəsizliyin gücləndirilməsi ilə bağlı böyük təşəbbüslərlə 

çıxış edir. Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması da Cənubi Qafqazda 

sülhün dayanıqlılığının artırılmasına hesablanıb. 

Oktyabrın 4-də dost və qardaş Türkiyənin hərbçilərdən ibarət 

geniştərkibli heyət Bakının qonağı oldu. Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi 

Akar Baş Qərargah rəisi ordu generalı Yaşar Gülər, Quru Qoşunları komandanı 

general Musa Avsever, Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanı admiral Ərcüment 

Tatlıoğlu və Hərbi Hava Qüvvələri komandanı general Atilla Gülan müşayiət 

edib5. Bununla yanaşı, eyni gündə Yaxın Şərqin digər mühüm geosiyasi 

mərkəzi ər-Riyaddan Bakıya emissarlar təşrif buyurdu. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 4-də Səudiyyə Ərəbistanı 

Krallığının xarici işlər naziri Feysal bin Fərhan Al Səudu qəbul etdi6. Yaxın 

Şərq coğrafiyasında önəmli mövqeylərdən birinə sahib olan Səudiyyə 

Ərəbistanın xarici işlər nazirinin Azərbaycana gəlməsi də ölkəmizə verilən 

dəyərin göstəricisidir. Qeyd edək ki, işğal dövründə Səudiyyə Ərəbistanı az 

sayda olan ölkələrdən biri idi ki, Azərbaycanım haqlı işində davamlı dəstək 

verirdi. Bunun bariz nümunəsi kimi işğal dövründə Səudiyyə Ərəbistanının 

Ermənistanla diplomatik münasibətlər qurmaması xüsusilə qeyd olunmalıdır. 

Bu addımı isə dünyada yalnız üç ölkə atıb və bu göstəricinin özü də Bakı ilə ər-

Riyadın yaxınlaşmasına mühüm töhfə verir.  

Bakı platforması bir çox formatlarda danışıqlar aparmaq üçün çox 

əlverişlidir, çünki Azərbaycanın geniş geosiyasi imkanları ərazi və əhali 

baxımından kiçik bir ölkənin müxtəlif coğrafiyanı əhatə edən platformalarda 

fəal olmasına şərait yaradır. Cəmi 2 gün ərzində Tel-Əviv, Tehran, Ankara və 

Ər-Riyad kimi Yaxın Şərqdə əsas və həlledici aktorlarların Bakı ilə təmaslar 

 
4 Zakir Həsənov İranın Baş Qərargah rəisi ilə bu barədə DANIŞDI // “Redaktor.az”, 

03.10.2022 URL: https://redaktor.az/news/millitary/181360-zakir-hesenov-iranin-bas-

qerargah-reisi-ile-bu-barede 
5 Hulusi Akar Bakıda // “Qafqazinfo.az”, 04.10.2022 URL: 

https://qafqazinfo.az/news/detail/hulusi-akar-bakida-fotolar-377908 
6 İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının xarici işlər nazirini qəbul edib // 

“President.az”, 04.10.2022 URL: https://president.az/az/articles/view/57458 

https://redaktor.az/news/millitary/181360-zakir-hesenov-iranin-bas-qerargah-reisi-ile-bu-barede
https://redaktor.az/news/millitary/181360-zakir-hesenov-iranin-bas-qerargah-reisi-ile-bu-barede
https://qafqazinfo.az/news/detail/hulusi-akar-bakida-fotolar-377908
https://president.az/az/articles/view/57458
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qurması Azərbaycanın önəmindən xəbər verməklə yanaşı, Bakının danışıqlar 

üçün münasib platforma kimi qiymətləndirilməsini şərtəndirir. Ümumiyyətlə 

Vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfərdən sonra Azərbaycana maraq xeyli 

çoxalıb7.  

 

Ağdamdan xüsusi mesajlar və ATƏT-in Minsk qrupunu “diriltmək” 

istəyənlərə sərt xəbərdarlıq 

Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi reallaşdırdığı qlobalmiqyaslı 

layihələrlə dünyanı heyrətləndirməyə davam edən tarixinin ən qüdrətli 

Azərbaycanı daha bir ilkə imza atdı. Oktyabrın 5-6-da ölkəmiz ilk dəfə olaraq 

beynəlxalq şəhərsalma tədbirinə - “Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu”na 

evsahibliyi etdi. İşğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində və paytaxt Bakıda iki 

gün davam edən toplantı BMT-nin Məskunlaşma Proqramının, Dövlət 

Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin birgə əməkdaşlığı, ADA 

Universitetinin təşkilati dəstəyi ilə reallaşdı. 44 ölkədən 130-dan çox 

nümayəndə, ümumilikdə isə 400 nəfərdən çox insanın qatıldığı ilk Milli 

Şəhərsalma Forumunda  44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad 

edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında aparılan şəhərsalma, 

bərpa və quruculuq işlərinin, burada tətbiq olunan texnologiyaların, unikal 

təcrübənin və Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına 

xüsusi diqqət yetirildi8. 

Tədbirin əsas məqsədi dayanıqlı inkişaf və şəhərlərin bərpasına təkan 

verən beynəlxalq təcrübələrin mübadiləsi, şəhərlərin bərpasında Azərbaycan 

modelinin öyrənilməsi, habelə dünyanın müxtəlif yerlərində oxşar problemlərlə 

üzləşən mütəxəssislər və siyasətçilər ilə əlaqələrin qurulmasıdır. 

Ağdamda “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri” və “Yeni Şəhər Gündəliyi” - 

postmünaqişə dövründə bərpa və yenidənqurmanın aparıcı qüvvəsi kimi” 

mövzusunda keçirilən forumda çıxış edən Prezident İlham Əliyev bir daha 

erməni vandalizminin əyani təzahürlərini və postmüharibə dövründəki 

Azərbaycan həqiqətlərini göstərərək qətiyyətli mövqeyini bir daha bəyan edib. 

İlk forumun məhz Ağdam şəhərində baş tutmasının tarixi və rəmzi mənası var 

idi. İlham Əliyev bu məsələyə xüsusi olaraq toxunaraq erməni vandallarının 30 

il ərzində törətdikləri cinayətləri təkcə bir şəhərimizin fonunda beynəlxalq 

ictimaiyyətə təqdim etdi. Prezident bunu yalnız müharibədən sonra işğaldan 

 
7 "Azərbaycanın ərəb dünyası ilə çox sıx münasibətləri var" - POLİTOLOQ BİLDİRDİ 

// “Sia.az”, 04.10.2022 URL: https://sia.az/az/news/politics/988069.html 
8 «Новая городская повестка дня» – как ведущая сила в восстановлении и 

реконструкции» // “CBC radio”, 06.10.2022 URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=GNy_J0RQ90I 

https://sia.az/az/news/politics/988069.html
https://www.youtube.com/watch?v=GNy_J0RQ90I
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azad olunan torpaqlarımıza səfər edən xarici ekspert və jurnalistlərin 

söylədikləri həqiqətlər əsasında diqqətə çatdırdı.  

Prezident 30 il ərzində erməni vəhşiliyinin əyani təzahürü olan viran 

edilmiş ərazilərimizin real mənzərəsini təqdim edərək bütün bunların fonunda 

Azərbaycanın mövqeyini də açıqlayıb. Ermənistanın tarixboyu Azərbaycana 

qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti fonunda Azərbaycan İkinci Qarabağ 

müharibəsindən sonra da bu ölkəyə sülh təklif edib. İlham Əliyev həmçinin 

Vətən müharibəsindən ötən iki il ərzində Azərbaycanın yalnız öz qüdrətinə, heç 

bir beynəlxalq maliyyə qurumundan yardım almadan işğaldan azad edilmiş 

torpaqlarımızda reallaşdırdığı layihələri diqqətə çatdırıb.  

Digər mesaj ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı idi. Bu gün Fransanın və 

ABŞ-ın timsalında bu heç nə yaramayan institutu bərpa etmək niyyətləri özünü 

biruzə verir. Bu baxımdan cənab Prezident İlham Əliyev 30 il ərzində 

danışıqların imitasiyası ilə və münaqişənin dondurulması ilə məşğul olan 

ATƏT-in Minsk qrupuna ciddi xəbərdarlıq etdi9. 

 

Azərbaycan diplomatiyasının Praqa zəfəri 

Oktyabrın 6-da Praqada Avropa Siyasi Birliyi adlı yeni qeyri-rəsmi 

siyasi birliyin yaradılması həyata keçirildi. Avropa Siyasi Birliyinin liderlərinin 

ilk görüşü oktyabrın 6-7-də Çexiyanın paytaxtı Praqada, Avropa İttifaqının 

liderlərinin sammitindən bir qədər əvvəl keçirildi. İclasa Aİ-nin 27 üzvü ilə 

yanaşı, 17 ölkə dəvət olunmuşdu. Qeyd edək ki, dəvət məktublarını Avropa 

İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Çexiyanın baş naziri, birliyin 

prezidenti Petr Fiala imzalamışdılar. Azərbaycandan başqa, dəvət göndərilən 

ölkələr arasında Türkiyə, Albaniya, Bosniya və Herseqovina, Gürcüstan, 

İslandiya, Kosovo, Lixtenşteyn, Moldova, Monteneqro, Şimali Makedoniya, 

Norveç, Serbiya, İsveçrə, Ukrayna, Britaniya və Ermənistan da var idi. 

Bu ideyanın müəllifinin Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Boris 

Conson olduğu məlumdur. Bu ideya Ukraynanın Avropa İttifaqına sürətlə daxil 

olmasına hesablanmışdı. Daha sonra Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl 

Mişel və Makronun yaxın siyasi tərəfdaşı bu ideyanı inkişaf etdirərək, Avropa 

İttifaqından kənar bir sıra ölkələrin yeni struktura daxil edilməsini təklif etdi.  

Ukrayna ilə yanaşı, siyahıya Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Moldova 

da daxil edildi. 

İdeyaya görə, Avropa Siyasi Birliyi Avropa siyasəti, təhlükəsizliyi, 

iqtisadiyyatı və infrastrukturu ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq qeyri-rəsmi 

 
9 Milli Şəhərsalma Forumu / Qarabağın bərpası ilə bağlı geniş perspektivlər // “ATV 

Xəbər”, 11.10.2022 URL: https://www.youtube.com/watch?v=Rff1YQxcCYc 

https://www.youtube.com/watch?v=Rff1YQxcCYc
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birlik olacaq. Praqa sammitini yeni anti-Rusiya bloku hesab edənlər də var. 

Toplantıya Rusiya və Belorus dövlətinin dəvət olunmaması da bunu təsdiqləyir.  

Son aylar arxasını Qərbə söykəyən Ermənistanın baş naziri Nikol 

Paşinyan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısına qatılmaması, ABŞ 

Konqresinin Nümayəndələr Palatasının rəhbəri Nensi Pelosinin İrəvana səfəri 

və KTMT-dən çıxmaqla bağlı nümayişlər və Paşinyanın ailəsinə bağlı olan 

mətbuat orqanında Rusiyanın ünvanına çoxsaylı hədələr də Avropadakı 

himayədarlarının xoşuna gəlmək üçün jest kimi dəyərləndirilir və Praqa 

görüşünün nəticəsinə yönəlmişdi10. 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Praqada nəzərdə tutulmuş 

görüşdən öncə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Fransa Prezidenti 

Emmanuel Makron, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə 

dördtərəfli və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ayrıca görüşünün 

sülh gündəliyi çərçivəsində olacağını demişdi.  

Ümumiyyətlə, Paşinyan sülh prosesində nə dərəcədə səmimidir? Onun 

bu fikirləri Ermənistanın sülh sazişini imzalamağa hazır olduğunu deməyə  əsas 

verirmi?  

Ermənistanın hərbi yolla status-kvonu dəyişmək imkanı yoxdur. Həm də 

hərbi təxribatlara əl atdığı üçün sarsıdıcı zərbələr aldıqdan sonra bütün diqqətini 

danışıqlar masasına yönəltdi. 12-14 sentyabr tarixlərində dövlət sərhədindəki 

hərbi təxribatlar Ermənistan üçün çox acı nəticələr verdi. Bütün bunlardan 

sonra danışıqlarda müəyyən aktivlik hiss olunur. Praqada keçirilən önəmli  

görüşlər də bunun göstəricisidir. Erməni cəmiyyətinin daxilində də vəziyyətin 

dəyişdib. Hazırda Ermənistan parlamentinin sədri, xarici işlər naziri və digərləri  

daha çox sülhdən danışır11. Bundan əlavə, Paşinyanın ailəsinə məxsus olan 

“Haykakan Jamanak” qəzeti Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtləri dərc etdi. 

Ardınca Paşinyan da parlamentdə sülh haqqında danışmağa cəsarət etdi12. 

Sentyabr təxribatından sonra Paşinyan parlamentdəki çıxışında 

Azərbaycanla hansısa bir sənədi imzalamağa hazır olduğunu söylədi. Lakin  

revanşistlərin etiraz aksiyasından sonra öz fikrindən geri çəkildi. Amma o, 

yenidən sülhdən danışmağa başlayıb. Praqada keçirilən görüşlərdə də proses 

davam edib. Dördtərəfli görüşü danışıqların növbəti mərhələsi hesab etmək 

olar. Bundan əlavə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da Paşinyanla 

 
10 Итоги переговоров в Праге // “CBC TV”, 11.10.2022 URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=zprSYMU_gdk 
11 ƏSAS MƏSƏLƏ: "Avropa siyasi birliyi" Zirvə toplantısı // “AZTV”, 07.10.2022 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=5Mc9e9r8M6M 
12 Siyasi qrossmeyster gedişi - Praqa bəyanatı həm də Paşinyanın etirafıdır: Qarabağ 

Azərbaycandır! // “Real TV”, 07.10.2022 URL: https://www.youtube.com/watch? 

v=QES56iJlgO4 

https://www.youtube.com/watch?v=zprSYMU_gdk
https://www.youtube.com/watch?v=5Mc9e9r8M6M
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görüşündə sülh müqaviləsinin imzalanması və Zəngəzur dəhlzinin açılması 

prioritet olub. Çünki Türkiyə üçün nəqliyyat əlaqələrinin açılması çox 

önəmlidir. Bütün bunlar Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin 

normallaşdırılması prosesində öndə dayanır. Ermənistanın qeyri-konstruktiv 

mövqeyi, sülhdən yayınması təhlükəsizliyə zərbə vurması Türkiyə-Ermənistan 

münasibətlərinin qurulmasına kölgə salır. Bu normallaşma prosesində Bakı və 

Ankara arasında güclü siyasi koordinasiya var”. 

Hər zaman önəmli danışıqlar öncəsi N.Paşinyan sülhdən danışır, lakin 

danışıqlardan  sonra dövlət sərhədində gərginlik yaşanır, bu gərginlik bəzən 

genişmiqyaslı təxribatlara çevrilir. Amma sülh danışıqları ardıcıl olmalı və 

məntiqi sonluqla yekunlaşmalıdır. Bu xüsusda Azərbaycanın irəli sürdüyü beş 

bənddən ibarət olan təkliflər gələcəkdə sülh müqaviləsinə çevrilməlidir. 

Ermənistan prosesləri pozduqca Azərbaycanın mövqeyi daha da prinsipiallaşır. 

Ona görə də, nə qədər gec deyil, sülh müqaviləsinin imzalanması Ermənistanın 

özü üçün də faydalıdır. Sülhlə bağlı təşəbbüslər daimi olaraq masa üzərində 

qalmamalı, həyata keçirilməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, zaman 

Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Rəsmi İrəvan bu reallığı nəzərə almalı, regionun 

gələcəyi və təhlükəsizlik mühitinin gücləndirilməsi naminə sülh müqaviləsini 

imzalamalıdır13.    

Qarabağın Azərbaycan olması artıq heç bir vasitəçidə şübhə doğurmur. 

Eyni zamanda Praqada keçirilən dördtərəfli görüşdə Azərbaycan və 

Ermənistanın qarşılıqlı olaraq bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini 

tanıması baş verdi. Burada BMT Nizamnaməsi və Alma-Atı bəyannaməsi əsas 

götürülür14. 

 

Mərkəzi Asiyada yerləşən dövlətlərin Azərbaycana marağı və Orta 

Dəhliz ideyasının reallaşması 

Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil xarici siyasət 

nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri daha da 

möhkəmlənib. Bu diplomatik reallıqlar fonunda respublikamızın Avropaya və 

dünya birliyinə inteqrasiyası xeyli sürətlənib. 44 günlük müharibənin uğurlu 

nəticələri göstərdi ki, Azərbaycan dünya dövlətləri arasında öz sözünü deyir, 

daxili və xarici siyasətdə davamlı uğur əldə edir. Dövlət başçımızın məntiqli 

xarici və daxili siyasəti, uğurlu diplomatik fəaliyyəti belə deməyə əsas verir ki, 

Azərbaycan növbəti illərdə də hərtərəfli inkişaf tempini saxlayacaq, ölkəmizin 

 
13 Paşinyan sülh sazişini imzalayacaqmı? // “Yeni Azərbaycan”, 07.10.2022 URL: 

https://www.yeniazerbaycan.com/xeberlenti_e75153_az.html 
14 ƏSAS MƏSƏLƏ: Praqada Zirvə görüşü // “AZTV”, 07.10.2022 URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=KMlYz3qyg48 

https://www.yeniazerbaycan.com/xeberlenti_e75153_az.html
https://www.youtube.com/watch?v=KMlYz3qyg48
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həm regional, həm də qlobal səviyyədə mövqelərinin möhkəmlənməsi davam 

etdiriləcək15. 

Cənab Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstan və Qazaxıstana səfəri 

mühüm siyasi nəticələrlə yadda qaldı. Son dövrlər türk dünyası arasında dərin 

inteqrasiya meyilləri müşahidə olunur16. 

Son vaxtlar Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əlaqələrində 

dinamizm müşahidə olunur. Bu prosesdə dünyada formalaşan yeni və daha 

fərqli tranzit, nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsi mühüm rol oynayır. Ölkəmiz 

isə geostrateji mövqeyi və daha da genişlənən tranzit imkanları ilə bu prosesdə 

vacib həlqəyə, Şərqlə Qərb arasında etibarlı nəqliyyat qovşağına 

çevrilməkdədir. 

Dünyada cərəyan edən son hadisələr fonunda Azərbaycanın da üzərində 

yerləşdiyi Orta Dəhlizin əhəmiyyəti artmaqdadır. Azərbaycan Prezidentinin 

uzaqgörən siyasətinin nəticəsi olaraq ölkəmizdə bir sıra mühüm nəqliyyat-

logistika infrastrukturu yaradılıb və ölkəmiz beynəlxalq nəqliyyat şəbəkələrinə 

inteqrasiya olunub. Azərbaycan həyata keçirdiyi irimiqyaslı infrastruktur 

layihələri vasitəsilə əlverişli regional tranzit mərkəzinə çevrilməkdədir. Şərq-

Qərb dəhlizi Avropa ilə Asiya arasında ən qısa, təhlükəsiz və iqtisadi baxımdan 

səmərəli bağlantı olaraq Avrasiya məkanında sərnişin və nəqliyyat 

daşımalarının gücləndirilməsinə böyük töhfə verəcək. Bu gün Orta Dəhlizə 

artan maraq heç də təsadüfi deyil. Çünki bu beynəlxalq nəqliyyat marşrutu 

Çindən, Qazaxıstandan, Xəzər dənizindən, Azərbaycan və Gürcüstan 

ərazisindən keçərək Türkiyə və Avropa ölkələrinə qədər uzanır və Şərqdən 

Qərbə yükdaşımalarda son dərəcə əhəmiyyətli yoldur. Bu marşrutun ən vacib 

hissəsi isə təbii ki, Zəngəzur dəhlizi olacaq. Heç şübhəsiz, Zəngəzur dəhlizi, ilk 

növbədə, bölgənin inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək, regionda yeni 

əməkdaşlıq formatının yaranmasına, sülhün və tərəqqinin təmin olunmasına 

xidmət göstərəcək. Ən əsası isə Zəngəzur dəhlizi bütün türk dünyasını 

birləşdirəcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dediyi kimi: “Gün 

gələcək, Zəngəzurdan çıxıb, İstanbula qədər gedə biləcəyik. İğdıra, Qarsa gedə 

biləcəyik və bölgənin tranzit, logistika mərkəzi olma mövqeyi 

möhkəmlənəcək”.  

 

 
15 Azərbaycanın qlobal çəkisi / Ölkəmizin strateji hədəfləri // “AZTV – Əsas Məsələ”, 

14.10.2022 URL: https://www.youtube.com/watch?v=sgIlyiiH3PA  
16 Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri / Qarşılıqlı səfərlər Türk dünyasının inkişafına 

xidmət edir // “ATV Xəbər”, 13.10.2022 URL: https://www.youtube.com/watch? 

v=w0ciBA08cvs 

https://www.youtube.com/watch?v=sgIlyiiH3PA
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Azərbaycanın Şərqlə-Qərb arasında münasibətlərin inkişaf 

etdirilməsində rolu 

Son illər Azərbaycanın regionda aparıcı aktora çevrilməsi, dünyada artan 

nüfuzun onun beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrində və onların fəaliyyətində fəal 

iştirakına gətirib çıxarıb. Artıq dünya dövlətləri Azərbaycanı etibarlı, mühüm 

tərəfdaş, sözü imzası qədər dəyərli olan ölkə kimi qəbul edirlər. 

Təsadüfi deyil ki, BMT, Avropa İttifaqı, NATO, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatı və digər nüfuzlu təşkilatlar Azərbaycanla əməkdaşlığı strateji prioritet 

kimi müəyyənləşdiriblər. Bu gün Azərbaycan bir sıra beynəlxalq qurumlarda, 

sadəcə, üzv dövlət kimi təmsil olunmur, eyni zamanda, bir çox qərarların 

qəbulunda və icrasında yaxından iştirak edir. Bu kontekstdə Azərbaycanın 

BMT Təhlükəsizlik Şurasına (TŞ) qeyri-daimi üzv seçilməsini və iki il ərzində 

uğurlu fəaliyyətini qeyd etmək lazımdır. Şübhəsiz, hələ 2011-ci il oktyabrında 

BMT Baş Məclisinin plenar iclasında gizli səsvermənin nəticələrinə əsasən, 

Azərbaycanın 2012-2013-cü illərdə Şərqi Avropa bölgəsini Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında təmsil edəcək qeyri-daimi üzv seçilməsi 

və quruma 2012-ci ilin may və 2013-cü ilin oktyabr aylarında sədrlik etməsi 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən xarici siyasət kursunun 

məntiqi nəticəsi idi17. 

Azərbaycan Prezidentinin bu yaxınlarda Praqada keçirilən “Avropa 

siyasi birliyi” Zirvə Toplantısına dəvət olunması İkinci Qarabağ 

müharibəsindən sonra regionda yeni reallıq yaradan və bugünkü böhran 

dövründə etibarlı enerji təchizatçısı kimi özünün təsdiqləyən Azərbaycanın 

qazandığı beynəlxalq nüfuzun, dövlətimizin başçısının vaxtında uzaqgörənliklə 

verilmiş qərarlarının məntiqi nəticəsidir. Bu gün həm də Avropa İttifaqı 

Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasında fəal rol oynayır 

ki, bu da artıq “Köhnə qitə”nin ölkəmizə artan marağının göstəricisidir18. 

Qeyd etməliyik ki, bu ilin sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 

Sammitində, oktyabrın 6-da Praqada “Avropa Siyasi Birliyi”nin sammitində, 

hazırda isə Astanada Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə 

Müşavirənin (AQEM) 6-cı Zirvə Toplantısında iştirakı ölkəmizin beynəlxalq 

aləmdə artan nüfuzunun, onun çevik xarici siyasət yürütməsinin bariz 

göstəricisidir 

 
17 Azərbaycanın Mərkəzi Asiyada nüfuzu artmaqda davam edir // “Xəzər TV – Xəbər 

ertəsi”, URL: https://www.youtube.com/watch?v=i9B0Eg8_ypM 
18 Praqadan Bişkekə və Astanaya: Bakı həm Qərb, həm də Şərq üçün vacib tərəfdaşdır 

// “Yeni TV”, 15.10.2022 URL: https://www.youtube.com/watch?v=X3HOU7w8B4M 

https://www.youtube.com/watch?v=i9B0Eg8_ypM
https://www.youtube.com/watch?v=X3HOU7w8B4M
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Azərbaycan dövləti formalaşdıqca, beynəlxalq münasibətlərin əsas 

aktorlarından biri kimi dünyada özünəməxsus yer tutduqca, ikitərəfli 

münasibətləri yerinə yetirir. Bu ikitərəfli münasibətlərə bir tərəfdən səfirliklərin 

açılması, qarşılıqlı mədəni, sosial, siyasi, iqtisadi münasibətlərin yaradılması, 

digər tərəfdən ölkələrin xalqları ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi sahəsində 

işlər daxildir. Biz mövcud problemləri dünya dövlətlərinin, dünya xalqlarının, 

beynəlxalq qurumların diqqətinə çatdırmaq istiqamətində səmərəli fəaliyyət 

göstərir və Şərqlə-Qərb arasında mühüm rol oynayırıq19.  

Soçidə Azərbaycan diplomatiyasının növbəti uğuru 

Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik mühitinin gücləndirilməsi yönündə 

Soçidə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol 

Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin arasında mühüm 

görüş keçirildi. Soçi görüşündən əvvəl bir sıra proseslərin baş verməsinə 

baxmayaraq, müzakirələr nəticəsində imzalanan bəyanatda “Qarabağ” sözü yer 

almadı. Bu, Azərbaycan diplomatiyasının və dövlətimizin başçısının müdrik 

siyasətinin uğurlu nəticəsidir. 

Soçidə qəbul olunan sənəddə ərazi bütövlüyü və sərhədlərin 

toxunulmazlığına dair BMT Nizamnaməsi və Alma-Ata Bəyannaməsinə 

istinadlar var. Daha əvvəl dördtərəfli görüş zamanı Praqada əldə olunmuş 

razılaşmada da, BMT Nizamnaməsi və Alma-Ata Bəyannaməsinə istinadlar var 

idi. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanın şərtləri təmin olunur. Ərazi bütövlüyü 

məsələsi bizim üçün çox önəmlidir. Belə ki, uzun illərdir beynəlxalq miqyasda 

həyata keçirilən siyasətdə dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və 

sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi Azərbaycanın əsas istəklərindən biridir. 

Dövlətimiz, eyni zamanda, qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyümüzə hörməti də 

prinsipial olaraq tələb edir20. 

İkitərəfli müstəvidə keçirilmiş görüşdə Prezident İlham Əliyev və 

Vladimir Putin arasında olan müzakirələrdə münaqişənin bitdiyi növbəti dəfə 

vurğulandı. Qeyd edək ki, siyasi münasibətlər dövlətlərarası müstəvidə 

formalaşdırılmalıdır və sırf ikitərəfli əlaqələrin qurulması üçün bu cəhdlər 

vacibdir. Münaqişə artıq bitib, Qarabağda olan ermənilər Azərbaycan 

cəmiyyətinə reinteqrasiya olunmalı, sosial-iqtisadi proqramlar həyata 

keçirilməlidir. Məhz bu çıxışın həm də yekun bəyanatda öz əksini tapmasını 

 
19 Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda nüfuzu artır/ Ölkəmiz regionda güc mərkəzinə 

çevrilir // “ATV Xəbər”, 14.10.2022 URL: https://www.youtube.com/watch? 

v=6w8Tw4nemV8 
20 Politoloq: Soçidə imzalanan bəyanat milli maraqlarımıza uyğundur // “AzərTAc”, 

04.11.2022 URL: https://azertag.az/xeber/2364044 

 

 

https://azertag.az/xeber/2364044


137 | ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI -I- 

görürük. Ermənistan tərəfi çox çalışsa da, istədiklərinə nail ola bilmədi və 

Soçidə imzalanan bəyanat bizim milli maraqlarımıza uyğundur. 
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Giriş 

Uzun yıllar boyunca, Sovyet döneminin tarihe yüklediği yaklaşımlar, 

baskılar, eksiklikler, eğilimler ve önyargılı fikirler, tarihimiz hakkındaki 

gerçekleri öğrenme işini büyük ölçüde yavaşlatmıştır. Tarihsel gerçekleri 
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ortaya çıkarmak bakımından ulusal bilinç ve şuur çok önemlidir. Bu anlamda 

Karabağ bölgesi kadim tarihi göz önüne alındığında bir Türk yerleşimi olarak 

göz önünde bulundurulması gerekli olan bir coğrafyadır. Bölgenin dünyanın en 

eski yerleşim yerlerinden biri olması ve tarihi Azıh mağarası, Taglar mağarası 

gibi yerlerin burda bulunması sahayı kültürel olarak da ön plana çıkarmaktadır. 

Azerbaycan tarihsel coğrafyasında yer alan Karabağ, kadim dönemlerden beri 

insan toplulukların yerleşim alanı olarak ön plana çıkmış ve farklı devirlerde 

farklı adlarla adlandırılmıştır. Coğrafi bir saha içerisinde bir yerin 

adlandırılmasının jeopolitik konumla da alakası düşünüldüğünde söz konusu 

bölgenin adının Karabağ olarak dillendirilmesinin mantığı daha iyi 

anlaşılmaktadır. 

Buna göre dağların ve nehirlerin çevrelediği bölge için Eski Roma ve 

Yunanlılar Albaniya adını verirken, Araplar buraya Helenistik devirlerde Arran 

adını vermişlerdir. Yine erken dönemlerde Türklerin bölgeye hakim olmaları 

neticesinde Karabağ adının ön plana çıktığı görülmüştür (Aydın, 2001: 367). 

Azerbaycan’ın görkemli tarihçisi Ziya Bünyadov eserlerinde gerek 

Azerbaycan gerekse de Karabağla ilgili olarak Ermenilerin nasıl yalanlar 

peşinde olduklarını detaylarıyla anlatırken bölgenin Türklüğünün kadim 

devirlere kadar nasıl uzundığını orijinal kaynaklarıyla bir bir ortaya 

koymaktadır. Buna bağlı olarak Bünyadov,  hem Azerbaycan hem de bölgenin 

tarihinin araştırılmasında tarihi gerçeklerin nasıl saptırıldığını anlatırken 

konuya çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmektedir (Bünyadov, 2007: 

312). 

Tarihte Türk hakimiyetinde varlığını devam ettiren Karabağ, XVIII. 

asrın sonları ve XIX.  asrın erken dönemlerinde devletler dengesindeki 

değişmelere bağlı olarak Rus Çarlığı’nın bölgedeki işgalci politikalarına da 

maruz kalmıştır. Çarlık yönetiminin XIX. asrın başlarından itibaren 

Azerbaycan topraklarını işgale başlaması neticesinde 1803 yılında Car-Balaken 

ve 1804 yılında ise Gence’nin Rus işgaline uğraması İbrahim Han’ın Ruslarla 

Kürekçay Anlaşmasını imzalamasına yol açtı. Söz konusu anlaşma ile 

Rusya’nın denetimine geçen Gence Hanlığı Ruslara bağlı hale geldi. Yine bu 

anlaşma ile Şuşa’ya Rus ordusu yerleşmiş ve Karabağ Hanlığı’da resmen 

Rusya’ya katılmıştır (Mahmudov-Şükürov, 2012: 34-35). Rus Çarlığı’nın XIX. 

asrın ilk çeyreğinde Azerbaycan’a hakim olma girişimleri bölgesel olarak iki 

güçle de karşı karşıya gelmesi demekti. İran ve Osmanlı Devletleri ile bu 

bağlamda karşı karşıya gelen Rus Çarlığı her iki bölge devleti ile savaş 

gerçeğini ön plana taşımıştır. Bu bağlamda yaşanan çatışmalar neticesinde İran 

ile 1828’de Türkmençay, Osmanlı ile de 1829 tarihli Edirne Anlaşması 

imzalanmıştır. Rus Çarlığı’nın her iki bölge devletine karşı giriştiği mücadeleyi 

kazanması ve söz konusu anlaşmaları imzalaması ise günümüz Azerbaycan 

toprakları üzerinde Rus işgallerini hızlandırmıştır (Gürel, 1992: 182). Rus 



ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI -I-    | 144 

 

Çarlığı’nda yaşanan 1917 Bolşevik Devrimi Kafkasya bölgesinde politik 

değişmelere neden olmuş ve hız kazanan Sovyet Komünist politikası ekseninde 

bölge halkları bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Bu bağlamda 1918 tarihinde 

kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’de 1920 senesi 28 Nisan’ından itibaren  

Rus Kızıl Ordusu’nun yeniden işgaline uğramıştır (Yılmaz, 2013: 77). Bu 

gelişmeler de Rusya’nın bölgede nasıl bir tehdit unsuru olduğunu bir kez daha 

gözler önüne sermiştir.  

 Karabağ sorununun tarihselliğinde Rusya’nın XVIII. asır’da Kafkas 

işgelleri önemli bir yer tutmakta olup, Ermenilerin de Ruslar tarafından 

kışkırtılması ve desteklenmesi ise bölgedeki sorunun tarihi arka planlarını 

oluşturmuştur. Bu doğrultuda XIX. asrın sonlarına gelindiğinde yukarıda bahsi 

geçen Türkmençay ve Edirne Anlaşmalarında da bahsi geçen göçler Ruslar 

tarafından planlı bir şekilde hayata geçirilmiş ve Azerbaycan’ın İrevan, 

Karabağ, Gence ve Nahcivan bölgelerine 1 Milyon dolayında Ermeni, Ruslar 

tarafından yerleştirilmiştir (Dedeyev, 2008: 20). Rusların planlı olarak hayata 

geçirdikleri ve destekledikleri bu göç hareketleri on yıllarca bölgede devam 

edecek olan Azeri-Ermeni çatışmalarının da ateşini yakmıştır. Tarihsel olarak 

Azerbaycan toprağı olan Karabağ, Rusların bu planlı göç haretleriyle sorunların 

merkezine çekilmiş ve bir Türk toprağı olan Karabağ’ın Azerbaycan’dan 

kopartılmasına yönelik faaliyetleri daimi surette devam etmiştir.  

Rusya’nın Kafkasya’da etnik yapıya müdahalesi olarak hayata geçirdiği 

bu göç politikası neticesinde desteklediği Ermeni çeteler Azerbaycan’da XX. 

asır boyunca devam edecek bir çok kanlı olayın yaşanmasına olanak 

hazırlamıştır (Dedeyev, 2008: 21). Rusya’nın bölgedeki hakimiyeti elinde 

tutmanın anahtarı olarak ön plana çıkan bu iskan siyaseti neticesinde 

Geybullayev’in de işaret ettiği gibi Karabağ dahil bölgede Ermeni nüfüsunun 

artışına olanak tanınmıştır (Geybullayev, 1990: 151). Soviyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’nin etkin olduğu yıllarda Azerbaycan yönetimine bağlı 

olan Dağlık Karabağ’ın Rusya’nın bölgeye yerleştirdiği Ermenilerle 1989 

yılına gelindiğinde 192 binlik nüfusunun yüzde 70’ini Ermenilerin oluşturduğu 

görülmektedir. Yine bu dönemde Soviyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 

dağılma sürecine girmesi ile Dağlık Karabağ, Ermeni nüfusuna bağlı olarak 

Azerbaycan’dan ayrılarak Ermenistan’a bağlanmayı istemiş (Sapmaz, 3), ise de 

SSCB Yüksek Sovyeti’nin 1989 yılındaki kararıyla bölgenin Azerbaycan’a 

bağlı kalmasının uygun olacağı yinelenmiştir. SSCB Yüksek Sovyeti’nin bu 

kararı bile Karabağ’ın aslında bir Türk yurdu ve Azerbaycan toprağı olduğunu 

ispat etmektedir. Soviyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1990’dan sonra 

parçalanması ardından bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’ın coğrafi 

bütünlüğü içinde adeta milli bir politikaya dönüşen Karabağ sorunu 2000’li 

yıllarda da devam eden Türk-Ermeni çatışmalarının ana ekseni olmuştur. 

Nihayet 2020 Eylül ayında 2. Karabağ Muharebesi olarak kaydedilen ve 44 gün 

süren savaş (Əliyeva, 2022, s.536-560) ardından Karabağ’ın en önemli şehri 
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kabul edilen Şuşa Azerbaycan kontrolüne geçmiş ve Azerbaycan’ın bölgedeki 

hakimiyeti ön plana çıkmıştır. Bu hakimiyet de tüm dünyaya Karabağ gibi 

Şuşa’nın da ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalacağını tüm insanlığa 

göstermiştir. Tarihsel olarak Rusya’nın politikaları ve Ermenilerin 

desteklenmeleri neticesinde bölgesel bir sorundan uluslararası soruna dönüşen 

Karabağ meselesi tarihin bölgesel sorunlarından biri olarak hep ön plana 

çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin de her daim Azerbaycan’ın yanında yer 

aldığı bu bölgesel tarihi sorunda Azerbaycan’ın haklılığı nihayette dünya 

tarafından da kabul edilmiştir.  

Karabağ sorununun tarihselliği ile alakalı yaklaşımla ortaya konulan bu 

çalışma konu ile alakalı olarak Türkiye’de yapılan akademik çalışmaları analiz 

etmeyi hedeflemiştir. Bölgesel sorundan uluslar arası bir soruna evrilen 

Karabağ meselesi ile alakalı olarak Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim 

Kurumu (YÖK)  tezler arşivi kaydının esas alındığı çalışma, buradaki yapılan 

akademik çalışmaları listelemeyi ve ortaya koymayı amaçlamıştır. Akademik 

anlamda bu tarihsel soruna dair yapılan çalışmaların tespitinin Türkiye’nin de 

bölgedeki gelişmelere tutumunu ve politikasını da da ortaya koyması 

bakımından önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karabağ konulu Türkiye Yüksek Öğretiminde yapılan Çalışmalar 

A-Yüksek Lisans Tezleri  

 



ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI -I-    | 146 

 

Adı Soyadı             Tez Adı                                 Üniversite ve Yılı             

1-Nesrin 

Sarıahmetoğlu 

 

Azeri-Ermeni münasebetleri 

ve Dağlık Karabağ olayları 

Marmara Üniversitesi-

1989 

2- Timuçin 

Kodaman  

Dağlık Karabağ Olayları 

 

 

Gazi üniversitesi-1993 

3-Bilal 

Dedeyev 

Karabağ Hanlığı-Osmanlı 

İlişkileri 

 

 

Selçuk Üniversitesi-

2000 

4-Asım 

Memmedov 

Güney Kafkasya’da Etnik 

Çeşitlilik Ve Çatışma: 

Abhazya Ve Dağlık Karabağ 

Sorunlar 

 

 

Ankara Üniversitesi-

2002 

5-Natık 

Abdullayev 

Azeri-Ermeni İlişkilerinde 

Karabağ Sorunu 

 

Trakya Üniversitesi-

2002 

6-Ramil 

Mustafayev 

Dağlık Karabağ Problemi İstanbul Üniversitesi-

2002 

7- Vügar 

Muradov 

1988-1994 Yılları Arası 

Dağlık Karabağ Olayları Ve 

Azerbaycan'daki 

Göçmenlerin (Kaçkınların) 

Durumu 

Selçuk Üniversitesi-

2003 

 

8-Araz 

Aslanlı 

Karabağ Sorunu ve Çözüm İlkeleri Ankara 

Üniversitesi-

2004 

9-Zafer Atar Doksan üç Harbinden (1877-1878) 

1923’e Karabağ Meselesi  

Celal Bayar 

Üniversitesi-

2004 

10-Vügar 

Hatemov 

Dağlık Karabağ Problemi 

Doğrultusunda Azerbaycan’da 

Kaçkın göçünün doğurduğu sosyal, 

ekonomik ve kültürel problemler 

İstanbul 

Üniversitesi-

2005 

11-Rüfet 

Cavadov 

Karabağ Sorunu Çerçevesinde 

AGİT Azerbaycan İlişkileri 

Ankara 

Üniversitesi-

2006 



147 | ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI -I- 

12-Farid 

Askarov 

Karabağ Sorunu Örneğinde 

Azerbaycan Ermenistan İlişkileri 

Ve Rusya’nın Bölgeye Etkisi 

Ege 

Üniversitesi-

2006 

13- Elshan 

İzzatov 

Tarihten Günümüze Azeri – Ermeni 

İlişkilerinde Karabağ Sorunu 

Selçuk 

Üniversitesi-

2006 

14- Murat 

Onur 

Sayılan 

1988 – 95 Arası Dağlık Karabağ 

Sorunu 

Ankara 

Üniversitesi-

2007 

15- Hüseyin 

Vermez 

Dağlık Karabağ Göçmenlerinin 

Sosyo-Ekonomik Problemleri 

Sakarya 

Üniversitesi-

2007 

 

16- Adalet 

İbadov 

Azerbaycan Dış 

Politikasında Dağlık 

Karabağ Sorunu Ve Ermeni 

Sorunu: Çözümler, Öneriler 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi-

2007 

17- Yakup 

Hurç 

Türkiye’nin Karabağ 

Politikası 

Kahramanmaraş 

Sütçü İmam 

Üniversitesi-

2008 

18- Duygu 

Gözlek 

Dağlık Karabağ Sorununun 

Dünü, Bugünü Ve Geleceği 

Gazi 

Üniversitesi-

2008 

19- Sedat Bora 

Özerinç 

Uluslararası Haber 

Ajanslarından Reuters’a 

Göre Karabağ Sorunu 

Marmara 

Üniversitesi-

2008 

20- Anar 

Khalilov 

Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi Işığında Karabağ 

Sorunu 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi-

2008 

21- Zaur 

Şiriyev 

Avrupa Birliği’nin Bölgesel 

Çatışmalara Yönelik 

Politikaları Çerçevesinde 

Yukarı Karabağ Ve Güney 

Osetya Sorunları 

Ankara 

Üniversitesi-

2006 

22- Emin 

Yakışıklı 

Dağlık Karabağ Sorununun 

Türkiye Ermenistan 

ilişkilerine etkileri 

Kocaeli 

Üniversitesi-

2009 
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23- Selçuk 

Karataş 

Azerbaycan Ve Ermeniztan  

Arasında Karabağ Meselesi 

Niğde 

Üniversitesi-

2009 

24- Tahir 

Allahverdiyev 

Azerbaycan Ve Ermenistan 

Arasındaki Karabağ Sorunu 

Uludağ 

Üniversitesi-

2010 

25- Arzu 

Mammadova 

Son Dönem Karabağ (Garabağ) 

Dokumalarında Kullanılan 

Motifler 

Mimar 

Sinan Güzel 

Sanatlar 

Üniversitesi-

2010 

26- Şevkiye 

Duygu Ata 

Dağlık Karabağ Sorunu Karadeniz 

Teknik 

Üniversitesi-

2010 

 

 

 

27- Şeyda 

Aslan 

 

 

 

Karabağ Ve Hocalı’da Ermeni 

Mezalimi’nin Türk Basınında 

Yankıları (1991–1992) 

 

 

 

 

Fırat 

Üniversitesi-

2010 

28- İrem 

Erkmen 

Kosova’nın Bağımsızlığı Ve 

Emsal Tartışmaları: Kuzey 

Kıbrıs, Dağlık Karabağ Ve 

Diğerleri 

Gazi 

Üniversitesi-

2011 

29- Nurettin 

Latifacı 

Dağlık Karabağ Sorunu 

Bağlamında Türkiye-

Azerbaycan-Ermenistan İlişkileri 

Sakarya 

Üniversitesi-

2011 

 

 

30- Kudret 

Çeltekligil 

 

 

1990 Sonrası Azerbaycan-

Ermenistan İlişkilerinde Dağlık 

Karabağ Sorunu 

 

Beykent 

Üniversitesi-

2012 

31- Susana 

Valiyeva 

1987- 1994 Yıllarında Dağlık 

Karabağ Savaşının Yazılı Basına 

Yansıması 

Kocaeli 

Üniversitesi-

2009 

32- Gündüz 

Ramazanov 

Dağlık Karabağ Sorunu Açısından 

İnsan Haklarının 

Değerlendirilmesi 

Selçuk 

Üniversitesi-

2016 
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33- Arzu 

Orujova 

Hüseynbala Mirelemov’un 

Karabağ Temalı Eserlerinin 

İncelenmesi 

Marmara 

Üniversitesi-

2017 

34- Niyazi 

Gasimov 

 

 

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 

Yukarı Karabağ Sorununa Bakışı 

Ve Çözüm Arayışları 

 

İstanbul 

Ticaret 

Üniversitesi-

2017 

35- Yavuz 

Demirbaş 

 

Dağlık Karabağ Sorunu Ve 

Soruna Çözüm Arayışları 

 

İstanbul 

Üniversitesi-

2018 

 

36- Eltun 

Abdullayev 

Dağlık Karabağ Sorununda 

Azerbaycan’ın Uluslararası 

Hukuktan Doğan Meşru Müdafaa 

Hakkı 

Marmara 

Üniversitesi-

2018 

37- Coşkun 

Demirtaş 

 

Dağlık Karabağ Sorunu 

 

İstanbul Arel 

Üniversitesi-

2018 

 

38- Vüsal 

Mansurov 

 

 

Kırım Ve Karabağ’ın İşgalinin 

Karşılaştırılması: İşgal Ve Sonrası 

 

Selçuk 

Üniversitesi-

2018 

39- Ahmet 

Demir 

 

Agit Minsk Grubu, Dağlık 

Karabağ Ve Bölgenin Ekonomi 

Politiği 

 

Marmara 

Üniversitesi-

2018 

 

 

 

 

 

 

40- Laman 

Gasımlı 

 

 

 

 

 

Haberde Yönlendirme, 

Dezenformasyon Ve Propaganda: 

Azeri Ve Ermenġ Haber 

Sitelerinde Dağlık Karabağ 

Sorunlarıyla İlgili Yayınlanan 

Haberlerġn Karşılaştırmalı 

Analizi 

 

 

 

 

 

 

İstanbul 

Aydın 

Üniversitesi-

2019 
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41- Shahana 

Atakıshıyeva 

Karabağ Ağzı Söz Varlığı Trakya 

Üniversitesi-

2019 

42- Halil 

İbrahim 

Eğrifeslioğlu 

 

Karabağ Savaşı Sonrası 

Azerbaycan’da Göçmenlere 

Yönelik Uygulanan Sosyal 

Politikalar 

 

 

Yalova 

Üniversitesi-

2019 

43- Merve Özel 

Altemir 
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3-Değerlendirme 

Tarihsel olarak değerlendiriliğinde Karabağ’ın, bir coğrafi bölge 

olmaktan ziyade kültürel bir mekan olduğu görülmektedir. Kadim  Türk 

yerleşimi olan bu bölge hem jeopolitik konumu hem de tarihselliği ile 

araştırmaların konusu olmaya devam etmektedir. Yaklaşık iki yüz yıllık bir 

süredir bölgesel çatışmaların merkezinde olan Karabağ, bölgesel bir sorundan 

uluslararası bir soruna bu yönüyle de evrilmiştir.  

Zengin tarihi ve Şuşa gibi kültürel merkezin içinde yer aldığı Karabağ, 

Türk kültür kodlarının toplum yapılarına sirayet ettiği bir bölge olarak aynı 

zamanda üstünde birçok oyunların döndüğü sahadır. Rusya’nın Ermenilerin 

hamisi olarak onları bölgede teşkilatlandırma çalışmaları, Ermenilerin bölgede 

bitip tükenmek bilmez terör ve çatışma faaliyetlerinin kaynağını oluşturmuştur. 

 Bu Türk bölgesinin Ermenilere bağlanmasının koşullarını yaratmak 

isteyen Rusya her fırsatta Ermenileri desteklemekten ve silahlandırmaktan geri 

durmamıştır. Azerbaycan tarihsel olarak kendi toprağı olan Karabağ’a sahip 
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çıkmak adına daima bölgeyi savunmuş ve bölgenin Türk halkı da topraklarını 

canları pahasına müdaafa etmekten bir an olsun taviz vermemişlerdir. Bilhassa 

2020 yılında Azerbaycan’ın 44 günlük vatan muharebesiyle kazandığı Şuşa 

zaferi de tüm dünyaya Türkün ata topraklarına ölümü pahasına sahip 

çıkacağının en büyük ispatı olmuştur.  

Kavramsal çerçeve olarak  Karabağ ve Karabağ ile ilgili Türkiye’de 

yıllara göre ortaya konulan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini tespit etmeye 

yönelik bir araştırma olan bu makale mevcut tespitlerden sonra araştırmaların 

kaynağı olan Türkiye akademik çevrelerinin konuya bakış açısını ortaya 

koymayı ve bunu değerlendirmeyi amaçlamıştır. Buna göre YÖK Tez arşivinde 

konuyla ilgili 79 Yüksek Lisans,  6 tane de Doktora tezine rastlanmıştır. 

Konularına göre tarihi, siyasi, diplomatik ve uluslararası bakımlardan 

araştırmaların yürütüldüğü bu çalışmalar literatüre sağladıkları katkılarla 

konunun önemini farklı bakış açılarıyla vurgulamışlardır.   

Arşivde tarama yapılırken 1989 yılından itibaren bu konulu çalışmaların 

başladığı görülmüş olup özellikle Karabağ’la ilgili Yüksek Lisans Tezlerinin 

daha erken dönemde başladığını buna karşın Doktora Tezleri’nin 2005 yılı gibi 

tarihlenen bir tarihte sistemde yer aldığı tespit edilmiştir. Tezlerin arşivde yer 

alması ve erişim izinlerinin olup olmaması gibi değişkenlerin de göz önünde 

bulundurulmasına bağlı olarak temel tespitlerimiz YÖK arşivine dayalı olarak 

yapılmıştır.  

Araştırmanın en temel yeniliği bu konuda yapılan çalışmaların tespit 

edilmesine bağlı olarak Türk akademik sahasının da bir anlamda bu konuya 

ilgisini ölçmektir. Konunun tarihselliğinin hem siyasi hem tarihi hem de 

diplomatik boyutlarının olması nedeniyle yürütülen araştırmalar farklı 

bölümler tarafından yapılmıştır. Örneğin Tarih Bölümlerinde yapılan tezler 

konunun tarihselliğini ön planda tutarken; Uluslararası ilişkiler bölümlerinde 

çalışılmış tezler meseleye diplomasi ilmi çerçevesinde yaklaşarak konuyu ele 

almışlardır. Yine bazı çalışmalarda Türkiye’nin politik olarak konuya bakışı ele 

alnırken bazı çalışmalarda Türk basını ve kamuoyunun meseleye yaklaşımları 

sorgulanmaya ve tespit edilmeye çalışılmıştır. Yine 1990’lardan itibaren 

Karabağ’la ilgili Yüksek Lisans tezlerinin artmaya başladığını ve  2000’li 

yıllarda devam ettiğini görmekteyiz.  Bu duruma neden olarak Türk akademik 

çevresinin konuya olan hassasiyeti üzerinden yaklaşılabilir.  

Yine Yabancı uyruklu öğrencilerin bu konuyu daha çok ele almak 

istedikleri görülmekte ve özellikle Azerbaycan gibi kardeş ülkelerden 

Türkiye’ye çeşitli programlarla Yüksek Öğretim için gelen öğrencilerin bu 

bağlamda yaptıkları çok sayıda çalışmanın olduğu anlaşılmaktadır. Bu duruma 

neden olarak ta bunların Karabağla ilgili yakın çevrelerinde maruz kaldıkları 

savaş, acı hatıralar ve konunun güncel olarak içinde yer almaları gibi nedenler 

gösterilebilir.  Tespit ediliği ölçüde bu konuda yazılan Doktora tezlerinin ise 
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fazla olmadığı bundan sonraki süreçte artacağı düşünülmektedir. Yine konu ile 

ilgili yapılan farklı araştırmaların  olması Karabağ mevzusunun ne  denli çok 

boyutlu olduğunu bize göstermektedir. Konunun tarihi, siyasi, ekonomik, 

diplomatik ve kültürel yaklaşımlarının olması gerçeği bundan sonraki süreçte 

daha interdisipliner  yaklaşımlarla araştırmaların yapılabileceği gerçeğini de 

bizlere  düşündürtmektedir.  

 

Sonuç 

Azerbaycan coğrafyasında, bulunan tarihsel ve kültürel bir bölge olan 

Karabağ, Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası olarak tarih boyunca 

Azerbaycan’ın kültürel ve siyasi birliği içerisinde yer almıştır. 

Karabağ’ın Türklüğüne yönelik tehditler ve bölgenin siyasi bakımdan 

Azerbaycan’dan kopartılması planları uzun yıllar devam etmişse de 

Azerbaycan’ın konuyla alakalı mukavemeti gerek çatışma dönemlerinde 

gerekse de diplomatik sahalarda Türk’ün haklılığını ve gücünü tüm dünya 

milletlerine göstermiştir. Bu bağlamda onlarca yıldır devam eden ve bölgesel 

sorundan uluslararası bir soruna dönüşen Karabağ meselesi daima güncelliğini 

korumuş ve en son 2020 yılında Azerbaycan’ın bölgedeki Ermeni faaliyetlerine 

karşı yılmaz tutumla elde ettiği 44 günlük vatan muharebesi ve Şuşa Zaferiyle 

Azerbaycan Türklerinin topraklarına nasıl sahip çıktıklarını tarih önünde ortaya 

koymuşlardır.  

İşte bir noktada Türkün haklılığının da yılmaz mücadelesini lireratürde  

ortaya koyan konunun araştırmaları bundan sonra yapılacak daha fazla 

araştırmanın da ışığını yakmaktadır. Özellikle tarihsel anlamda gelecek 

kuşaklarda tarih bilinci oluşturmak ve Türk tarihinin coğrafya bağlamında 

bütünselliğini ortaya koymaya yönelik yapılacak yeni araştırmalarda Karabağ 

ve Şuşa gibi Türk kültür merkezlerinin araştırma konusu olarak daha çok yer 

alması daha çok gereklidir.  
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GİRİŞ 

 Yatırım, iktisat bilimindeki en önemli kavramalardan biridir. Doğrudan 

yabancı yatırım da ülkelerin en çok arzuladığı olgudur ki, dünyada hâkim 

ekonomi teorisinde ekonomik kalkınmanın anahtarlarından biri olarak 

görülmektedir. Azerbaycan ve Orta Asya Türk devletleri Sovyetler birliğinin 

dağılmasından sonra ciddi ekonomik sorunlarla boğuşmuş, bu sorunlara 

çarelerden biri olarak zengin doğal kaynaklarını yabancı devletlere açarak 

yabancı yatırımcı çekmeye çalışmışlardır. Bu bakımdan zengin doğal 
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kaynakları bu ülkeler için büyük bir avantaj olsa da çeşitli istikrarsızlıklar 

yaşayan bu ülkeler yatırımcılara çeşitli avantajlar sunmuştur. Bu avantajların 

başında vergisel teşvikler gelmektedir.  

 Bu çalışma kapsamında Türk dünyasındaki vergisel teşviklere 

değinilecektir.  

 

Serbest bölge uygulamaları  

 T.C. Ticaret Bakanlığının hazırlığı Gümrük Rehberine göre serbest 

bölgeler, “ticari, mali ve ekonomik alanlarda geçerli olan hukuki ve idari 

düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı; sınai ve ticari 

faaliyetler için ülkenin diğer bölgelerine oranla daha geniş teşviklerin tanındığı 

ve fiziki olarak da ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler” olarak 

tanımlanmıştır2. Serbest bölgeler aslında bir uluslararası vergi rekabetinin 

ürünüdür. Dünya ekonomisinden daha fazla pay almak için devletler mali 

sınırlarını daraltarak siyasi sınırlarına dahil olan ancak vergilendirme yetkisinin 

haiz olunduğu mali sınırlara dahil olmayan bölgelere serbest bölgeler olarak 

adlandırıyoruz. Vergisel yükümlülüklerden muaf olan bu bölgeler, ülkeye 

yabancı sermaye çekerek ekonomik büyümeyi destekleyen bir uygulamadır.  

Türkiye’de serbest bölgeler, 1985 yılında çıkan 3218 sayılı Serbest 

Bölgeler Kanunuyla oluşturulmuştur. 3218 sayılı kanunun 1.maddesine göre 

kanunun amacı ve kapsamı, “bu kanun, ihracata yönelik yatırım ve üretimi 

teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, 

işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla 

serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet konularının 

belirlenmesi, yönetimi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile 

ilgili hususları kapsar” şekilde düzenlenmiştir. Türkiye’nin serbest bölge 

uygulamaları OECD’nin 2000 yılındaki raporunda zararlı vergi rekabeti 

uygulaması olarak görülürken 2004’de yapılan mevzuat değişikliğiyle serbest 

bölge düzenlemelerini yeniledikten sonra OECD’nin 2006 yılı İlerleme 

Raporunda Türkiye’nin uyguladığı serbest bölge uygulamasının zararlı 

olmadığı belirlenmiştir3. 

 
2 T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük Rehberi, https://gumrukrehberi.gov.tr/sayfa/serbest-

b%C3%B6lgeler (Erişim tarihi: 12.12.2022) 
3 Erhan Gümüş, “Serbest Bölgelerde Vergi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 2007, s, 48; 

3218 sayılı serbest bölgeler kanunu, Ramazan Armağan, Murat İçmen, “Vergi rekabeti 

ve Türkiye’ye yansıması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, cilt 17, sayı 2, 2012, s, 153. 

https://gumrukrehberi.gov.tr/sayfa/serbest-b%C3%B6lgeler
https://gumrukrehberi.gov.tr/sayfa/serbest-b%C3%B6lgeler
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 Azerbaycan’da ise serbest bölgelerin kurulması 1995 yılında Birleşmiş 

Milletler kalkınma programı temsilcisi tarafından ortaya atılsa da hukuki olarak 

ilk kez 2006 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanın çıkardığı “Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi haqqında” (Azerbaycan 

Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Kalkınma Bakanlığıyla ilgili) tüzüğe göre 

ekonomik kalkınma bakanına serbest bölge verme yetkisi verilmiştir. 19 nisan 

2009’da “Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” ( özel serbest bölgelerle ilgili) 

kanunu kabul edilmiştir. Kanunun amacı ekonomik ve teknolojik gelişimi 

teşvik etmek olmakla beraber serbest bölgelerdeki şirketlere çeşitli avantalar ve 

teşvikler verilmekle birlikte vergiden de muaf tutulmuştur4. 

 Türkmenistan’da ise serbest bölgeler, 8 Ekim 1993’de kurulan Serbest 

Ekonomi Bölgesi Kanunuyla kurulmuştur. Türkmenistan’da 7 tane serbest 

bölge mevcuttur: Mari-Bayramali Serbest Bölgesi, Okarem-Cheleken Serbest 

Bölgesi, Kızılsu-Seidi Serbest Bölgesi, Daşoğuz Havaalanı Serbest Bölgesi, 

Aşgabat-Annau Serbest Bölgesi, Aşgabat-Büzmein Serbest Bölgesi ve Serahs 

Serbest Bölgesi5. 

 Kırgızistan’da ise serbest bölgeler konusu 1991 yılında gündeme 

gelmiş, 1993 yılında ise Narın serbest ekonomik bölgesi kurulmuştur. Daha 

sonra Karakol, Alay, Çon Alay, Kara Kulca ve daha nice serbest bölge ortaya 

çıkmışsa da Kırgızistan’daki en önemli uygulama Bişkek serbest ekonomik 

bölgedir6. 

 
4  Yahya Muradov, “Azad İqtisadi Zonalarda Vergi Stimullaşdırılması”, Azerbaycanın 

Vergi Jurnalı, Sayı 2, 2012, s,157-165. 
5 Türkmenistan Ülke Raporu, Ödemiş Ticaret odası, http://www.odemisto.org.tr/ 

Portals/290/Raporlar/ulke_urun_raporlari/T%C3%9CRKMEN%C4%B0STAN%20%

C3%9CLKE%20RAPORU.pdf, (Erişim tarihi: 12.12.2022). 
6 Yevgeni Bondar, “Kırgızistan Ekonomisinin Reformlaşmasında Serbest Ekonomik 

Bölgeler”, Avrasya Dosyası, Kazakistan-Kırgızistan Özel Bölümü, Cilt 7, Sayı 4, 

2002, s. 61-69. 
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 Uluslararası Vergi Rekabetinde kurumlar vergisi 

 

Kaynak: Tax Foundation; Trading Economics,7 kaynaklarına istinaden 

şahsımca oluşturulmuştur. 

 Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere tüm Türk devletleri uluslararası 

vergi rekabetine uygun olarak yıllara göre kurumlar vergisi indirimine gitmiştir. 

Kazakistan 2009’da Azerbaycan ise 2010’da yaptığı kurumlar vergisi 

indirimden sonra istikrarlı bir vergi oranı belirleyerek değişikliye gitmemiştir. 

Özbekistan ise Tax Foundation isimli kurumun yaptığı çalışmaya göre yıllara 

göre kurumlar vergisi indirimine devam etmiş ve vergi cennetleri istisna olmak 

üzere dünyanın kurumlar vergisi en düşük olan 2.ülkesi olmuştur. Belirtmek 

gerek ki kurumlar vergisi oranı %7,5 olan Özbekistan aynı zamanda Türk 

cumhuriyetleri arasından kurumlar vergisi oranı en düşük ülkedir. %10 

kurumlar vergisi oranıyla 6. sırada ise Kırgızistan yer almaktadır. Bu durum 

Türk cumhuriyetlerinin uluslararası vergi rekabetine oldukça duyarlı politikalar 

izlediği görülmektedir. Türkiye ise kurumlar vergisini indirmek yerine 2018’de 

%20’den %22’e 2021’de ise %22’den %25’e yükseltmiştir. Azerbaycan ve 

Kazakistan ise bu alanda yakın zamanda bir değişikliğe gitmemiş %20 

kurumlar vergisi oranını sabit tutmaktadırlar.  

    Türkmenistan’da ise rekabetçi bir ekonomi politikası izlemekten 

ziyade korumacı bir politika izlemektedir. Yerli firmalar (Tam mükellef 

kurumlar) için kurumlar vergisi oranı 8% olsa bile efektif kurumlar vergisi 

oranı %2-3 arası değişmekteyken yabancı yatırımcılar için (Dar mükellef 

 
7 ASEN Elke, Corporate Tax Rates around the World, 2020, Tax Foundation, 

https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/ (Erişim 

tarihi: 12.12.2022); Trading Economics, List of Countries by Corporate Tax Rate, 

https://tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate (Erişim tarihi: 

12.12.2022). 

2005 2010 2015 2020 2021

Türkiye 30 20 20 22 25

Azerbaycan 24 20 20 20 20

Kazakistan 30 20 20 20 20

Kırgızistan 30 10 10 10 10

Özbekistan 18 9 8 7,5 7,5

Türkmenistan 25 20 20 20 20

05101520253035

Türkiye Azerbaycan Kazakistan

Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan

https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/
https://tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate
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kurumlar) 20% kurumlar vergisi öngörülmektedir. Ayrıca KDV oranının da 

%18 olduğu Türkmenistan komşu ülkelere bakınca yüksek ve adaletsiz vergi 

oranları ve uygun yatırım ortamından yoksun ekonomik yapısıyla Türk 

cumhuriyetleri arasında vergi rekabeti alanında en kötü ülke olmaktadır. 

Türkmenistan’ın güçlü bir istatistik ve akademik veri sağlayıcıları 

olmadığından detaylı verilere ulaşmak oldukça güçtür8.   

 Uluslararası Vergi Rekabeti kapsamında dolaylı vergiler  

 Uluslararası vergi rekabeti, gelir vergileri yanı sıra dolaylı vergiler 

üzerinde de yürütülmektedir. Taşıma ve saklama bedelleri düşük olan üst gelir 

grubuna hitap eden mücevher, kürk, parfüm gibi ürünler üzerinden rekabet 

edilmektedir. Amaç, tüketicilerin düşük vergi oranı olan ülkeye gidip o ülkede 

tüketim yaparak ekonomiye katkı sağlamasıdır. 

 Aynı şekilde bir dolaylı vergi olan çevre ve karbon vergisi uluslararası 

rekabet konusu olmaktadır. Özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımına 

ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkeler, bu vergileri düşürerek veya sıfırlayarak 

yatırımları ülkesine çekmeye çalışmaktadır. Ancak yüksek toplumsal maliyeti 

olan çevre kirliliğine sırf mali amaçlar için bugün izin vermek gelecek nesilden 

yaşanabilir ülkesini çalmaktan başka bir şey olmaz9. 

 Örnek olarak dolaylı bir vergi olan katma değer vergisi, Kırgızistan’da 

%12 oranında, yani komşu ülkelere göre düşük oranda uygulanmaktadır. 

Ayrıca özel tüketim vergisi başta olmakla birçok vergi oranı oldukça düşüktür. 

Düşük kurumalar vergisi oranıyla birlikte düşük dolaylı vergi oranlarına sahip 

olması Kırgızistan’ı dolaylı vergileri açısından avantajlı bir ülke konumuna 

getirmektedir10.  

 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde etkisi  

 Türkiye’de yabancı sermaye yatırımını ilk teşvik uygulaması, 1913 

yılında Teşvik-i Sanayi Kanununa kadar dayandırmak mümkün olsa da 

 
8 International Tax Turkmenistan Highlights, Deloitte, 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/international-

business-support/deloitte-cn-ibs-turkmenistan-int-tax-en-2017.pdf (Erişim tarihi: 

12.12.2022); Türkmenistan ülke raporu, Ödemiş Ticaret odası, 

http://www.odemisto.org.tr/Portals/290/Raporlar/ulke_urun_raporlari/T%C3%9CRK

MEN%C4%B0STAN%20%C3%9CLKE%20RAPORU.pdf, (Erişim tarihi: 

12.12.2022)  
9 Şahin Akkaya, Küreselleşen Ekonomik Sorunlar ve Vergilemenin Küreselleşmesi, 

İstanbul, Filiz Kitabevi, 2011, s, 108-111. 
10 Kırgızistan Pazar Bilgileri, T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası 

Etkinlikler Genel Müdürlüğü, https://ticaret.gov.tr/data/5ed8e9c 

e13b876d8ec73d59d/K%C4%B1rg%C4%B1sistanPazar%20Bilgileri.pdf (Erişim 

tarihi: 12.12.2022). 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/international-business-support/deloitte-cn-ibs-turkmenistan-int-tax-en-2017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/international-business-support/deloitte-cn-ibs-turkmenistan-int-tax-en-2017.pdf
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uluslararası vergi rekabeti açısından ilk uygulama 2003 yılında çıkan 4875 

sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu ile ortaya çıkmıştır. 4875 sayılı 

Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunun 1.maddesine göre kanunun amacı, 

“doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların 

haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası 

standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde 

izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit 

edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin 

esasları düzenlemek” olarak nitelendirilmiştir. 2012 yılında ise 6322 sayılı 

kanun ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında bakanlar kurulu kararı ile 

Türkiye yeni teşvik sistemine geçmiştir. Yeni teşvik sistemi ile doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarını ülkeye çekmek için kullanılan araçlar ise KDV 

istisnası, KDV iadesi, gümrük vergi muafiyeti, vergi indirimi, faiz desteği, 

yatırım yeri desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi işçi 

desteği ve gelir vergisi stopajı desteği olarak sayılabilmektedir. Ayrıca 

uluslararası vergi rekabetinde etkin bir şekilde yer almak için Türkiye 2006 

yılında en temel vergi rekabeti aracı olan kurumlar vergisini indirme yoluna 

giderek %30’dan %20’e indirmiştir. Ancak Avrupa Birliği ülkelerinde daha 

düşük oranlı vergi uygulaması ve Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığında 

yüksek risklere sahip olması gerekli teşviklerin etkinliğini ciddi bir oranda 

azaltmıştır11. 

 Kırgızistan yerli firmalar (Tam mükellefler) için 10% kurumlar vergisi 

oranı belirlemişken vergisel teşvik yoluyla doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını çekmek için yabancı kurumlar (Dar mükellefler) Kırgız 

Cumhuriyeti Vergi Kanunu 111/2’e göre yabancı yatırımcılar hakkında kanuna 

tabi olup kurumlar vergisinden muaftırlar. Ancak yabancı kurumlar (Dar 

mükellefler) temettü ve faiz gelirleri üzerinden %10, sigorta, telekomünikasyon 

ve taşıma hizmetlerinden elde edilen gelirler üzerinden %5 oranında kurumlar 

vergisine tabidirler12. Görüldüğü gibi serbest bölgeler ve yabancı yatırımcılara 

uygulanan vergi oranları Kırgızistan’ı Türki cumhuriyetler arasında vergisel 

açısından en avantajlı noktaya koymuştur. 

 Emek faktörü üzerinde etkisi  

 Emek faktörünün uluslararası hareketliliğinin önünde çeşitli engeller 

(vize uygulamaları, yol masrafları, kültürel ve dil farklılıkları) olduğu için 

küreselleşme sürecinde sermeyenin mutlak üstünlüğü varsayılsa da bilim 

insanları, sanatçılar, serbest meslek çalışanları gibi nitelikli işgücüne her 

 
11 Sinan Çukurçayır, Küresel Vergi Rekabeti ve Yansımaları : Türkiye ve Avrupa 

Birliği Analizi, Ankara, Gazi Kitabevi, 2015, s,152-158.  
12 Mehmet Yüce, “Kırgız Cumhuriyeti Vergi Sisteminin Genel Yapısı ve 

Değerlendirilmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, sayı 49, 2010, s, 917-918. 
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ülkenin talebi olduğu için, kişisel gelir vergisi oranları bu kesimi ülkede tutmak 

için önemli faktördür. Ancak Avrupa Birliği ülkelerinde veya aynı dil, kültür 

ve yaşam tarzına/standartına sahip ülkeler arasında nitelikli işgücünü üzerinde 

rekabetin mevcut olduğu gelişmekte olan veya azgelişmiş ülkelerin ise nitelikli 

işgücü üzerinde rekabet edecek güçlerinin veya imkanlarının olmadığı 

yadsınamaz bir gerçektir13. Eğer daha fazla yabancı çekmek pahasına bu 

kesimler feda edilirse, ülke en değerli kaynağı olan beşerî sermayesini 

kaybedecektir. Dünyada kanıtlanmış gerçektir ki, beşerî sermayesi güçlü 

olmayan ülkelerin kalkınması imkansızdır. Günümüzde gelişmekte olan 

ülkelerin en büyük sorunlarından biri olan beyin göçü konusu olduğundan 

devletler nitelikli insanlara özgür ve şeffaf bir ortam sağlayamasalar bile 

vergilerle net kazançlarını artırmak yoluyla ülkenin gelişmesine destek 

verebilirler. 

 Türkmenistan’da gelir vergisi %10 oranında, sosyal sigorta kesintisi ise 

%20 oranında olmaktadır. Ayrıca şirketlerde %70 Türkmenistan vatandaşları 

çalışma zorunluluğu vardır. Vize ve çalışma izni uygulamalarının komşu 

ülkelere nispeten oldukça katı olan Türkmenistan mali yönetimi, teşvikler 

yoluyla nitelikli işgücünü ülkeye çekmek gayreti olduğunu söylemek oldukça 

güçtür14. 

 Uluslararası Vergi Anlaşmaları 

 Genel olarak uluslararası anlaşmalar, iki veya daha fazla uluslararası 

aktörün kendilerine yetki belgesi tanıdığı kişiler arasında uluslararası hak ve 

yükümlülük doğuran, değiştiren veya kaldıran yazılı iradi uyuşmalarıdır. Vergi 

anlaşmaları ise taraflar arasında mali alanda uluslararası hukuki hak ve 

yükümlülükler oluşturmayı ve çifte vergilendirilmenin giderilmesi suretiyle 

verginin tarafsızlığının sağlanmasını amaçlamaktadırlar. Vergi anlaşmalarının 

bir yönü de mükelleflerin mali durumlarını garantiye almak suretiyle güven 

sağlamış, bu sayede riskleri azalarak ve sermaye hareketliliğinin önündeki 

engelleri kalkması suretiyle sermaye hareketliğinin artırılmasını sağlanmıştır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere nispeten yüksek risk teşkil 

etmeleri vergi anlaşmaların bu yönüyle oldukça çekici kılmaktadır. Çifte 

 
13 Akkaya, a.g.e. s, 81; Ali Haydar Yıldırım, “Vergi rekabeti ve Türkiye’de Kurumlar 

Vergisi Üzerindeki Etkileri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Maliye Anabilim Dalı Maliye Teorisi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019, s, 9-10. 
14 Grace Odhiambo, “Accounting and tax in 2021”, Healy Consultants, 

https://www.healyconsultants.com/turkmenistan-company-registration/accounting-

legal/ (Erişim tarihi: 12.12.2022). 

https://www.healyconsultants.com/turkmenistan-company-registration/accounting-legal/
https://www.healyconsultants.com/turkmenistan-company-registration/accounting-legal/
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vergilendirilmesinin önlenmesi de dünya ticaret hacmini artırarak ülkelerin 

ekonomik kalkınmalarını hızlandırmaktadır15. 

 OECD 1963 yılında yayınladığı raporda çifte vergilendirme tanımına 

göre, “Milletlerarası çifte vergileme, iki veya daha fazla devletin aynı 

mükellefi, aynı konuda ve belirli dönemler içinde benzer vergiler uygulaması” 

olarak tanımlanabilir. Vergi anlaşmalarının bir türü olan çifte vergilendirmeyi 

önleme anlaşmaları, daha hukuki bir tabirle vergi mükellefinin yerleşik olduğu 

ülkeyle vergiyi doğuran olayın doğduğu ülke arasında oluşan yetki çatışması 

olarak tanımlanabilmektedir16. Çifte vergilendirmenin ekonomik etkilerine 

bakacak olursak mikro etkisi, vergi bir maliyet unsuru olduğundan yüksek vergi 

yükü mükelleflerin vergiden kaçınmalarına veya kaçınmalarına neden 

olmaktayken çifte vergilendirmenin makro etkisi ise uluslararası kaynak 

dağılımının bozulması ve vergilemede eşitlik ilkesinin ihlali olarak 

sıralanabilir17. Devletler bu etkilerin önüne geçmek için aralarında çifte 

vergilendirme anlaşmaları yaparak uluslararası alanda bir vergi 

harmonizasyonu sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak özellikle vergi cennetleri 

diye tanımlanan devletler çifte vergilendirme anlaşmaları yapmaktan kaçınarak 

uluslararası vergi harmonizasyonuna engel olmaktadırlar. Bu durum zararlı 

vergi rekabeti olup hem piyasa aktörlerine hem de devletlere maliyet 

yüklemektedirler. 

     Mali hukukta bilgi değişim genel olarak, bir piyasa başarısızlığı olan 

asimetrik enformasyonla mücadele etmek için uluslararası alanda devletler 

uluslararası şirketlerin vergi kaçırmalarını önlemek için servet ve hesap 

bilgilerini anlaşma tarafı ülke vergi dairesine iletmesidir. Bu alanda 

Uluslararası Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütünün, Birleşmiş Milletler 

ve Avrupa Birliğinin model anlaşmaları bulunmaktadır. 2011 yılında ise OECD 

tarafından yayınlanan “Uluslararası Vergi Kaçakçılığı ve Şeffaflık – Bilgi 

 
15 Selcan Erdal, “Uluslararası Andlaşmaların Hukuksal Geçerliliği”, Selçuk 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, 2015, s, 73. Elif Cenkeri, 

“Hukuk Doktrininde Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Konumu”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 24, 2011, s,168-

169. 
16 Berna Hızarcı Beşer, Vergi Rekabetinin Kıyısında Vergi Cennetleri: Vergi 

Şeffaflığı, OECD-BEPS Eylem Planı, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2018, s, 66-

68. 
17 Ferhan Berkay, Ramazan Armağan, “Vergilemenin Uluslararası Boyutlarından Çifte 

Vergilendirme Sorunsalının Türk Vergi Sistemine Etkisi”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Vizyoner Dergisi. Cilt 3, Sayı 5, 2011, s, 90-92. 
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Değişimi Standartlarının Uygulanması” raporu 97 ülke tarafından kabul 

edilerek uluslararası geçerlilik kazanmıştır18. 

  

 
18  Sibel Bilgin, Arzu Yılmaz, “Vergi Güvenliği Açısından Otomatik Bilgi Değişimi”, 

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisi, Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu 

Bildirileri Özel Sayısı, 2019, s, 363. Hızarcı Beşer, a.g.e. s, 68-71. 
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SONUÇ 

 Serbest bölgelerden çeşitli vergi indirimlerine kadar Türk 

cumhuriyetleri çeşitli yöntemlerle yabancı yatırımcıyı ülkelerine çekmeye 

çalışmıştır. Bu süreçte zaman zaman aksaklıklar olsa da ülkelerin uluslararası 

vergi rekabeti politikası ülkeleri geliştirerek ülke ekonomilerini güçlendiren, 

ülke refahını artıracak kişi başına düşen gelirin artmasına neden olmuştur. Hem 

sermaye üzerinde hem de emek faktörü üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmış 

vergisel teşvik politikaları Türk ülkelerine adeta birer ekonomik cazibe 

merkezine dönüştürmüştür. 

 II Karabağ savaşının Azerbaycan’ın mutlak zaferi ile sonuçlanması ile 

Türk dünyasının önünde Karabağ’ın kalkınarak eski görkemine kavuşması 

sorunu doğmuştur. Eski tecrübeleriyle deneyim kazanan Azerbaycan ve diğer 

Türk ülkeleri vergisel teşvik politikaları konusunda geniş bir tecrübeye ve bilgi 

birikimine sahip olmuştur. Bu nedenle kültürel zenginliklerinin yanında doğal 

kaynak konusunda da oldukça zengin olan Karabağ’ın en hızlı ve dengeli bir 

şekilde kalkınması ve bölgenin sağlıklı büyümesi için vergisel teşvikler yoluyla 

yabancı yatırımcılara çeşitli avantajlar sağlanması gerekmektedir. Karabağ 

özelinde uluslararası vergi rekabetine agresif bir şekilde girildiğinde 

Karabağ’ın yeni bir ekonomik cazibe merkezi olması oldukça kısa zaman 

alacaktır. Bu bakımdan Karabağ her anlamda gelişmeye oldukça müsait bir 

bölge olarak Azerbaycan’ın ve tüm Türk dünyasının yeni ekonomik cazibe 

merkezi olmaya aday bir bölgedir.  
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