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ÖNSÖZ

Giresun Üniversitesi, üniversitelerin evrensel düzeyde aydınlatma işlevine sahip 
olduğu gerçeğiyle, ortak akademik kazanımlar sayesinde Karadeniz bölgesinde 
barışa, istikrara, işbirliğine ve kalkınmaya hizmet etmeyi amaçlamıştır. Bu bağ-
lamda 5 yıldır düzenli olarak Karadeniz Sempozyumlarını gerçekleştirmektedir. 
Sempozyumlarda Karadeniz’e kıyıdaş devletlerin yanı sıra Karadeniz’e ilgi duyan 
diğer devletlerden de çeşitli düzeylerde akademik katılımlar gerçekleşmektedir. 
5.sini düzenlediğimiz bu sempozyumda akademik katılımın yanı sıra siyasi katı-
lım da gerçekleşmiş ve çeşitli ülke parlamentolarından milletvekilleri katılmıştır. 

Elinizdeki kitap, 6-7 Aralık 2012 tarihleri arasında Giresun’da, Giresun Üniversite-
si tarafından gerçekleştirilen ve KARASAM tarafından organize edilmiş olan “5. 
Karadeniz Uluslararası Sempozyumu”nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. 
“Tarihi ve Güncel Siyasal Konular: Görüşler & Öneriler” sloganı ile gerçekleştiri-
len sempozyumun iki günündeki oturumlarda sunulan bildirilerin tamamına 
kitapta yer verilmiştir. Bunun yanı sıra değerlendirme oturumunda yapılan ko-
nuşmalar da bu kitapla ilgililerin istifadesine sunulmuştur. Kitapta yer alan ça-
lışmalar, sempozyumdaki sunuş dilleri ile basılmış, ancak çalışmasının çevirisini 
de sempozyum komitesine göndermiş olan akademisyenlerin bu çevirilerine de 
yer verilmiştir.

5. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu icra edildiğinde Karadeniz havzası tam 
bir barış ve sükunet ortamında olmamakla birlikte, en azından Rusya-Ukrayna 
arasında toprak ve egemenlik sorununa dönüşen büyük krizin henüz gerçek-
leşmediği bir arena idi. Ne yazık ki Karadeniz’in suları bu süre zarfında bir türlü 
durulmadı. Bununla birlikte “Giresun İnisiyatifi”nin Karadeniz havzasında işbir-
liği arayışları devam edecek ve akademik/bilimsel, sivil zeminde ortaklıkların 
kapısını aralamaya katkıda bulunacaktır. Daha barış dolu bir gelecek inşa etme 
yönünde güvenlikten ekonomiye, çevre sorunlarından kültür konularına kadar 
Karadeniz odaklı bu faaliyetlerin meyve vermesi temennimizi tekrar ediyoruz.

Sempozyuma maddi ve manevi destek veren Yunus Emre Enstitüsü’ne (özel-
likle Romanya ve Gürcistan Yunus Emre Kültür Merkezlerine), Türkiye’nin yakın 
havzasına yönelik çok boyutlu sivil çalışmalarıyla dikkatleri toplayan Avrasya 
Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya)'ne, Karadeniz Üniversiteler Ağı Genel 
Sekreterliği'ne ve Prof. Eden Mamut’a yürekten teşekkür ederiz.

Sempozyuma gönderilen bildirileri inceleyerek bilimsel görüşlerini bildiren 
bütün Bilim ve Danışma Kurulu üyesi değerli akademisyenlere, sempozyumun 
gerçekleşmesi sırasında emeği geçen bütün öğretim elemanlarına, özellikle bil-
diriler kitabının hazırlanmasında da çevirileriyle katkıda bulunan Öğr. Gör. Selim 
Kurt’a ve tüm öğrencilerimize üniversitemiz ve KARASAM adına teşekkür ederiz. 

Prof. Dr. Aygün ATTAR
Sempozyum Genel Koordinatörü,

Rektör 
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Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA
KARASAM Müdürü

FOREWORD

Giresun University aimed to serve peace, stability, cooperation and development 
in Black Sea region by means of mutual academic gains in awareness of the reality 
that universities has function of enlightening at global level. In this context Giresun 
University has being carried out Black Sea Symposiums regularly since 5 years. 
Academic attendance from different levels made by representatives of littoral and 
other states, who interested in Black Sea, in Symposiums. In this 5th Symposium, 
political attendance have been realised besides the academic attendance and 
Parliamentarians attended from different countries’ Parliaments.   

This book consist of papers, which were presented in the “5th. Black Sea International 
Symposium” which has been organized by BLACKCSR and carried out by Giresun 
University on December 6th -7th, 2012 in Giresun.  All the papers, presented in the 
first two days of the Symposium, which have been held by the motto of “Historical 
and Current Political Issues: Opinions and Suggestions”, included in the book. 
Besides those speeches, closing remarks of the evaluation session are presented to 
the benefit of whom are concerned with this book. Within the book, all the papers 
are published in the language of its presentation, but if their translations have 
been sent to the symposium committee those translations took place as well.

Black Sea basin was not being in a complete peace and tranquility environment 
when 5th Black Sea Symposium was performing, but at least it was an arena, where 
a big crisis wasn’t returned into a territory and sovereignty problem between 
Russia and Ukraine, yet. Unfortunately waters of Black Sea has not settled down 
in the meantime. However “Giresun Initiative” goes on seeking cooperation in 
Black Sea basin and it contributes to open the door of partnerships in academic/
scientific and civil grounds. We would like to repeat our wishes related to bear 
fruit of the activities, which were Black Sea oriented, from security to economy 
and environmental problems to cultural topics in the direction of building a more 
peaceful future.   

We would like to thank Yunus Emre Institute, which gave moral and financial 
support to the Symposium (especially Yunus Emre Centres of Romania and 
Georgia), Eurasian Economic Relations Association (EkoAvrasya), which draws 
attention with its multidimensional civil activities towards Turkey’s close basin, 
Secretary General of Black Sea Universities Network and especially our sincere 
thanks to Dear Prof. Dr. Eden Mahmut. 

We would like to thank all the Scientific and Advisory Board’s inestimable 
academicians, who researched the papers and informed their scientific opinions 
related to them, all the instructors, who contributed efforts during the realization of 
the Symposium and especially to Lect. Selim Kurt, who contributed to preparations 
of this proceedings book with his translations and all our students in the name of 
our University and BLACKCSR.    

Prof. Dr. Aygün ATTAR
General Coordinator of Symposium,

Rector 

Sayın valim, sayın milletvekillerim, kıymetli protokol, değerli konuklar,

Bundan beş yıl önce, Karadeniz havzasını ilgilendiren konulara odaklanan bir bi-
limsel paylaşım zemini oluşturmak üzere yola çıktığımızda henüz 2 yaşında bir 
üniversitenin bu konudaki isteği ve ısrarı konusunda haklı endişeler vardı. Bu-
gün, Karadeniz Uluslararası Sempozyumlarının 5.sinde bir arada olmanın mut-
luluğu ve gururu içindeyiz. Bu mutlulukla, sizleri saygı ile selamlıyor ve hepinize 
hoşgeldiniz diyorum.

Gerçekçi olmak gerekirse Karadeniz havzası ülkelerinin her birinin farklı gün-
demleri ve yer yer çatışan çıkar algılamaları var. Bizim sempozyumlarımızın 
özellikle açılış konuşmalarında da sıkça vurgulanan “işbirliği ve diyalog” çağrıları, 
Karadeniz havzasının somut olarak yaşadığı siyasal ve kültürel çıkar çatışmaları-
nın genellikle gölgesinde kalmaktadır. Hal böyleyken, biz araştırmacılar, sadece 
Giresun Üniversitesi’nin bu ortak akademik zemininde bile önemli paylaşımlar-
da bulunduk.

Bunu anlatabilmek için size bazı veriler sunacağım. 2008 yılından bu güne kadar, 
bu sempozyumlarda 116 konuşma yapıldı. Bu senekilerle birlikte sayı 170’e ula-
şacak. Bu konuşmaların büyük çoğunluğu, sadece bu sempozyumların içeriğine 
ve ruhuna uygun olarak hazırlanmış akademik bildirilerdir. Yine, bunların yarısı, 
Türkiye dışından gelen araştırmacı ve uzman kişilerin katkılarıdır.

Bu durumda, mensupları bu denli farklılıklar arz eden bir politik bölgenin akade-
mik isimlerinin bu mütevazi zeminde dahi nasıl bu kadar ortak husus bulabildik-

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Prof. Dr. Aygün ATTAR
Giresun Üniversitesi Rektörü

Sayın valim, sayın milletvekillerim, sayın komutanım, sayın belediye başkanım, 
sayın cumhuriyet başsavcım, sayın protokolün kıymetli mensupları, saygıdeğer 
misafirler, İngiltere’den, Amerika’dan, Azerbaycan’dan, Rusya’dan, Romanya’dan, 
Ukrayna’dan ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden aramıza teşrif edip bizleri 
onurlandıran kıymetli akademisyenler, Giresun Üniversitesi’nin değerli akade-
misyenleri, sivil toplum kuruluşlarının ve basının değerli mensupları ve sevgili 
öğrenciler, 5. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu’na hepiniz hoş geldiniz şeref 
verdiniz. Bu sene Uluslararası Karadeniz Sempozyumu’nun 5.sini yapıyoruz. Ar-
tık Uluslararası Karadeniz Sempozyumu, Karadeniz’e kıyıdaş olan ülkelerle bizim 
aramızda çok önemli köprü oluşturan bir vizyonu da beraberinde getirmiş bu-
lunmaktadır. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden ve 11 Eylül saldırılarından sonra uluslararası 
politika yeni bir yapılandırma süreci içine girmiştir. Politik dengeler değişmeye 
ve yeni bir güvenlik ortamı oluşmaya başlamıştır. Karadeniz bu değişimin ve ye-
niden yapılanmanın yansıdığı önemli bir coğrafyadır. Karadeniz’e kıyısı olan iki 
yeni bağımsız devlet (Ukrayna ve Gürcistan) ortaya çıkmıştır. Dün kıyıdaş ülkeler-
den sadece Türkiye, NATO üyesi iken bugün Bulgaristan ve Romanya da NATO’ya 
üye olmuştur. Bu gün Karadeniz’de kıyısı olan altı devletin üçü NATO üyesidir ve 
Karadeniz kıyılarının çok büyük bir kısmı bu üç ülkeye aittir. Yine Romanya’nın ve 
Bulgaristan’ın AB’ye üye olması nedeni ile AB de Karadeniz’e açılma imkanı yaka-
lamıştır. AB, Karadeniz’in doğu kıyılarını “genişleme ve komşuluk programı”nın 
kapsamına dahil etmiştir. Gürcistan’da ve Ukrayna’da Batı yanlısı “renkli” siyasal 
değişim hareketleri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Karadeniz, üzerinde çok ko-
nuşmamız gereken, yeni politikalara, yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyan stratejik bir 
bölgedir. 

lerini sorduğunuzu duyar gibiyim. İşte KARASAM ve Giresun Üniversitesi olarak 
işlevimizin bu noktada iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum.

Bizler, diplomatlar veya ülkelerini siyaseten temsil eden kişiler değiliz. Ancak, 
dünyada özellikle son 10-15 yılda gelişen “çok boyutlu diplomasi” (multi-track 
diplomacy) olgusunun bir parçası olarak, yaşadığımız coğrafyanın potansiyeline 
yakışır bir permormans ortaya koymaktayız. Bu çabamızın, bizimle aynı zeminde 
buluşan tüm taraflar ve katılımcılar tarafından da iyi değerlendirilmesi, böyle-
likle sınırlar ötesinde akademik işbirliği imkanlarının sonuna kadar zorlanması 
gerekmektedir.

Birbirimizden öğreneceğimiz çok konu, birbirimize katabileceğimiz çok yenilik 
olduğu inancındayız. Bu inançla, KARASAM olarak karşılıklı görüş alışverişine, 
karşılıklı ve ortak seminer, sempozyum, konferans, çalıştay gibi faaliyetlere açık 
olduğumuzu hepinizin huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim.

Bu gibi faaliyetlerin benzerlerinin Varna’da, Odessa’da, Batum’da, Novo-
rosiskte, Gence’de, Selanik’te veya Türkiye’nin bir başka güzel köşesinde 
gerçekleştirilmesine de samimi katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu sayın 
rektörümüzün bu konudaki içten duyarlılığına dayanarak rahatlıkla belirtebilirim.

İki gün boyunca yoğun oturumlarla önemli konuları değerlendireceğiz. Gerek 
çok değerli konuklarımızdan, gerek katılımcı ve konuşmacılarımızdan, gerekse 
bütün dinleyicilerimizden bu sempozyuma ilişkin yaşanabilecek tüm aksaklıklar 
nedeniyle peşinen af talep ediyorum. 

Her ne kadar 5.si olsa da, her sene yeni birşeyler öğrenmenin tabiatı gereği 
saymalarını ve sorumluluğun KARASAM’a ait olduğunu bilmelerini istirham edi-
yorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla ve başarı temennisiyle se-
lamlıyorum.
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mesine duyulan ihtiyaç, ABD’yi Karadeniz Bölgesinde daha kapsamlı bir strateji 
ortaya koymaya zorlamıştır.

Bu konuda daha iddialı olan bir ülkeyi unutmamak gerekiyor ki; o da Rusya’dır. 
Rusya’nın kendi çevresindeki etkisini giderek arttırması, ABD’yi bu bölgedeki çı-
karlarını koruma ihtiyacı ile karşı karşıya bırakmıştır. Son dönemde yaşanan ve 
bugünlerde biraz daha farklı bir yönde varlığını sürdüren Rusya-Gürcistan Savaşı 
ve Ukrayna’daki siyasi yapının değişime uğraması, ABD’nin bölgeye yönelik kap-
samlı bir şekilde oluşturduğu yaklaşımına yeni zorluklar eklemiştir. 

Diğer taraftan Türkiye-Rusya ilişkilerinde 21.yüzyılın ilk on yılına baktığımızda 
pragmatik temelli ekonomik ve diplomatik ilişkileri geliştirmeye dönük güçlü bir 
çabanın olduğunu görmekteyiz. 1990’larda iki ülke arasında, büyük ölçekli dik-
kat ve enerji kaybına neden olan çeşitli sorunlar, bu dönemde yerini, adeta güçlü 
bir işbirliğine bırakmıştır. 21. yüzyılın ilk on yılında iki ülke arasında 50’ye yakın 
antlaşma ve protokol imzalanmıştır ki bunların çoğu enerji, taşımacılık, gümrük-
ler ve ticaret gibi konulara ilişkindir. 

Enerji meselesi, ikili ilişkilerin temel belirleyeni şeklindedir. Kaynak olmak bakı-
mından Türkiye ile Rusya arasında rekabet olmamakla birlikte transit yollar bakı-
mından nitelikleri hızla değişen bir rekabetten söz edilebilir. Bütün uyuşmazlık 
potansiyellerine rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin son on yılda 4 mil-
yar dolardan 24 milyar dolar seviyesine yükselmesi, önemli bir göstergedir. İki 
ülkenin, bölgenin görünür geleceğini dikkate alarak enerji konusunda üretici, 
tüketici, geçiş ülkesi, satıcı, alıcı, dağıtıcı ve güvenliği sağlayıcı rollerinin hepsin-
de işbirliği yapmasında yarar vardır. 

4. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu’nu  “Çatışma ve İşbirliği” başlığı ile ele 
alırken, Karadeniz havzasına özgü çeşitli çatışma konularının akademik zeminde 
incelenmesine ve bunların işbirliği sürecine nasıl sevk edilebileceğine yönelmek 
istedik. Bu nedenle 4. Sempozyumumuzda, bildirilerde Güney Kafkasya’daki ça-
tışma alanları ile Türkiye-Ukrayna-Rusya ilişkilerine özel bir yoğunluk verildiğini 
fark ettik. 

Bölge ülkeleri yanında ABD ve İngiltere’den de değerli akademik katılımlar ol-
muştur. Bildiriler arasında özellikle “çatışma” ve “işbirliği” kavramlarına teorik çer-
çeve sunan bildiriler literatür açısından zenginlik kazandırmıştır.

Geçen seneki sempozyumumuzun bir diğer özelliğini kıvanç duyarak paylaşmak 
istiyorum. Bu da zenginlik olarak Türkiye’nin değişik üniversitelerinden özellikle 
Karadeniz konusunda çalışan çok sayıda genç akademisyeni bir araya getirmiş 
olmamızdır. İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Sel-
çuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi gibi üniversite-
lerden konuyla ilgili çalışan genç ve gelecek vadeden akademisyenler bir araya 
geldiler. 

Uluslararası Karadeniz Sempozyumu’nun ilkini gerçekleştirme düşüncesi ortaya 
çıktığı zaman hedefimiz, bölgesel konularda ve sorunlarda bir anlayış birliğine 

Karadeniz, başta enerji olmak üzere ekonomik açıdan öne çıkmıştır. Rusya’nın ve 
Hazar bölgesinin petrol ve doğalgaz kaynakları Karadeniz üzerinden tüketicilere 
ulaşmaya başlamıştır. Karadeniz, enerji merkezlerini ve enerji taşımacılığını kont-
rol edebilen çok önemli bir coğrafya olma özelliğini kazanmıştır. Bununla birlikte 
Karadeniz, Kafkasya’nın ve Orta Asya’nın geleceği ile ilgili çok yakın bir coğrafyadır. 

Karadeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan devlet olarak Türkiye, Karade-
niz’deki bu değişmelerden en üst seviyede etkilenmektedir. Türkiye, aynı zaman-
da, Karadeniz’deki değişimi etkileyebilecek imkan ve yeteneğe sahip bir devlet 
olarak öne çıkmaktadır.

Küreselleşmenin tepkisel olarak bölgeselleşmeyi / bölgesel örgütlenmeleri tetik-
lediği bilinen bir husustur. Küreselleşmenin olumsuz yüzü ile karşılaşan bölge ül-
keleri giderek iş birliğine yönelmektedir. Güney Amerika’da, Orta Asya’da, Hazar 
kıyıdaşlarında gözlemlenen örgütlenme ve işbirliği çabaları bunun örnekleridir. 

Karadeniz’e kıyısı olan bir ilde (Giresun) kurulu üniversite olarak, Karadeniz ile 
ilgili gelişmeleri yakından izleme ve bu izlemeye bağlı olarak bilgi üretmek üni-
versite olmanın bir gereğidir. Üniversitemiz bünyesinde kurulu olan Karadeniz 
Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM), bu amaçla faaliyet gös-
termektedir. Bununla birlikte Karadeniz ile kıyısı olan ülkelerin üniversitelerinin 
benzeri birimleri ile ortak etkinlikler düzenlemeyi ve bu etkinlikleri Karadeniz’i 
kullanan diğer ülkeler ile de yapmayı amaçlamaktadır. 

Bu sene ilk defa bu uluslararası sempozyuma katılanlar açısından bundan önce-
ki dört sempozyumla ilgili bilgi vermek istiyorum. İlk sempozyum, 27-28 Mart 
2008 tarihlerinde Türkiye ve Rusya’dan önemli akademisyen ve uzmanlarının ka-
tıldığı I. Türk-Rus Ortak Karadeniz Sempozyumu’ydu. Bu sempozyumda Karade-
niz bölgesinin jeopolitik önemi çok yönlü ele alınarak, bölge ülkeleri arasındaki 
işbirliği olanakları tartışılmıştır. 

2. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu biraz daha mesafe aldı ve “Karadeniz 
Komşuluğu” sloganı ile gerçekleşti. Bu sempozyumda komşu olarak dostça ya-
şamak isteklerini ortaya koyan çok sayıda ülke burada bizimle birlikteydi. Türki-
ye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan ve Romanya’dan akade-
misyenlerin ve diplomatların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ele alınan konuların 
isabet derecesi, sempozyumun gerçekleştiği Nisan 2009’dan itibaren Karadeniz 
bölgesinde yaşanan gelişmelerle daha iyi anlaşılmıştır.

3. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu’nda artık okyanusun ötesinden 
Amerika’dan ve dost ve kardeş Azerbaycan’dan misafirlerimiz vardı. Bu sempoz-
yum, “Karadeniz Yararlanıcıları” sloganı ile gerçekleşti. Bu sempozyuma ABD, 
Ukrayna, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Türkiye’den siyasetçi ve 
bilim adamları katılmıştır. İkisi Harvard’dan, biri Florida’dan olmak üzere üç aka-
demisyen ile sempozyuma katılan ABD’nin ilgisi ise dikkat çekicidir. 

ABD yönetiminin Karadeniz’e ilgisinin giderek artmaya başladığı gerçeğinin or-
taya çıkması, askeri güç projeksiyonlarına ve enerji kaynaklarının çeşitlendiril-
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Konu beni farklı bir cazibe merkezine çekmektedir ki şimdi öncelikli olarak 
Karadeniz’e kıyıdaş olan ülkelerde kadınların (akademisyenler v.s) durumu hak-
kında genel bilgi edinelim:

BULGARİSTAN: Nüfusun %51.3’ü kadındır ve bu kadınlar Bulgaristan işgücünün 
%47’sini oluşturur. Ülkede üst düzey görevlerin %11’inde kadınlar vardır. Akade-
mik hayatta da var olan kadınlar rektör, rektör yardımcısı, dekan gibi üst düzey 
görevlerin %10’unda yer almaktadırlar. Ülkede 2 kadın rektör vardır. 240 sandal-
yeli meclisin 55’inde kadınlar oturmaktadırlar. Batman lakaplı Başbakan Borisov 
kadınları kanunsuzlukla mücadelede gizli silah olarak gördüğünü söylemektedir.

GÜRCİSTAN: Nüfusun %51’i kadındır ve bu kadınlar iş gücünün %54’ünü oluştur-
maktadır. Üst düzey görevlerin %35inde kadınlar yer almaktadır. 3 kadın rektöre 
sahip olan ülke üst düzey çalışan kadın oranına bakıldığında dünya ortalamasın-
da ilk 8’in içindedir. Gürcistan’daki siyasal partiler seçimlerin kadın adaylar saye-
sinde kazanılabileceği konusunda hemfikirdirler ve meclislerinde de 18 kadın 
milletvekili vardır.

ROMANYA: Nüfusun %50’si kadındır ve Romanya işgücünün de %45.4’ünü oluş-
tururlar. Üst düzey görevlerin %20’sini kadınlar oluştururlar, üniversitelerinin 
2’sinde kadın rektörler görev yapmaktadır. Akademik hayatta üst düzeyde rek-
tör, rektör yardımcısı, dekan gibi görevlerde bulunan kadın sayısı %10 civarında-
dır. 550 milletvekilli meclisin 37 sandalyesinde kadınlar oturmaktadır.

RUSYA: Nüfusun %54’ü kadındır ve iş gücünün de hemen hemen yarısını kadın-
lar oluşturmaktadır. Üst düzey görevlerin %37’sinde kadınlar yer almaktadır ve 
yöneticilerin %26’sı kadındır. Akademik hayatta da var olan kadınlar 3 üniversite-
de rektör olarak yerlerini almıştır. 450 sandalyeli mecliste 61 sandalyede kadınlar 
oturmaktadır.

TÜRKİYE: Nüfusun %50’ye yakını kadındır ve toplam işgücünün %30’unu da ka-
dınlar oluşturmaktadır. Üst düzey görevlerin %31’inde kadınlar yer almaktadır ve 
dünya üzerinde 8. sıradadır. Akademik hayatın %40’ında kadınlar yer almaktadır 
ve bu rakam Avrupa’daki en yüksek rakamdır. 11 üniversitenin rektörü kadındır 
ve 549 milletvekilinin 79’u kadındır.

UKRAYNA: Toplam nüfusun %53’ü kadındır ve bu kadınlar toplam işgücünün 
%40’ını oluşturur. Üst düzey görevlerin %20’sinde kadınlar yer almaktadırlar. 
Üniversitelerin 5’inde kadın rektörler görev yapmaktadır ve 450 sandalyeli mec-
liste 42 kadın vekil vardır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: Ülke nüfusunun %51.5’i kadındır. İşgücüne katı-
lım oranı ise %58.1’dedir. Üst düzey görevlerin %20’sinde kadın hâkimiyeti görü-
lürken, 435 sandalyeli meclisin 73’ü kadınlara aittir. 5758 üniversiteye sahip olan 
ülkede %20 civarı kadın akademisyen mevcuttur ve bunun da %8’i rektör, rektör 
yardımcısı, dekan gibi önemli akademik görevlerde yer almaktadır.

zemin hazırlayarak bölgesel barışa ve istikrara katkıda bulunmak idi. Yeni kurul-
muş bir üniversite olmamıza rağmen bugün, Giresun Üniversitesi, bölgesel barı-
şa ve istikrara katkı anlamında son derece iddialı bir üniversitedir. 

Globalleşen dünyada yaşanan çıkar çatışmaları olacaktır. Ne yazık ki şimdilik 
bunu engelleme gücümüz yoktur. Ve bölgesel anlaşmazlıklara rağmen Giresun 
Üniversitesi olarak sloganımız ve temel felsefemiz, Karadeniz’in ve Karadeniz 
Bölgesi’nin kıyıdaş ülkeler arasında barışa, dostluğa ve güvenliğe hizmet eden 
ve etmeye de devam edecek bir deniz ve bölge olmasıdır.

Karadeniz bölgesi ile ilgili gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeye devam ede-
ceğimiz sempozyumlar ile bu temel felsefenin ilk meyvelerini almaya başladık. 
Sadece Karadeniz’e kıyıdaş olan ülkelerde değil tüm dünyada barışa hizmet 
eden politikalar üzerinde cazibe merkezi oluşturulmalıdır. Dünyanın çeşitli böl-
gelerinde yaşayan rengi, ırkı, dini, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun tüm insanları, 
silahlar ve savaşlarla değil; çekici kimliğe sahip kültür, bilim, sanat aktiviteleri ile 
cezbedebilirsiniz. Hayranlık, beraberinde sempatiyi getirecektir. Tercih edilme-
nin baskı, işgal, zorbalıkla olmayacağını, Soğuk Savaş döneminde ve daha önce-
sinde kullanılan uluslararası siyasette hep beraber gördük. O dönemlerde askeri 
ve siyasal otoritenin ana kaynağı, temel besini, katı güç (hard power) yaklaşımı 
idi. Bu yaklaşımın iflasını, dünyanın en büyük güçlerinden olan ABD’nin, Irak ve 
Afganistan’da ilan ettiğine hep beraberce tanık olduk. 

Günümüzde yaygın olan yumuşak güç (soft power), uluslararası ilişkilerde silaha 
ve savaşa başvurma yöntemleri yerine ekonomiyi, kültürel değerleri ön plana 
çıkartmaktadır. Ve insanlığın en çok ihtiyacı olan karşılıklı konuşmalarda da ken-
disini ortaya koyar ki buna diplomasi diyoruz. 

Meslektaşım Harvard Üniversitesi, Kennedy Hükümet Okulunda Siyaset Bilimi 
profesörü olarak görev yapan Joseph S. Nye’nin 2004 yılında basılan Soft Power: 
The Means to Success in World Politics (Yumuşak Güç: Dünya Siyasetinde Başarının 
Yolu) adlı eserinde Yumuşak Gücü oluşturmak için “Çekici bir kimlik taşıyan 
kültür, siyasi değerler ve kurumlar, ahlaki temelli ve meşruiyete dayalı poli-
tikalar üzerinde yükselen bir cazibe merkezi oluşturulmalı ve bu merkezin 
gücü başkalarının tercihlerini ikna yoluyla belirleyebilme yetisine ulaşma-
lıdır.” demektedir. Dünya siyasetinde başarılı olmanın yolu bundan geçer. 

Bir bilim insanı ve kadın olarak tam bu noktada kanımca son derece önemli olan 
bir gücün daha acilen devreye girmesi zaruretine dikkat çekmek isterim. Bu da 
kadın gücü (women’s power)’dür. Kadın gücünün nelere kadir olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Kadın toplumda ne kadar aktif rol alır, ne kadar çok sorumluluk üstle-
nirse sorunların o oranda azalacağını biliyoruz. ABD’nin hard power sonrasında 
dış siyasetini hep kadınlara (Madeleine Albright, Condoleezza Rice, Hillary Clin-
ton) emanet etmesi bu açıdan manidardır. Fakat ABD gibi sosyal devlet olma yo-
lunda epey yol almış bir ülke dahi bu durumu içine sindiremediği için women’s 
power’ı değil de soft power’ı kullanmaya devam etmektedir. 
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Dursun Ali ŞAHİN
Giresun Valisi

Değerli milletvekilleri, değerli bölge komutanım, değerli rektörüm, saygıdeğer 
hemşehrilerim, değerli öğrenciler ve yurt dışından bu sempozyuma katılan de-
ğerli akademisyenler, bu güzel günde Türkiye'nin neredeyse tamamında kar, tipi 
varken Giresun’da güneşli bir havada güzel bir ortamda akil insanlarla bir arada 
bulunmanın huzuru içerisinde hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum, hoş gel-
diniz diyorum.  

Değerli katılımcılar, 5. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu sebebi ile aranızda 
bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bu vesile ile değerli 
katılımcılarla ve başta Giresun Üniversitesi olmak üzere sempozyumun gerçekleş-
mesine katkıda bulunan tüm akademisyenleri yürekten kutluyorum. Son 20 yılda 
küreselleşme süreci ve bilgi iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim sayesinde top-
lumlar arasında bağımlılık artmış, uluslararası ve bölgesel işbirliği daha da önem 
kazanmıştır. 1990’larda Avrupa ve Asya’da meydana gelen siyasi gelişmeler ve 
toplumsal değişmeler dikkate alınarak ülkemizin girişimi ile oluşturulan Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın önemi her gün biraz daha artmaktadır. KEİT günü-
müzde gerek parlamento gerekse iş dünyası, bankacılık ve akademik boyutlarıyla 
halkımızın yaşamını yakından ilgilendiren çeşitli işbirliği alanlarında somut tasarı-
lar üretmekte ve uygulamaktadır. Hiç şüphesiz ki Karadeniz Ekonomik İşbirliği pro-
jesi, her şeyden evvel bir barış projesidir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 
bölgesel barış ve istikrara yapmakta olduğu katkı son derece büyüktür. Kurulduğu 
günden beri bu işleri başarı ile üstlenmiş olduğu da ifade edilebilir. Esasen ikili ve 
çok taraflı işbirliğinin her alanda sağlam bir zemine kavuşturulması ülkelerin bir-
birini doğru şekilde tanıyıp yakınlaşabilmesine bağlıdır. Kültürlerin doğru şekilde 
anlaşılması bu noktada anahtar bir rol oynamaktadır. 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ: Avrupa Birliği ülkelerinin %52’si kadındır ve kadınlar 
toplam işgücünün % 53’ünü oluşturmaktadırlar. Üst düzey görevlerin % 24’ünde 
kadınlar yer almaktadır. Akademik hayatın %30’unda kadınlar aktif olarak görev 
yapmaktadır ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 850 civarı kadın rektör 
görev yapmaktadır. Kadın milletvekilleri ise %24 civarındadır.

Karadeniz’e kıyısı olan devletlerle Avrupa Birliği ülkelerinin toplam nüfusunu 
karşılaştırdığımızda hemen hemen eşit oldukları görülmektedir. Toplam işgücü-
ne katkı oranına bakıldığında ise Avrupa Birliği ülkelerinin az bir farkla önde ol-
duğu görülmektedir. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler, üst düzey yöneticilik yapan 
kadınların oranında Avrupa Birliği ülkelerinden öndedir. Akademik hayatta ve 
kadın rektörler sayısında ise Avrupa Birliği ülkeleri Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler-
den oldukça öndedirler ancak Türkiye tek başına karşılaştırıldığında akademik 
hayata kadın katkısında Avrupa Birliği ülkelerinden öndedir. Bunun yanısıra ka-
dınların siyasal temsil oranlarında Avrupa Birliği ülkeleri Karadeniz’e kıyısı olan 
ülkelerden öndedir.

Bu bilgilerin ardından devam ettiğimizde daha önceki sempozyumlara katılan 
çeşitli ülke temsilcilerinin bu toplantılarda kurdukları temasları geliştirerek böl-
gesel sorunları çözmede işbirliği yaptıkları yönünde beyanları, aynı şekilde farklı 
ülkelerdeki Karadeniz havzasıyla ilgili merkezlerin Giresun İnisiyatifi adını ver-
dikleri yaklaşım da özet olarak budur. Üniversite olarak ilimizin isminin (Giresun 
İnisiyatifi) uluslararası literatürde yer alması, yalnız şehrimizin değil, ülkemizin 
tanıtımı olmakla birlikte, sosyal bilimler alanında Karadeniz’in koşullarından, im-
kanlarından ve potansiyelinden yararlanılarak pilot üniversite olma yolundaki 
hedefimizi de başarıyla taşımaktadır.

Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programları Müdürü Dr. Sergei 
KONOPLYOV’un Sayın Cumhurbaşkanımıza Ağustos 2010 tarihinde yazdığı mek-
tup aynen şu ifadeleri içeriyordu: “ABD Harvard Üniversitesi Kennedy Hükümet 
Okulu olarak “Giresun İnisiyatifi” ile Karadeniz bölgesinde siyaset ve bilim yürüt-
me yolundaki bu olumlu yaklaşım içerisinde biz de varlık göstermek istiyoruz.” 
Ne mutlu ki toplam 7 yıllık bir maziye sahip olan bu üniversite ilimiz, devletimiz 
ve uluslararası ilişkilerde dünya siyasetinde barış, istikrar, sevgi ve bütünlük için 
bu çabalarını ortaya koyabilmiştir.
 
Bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen ve bize yardımlarını esirge-
meyen herkese teşekkür ediyorum.

Saygılarımla



2121

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

20

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

Recep KIZILCIK
Trabzon Valisi

Saygıdeğer milletvekillerim, Giresun Üniversitesi’nin saygıdeğer rektörü, çok kıy-
metli hocalarımız, rektörlerimiz, dünyanın dört bir köşesinden insanlığın barışı, 
huzuru, refahı yakalayabilmesi için tecrübelerini bizlerle paylaşmak için ülkemi-
ze gelmiş çok değerli hocalarımız, sevgili öğrenciler, basınımızın değerli men-
supları her şeyden önce 5. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu’na hoş geldiniz 
diyor, bu sempozyumun düzenlenmesinde ve uluslararası alanda fark edilen bir 
bilimsel etkinlik haline gelmesinde emeği geçen başta çok değerli rektörümüz 
olmak üzere onun çalışma arkadaşlarına sevgi ve saygılarımı sunarak konuşma-
ma başlamak istiyorum. 

Ben, hem Karadeniz bölgesinin hem de Kafkasya bölgesinin Kafkasya’nın jeopo-
litiği başlığı altında kendi penceremde yapmış olduğum okumalara ilaveten bu 
bölgede, Trabzon’da yaklaşık dört yıldır valilik görevi yürütüyorum, Karadeniz’in 
en batısından buraya geliyorum yani Karadeniz’in yabancısı değilim. Dolayısıyla 
bu alandaki tecrübelerimi de tecrübelerime ve okumalarıma dayalı fikirlerimi de 
sizlerle paylaşma imkanını bana verdiği için tekrar hocama teşekkür ediyorum. 

Çok değerli hocalarım, çok değerli öğrenciler her şeyden önce yaşadığımız dünya 
gerçekten alabildiğince küçülen alabildiğince globalleşen bir dünya. Dolayısıyla 
çok büyükmüş gibi görünen yaklaşık yedi milyar nüfusun yaşadığı bu dünyada 
aslında yaşanan teknolojik gelişmeler ve yenilikler sayesinde bir birey olarak yap-
tığımız veya yapılan herhangi bir eylemin sizin hayatınızı anında etkilediğini fark 
ettiğimiz bir dünyada yaşamaktayız. Dolayısıyla insanın amacı, dünyaya gelişin-
den ölümüne kadar arzu ettiği bir hayat yaşayıp bu huzurun,  başta ailesine, ma-
hallesine, bölgesine, ülkesine kısacası dünyanın her bir köşesine huzurun, barışın 
ve refahın gelmesi yönünde çaba sarf etmektir. Bu anlamda dünyamızın şu anki 

Değerli konuklar, hepinizin bildiği gibi Karadeniz Bölgesi, ekonomik potansiyeli 
ve artan siyasi önemi nedeniyle uluslararası toplumun gittikçe daha fazla ilgisini 
çekmektedir. Uluslararası toplumun önde gelen ülkeleri ve teşkilatları geniş Ka-
radeniz bölgesine yönelik politikalar geliştirmekte, etkinlikler düzenlenmektedir. 
Değerli katılımcılar Türkiye, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 6 aylık bir süre 
için üstlenmiş olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği dönem başkanlığı süresince 
bu anlayışın gerektirdiği sorumluluğun bilincinde bölgeye ilişkin politikasını be-
lirlemiş ve dönem başkanlığı boyunca önceliklerini bu yönde şekillendirmiştir. 
Hatırlanacağı üzere Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluşunun 20. 
yıldönümü etkinliği, üye ülke devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanları, 
parlamenterler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ka-
tılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da ortaya konulan iradeyle ba-
şarıya ulaşabilmenin önemli şartlarından birisi de gelişmiş ve kalkınmakta olan 
ülkelerdeki tüm paydaşların bir ortaklık ve paylaşma ve sorumluluk ruhu içeri-
sinde samimi bir şekilde sürece müdahil olmaları, süreci takip etmeleri, görüş, 
değerlendirme ve kaygılarını da yansıtmasını sağlamıştır. 

Sözümü fazla uzatmadan şunu da ifade etmek gerekir ki günümüz dünyasın-
da karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar dikkate alındığında, ülkeler arasında 
hoşgörü, uyum ve işbirliği çerçevesinde ilişkilerin sağlıklı, sağlam ve gerçekçi te-
mellere sahip kılınması önem arz eder. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 
başarısı ancak bölge halklarıyla bütünleştiği ve sokaktaki insanlarımızca da bili-
nir hale geldiği zaman tamamdır. Bu çerçevede ulusal parlamentolar, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın projelerinin uygulanması konusunda kamuoyu 
desteğini sağlama, bu teşkilatça kabul edilen çok taraflı belgelerin onaylanması-
nı izleme ve bölgedeki ekonomik bütünleşmeyi hızlandıracak girişimlere destek 
verme gibi konularda anahtar rol oynamalıdır. Bu sempozyumun bu amaçlara 
hizmet edebileceğini, somut veriler üretebileceğini ve böylece bölgesel ve ulus-
lararası işbirliğine katkıda bulunma açısından güzel bir fırsat teşkil edeceğine 
inanıyorum. Ben bu duygu ve düşünceyle siz değerli konukları ve değerli katı-
lımcıları sevgi ve saygı ile selamlıyorum, hoşçakalın.
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kurarak güçlendirerek onların en son temayüz etmiş, gelişmiş şekli olan diğer 
niteliklere de girebilmek mümkündür. Ama insan olarak birey olarak bizim ilk 
önceliğimiz tabii ki Maslow’un ihtiyaç teorisinde de ortaya koyduğu gibi yaşam 
hakkı kutsal bir haktır. Bunun kullanılabilmesi için fizyolojik ihtiyaçların gideril-
mesi, doyurulması en öncelikli husustur. Ama maalesef bugün Dünya Bankası 
rakamlarına ve gelişmişlik raporlarına, ülke raporlarına baktığımızda maalesef 
hala yedi milyarlık dünyamızda bir milyar nüfusun maalesef açlık sınırının altın-
da yaşadığını görmekteyiz. Dolayısıyla  dünyada yaşanan küreselleşme ve re-
kabetçi ortamda ciddi güç ve gelir merkezleri oluşurken, bazı merkezlerin bu 
yarışta refah üretiminde geri kaldığını ve bunun sonucunda da insanlarının ma-
alesef önemli bir kısmının açlık sınırında ve onun altında olduğunu görmekteyiz. 
Buna bağlı olarak özellikle 2000’li yıllardan itibaren zengin ve fakir arasındaki 
uçurumun da hem ülkeler arasında hem de bölgeler arasında kesifleştiğini daha 
da açıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu açığı giderici politikaların uluslararası 
alanda çok doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu yardım yapılma-
sının ötesinde o bölgede yaşayan insanların seçeneklerinin, imkanlarının artırıl-
ması şeklinde gerçekleştirildiği taktirde hem dünyanın belirli noktalarına olan yı-
ğılma azalacak ki bunun doğuracağı ve doğurduğu bazı ülkelerde gördüğümüz 
sosyal buhranlar ve çatışmalar yaşanmayacak hem de belirli bir yaşam idame 
ettirilmiş olacaktır. İşte Karadeniz bölgemiz bu anlamda 21. yüzyılda bu gelişim 
politikalarında öncelenmesi gereken önemli gelişme potansiyeline sahip olan 
bir bölgemizdir. Zaten bu potansiyeli gören uluslararası stratejistler ve değer-
lendirme yapan siz değerli uzmanlar, Karadeniz ve Kafkasları, dünyada en hızlı 
gelişme potansiyeline sahip olan bölgeler arasında görmektedir. Yeter ki doğal 
kaynaklardan tutunuz  doğal güzelliklere ve kültürel mirasa kadar bu zenginlik-
lerin bir havza yaklaşımı çerçevesinde birbiri ile entegrasyonunu sağlayabilelim. 

Şu anda dünyanın en önemli sorunlarından ve ihtiyaçlarından birisi olan ener-
jinin arz güvenliğinin sağlanması, bu bölgenin kaynaklarından, istikrarından ve 
refahından geçmektedir. Bugün özellikle Kafkaslarda yaşanacak bir kargaşanın, 
Avrupa’nın motoru, üretim üssü olarak değerlendirilen Almanya’nın ekonomisi-
ni doğrudan olumsuz yönde etkileme kapasitesine sahiptir. Nitekim bizler böl-
genin ve dünyanın huzur ve barış içerisinde yaşamasını isteyen bir devlet olarak 
özellikle Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının yapımını gerçekleştirerek hem dünya 
barışına hem de dünya refahına katkı sağladığımızı düşünüyorum. Ama bunun 
gibi tüm uluslararası kuruluşların ve politika yapıcıların az önce ifade ettiğimiz 
yumuşak güç ilişkilerini kullanarak bu bölgenin bakir kaynaklarını işleyerek böl-
ge insanının refahına ve böylece uluslararası barışa katkı sağlamaları gerektiğini 
düşünüyorum. Evet Avrupa Birliği iyi komşuluk politikası çerçevesinde bölge-
ye belirli bir entegrasyon politikası gözüyle yaklaşmakta ve destek sağlamaya 
çalışmaktadır. Ülkemiz özellikle Kafkaslarda son yıllarda yaşanan değişime katkı 
sağlayabilme ve oradaki insanlarımızın-insanlarımız diyorum çünkü dünya in-
sanlığı olarak kardeşlik projesi çerçevesinde değerlendiriyorum- refahına katkı 
sağlayabilmek için her şeyden önce yönetebilir yönetimlerin, müesseselerin olu-
şabilmesi için yardımda bulunmaktayız. Zira en son Daron Acemoğlu ve James 
Robinson’un yazmış olduğu “Devletler Niçin Başarısız Olur?” kitabında özellikle 
vurguladığı gibi eğer devletler işleyebilen müesseselere, yönetebilen pozisyon-
lara, organizasyonlara sahip değillerse o zaman insanlığı, vatandaşlarını da fa-

koşullarına baktığımızda alabildiğine globalleşen bu dünyada bölgesel birliktelik-
lerin hem ekonomik anlamda hem de politik anlamda öne çıktığını görmekteyiz. 
Bunun da yaşanan küreselleşmenin tabi bir sonucu olduğunu değerlendirmemiz 
mümkün. Dünyayı sadece bir merkezden bir kutuptan yönetebilmek, refahı oluş-
turabilmek, yaratılışı gereği çok sofistike bir varlık olan insanlar topluluğunun ta-
biatına aykırıdır diye değerlendiriyoruz. Dolayısıyla sofistike, farklı talepleri olan, 
kompleks bir yapı olan insan ve onun oluşturduğu topluluğun ihtiyaçlarının karşı-
lanmasında da bölgesel birlikteliklerin son dönemde fevkalade ön plana çıktığını 
görmekteyiz. Nitekim buna paralel olarak da yönetim anlayışında da değişimlerin 
yaşandığını, yaşanmakta olduğunu ve yaşanacağını da ön kabul olarak kabul et-
memiz gerekiyor. Bölgesel yapılanmalara dünyada en başarılı örnek olarak Avrupa 
Birliği’ni gösterebiliriz. AB, ekonomik anlamda -son dönemde politik anlamda bir-
liktelik konusunda bazı kafa karışıklıkları yaşanıyor olsa da- yaklaşık 350 milyonluk 
Batı Avrupa veya Avrupa milletlerini refaha kavuşturmada önemli bir başarıdır. 
Dünyadaki özellikle kendi bölgesindeki barışın sağlanmasında fevkalade önemli 
olduğunu görmekteyiz. 

İçinde yer aldığımız Karadeniz Bölgesi'nin de bir huzur ve barış denizi olarak 
fonksiyon görüp bölgede yer alan milletlerin, toplulukların ve ülkelerin bu an-
lamda hem ekonomik refahına hem de huzur ve kardeşliğine katkı sağlayan bir 
göl, bir deniz, birlikteliğin bir aracı ve enstrümanı olarak  değerlendirebilmek 
de hem bölge insanlığı hem de dünya insanlığı açısından fevkalade önemli bir 
fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten bunu fark eden hocamız ve ekibi de 
bu sempozyumu beş yıl önce düzenlemeye başlayarak ilk önce belki bölgesel 
ama şuanda uluslararası üne, hak ettiği üne ve değere sahip bilimsel bir etkinlik 
haline getirmiş. 

Hepimizin çok iyi bildiği gibi Avrupa Birliği’nin dışında Karadeniz Ekonomik İş-
birliği, ki rahmetli cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın o dönemde girişimleriyle 
oluşturuldu. Biliyorsunuz ki Avrupa Birliği de ilk etapta bir kömür ve çelik eko-
nomik işbirliği şeklinde kurulmuş sonradan evrilerek şu anki halini almıştır. KEİT, 
ekonomik bir nitelik halinde planlanmış ve az önce sizlerle paylaşmaya çalıştı-
ğım gayeleri gerçekleştirebilmek için yapılanmaya gitmiş ama maalesef bugüne 
kadar hedeflenen sonuçların bazılarını gerçekleştirmiş olsa da önemli orandaki 
hedefleri gerçekleştirememiştir. Ama bunun doğru bir tasavvur, doğru bir po-
litika olduğunu bugünkü dünya koşulları bize göstermektedir. Dolayısıyla bu 
öngörü sahibi büyüklerimize buradan rahmetli olanları rahmetle anıyorum, ha-
yatta olanları ise öngörülerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. 

Gerçekten Karadeniz havzasının ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çok 
önemli bir tarihsel misyona sahip, medeniyetlere beşiklik etmiş bir şehrin şu anki 
hizmetkarı olarak inanarak ifade ediyorum ki bu bölge, bölgede yaşayan insan-
ların refahı ve mutluluğunun ötesinde dünya barışına katkı sağlayabilecek bir 
potansiyele sahiptir. Değerli hocam konuşmasında özellikle soft powerdan yani 
yumuşak güçten bahsettiler. Gerçekten 21.yüzyılda soft powerın yani kültürel, 
sosyal, sportif etkinliklerin öncelenerek tabii ki ekonomik etkinliklerin faaliyetle-
rin her şeyden önce sivil toplumun ön planda olduğu dünyamızda, bunlar ma-
rifetiyle gruptan gruba, bireyden bireye, disiplinden disipline karşılıklı ilişkileri 
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neresidir diye koyduklarında gerçekten bu bölgenin olduğunu gördüler. Özel-
likle NATO’nun Afganistan’dan çekilme sürecini yaşıyoruz. Bu anlamda on yıllar-
dır oraya gönderilen ekipmanın, mühimmatın tekrar başta Almanya, Hollanda, 
Belçika ve Amerika olmak üzere sevkiyatında nereyi en etkin ulaşım alanı olarak 
kullanabiliriz diye değerlendirdiklerinde bunun Trabzon olduğunu gördüler ve 
şuanda bu anlamdaki sevkiyatı, Karadeniz üzerinden uçaklarla havalimanına 
Trabzon limanı marifetiyle gemilerle -Belçika ve Norveç bitirdi, Almanya da iki 
üç yıl içerisinde bitirmiş olacak- kendi ülkelerine gerçekleştiriyorlar. Demek ki 
yaradanın bize bahşettiği stratejik bir konuma sahibiz. Dolayısıyla bu durumu, 
bizim insan olarak, entellektüeller olarak bölge kalkınmasına etkisi olacak bir 
enstrüman olarak kullanmamız gerekiyor. Bunun önemli sonuçlarından birisi de 
bölgenin özellikle Trabzon’un mal sevkiyatında lojistik bir üs haline getirilmesi-
dir. Nitekim bu yönde ciddi çalışmaları gerçekleştirdik ve projelerimizi hazırladık. 
En kısa zamanda da bunu hayata geçirmiş olacağız. 

Doğu Karadeniz hangi avantajlara sahip diye baktığımızda, lojistik üs anlamında 
en önemli yerlerden biri olan Çin’in Şanghay’ından çıkarmış olduğunuz gemiyi 
Hamburg’a beş günde ulaştırıyorsunuz. Aynı gemi Trabzon’a otuz günde geliyor. 
Hamburg’tan demiryolu ile Moskova’ya Budapeşte’ye kadar -ki %24 demir yolu 
gerisi kara yolu ile ulaştırılıyor- mal sevkiyatını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama 
siz otuz günde İstanbul veya Trabzon’a getirdiğiniz bu yükü başta Kafkaslar ol-
mak üzere  Rusya’ya hatta yeni açmış olduğumuz ve adını yeni ipek yolu olarak 
koyduğumuz şu anda işlemeye başlayan bir lojistik güzergah ile Türkmenistan’a 
oradan Kazakistan’a Orta Asya’ya ulaştırabilme kapasitesine sahipsiniz. Eski ipek 
yolu üzerinde yer alan bu bölgenin bölge kalkınması, refahı ve böylece barışına 
katkı sağlama kapasitesi bulunmaktadır. 

Nitekim,  bu çerçevede bir gün karayolu ile Batum’dan Tiflis’e gittim ve buralar 
arasında yaklaşık yarısı tamamlanmış bir otoyol inşa ediliyor. Ümit ediyorum bu 
tamamlanır. Bu tamamlandığında karayoluyla Tiflis’ten Trabzon’a 5 saatte kont-
rollü bir şekilde ulaşma imkanına sahip olacaksınız. Gidemediğiniz yer sizin de-
ğildir; dolayısıyla, gittiğiniz yerler bölgesel ticaretin, bölgesel ilişkilerin, refahın 
ve kültürün gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı strateji İran için de geçerlidir. 
Özellikle 1979 yılına kadar İran’ın ihracatının ve ithalatının çok önemli bir kısmı 
Trabzon limanı üzerinden gerçekleştiriliyordu. Bugün Trabzon’dan Tebriz’e kara-
yoluyla ulaşım sadece 1200 km civarındadır. Dolayısıyla biz, İpek Yolu İş Adam-
ları Platformu’nu oluşturduk. İlk iki toplantısını Trabzon’da gerçekleştirdik. Bu yıl 
üçüncüsünü Tebriz’de gerçekleştirdik. Dolayısıyla  böylece ipek yolunu da ticari 
anlamda canlandırıp yine bölgesel entegrasyonun artırılması ve böylece bölge 
insanının refahının artmasına ve bunun sonucunda da siyasi ortamın daha barış-
çıl olmasına da katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. 

Aynı şekilde Soçi’ye özellikle deniz ve havayoluyla bağı arttırıp bölgesel entegras-
yonu Karadeniz’in barış ve kardeşlik denizi haline getirilmesini hedeflemekteyiz. 
Zaten bu yönde BLACKSEAFOR gücü var. Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin deniz 
kuvvetlerinin ortaklaşa oluşturduğu bir güçtür. Yılın belirli zamanlarında karade-
nize kıyısı olan ülkelerin limanlarına uğrayarak orada bir dostluk mesajı vererek 
Karadeniz’in bir kardeşlik ve dostluk gölü olduğunun mesajını da vermektedirler. 

kirliğe hatta teröre bile mahkum edebilirler. Dolayısı ile bizler kendi ülkemizde 
olduğu gibi bölgemizde yönetebilir müesseselere sahip yönetimlerin olmasını, 
yöre insanının refahı ve dünya insanlığının barışı anlamında fevkalade önemli 
olduğunu değerlendiriyoruz. Bu çerçevede de bölgeye ekonomik yatırımlardan 
tutunuz stratejik müesseselerin kuruluşu ve oraları yönetecek idari kapasitenin 
oluşturulmasına kadar bir dizi işbirliği çerçevesinde yardımlarda bulunmaktayız. 

Nedir bu yardımlar veya işbirliği projeleri diye baktığımız zaman hemen Sarp 
sınır kapımızın bir kimlikle geçişe müsaade edilmesinin fevkalade önemli bir 
gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Zira zaten kadimden aynı kültürü aynı coğraf-
yayı paylaşmış olan insanların belirli bir dönem ideolojik yaklaşımlarla birbirini 
göremez, birbiri ile ilişki kuramaz hale geldiği ortamdan tekrar insanın en temel 
hakkı olan seyahat özgürlüğüne, girişim özgürlüğüne sahip olabilmesi yönünde 
Sarp sınır kapısının kimlikle geçişe açılmış olması önemli bir gelişmedir diye de-
ğerlendiriyorum. Bu sayede ülkemizin müteşebbis yatırımcı kesiminin o bölgeye 
giderek başta Gürcistan olmak üzere Kafkas ülkeleri ve Rusya’ya giderek hatta 
İran’a giderek daha rahat sermaye hareketliliğine ve istihdam yaratılmasına katkı 
sağlayabilmektedir. Tabi coğrafya kendi topografik yapısı gereği diğer bölgeler-
den çok büyük farklılıklar arz etmekte yani bazı alanlar maalesef geçit verme-
mekte. Dolayısıyla bu topografik yapı fiziksel engelleri ortadan kaldıracak başta 
ulaşım olmak üzere bu imkânların kolaylaştırılması sayesinde Karadeniz’e kıyısı 
olan ve Karadeniz’i bir dostluk ve kardeşlik gölü haline getirecek olan ülkeler 
arasındaki başta ekonomik, sosyo-kültürel ilişkilerin, bilimsel ilişkilerin ve spor-
tif ilişkilerin daha yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür. İnsanoğlu 
görmediğinin yabancısıdır. Sınır kapısı açıldığında gördük ki neticede orada 
yaşayanlar bizim kardeşlerimiz, o bölgede yaşayanlar 150–200 yıl aynı kültürde 
yaşadığımız insanlar. Dolayısıyla onların da batıya açılan kapısı konumunda Sarp 
sınır kapısı.  Bu şekilde onların bir insan, bir birey olarak temel haklarını kulla-
nabilmelerine de bu anlamda yardımcı olmuş olduk. Tabi bunun bölgesel en-
tegrasyona ve uluslararası rekabete bunun sonucunda da daha fazla üretime ve 
dünya ticaretine de katkı sağlamış olduğu görülmektedir. Bu bölgenin hem kay-
naklarının en iyi şekilde dünya ekonomisine katılması hem de gelir düzeyi düşük 
olan bölgelerde yaşayan insanların hak ettikleri refahı yakalayabilecek yatırım-
ların önünü açacak ilişkilerin kurulması gerekiyor. Bu anlamda da özellikle böl-
genin kalkınmasını hedefleyen KEİ’nin temel kurumlarından birisinin bölgede 
yer alması gerektiğini düşünüyorum. Sadece İstanbul’da, Atina’da, Moskova’da 
değil bu bölgede aynı güneşe doğan, aynı iklimi yaşayan, aynı kültürü yaşayan 
özellikle Kafkaslar üzerinden aynı kültürü paylaşan bölge insanının bu alanda-
ki entegrasyonunu, bu alandaki işbirliğini geliştirecek, yuumuşak gücün daha 
etkin olarak kullanılmasını temin ve tesis edecek önemli enstrümanlardan biri 
olan KEİ’nin önemli bir biriminin bölgede -mümkünse Trabzon’da- kurulmasının 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

Bir diğer önemli husus da bölgemiz açısından gerçekten dünya haritasını açıp 
gözümüzle hayal edip Karadeniz’i, Giresun’u, Rize’yi hayal ettiğimizde o kadar 
stratejik, jeopolitik önemi olan bir noktadır ki belki bunu bugüne kadar düşün-
meyenleriniz olabilir. Ama lütfen şöyle bir serinkanlılıkla düşününüz.  Birileri onu 
çok iyi düşündüler ve gözlerini açtıklarında kalemi dünya haritasının merkezi 
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Değerli rektörüm, çok değerli konuşmacılar, sevgili öğrenciler, öncelikle hepini-
zi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir Karadenizli olarak  bugün Karadeniz’in incisi 
Giresun’da bulunmaktan gerçekten çok mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum. 
En önemlisi burada gerçekten çok güzel bir sempozyum gerçekleşiyor. Bu sempoz-
yumu gerçekleştiren öncelikle Giresun Üniversitesi Rektörü Aygün Attar Hanıme-
fendiye ve KARASAM’a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bölgesel bir konuyu belki 
de hiç tahmin etmediğimiz bir yerde Giresun’da gerçekleştiriyorlar. Ve bunu burada, 
ilkini değil beşincisini gerçekleştiriyorlar. Gerçekten bu başarıdır. Bu başarının arka-
sında da Rektör hocamızın ifade ettiği kendi adına değil ama hemcinsleri adına da 
ifade etmiş olduğu o yumuşak gücün (soft power) bir yansımasının burada somut 
bir örneğini gördük. Hem sivil toplum kuruluşlarını hem akademiyi hem de kadın 
gücünü bir araya getirebiliyor. Yani neredeyse bu çok boyutlu diplomasinin soft po-
werı, hepsinin bir arada toplanmış olduğu bir güç birikimi. Ve tabi ki bunun hem 
bölgemize hem ülkemize hem barışa çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Karadeniz Bölgesi çok önemli bir bölge. Türkiye’nin bir Kara-
deniz bölgesi var bir de bildiğimiz geniş bir Karadeniz bölgesi var. Her ikisi de çok 
önemli. Ben bir Rizeli olarak yani bir Karadenizli olarak, - Karadeniz’in güzel insanı, 
güzel yemekleri,  güzel müziği,  güzel bir kültürü var- bu topraklara bu coğrafyaya 
ait olmaktan buranın bir insanı olmaktan gerçekten çok büyük bir gurur duyuyo-
rum. Çok dinamik insanımız var. Dinamik bir yapı var. Bunu ben bölgeye de bağla-
mak istiyorum. Gerçekten bu coğrafyanın bu iklimin bütün bölgeye bir yansıması 
var. Zaten bugünkü konu da biraz bu. Karadeniz bölgesinin bu coğrafyaya belki de 
küresel anlamda kattıkları ve katabilecekleri üzerinde konuşacağız. 

Baktığımız zaman gerçekten önemli bir coğrafya.  Çünkü yaklaşık olarak 300-350 
milyonluk bir nüfusu var. Bu Karadeniz’in etrafında çok önemli bir enerji grubu. 

Dr. İsmail SAFİ
TBMM İstanbul Milletvekili
KEİPA Türk Grup Başkanı

AÇILIŞ OTURUMU / OPENING SESSION



2929

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

28

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

Çok değerli Prof. Dr. Aygün Attar hanım, değerli katılımcılar. Ben Bulgaristanlı-
yım, bir Türk olarak 23 yıldır milletvekilliği yapıyorum ve Bulgaristan meclisinde 
bu salondaki gençlerin yaşında milletvekili oldum. Sayın milletvekili rahmetli 
Özal’ın kendisiyle Bulgaristan’da ve Türkiye’de iki defa görüşme imkanı bulmuş-
tum. Bulgaristan ziyaretinde Atatürk’ün sözlerini de anarak Sovyetler Birliği da-
ğılınca hazır olmamız gerek ancak biz buna hazırlanamadık demişti. Rahmetli 
Özal, bunu Bulgaristan meclisindeki konuşmasında söylemişti. Bugün söyleme-
miz gerekiyor ki Karadeniz Bölgesi, -sadece Karadeniz bölgesi de değil- zanne-
diyorum ki hiçbirimiz bu değişimlere Soğuk Savaştan sonra hazır değildik. Bu 
gibi sempozyumların gelecekte olacak olan değişimlere hazır olmamız için çok 
değeri vardır. Onun için büyük teşekkürler sunuyorum sayın başkanımıza ve ho-
camıza. Gelecek yıllarda benimle beraber Bulgaristan’dan diğer araştırmacıları, 
profesörleri bu salonda göreceksiniz. 

Bulgaristan da kendi yerini arıyor. Karadeniz bölgesini sadece Karadeniz’e kıyısı 
olan ülkelerden ibaret göremeyiz. Balkanlar da, Kafkasya da bu bölgeye dahil 
edilebilir. AB deyince, Avrupa Birliği’nin sorumluluğu ve güvencesi sadece Avru-
pa kıtası değil, Akdeniz kıyısı da Kuzey Afrika da içerisinde ve birbirine bağlıdır. 
Onun için böyle sempozyumların gerçekleştirilmesi ve biz siyasetçilerin, araştır-
macıların katılması çok önemli. Söylemek istediğim şu ki; Soğuk Savaş bittikten 
sonra keşke Soğuk Savaş döneminde de insanların birbirleri ile temasları olabil-
seymiş. Keşke diyorum; çünkü Bulgaristan’ın bir on yılı boşa gitti. Örneğin, So-
ğuk Savaş sonrasında Bulgaristan’da yerel idare hukuku yoktu. Ben, Bulgaristan 
meclisinde o zaman yerel idareler komisyonu başkanlığı yapıyordum; 15 kişilik 
bir ekip, 15-20 yılın içerisinde yerel idarelerin hukuk temelini kurdu. Çeşitli ülke-

Remzi OSMAN
Bulgaristan Parlamentosu Kırcaali Milletvekili

Yani bu gün bu yüzyılımızda  ve bundan sonraki yüzyılımızda da enerji çok önemli 
belirleyici bir unsur. Bunun en önemli geçiş güzergahı bu bölge, yani  Karadeniz 
bölgesidir.  Bu, sadece bir geçiş bölgesi değil aynı zamanda  enerjiye de sahip bir 
coğrafyadır. Örnek verecek olursak Rusya önemli bir aktör, şimdi Azerbaycan di-
yeceğim ama bazı arkadaşlar Azerbaycan Karadeniz ülkesi değil diyebilir ama biz 
tam tersini söyleyeceğiz. Azerbaycan da bir Karadeniz ülkesidir; çünkü Karadeniz 
dediğimiz yeri bir kıyı boyu değil bir havza olarak Karadeniz’i değerlendirmemiz 
gerekiyor. Ve bu alanda da  bizim örgütümüze Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgü-
tü (KEİ) üye 12 ülkeden birisi de Azerbaycan’dır. Çünkü ifade ettiğim gibi kıyı olarak 
değil o bölge ile ilişkili havza olarak değerlendirmek lazım. Bu bağlamda mesela  
Balkanlar da Karadeniz havzası içerisindedir. Yani Yunanistan’dan tutun Arnavut-
luğa Sırbistan’a kadar o bölge  Karadeniz’e aittir. Oldukça geniş bir coğrafya ve 
gelecek vaat eden bir coğrafya.

Değerli arkadaşlar, ben tabi ki ülkelerin tek başına kalkınma hevesini, arzusunu 
ve önemini bilen bir kişi olarak bunun tek başına yeterli olduğuna inanmıyorum  
Dünyada hiç bir ülke tek başına kendi çabasıyla bir gelişim seyri izleyemez takip 
edemez. Bunun bir örneği yok. Eğer bir ülke zenginleşmek istiyor ise büyümek is-
tiyorsa refah kazanmak istiyorsa bunu komşuları ile birlikte gerçekleştirmek duru-
mundadır. Örneğin; Batı Avrupa’da  bir tek gelişmiş ülke yok. Bir çok gelişmiş ülke 
var, mesela İngiltere zengin, Fransa, İtalya fakir böyle bir şey yok. Ben zenginliğin 
fakirlik gibi bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Şöyle örnek vermek istiyorum,  İsviçre, 
Almanya Avrupa’nın en zengin ülkelerinden. İsviçre çok zengin bir ülke ama kom-
şuları da çok zengin. Zengin İsviçre’nin komşusu zengin İtalya, yine zengin Fransa, 
zengin Avusturya başka var mı bilmiyorum ama hepsi zengin ülkeler. Çünkü birlik-
te bunu başarıyorlar. Aynı şekilde fakirlik de bulaşıcıdır. Bir ülke fakir ise komşuları 
da fakirdir. Mesela Doğu Afrika’dan bir örnek verelim; Somali. Somali hakikaten 
fakir, sefalet içinde bir ülke ama fakir Somali’nin komşuları da Etiyopya fakir, Kenya 
fakir, yine Cibuti fakir. 

Biz, Karadeniz halkı olarak, Karadeniz bölgesi olarak, ülkesi olarak zengin olmak isti-
yorsak halkımıza, toplumumuza refah getirmek istiyorsak bunu hep birlikte gerçek-
leştireceğiz. Yani Karadeniz bölgesi olarak bunu gerçekleştireceğiz. Tabi bunu düşü-
nen büyük devlet adamlarımız var. Bu doğrultuda, mesela Sovyetler Birliği dağılır 
dağılmaz hemen bu coğrafyada bir birlik ve bölgesel işbirliğinin kurulması için he-
men harekete geçtiler. Allah rahmet eylesin Turgut Özal bunun düşünürü, büyük bir 
vizyonu vardı. KEİ’nin, o şartlarda, 1992 yılında kuruluşunu gerçekleştirdi. 1989’da 
Sovyetler’in dağıldığı bir ortamda 12 tane ülke biraraya gelmiştir. Daha 2 sene önce 
bu devletler birbirine düşman idi. Türkiye’ye ve Rusya’ya baktığımızda bir düşmanlık 
denizi idi Karadeniz. Ama bir anda neden barışa dönüştürülmesin diye düşündüler  
ve bunu da 2 sene içerisinde barışa dönüştürdüler. Ve 11 ülke 12. ülke olarak Erme-
nistan da dahil -bunu da ifade edeyim- 12 tane ülke bir birlik kurdular. Baktığımız 
zaman bugün çok anlamlı bir gün onun için de ben sayın Aygün hocama gerçekten 
çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugün derken bu yıl  Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatının kuruluşunun yirminci yıl dönümü ve bu yıl burada çok önemli bir sem-
pozyum tertip ettiler. Karadeniz’in önemini ortaya koymak için değişik ülkelerden 
çok önemli değerli bilim adamlarını fikirlerini, düşüncelerini sizlerle paylaşabilsinler 
diye davet ettiler. Herkese çok teşekkür ediyorum.
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Çok değerli rektörüm, değerli milletvekilim, değerli hocalarım, dünyanın gele-
ceği olan pırıl pırıl gençlerimiz, ben öncelikle Giresun Üniversitesi’nde olmak-
tan çok büyük mutluluk duyuyorum ve bu vesile ile çok değerli dostum, değerli 
bilim adamı Aygün hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum, beni davet ettiği için. 
Giresun’da bu önemli konferansın yapılması için dünyanın çeşitli yerlerinden bi-
lim adamları, aydınlar toplanmışlar, bu Giresun için de önemlidir. Bu kadar bilim 
adamının birlikte büyük bir bölgenin yani bu bölge ile beraber dünyanın gelece-
ği ile de ilgili önemli müzakereleri açması üniversite için de önemlidir.

Değerli hocalarımız ve değerli gençlerimiz, ben Azerbaycan’da iki dönem parla-
mentoda milletvekili olmakla beraber iki dönem Avrupa Konseyi’nde çalıştım. 
İnsan hakları, siyasi göçmenler, ekonomi, kadın erkek fırsat eşitliği gibi komisyon-
larda üye oldum. Bu seçimlerden sonra Avrupa Konseyi’nin yanı sıra Brüksel’de 
Avrupa Parlamentosu’nda da Azerbaycan’ı temsil ederek çalışma görevi verildiği 
için bugünkü konumuzda daha geniş şekilde bazı fikirlerimi söyleyeceğim. Ta-
bii ki değerli bilim adamlarımız, hocalarımız burada tartıştılar, çeşitli fikirlerini 
söylediler. Ama biz gerçekten de bir düşünmeliyiz, tartışmalıyız. Bu sorunların 
çözümü için hepimiz bir şeyler yapmalıyız. Sufilerin güzel bir sözü vardır. Der ki; 
“dünya bizim evimizdir, dünyada huzur varsa sende de huzur olacak, dünyada 
kalkınma varsa bu senin de kalkınman demektir, dünyada huzursuzluk varsa sen 
de huzursuz olacaksın dünyada felaketler başlayıp facialar gidecekse ondan sen 
de nasibini alacaksın.” Ben sufilerin bu sözünü Karadeniz bölgesi için de düşü-
nüyorum. Örneğin,  Karadeniz’e sahili olan ve sahili olmamakla birlikte bölgeye 
yakın bazı ülkelerin de dahil olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü var, 
onun kuruluşunun 20. yıldönümünü kutladık. Maalesef ki bu örgüt, çok etkili 
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lerden de herhangi araştırma yok; on yılın içerisinde biz bugünkü Bulgaristan’ı 
bu seviyeye getirebildik. Özal’ın sözlerine gelelim eğer Soğuk Savaş sonrası bu 
değişimlere hazır olsaydık, bu çeşit sempozyumların yapılmasına imkan yokmuş 
o zaman, keşke olsaydı bu 10-15 yıl kaybolmamış olurdu. 

1992 yılından beri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın ilk adımı atıldığın-
dan beri, aradan 20 yıl geçti. 20 yılda büyük başarılar elde edilmiş. Bugün yeni bir 
inisiyatif görüyoruz. Rektör hocamızın belirttiği gibi yumuşak güç, kadın gücü. 
Kadın gücü, gerçekten düşünülecek bir şey; çünkü geçmiş asırlardaki erkekler 
dünyası sadece katliamlar ve savaşlar getirdi. Kadınlarla beraber çalışırsak belki 
Atatürk’ün sözleri gerçek olabilir. Zannediyorum ki gelecekte, kadınlı erkekli güç 
kullanmadan beraber çalışacagız. Tabii ki kadınlar da kadın gücünü konuşacaklar 
doğrudur. Değerli arkadaşlar, 1992’de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 
kurulabileceğine de inanılmazdı. İlk yıllarında öyle bir protokol görüşmesi veya 
protokol teşkilatı gibi görülüyordu, böyle bir görüş vardı o dönemde. Bulgaris-
tan bu örgüte dahil olmaktan kaçınıyordu; çünkü yönü AB’ye doğruydu. Diğer 
ülkeler Romanya, AB’de gözü olduğu için Karadeniz bölgesinden, bu tip teşkilat-
lardan uzak durmaya çalışmıştır; çünkü nasıl bir karar alınacağından korkmuşlar-
dır. Küçük bir örnek vermek istiyorum. 1990 yılında Bulgaristan meclisinde Yahu-
di kökenli bir milletvekili, Türkiye’de Türk ulusunun ve barışın dostu olan, sonra 
uzun yıllar Bulgaristan’ın Dışişleri bakanlığını yaptı. Bulgaristan meclisinde Var-
şova Paktı’ndan Bulgaristan’ın çıkması gerektiği konusunda bir konuşma yaptı. 
Salonda demokratik güçler ilgililerin batı Avrupa taraftarı olan partiler bile sa-
londa dondu nasıl olur da bir milletvekili kürsüye çıkacak o zamanlarda Varşova 
paktından çıkacağız diyecek. Dilini keserler adamın, salon dondu kendi partisin-
den bile kimse alkışlamadı. Ben Hak ve Özgürlükler Hareketi üyesiyim, Türklerin 
yoğunluklu olduğu bir partide sadece biz Türkler alkışladık o da duygulandık da 
alkışladık. Bugüne geldiğimizde Varşova Paktı dağıldı, Varşova Paktı’ndan çıkıp 
da Bulgaristan NATO ya girecek diye teklifle bir milletvekili çıktığında bir grup da 
mecliste alkışlarken siz bu durumun neticesinin buraya geleceğini biliyor muy-
dunuz dediler, hayır bilemezdik hazır değildik.

5. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu’nun Giresun’da düzenlenmesinde iki 
gün büyük bir süre, bu sürede araştırmacıların, profesörlerin incelemelerini, ko-
nuşmalarını büyük bir zevkle dinleyeceğiz. Eminim ki bizim siyasetçilerimizin 
çalışmalarında büyük bir faydası olacak ve siyasetçi olarak da bir şeyi ortaya ko-
yuyorum. Biz birbirimizi tanımıyoruz, Karadeniz’i ne kadar tanıyoruz desek de 
tanımıyoruz. Rusu, Türkü, Bulgarı, Romeni birbirimizi tanımıyoruz. Bu işi çok tez 
zamanda geliştirmemiz gerekir. AB bunun üzerinde çalışıyor ve bugün büyük 
başarılar elde edilebildi. Nerede katı güç kullanıldıysa, sınırlar çizildiyse netice-
de hala kanla devam ediyor. Nerede gerçekten bir milleti tanıdılarsa ve anlaşa 
anlaşa yaptılarsa; örnek Çekoslovakya Macaristan bölgesi, 1. Dünya savaşından 
sonra o bölge huzur içinde oturuyor. Sözlerimi bitirirken Bulgaristan Türkleri ve 
Bulgaristan Meclisi adına selamlar getirdim size. Sağ olun efendim.
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yaşıyorlardı. Kimsenin topraklarına girmemiştiler, askerler gibi bir çatışma kurba-
nı olmadılar. Bu insanlar sivil ve günahsız insanlardı. Ben bütün gençliğimi ger-
ginlikler içinde yaşayarak geçirdim. Çünkü, her zaman düşünüyorduk ki bu gece 
evimizi yakarlar, olmadı yarın yakarlar. Üniversiteyi kazandım, ailemi öldürdüler 
mi yarına sağ çıkarlar mı hep böyle gerginliklerle o dönemi yaşamış insanlardan 
biri de benim yani benim gibi yüzbinlerce insan var aslında; ama buna rağmen 
biz bu barışın olmasını istiyoruz. 

Azerbaycan- Ermenistan cumhurbaşkanları 2009’da Prag’da görüştüler. O zaman 
ben televizyonda haber müdürü idim. Ve biz de Prag’da o görüşmenin sonu-
cunu izliyorduk. Dışarıda Ermenistan Dışişleri eski bakanı Vartan Oskanyan var-
dı. AGİT’in Minsk Grubu’nun ABD’li başkanı büyükelçi Steve Mann vardı. Böyle 
sohbet ederken ben Vartan Oskanyan’a “Ben bu savaşta en çok zarar gören aile-
lerden birinin üyesiyim. Ama ben kardeşimin çocuklarına, gelecek nesillerimize 
böyle bir mirasın kalmasını istemiyorum. O yüzden de ben bütün yaşadığım acı-
lara rağmen gelecek nesiller bu savaşın ağırlığını, acısını yaşamasın diye bunun 
çözümü için ben bağrıma taşta bağlarım gelin bunu çözelim gelecek nesillere 
bırakmayalım, bunu zaman geçmeden çözersek daha kolay çözebiliriz.” dedim. 
O zaman ABD’li başkan Steve Mann, Vartan Oskanyan’a “Haklı, bunu şimdi çö-
zerseniz daha iyi çözebilirsiniz. Gelecek nesillere bırakırsanız daha kötü olabilir.” 
dedi.  Ama maalesef, siz bir eli uzattığınız zaman o eli tutan taraf da olması gere-
kir. Yani sizin kadar o barışı isteyen taraf da olması gerekir. 

Biz barışı istiyoruz; çünkü topraklarımızın %20’si işgal altında ve bir milyon insan 
evine dönemiyor. Gençlerin bunu bilmesi gerekir. Benim ailem Ermenistan sını-
rında, ben Ermenistan sınırında doğdum ama bizim bölgemiz işgal altında değil, 
ben her dem o insanları düşünüyorum. Ben babamın, çocuğumun, kardeşimin 
kabrini 20 yıl ziyaret edemezsem ben nasıl bir insani his yaşardım. Evini 20 yılda 
bir kez görememiş yaşlı insanlar var. Allah›tan en büyük arzuları gidip evinde 
ölmek, başka istekleri yoktur. Beni oğlumun, kocamın yanında defnetsinler diye 
insanlar böyle arzuyla yaşıyor. Düşünün ki oturduğunuz yerde birden görüntü-
ler görürsünüz ki sizin kabristanlıklarınızın taşlarını hatta kabirleri bile dağıtırlar 
ki tarihleri yok olsun, kabristanlar da tarih gibidir sizin bir tarihiniz de ordadır. 
Böyle acılar çeken insanlar olduğu zaman siz bu sorununun çözümünü istersi-
niz. O yüzden biz, Azerbaycan olarak, bu sorunun çözümü için AGİT’in Minsk 
Grubu’nun bazı teklifleri, bazı planları geldi. Hepsi bizi %100 ikna etmiyordu ama 
barış adına biz kabul ettik. Barış adına adım atalım dedik ama Ermenistan tarafı 
şimdiye kadar bunu kabul etmedi. 

Bizim talebimiz, Karabağ dışındaki göçmenler öz evlerine dönsün, Karabağ so-
rununu tartışmakta devam ederiz. Ermenistan tarafı hayır diyor, Karabağ’ın ya 
özgür cumhuriyet olmasını kabul edeceksiniz ya da hiç kimse Karabağ dışında 
da bir adım toprağına dönemez. Karabağ dışındaki topraklar, işgal altında olan 
Karabağ topraklarından kat kat çoktur. Oradaki göçmenlerin sayısı daha çoktur. 
Çözüm için adım atmalılar, en azından Karabağ dışındaki göçmenler evine dön-
sün de bir olumlu bir hava oluşsun. Sonra Karabağ’ı da biz çözelim. Biz Erme-
niler Karabağ’dan çıksın gitsin de demiyoruz. Ermeniler de kalsın yaşasın ama 
oradan çıkan Azerbaycan insanı, Azerbaycan Türkleri evine, yurduna dönsün. 

ve iyi bir şekilde çalışamıyor; etkili çalışamamasının da nedenleri var. Aslında bu 
bölge, çok büyük, çok önemli bir bölge, büyük potansiyeli var. Eğer biz bu po-
tansiyeli iyi kullanabilirsek, işbirliğini iyice kurabilirsek aslında bütün bölge ve bu 
bölgeye dahil olan bütün devletlerin çok hızla kalkınması mümkün olabilir; ama 
maalesef ki aynı zamanda bu en sorunlu bölgelerin başında gelmektedir. Çünkü 
bu örgütün içersinde de bu örgüt çerçevesinde de iyi bir işbirliğinin gereken 
işbirliğinin alınmamasının nedeni bu bölgenin çatışmalarla zengin olmasıdır. 

Bu bölgenin aynı zamanda örgütün iki üyesi olan Ermenistan, Azerbaycan top-
raklarının %20’sini işgal altında tutmaktadır. Yani 20 yıldır bu örgütün bir üyesi 
diğer üyesinin topraklarının %20’sini işgal altında tutuyor ve bir milyon insanın 
20 yıldır evine dönmesine izin vermiyor. Biz Avrupa Konseyi’nde bunu sık sık tar-
tışırız. Bütün Avrupa Konseyi ülkeleri çerçevesinde siyasi göçmenler de içinde 
olarak 2.5 milyon göçmen var. Onun sadece bir milyonu bir memleketin payına 
düşüyor. O memleketin adı Azerbaycan’dır. Tabiî ki Ermenistan, Azerbaycan top-
raklarını işgal edip işgalden vazgeçmeyince göçmenler evine dönmeyince işbir-
liği mümkün değildir. Toprağınızı işgal eden bir devletle siz işbirliği kuramazsınız 
ve o yüzden de Azerbaycan ve Ermenistan arasında hiçbir işbirliği yoktur. 

Kurumun ikinci kilit noktası Türkiye-Ermenistan ilişkileridir. Çünkü Türkiye ile 
Ermenistan arasında da büyük manada işbirliği kurulamıyor. Bunun da nedeni 
nedir? Ermenistan Cumhuriyeti, özgürlüğünü kazandığı yıllarda onun özgür-
lüğünü ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye’dir. Özgürlüğünü kazandıktan sonra 
Ermenistan’la normal bir komşuluk yapma düşüncesiyle Türkiye, Ermenistan’ın 
özgürlüğünü ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Ancak, Ermenistan özgürlü-
ğünü kazanmasının hemen ertesinde Azerbaycan topraklarını işgal etmekle bir-
likte anayasasına Türkiye’ye karşı toprak iddiasını da koymuştur. Yani bugün Er-
menistan, anayasası ile Türkiye’den toprak talebinde bulunmakta ve Türkiye’nin 
sınırlarını, toprak bütünlüğünü tanımamaktadır. Üstelik sözde ermeni soykırımı 
iddialarını tanıma onların ana bildirilerinde de yer almaktadır. Bu üç konu birbi-
rinin üzerine gelince Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanımama, arazi iddiaları 
ve sözde ermeni soykırımı iddiaları ile Türkiye’nin üzerine Ermeni diasporasının 
yürüttüğü çalışmalar ve Azerbaycan topraklarının da işgali başlayınca Türkiye, 
Ermenistan’la sınır kapılarını kapattı. Ve tabii ki Ermenistan tarafından bunların 
hiçbiri ortadan kalkmadığı için Türkiye ile Ermenistan arasında da gereken işbir-
liği yoktur. 

Bölgenin diğer kilit noktası, Rusya-Gürcistan’dır. Bu bölgede işbirliğini engelle-
yen Rusya-Gürcistan ilişkilerinin gergin durumu, Abhazya ve Güney Osetya so-
runudur. Ama bunlarla bitmiyor. Karadeniz bölgesine yani KEİ’ye üye ülkelerin 
içerisine baktığımızda,  aşağı yukarı %70’i birbiri ile gerginlik içerisindedir.

Ben Azerbaycan milletvekili olduğum ve Azerbaycan’ı temsil ettiğim için bu 
düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Ben bir milletvekili olmakla birlikte, savaş 
bölgesinde, Ermenistan sınırlarının çok yakınlarında doğdum. Savaşta en çok 
zarar gören ailelerin çocuklarından biri de benim. Savaşta en çok şehit veren, 
kendi okul arkadaşlarının bir kısmını 17-18 yaşındaki okul arkadaşlarını kaybe-
denlerden biriyim. Bu insanlar suçsuzlardı, bunlar sadece kendi topraklarında 
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zaman çoğu insan bana “sayın milletvekilim onunla niye görüştün?” dedi. Hatta 
“O, kimse ile konuşmaz, milleti sevmiyor niye sözde ermeni soykırımı iddiaları 
tartışılıp karara bağlandığı zaman çekimser kalmıştı” dediler. Ben de “çekimser 
kalmasaydı ne olacaktı?” dedim. Çekimser kalmasaydı milletvekili olamazdı, 
demek insanımızı böyle bir şeyin karşısında koyuyorlar. Ya bunu söyleyeceksin, 
söylediğin zaman ne olacak toplumdan kopacaksın ve artık o toplum arkanda 
olmayacak. Söylemediğin zaman ne olacak, o zaman da seni siyasetten de, bü-
rokrasiden de dışarı atacaklar. Yani sizin kariyer kalkınmanızı sıfıra indiriyorlar, 
sizi bitiriyorlar tamamıyla çünkü zaten bunu her kişi demeyecek. Avrupa’da çe-
şitli ülkelerde partiler şunu yapıyor –yaşayan arkadaşlarımdan biliyorum-; hangi 
partiye gitse “sözde ermeni soykırımını kabul ediyor musun, etmiyor musun?” 
dendiğinde, kabul etmediğini belirttiği takdirde “Sizi listeden çıkarmak zorunda 
kaldık” dediklerinde, çıkarın dediler ve seçimlerden bu şekilde uzak kaldılar ama 
hepsinin seçimleri kazanma fırsatları vardı. Yani sizi “Bakın milleti satan insanlar, 
bakın milletini sattı, böyle bir yalanı kabul etti” diyerek ya bir milli düşman hede-
fine getirirler veya artık sizi bitirirler. 

Bu korku, Avrupa’da daha da genişleyecek. Ben burada daha çok Türk gençliğini 
gördüğüm için bunu demek istiyorum ki; bizim çok ciddi çalışmamız lazım. Ben 
dün Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeydim, konferans sırasında bunu söy-
ledim maalesef bizim gençliğimiz pasif, neden pasif? Her biri ile konuştuğumda 
“Sayın milletvekilim biz ne yapabiliriz?” diyorlardı. Örneğin; KKTC’de Jennifer 
Lopez’in konser vermemesi için, onu KKTC davet etmiyordu. Bir iş adamı otel 
açacaktı, otelin parasını da ödüyordu açılışta konser verecekti. İki üç gün için-
de Rumlar ona bir twitter baskısı yaptılar ki on binlerce insan bu baskıyı yaptı. 
Jennifer Lopez alacağı paradan da vazgeçti ve “iki üç güne on binlerce insan bu 
kadar benim aleyhime kampanya yürütürse gör bunun 15, 20 günü ne olacak 
diye” ben gelmiyorum dedi. İkinci bir örnek daha vereyim. ABD’de bulunduğum 
zaman bir gün büyük bir konferansta 23-24 yaşlarında bir ABD Ermenisi genç 
konuşma yaptı o zamanda oğul George Bush’un zamanıydı. Genç, bize verilen 
sözleri tutmadınız, sözde ermeni soykırımını söylemediniz şeklinde konuştu. 
Araya çıktığımız zaman ben buna dedim ki; “Siz gerçekten inanıyor musunuz ki 
Bush, ABD’nin politikasının bu döneminde Türkiye’yi karşısına alıp sözde ermeni 
soykırımına soykırım diyecek?” Genç ermeni; “Biz bununla ilgili on binlerle müra-
caat etmişiz, dilekçe göndermişiz vs. Biz sizden akılsız değiliz ki, tabii ki biliyoruz 
demeyeceğini.” “O zaman niye on binlerle müracaatı göndermişiniz?” dedim. O 
da “biz Amerikan cumhurbaşkanına kendi ağırlığımızı gösteriyoruz. Bu davanın 
arkasında ne kadar büyük bir güç var o görsün ki on binlerle insan için bu en 
önemli meseledir. Biz onu gösteriyoruz ve o onu yapmadığı süreçte bizim gön-
lümüzü almak için bir şeyler yapmak isteyecek, tabii ki bizim de ondan talebimiz 
Ermenistan konusudur” dedi.  22-23 yaşlarında bir genç bu bilinçle hareket edi-
yor düşünün.

Bizim gençliğimiz sosyal şebekelerde ne yapıyor, tablo nedir, neler konuşurlar, 
nedir bunların derdi diye fırsat buldukça takip ediyorum. Fransa, sözde ermeni 
soykırımını inkar edenlerin cezalandırılmasına ilişkin yasayı kabul ettiği zaman 
biraz ayaklandık ama İsviçre soykırımı inkar edenlerin cezalandırılması kanunu-
nu kabul etti, İsviçre’de eğer siz gidip soykırım olmadı derseniz sizi cezaya çarp-

Onun da evi var orda, onun da yaşama hakkı var orda. Ancak Ermeniler eğer siz 
Karabağ’a özgür cumhuriyet statüsünü vermezseniz hayır dönemezler diyorlar, 
ne Karabağ’a dönebilirler ne de Karabağ dışındaki yerlere dönebilirler. Yani bu 
ne demektir, bu artık barış kapısını tamamen kapatmanız demektir. 

Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesinde adım atılamamasının 
birtakım nedenleri var. Ermenistan, Azerbaycan topraklarının işgalinin sona er-
dirilmesi için hiçbir adım atmadı, ikincisi Türkiye’nin bütün tekliflerine, uzattıkları 
ellere hayır dedi. Yani Türkiye’nin başbakanı açıkça şu teklifi sundu; “Gelin, bir 
tarih komisyonu kuralım, siz demiyor musunuz ki Türkler soykırım yaptı Ermeni-
lere, bizde diyoruz ki hayır yapmadı. Bu soykırımın bir belgesi olacak, bir tarihi 
arkası olacak, gelin sizin tarihçiler bizim tarihçiler sadece onlar da değil dünya-
nın bütün ülkelerindeki bu konudaki meraklı tarihçileri hepsi toplansınlar. Bütün 
belgeleri de açalım, biz Türkiye’deki arşivleri açıyoruz, siz de Ermenistan arşivle-
rini açın, ABD’dekileri açın, Fransa’dakileri de açın. Arşivlerde bununla ilgili yapı-
lacak çalışmalar sonunda, bu komisyon ne sonuca varırsa biz onu kabul etmeye 
hazırız. Ermenistan ne dedi? Robert Koçaryan Fransa’ya gitti, cumhurbaşkanı ile 
konuşup böyle bir komisyonun kurulamayacağına dair bir açıklama yaptı. Çünkü 
o komisyon kurulur ve arşivler açılırsa gerçekler ortaya çıkacak ve o zaman bu 
yalanı kullanma malzemesi de elden çıkacaktı. Sadece Ermenistan’ın değil bu 
durumu kullanan bazı ulusal güçlerin de bazı devletlerin de uluslararası güçlerin 
de Türkiye’ye karşı kullandıkları bu malzeme elden çıkacaktı.

Mesela Fransa’nın sözde Ermeni soykırımının tanınması kararlarını kongreye çı-
kartmaktaki amaçlarını hepimiz çok rahat bir şekilde biliyoruz ve bunu bizim in-
sanımızın da bilmesi gerekir. Maalesef Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne almamak ana 
derttir. Ama tek bu da değil; Türkiye’yi AB’ye almayanlar biz bunları almadık ama 
bunlar artık Avrupa’nın idare edilmesinde iyice rol alma havasına girdiler düşün-
cesini yaygınlaştırdılar. Bundan üç nesil önce Avrupa’ya gidenler işçi giderlerdi 
ve bunlar Avrupa’yı rahatsız etmezdi. Şoför, taksici, dönerci olarak çalışsınlar diye 
bakıyorlardı ki o işçi gidenler çalıştı, bir kısmı çocuklarını okuttu ve bu çocuklar 
işçi olmak istemediler. Yani bir işin sahibi oldu onlar, biraz güçlendikçe çocuk-
larını okuttular artık üçüncü nesil “Biz de bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Biz 
de belediye başkanı olacağız, milletvekili olacağız” dediği zaman, seçimler kaza-
nılmaya başlandığı zaman, biz bunların kapısını kapattık da böyle geldiler artık 
üstümüze diye düşündüler. Bu düşüncenin yarattığı korku aşırı ırkçılık düşünce-
sini de beraberinde getirdi ve bunu daha çok niye Türklerin Türkiye’nin üzerin-
den yapıyorlar. Avrupa Konseyi’nde çalışan arkadaşlarımın bazıları açıkça şunu 
söyledi ki, bu gerçeği de bilmeniz gerekir. İslam’ın güçlenmesi Avrupa’da Türkler 
sayesinde olmuştur; çünkü bunlar bilinçlidirler. Okumuşlar, akıllılar ve ona göre 
de bu islamofobinin de çoğunun Türkler üzerinden gelişi başladı ve bizim genç-
liğimizin bilmesi gerekir ki bunlar tek Avrupa, Fransa ile sınırlı kalmayacak. Bazı 
ülkelerde ırkçı partiler seçimleri kazandıkça -maalesef ki artık Avrupa’da ırkçı 
partilerin seçimleri kazanma şansları gittikçe daha da artıyor- insanımızın sıkın-
tıları ciddi anlamda artacaktır. 

İsveç’te Mehmet KAPLAN adında bir milletvekili var. İsveç parlamentosunda bu-
lunduğum sırada bu milletvekili ile görüştüm. Türk teşkilatlarıyla görüştüğüm 
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olmuştu,  çok samimi dosttuk çok şey öğrendim ondan. Bir gün “Sayın büyükel-
çim, Japonlarla bizim çok farkımız var ama sizce ana farkımız neden ibarettir? Ja-
ponlar bir çöker 15 sene sonra yine dünyanın en büyük gücüdür. 20 yıl evvelinde 
dibe kadar çöktünüz 15 yıl geçmedi kalkındınız. 2. Dünya Savaşı’nda çöktünüz 
15 yıl geçmedi kalkındınız. Tsunami felaketinde dünya bir millet gördü Japon 
diye, nasıl bir millet, nedir bu farkınız?” diye sordum. “Sadece bir şey, onu çözer-
seniz siz Japonlardan da güçlü bir milletsiniz. Japonya’da bir sorun ortaya çıktığı 
zaman, ilk soru herkesin, biz bu sorunla nasıl başa çıkacağız, nasıl yapacağız? Bu 
problemden dolayı herkes kendisini biraz suçlu hisseder eğer böyle bir sorun 
varsa demek ki benim de bir suçum var bunda diye düşünür ve herkes onun hal-
lolunması için çözüm için bir şeyler yapmak ister. Siz de bir sorun ortaya çıktı mı, 
herkes “suçlu kim?” der. Hiç kimse de kendisini suçlu kabul etmez yani onun zer-
re kadar suçu yok da hep başkası suçlanır. Sonuçta suçu başkasına atarak zamanı 
geçirirsiniz, onu da bulamazsanız çünkü kimse suçunu kabul etmez. Bu sırada da 
problem daha da dibe gider ve de daha çözümlenemez duruma gelir. Eğer bu 
durumu çözerseniz, kafanızdaki bu düşünceyi çok şeyi çözmüş olursunuz” dedi. 

Bugün de bunu demenin zamanıdır, bunun suçlusu kimdir, niye oldu değil de-
memeliyiz. Bugün ortada çok ciddi bir durum var bu durumdan nasıl çıkacağız 
onu düşünmeliyiz. Ben Fransız heyeti ile görüştüğüm zaman çok gergindim 
bana milletvekillerinden biri “Sayın milletvekili çok rahatsız olmayın ben inanı-
yorum ki anayasa mahkemesi onu geri çevirecek” dedi. Geri çevirse ne olacak 
çevirmese ne olacak siz zaten yapacağınızı yapmışsınız siz benim anneme haka-
ret etmişsiniz yani benim annemin, benim milletimin yapmadığı bir şeyi siz yaptı 
diyorsunuz. Soykırım insanlık dışı bir cinayet demektir. Siz kararı kabul ederek 
benim nesillerimi insanlık dışı bir cinayet uygulamakla suçlamışsanız, sonra ce-
zaya çarpsanız ne olacak çarpmasanız ne olacak ve bizim gençliğimiz sadece 
cezanın üzerinde de düşünmemelidir. Böyle bir kararı biz nasıl hazmederiz ki 
diye düşünmesi gerekir. Yapmadığımız bir şeyi niye kabul etmeliyiz, bizim aley-
himize niye böyle kararlar alınıyor diye düşünerek, hepimiz kendimizi biraz da 
suçlu hissederek bu durumdan çıkmak için, bu durumun daha da artmaması için 
daha çok çabalar göstermemiz gerekir. 

Devletin ve milletin çıkarının olduğu yerde ayrımcılık yapmadan şeytanla bile 
oturup konuşmak gerekir. Biz birlik beraberlik içerisinde olarak içerimizde bö-
lünmeden bu konuların ciddiyetini anlamamız gerekir. Çünkü Karadeniz dediği-
miz onun da içine girdiği Avrasya denilen bölgede gücümüzün artması da çok 
insanları rahatsız ediyor. Türkiye’nin artan gücü, Azerbaycan’ın artan gücü, Türki-
ye ve Azerbaycan işbirliğinin daha da artan gücü birçoklarını da rahatsız ediyor. 
Yani birçok güçler var ve bu bölgede Türkiye’nin, Azerbaycan’ın hakkı olanı al-
masını istemiyorlar. O hakkı almak da biz gençliğin işidir. Bölgedeki barış için çok 
çalışacağız. Barışın olması için nasıl çalışacağız? Bütün barış inisiyatiflerimizi ses-
lendireceğiz, tartışacağız. Siz gençler çeşitli ülkelerin gençleri ile beraber bunu 
sosyal mekânda bile tartışacaksınız. Bakın eski nesillerin durumu böyle, bugün 
bölgedeki durum böyle, biz de geleceği böyle yaşamak istiyor muyuz? Eğer is-
temiyorsak çözüm açık şekilde ortada, gelin hepimiz biraz gayret edelim diye 
bu konuda onları da bu işin içerisine dahil edeceksiniz. Başka türlü bir barışın 
gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü bugün bu bölgedeki durum geleceğe 

tırırlar. Yani Fransa bunu ilk müzakere eden devlet değil hatta bunu kabul eden 
Avrupa devleti bile var. Fransız senatosunda, parlamentosunda o yasayı kabul 
eden, ona oy veren milletvekiline biz on binlerle böyle bir müracaatı gönderdik 
mi, Türk milleti olarak on binlerle, yüz binlerle böyle bir müracaat baskısı oldu 
mu? Hayır, o müracaat baskısı olmadı. Ama onu biz yapabilir miydik, bu gençlik 
yapabilir miydi çok kolay yaparız, ne var ki onu yapmada ondan kolay şey yoktur. 
Dünya küçülüp bir kutunun içine sığdı, herkesin elinde internet var. İnternette 
milletvekilinden tutun hepsinin elektronik postası var, ofisinin postası var, mil-
letvekili 100 mektuba cevap vermeyebilir, aldırmayabilir. Ben de bir milletve-
kiliyim, ona yardımcıları gelip “Sayın milletvekili Türkiye’den,  Azerbaycan’dan,  
Kırım’dan, Bulgaristan’dan dünyanın her yerinden binlerce on binlerce insan sizi 
protesto ediyor.” dediğinde, siz sanıyor musunuz ki o hiç bu konuyu düşünmeye-
cek? Elbette düşünecek. Fransa senatosunda karar çıktığı zaman Sarkozy aleyhi-
ne grubun başını çeken hanımefendi Nathalie Goulet, Fransa parlamentosunda 
Azerbaycan grubu başkanıydı, bu yasanın iptali için anayasa mahkemesine bu-
nun gönderilmesinin öncülerinden biriydi. Fransa’da bizimle sık çalışırdı, biz sağ 
olsun onun sayesinde çok çalışmalar yürüttük. Onun başkanlığıyla Azerbaycan 
parlamentosuna bir grup geldi, bütün partiler vardı Sarkozy’nin partisi de. Gö-
rüşme yapıyorduk, basın çıktı ciddi konuşuyoruz, ben bunu size açıkça söylüyo-
rum, biz bunlara dedik ki; siz gerçekten bizim söylediklerimizi böyle rahat kabul 
etmeyin eğer siz bu yasayı kabul ederseniz, Azerbaycan’la da çok ciddi sıkıntılar 
başlayacak, çünkü halk bunu kabul edemez. Kendi milletine böyle bir hareketi 
kabul edemez. Nathalie Goulet, aklı yerinde olan politikacıların hepsi Fransa par-
lamentosu karşısındaki mitingde zaten bu mesajı anladı dedi. Birçok milletvekili 
arkadaşıma “O mitingde, Türkiye bayraklarının yanında Azerbaycan bayrakları 
vardı. Azerbaycan bayrağı ile beraber bazı bayraklar da vardı kimin olduğunu 
bilmiyorduk yani Türk topluluklarıydı ama devlet olmadığı için bilmiyorduk. Bu 
kararla karşınıza aldığınız demek ki tek Türkiye değil. Bu kararla karşınıza ondan 
daha büyük bir güç aldığınızın farkında olmanız gerekir.” dedim. Biz böyle bir 
tepki ortaya koyabildiğimiz zaman onu ciddiye alırlar. 

Bu Yahudilerin bütün dünyadaki sayısı, bütün Türkleri bir tarafa bırakalım sadece 
Azerbaycan Türklerinin beşte biridir, Türkiye’deki insanların yedide biri kadar. Siz 
nasıl bu kadar güç olabilirsiniz, siz nasıl bu kadar etkinliği kazanabilirsiniz diye 
sordum. “Biz sadece bir şeyi çözmüşüz onunla da o gücü almışız. Siz her sabah 
evden çıktığınız zaman okula ya da işe giderken ne diyorsunuz, kendiniz için 
aileniz için bir şeyler kazanmaya gidiyorsunuz, her insan böyledir, her milletin 
insanı böyle der. Ancak bizim bir farkımız var, biz evden çıktığımız zaman bugün 
gidip kendimiz için ne kazanacağımızın yanı sıra bugün gidip Yahudilik ve İsrail 
için ne kazanacağım düşüncesini de koyuyoruz ve bu düşünce en kötü Yahudi’de 
%50’dir. Yani kendi menfaatim için ne kazanacağımla beraber Yahudilik ve İsrail 
için ne kazanacağım düşüncesi %50’dir. Akşam döndüğü zaman herkes hesabını 
verir. Ben gittim bugün bunu yaptım kendim için, biz de bunu yapıyoruz ama biz 
en az en kötümüz  %50 ile bugün Yahudilik ve İsrail için ne yaptık diye bunun he-
sabını da veririz.” dedi. Peki biz bunun hesabını veriyor muyuz? Gençlerimizden 
tutalım milletimizin çok fertlerine kadar hesabını veriyor muyuz? Ne yaptın bu 
konularda, herkes başkası yapsın diyecek bunun da nedenini bana Japonya’nın 
büyükelçisi vardı, Türkiye’de çalışmıştı uzun yıllar sonra Azerbaycan büyükelçisi 
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Prof. Dr. Khaladdin İBRAHİMLİ*

The process of forming national states in South Caucasus cannot go with a 
stable stream for a hundred year. Why has it been happening? Why doesn’t 
Armenia take off its hands from the neighbours’ territories? Why does it always 
threaten the safety and stability of the region and create opportunities to 
easy interventions of outside forces? Which ideas and principles stimulate the 
separatism among the national Armenian interests and stand in the way of 
integration of the region to the West?

Keywords: Armenia, South Caucasus, National Armenian interests

Forming process of Armenia

In 1878 year, Armenians living in Asia Minor gave the idea to form Armenian state 
for the first time.1 The author of this idea was Mekertich Portukalian, director 
one of the schools in Van. For realising the existing idea, Portukalian wanted 
to organize a party under the name “Armenistov”. But he couldn’t achieve his 
object in Van, that’s why he had moved to Marseille and after three or four years 
was formed “Armenistov” organization and its newspaper under the same name.

In 1896 Avetisian Terlimisian, leader of the organization presented his plan to 
Catholicos of all Armenians.

*  Vice-rector on Academic Affairs of Azerbaijan University, Azerbaijan
1	 Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin	İşlər	İdarəsi	yanında	Siyasi	Partiyalar	və	İçtimayi	Hərəkətlər	Dövlət	

Arxivi	(ARPİİ	SPİHDA),	fund	276,	op.	8,	file	33,	sheet	5.

SOURCES OF THE RESISTANCE TO THE INTEGRATION
IN SOUTH CAUCASUS

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ / PRESENTATIONSdoğru maalesef ki benim gördüğüm kadarıyla daha da kötüleşerek gidecek. Ma-
alesef ki gençler biz size biraz daha kötü bir bölge ve bir dünya mirası bırakarak 
politikadan gideceğiz. Gençliğin bunun için daha çok çalışması ve daha çok bir 
şeyler yapması gerekir. En önemlisi de çözüm istemek iyidir ama çözüm taviz 
değildir. Yani çözüm karşılıklı olarak herkesin el uzatmasıyla olur. Bir tarafın taviz 
vermesi hiçbir zaman çözüm olmaz, bu mümkün değildir. Öyle çözümü yarata-
mazsınız adaletsiz çözüm hiçbir zaman çözüm getirmez. 

Rusya-Gürcistan gerginliğinin bölgede yarattığı çok ciddi rahatsızlıklar var. Biz 
çok isteriz ki bu problemler de çözülsün. Bu da bölgede gerginlik yaratan di-
ğer kilit nokta da ciddi bir sorundur. Ama şunu söylemek istiyorum ki hepimiz 
birlik ve beraberlik içinde dünya bizim evimiz düşüncesi ile barışın ve huzurun 
sağlanması için bir şeyler yapmalıyız. Ve bütün çalışmalarımız da bu istikamette 
olmalıdır. Ama adaletli dünya için yani birinin zorla, baskıyla dayattığı değil adil 
çözümlerin olduğu bir bölge olursa o zaman gerçek huzuru yakalamış oluruz. 
10 Aralık dünya insan hakları günüdür, ben gençlerimizden bir insan olarak bir 
şey rica edeceğim. 20 yıldır bir milyondan fazla insan evine dönemiyor bununla 
ilgili olarak dünya insan hakları günü öncesinde, dünyanın bütün insan hakları 
örgütlerinden tutarak bu sorunun çözümü için, göçmenlerin evine dönmesi için 
misyon taşıyan ülke temsilcilerine, yetkililerine siz gençlerin on binlerce mesaj 
göndermesini istiyorum. En azından siz bu insanları, onların her gün çiğnenen 
haklarını düşünüyor musunuz? Bununla ilgili biz sizin sesinizi duyurmak istiyo-
ruz. Hoşçakalın…
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“Armenistov” and prepared a new program for the party. In this program it was 
allowed for “lynch law” too, and intended to raise up severer armed revolts.  
       
Armenians oppressed by Ottoman at first, gave rise to anxiety to the ruling 
circles of Russia, which became weaker gradually. In the reference sent to the 
head supremacy of Civic Unit in Caucasus colonel Debil (Gendarmery of Tiflis 
Province) was writing that, Armenians were preparing for armed revolts and 
revolutions. According to their program, they would not calm down, if they do 
not achieve their objects in Ottoman Empire, Iran and Russia (that is to say, in 
Caucasus Kh.I.). Greediness and desires of this nation must be curbed.3 In the 
11th of May, 1905 Armenians procreated an act of terrorism which caused a 
great sensation. Nakashidze, governor-general of Baku was killed as a result 
of explosion of bomb which dropped to the crew near Parapet Garden. In his 
written information sent to St.Petersburg Gurovich, head of Baku gendarme 
office was declaring  that, this act of terrorism had been procreated by Baku 
commity of Tashnagtsutiun and their main goal was throwing the city into 
confusion. Later, the Armenians owned the responsibility for the act of terrorism 
and spread a declaration. In the document has been shown: “We have been 
waiting for this court and justice for a long time. The governor of Baku has not 
already exist for 10 days, but there is an everlasting justice. This justice has been 
achieved by the Armenian revolutioners (Armenian Revolutionary Federation)”. 

Regularly procreating armed revolts, attacks, massacres, robberies, bloody 
terrors at the beginning of the 20th century Armenians gradually became 
more active. Seeing their activity Russia, differing from Ottoman intended to 
use this nation as an instrument (acting intentionally in this direction actually, 
Armenians proposed themselves as a firm instrument to Russia). Even, before 
Russians used Armenians as instruments. Because, till the ends of 19th century 
there was a temporary peace in Caucasus and Armenians have been protected 
out of attention. At the end of 19th century political perturbations became 
animated. As official denunciations from the Caucasus affirmed, such activity 
of the Armenians had not been met univocal by the ruling circles of Russia. 
But Armenians began to be directed and incite systematically anew, when 
the revolutionary climate became stronger inside the country. As a result, in 
1905 year Armenian-Turk massacres were procreated in Baku. From this time 
Armenians became sure to foundation of Armenia. (After the next events 
named “genocide” in 1914-15 years was decided to found Armenian state just 
in Caucasus).

Naturally, such aggressive interest should worry Azerbaijani Turks and 
Georgians. Aggravation of the international hostility was profitable for Russia. 
After the secret transaction among Armenian leaders and Russian officials, it 
was just clear that, Armenians’ desire to found a state in the Caucasus was not 
absolutely contrary to the imperial interests of Russia, on the contrary it was an 

3	 ARPİİ	SPİHDA,	fond	276,	op.	8,	file	110,	sheet	11.

Before this time, in 1893 another underground Armenian organization was 
acting in Tiflis. This organization named “Gnchak” was declaring that, the 
Ottoman Armenians were in trained circumstances, that’s why, the rescuing 
is in starting a liberation movement and building a social society. In its acting 
directions “Gnchak” had taken three targets basicly:

1. To achieve the independence of the Ottoman Armenians
2. Later to try for the independence of the Armenians from Russia and Iran
3. In the end to form a union of independent Armenian, to create a republic 

based on social justice.2

But the society could not act long time in Tiflis and moved to London at the 
ends of 1893. In 1895 there have already been secret commities of “Gnchak” 
in Yelizavetpol, Shusha, Alexandropol, Gars, Batum, Akhalsikh, Baku, Borjomi 
and Vladicaucasus. Two more Armenian organizations had been created in the 
beginnings of the 1890th years. These were “Kriv” and “Droshak” organizations. 
Their centres were located in Europe, but there were local commities in Ottoman 
and Caucasus.   

In the congresses held in London in October, 1896, in Tiflis in January, 1897, and 
the 7th of January, 1898 “Armenistov”, “Gnchak”, “Kriv” and “Droshak” organizations 
founded together Armenian Revolutionary Federation (Tashnagtsutiun). 

All the secret Armenian organizations used to:

- Propagandize friendship and solidarity among the Armenians in the world;
- Organize circles in all the territories lived Armenians;
- Train for armed revolts.

Collecting money from the rich Armenians lived all over the world Armenians 
were publishing newspapers, buying arms and forming military groups. Only 
the military group attached to “Armenistov” organization had more than 
thousand members. 

In 1896 Armenians carried out bloody massacres in Van. They started to kill local 
population – Turks and Kurds. In their turns, Turks and Kurds started to beat 
the Armenians. As a result, the most active Armenians escaped from Van and 
departed to Caucasus.  

Procreating these incidents the main goal of the Armenians was directing 
attention of Europe to the Armenian problem and getting encouragement 
from the Western Powers who tried the regress of Ottoman. Incidents of 1896th  

years  were assuming importance for “Armenistov”, too. Because, the Armenians 
escaped from Ottoman to Russia became more radical gathering around 

2	 ARPİİ	SPİHDA,	fund	276,	op.	8,	file	33,	sheet	2.
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As Teheran expressed, it pursues a policy of united “Iranian people” and “there 
is a process of ethnic, religious, culturological integration”. But the panorama in 
the Armenian religious nationalism is different: they have been separated from 
the Caucasian people, completely from their neighbours, in a word, they isolate 
themselves. That’s why, Armenians don’t want any people to live in their country, 
notwithstanding they live in all parts of the world. Even, Christian Georgians, 
being neighbours cannot live in Armenia. This thought bases on their claims 
never-ceasing against the neighbours. Neighbour people also would be able to 
raise the same claims against Armenians. Namely from this cause, they do not 
want to give such chance to anybody. That is, if, there is not any representative 
of other nations in Armenia, so, there is not any claim. Armenians don’t want to 
assimilate other people, at the same time, though they show themselves easy 
assimilated, they are not lost among other people. Their changing stays only in 
the form, but the essence does not change. 

There are 3 factors influenced to forming of the national Armenian interest, and 
public policy of the Armenia: 1. Armenians from all parts of the world-diaspora, 
2. Armenians from Armenia, 3. Armenians from Nagorno Karabakh. Each one of 
these three factors had taken part in forming of the national Armenian ideology 
and was closely connected with it, which has already been as a choice at the end 
of the 19th century. National Armenian ideology is “Armenian problem”, that is 
“Hay Dat” based on Tashnagtsutiun party (Armenian revolutionary federation). 

The conception of the Armenian national interests has been built on 3 
foundations according to “Haydat”: 

1. Returning of the lost territories, building united state of national Armenia. (“Great 
Armenia”)
2. Returning the scattered Armenians all over the world to the national state. 
3. Building of social state.  

What do Armenians think for implementing these purposes? How do existed 
ideas can be realized? Are there any methods or ways? 

According to the views of the ideologists of Tashnagtsutiun, realization of the 
national Armenian interests depends from revolutions, armed fight. Grant 
Markaryan writes: “As power is decisive in the world, Tashnagtsutiun is obliged 
to stay as a political and ideological movement and revolutionary power.4 In this 
view is shown the lawlessness of the revolutionary fighting, at the same time, 
for the sake of the restoration of justice, lawless activities are also considered 
possible variants. This logic is also openly reflected in Eduard Ohanesian’s views, 
another ideologist of Tashnagtsutiun: “As an ecclesiastical value, a justice stands 
in more considerable place than a law. For establishing such values, we may not 
to obey the laws, even to repulse them.5

4	 Sarkisyan,	M.	Politiçeskie	Problemı	Kavkaza	i	Armeniya.	Politika	Armenii	v	reqione.	Yerevan,	199
5	 The	same.

effective tool against Caucasian people and Anatolia. The following processes 
showed that, Russians had not been mistaken. So, Armenians played the role 
of devastating tool not only against Ottoman, at the same time became a 
serious hindrance against Caucasian people’s freedom fighting who wanted 
to retire from Russia. It is clear that, Armenians could achieve their objects 
easeier in Russia than in Ottoman. On the eve of the decline of Ottoman and 
after it, Caucasian turks (also Georgians) came to face to face Armenians, who 
were being supported by a great empire. So, Russians began to conduct the 
Armenians quite easily not in the territory of other country, but in their one. 
Banishing the Turks from their historical territories of the Caucasus, procreating 
ethnical massacres Armenians got auspicious conditions for founding a state. 
This process is reflected by chronological order in the given table:

Diminution process of the Turks lived historically in Armenia

Years Turks Armenians Total
1897 313.	178 500.	000 829.	550
1926 575.	000 795.	000 1.510.000
1960 107.	700 1.301.000 1.501.600
1990 155.	000 2.101.752 2.300.000
2001 				5.	568 2.963.000 2.969.555

In 1918 Armenians procreated very ferocious massacres in the south of the 
Caucasus and as a result, Georgian and Azerbaijani political leaders had been 
forced to discuss a foundation question of Armenian state and be agree with the 
realization of this fact for the national independence and stability. 

National Armenian Interests 

Armenia takes a position which does not conform to the interests of the 
Caucasian states and people and sometimes it shows an antagonistical 
position. This antagonism was shown very obviously during the short-term 
independence life of 4 states which were formed during 1917-21 years in the 
region. Armenia declared a war on Georgia and Azerbaijan and regional states 
came face to face not with the norms existed in the international relations and 
“Caucasian laws”, but with the quit different “philosophy”. What is the essence of 
this philosophy? What does Armenia want? What stands on the basis of national 
Armenian interests?   

Armenian chauvinism is a religious chauvinism. It is very difficult to draw an 
analogy to a such chauvinism. Some specialists pretend that, there are similarity 
and close relations between Persian and Armenian religious chauvinism, but 
there are also very big differences. Because, islam is a political veil for Persian 
chauvinism. Under the Islamic political veil, Persians want to assimilate the great 
Turkish ethnogeny lived in Iran. 
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power is able to prevent them from returning “lost territories”. Otherwise, they 
become “sacrifices” of foreign powers. The most horrible case is that, for the last 
hundred year Armenians have been educated in this spirit. They have convinced 
themselves of the “lost territories”, “exposing to aggressions of the foreign 
powers” and inspired the new generation with this “reality”. The territories 
named by the Armenians “lost territories” are Van in Turkey, Nakhchivan, 
Nagorno Karabakh and territories till the river Kur in Azerbaijan, Borchali and 
Javakh territories in Georgia.  

Just these claims stay on the basis of the Armenian tragedies. Armenians claim 
for all their neighbours, system of international relations and norms admitted by 
the world organizations. More exactly, Armenians claim Turkey for territories and 
genocide, Azerbaijan and Georgia for territories and culture. There are thousands 
of books about these claims. Besides, Armenians consider all the good things of 
Turkey and Caucasus for example, cooking and music their own riches. Even most 
of the religious and sepulchral monuments in the south and west territories of 
Georgia are catalogized as Armenian monuments and spread all over the world. 

In general, all these claims causing to worry in Caucasus, giving trouble to the 
neighbours and reflecting as in the image of justice arise from the idea “Great 
Armenia” and naturally, from its cartographical reflection. How great notion is 
Lenin Mausoleum for communistic Russia, the map of “Great Armenia” is the 
same thing for Armenians. This map always gives trouble to the Armenians and 
does not let them to trust their neighbours. 

While the Caucasian people were fighting for their national freedom, Armenians 
have thought about “returning native lands” (actually, the territories of the 
neighbouring states). That’s why, in Armenian thinking there is no place to 
national liberty which does not reflect “returning of the lost territories”. Armenia 
does not consider its arm as a method against Russian Empire /soviet/ which 
deprived its freedom. For Yerevan, it makes no difference who sits in the 
Kremlin – whites, reds or democrats. In spite of characters, political typologies 
and changing colors of the leaders being in power, Moscow and Yerevan are 
never on bad terms with each other. For Armenia being separated from Russian 
Empire is faintly understood as a national liberty. It would be just a credulity to 
think about the analogy of the events happened in the 9th of April in Tbilisi, 20th 
of January in Baku and 21st of January in Riga. 

Ideological-political and geopolitical views

Why “Armenian genocide” ideology has been thought, what does it serve? 

1. To create a unit net of the scattered Armenians all over the world and collect 
them on a common idea. 

2. Always to draw Armenians into a conflict against Turks forming an image 
of enemy.

The problem is clear. It is very interesting that, what do Tashnagtsutiun 
ideologists mean saying “unjustice”?

Without doubt, first of all, the question is about “lost territories” which is the 
key line of Hay Dat conception. If, the main aim of Tashnagtsutiun to return 
back the lost territories, so, treating unjustly those who “occupied historical 
Armenian territories”. But the most optimum way for returning these territories 
are revolutions and armed fights. But to change by force the boundaries and 
occupy territories, besides, armed revolutions are considered inadmissible in 
the international normses. In this case, Armenian interest are in contradiction 
with the norms in existing in the system of international relations and such 
international rules are violated.  The principle “don’t be afraid to break the laws 
against an unjustice” is based on this logic. So, international norms and rules are 
considered by Armenians unjustice and they say that, these norms and rules lay 
obstacles to return “lost territories”.6    

We can give numerous examples from the history that, Armenians were always 
procreating armed collides, massacres and revolutions in the territories of 
neighbouring states and beginning to return their “lost territories” only when 
there had been serious changes and wars on a world  scale. The massacres 
procreated in 1905-1907 years in Baku, armed revolts around Van in 1914-1915 
years, massacres in Karabakh in 1917-1920 years, the same ones in Shamakhy, 
Baku, Ganja, Guba, in March-April of 1918 year, wars and massacres in Borchali-
Akhirkelek region of Georgia, with the soldiers of Red Army XI inflicting reprisals 
with the population of the city during Ganja uprising  in 1919 year, at last, 
occupations, genocides commited in Nagorno Karabakh, Nakhchivan, Abkhazia 
since 1989 are obvious cases to our thoughts. 

World War I, independence period of the Caucasian states during 1917-1921 
years, reoccupation of the Caucasian territories by Russia, at last, a regress of 
the USSR, and as a result a historical period of giant changes and local conflicts 
happened in Eurasia, besides, a historical period of international relations, 
serious changes in the system of international relations were accompaning with 
deep crises. Just such deep crises in the international relations make auspicious 
conditions for Armenian national interest. 

The problem of “lost territories” tunes the Armenian against the world and 
neighbouring states. M. Sarkisian, director of the National and Strategical 
Research Centre of Armenia writes: “During the last hundred year a queer 
stereotype arose in the ethnic Armenian consciousness in the image of “justice 
protector” and as a result this thought always make them sacrifices for foreign 
powers”.7 According to this logical, if the neigbhouring people’s rights are 
trampled, then Armenians begin to speak about establishing justice. So, any 

6	 İbrahimli,	H.,	Deyişen	Avrasiyada	Kafkasiya.	Ankara:	ASAM,	2001,	p.,	96.
7	 Sarkisyan,	M.	Politiçeskie	Problemı	Kavkaza	i	Armeniya.	Politika	Armenii	v	reqione.	Yerevan,	1995.
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Georgia must not be against the Armenian interests in the problem connected 
with Nagorno Karabakh conflict.

The analogous view is a main question in the relations between Armenia and 
Iran, too. Iran is not a power against the integration process of the West, it is a 
geopolitical player, which stimulates Russia and China. Iran is also a rival that 
would be a hindrance to the economical and culturological expansions of 
Turkey in the Caucasus. 

Final conclusions 

It is very doubtful that, Armenians can be adapted to the conditions of the 
changing world and break the unceasing claims to the neighbouring states. It is 
also a futile effort to expect serious pressures from the world unity on Armenia 
for following the norms existing in the world. Because, Armenia is situated in 
the neighbourhood of Turkey and it is always considered as a pressure method 
against Turkey. Actually, “the superiority” of Armenia is just connected with 
the neighbourhood with Turkey. Armenians know this reality very well, but at 
the same time they do not give up their claims. According to the view of the 
West, having a tender neighbourhood with Turkey, Armenia loses confidence 
and severes the main relationship connected with the diaspora. Preventing the 
realization of the aggressive plans and dreams of Armenia depends not from 
the international law and organizations, but from the everlasting strength of 
Azerbaijan and Turkey. 
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3. To incite great states to different activities against Turkey, making use of 
antiturk mood and interests. 

4. To commit a real genocide (for example, Khojaly execution) hiding behind 
the fictitious one.  

5. To remove Turkey from the Caucasus putting it under pressure and isolate 
Azerbaijan.

6. To build up business of Armenian diaspora and different persons with 
financial resources collecting under “genocide” umbrella.   

Armenia is a secluded state which possesses very insignificant geostrategical 
and political position. Taking this into consideration, the Armenian strategists 
consider unacceptable to discuss the Karabagh conflict only in the frame of 
Russia-Armenia relations. They prefer to the doctrine based on claims, isolation 
and the principles of balancing of the foreign powers. The main directions of this 
doctrine may be generalized as given below:

- Armenia compensates its weak geopolitical position by laying claims to the 
neighbouring states (Georgia, which has direct waterway and Azerbaijan, 
exporting its rich hydrocarbon reserves by the territory of Georgia) 
possessing strong positions and try to fulfil the natural void in this field.  

- At the same time, Armenia pursues a policy of self-isolation and integration. 
According to this logic, the conditions of integrations are determines from 
the standpoint of national Armenian interests and any parameters of the 
globalization process are not admitted when they do not match with the 
self-isolation course of Yerevan. For example, the questions of solving of 
Karabakh conflict and integration to Euroatlantic area are discussed in 
parallel. That is to say, if this problem is not decided in Armenians’ favour, 
then the integration to the West is not admitted as an admissible variant 
“foreign infringement” stereotype in Armenians’ thinkings creates an 
extreme jealousness of integration problem”. 

- Armenia thinks that, it has balanced interests of Russia, Turkey, generally 
the West in the Caucasus and hinders “economical and political expansions”. 
According to the thoughts of Armenian analytics, Armenia is the only state 
in the Caucasus which assesses the unequivocal orientation harmful and is 
against it. According to this consideration, Armenia, which is afraid of evils 
about integration course of Azerbaijan and Georgia, tries to the drawing 
of other states to the Caucasus, too. The aim is to achieve the inhibition of 
super powers with each other in the territory. Armenian strategists view the 
mission of Armenia just in this inhibition strategy. 

According to the conclusions of Armenian analytics, Nagorno Karabakh conflict 
is also notable from the standpoint of the interests of Georgia. So, the conflict 
between Armenia and Azerbaijan strengthens the position of Georgia in the 
territory, creates opportunities to it for pursuing neutral, and sometimes arbiter 
policy. According to the logical conclusion, for gaining strength in the territory, 
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RUSSIA AND ITS INTERESTS IN THE SOUTH 
CAUCASUS AFTER AUGUST 2008

The war between Russia and Georgia in August 2008 was the dividing line 
between the former state of affairs in the South Caucasus and the new realities. 
The attempt of Georgian Pres-ident M. Saakashvili to make South Ossetia again 
part of Georgia by force was a well thought-out action but it was accepted in 
Moscow and Tskhinval extremely painfully. Russia intervened in order to force 
Georgia to stop its attempts of revanche. The reaction of the international com-
munity to the events of August 2008 was different. The West that had been 
Saakashvili’s goal-post for a long time denounced the actions of Moscow and 
named them the act of aggression. Moscow in its turn considered its actions 
absolutely lawful and valid (the defence of the Russian population in the South 
Ossetia from the armed aggression of Georgia). Russia at once and later some 
other countries recognised the independence of South Ossetia and Abkhazia.

As for the consequences of this short war they cannot be forecast. Russia cut 
the Gordian knot of what seemed to be unresolvable contradictions. It used 
the Kosovo precedent and acted in the same way as the West did in respect of 
the independence of this former autonomous terri-tory being part of Serbia. 
Russia’s interests needed to secure its southern borders taking into ac-count in 
particular Georgian determination to join NATO and favourable attitude of the 
West concerning such intentions of the Georgian leaders.

Keywords: Russian Federation, South Caucasus, Russia-Georgia War
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Some western analysts justly estimate the events of August 2008 as culmination 
of confrontation between Russia and Georgia when the cold war between them 
grew into the real conflict. Thus, the researcher of the International Institute for 
Strategic Studies (London) O. Antonenko considers the actions of the Georgian 
side planned in advance: “For weeks before 7 August, Georgian forces had been 
preparing for war… When I visited Georgia in July, expectations of an imminent 
war were widespread among both Georgians and international observers. Few 
doubted that it was going to be a Russian-Georgian war. Moscow had repeatedly 
and openly warned Tbilisi that it was ready to intervene to protect South 
Ossetians, whom it considered Russian citizens.”1 But the Georgian authorities 
ignored those warnings expecting a blitzkrieg and the fact that Russia would 
not dare to intervene. Georgian forces attacked not only Tskhinval but also 
Russian peacemakers who had been in South Ossetia since 1994.

The war assumed a transient character: on 10 August Russian forces threw 
Georgian troops off Tskhinval. By that time Russia had already had 10 thousand 
military men and more than 150 units of military equipment. At the same time 
9 thousand soldiers and officers had been quartered in Abkhazia. In essence the 
second front of confrontation between Russia and Georgia had been created. 
From the Russian point of view, its actions were absolutely reasonable providing 
not only the defence of the Russian population in South Ossetia but also 
strategic interests in Transcaucasia. For the first time after the end of the Cold 
War Russia acted decisively and uncompromisingly. The West having got out of 
the habit of regarding Russia as sovereign and great state reacted accordingly. 
As for the consequences of this short war they cannot be forecast. Russia cut 
the Gordian knot of what seemed to be unresolvable contradictions. It used 
the Kosovo precedent and acted in the same way as the West did in respect 
of the independence of this former autonomous territory being part of Serbia. 
Russia’s interests needed to secure its southern borders taking into account in 
particular Georgian determination to join NATO and favourable attitude of the 
West concerning such intentions of the Georgian leaders.

After the August conflict the relationships between Russia and Georgia had 
once again acquired the character of the Cold War. Saakashvili regime did not 
recognize the independence of South Ossetia and Abkhazia; moreover, Tbilisi 
passed “The Law on Occupied Territories”. The law, in fact, declares a blockade 
of former Georgian autonomies, and particularly, prohibits economic activity 
of Abkhazia and South Ossetia. But exceptions could be made under condition 
of special permissions and provided that such an activity meets “the national 
interests of Georgia, purpose of peaceful conflict settlements, end of occupation, 
strengthening of trust and humanitarian aims.”

What are the prospects of conflict settlements in the South Caucasus?

1	 Antonenko,	O.,	A	war	with	no	winners//	Survival.	2008.	Vol.50,№.5,	October	–	November.	P.23.

The war between Russia and Georgia in August 2008 was the dividing line 
between the former state of affairs in the South Caucasus and the new realities. 
The inability and reluctance of Georgia to solve the Georgian-South Ossetian 
and the Georgian-Abkhazian conflicts peacefully led to a dead-end situation. 
It was considered in Tbilisi (without having any reasons for it) that Russia 
would somehow make South Ossetia and Abkhazia return under the Georgian 
jurisdiction. In addition to that, President M. Saakashvili overestimated the scale 
of the USA and the European Union influence on Russia. In their turn South 
Ossetia and Abkhazia insisted on the fastest recognition of their independence. 
However, Russia has already made its choice. It took the role of a mediator in 
the regulation of the conflicts in the South Caucasus first of all on humanitarian 
grounds. The attempts to settle the contradictions between Georgia and its 
former autonomies in a peaceful way had no results. But the stalemate situation 
in the region could not remain infinite, and Saakashvili tried to solve all the 
accumulated problems with the help of force. It was a well thought-out action 
and Tbilisi did not much care of the consequences. Moscow accepted the 
Georgian attack on South Ossetia extremely painfully. Russia intervened and 
forced Georgia to stop its attempts of revanche. The reaction of the international 
community to the events of August 2008 was different. The West that had been 
Saakashvili’s goalpost for a long time denounced the actions of Moscow and 
named them the act of aggression. Moscow in its turn considered its actions 
absolutely lawful and valid (the defence of the Russian population in the South 
Ossetia from the armed aggression of Georgia). Russia at once and later some 
other countries recognised the independence of South Ossetia and Abkhazia.

The President of the Russian Federation D. Medvedev in his speech on 26 
August 2008 emphasized that “the Georgian authority in violation of the UNO 
Charter, their commitment under international agreements, despite common 
sense launched the armed conflict, the victims of which fell peaceful people. 
The same fate awaited Abkhazia. Obviously, Tbilisi expected a blitzkrieg which 
could present the international society with a fait accompli. They chose the 
most inhuman way to reach their goal - to annex South Ossetia at the cost of 
annihilation of the whole nation.”

The determination of some western analysts to represent the actions of Russia 
as the act of aggression is unfounded. For a long time Russia has repeatedly tried 
to settle conflicts in the South Caucasus but unfortunately it has not succeeded. 

In the text of the declaration of the President of Russia it is emphasized: “Russia 
had displayed self-control and patience. We had repeatedly appealed to return 
to the negotiating table and had not give up its position even after the unilateral 
declaration of Kosovo’s independence. But our persistent proposals to Georgian 
side to conclude agreement on non-use of force with Abkhazia and South 
Ossetia did not receive any answer. Unfortunately, both NATO and even UNO 
ignored them.”
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It is not easy to accept such opinion of the position of Russia. The conflicts in the 
south of Russia taking into account their significance and bitterness could not 
and also cannot decisively influence the relationship of Russia with the outside 
world. Nobody cancelled the “reloading” of relationships between Russia and 
the USA. The Russia’s relationships with the European Union are developing 
positively and independently from the events in the South Caucasus and even 
the world economic crisis. The issue concerning the OSCE reformation cannot 
be put off and it must be solved in the framework of the wide dialogue of the 
whole European community parallel with the solution to the issue of creation of 
the system of European security.

Western analysts suggest various variants of urgent measures concerning the 
settlement of so called “Georgian conflicts.” One of them presupposes Russia’s 
commitment of non-use of force against Georgia, agreements between Georgia, 
Abkhazia and South Ossetia aimed at solution of humanitarian problems, 
security support and change of those aspects of the policy of Georgia and Russia 
that impede progress.3 This plan possesses certain drawbacks. The authors 
suggesting the former (i.e. Russia’s commitment of non-use of force against 
Georgia) refer to Saakashvili’s declaration (November 2010) about non-use of 
force against Abkhazia and South Ossetia as an argument. But this declaration of 
the Georgian President costs nothing taking into account the events of August 
2008 when Russia came forward in defence of the Russian speaking population 
of South Ossetia and Russian peacemakers from Georgian aggression. The 
solution of the humanitarian problems without any doubt is an important 
task of all the aspects of “Georgian conflict”; as far as security concerns, it can 
be provided in the framework of bilateral agreements considering Georgian 
recognition of Abkhazia and South Ossetia’s independence. Sooner or later 
Tbilisi will realize it if they want to learn the lessons of the war of August 2008.

REFERENCES
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Up to October 2012, i.e. till the parliamentary elections in Georgia when 
Saakashvili’s party “United National Movement” suffered a defeat there was 
almost no possibility of such prospects. On the one hand, sudden cooling of 
relations between Moscow and Tbilisi did not leave any chance for a dialogue. 
Russia made its choice in August 2008 and is not going to step back. On the 
other hand, the non-recognition of South Ossetia and Abkhazia by Georgia 
makes it a dead-end situation. It is difficult to say what actions concerning these 
self-declared republics the new Prime Minister of Georgia B. Ivanishvili would 
take but the following is undoubted – new nonstandard approaches and giving 
up the stereotypes of the past are necessary.

As South Ossetia and Abkhazia are concerned, the economic expansion and 
development of infrastructure are of vital importance for them. Without 
investment (Russian investments in the first place) this cannot be done. Russia 
takes an active part in the reconstruction processes in Abkhazia and South 
Ossetia strengthening in this way its strategic and political influence in the South 
Caucasus. As before, Russia plays a significant part of a mediator in the settlement 
of post conflicts situations in the Transcaucasia. Thereby, the improvement of 
relationships of Georgia with its former autonomies is possible only by means 
of improvement of its relationships with Russia. The new Georgian authorities 
obviously understand it and are ready for a dialogue with Moscow.

The war in Transcaucasia in August 2008 as well as the earlier crisis in Kosovo 
had uncovered the problem of sovereignty and territorial integrity of a country. 
In the context of the 21st century and the increased role of humanitarian 
dimension the reevaluation of the seemed everlasting stereotypes has been 
taking place. The human rights not only in theory but in practice should take 
the central part in the state’s priorities, and it should be admitted that if the 
state is not able to provide the will and freedoms of its citizens such a state is 
to be thought unsound. The cases of the USSR – Yugoslavia of the 1990s can be 
considered as an example.

The lessons of the war in August 2008 are various and cannot be counted 
precisely. One of them illustrates the idea that the return of the conflicting parties 
to the past is impossible. Equally, the attempts to solve the sharp ethnopolitical 
conflicts by force have no prospects. Western analysts think that Russia came 
to grief during the realization of the plan of wide recognition of Abkhazia 
and South Ossetia. Moreover, they say that “in the present situation (i.e. after 
August 2008) Russia has been facing more difficulties in achieving its aims at 
the international arena.” Not settled to the end conflicts present a “stumbling-
block” in the bilateral relationships of Russia with the USA, the European Union, 
the EU member countries. The conflicts concerning Georgia stand in the way for 
carrying out the Russian policy of reformation of the OSCE.” 2

2	 Чарап	С.,	Вельт	К.	План	первоочередных	шагов	по	преодолению	последствий	грузинских	конфликтов	
//	Аналитические	доклады.	М.,	МГИМО-университет,	2011.	Вып.3(27).	С.	6
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DEMOCRACY, POLITICAL DEVELOPMENT AND 
FOREIGN POLICY OF THE THREE CAUCASUS NATIONS

The proposed paper is going to focus on challenges and perspectives 
of democratic development in the Caucasus, review of internal political 
development and related foreign policy of the three Caucasian states. 
Considering that the internal policy is firmly connected with foreign policy the 
paper is going to focus on foreign and security policy tendencies and orientations 
of Azerbaijan, Armenia and Georgia in an environment where Russia, Turkey, 
Iran, United States, NATO and European institutions are increasingly involved 
in regional affairs and while the three republics have different agenda for their 
sovereignty and security.

The security policies of the three republics are polarized based on different 
policy agenda and hatred to neighbors. Azerbaijan and Georgia are surviving for 
restoring their sovereignty over their occupied lands trying to build increasingly 
enhanced relations with western security and political institutions in an effort 
to change the regional landscape while Armenia’s policy is based on hatred to 
neighbors that of to Turkey and Azerbaijan being of major obstacle for regional 
peace and security serving as a military stronghold for old tendencies.

In this regard the current tendencies in military and security policy of all three 
nations are going to be explored and the existed complications for overall 
security in the region will be assessed. The paper is going to analyze the regional 
perspectives for establishing democracy, security and cooperation.

Keywords: South Caucasus, Democratic Development, Azerbaijan, Georgia, Armenia
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including me and take to police custody. Opposition party members are not 
represented in the parliament and as all MPs are appointed by the ruling regime. 
By the way to enter the parliament you must go through the list of the rulers of 
Azerbaijan confirming allegiance to the ruler and in some cases in parallel of 
allegiance you must pay for that. I would characterize the Azerbaijani current 
situation with the Egyptian situation of one month before the revolution.

We have highly corrupted government which has embezzled billions of dollars 
coming from the oil money spending and embezzling in building roads, and 
bridges and “investing” in building companies and by this way writing off and 
wasting billions out of the budget. The country has no independent judiciary 
system and all authorities are concentrated in the hand of one authoritarian 
system on the top of it is sitting Ilham Aliyev who had replaced his father in 2003 
like that of Basar Assad replaced his father in 2000. So all state structures like 
executive, legislative and judiciary are tightly controlled by the ruling regime 
imposing NO on any of independent public activities and opposition rallies. 
Having absolute control on TVs and Radios the regime has fined and put arrest 
warrant to pro-pluralist newspapers and in some cases the newspapers have 
themselves imposed self censorship to their own newspapers in a fear of being 
arrested, beaten, tortured or fined with enormous amount. 

Azerbaijani public have never received any response or explanation from the 
ruling family members about their wealth and properties so much covered 
in foreign and local media. The country’s TV and press are abundant with 
unprecedented coverage by the soviet style propaganda and brain washing 
campaign of the ruling family and family members. With enormous wealth and 
resources the population is immigrating to Russia, Ukraine and Kazakhstan 
for earning their daily life as the business is highly monopolized in Azerbaijan. 
Successful but not supported by the regime low level businessmen are becoming 
a target of state controlled tax and financial inspectors’ illegal investigations 
with a purpose of bankrupting their business. As a result hopeless businessmen 
are leaving the country in a fear of being arrested in case of any complaint or 
making noise.

It has already been 20 years since Armenian occupation as a result of it hundreds 
of thousands of Azerbaijanis have been expelled and ethnically cleansed from 
their lands. Armenian side is settling the lands where it can and has been using 
these territories for military buildup and military training centers conducting 
military parades by the participation of Armenian president. Azerbaijani regime 
is keeping silence and has no will to interfere and Azerbaijani hundreds of 
thousands of people are destined to believe only in God’s help.   Azerbaijani 
leadership has been engaged in so-called Minsk Group negotiations within 
OSCE more that 20 years being aware that there will be no help from that Group 
and having no trust in its activities. Azerbaijani regime is not risking any move 
against Armenian military and as any move against Armenian forces is believed 
to shaken the current regime since the regime survival policy is the priority.

The growing importance of the Caucasus is influenced by its geographical 
location between the Black Sea and the Caspian Sea, bordering with NATO and 
the European Union, as well as by its direct access to Central Asian and Middle 
Eastern countries. In relation to Turkey and Western Europe, it is the doorway to 
Central Asia and now to Afghanistan. It has always served as a gateway to the 
Middle East for Russia.

The region is divided by territorial and separatist conflicts, which foster the 
continued mistrust and animosity among the countries in the region. Armenian 
military aggression of vast Azerbaijani territories, Russia’s annexation of Georgian 
territories and as well as opposition of local authoritarian ruling systems for 
democratic transformation are major impediments for much needed changes 
in the landscape and a rethinking of values throughout the region. 

In terms of democratic development in the region, Georgia has accomplished 
quite significant achievements leaving behind the practice of the former soviet 
space countries. Georgia has been reforming the soviet inherited system paving 
the way for transparency and democracy moving closer to democratic way 
of development and being good example for other the two non-transparent 
countries in the Caucasus.  After Saakasvili’s rise to power, Georgia has been 
changed fundamentally eliminating the roots of corruptions and putting 
the country on the path of democracy. Although Georgian government had 
not succeeded in meeting of all expectations of the Georgian people but 
the achievements in building nation-state is very encouraging.  The road to 
democracy and transparency in Georgia is complex and the centuries of old non 
-democratic practice inherited from the soviet past still is in effect and reflected 
in people’s behaviors.  But the course of the Saakashvili’s government is aimed 
at reforming the system and the reform policy has led to change of the ruling 
government led by President Saakashvili himself.  It has been the demonstration 
of change in Georgia towards democracy and sure it will take long process 
to achieve the established institutions of democracy.  Georgia’s presidential 
governing system has been undergone reforms and the parliament now has 
more power and the authority for forming a government based on election 
results. Unlike Georgia, both Azerbaijan and Armenia have more centralized 
presidential system of administration.

Azerbaijani democracy is very limited and opposition political parties are 
deprived of any possibility to get access to TVs and radio which are all 
dominated by the ruling regime. Their desire to meet people in the regions 
and hold regional party conferences are very restricted and in many cases are 
not allowed. For instance, the main opposition party Musavat cannot hold its 
Kurultay (conference) as all conference centers in Baku are rejecting to allow a 
space due to fear of authorities. Opposition Halq Cebhesi Party leader is deprived 
of his foreign passport and has not traveled abroad since 2005. Police and illegal 
pro-governmental bandit groups are free to beat and arrest opposition party 
leaders directly in their headquarters as they did on October 20, 2012 this year 
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close ties of the ruling elite with Moscow, trade and economic relations, the 
presence of millions of Azerbaijani migrants earning their life in Russia. Over 
the years, Russia managed to maintain strategically important military object 
in Azerbaijan like the Gabala Radar Station for long term rent which ended in 
December 2012. It put an end to Russia’s last military object in Azerbaijan which 
is a great historical moment for independent Azerbaijani statehood.  Russia still 
remains a major weapons supplier for the Azerbaijani Army developing military-
technical cooperation.2 

The major problem in Azerbaijani–Russian relations focuses on Russia’s 
continued military support of Armenia.  Azerbaijan believes that the continued 
Armenian occupation for the past 20 years has been maintained only due to 
Russia’s considerable support and armament of Armenia.3  Russia does not deny 
providing arms to Armenia, while serving as a mediator within the Minsk Group 
of OSCE at Armenian - Azerbaijani negotiations.   

The United States regional approach in the Caucasus was based on a policy 
of isolation of Iran and diminishing of the role of Russia, while encouraging 
normal and good relations with Russia and Turkey.4  Turkey has occupied a key 
component in this policy and it was demonstrated by the strong US support 
for Azerbaijani energy transportation routes via Georgia to Turkey. Close US-
Azerbaijani-Georgian–Turkish cooperation has triggered traditional enemies 
and rivals of Turkey to concentrate on more active and determined Iran-
Armenia–Russia axis. Turkey’s access to and its presence in the Caspian Basin 
and Central Asia has traditionally been viewed by this axis as undesirable and a 
challenge to their foreign policy.5 

However, Azerbaijan views Turkey’s presence in the region as a crucial factor 
for economic development, peace and security. Turkey’s regional presence has 
increased and become more important in the light of energy transportation 
routes and issues related to the security of the region.  Baku-Tbilisi-Ceyhan and 
Baku-Tbilisi-Erzurum oil and gas transportation routes and the planned Baku-
Tbilisi-Kars railway route are the cornerstone of cooperation among the three 
countries. Turkey has helped in forming the Azerbaijani Army, while military-
to-military relations continue to strengthen with both Georgia and Azerbaijan. 

The Agreement on Strategic Partnership and Mutual Support - Stratejik İşbirliği 
Anlaşması - signed between Azerbaijan and Turkey in 2010 advanced the 
relationship to the allied level in case of a military attack or other aggressive 
behavior against either of the countries and promoted intensified military and 

2	 Itar-Tass	news	agency	22.02.2006.
3	 21	February	2006			RFE/RL.	Analysis:	Putin	Seeks	To	Draw	Azerbaijan	Back	Into	Russian	Orbit
4	 USIA	,	EUR408			08/01/96	Text:	Herbst		7/30	House	testimony	on	US	policy	in	Caucasus		(Outlines	U.S.	

economic,	diplomatic	efforts	in	region).
5	 Asia	Times	(Hong	Kong)	May	28	2003	Middle	East		The	geopolitics	of	pipelines	By	Paola	Ceragioli	and	

Maurizio	Martellini.

As to Armenia, the country is still led by former warlords and war criminals 
and nationalistic, Nazi minded ideology towards Azerbaijan and Turkey is 
dominating at state level. Armenian leaders are still reaping the results of 
aggression and the status quo and producing ethnic hatred and animosity in 
the public speeches. The TV programs and the press totally controlled by the 
government are full of hatred, racism and shows of “heroism” of war criminals 
that massacred Azerbaijanis or destroyed the entire Azerbaijani villages and 
towns. There is a dominant atmosphere of ignoring the sufferings of the other 
but enjoying it which is unprecedented human behavior infused into Armenian 
society. There is no debate on peace with Azerbaijan and Turkey and any such 
person promoting for peace with Azerbaijan could be terrorized or killed as a 
betrayer if any public statement made. 

Corruption, monopoly over resources, unemployment and emigration of its 
population is characteristic features of today’s Armenia. Armenian presidential 
and parliamentary elections have been assessed as not free and fair and the 
last presidential elections have been accompanied by the violence where the 
authorities have killed 8 protesters and wounded dozens of people in 2008 
elections. Dozens of protesters have been jailed and are in jail until now. But 
the recent parliamentary elections in Armenia held in last spring have differed 
by the change of tactics and was dominated by the governmental and the 
government supported oligarchic elements and their supporters. 

Foreign and Security Policy 

Azerbaijan and Armenia are members of the Commonwealth of Independent 
Countries (CIS), while Georgia has already withdrawn from all structures. 
Azerbaijan, unlike Armenia, is not a member of the Russia dominated Collective 
Security Treaty Organization (CSTO), but is represented in all other structures.

Analyzing major powers influence in the Caucasus it must be noted that Russia 
still remains a dominant player in the Caucasus based upon the problems 
inherited from the former Soviet Union and not yet settled.  Even after these 
many years, Russia retains significant influence over those problems and 
sometimes is part of the problem.  Russia believes that it has legitimate interests 
in the Caucasus and the entire Caspian Basin and has expressed at different levels 
its opposition to any US military installation or NATO led objects in Azerbaijan or 
in the Caspian Basin.1

For years Azerbaijan tried to get Russia’s support for eliminating the results 
of Armenian occupation and in return to meet Russia’s dominating military - 
security concerns in Azerbaijan and the Caspian Basin.  Russia still has significant 
influential leverage in Azerbaijan, characterized by numerous factors including 

1	 US	 ‘buildup’	 in	 Caspian	 alarms	 Russia	 -DAWN	 -	 International;	 March	 15,	 2006	 DAWN	 Group	 of	
Newspapers,	2006.
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While assessing the Azerbaijan-US security cooperation, it should be indicated 
that the relations is not aimed at establishing or bringing any US bases or 
troops to the area in the short term. From Azerbaijani perspective that would 
risk deteriorated relations with Russia and Iran and may cause tense politic-
economic relations for that Azerbaijan is not ready yet. Azerbaijani leadership 
has consistently denied any plans for hosting foreign troops.13  

The US administration played a pivotal role in diversifying energy supplies of 
Azerbaijan contributing Azerbaijani sovereignty and independence. However, 
the US administration did not enthusiastically engage in pursuit of democratic 
reform in Azerbaijan which led to dynastic succession and strengthening of the 
current authoritarian regime in Azerbaijan. As co-chairmen of Minsk Group of 
OSCE at Armenian-Azerbaijani negotiations US position was overshadowed 
and influenced by the Armenian Caucus at US Congress which is under the 
influence of hostile to Turkey and Azerbaijan Armenian groups undermining the 
fundamental US interests in the region. 

Caucasian countries NATO policy is diverse and polarized and is determined 
by their level of relations with Russia. Any move of these countries towards 
integrated relations with NATO is considered an unfriendly action by Russia. 
Azerbaijan’s NATO policy should be considered within the context of her 
relations with Russia and to some extent with Iran. Azerbaijan‘s government 
currently adheres to a position which would not counter Russia’s sensitivity. In 
contrast to his father’s positive statements regarding NATO membership, the 
current Azerbaijani leader I. Aliyev has shifted the policy repeatedly stating that 
“NATO is not in the agenda of Azerbaijani politics and Azerbaijani is not willing 
to host any foreign troops in Azerbaijan.14 This trend has taken an upper hand 
after the Russia-Georgia war in August 2008.

Iran has repeatedly expressed its opposition to third countries involvement 
in the Caucasus and the Caspian Basin. Iran views NATO as a US dominated 
alliance, its expansion towards the Caucasus is perceived as a threat to the 
Iranian regime. Azerbaijani officials claim that they prefer to cooperate with 
NATO quietly by not publicizing their cooperation, thus trying to suppress any 
negative reactions from Russia or Iran. 

Azerbaijan is cooperating with NATO within the Individual Partnership Action Plan 
(IPAP) and plays a key role as a transit country for the delivery of shipments to NATO 
troops in Afghanistan.15 NATO has occasionally expressed its interest in maintaining 
the security of energy transportation routes via the Caucasus to Turkey.16   

13	 No	plans	to	allow	US	military	base	in	Azerbaijan:	Moscow,	Aug.	24	Xinhuanet	www.chinaview.cn		2005-
08-24

14	 Ilham	 Aliyev	 	 ”Vopros	 voennogo	 prisutstviya	 inostrannix	 sosudarstv	 na	 Azerbaydzanskoy	 territorii	 v	
povestke	dnya	ne	stoit”	June4,	2006	Day.Az/Interfax

15	 Miaz	info,	http://www.milaz.info/news.php?id=22207,10/02/2012
16	 Day.Az		НАТО	заинтересовано	в	обеспечении	безопасности		БТД.		04	Июля	2006		

military-technical cooperation.6 Turkey’s economic and trade relations with 
Georgia have reached the point that Turkey is now Georgia’s biggest trade 
partner.7  Non-visa travel between the two countries has now been established.  
Armenia’s hostile claims to Turkey and Azerbaijan made it impossible for Turkey 
to establish relations with Armenia.

Iranian warm relations with Armenia is being argued as part of joint Iranian-
Russian strategy aimed at weakening Turkish-American influence in the region. 
The irony is that Armenia is the biggest US aid recipient in the region which 
amounted to 2 billion US dollars. It did receive it during its military aggression in 
Azerbaijan and by now sponsored by the representatives of Armenian Caucus 
in the US Congress which has a hostile agenda against Turkey and Azerbaijan.

Iran’s government is well aware that Azerbaijan’s close border with Iran and 
shared cultural and religious affinity makes it strategically important for the 
United States in terms of intelligence and security cooperation.  Frequent arrests 
of Islamic party members in charge of spying for Iran and Azerbaijan’s close ties 
with Israel have created bilateral suspicions between Iran and Azerbaijan.8  

Azerbaijan and Iran are still in dispute over the Caspian Status and Azerbaijan 
is displeased by the Iranian economic support of Armenia despite continued 
occupation of Azerbaijani lands.  Iran and Armenia have very good economic 
and political relations including military ties. Georgia has forged normal 
relations with Iran increasing economic and trade relations in an effort to foster 
good neighborly relations.  

As to bilateral relations between the United States and Azerbaijan, the priorities 
of the United States continue to lie in security, energy and democratic and 
economic reform.9 Azerbaijani-US Cooperation is focused on border and maritime 
security, upgrading the air defense systems and intelligence cooperation.10 The 
United States has helped to build two radar stations with modern equipment in 
areas close to the borders of Iran and Russia.11 The U.S. Department of Defense 
donated patrol boats to monitor and improve Azerbaijani’s ability to secure its 
territorial waters in the Caspian.12 In support of the United States Azerbaijan 
has sent its troops to Afghanistan and Iraq, allowing its air space to be used 
by American planes heading to Afghanistan, and allowing airplanes to land in 
Azerbaijani airports en-route to their final destinations. 

6	 Abbasov,	 Shahin.	 “Azerbaijan-Turkey	Military	 Pact	 Signals	 Impatience	 with	Minsk	 Talks	 –	Analysts”.	
Eurasia.net,	http://www.eurasianet.org/node/62732	.	Retrieved	27	March	2011

7	 The	Tbilisi	Squeeze	Jun	29,	2010	The	Daily	Beast.
8	 Администрация	Президента	Азербайджана:	«Обвинения	Ирана	необоснованны»,	13	февраля,	2012	

Trend			http://news.day.az/politics/315355.html 
9	 Deputy	Secretary	of	State	William	Burns	Press	Conference	October	18,	2011
	 http://photos.state.gov/libraries/azerbaijan/366196/Press%20Transcripts/baku-111018-Burns.pdf 
10	 Azerbaijan,	USA	discuss	military	cooperation			19.05.2006,	Baku,		Itar-Tass.
11	 Rino	 Harnish	 	 “	 V	 Baku	 sozdana	 radiolokacionnaya	 stansiya”	 12Oct,	 2005	 http://www.day.az/news/

politics/33045.html                    
12 http://www.day.az/news	 ,United	 States	 is	 going	 to	 deliver	 two	 new	 radar	 stations	 and	 three	 boats	 to	

Azerbaijan	January17,2006
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Armenia has been isolated from all big regional projects and economically 
is heavily dependent on Russia. Armenia has also developing economic 
relations with Iran and Iran- Armenia gas pipeline can meet all Armenian 
gas consumptions. Russia is providing Armenia with energy products via the 
pipelines run through Georgia.

Armenia’s short term interests are aimed at establishing a favorable international 
environment to maintain the status quo for longer periods and take maximum 
advantage of the military gains. An alliance with the Russian military served for 
a policy of keeping Azerbaijani territories occupied and distancing the Western 
institutions to become involved in transforming the region into a democracy. 
Efforts to establish relations with Turkey for its own economic survival backfired 
due to Turkish demand to leave Azerbaijani territories.  During the past 20 
years, the top priority of Armenian foreign policy on the Turkish front was to 
alienate Turkey from the Nagorno-Karabakh (NK) issue with the purpose of 
isolating Azerbaijan in the international arena leaving it lonely and desperate. 
By isolating Turkey from the NK issue, Armenia hoped that it would be much 
easier to prolong the status quo until its military gains could be legalized. 
Thus, Armenia had the following perspective: by having normal relations with 
Turkey and being in military political-alliance with Russia, Armenia would strive 
to survive economically and strengthen its position, while at the same time 
holding the occupied Azerbaijani territories until the desired outcome on the 
NK negotiations.

Georgia’s location as a transit country for Caspian energy routes enhanced its 
international importance.  Georgia established very strong military relationships 
with both NATO and the United States. The United States initiated active military 
training in 2002-2005 focusing on Georgian infantry and logistics battalions as 
well as officers of Georgian army.26  

Georgia’s foreign policy was dramatically changed by the rise to power of 
reformist President Saakasvili in 2004. Although the appeal of NATO membership 
was made official in the 2002 Prague Summit by the former Georgian President 
Sheverdnadze, NATO’s policy has been the cornerstone of new Georgian 
democratic leadership. This policy stated Georgia’s unambiguous will to become 
a NATO member27 with overwhelming support of a broad spectrum of the entire 
society.28 In March 2006 Russia and Georgia finally signed an agreement for 
complete withdrawal of Russian troops from Georgia by 2008.29   

26	 U.S.	Marine-Led	Task	Force	Trains	Republic	of		Georgia	Soldiers,	By	Staff	Sgt.	Jonathan	Moor,	USMC,	
Special	to	American	Forces	Press	Service		KRTSANISI,	Georgia,	March	27,	2006.

27	 Georgia	looks	forward	to	membership	in	NATO	and	EU,	Saakashvili	says	Sep	15	2005,New	York	(AP)
28	 May12,	2006	–	Parlament	Gruzii	prinyal	postanovlenie	“Ob	integrasii	Gruzii	v	NATO”		http://www.day.az/

news/georgia/48548.html 
29	 Agreements	signed	on	Russian	Military	withdrawal	from	Georgia	Eurasia	Daily	Monitor	--	The	Jamestown	

Foundation	Tuesday,	April	4,	2006	--	Volume	3,	Issue	65

NATO has always supported Azerbaijan’s sovereignty and integrity and stated 
its unacceptability of the acquisition of lands by force in its resolutions and 
statements. Yet Azerbaijani society expects NATO to take a more openly expressed 
position towards Armenia’s occupation and as to the amount of military hardware 
stationed inside Armenian-held territories (which is equal to half of Armenia).

Armenian side called its policy with major powers as a policy of complementarity 
trying to balance Russia, Iran, the United States and EU. Armenia-Russia military 
alliance was also “complimented” with limited Armenia-US and intensifying 
Armenia–NATO military cooperation.17

Armenia considers Russia as a guarantor for its security.18 Its military-technological 
relationship with Russia constitutes the core of the security policy in Armenia. 
Armenia is hosting Russian military base N102 and Azerbaijan believes that the 
base serves as an additional source of weapons and continued political support 
for Armenia.19 The country is heavily militarized and its president argued that 
the country has ”types of ammunition that countries ten times the size of 
Armenia would dream of having”.20 Armenia purchases Russian arms from Russia 
by Russia’s internal prices,21 while Azerbaijan does it by world prices.22

Essential components of cooperation with NATO23 and the United States include 
periodic training and war games as Armenian side claim for strengthening 
of Armenian army. Armenia believes that its relationship with NATO must 
be developed continually, while not contradicting its relations with Russia. 
Armenian leadership has numerously stated that Armenia had no intention of 
joining to NATO.24 NATO’s stance is also loyal to such relationship and it tries to 
build its relationship on bilateral basis.25 

Armenia sets out its reform plans and timelines in its Individual Partnership Action 
Plan (IPAP), which is jointly agreed for a two-year period. All three countries have 
been contributing troops to the KFOR and ISAF in Afghanistan and Georgia is 
the second largest non-NATO troop contributor nation in Afghanistan. All three 
countries are participating in the Partnership Action Plan on Terrorism (PAP-T). 
This includes sharing intelligence and analysis with NATO, enhancing national 
counter-terrorist training capabilities and improving border security.

17	 Mediamax	agency	30	May	03		Interview	with	deputy	FM	A.Kirakosyan
18	 Armenia	sees	Russia	as	strategic	partner	-	defense	minister,	06/	03/	2006	Yerevan,		March6(	RIA	Novosti)							
19	 NATO	Intends	to	Cooperate	with	Armenia	for	Long	Term		PanArmenian	.Net.	Yerevan.		01.06.2006			
20	 NATO	-	Opinion:	Press	point	with	NATO	Secretary	General	Anders	Fogh	Rasmussen	and	the	President	of	

Armenia,	Serzh	Sargsyan,	25-May.-2010
21	 Russia	to	supply	arms	to	Armenia	at	preferential	prices		Interfax	news	agency,	Moscow	10	Nov	03
22 www.armenialiberty.org,	Thursday	23,	February	2006	Armenian	Army	Chief	Untroubled	By	Russian-Azeri	

Military	Ties
23	 Oksana	Musaelyan,	ARMINFO,	 27	 September,	 2005	 	The	 Secretary	General’s	 Special	 Representative	 for	 the	

Caucasus	and		Central	Asia,	Robert	F.	Simmons,	JR.,	answered	the	Armenian	Arminfo	News	Agency’s	questions.
24	 Robert	 Kocaryan	 	 “Armeniya	 ne	 namerena	 vstupat	 v	 NATO”,	April	 22,2006,	 http://www.day.az/news/

armenia/47126.html 
25	 NATO	doesn’t	object	to	Russian	base	in	Armenia	–	R.	Simmons	23.05.2006,	Yerevan	.Itar-Tass
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assist and support the country’s reform efforts.  The ANP, the first of which was 
finalized in spring 2009, replaced the Individual Partnership Action Plan (IPAP), 
which has guided NATO-Georgia cooperation since 2004. NATO is supportive 
of the wide-ranging democratic and institutional reform process underway in 
Georgia, as outlined in its ANP. Chicago summit of NATO called on Russia to 
reverse its recognition of the South Ossetia and Abkhazia regions of Georgia 
as independent states and NATO once again reiterated its continued support 
to the territorial integrity and sovereignty of Georgia within its internationally 
recognized borders. 
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However, Russia was unhappy with such development and publicly opposed 
NATO’s eastward expansion into the Caucasus. Russia’s support of separatist 
regimes in Georgia has reached a confrontationally dangerous stage in bilateral 
relations which questioned Georgia’s integrity.30 Georgia considered Russian 
military forces and its peacekeeping troops as a potential threat to its national 
security31 which was expressed directly in the National Security Concept of 
Georgia adopted in July 2005.

A military operation against Osetian rebels in 2008 has been the moment of 
settling scores of Russia with Georgia to change the ongoing development in 
the region in an effort to stop Georgia’s move to NATO. At the same time, it is also 
intended to punish Georgia and show Russia’s determination to both Western 
and former Soviet countries, while intimidating the latter’s aspiring interests to 
integrate into Euro –Atlantic structures. That was a final stage of the latest covert 
war of interest between Russia, NATO and the United States, starting from the 
Balkans to the Caucasus. 

Consequently, Georgia-Russia relations have been terminated and the 
diplomatic relations have been abolished. Russia considers Georgia as a enemy 
country and treats it this way. Georgia in her turn has accelerated its bid for Nato 
membership and internal political reforms and reforms in security sector are 
also aimed for integration into Euro Atlantic political and military institutions. 

Azerbaijan and Georgia have forged close economic cooperation especially in 
the field of energy resources and transportation routes as all Caspian Azerbaijani 
oil and gas routes are being run via Georgia and Baku –Tbilisi –Kars railway is 
going to be another link connecting Azerbaijan with Georgia and Turkey.

At the Bucharest Summit in April 2008, Allied Heads of State and Government 
agreed that Georgia will become a member of NATO. This decision was 
subsequently reconfirmed at successive NATO summits in 2009, 2010 and 2012. 
NATO and Georgia pursue an active political dialogue and practical cooperation, 
including through the unique framework provided by the NATO-Georgia 
Commission, to assist Georgia in achieving its Euro-Atlantic aspirations.

Established in September 2008, the NATO-Georgia Commission (NGC) to play a 
central role in supervising the process set in hand at the Bucharest Summit. In 
December 2008, Allied foreign ministers agreed that Georgia should develop 
an Annual National Programme (ANP) under the auspices of the NGC. In this 
framework, the Alliance is maximizing its advice, assistance and support for 
Georgia’s reform efforts, in particular in the field of democratic, institutional and 
defense reforms. A NATO Liaison Office was established in Georgia in 2010 to 

30	 Russian	MFA	Notes	Importance	of	South	Ossetia’s	Right		of	Self-Determination	other		Civil	Georgia,	Tbilisi	
2006-06-01

31	 “Parlament	 Gruzii	 prinyal	 postanovlenie	 o	 vivode	 rossiyskix	 mirotvorceskix	 sil.	 Tekst	 postanovleniya-	
July18,	2006	-		http://www.day.az/news/georgia/54260.html 
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Prof. Dr. Tamar KIKNADZE*

THE GLOBAL ASPECT OF 2008 
GEORGIAN-RUSSIAN WAR

1
The 2008 South Ossetia War or Russo-Georgian War (also known as the Five-Day 
War) was an armed conflict in August 2008 between Georgia on one side, and 
Russia and the separatist governments of South Ossetia and Abkhazia on the 
other.
 
Keywords: Global Aspect, Georgia, Caucasus region, Russia, USA, Europe, Western 
countries, war, NATO, cold war, Azerbaijan, Armenia, Turkey, territorial integrity, 
Abkhazia, South Ossetia

Introducion

Georgia plays an important role in the area of the South Caucasus, which, in 
no small part, determined by the characteristics of the regional policy of Tbilisi. 
The political elite of Mihail Saakashvili tried to show itself as a political leader in 
the region, offering himself as a strategic ally and guide the regional interests 
of Western countries. That’s why any political or socio-economic developments 
in Georgia are important from the point of view of their impact not only on the 
situation in the country, but also in the Caucasus region.

In geopolitical terms, Georgia can be considered as one of the key countries 
in the South Caucasus. This status is determined by the geographical location, 
rich historical heritage, a high level of culture and education of the population, 

*		 Head	of	the	Program	in	International	Relations	of	Caucasus	International	University,	Georgia.

“Armenian	Army	Chief	Untroubled	By	Russian-Azeri	Military	Ties”,	www.armenialiberty.
org	,	23,	February	2006

Robert	Kocaryan	“Armeniya	ne	namerena	vstupat	v	NATO”,	April	22,	2006,	http://www.
day.az/news/armenia/47126.html    

Parlament	Gruzii	prinyal	postanovlenie	“Ob	integrasii	Gruzii	v	NATO”		http://www.day.az/
news/georgia/48548.html,		May	12,	2006	

“Agreements	signed	on	Russian	Military	withdrawal	from	Georgia”,	Eurasia Daily Moni-
tor --	The	Jamestown	Foundation,	April	4,	2006	--	Volume	3,	Issue	65.

“Parlament	Gruzii	prinyal	postanovlenie	o	vivode	rossiyskix	mirotvorceskix	sil.	Tekst	posta-
novleniya-	July	18,	2006	-		http://www.day.az/news/georgia/54260.html 
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Russia didn’t react. But talk of Ukraine’s admission to NATO represented a direct 
threat to Russia’s security. Russia turned out to be totally defenseless, also increased 
the probability of destabilization of the Russian Federation as a state. When the 
United States suggested Georgia entered the NATO- pushing the eastern border 
of the block to the Caucasus, Russia has publicly stated on the findings - the United 
States hold a course on environment and strangulation of Russia.

The second event, maybe not as important, was the recognition by the 
Americans and Europe Kosovo’s independence. Serbia was an ally of Russia, but 
the main thing was that the principle of immutability of borders, which, in order 
to avoid further conflict, Europe adhered to since the end of World War II, has 
been violated. If it was violated in Kosovo, other separatist demands, including 
in Russia, could be met. Demands of Russia instead of formal independence for 
Kosovo extend the status quo of de facto independence were ignored.
 
The case of Ukraine convinced Russia that the U.S. strategy is the policy of 
encirclement and strangulation of Russia. Kosovo case has shown that the U.S. 
and the EU is not going to take into account Russia’s interests even in cases of 
not the first priority. And that was the last straw - if ignored even the most minor 
requests, this means a clear conflict between Russia and the West. Before Russia 
was the question - how to react. The Kosovo incident was not responded, but 
instead was chosen a much more advantageous option - South Ossetia.

Though it was destructive path, but Russia performed its geopolitical task: after 
the war in August 2008 the world will listen to the voice and the whims of the 
Kremlin. It is seen that in Moscow  over the years it was talk about the need for 
a multi-polar world order. The August war was a harsh message for recalcitrant 
neighbors: carefully, or you will suffer the same fate!

The military action was partly motivated by domestic political situation and 
aimed to influance local consumers - society / population of Russia. The fact, that 
the authority of the Putin-Medvedev tandem has been significantly increased 
as a result of the war. Victorious war over the “puppet regime” Saakashvili was 
presented by the Russian media as almost the victory over the United States.

All this is costly for Moscow. As a result of the war, Russia finds itself in international 
isolation. The state with global ambitions in recognizing the independence of 
Abkhazia and South Ossetia, supported by such a country with international 
prestige, such as Venezuela, Nicaragua and Nauru.

Implications for the U.S. and NATO

The war in August caused serious damage to the authority of the U.S. It turned 
out that Washington has no forces in times of crisis to protect the partner 
country and to give it a real help to overcome aggression. At the household 
level, a feeling that Russia had more opportunities to protect Ossetians than 

external relations, fame and a certain prestige in the west of the current 
government.

What the war brought to Georgia?

The August 2008 war caused a huge and multifaceted damage to Georgia. First 
of all, the war has claimed the lives of many people. This is irreversible damage. 
The composition of many thousands of persons displaced from Abkhazia has 
increased more than 50 thousand refugees expelled from the ethnic cleansing 
of the Tskhinvali region and the Kodori Gorge.

Restoration of territorial integrity became vague and uncertain outlook. 
Georgia lost control over the Kodori Gorge, had serious damage of military, and 
economic infrastructure of the country, the war had a negative influence on 
foreign investment, slow or stop the process of joining NATO. It is impossible 
to weigh the devastating results of such factors as the psychological state of 
society, frustration, etc.

As a positive factor for Georgia can be considered a clear increase of EU 
involvement in country affairs and, in particular, in the settlement of conflicts. 
Starting from September 2008 the EU Monitoring Mission (EUMM) in fact, turned 
Georgia into the EU project. Georgia has been trying to do this for many years. 
Although, of course, not at this price. The August war seriously accelerated the 
development of new large-scale initiatives of the European Union - the “Eastern 
Partnership”. For Georgia (as well as Ukraine, Moldova, Belarus, Armenia and 
Azerbaijan), this initiative provides a unique opportunity to greater cooperation 
with the EU. The war also gave impetus to design a “Charter on Strategic 
Partnership” between Georgia and the United States. This is probably the most 
important international instrument in the modern history of Georgia. Financial 
assistance allocated by the West to Georgia after the war (about 4.5 billion U.S. 
dollars) has suspended much destructive wave of global economic crisis, which 
had a dramatic impact in many countries.

What the war brought to Russia?

To understand the Russian position is necessary to consider two events. First was 
the Orange Revolution in Ukraine. From the point of view of the U.S. and the EU, 
this was a triumph of democracy and Western influence. From the point of view 
of Russia, and Moscow about it publicly announced, the Orange Revolution - 
sponsored by CIA intervention in the internal affairs of Ukraine, aiming to draw 
Ukraine into NATO, and thus continue the strangulation of Russia’s pro-Western 
regimes in the ring. President Bush - senior and Bill Clinton once promised that 
the former Warsaw Pact countries would not be included in NATO. This promise 
was broken in 1998, taking into NATO Poland, Hungary and the Czech Republic. 
And in 2004 the rest of the former Soviet bloc, and the Baltic states - former 
soviet republics joined NATO.
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What conclusions can be drawn from the August war?

From a global point of view, the most important result of this war was that 
created  step-by-step from the second half of the twentieth century, the security 
architecture of Europe was under the strongest, perhaps a fatal blow. From a 
legal point of view, Europe has recovered to a time when on their own, under 
one pretext or another, one could “ride the horse” to cross the border and take 
over the territory of a neighboring country.

President Medvedev’s initiative - “European Security Treaty” – mainly in the 
world was considered as an attempt to bury the old architecture of European 
security and create a new one based on the interests of Russia.

For Georgia, the important lesson should be that in spite of Russia’s military 
aggression, a new “cold war” has not begun. As sarcastically said one European, 
the U.S. and Europe were not ready to defend Stalin’s hometown – Gori from 
Russia 

From the August war the conclusion should be that the change in the region 
and the strategic course of Euro-Atlantic integration of the country may be the 
result of long-term and well-thought-out process. A rapid movement on this 
road is a risky business.

The fact is that even the most advanced members of the NATO security club are 
vulnerable to external threats. Based on this, some of the European countries 
concluded that there is no alternatives to finding a common language with the 
neighbor, especially with large and dangerous state.

Despitee the sharp reaction of the international community on the Russian 
actions in Georgia, the West and Russia found a common language. This process 
is already underway.

Therefore, Georgia should not be in a position of only leading of “cold war” 
against Russia.  The duty of a small country is to avoid destructive confrontations, 
to find common ground with his opponents. The subject of discussion can be 
anything but not freedom and territorial integrity.

Georgian philosopher Merab Mamardashvili compared Russia with a huge mass 
of rock that hangs over the head of Georgia. Georgia must do everything not  to 
be crushed by it - he said

Another conclusion: the Abkhaz war showed  the bitter reality that for a peaceful 
return of the territories lost during the war, Georgia has to walk a long and 
difficult path. There is no way! Therefore, we are advised by our Western partners 
to exercise “strategic patience.”

USA to protect – Georgians appeared. Russia tried to exaggerate this feeling. 
The fact of requisition “Hammer”, from the port of Poti, designed for the U.S. 
military, Russian television showed a distinct pleasure.

The same can be said about the Alliance, the new members from Eastern Europe 
and the Baltic region seriously started thinking about how secure their safety is 
according to the 5th paragraph founding document of NATO - the Washington 
Agreement.
 
Moscow apparently also considered a sign of weakness of the West debates in 
the Council of Europe in connection with the August war, which have not been 
able to establish what action should be taken against the aggressor. This fact 
calls into question the prestige and the future of this prestigious organization.

Georgia’s future will largely depend on how much principal will be the relationship 
the United States, NATO, the EU and Russia, and how firmly and uncompromisingly 
they defend the sovereignty and territorial integrity of Georgia.

Consequences for Azerbaijan

During the last 10 years being and economic development of Azerbaijan were 
closely related to energy transit through Georgia. The August war severely 
restricted the ability of Baku for maneuvering and Azerbaijan was forced to 
consider more loyal steps toward Moscow. The August war gave a strong 
impetus to the attempt to resolve relations between Armenia and Turkey. This 
became a serious dilemmas for Azerbajan.

Consequences for Turkey

This war was a major blow for Turkey, because from the point of view of Ankara, 
the strengthening of military positions in the South Caucasus, Moscow will 
undoubtedly weaken the influence of Turkey in the region. This explains in part 
the active contacts between Ankara and Moscow immediately after the war 
and the development of a new peace platform in which the leading role was as 
between Turkey and Russia in the South Caucasus region. For Turkey, it became 
part of a compulsory step restoration of diplomatic relations with Armenia, 
which caused a negative reaction in Azerbaijan.

Consequences for Armenia

The war has once again reminded Armenia  the fact that the transit corridor 
through Georgia to the outside world is the bearer of serious risks. Next steps in 
Yerevan in terms of bilateral normalization of relations with Turkey were an echo 
of this particular phenomenon.

Thus, the five-day “little” August war actually caused tectonic changes.
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1

*		 Ardahan	Üniversitesi,	Çıldır	MYO,	Türkiye.

Öğr. Gör. Niyazi İPEK*

RUSYA’NIN ASYA POLİTİKASININ 
KARADENİZ HAVZASI GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ

21. yüzyılda küresel konumunu yeniden yapılandırmak zorunda hisseden Rusya, 
bunu yaparken kapasitesini de geliştirmek zorundadır. Sovyetler Birliğinden 
farklı olarak dış politika önceliklerini ve moral değerlerini yeniden tanımlayan 
Rusya, oluşmakta olan yeni dünya düzeninde yerini ne şekilde alacaktır? 

Bu sorunun cevabı aranırken Rusya’nın Asya politikası incelenmiş ve Karaden-
iz havzası güvenliğinin ne yönde etkilendiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu 
yapılırken de Rusya’nın dış politika öncelikleri, Asya politikasının araçları ve 
Karadeniz havzasındaki devletle olan ilişkileri ele alınmış ve Karadeniz havzası 
güvenliğinin Rusya ile ne ölçüde ilişki içinde olduğu saptanmaya çalışılmıştır. 
Çalışmanın amacı, yeni dönem Rus dış politikasında önemli yer işgal eden Asya 
ile ilişkilerin, Karadeniz havzası güvenliğine etkilerini ortaya koymaktır. 

Söz konusu çalışma, sistem analizi ve alt bölge analizi düzeyinde ele alınmıştır. 
Çalışmanın özelliği, tezlerin daha ziyade Rus kaynaklarına dayandırılmasında 
yatmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Rus Dış Politikası, Asya, Karadeniz Havzası ve Güvenlik.

Rusya’nın Dış Politika Öncelikleri

2007 Münih Güvenlik Konferansı, Rus dış politikasında köklü değişikliklerin mey-

However, in today’s world the most effective weapon and defense mechanism 
for small country is a democracy. Vaclav Havel has called this phenomenon “the 
power of the powerless.” Democracy and the welfare of the people - it is a force 
that gives a small country moral high ground. Oppress such a country in the XXI 
century is very difficult. Therefore, for the restoration of the territorial integrity of 
Georgia the way for democracy and economic development is necessary.

But political stability is equally important. Democratic change in Georgia in 
should happen while maintaining stability in the country. Today’s choices for 
Georgia is that the democratic transformation, modernization and realistic 
foreign policy.
 
REFERENCES

Вачнадзе	Мераб,	 Гурули	 Вахтанг,	 Бахтадзе	М.А.	 –	 История	 Грузии	 (с	 древнейших	
времен	до	наших	дней)	http://www.krotov.info/lib_sec/04_g/ruz/ia_kr.htm 

Игнатьев	 А.	 Россия	 и	 США	 на	 Кавказе:	 проблема	 “грузинского	 коридора”	 //	
Политический	журнал	2008.		№8	(185)

Кочеров	 С.	 Хотят	 ли	 Грузия	 и	 Россия	 войны?	 //	 Еженедельное	 независимое	
аналитическое	обозрение	(www.polit.nnov.ru)	29/09/2006

Маркедонов	С.	Россия	–	Грузия	-	США:	неравнобедренный	треугольник	 //	Россия	в	
глобальной	политике	2008	№4

The	Russia-Georgia	war,	three	years	on.	Can’t	we	all	just	get	along?	Aug	9th	2011,	12:30	
by	 G.E.	 |	 TBILISI	 	 http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/08/russia-
georgia-war-three-years 

Зураб	Абашидзе,	Грузино-российская	война:	20	месяцев	спустя	http://newsgeorgia.ru/
point/20110223/213745674.html 

Georgian-Russian	Dialogue	 on	 Post	War	 Challenges,	 International	 Institute	 for	 Strategic	
Studies	
http://www.iiss.org/programmes/russia-and-eurasia/about/georgian-russian-dialogue/ 

FRIEDMAN,	 George,	 The	 Russo-Georgian	 War	 and	 the	 Balance	 of	 Power,	 Strategic 
Forecasting,	Inc.http://eastcoastsucks.livejournal.com/4819.html	



7574

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

izde, Rusya’nın öncülük ettiği, BRICS ülkeleri kalmaktadır. Rusya’nın temel dış 
politikalarından biri olan çok kutuplu sistemi yaratma potansiyeli bakımından 
bu, önemli bir noktadır.

Bir diğer dış politika önceliği olan küresel örgütlere katılım, Rusya’nın politik 
etkisini küresel boyuta taşımaktır.  BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliği, Rusya’yı 
büyük devletler sınıfına sokmaktadır ama bu tek başına yeterli değildir. Bundan 
başka ekonomik ve kültürel etkisini de arttırmak isteyen Rusya, Dünya Ticaret 
Örgütüne üye olmuştur. Buna paralel İslam Konferansı Örgütü’nde gözlemci 
statüsüne sahiptir.5 Bunun yanında BRICS ve ŞİÖ gibi küresel etkili örgütlere 
öncülük etmektedir. Rusya, küresel örgütlerin içinde yer alarak örgütlerin üret-
tiği kararlarda söz sahibi olmayı hedeflemektedir. 

Pragmatik ve Avrasyacı bir yaklaşıma sahip olan Vladimir Putin, ülkesinin dış 
politikasını ideolojik yaklaşıma göre değil ulusal çıkarlara göre kurgulamaktadır. 
Özellikle ulusal savunma ve ulusal dış politika konseptleri, yeni Rusya’nın dış 
politika yaklaşımlarında öne çıkan unsurun ulusal çıkar olduğunu önemle vur-
gulamaktadır. Bununla birlikte Rusya, dış politika araçlarını da çeşitlendirmekte-
dir. Sert güç unsurlarını her daim kuvvetlendiren Putin yönetimi, bunun yanında 
yumuşak güç unsurlarını da geliştirmektedir. Bu amaçladır ki arka bahçesi dediği 
Orta Asya, Kafkasya ve kısmen Doğu Avrupa’da ekonomik ve kültürel etkisini art-
tırma yoluna gitmekte, ekonomisini dışa açmakta, bilim, kültür, sanat gibi konu-
larda devlet politikası geliştirmektedir. 

Rusya’nın Asya Politikası: Bir Araç Olarak Şanghay İşbirliği Örgütü 

Sovyetlerin dağılmasının ardından bölgede bir güç boşluğu doğmuş ve bu, böl-
genin güvenliğini tehdit eden bir durum yaratmıştı. Bunun üzerine Çin’in ini-
siyatifi ile başlatılan girişim, Rusya tarafından da desteklenmiş ve 2001 yılında 
Şanghay İşbirliği Örgütü kurulmuştur.6 Örgütün amaçları ve prensipleri, her iki 
lokomotif ülkenin hassasiyetlerini yansıtmaktadır.7

Rusya’nın Asya politikasının önceliklerinden biri olan ABD’yi bölge dışında tut-
mak, örgütün de temel hareket noktalarından biridir. Bunun aracı da, amacı 
bölgedeki terör, ayrılıkçı hareketler ve aşırıcı gruplarla mücadele etmeyi koor-
dine etmek olan Anti-Terör Ajansıdır. Bu manada, askeri alanda işbirliğini kuv-
vetlendirme ve ortak operasyon yapma kabiliyetini geliştirmek amacıyla düzen-

5	 “Организация Исламская конференция”, http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/
dde54dd22f01755c43256a65004daaee/af8ebe3a95e9ed3843256dd500405aba!OpenDocument 
(erişim.20.02.2010)	

6	 	Akçadağ,	Emine,	“Şanghay	İşbirliği	Örgütü:	Rusya-Çin	Ortaklığı	mı,	Rekabeti	mi?”
 <http://bilgesam.net/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=640:anghay-birlii-oerguetue-

rusya-cin-ortakl-m-rekabeti-mi&catid=122:analizler-guvenlik&Itemid=147>		(25.03.2011)
7	 “Shanghai	Cooperation	Organization”, http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/sco/t57970.htm 

(Erişim:26.11.2012),		Arzu	Celalifer,	“Şanghay İşbirliği Örgütü ve İran”, http://www.usak.org.tr/makale.
asp?id=441	(Erişim:	12.04.2011)

dana geleceğinin önemli bir işaretiydi.1 Tek kutuplu bir dünyanın mümkün ol-
madığını belirten Putin, küresel aktörlere de diplomatik meydan okudu. Artık 
Rusya, 1990’ların Rusya’sı değildi ve sistem, tek bir aktör tarafından şekillene-
mezdi. Uluslararası hukuk, her devletin üstünde olmalıydı ve NATO, Birleşmiş 
Milletlerin üstünde değildi. Dünyaya demokrasi dersi verenler, her şeyden önce 
kendileri demokrasinin gereğini yerine getirmeliydi. Böyle bir çıkışın ardından 
Rus dış politikasının hangi yöne evirileceğini kestirmek zor olmayacaktı.2 

Tek kutuplu dünya sistemini kabul etmediğini ifade eden Putin, ülkesini de 
bölgesel değil küresel bir güç olarak kabul etmektedir. Küresel güç olmanın ge-
reklerini yerine getirmeye çalışan Rusya, dış politikasını da buna göre düzen-
lemektedir.  2008 Rus Dış Politikası Konseptinde ülkeden “yeni Rusya” olarak 
bahsedilmesi,3 hem küresel sisteme bakışı hem de Rus karar alıcıların ülkelerine 
bakışta meydana gelen değişikliğe işaret etmektedir. Kimliğini ve dış politikasını 
yeniden tanımlayan ve iç reformlarını hızla sonuçlandıran Rusya, oluşan çok ku-
tuplu sistemin merkezlerinden birisi olduğu iddiasındadır ve bu iddia önemli bir 
dış politika önceliğini ifade etmektedir. 

Rus dış politikasının önceliklerinden birisi de güvenlik halkalarını oluşturmaktır. 
Pasifik’te Japonya ile sınır sorunları, Güney Asya’da Çin ile olan toprak ve sınır 
sorunları, Kafkasya’da sınır ve ayrılıkçı hareketle mücadele, Karadeniz’de sadece 
kıyıdaşların varlığına müsaade, Doğu Avrupa’da NATO’nun genişlemesi ve Af-
ganistan sorunu gibi meseleler, dış politikanın öncelikli konuları haline gelme-
ktedir. 

Silahsızlanma da Rus dış politikasının önceliklerinden biridir. Son olarak ABD 
ile Nükleer Silahlarda indirime gitmesi de bu politikanın bir gereğidir. Stock-
holm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün 2011 değerlendirme raporu-
na göre dünyadaki silahlanma oranı artmaktadır. Önemli bir nokta da en çok 
silahlanan ilk beş ülkenin (Hindistan, Güney Kore, Pakistan, Çin ve Singapur) 
Asya’da yer almasıdır.4  Dünyanın ikinci en büyük silah ihracatçılarından birisi 
olan Rusya ise silahsızlanmayı bir dış politika önceliği olarak kabul etmektedir. 
Sovyet deneyimine sahip olan Rus karar alıcıları, bir yandan silah teknolojisinde-
ki üstünlüğü korumayı önemserken öbür yandan dünyada ve özellikle bölge-
sinde silahsızlanmayı desteklemektedir. Gerek NATO’nun genişlemesi ve füze 
savunma sistemi geliştirmesi, gerekse Hindistan ve Çin gibi büyük güçlerin de 
silahlanması Asya’daki denklemi önemli ölçüde etkileyecektir. Yine aynı rapo-
ra göre Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika, bölgesel lider 
olarak ön plana çıkmaktadır. Sayılan ülkelerden Türkiye’yi çıkardığımızda elim-

1	 Сергей	Ястржембский,	“Господа,	Россия	вернулась!”,	http://www.rg.ru/2007/02/22/yastrgemsky.html 
(erişim	27.11.2012) 

2	 Bila,	Fikret,	“Putin’in	Tarihi	Çıkışı”,	http://www.milliyet.com.tr/2007/02/11/yazar/bila.html 
(erişim:15.11.2012)	

3	 “Концепция внешней политики Российской Федерации”, http://kremlin.ru/acts/785 
(erişim:20.07.2011) 

4 “Silahlanma	Yarışına	Devam:	SIPRI-2012	Raporu	Açıklandı”,	http://www.turksam.org/tr/a2627.html 
(erişim:25.11.2012)	
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ŞİÖ ile birlikte BRICS’i de düşündüğümüzde Rusya’nın, Asya’da önemli bir hare-
ket alanı bulduğunu ifade edebiliriz. Zira hem BRICS, gelişmekte olan ve her biri 
bölgesinde etkili devletlerden oluşmaktadır ve dünya ekonomisinin önemli bir 
kısmını oluşturmaktadırlar.13 Politik etkileri de BM ve çeşitli uluslararası örgütle-
rdeki karar mekanizmalarındaki güçleriyle paralel şekilde artmaktadır. Bu neden-
le ŞİÖ, gerek ekonomik gücü, gerek askeri kapasitesi, gerek küresel örgütlerdeki 
yeri, gerek kültürel gücü ile Rusya’nın Asya’daki önemli bir dış politika aracıdır. Bu 
araç Rusya’ya Asya’da önemli bir manevra alanı sağlamaktadır. 

Çin ve Rusya, ABD karşıtlığı, çok kutupluluk hedefi, karşılıklı çıkarların uyumu 
ve ortak tehdit algılaması gibi benzer yaklaşımlar nedeniyle uyumlu bir işbirliği 
alanı oluşturmuşlardır. Bununla birlikte yine belirtmek gerekir ki Örgüt, çeşitli 
zaafları da bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan belki de en önde geleni, 
örgütün bu iki lokomotif devletinin dış politik önceliklerinin farklı olmasından 
kaynaklanan, örgütten beklentilerinin farlı olmasıdır. Çin, örgütün daha ziyade 
ekonomik ve kültürel boyutunu öne çıkarırken Rusya, askeri ve ekonomik boyu-
tunu ön planda tutmaktadır.14 Benzer yaklaşım farkı, örgütün büyüme politi-
kasında da görülmektedir. Çin, Hindistan, İran ve Pakistan gibi ülkelerin örgüt 
üyeliğine sıcak bakmazken Rusya, bu devletlerin de örgüte dâhil olmalarını 
savunmaktadır. Üstelik bu iki ülke, birbirlerinin doğal rakipledir. Rus güvenlik 
doktrininde Çin’in askeri anlamda büyümesi, bir tehdit unsuru olarak tanım-
lanmaktadır. Buna karşılık Çin, Rusya ile olan askeri bağımlılığını sona erdirmek 
ve enerji tedarikçilerini çeşitlendirmek istemektedir. İlişkilerinin ve dış politika-
larının doğaları gereği bu iki ortak, aynı zamanda iki doğal rakiptir.

Rusya, Asya politikasının bir aracı olarak gördüğü ŞİÖ gibi başka bölgesel örgü-
tlenmeleri de araçsallaştırmaktadır. ŞİÖ hem ekonomik hem de askeri boyut 
içermesine karşılık Rusya, BRICS ve KGAÖ gibi askeri ve ekonomik yapılanmalarla 
da Asya politikasını desteklemektedir. 

Rusya’nın Karadeniz Politikası ve Havzanın Güvenliği

Karadeniz havzası, Sovyetlerin tarih sahnesinden çekilmesinin ardından köklü 
değişiklikler geçirmiştir. Kıyıdaş sayısı artan Karadeniz, hem askeri hem politika 
hem de ekonomik anlamda rekabetin yoğun yaşandığı bölgelerden biri haline 
gelmiştir. Bununla birlikte, birbiriyle bağlantılı jeo-ekonomik ve jeo-politik sebe-
plerden ötürü 21. yüzyılın yirminci yılında da küresel siyasi ve ekonomik önemi 
yerini de korumaktadır.15

13	 Thornton,	Grant,	Internatıonal	Busıness	Report,	2012.
	 http://www.internationalbusinessreport.com/files/ibr2012%20-%20bric%20focus%20master.pdf (Erişim:	

02.12.2012)
14 Стефен Арис, (2008), “Российско-китайские отношения через призму ШОС”, Russie.Nei.Visions, 

N. 34.S.16.
15	 Özdamar,	Özgür,	(2012),	“Türkiye’nin	Yeni	Dış	Politikasında	Karadeniz	Bölgesi”,	Ortadoğu	Analiz,		Cilt:	

4	-	Sayı:	41.	S.26.		

lenen tatbikatlar,8 örgütün sert gücünü de geliştirmektedir. Bu da Rusya’nın dış 
politikası ile paralel bir seyir izlemektedir. 

Öte yandan bölgedeki ABD mali varlığını, örgütün ekonomik boyutu ile bertaraf 
etme gayretinde olan Rusya, Asya’daki güç denkleminde kendi lehine pozisyon 
yaratmak istemektedir.9 ŞİÖ, bu durumun önüne geçmek ve bölgeyi çıkarları 
doğrultusunda şekillendirmek için ekonomik araçları fazlasıyla kullanmaktadır. 
Özellikle Çin’in örgütün daimi organlarının finansmanını sağlaması,10 Rusya’nın 
bu yöndeki politikası ile uyumludur. 

Dünya nüfusunun yarısına yakınını, Asya kıtasının ise %70’ini temsil eden örgüt, 
hem pazar gücü hem de BM’deki konumu nedeniyle giderek güç kazanmak-
tadır.11 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin örgütün artan önemine dikkat 
çekerek, örgüte üye ve gözlemci ülkelerin toplam nüfusunun üç milyarı aştığına, 
dolayısıyla örgütün aldığı kararların dünyayı etkileyeceğine vurgu yapmıştır.12 
Bu, Rusya’nın ŞİÖ’den beklentilerini açıkça ortaya koyan bir beyandı. 

Rusya’nın Asya politikasının temel yaklaşımlarından bir olan büyük güçlerin 
Asya egemenliğine karşı koyması da bir anlamda ŞİÖ ile mümkün olacaktı zira 
ŞİÖ, bölgede yaşanacak sınır anlaşmazlıklarını, terör hareketlerini, ayrılıkçı gru-
pları kendi imkanları ile bertaraf edecektir. Bu bağlamda ortaya çıkacak bölgesel 
çatışmaların çözümlenmesi için uluslararası bir müdahaleye gerek olmayacaktır. 
Üstelik Çin’in Asya politikası da bir anlamda gözlem altında tutulacaktı. Bundan 
başka Hindistan da önemli bir potansiyel olarak bölgededir ve güç denkleminde 
önemli bir elemandır. Bu nedenle ŞİÖ şemsiyesi ile gözlenmesi de önem arz et-
mektedir. Çok boyutlu Asya güç mücadelesinde Rusya, hem Hindistan ile ilişkil-
erini korumak istemekte hem de bu alanda ABD ve Çin’le rekabet etmektedir. 
Çin’in Hindistan ile olan gergin ilişkilerine karşılık ABD ile olan yakın ilişkileri, 
Rusya-Japonya yakınlaşmasını beraberinde getirmektedir. Rusya, Japonya ile olan 
hukuki savaş durumuna rağmen iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğu sağlamak 
için sınır ve toprak anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturmak istemektedir. 

Şunu da unutmamak gerekiyor ki Asya’daki büyük güçler, önemli ölçüde birbirileri ile 
karşılıklı bağımlılık ilişkisi geliştirmişlerdir. Rusya-Hindistan, Rusya-Çin, Rusya-Japon-
ya ve diğer ülkelerin de birbirleri ile askeri, politik, ekonomik ve kültürel karşılıklı 
bağımlılık ilişkileri, güç mücadelesini daha da girift hale getirmektedir. 

8	 Kamalov,	İlyas,	(2011)	“Rusya’nın	Orta	Asya	Politikaları”	Hoca	Ahmet	Yesevi	Uluslararası	Türk-Kazak	
Üniversitesi,		İnceleme	Araştırma	Dizisi,	Yayın	No.	2,	S.40,	Ankara.

9	 Эван	Файгенбаум,	“Шанхайская	Организация	Сотрудничества	И	Будущее	Центральной	Азии”	
	 http://www.globalaffairs.ru/number/n_9965	(05.08.2010)
10	 Ekrem,	Nuraniye	Hidayet,	“Orta	Asya’da	Güç	Dengeleri:	Şanghay	İşbirliği	Örgütü	Başbakanlar	Toplantısı	

Sonrası”
	 http://www.turksam.org/tr/a614.html	(Erişim:	09.04.2011)
11 Джошуа	Кучера, “Рост Популярности Шанхайской Организации Сотрудничества Тревожит 

Правозащитников”   http://russian.eurasianet.org/node/58615	(Erişim:	05.05.2011)
12 Kamalov,	İlyas,	“Yükselen	Güç	Şanghay	İşbirliği	Örgütü	ve	Genişleme	Politikası”
	 http://www.populertarih.com/yukselen-guc-sanghay-isbirligi-orgutu-ve-genisleme-politikasi/	(Erişim:	

25.03.2011)
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Ukrayna ve Gürcistan gibi kıyıdaş devletlerin Rusya ile sorunlu ilişkilere sahip 
olması da kuskusuz ki havzanın güvenliğini tehdit etmektedir. Özellikle Kafkasya 
bölgesindeki gerginlik, doğrudan havza güvenliğini etkilemektedir. Bunun son 
örneğini 2008’de gördük. Benzer biçimde 2009 yılında da Ukrayna ile yaşanan 
gaz krizi de verilebilecek bir diğer örnektir. 

Rusya’nın Asya’da elde ettiği kazanımlarla Karadeniz havzası güvenliğinin ters 
orantılı olduğunu ifade edebiliriz. Rusya, Asya’da güvenli bir alan ve işbirliği 
yaratırsa Karadeniz’de etkinliğini arttırmak için daha fazla dış politika kaynağını 
ayırabilir. Gerek askeri manevra alanı yaratması gerekse ulaşım imkanları ve ka-
zanımları sunması düşünüldüğünde, Karadeniz’in, Rusya’nın etkinlik oluşturma 
mücadelesine sahne olacağı öngörülebilir. 

Buna paralel, Hazar Denizi’nin paylaşımı var ki Karadeniz havzasının güvenliği 
ile yakından ilgili bir meseledir. Rusya, hazar’ın paylaşımını hukuki yollarla yapıl-
masına müsaade etmeyecektir. Zira uluslararası hukuka göre bu paylaşımdan 
çok az bir pay alması gerekecektir. Sovyet sonrası oluşturulan Yurt Dışı Mirası 
Koruma Komisyonu’nun çalışmaları da hatırlanacak olursa, Rusya’nın bu pay-
laşımda nasıl bir tavır takınacağını kestirmek zor olmayacaktır. 

Rusya’nın dış politikada askeri araç olarak kullanabileceği Kolektif Güvenlik An-
laşması Örgütü veya ŞİÖ gibi kuruluşların, beraberinde askeri kamplaşmayı ge-
tireceği iddiaları da, şimdilik, uzak bir ihtimal olarak görünmektedir. Orta Asya 
ülkelerinin askeri kamplaşmada yer alma konusundaki gönülsüzlükleri ve bunun 
kendi bağımsızlıklarının aleyhine olduğunu görmeleri ve Çin’in de ŞİÖ’nü, şim-
dilik, askeri bir yapılanma olarak görmek istememesi, bu iddiaları boşa çıkarak 
dayanaklardır. Ancak ŞİÖ’nün ve KGAÖ’nün Rusya’nın Asya politikasından önem-
li birer araç oldukları da bir gerçektir. 

Bugün uluslararası ilişkiler gündemini çok sık işgal etmeyen Karadeniz havzası, 
sadece bölgenin değil aynı zamanda uluslararası sistemin de güvenliğini yakın-
dan ilgilendiren bir bölge olacaktır.  Enerji kaynaklarının denetimi ve güç mü-
cadelesi konusunda Rusya’nın Asya politikasının başarılı olması, ciddi rekabet 
ve çatışma alanları bulunduran Karadeniz havzasını uluslararası ilişkilerin gün-
demine taşıyacaktır. 

Rusya, Karadeniz havzasında yaşanan her gelişmeyi yakından takip etmektedir. 
Rus güvenlik halkasının önemli bir kısmını oluşturan bu havza, küresel aktörler-
in de rekabet alanıdır. Özellikle deniz güvenliği konusunda, Rusya, Karadeniz 
Deniz İşbirliği Görev Grubu ve Karadeniz Uyum Harekâtı’nda olduğu gibi her gi-
rişimde yer almaya özen göstermektedir. “Yeni” Rusya, bölgede yaşanacak siyasi, 
ekonomik ve askeri rekabette mutlaka pozisyon alacağını 2008’de Gürcistan ile 
yaşadığı savaşta ortaya koymuştur. Rusya’nın gerek Ukrayna, gerek Gürcistan, 
gerek Kafkasya, gerekse de NATO’nun Karadeniz’i faaliyet alana dahil etme ça-
baları karşısından gösterdiği reaksiyon, Karadeniz bölgesinin aslında istikrarsız 
ve güvenlikten yoksun olduğunu göstermektedir. ABD-AB ittifakının bölgeye 
girme çabaları ve bu çabalara karşı Rusya’nın güçlü direnişi, bölgeyi büyük güç 
siyasetinin oyun alanına çevirmiştir.16 Bu şartlarda Karadeniz Havzası, bölge 
dışından olan oyuncuların etkinlik kurma çabaları veya kıyıdaşların etkinlik art-
tırma çabalarına paralel olarak istikrarsızlık potansiyeli taşımaktadır. 

Bölgedeki askeri denge Rusya ve Türkiye’yi destekler niteliktedir.17 Bu durumun 
muhafaza edilmesi, Karadeniz güvenliğini sağlayacak önemli bir etkendir. Un-
utmak gerekir ki kıyıdaş devletler birbirleri ile karşılıklı bağımlılık ilişkisi kur-
muşlardır ama bu ilişkide Rusya daha avantajlı bir pozisyondadır.  Rusya’nın bu 
havzalarda yer alan ülkeler ile ilişkilerine hâkim olan boyutun siyasal ve ekono-
mik baskı, çatışmacı yaklaşım ve enerji bağımlılığından oluşmasının en önemli 
nedeni de, hiç kuşku yok ki, bölgeyi kontrol altında tutma isteğidir.  

Şüphesiz Karadeniz güvenliğini yakından ilgilendiren bir aktör olan Rusya, KEİÖ 
aracılığı ile geliştirilen işbirliği ortamını da önemsemektedir. Hem işbirliği hem 
de rekabet içinde olduğu ülkelerle KEİÖ aracılığı ile ortak politika geliştirme im-
kanı olan Rusya, bunu, Karadeniz havzasında etkinlik kurmak için bir kaldıraç 
olarak görmektedir. Dış politikasında sert güç unsurlarını kullanmaktan çekin-
meyen ve gerektiği hallerde nükleer gücünü de kullanacağını açıkça beyan eden 
Rusya, ironik biçimde, Karadeniz güvenliğinin hem garantörü hem de tehdididir. 

Değerlendirme

Rus dış politikasın öncelikleri ve Asya politikası, Rusya’nın, Karadeniz’de hem 
güvenliğin hem de güvensizliğin kaynağı olduğunu göstermektedir. 

Rus ulusal güvenliği ile yakından ilgili bir bölge olan Karadeniz, yabancı güçlerin 
oyun alanı olmadığı sürece, başka değişkenlerin sabit olduğunu kabul edersek, 
güvenli bir havza olarak kalabilecektir. Ancak harici oyuncuların bölgede var 
olma mücadelesi, Rusya’nın dış politikada daha agresif olmasına neden olacak 
ve dolayısıyla havzanın güvenliği olumsuz yönde etkilenecektir. Rusya, Karaden-
iz havzasında yaşanacak tüm gelişmeleri yakından izlediğini ve tepki geliştirme-
kte tereddüt etmediğini ortaya koymuştur. 

16	 	Özdamar,	Özgür,	(2012),	S.	24.
17	 	Özgür	Özdamar,	(2012),	S.	25.
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Russia had to be called to restructure its global status in 21th century, it must have 
been developed its capacity in the mean time. Russia, which was reconstructed 
its foreign political priorities and moral assets differently from Soviet Union, how 
takes place in growing new world system? 

While searching the answer of this question, the Asian policies of Russia was 
investigated and studied to reveal how to affect on the safety of black sea 
basins.  During the study, foreign political priorities of Russia, the instruments 
of Asian policies and the association with the country which stated in Black Sea 
Basin was discussed and try to determine the degree of the relation between 
the safety of Black Sea Basin and Russia. The aim of the study is to express the 
affection of the relationship with Asia which is occupied important roles in 
Russian Foreign policies in new time period, on the safety of Black Sea Basin. 

The study approached by system analyses and sub region analyses. The reason 
of the individuality of the study is investigated thesis is especially based on 
Russian references. 

Keywords: Russian Foreign Policies, Asia, Black Sea Basin, Safety.

Lect. Niyazi İPEK*

EFFECTS OF RUSSIA’S ASIAN POLICY 
ON SECURITY OF BLACK SEA BASIN 
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same time. Both the enlargement of NATO and development of missile defense 
system and armament of great powers such as India and China will considerably 
affect the balance in Asia. According to the same report, China, Russia, India, 
Brazil, Turkey and South Africa come to the forefront as regional leaders. When 
we exclude Turkey from these countries, only BRIC countries, which are lead by 
Russia, remain. This is an important point in terms of establishing multipolar 
system which is one of the fundamental foreign policies of Russia.    

Participation to global organization, another foreign policy priority of Russia, 
advances Russia’s political effect to the global level. Permanent seat in UN 
Security Council makes Russia one of the great powers, but this is not enough on 
its own. Russia, who wants to increase its economical and cultural effect, became 
a member of World Trade Organization. Concordantly, it has the observer status 
in Organization of Islamic Conference.5 In addition, it is leading globally effective 
organizations such as BRIC and SAO. Russia aims to be closely involved in the 
decisions made by global organizations by taking part in such organizations. 

Vladimir Putin, who has a pragmatic and Eurasian approach, builds his country’s 
foreign policy according to national interests, not ideological approach. 
Especially the national defense and   national foreign policy concepts underline 
that the prominent elements in Russia’s foreign policy are national interests. 
In the meantime, Russia is diversifying its foreign policy instruments. Putin 
government, which always reinforces hard power elements, also improve the 
soft power elements. For such reason, Russia seeks to improve its economical and 
cultural influence in Central Asia, called as its backyard, Caucasia and partially 
East Europe; opens its economy to foreign countries; develop government 
policies on such subjects as science, culture, and art. 

Russia’s Asia Policy: Shanghai Cooperation Organization as an Instrument 

After the Soviet Union collapsed, a power gap was formed in the region and such 
situation created a threat against security of the region. In response, Shanghai 
Cooperation Organization was established in 2001 as a result of the attempt 
initiated by China and supported by Russia.6 Objectives and principles of the 
organization reflect the sensitivities of both locomotive countries.7

5	 “Организация Исламская конференция”
	 http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/dde54dd22f01755c43256a65004daaee/af8ebe3a95e9ed3843256dd5

00405aba!OpenDocument	(erişim.20.02.2010)	
6	 Akçadağ,	Emine,	“Şanghay	İşbirliği	Örgütü:	Rusya-Çin	Ortaklığı	mı,	Rekabeti	mi?”
 < http://bilgesam.net/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=640:anghay-birlii-oerguetue-

rusya-cin-ortakl-m-rekabeti-mi&catid=122:analizler-guvenlik&Itemid=147>		(25.03.2011)
7	 “Shanghai	Cooperation	Organization”, http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/sco/t57970.htm 

(Erişim:26.11.2012),	
	 Arzu	Celalifer,	“Şanghay İşbirliği Örgütü ve İran”, http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=441	(Erişim:	

12.04.2011)

Russia’s Foreign Policy Priorities 

2007 Munich Security Conference was an important sign that there would be 
fundamental changes in Russian foreign policy.1 Indicating that a unipolar world 
was impossible, Putin also diplomatically challenged global actors. Russia was 
not the Russia in 1990s anymore and the system could not be shaped by one 
single actor. International law had to be above all the countries, but NATO was 
not above United Nations. The ones who teach democracy to the world had to 
do what the democracy requires first. It would not be difficult to forecast the 
direction of Russian foreign policy after such reaction.2 

Expressing that he does not accept a unipolar world system, Putin recognizes 
his country as a global power rather than a regional power. Attempting to fulfill 
the requirements of being a global power, Russia also organizes its foreign 
policy accordingly. The fact that the country was mentioned as “new Russia” in 
2008 Russian Foreign Policy Concept3 indicates the change which occurred in 
both the perspective on global system and the perspective of Russian decision 
makers on their countries. Russia, which redefined its identity and foreign policy 
and quickly concluded its domestic reforms, claims to be one of the centers 
of newly established multipolar world and this claim indicates an important 
foreign policy priority. 

One of the Russian foreign policy priorities is to establish circles of security. 
Matters such as border related problems with Japan in Pacific, land and border 
related problems with China in South Asia, fight against separatist movements 
and land related problems in Caucasia, only allow for existence of those countries 
with common coasts in Black Sea, enlargement of NATO in East Europe, and 
Afghanistan issue are becoming primary subjects of foreign policy. 

Disarmament is also one of the foreign policy priorities of Russia. Finally, 
decrease in the amount of nuclear weapons with USA is a requirement of 
this policy. According to 2011 assessment report of Stockholm International 
Peace Research Institute, rate of armament in the world is increasing. Another 
important point is that the first five countries (India, South Korea, Pakistan, 
China and Singapore) with the highest armament rate are in Asia.4 On the other 
hand, Russia, which is the second biggest arms exporter in the world, adopts 
disarmament as a foreign policy priority. Russian decision-makers, who have 
Soviet experience, support disarmament in the world, especially in its region, 
while they find it important to remain dominant in weapons technology at 

1 Сергей	 Ястржембский,	 “Господа,	 Россия	 вернулась!”,	 http://www.rg.ru/2007/02/22/yastrgemsky.html 
(erişim	27.11.2012) 

2	 Bila,	Fikret,	“Putin’in	Tarihi	Çıkışı”,	http://www.milliyet.com.tr/2007/02/11/yazar/bila.html 
(erişim:15.11.2012)	

3	 “Концепция внешней политики Российской Федерации”
	 http://kremlin.ru/acts/785	(erişim:20.07.2011)	
4 “Silahlanma	 Yarışına	 Devam:	 SIPRI-2012	 Raporu	 Açıklandı”,	 http://www.turksam.org/tr/a2627.html 

(erişim:25.11.2012)	
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relations with USA coupled with its tense relations with India, brings about 
the Russia-Japan convergence. Despite its legal war status with Japan, Russia 
wishes to resolve the border and land disputes between two countries in order 
to ensure co-operation and friendship. 

We should also remember that the great powers in Asia have developed 
considerable dependency relations with each other. The mutual military, 
political, economical and cultural dependency relations of Russia-India, Russia-
China, Russia-Japan and other countries between each other make the power 
struggle even more intricate. 

When we consider SAO along with BRIC, we can say that Russia has a significant 
elbow room in Asia. This is because both SAO and BRIC consist of developing 
nations which are influential in their respective regions and constitute a 
significant portion of the world economy.13 And their political influence grows 
in parallel with their power in the decision mechanisms of UN and various 
international organizations. Therefore, SAO is an important foreign policy 
instrument of Russia in Asia due to its economical power, military capacity, its 
place in the global organizations and its cultural power. 

China and Russia have created a compatible co-operation field due to similar 
approaches such as their USA hostility, their aim for multi-polarity, similar mutual 
interests and a common threat perception. However, it must still be mentioned 
that the organization does have some weaknesses. The most prominent of these 
is their different expectations from the organization due to the fact that these 
two locomotive nations of the organization have different priorities in their 
foreign policies. While China highlights the economical and cultural aspects of 
the organization, Russia prioritizes its military and economical aspects.14 A similar 
difference of approach is also seen in the growth policy of the organization. While 
China doesn’t take kindly to the membership of India, Iran and Pakistan to the 
organization, Russia argues that these countries should join the organization. 
In addition, these two countries are natural rivals with each other. The military 
growth of the China is identified as an element of threat in Russian security 
doctrine. On the other hand, China wishes to terminate its military dependency to 
Russia and diversify its energy suppliers. Due to the nature of their relations and 
foreign policies, these two partners are, at the same, two natural rivals.

Russia tries to turn other regional organizations into instruments similar to SAO, 
which Russia considers as an instrument of its Asian policy. Even though SAO 
contains both economical and military dimensions, Russia reinforces its Asian 
policy with other military and economical organizations such as BRIC and CSTO.

13 Grant	Thornton,	Internatıonal	Busıness	Report,	2012.
	 http://www.internationalbusinessreport.com/files/ibr2012%20-%20bric%20focus%20master.pdf (Erişim:	

02.12.2012)
14 Стефен Арис, (2008), “Российско-китайские отношения через призму ШОС”, Russie.Nei.Visions, 

N. 34.S.16.

Keeping USA out of the region, which is one of the priorities of Russia’s Asian 
policy, is also one of the main starting points of the organization. The instrument 
for this is the Anti-Terror Agency, whose purpose is to coordinate the fight 
against terror, separatist movements and extremist groups in the region. In this 
sense, the military exercises8 that are performed to reinforce the military co-
operation and improve the capability to do joint operations, also improve the 
hard power of the organization. And this follows a parallel path with the foreign 
policies of Russia. 

On the other hand, striving to rule out the financial assets of USA in the region 
with the economical dimension of the organization, Russia wants to create a 
position in the power balance of Asia that favors itself.9 SAO exceedingly uses 
economical tools in order to prevent this and shape the region in accordance 
with its interests. Especially the fact that China provides the financing for the 
permanent bodies of the organization,10 complies with the policy of Russia in 
that direction. 

Representing almost half of the world population, and 70% of the Asia continent, 
the organization continues to gain strength due to its market power and its 
position at UN.11 Vladimir Putin, the head of state of the Russian Nation, points 
out the increasing importance of the organization and emphasizes that the 
total population of member and observer nations exceeds three billions and, 
therefore, the decisions made by the organization shall influence the world.12 
This is a statement that clearly shows the expectations of Russia from SAO. 

The opposing of Asian sovereignty by the great powers, which is one of the 
main approaches of Russia’s Asian policy, would be possible to an extent with 
SAO, because SAO shall eliminate border disputes, terror movements, separatist 
movements that might occur in the region using its own capabilities. In this 
regard, an international intervention shall not be needed in order to resolve 
regional conflicts that might arise. Moreover, the Asian policy of China shall be 
kept under surveillance in a sense. Additionally, India is also in the region as 
potential contender and an important element of the power balance. For this 
reason, it is important to survey it under the umbrella of SAO. In the power 
struggle of multi-dimensional Asia, Russia both wants to protect its relations 
with India and wishes to compete with USA and China in this field. China’s close 

8	 Kamalov,	 İlyas,	 (2011)	“Rusya’nın	Orta	Asya	Politikaları”	Hoca	Ahmet	Yesevi	Uluslararası	Türk-Kazak	
Üniversitesi,		İnceleme	Araştırma	Dizisi,	Yayın	No.	2,	S.40,	Ankara.

9	 Эван	Файгенбаум,	“Шанхайская	Организация	Сотрудничества	И	Будущее	Центральной	Азии”	
	 http://www.globalaffairs.ru/number/n_9965	(05.08.2010)
10	 Ekrem,	Nuraniye	Hidayet,	“Orta	Asya’da	Güç	Dengeleri:	Şanghay	İşbirliği	Örgütü	Başbakanlar	Toplantısı	

Sonrası”
	 http://www.turksam.org/tr/a614.html	(Erişim:	09.04.2011)
11 Джошуа	 Кучера, “Рост Популярности Шанхайской Организации Сотрудничества Тревожит 

Правозащитников”   http://russian.eurasianet.org/node/58615	(Erişim:	05.05.2011)
12 Kamalov,	İlyas,	“Yükselen	Güç	Şanghay	İşbirliği	Örgütü	ve	Genişleme	Politikası”
	 http://www.populertarih.com/yukselen-guc-sanghay-isbirligi-orgutu-ve-genisleme-politikasi/	(Erişim:	

25.03.2011)
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Evaluation

The priorities of Russian foreign policy and Asian policy show that Russia is the 
source of both safety and insecurity in the Black Sea.

The Black Sea is a region which is closely related to Russian national security. It 
can remain as a secure basin as long as it is not a playfield for foreign powers, 
if we admit that other variables are stable. However, outer players’ struggle 
to survive in this region causes Russia to be more aggressive in foreign policy 
and so it affects the security of this basin negatively. Russia put forward that it 
follows all developments which take place in the Black Sea Basin and that it does 
not hesitate to generate a reaction.

The border related countries like Ukraine and Georgia have problematic relations with 
Russia and it, undoubtedly, threatens the security of the basin. The tension, especially 
in the region of Caucasia, effects the safety of basin. We saw its last instance in 2008. 
Similarly, the gas crisis with Ukraine in 2009 is another instance to be given.

We can state that Russia’s gains in Asia are inversely proportional to the safety 
of the basin. If Russia creates a secure field and collaboration, it can allocate 
more foreign policy resource to increase its efficiency in the Black Sea. When it 
is considered both its creating military room for maneuver and its presenting 
transportation facilities and gains. It can be predicted the Black Sea will witness 
Russia’s struggle to be active.

Concordantly, the sharing of the Caspian Sea is a closely connected matter with 
the safety of the Black Sea Basin. Russia will not tolerate the sharing of Caspian 
through legal means. According to international law Russia will need to get 
very little share from the sharing. If the Works of Foreign Heritage Preservation 
Commission that was founded after Soviet are remembered it will not be difficult 
to perceive how Russia will assume an attitude in this sharing.

There is a claim that Russia’s organizations like SCO or CSTO which Russia can use 
as a military means in the foreign policy will bring military polarization with them 
but for now it is regarded as a long shot. Central Asia Countries are reluctant about 
taking part in the military polarization and they see it as disadvantageous to their 
own independence. In addition to this, China does not want to see ŞİÖ as a military 
construction for now. These are the bases that will rebut the claims. However , it is 
a fact that SCO and CSTO are significant means for Russia’s Asia Policy.

Today, the Black Sea which does not take up the agenda of international relations 
very often will be an area which is a particular concern not only to the safety of 
the region but also to the safety of international system. The success of Russia’s 
Asia Policy about the control of energy resources and power struggle will bring 
up the Black Sea Basin that has serious competition and conflict fields to the 
agenda of international relations.

Russia’s Black Sea Policy and the Safety of the Basin

The Black Sea Basin has undergone radical changes after the Soviets withdrew 
from the stage of history. The Black Sea which has an increase in the number of its 
border related has become one of the areas in which the competition is strongly 
felt in terms of military, politic and economy. However, its global, political and 
economical significance remains in the 20th year of the 21st century due to 
interrelated jeo-economic and jeo-politic reasons.

Russia follows every developments that take place in the Black Sea Basin closely. 
This basin that forms the substantial part of the Russian safety ring is a competition 
area for global agents. Russia has paid attention to take part in every enterprise 
especially about maritime safety as in Black Sea Naval Cooperation Task Group 
and Black Sea Harmonization Operation.  “New” Russia has put forward to have 
its position in the political, economical and military competition that would occur 
in the area absolutely through the war with Georgia in 2008. The reaction which 
Russia interacted in the presence of Ukraine’s, Georgia’s, Caucasus’ and NATO’s 
efforts to include the Black Sea in its scope shows that the Black Sea Region is 
actually inconsistent and lack of safety. The USA-EU alliance’s efforts to enter the 
area and Russia’s powerful resistance against these efforts has turned the area into 
a playfield of the power policy. Under these circumstances, the Black Sea Basin 
has a potential of unsteadiness in parallel with the efforts of off-site players to be 
active or the efforts of border related to increase their activities.

The military balance in the area is such as to support Russia and Turkey. Preserving 
this case is an important factor that will provide security of the Black Sea. Keep 
in mind that border related governments had dependency intercourse with 
each other but in this intercourse Russia is in a more advantageous position. The 
dimension dominating Russia’s relations with the countries which take place 
in these basins consists of political and economical pressure, confrontational 
approach and energy dependence. Its most significant reason is undoubtedly 
the desire to keep the area under the control.

Clearly, Russia, as an agent that concerns with the safety of the Black Sea closely 
has paid attention to cooperation atmosphere as well which is developed by 
means of BSEC. Russia who has an opportunity to develop a common policy 
with the countries in which it both cooperates and competes via BSEC regards 
it as a lever to be active in the Black Sea Basin. Russia does not hesitate to use 
strict elements of power and has claimed clearly that it will use its nuclear power 
if required. Ironically, Russia is both the guarantor and the threat for the safety 
of the Black Sea.
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Olga DOROKHINA*

WINTER OLYMPIC GAMES 2014:
THREAT TO INTERNATIONAL SECURITY 
OR RESOURCE FOR STABILITY?

General tendency: devaluation of the Olympic principle of truce

One of the ancient Olympic principles is the principle of truce. The truce was 
announced during the games in Ancient Greece. In 1992 Year the International 
Olympic Committee decided to restore this tradition and applied to all states 
with the appeal to follow the truce. 

In 25 October 1993 the UN General Assembly adopted resolution 48/11 where it 
applies to all states “to observe the Olympic Truce from the seventh day before 
the opening to the seventh day following the closing of each Olympic Games”.

Whether we like it or not, sports and politics are connected with each other, 
and mega sporting events, especially such as the Olympic Games have become 
tools for expressing the attitude towards a particular political situation. And this 
applies to the whole process - from the moment of the preparation of bids for 
participation, announcements of the winners, preparations for the hosting of 
games themselves, etc. Olympics attract worldwide attention. Thus, competition 
between athletes turns to the competition between states. In reality, the Olympic 
Games and other mega sporting events turn to the subject of the conflict.
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momentum for the Georgia and the Russia to combat this threat. It is logical that 
both parties in this case should to be interested in stabilizing the situation in the 
region and provide maximum assistance to the peace process, finally giving up 
quazi-peacemaking formats. Georgia and Russia had a great chance to establish 
a joint international program for settlement of the Abkhaz conflict.

However, these chances were not used, and the situation has only deteriorated.

Military activities in August 2008 began precisely on the eve of the Beijing 
Olympics. The first decision of the Georgian team was to leave the game as 
a sign of protest, but after consultations they decided to stay and continue 
competition for the honor of the country.

The statement from the National Olympic Committee of Georgia with a request 
to move the venue of the Olympic Games in Sochi to another country was 
prepared in November 2008.

In November 2010, the members of Parliament of Georgia voted against the 
Olympic Winter Games 2014 in Sochi. They also stressed on the necessity to 
move the Olympics to another country. According to the former Chairman of the 
Parliamentary Commission on Territorial Integrity of Georgia Shota Malashkhia 
Georgian policy towards olypmics in Sochi should be based on three factors: 
environmental, historical, and security. Not hoping for a reaction from the IOC, 
he did not excluded that Georgia could be supported by EU countries that 
continually express their support for the sovereignty and territorial integrity of 
Georgia and criticized Russia’s policy.

Olympics theme and participation or non-participation in it came back in the 
spotlight after the parliamentary elections in October 2012. Prime Minister 
Bidzina Ivanishvili said on October 16 that it  is “necessary” for Georgia to take 
part in the Olympic Games in Sochi in 2014, also he said that “on the other hand, 
we, as a neighbor,  will do everything that the Olympics would be conducted 
peacefully and without any incidents”.

The reaction of officials including the opposition and experts followed 
the announcement. The Minister of Foreign Affairs of Georgia Mrs. Maya 
Pandzhikidze noted that this statement should be considered in the overall 
context of interaction channels with the Russian Federation, in the situation 
of a break off diplomatic relations. Variety of channels of communication is an 
important prerequisite for starting the process of normalization of relations.

Part of experts considers that the statement was kind of a political message, 
which shows a willingness to renew the Georgian-Russian dialogue. Others 
recommend to refrain from making a decision until countries - leaders in winter 
sports - will annonce thier decision.

Perception in Georgia the Olympic Games in Sochi

Among the candidates to hold the Winter Olympic Games in 2014 besides Sochi 
also participated Borjomi - Georgian winter resort. Despite of the small chance 
to win, the fact of participation in the Olympic bid of the small resort town was 
considered not just in the context of sports, but also in the context of an overall 
campaign of transformation of the country, the continuation of an economic 
and political development of Georgia. The Borjomi application was prepared 
by National Olympic Committee of Georgia, headed at that time by Badri 
Patarkatsishvili. The President of Georgia, announcing the Borjomi application, 
said that this international sporting event “represents a possibility of a forum, 
which could contribute to conflict resolution and peace”.

Despite the tension in the Georgian-Russian relations, the win of Sochi was quite 
positively accepted at the time on the official level in Georgia.

Experts note that Georgia had possibility to block the win of Sochi. It was possible 
to state at a high level that on the territory of Abkhazia there took place ethnic 
cleansing, which led to massive civilian casualties as well as forced displacement 
of about three hundred thousands of internally displaced persons.  All this 
happened with support of Russian authorities. Taking into account the fact that 
Sochi won by a difference of only 2-4 vote (according to various sources), it was 
possible to compete for these votes. 

But in 2007 Georgian President even congratulated Putin personally, saying that 
hosting of Olympics’ in Sochi will be a major impetus for the development of the 
Caucasus region. A few hours before the official announcements of Sochi as the 
Olympic city, Georgian President Mikheil Saakashvili reiterated his full support 
to the proposal of Russia to host the games in Sochi.

At that time, the Executive Director of the “Open Society – Georgia” David 
Darchiashvili said that it is “an important event for the international community. 
It is not Russian event and the international community will actually expect that 
the places where the Olympics will be held would become less conflicting”.

Just a month before the outbreak of hostilities in August 2008, President Saakshvili 
launched an initiative to set up a joint committee with the Russian Federation, 
which will provide a safe environment for the Sochi Winter Olympics in 2014. 

In February 2012 he mentioned again: “We openly and with great enthusiasm at 
the political level supported the Olympics is in Sochi. Because, I was thinking - it 
would allow us to avoid the negative trends that were already quite evident in 
Abkhazia”. 

Holding such a mega event in the South Caucasus would contribute to peace 
and stability of the region. The threat of terrorism had created additional 
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Putin”. The decision of the International Olympic Committee to hold the Winter 
Olympics in Sochi in 2014 is a significant symbolic success for Russia which 
could be developed in future. Critics of Putin express worries that Olympics in 
Sochi will be certain “legitimization of the Moscow’s policy in the Caucasus as 
well as legitimization crimes, outrages and impunity.

Challenges for the Olympic Games

•	 The economic and environmental factors (there was implied influence of 
building of Olympic infrastructure on ecological situation, especially in 
Abkhazia);

•	 Historical factor (few decades there is the problem of genocide and 
repatriation of Circassian who consider Sochi as their historical mother land 
and protest again conducting Olympic games on the land where in the past 
there was bloodshed, genocide, and mass deportation).

•	 Security factor (terrorist attacks (with participation of suicide bombers) 
continue to take place in the North Caucasus, turn the issue of ensuring of 
security for the Olympic Games to serious headache for Moscow).

Huge investments are allocated for the project “Sochi-2014”. Russia has officially 
announced that the Olympics would cost about $12.58 billion, but experts 
suppose that the total cost of the Winter Olympic Games in Sochi will reach $47 
billion. They also mentioned that it is one of the most corrupt projects of recent 
years in Russia. Olympic venues will be concentrated in the region where their 
further the effective use is under question. 

Such companies as “Rosneft”, “Megafon” and “Rostelecom” are among the 
sponsors. Representative of Triumph Media Group in CIS and Eastern Europe 
Maxim Beletski, underlines that for most Russian companies the Olympic 
sponsorship is “an opportunity to lobby their interests on the governmental and 
business levels.

Some experts point to an unofficial ban for participation of companies from the 
North Caucasus in the tenders for construction work in Sochi. “Apparently, due 
to fear of penetration of terrorists workers from other autonomous regions will 
not be involved in the construction of the Olympic facilities. As it was mentioned 
above, the Olympic Games should emphasize return of Russia to its superpower 
status. 

Environmental factor

Participation of Sochi in the bid to host the Winter Olympic Games 2014 was 
opposed first of all by environmental specialists as the application included 
construction of sports facilities on the preserved areas. In 2006 the RF branch of 
Greenpeace started the litigation with the Government of RF on the legality of 
projects for the development of Sochi ski resorts.

Some experts assessed this as an unacceptable fact, according to them 
“participation of official Georgian delegation at the Olympic Games in Sochi 
is nothing but ignoring the fact of occupation of Abkhazia and the Tskhinvali 
region. This essentially means the de facto recognition of Abkhazia as an 
independent state”.

On 24th of December, 2012 it was announced that sportsmen form Georgia wil 
participate in Olympic Games in Sochi.

Perception of the Olympic Games in Abkhazia

In general Olympic Games in Sochi are accepted enough positively in Abkhazia. 
According to some experts for Abkhazia it is “as a unique time that maintains 
Abkhazia in the spotlight and thereby opens a window for its “de-isolation” 
strategy”. 

There is hope to attract attention of tourists who will come for Olympics as well as 
journalists who will cover problems of Abkhazia in mass media. The Games also 
represent good opportunity for additional incomes for local population. Though 
there is some conflict of interests. De-facto authorities in Abkhazia are trying to 
invite ethnic Abkhazians living abroad to return to their homeland. Among them 
there are many opponents of the conducting of Olympics in Sochi. Analysts mention 
that there are “fears in Abkhazia that after the 2014 Olympics, inter¬national interest 
in the region’s fate will recede, leav¬ing Sukhumi one-to-one with Moscow, which, 
while upholding de jure Abkhazia’s independence will effec¬tively hamper any 
efforts to assert de facto statehood absorbing it (as Moscow did many times in 
relations with its “client-entities”) into the “Russian world””.

Moscow’s ambitions on the Sochi Olympics

In mass media and reports of experts there could be found a question why as 
an applicant for the Olympic Winter Games, Russia put forward Sochi as it is a 
southern resort town. But it was not the first attempt to present Sochi. 

In 1993 Sochi was presented for the first to host the Winter Olympic Games in 2002. 
There also was an attempt to present Sochi to host the Summer Olympic Games in 
2008. The newspaper “Kommersant” notes that in spring 2005 the idea to propose 
Sochi for hosting Olympic Games in 2014 was proposed by the president of 
“InterRos” Vladimir Potanin. This idea was supported by President Vladimir Putin, 
who was personally involved in lobbying of the event. On the official level there 
are taken some measures for preventing boycott of the 2014 Olympics in Sochi. In 
particular, Ministry of Foreign Affairs of RF is going to explain the position of the 
country underling that “politics does not have place during the Olympics”.

Today the Olympics 2014 are directly associated with the name of the President 
of Russia Putin: “Games  are an important project for prestige of the president 
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The issue is connected with the problem of repatriation of Chercessians to their 
homelands and Russian authorities are trying to prevent this or at least not give 
a massive character.

Terrorist threat

Ensuring of security at the Olympics in Sochi turns into a serious headache 
for Moscow considering the terrorist attacks, including suicide bombings that 
continue to occur in the North Caucasus.

What measures is taking Moscow to ensure the safety of Olympic Games? First 
of all it is a huge investment into security. The Russian government intends to 
spend about 1.4 billion Euros to ensure the safety of the Olympic Games, which 
is of strategic importance for the image of the country.

Construction of Olympic facilities is under constant supervision. Transportation 
facilities on construction sites are checked with metal detectors and X-ray 
scanners. According to the governor of the Krasnodar Territory Alexander 
Tkachev the program “Safe City” is in the process of implementation.  As part 
of the program, all public places and streets are equipped with video cameras. 
In some cities (currently in Krasnodar, Novorossiysk, Armavir, Anapa) are 
established situational centers where controllers monitor situation through 
screens. In April 2012 Tkachev also said that regular anti-terrorism exercises will 
take place at Olympic venues in Sochi.

Special Forces of Black Sea Fleet and South Military District will be deployed in 
the area and have task to ensure security at the Olympics. These military units 
will be in a constant military readiness to counter terrorist threats. Russia plans 
to increase its naval groups and is already active on the modernization of arsenal 
of border guards.

Russia has been actively promoting the informational propaganda to create 
the image of Georgia as a country of terrorism. The theme of the “Georgian 
terrorism” has been intensified in the context of the Olympic Games in Sochi. 
Russian officials have repeatedly accused Georgia of preparing terrorist attacks 
or sabotage of the Olympics. Such a situation was before the outbreak of military 
activities in August 2008. A series of terrorist attacks in Abkhazia and explosion 
of a house in Sochi took place at that period. 

In February 2011, after a series of attacks in Kabardino-Balkaria, former President 
of Russia Medvedev demanded to ensure security of the 2014 Olympics in 
Sochi and to protect it from any provocation, from side of Georgia as well. In 
this connection President of Georgia Mikhail Saakashvili, publicly stated several 
times that Georgia represents “zero threat to the Olympic Games”.

Experts on protection of environment claim that the project of Sochi Olympics 
and related construction works is the worst project in the modern history of 
Russia from the ecological point of view. According to them ecological system is 
damaged on-site construction as well as beyond. 

In particular, the ecosystem of the largest river of Sochi Mzymta is destroyed. 
The environment of the area of Krasnaya Polyana is damaged as most of the 
mineral springs located here are paved with asphalt.  The reconstruction works 
in Sochi National Park are conducting with violations as well.

Even in 2010, Georgian officials have raised the issue that the removal of 
construction materials (sand and gravel) from Abkhazia to the construction sites 
in Sochi could lead to the environmental disaster. 

The next appeal to the international community the Ministry of Foreign Affairs 
of Georgia issued at the end of 2011, when the export of “inert materials” from 
Abkhazia for the construction of Olympic facilities in Sochi was renewed. 
The appeal was asking to give proper assessment of the “illegal” and not 
corresponding with the “Olympic principles” actions of Russia and to take all 
necessary steps to stop them”.  

But not only ecological experts and politicians in Georgia have concern about 
the removal of inert materials. The scale of the Olympic construction requires a 
large amount of inert materials and in this respect a lot of hope was expected 
from Abkhazia. The export of construction materials from Abkhazia began 
in 2009 and stopped in 2011. According to the media one of the reasons of 
suspension was that “OlympStroy” did not pay to suppliers of inert materials.

At the end of 2011, the President of the de-facto Republic Abkhazia Alexander 
Ankvab said that Abkhazia can only give 2 million cubic meters of inert materials 
per year. He noted that, supply of building materials for the construction of 
Olympic facilities in Sochi is only possible from the area of the river Kodori 
without damage to the environment of Abkhazia, as this river does not form 
the sea beach. 

Ankvab also said he would not allow that rivers Psou, Bzyb, and Gumista turn 
into industrial sites. The leader of the de facto authorities of Abkhazia also stated 
that transportation can be conducted only by railway.

Circassian issue 

Circassian problem is another challenge for the Olympics and is directly 
connected with the security of the Olympic Games. Ciracssians organizations 
abroad underline that Sochi is their traditional home land and protest against 
a mega sporting event to be conducted in the place where massacre and 
deportation of Circassians by Tsarist Russia took place in the 19th century.
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Москва	 не	 допустит	 возвращения	 сирийских	 абхазов	 и	 черкесов	 на	 историческую	
родину,	 07.03.2012,	 http://rus.expertclub.ge/portal/cnid__11252/alias__Expertclub/lang__
ru/tabid__2546/default.aspx 

Об	 освещении	 западными	 СМИ	 процесса	 подготовки	 к	 сочинской	 олимпиаде	 и	
«черкесского	 вопроса»,	 (сентябрь-ноябрь,	 2011),	 Арешев	 Андрей,	 http://bs-kavkaz.
org/2011/11/ob-osveschenii-zapadnymi-smi-cherkesskogo-voprosa-sent-noj-2011/ 

Новости\Боржоми-2014:	 грузинская	 мечта	 размером	 с	 Олимпиаду,	 26	 Апреля	
2006,	 http://www.ski.ru/az/news/post/borzhomi-2014-gruzinskaya-mechta-razmerom-s-
olimpiadu/ 

Олимпиада	становится	бесценной:	инвестиции	в	Сочи-2014	могут	вырасти	в	разы,	2	
июля	2010	г.,	http://www.newsru.com/finance/02jul2010/sochi.html 

Кто	вкладывает	деньги	в	Сочи	и	кто	—	зарабатывает	на	Олимпиаде	и	пиарится	на	ней,	

Алексей	Полухин,	«Новая	газета»,	16.09.2011,	Игры	миллиардов

Кто	и	сколько	инвестирует	в	Сочи,	http://orlasse365.ru/1396179.php 

1,4	 млрд	 евро	 на	 безопасность	 Олимпиады	 в	 Сочи(“Le	 Matin.ma”,	 Марокко),	
19/02/2012,	http://inosmi.ru/Le_Matin_ma/20120220/186417978.html 

Сочи,	столица	олимпийской	беды(«Radio	Free	Europe	/	Radio	Liberty»,	США),	Любовь	
Чижова,	http://inosmi.ru/economic/20120117/183213437.html 

Директор	 ФСБ	 РФ:	 На	 юге	 требуется	 наращивать	 усилия	 по	 нейтрализации	 угроз	
террористов,	http://www.livekuban.ru/node/468223 

В	 Сочи	 на	 олимпийских	 объектах	 антитеррористические	 учения	 будут	 проходить	
регулярно,	http://www.livekuban.ru/node/463458 

Обеспечить	безопасность	Сочи	–	задача	олимпийской	сложности,04/03/2012,	Молли	
Корсо,	(«Business	New	Europe»,	Великобритания)
http://circassiancenter.org/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%
D1%8F/4116.html 

Россия	 увеличит	 свою	 морскую	 группировку	 для	 обеспечения	 безопасности	
Олимпиады	в	Сочи,	22	Мая	2012,	http://vestikavkaza.ru/news/politika/army/58450.html 

Как	убивают	Сочи,	Сергей	Митрохин	лидер	партии	«Яблоко»,	http://echo.msk.ru/blog/
sergei_mitrohin/884998-echo/ 

Каждому	свое,	Артур	Бороков,	http://kavpolit.com/kazhdomu-svoe/ 

Олимпийские	взрывы,	Росбалт,	16/05/2012,	Ирина	Джорбенадзе,	http://www.rosbalt.ru/
exussr/2012/05/16/981685.html 

Насколько	 безопасно	 проведение	 Олимпиады-2014	 в	 Сочи?	 Политика,	 Андрей	
Епифанцев,	политолог,	обозреватель	газеты	«Ноев	Ковчег»,	№	6	 (165)	Март	 (16-31)	
2011	года,		http://www.noev-kovcheg.ru/mag/2011-06/2465.html 

“Creating “physical threat” to the 2014 Sochi games “is neither in our plans 
nor in our capability,” - said the president of Georgia, Mikhail Saakashvili, in an 
interview to PIK TV channel.

Experts in Georgia believe that the Kremlin is trying once again to show the 
West that Russia is taking measures against “dangers coming from Georgia”. 
And in order to  ensure the security “of the Sochi Olympics Russia is “forced 
to significantly increase the number of special operations detachments in 
Abkhazia, and to take action to establish the same police regime which acts in 
the North Caucasus”.  Moreover, Moscow is trying to increase the pressure on 
Tbilisi and completely shut the administrative border between Abkhazia and 
Samegrelo.

The more the territory adjacent to the Sochi area will be under control (especially 
in the Abkhazia) then the Olympic Games will be more secure. 

Thus we can say that there is equal danger of terrorism as well as of imitation of 
terrorism, and the annexation of Georgia continues, this time under the pretext 
of sports of international importance.
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*		 Azerbaycan	 Cumhuriyeti,	 Devlet	 Başkanlığına	 Bağlı	 Devlet	 İdarecilik	 Akademisi,	 Siyasi	 Araştırmalar	
Enstitüsü	Uzmanı,	Azerbaycan.		

Aygün ASKERZADE*

DEĞİŞEN VE DÖNÜŞEN
KARADENİZ BÖLGESİ VE GÜVENLİĞİ

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Soğuk Savaşın sona ermesi dünya geopoliti-
ginde yeni bir dönemin temelini koymuştur. Hiç kuşkusuz  XX. yüzyılın sonlarına 
doğru gelişen bu olaylar  Karadeniz Bölgesine de etkilerini göstermiştir.  Yeni  
oluşan bu dönemde Karadeniz Bölgesinde  güvenliğin sağlanması ve işbirliği-
nin geliştirilmesi için Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Karadeniz Deniz 
İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEFOR), Karadeniz Uyumu Harekatı (KUH) gibi yeni 
yapılanmalar oluşturulmuştur.  Bu calışmada, Karadeniz’in Jeo-politik ve Jeo-
stratejik önemi, KEİ, BLACKSEFOR, KUH gibi yapılanmaların bölge güvenliğine 
mevcut ve olası etkileri incelenecektir.

Anahtar kelimeler:  Uluslararası ilişkiler, Karadeniz Bölgesi, Güvenlik, Jeopolitik, 
Strateji.

Giriş

SSCB’nin dağılması ve Soğuk Savas’ın sona ermesi uluslararası iliskilerde onemli 
siyasi gelişmelere sebep olmuştur.  Bu siyasi gelışmelere ornek olarak iki kutuplu 
dunya düzeninden tek kutupluluğa doğru gecişi, bağmsız devletlerin  yaranma-
sını, küresellesme olgusunun yeryüzünün her köşesini etki altına almasını  ve 
diğerlerini göstermek olar. Hiç kuşkusuz bu gelişmeler jeo-politik açıdan önemli 
bir alanı kapsayan Karadeniz bölgesine de etkisiz kalmamıştır. Bu bölge Avrupa 

М.	 Саакашвили:	 Грузия	 представляет	 нулевую	 угрозу	 для	 Олимпиады	 в	 Сочи,	
25/02/2011,	http://kavkasia.net/interview/article/1298668508.php 

Сочинская	Олимпиада	–	реальные	угрозы(«Кавказский	дневник»,	Грузия),	Ираклий	
Маргвелашвили,	РИА	Новости,	02/11/2011

Не	 будет	 ли	 жаркой	 олимпийская	 зима?,	 30.05.2012,	 http://i-news.kz/
news/2012/05/30/6437166.html 

The	consequences	of	 the	war	between	Georgia	 and	Russia,	Resolution	1633	 (2008),	The	
Parliamentary	 Assembly,	 Council	 of	 Europe,	 http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/
Documents/AdoptedText/ta08/ERES1633.htm 

The	 Olympic	 Games	 in	 Sochi:	 Infrastructural	 and	 Security	 Challenges,	 Valery	 Dzutsev,	
Maryland,	 Russian	 Analytical	 Digest,	 No.	 95,	 6	 April	 2011,	 http://www.css.ethz.ch/
publications/pdfs/RAD-95-5-8.pdf 

Georgia	and	the	Sochi	Olympic	Games,	Molly	Corso,	Caucasus	Analytical	Digest	No.	32,	5	
December	2011,	Tbilisi,	http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CAD-32-5-7.pdf 

The	North	Caucasus:	Bone	of	Contention	or	a	Basis	for	Russian–Georgian	Cooperation?,	
Paata	Zakareishvili,	Tbilisi	Caucasus	Analytical	Digest,	No.	27,	27	May	2011

The	 2014	 Winter	 Olympic	 Games	 in	 Sochi:	 Implications	 for	 the	 Caucasus,	 Stanislav	
Secrieru,	Bucharest,	caucasus	analytical	digest	19/10,	No.	19	13	August	2010,	http://www.
css.ethz.ch/publications/pdfs/CAD-19.pdf 
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zamanla siyasal platforma yayılması ve bölge barışı ve güvenliğinin sağlanması 
da amaçlanmıştır. KEİ’nin kuruluş deklarasyonunun çeşitli maddelerinde belirtil-
diği üzere, ekonomik işbirliği, bölgede barış ve güvenliğin tesis edilmesinin bir 
numaralı yolu olarak görülmektedir. Yukarıda yazılanlar Haziran 2004’de, yayım-
lanan “KEİ Dışişleri Bakanlarının KEİ’nin Bölgedeki Güvenlik ve İstikrara Katkısına 
İlişkin Bildirisi”nde de ifade edilmiştir.

Bölge ülkeleri arasında, ekonomik işbirliğinin ve siyasal diyalogun sağlanması 
yönünde oluşturulmuş bir platform olarak KEİ, Türkiye-Yunanistan, Ermenis-
tan-Azerbaycan ve Ukrayna-Rusya gibi ülkelerin temsilcilerini ABD ya da AB’nin 
baskısı olmadan bir araya getirmiştir. KEİ zirve toplantılarında ve çalışma grup-
larında pek çok kez bir araya gelen ülke temsilcileri, aralarındaki hassas siyasal 
ve güvenlik sorunlarına gayri resmi çerçevede değinme olanağı bulmuşlardır. 
Kuruluşundan itibaren bölgede ekonomik ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilme-
si yönünde hedef belirlemiş olan KEİ’nin, bölgedeki çatışmaları ve gerginlikleri 
engelleme veya sınırlandırma yetkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, geçen 
süre içerisinde bölgede, uluslararası alana paralel olarak, insan ve uyuşturucu 
kaçakçılığı, yasadışı göç, terörizm gibi yeni sorun alanlarının ortaya çıkmasıyla, 
KEİ, gelişmiş örgütlenmesi aracılığıyla bu sorunlara müdahale konusunda bölge 
ülkeleri arasındaki diyalogu geliştirmeye yönelmiştir 3.

Karadeniz  İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR)

Soğuk savaş süresince ilişkileri çok hassas olan NATO üyesi ülke Türkiye ile eski 
SSCB’nin parçalanmasıyla söz sahibi olmak isteyen Doğu Bloku ülkeleri ve Rus-
ya Federasyonu arasında ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliğine yönelme ve bölge-
de barışın sağlanmasına katkı sağlanması maksadıyla BLACKSEAFOR girişimi 
başlatılmıştır. Karadeniz’de çok uluslu bir deniz kuvvetinin oluşturulması fikri ilk 
olarak 1998 yılında Türkiye tarafından gündeme getirilmiştir. Bu tarihten itiba-
ren, Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu ya da kısa adıyla BLACKSEAFOR’un 
kuruluşu yönündeki çabalar, bir Türk amirali başkanlığında diplomat, deniz 
subayları ve yetkili uzmanların katılımı ile icra edilen Uzmanlar Grubu (Experts 
Group) Toplantıları ile sürdürülmüştür. Uzmanlar Grubu seviyesinde Türkiye’de 
4, Romanya’da 2, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Rusya Federasyonu’nda 
1’er kez olmak üzere toplam 10 toplantı icra edilmiştir. Toplantılar sonucunda, 
BLACKSEAFOR kuruluş sürecindeki önemli aşamalardan birisi olan ve devletlerin 
siyasi irade, kararlılık ve desteğini gösteren “Niyet Mektubu” Karadeniz’e kıyıdaş 
devletlerin büyükelçileri tarafından 28 Haziran 2000 tarihinde Ankara’da imza-
lanmıştır. Daha sonra BLACKSEAFOR girişiminin en önemli aşaması olan “Kuruluş 
Anlaşması” ise; 2 Nisan 2001 tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı’nda Karadeniz’e 
kıyıdaş devletlerin (Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Uk-
rayna ve Türkiye) Dışişleri Bakanları ve yetkilendirdikleri üst düzey temsilcileri 
tarafından imzalanmıştır4. 

3	 Koçer,	Gökhan,	 	“Karadeniz’in	Güvenliği:	Uluslararası	Yapılanmalar	ve	Türkiye”,	 	http://asosindex.com/
journal-article-abstract?id=17916#.UHcZ_VHjooU

4 http://www.dho.edu.tr/pusula/71/blackseafor.html 

ve Asya’da güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından önem taşımaktadır.  Ayrı-
ca bölgede çok sayıda mevcut etnik çatışmalar, devlet yapılanması süreçlerinin 
devam etmesi, zengin doğal kaynakların varlığı ve stratejik ulaşım ve enerji ko-
ridorlarının olması  onu  son derece önemli ve hassas bir alan olduğunu göste-
riyor. Karadeniz bölgesi ile bağlı “geniş” ve “dar” kapsamda  çeşitli tanımlamlar 
mevcuttur. Dar tanım havzanın sadece altı kıyıdaş (Bulgaristan, Romanya, Uk-
rayna, Rusya, Gürcistan ve Türkiye) devletlerini içerir. Geniş Karadeniz bölgesi  
ise aynı zamanda Moldova, Ermenistan ve Azerbaycanı da kapsıyor. Yeni  oluşan 
bu dönemde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Karadeniz Deniz İşbirliği 
Görev Grubu (BLACKSEFOR), Karadeniz Uyumu Harekatı (KUH) gibi yeni oluştu-
rulan yapılanmalar bölgesinde güvenliğini sağlanması ve işbirliğinin geliştiril-
mesine hizmet etmektedir. 

Karadeniz Ekonomik  İşbirliği Örgütü

Karadeniz Ekonomik İşbirliği ile ilgili ilk toplantı 1990 yılında Ankara’da 
Türkiye’nin girişimi ile yapılmıştır. Toplantıya Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın 
resmi temsilcileri ile birlikte, eski Sovyet ülkelerinden Azerbaycan, Gürcistan, 
Moldova ve Ermenistan dışişleri bakanlarının yardımcıları da katılmıştır. Toplan-
tıda taraflar, Türkiye tarafından hazırlanan ve önerilen işbirliğinin temel prensip-
lerini öngören taslak üzerinde çalışmışlar, sonuç bildirgesinde “Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği”nin kurulmasında anlaşmaya vardıklarını resmen açıklamışlardır. 
Daha sonra 12-13 Mart 1991 yılında Brüksel’de, 23-24 Nisan 1991’de Sofya’da 
uzmanlar düzeyinde toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda Karadeniz Ekono-
mik İşbirliğinin Örgütünün amaçları ve ilkeleri üzerinde ortak bir anlaşmaya 
varılmıştır. 11-12 Temmuz 1991 tarihlerinde yapılan toplantıda, KEİ Anlaşması 
metni üzerindeki çalışmalar sonuçlandırılarak, imzaya hazır hale getirilmiş ve 
taraflar Karadeniz Ekonomik İşbirliği konusunda belgenin Türkiye’de yapılacak 
oturumda imzalanması konusunda anlaşmışlardır. Öyle ki, Türkiye’nin öncülüğü 
ile başlanan çalışmalar sonucunda 25 Temmuz 1992 yılında  İstanbul’da yapılan 
zirve toplantısında yer alan Azerbaycan, Arnavutluk, Bulgaristan, Ermenistan, 
Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan devletleri 
Kara Deniz Ekonomik İşbirliği üzere Zirve Deklarasyonu’nu ve Bosfor beyanatını 
imzalamışdılar1   

KEİ`nin oluşturulmasında temel amaç katılan kevletler’in coğrafi yakınlığından 
ve ekonomilerinin birbirilerini tamamlayan özelliklerinden yararlanılarak ticaret, 
ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmek ve Karadeniz bölgesinin 
barış işbirliği ve istikrar bölgesine dönüştürmektir2 . 

KEİ’nin temel amacı, her ne kadar KEİ bölgesindeki devletlerde sürdürülebilir 
kalkınma için gerekli istikrarlı ekonomik ortamın yaratılmasıyla sınırlı görülse 
de, bölge ülkeleri arasında ekonomik işbirliği alanında başlayacak diyalogun, 

1 www.dpt.gov.tr
2	 www.turkcebilgi.com.
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Karadeniz Güvenliği  ve  Karadeniz Uyumu Harekati (KUH) 

Karadeniz’de güvenliği sağlama konusunda en son geliştirilen yapı, Karade-
niz Uyumu Harekatıdır.  KUH   1 mart 2004’den  Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin 1373, 1540 ve 1566 sayılı kararlarıyla uyumlu olarak Türkiye tarafın-
dan başlatılmıştı. NATO’nun Akdeniz’de devam eden “Etkin Caba Harekatı”nın 
(Operation Active Endeavour) amaçlarıyla ve hedefleriyle uyumlu olan bu uygu-
lama, Karadeniz’de belirsiz aralıklarla karakol faaliyetlerinde bulunarak yasadısı 
faaliyetlere karıştıklarından şüphe duyulan ticaret gemilerini tespit etmek ve 
izlemek amacıyla hayata gecirilmistir7.

KUH’u yürüten Türk Deniz Kuvvetleri (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı), Sahil Gü-
venlik Komutanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri 
Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer devlet kurumlarıyla 
yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Türk karasularında, Karadeniz’in uluslara-
rası sularında ve bu bölgelerin üzerindeki hava sahasında yürütülen KUH, Kara-
deniz’deki tüm kıyıdaş ülkelerin katılımına açık olmakla birlikte, başlangıcından 
2006 yılı sonuna kadar “millî” nitelik taşımıştır8 .

Amma KUH uygulaması, Karadeniz’e kıyısı olan diğer devletlere de açık bir uy-
gulamadır. Turkiye, butun kıyıdaş devletlere cağrıda bulunmuş olup bu cağrışı-
na, RF ve Ukrayna olumlu karsılık vermişlerdir. Romanya, 31 Mart 2009 tarihinde 
mutabakat metnine imza atarak KUH’ye katılım sürecini resmen başlatmıştır. 

Sonuç 

Karadeniz Bölgesi tarihten günümüze kadar çevre ülkeler için devamlı olarak 
yüksek önem taşımıştır.  Tarih boyu bu bölgeyi nezarate saklamak için sürekli sa-
vaşlar baş vermişdi. Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Soğuk Savaşın sona ermesi 
ile başlanan yeni süreç Karadeniz bölgesinde güvenliğin sağlanmasını ön plana 
çekmiştir. Üç yapılanma (KEİ, BLACKSEFOR, KUH ) çercevesinde araştırma sonucu 
olaraq belirtmeiz gerekir ki, bölgede  güvenlik ve istkrarın sağlanması tüm bölge 
devletleri açısından büyük önem taşımaktadır. Her üç kurum çerçevesinde Türki-
ye büyük girişimlerde bulunmakadır. Tüm bu yapılanmalar Karadenizin ne kadar 
hassas bir bölge oldğunu göstermektedir. 

7	 Ozarslan,	Bahadır	Bumin,	“Soguk	Savaş	Sonrası	Karadeniz’de	Güvenlik	Politİkaları	ve	Türk-Rus	İlişkile-
ri”,	http://tdae.ege.edu.tr/files/dergi_12/06.pdf 

8	 Koçer,	 Gökhan,	 “Karadeniz’in	 Güvenliği:	 Uluslararası	 Yapılanmalar	 ve	 Türkiye”	 http://asosindex.com/
journal-article-abstract?id=17916#.UHcZ_VHjooU 

Karadeniz coğrafyasındaki tek bölgesel askeri örgütlenme olan BLACKSEA-
FOR da, Türkiye’nin öncülük ettiği bir diğer oluşumdur. BLACKSEAFOR, askeri 
imkânları ve yetenekleri ile katkıları birbirinden farklı, siyasal geçmişleri de birbi-
rine pek benzemeyen kıyıdaş ülkeleri ortak bir hedef etrafında toplayan ve pek 
benzeri olmayan bir koalisyon niteliğinde olmasına karşın, üye ülkeler arasın-
da bölgesel barışın ve güvenliğin geliştirilmesine büyük katkılar sağlamaktadır. 
2004 yılı başından beri devam eden BLACKSEAFOR Siyasal İstişare Grubu ve 
BLACKSEAFOR Komutanlar toplantılarıyla elde edilen işbirliği, BLACKSEAFOR’un, 
kıyıdaş ülkeler arasında yasa dışı deniz trafiği ve asimetrik risklerle mücadelede 
kullanılabilecek uygun bir araç olduğu anlayışını daha da güçlendirmiştir.  Bu 
kapsamda, BLACKSEAFOR’un, terörizm, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı ile 
kitle imha silahlarının yayılmasına karşı deniz güvenlik operasyonlarına yönelik 
olarak kullanımı için başlatılan çalışmalar sürmektedir. 2004’den beri, Dışişleri 
Bakan Yardımcıları ve/veya Müsteşarlar düzeyinde yapılan Yüksek Seviyeli Tem-
silciler Toplantıları’nda, tüm Karadeniz kıyıdaş ülkeleri, bu çabaları destekleme 
konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. İşbirliği yaparak güvenlik ortamı-
nın iyileştirilmesi çabası, kıyıdaş ülkeler arasında var olan ve olabilecek görüş 
farklılıklarının, barışçı yollarla çözülmesine zemin hazırlayacak danışma ve gö-
rüşme fırsatları da yaratmaktadır5. 

BLACKSEAFOR  kurulduğu dönemden bu güne kadar önemli bir mesafe katet-
mistir. Basit gemicilik eğitimleri icra eden BLACKSEAFOR, zaman icinde terörle 
mücadeleye, denizde denetim harekatına ve arama eğitimlerine uzanan bir faa-
liyet programını hayata gecirmistir.  BLACKSEAFOR  kapsamında yapılan eğitim-
ler sayesinde, taraflar arasında askeri seffaflık artmıs ve tarafların deniz unsurları 
arasında askeri guç kıyaslaması imkanı ortaya cıkmıstır. Karadeniz’de ortaya cı-
kan bu uygulamanın ve dayanışmanın güçlenerek daha da basarılı olması, özel-
likle BLACKSEAFOR bünyesinde görev yapan deniz küvvetleri personelinin ve 
vatandaşı oldukları devletin sorumluluklarını yerine getirmesiyle doğru orantı-
lıdır6.

Bu anlamda, BLACKSEAFOR’un, Türkiye’nin ulusal güvenliğinin yanı sıra, bölge-
sel ve uluslararası barış ve güvenliğin geliştirilmesine de katkıda bulunan bir gi-
rişim olduğunu kabul etmek gerekir.

5	 Koçer,	Gökhan,	 “Karadeniz’in	Güvenliği:	Uluslararası	Yapılanmalar	 ve	Türkiye”,	 	 http://asosindex.com/
journal-article-abstract?id=17916#.UHcZ_VHjooU

6	 Ozarslan,	Bahadır	Bumin,	“Soguk	Savaş	Sonrası	Karadeniz’de	Güvenlik	Politikaları	ve	Türk-Rus	İlişkileri”,		
http://tdae.ege.edu.tr/files/dergi_12/06.pdf 
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Dr. Ionut PURICA*

STRUCTURAL CHANGE AND ENERGY 
VULNERABILITY RATING

When one was considering conflicts in the second half of the twentieth century 
in Europe the first thing comming to mind were the 40000 tanks of the Warshaw 
Pact ready to reach Lisbon in a short time, and the military countermeasures of 
NATO. In the mean time USSR had disappeared and after 11.Sep.2001 it became 
clear that an activity that was done by governments has been privatized: 
War is privatized. Individuals and organizations may do war on governments, 
unfortunetely with significant results. War is not the same anylonger. For 
instance, instead of bombing a strategic objective (say a refinery) for 5 hours, 
socio-economic conditions are created for it to economically decay by itself 
in five years. Its only the time constant that is different; the result is the same. 
Among the socio economic conditions are the availability and price of energy. 
Thus, energy becomes more important in the above context being also looked 
at from a security point of view, this is also stressed by the EU Directive 2008/114/
CE of Critical Infrastructures. In order to better understand the new behavior 
related to todays dynamics one needs to go beyond the usual linear thinking 
of twenty years ago and consider the benefits of using (understanding first) 
nonlinear models. We will, in what follows, make some considerations on the 
nonlinear behavior in todays conflicts (not to be understood as merely military 
ones) and pass on to a brief observation of the convergence of EU energy policy, 
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them. We are describing below the basic features of the nonlinear behavior. 
Implementing present days’ data, may result in straight forward conclusions 
about ongoing conflicts such as India-Pakistan, etc. Our suggestion is to support 
the start of a systematic activity on developing and implementing the new 
approach to present world dynamics. Fortunately we have the nonlinear models 
at hand. 

1. The butterfly effect

Volatility and variation in the word of today mark the out coming of a time 
dominated approach to dealing with the world evolution. In the traditional 
cultures of today having geographically dominated inter-correlations, new 
structures are penetrating   imbedding commercial/financial dominated cultures 
which extend planet wide. Time is manifesting itself as important through the 
occurrence of ‘second order money’ i.e. price of options and futures which do 
not relate to an asset but to the variation of that asset’s price. 

This high dynamics is allowing small changes of initial conditions in various 
processes to result in large effect consequences e.g. financial crises, terrorist 
actions - where one individual, or a small number of them, may drastically 
influence the, believed to be, rock solid system. The price to pay for the increasing 
complexity of our evolution’s sustaining structures is the larger possibility of 
‘butterfly effects’ and of their potential use by even single individuals. This is 
making sometimes one individual equal to a fully developed structure in terms 
of its momentary power to produce large consequences.

2. Parabolic effect and bifurcation

We are frequently talking about extremes but, when it is the moment to act our 
reaction is polarized toward one extreme unconsciously reducing the chances 
of the other. Take as an example the plane hijacking: what if, instead of over 
controlling the passengers for guns, every passenger would be given a loaded 
gun when boarding the plane (including the hijacker). How many hijackers 
would dare draw out a gun, in that plane, knowing they may have another 
hundred guns pointed at them instantly? Another case this time of using the 
other extreme is finding the arms status of Iraq: instead of sending people in the 
dark (undercover) a bright light was used (UN inspectors) giving the same result 
- blind the Iraqi administration into giving the information away.

Keeping in mind all the potential action ways and being able to switch among 
them as needed. No decision is final if it leads to a foreseeable disaster. This 
statement is bringing us to another second order effect in today’s world: 
changing the limits and the rules of the game. If this is done for the benefit of 
the world and of the environment it is called sustainability. Below we discuss 
the case of its perception from a risk viewpoint related to international relations.

exposed to a trend of facing a supply side driven energy situation. The paper 
ends with an analysis of the possibility to introduce an index aimed at rating 
the deviation of each member country from a potentially unique, Commission 
driven, EU energy policy that will represent a first step toward a demand side 
driven energy situation in the EU. If the financial policy of the EU has resulted 
into a real unification based on the introduction of the Euro and of a Central Bank 
for the whole EU, and if labour policy is developing toward a blue working card 
valid for the whole EU, the energy policy is only now starting to strive toward a 
unique approach. Energy was not exactly having an ‚acquis communautaire’ in 
the sense of a convergent member countries behavior. The important thing to 
also take into consideration is that in time of crises the role of governments is 
increasing and the existence of an integer that is greater than the sum of its parts, 
i.e.the EU, may represent a facility to be seriously considered by the coroprations 
in the EU economic space. The creation of a sinchronisation platform among CE 
policies and corporative ones related to energy may bring value to the situation 
of the energy systems of the EU. The market approach based on unbundling 
inside the EU, laking a coherent correlation at the governmental level (local and 
EU) may not be resilient enough to face strong government controlled energy 
suppliers both in Russia and in North Africa. With a proper rating index we 
would at least know where we stand, thus making it easier to decide response 
measures for development.

A. Nonlinear Behavior and Conflicts

The last decade of the XX-th century has witnessed new structures coming high 
on the logistic penetration curve. With this a redistribution of roles and functions 
is seen in the World dynamics which, sometime, is a surprise even to those who 
advocate it most. In 1994 in London, while discussing about the unbundling 
and privatization of the former power monopoly of England, into several power 
companies in competition on the power market, I was asked about the situation 
in Romania. My answer was that the process had also started in Romania, 
only higher up in the social structure: they started unbundling the political 
monopoly there (Communist Party), into several political companies (Parties), 
in competition on the political market (elections). The process continues in the 
economic infrastructures having reached the power sector in 1999. 

This shows that the evolution of new structures now a day is reaching sectors 
which, till now, were unthinkable: WAR IS PRIVATIZED. A function that was 
definitely thought to belong to governments, is now shown to be done by 
individuals and/or private organizations who declare (and unfortunately, as 11th 
of September 2001 had shown, make) war to governments. 

There is a nonlinear world out there, totally different from the linear evolution 
of the fifties and the sixties. To understand this behavior, one must extend the 
traditional view and devise new models and parameters which should make 
prediction of crises/conflicts possible and suggest the ways to avoid or solve 
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to be smaller such as to allow more to live in the finite space of the planet 
thus, solving the demographic problem. Our technologies will follow us into 
the smaller world through the mechatronics and nano-technologies that start 
to develop now. Or, alternatively, are we going to act in time prolonging our 
lives enough to colonize the universe. Other scenarios are possible but we will 
probably have to wait for the next 400 years too see the result.

5. Spontaneous structure formation

The above topics were raised to make an important point i.e. that along with 
the structures on the main stream line there are other structures occurring 
in parallel. Family type organizations be they Rockefellers or Corleones (at 
the two extremes) were coexisting with the nation based states. The terrorist 
organizations of today are following the same pattern of coexisting, but instead 
of building they, frequently fight the other structures. Shall we envisage a United 
Structures Organization where, along with nations, there may be present the 
ABBs and General Electrics of the world as well as the AlQaedas of the world? 

Fashion effect (we call it like this because of the similarity with fashion exposed 
behavior) as a typical collective effect, occurs the moment a given pattern of 
behavior is settled in, justified either by the right of power or by the right of 
justice, or both, everybody starts using it to solve its own problems. For example 
the fight of USA against terrorism triggers intensified activity between Israelis 
and Palestinians, between India and Pakistan, etc.. The justification for such 
activity is, in each case, the fight against terrorism. The sad thing is that in each 
case it is a ‘fight against’ and not a ‘negotiation with’, such that to reach a change 
of the behavior pattern.

6. Indicators of crises and Models to describe the new behavior

The last twenty years have witnessed the development of non-linear mathematical 
models that are applied more and more widely. Given the characteristics above 
for the new type of behavior in the international structures, the imbedded 
nonlinearity allows for, and even requires, the use of complex models.

In all this dynamic of the human structures is there some indicator of the 
possibility to predict or, at least, to recognize early enough, the occurrence 
of a terrorist structure ? The closest example of this type that comes to mind 
now is the onset of turbulence in fluids. In the physics of flowing fluids there 
are various aggregated indicators (Reynolds, Prandl, Nusselt, etc.) from basic 
physical parameters which provide the information about the onset of change 
in the system’s behavior. In the description of human structures behavior the 
most complex indicators are just aggregates of two basic parameters e.g. GDP 
per capita, etc.. When are we going to witness the equivalent of the Navier-
Stokes fluid flow equations in economics and finance. Black-Scholes is a good 
start but, there is a need for process describing equations e.g. of the interaction 

3. Changing limits and rules of the game

It is in the human nature to avoid uncertainty. We are prepared to accept evil if 
it comes wrapped in a set of well defined rules. 11.Sep.2001 has changed the 
existing rules of the ‘terrorist hijacks plane’ game. The new limits of the game are 
not settled yet. It is the fear of the unknown that creates more impact than the 
event in itself. The so called ‘crisis’ starts as a state of mind induced by reaching 
or surpassing previously accepted limits.

The same disappearance of the old limits occurs in the interstate relationships: 
‘Who is not with us is against us’ is back on the international relations stage. 
Moreover, since now this message is a monologue at the state level i.e. USA 
only, the possible results it may obtain, given the parabolic nature of the 
possible reactions are either an accelerated globalization of the world (other 
limits disappearing), or the polarization of a strong counter reaction based on 
dormant concepts now a days like manifested religion in matters of economic 
and social structure. In any case the values of our present civilization will modify 
as a price to pay for the change.

4. New structures in the globalization process

If we go back in the evolution of human society on the planet, three trends of 
expansion, may be identified: 

(i) a geographical trend which started with the Phoenicians and Greeks, followed 
by the Vikings and then by Columbus, Magellan, Cook, etc. and ending with the 
satellites age when saturation settles in on geographical discoveries. This wave 
has triggered human structures based on geographical like parameters: territo-
ry, language, traditional culture. A period of cca 400 years passed from the mo-
ment of Columbus to the nation based structures (states) in the XIX-th century.
(ii) the second wave came with the movement of mass : raw materials, 
products, etc. that changed the main parameters of the new structures to 
cycles of production and consumption. The control of resources at source or 
on their fluxes, the development of larger production-transport-distribution-
consumption structures is the basis of this wave. Having started in the XVII-th 
century, the result of this wave is seen nowadays (again 400 years later) in the 
corporation like structures not depending on geography but on commercial 
cycles, and having their own internal cultures. The commercial unification of 
the planet with structures like World Trade Organization slowly phasing out the 
United Nations Organization is typical for this situation.

(iii) the third wave is the information wave. This is starting to develop only now. 
When we say information we do not refer only to electronic info but, also to the 
genetic one; to the dynamic information on the evolution of various processes, 
etc.. Will we, for example, genetically engineer the next generations of humans 
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One nonlinear effect to mention here is that geographycal control becomes 
irrelevant. One does not necessarily need to ocupy geographycally in order to 
control say gas resources’ commercial dynamic. Following the example of OPEC, 
a simillar organisation of gas producers was formed (Russia, Iran and Qatar). 
Probably other producers from the Caspian area will join in at given future 
moments. Not to neglect the North African gas suppliers that were visited by 
Russian high officials recently.

The figure below presents the specific forces driving the business environment 
in which energy and climate change issues are unfolding, giving the basic trends 
acting especially in East Europe but also in all EU.

The specific forces driving the business environment

Gas pipelines in the East of the EU

type between individuals and structured groups of individuals (companies) 
similar to the ones describing neutrons interactions with nuclei. If these models 
will develop then, our understanding, i.e. prediction capability, for the human 
structures dynamics will be based on indicators which will look definitely exotic 
by the standards of today. It is very probable that these indicators will allow 
the prediction of the occurrence of ordered dynamical structures in a similar 
manner to the Benard-Taylor processes in plasma or turbulent fluids with 
external temperature fields. Moreover, these models allow for small individuals 
to trigger the change of the whole system - back to the butterfly effect. Other 
types of models, are the ones based on Rene Thom’s ‘Catastrophe Theory’ (1975).

One application of the nonlinear approaches described above had to do with 
technology versus economic adaptability. In Reagan’s time the USA changed 
the rules of the action by developing technology very fast (strategic defense 
initiative) that forced the USSR’s economy to adapt faster than they could keep 
the pace in the given conditions of those years. Result: open economy and 
various former soviet republics spinning off into new countries on the map of 
the World.

It is clear that only small conflicts may involve military action, the large conflicts 
are becoming more complex by our today standards and are fought in a totally 
different way.

B. Energy and Nonlinear Behavior

Before discussing energy we must mention that the EU has a coherent financial 
policy leading to a common currency and a central Bank, it is implementing a 
comprehensive labor policy with the introduction of the blue card and other 
measures, but, there is as yet no comprehensive energy policy that would 
encompas e.g. a unique importing agency for all EU. The energy policy of the 
EU has just started to structure up from the power markets to timely objectives 
such as the 3 x 20% recent requirements.

Let us first look at the EU energy situation to understand the feeling of urgency for 
a common energy policy. The gas and oil reserves in the Nord Sea are depleting 
and the opening of new ones (assuming they are there) takes time and high 
costs. The main source of gas in the North of EU is Russia. Caspian region gas and 
oil are partially controlled by Russia and are finding more profitable markets in 
China and India. North African gas is another source for EU but Libia and Algeria 
are more close to the arab world than to EU. Other ‚clasic’ (Arabian, Venezuela, 
Nigeria, etc.) oil resources are under competition with USA and Japan as well as 
China theese days.
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All the actions mentioned above lead to a supply side driven gas market for the 
EU (Russia should be admired for a consistent policy toward this goal). We think 
it is good time now to have a consolidation on the demand side, lacking which, 
EU, that is not a military leader as in the XIX-th century, not a technological 
leader like in the XX-th century, may face an identity crisis when its control on 
the energy resources will completely dissapear.

Moreover, the price increase of gas is constant in the last years. In the above 
conditions what are the response actions related to energy vulnerability 
decrease and to security?

USA and EU are developing alternative energy technologies (renewables, 
hydrogen systems, nuclear power and even coal gaseification) that lead, on a 
medium term, to decoupling from the hydrocarbures based development.

The above will also contribute to reducing CO2 emissions with benefic effects 
on the climate change.

CO2 emissions - Baseline and high RES and energy efficiency scenarios

Source EIA 

Nord Stream project

Source EIA

Pipeline projects in the South

Source EIA
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is done with a different time constant; if all countries will produce alternative 
energy, then the power given by the supply of oil and gas will de dramatically 
reduced, with a change of the power structure in the World toward those who 
have technological knowledge and other resources, such as Lithium for the 
batteries. This is also another type of war.

The world of today is more complicated than the bipolar one of thirty five years 
ago. The oil consumption of China increased 6-7 times inducing a diversification 
of searching for resources that gives a global status to the old empire of mid 
lands that decided in the XV-th century to stop maritime exploration that they 
had started in force and to strengthen the northern frontier with an uncommon 
great wall. Along with China there is India, also looking for energy, as well as 
smaller Asian emerging economies. South America has also large economies in 
search of energy; and the exemple of Brasil that ‚grows’ its methanol in the fields 
is relevant to energy independence. 
 
Bio fuel is raising the price of food and the structure of food exports – a new 
type of complex correlation is showing up. For example, are we going to see an 
increased imigration of Mexicans to the USA because less US grown corn goes 
to feed Mexico while more is used for moving US cars?

On a diferent line let’s not forghet that at the cross road between military and 
energy activities there are elements of environpental pollution. For example the 
smoke of the burning oil fields left over by the retreating Iraki army from Kuweit, 
in 1991, had a significant effect in the Worlds CO2 emissions.

One other aspect to mention on security is the fact that construction of more 
nuclear power plants implies more fuel and more waste circulatin in the World. 
This will increase also the cost of maintaining the security of such potential 
sources of nuclear bomb material.

Obviously the development of new technologies leads to outstanding socio-
economic effects associated to the structural change of the economies and to 
the development of new production domains.

Imagine a world where everybody would have an enegy generating system 
for electricity and heat based on wind, hydro, geothermal, biomass, solar as 
each type of energy is available in the sourrounding environment. The system 
may also dissociate water producing Hydrogen for transport; and people will 
wear infrared googles to see at night (no need for public lighting anylonger). 
Combining this with extended personalized communication devices we will 
have a World whose aspect will be very unclassical to what we are accoustomed 
today. For example the criterion by which civilisation is measured according 
to the increased percentage of people in the cities may have no relevance 
whatsoever. We do not know how the energy security will be looked at in such a 
world or even if there will be an energy security issue anylonger.

The development and implementation of the above mentioned technologies 
seems to be on an up trend with a sustained rate (that will probably be 
accelerated by the present financial crisis as a means to create more jobs).

Source EIA

Any way the penetration of new technologies follows a logistic curve i.e. slower 
at the beginning, then sudden and saturating toward the end. It seems that we 
are now in the penetration period and the hope is that the full penetration will 
be done with a faster rate than the oil and gas depletion one.

If this happes, then, NATO countries (that may also be considered as forming 
an economic league of the North) will be in a doubly advantageous position: (i) 
decrease of economic and political vulnerability to external supply sources; (ii) 
capacity to influence the price of oil from supply sources that, especially USA, 
are controlling in the Arab world,  Africa and South America.

One example of such oil price control action correlated to money (another kind of 
complex effect) is the increase in investment credits, resulting from maintaining 
the oil price at high values for two-three years, based on the belief that debt 
can be paid from oil revenues. The sudden drop in the price of oil leaves a lot of 
this development debt to be covered from other sources (such as less military 
expenditure, or reduction of social expenses with associated turmoil) bringing 
more banks related control of various oil supply side economies. This time USA 
should be admired.

One may understand that clean energy technologies is not limited to NATO 
countries but it is proposed to all countries of the World. The medium term 
effect will be a change of power in the World. We were saying above that war 
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Table 1: Share of energy sources in total energy consumptions (in %):

Solid	fuels Oil Gas Nuclear Renewables

1990 27.8 38.3 16.7 12.7 4.4

2000 18.5 38.4 22.8 14.4 5.8

2010 15.8 36.9 25.5 13.7 7.9

2020 13.8 35.5 28.1 12.1 10.4

2030 15.5 33.8 27.3 11.1 12.2

Table 2: Gross inland consumption in EU-27 and Europe -30

1990 2000 2010 2020 2030
EU-25 1556.2 1653.8 1812.5 1885.3 1895.2
BU,RO 89.3 55.3 65.9 84.5 97.1
EU-27 1645.5 1709.1 1878.5 1969.8 1992.3

TU,NO,SW 106.1 130.0 153.8 201.7 258.6
Europe-30 1751.6 1839.1 2032.2 2171.5 2250.9

90/00 00/10 10/20 20/30 00/30
EU-25 0.6 0.9 0.4 0.1 0.5
BU,RO -4.7 1.8 2.5 1.4 1.9
EU-27 0.4 0.9 0.5 0.1 0.5

TU,NO,SW 2.1 1.7 2.8 2.5 2.3
Europe-30 0.5 1.0 0.7 0.4 0.7

The approach we are proposing takes into account the evolution scenario for 
the whole EU – that integrates energy supply and consumption on a continental 
scale – and the evolution scenarios for each member country (EU-27) and 
Europe 30.

Since our paper is just suggesting the method, we have not made the full range 
of country calculations (that required a more elaborate program) but, we are 
presenting the approach for selected countries.
 
The basic idea is to use the evolution data for EU and that for each country 
and determine the country behavior versus the whole EU by making a linear 
regression of the two sets of data – the resulting slope would be a significant 
index. Given that this approach is close to the calculation of the Beta index for 
companies acting in given markets, we will call it a beta index for the behavior 
of each country. We must underline here that the values involved in the linear 
regression are not those of the income (like in the case of companies) but the 
ones of the vulnerability index (energy import on gross inland consumption) 
discussed above.

Sun Tzi, in his book The Art of War said that the best war is the one won without 
military fight. It seems that the dynamic of today’s World, with its unclassical 
time constants, brings the concept of security at the level of understanding and 
protecting a nation, or group of nations, from the situation when they think 
they are doing something  because they want it, when, in fact, they are doing it 
because others want them to do it.

C. Rating the Energy Related Behavior of EU Countries 

The next 20 years will represent a critical period for the EU. At least from the 
energy point of view EU will not be independent in the sense that the degree of 
vulnerability measured as imports over gross inland domestic consumption will 
increase at least in the case of natural gas and of oil.

The most recent prediction scenarios are clearly pointing at this future. Several 
groups in the EU are using various models to make predictions on energy 
systems evolution obtaining various types of accuracy. What is missing, at least 
in our view expressed here, is a way to go further into finding a way to simply 
describe the connection between EU behavior, as a whole, versus single member 
country behavior. Moreover, the actions of the Commission and of the various 
governments seem sometimes divergent based on the difference between 
general level and local level perceptions of the vulnerability to energy supply.

The EU is looking at energy in a triad way: (i) generation, (ii) efficient consumption, 
(iii) climate change. This is the basis for the recent 3 x 20% policy:

-  20% more renewable (n.b. nuclear is also coming back strongly) is dedicated 
not only to reduce CO2 emissions but also to diminish gas and oil dependency.

-  20% more efficient consumption is finally coming to change our technologies 
and also our way of living.

-  20% reduction of CO2 emissions is further contributing to decouple 
development from carbon based energy generation.

1. Local versus global perception – an index of measurement

EU Commission (2007) has issued a very comprehensive report on Energy and 
Transport evolution scenarios till 2030. It is based on the PRIMES model that is a 
developed tool with a good level of detail and credibility.

The tables 1 and 2 below are taken from this report as giving a view on the 
share of energy resources in total energy consumption and of the gross inland 
consumption in EU-27 and Europe -30
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Figure C2 (b): Beta behavior coefficient for Finland

Figure C2 (c): Beta behavior coefficient for Germany

The indexes range from under 1 for Romania to over 1 for Germany and to 
infinity for Finland.

Obviously if a country would have the exact data as EU27 then its index would 
be 1.

The further away the index is from 1, either up or down, the more likely would 
be the government of that country to deviate from a general EU policy, due to 
over-perception of either high local vulnerability (beta>1), or local strength i.e. 
low local vulnerability (beta<1) . 

2. Selected countries’ results

In order to see how such an index could describe energy related behavior of 
countries we have considered: (i) an EU member country having its own gas 
resources - Romania; (ii) one with high imports – Germany and (iii) one with total 
imports of natural gas – Finland.

The data for these countries and for EU30, in two different years i.e. 1990 and 
2030, are shown, for gas and oil, in the following table 3 and the associated 
figure.1.

Table 3. Gas and Oil vulnerability indexes

Gas Oil
import/gross inland consumption 1990 2030 1990 2030
Romania 0.21 0.59 0.59 0.66
Finland 1 1 1.05 1.07
Germany 0.76 0.91 0.97 1.01
EU 30 0.39 0.66 0.73 0.90

The calculation of the Beta index for behavior is given graphically in the three 
following figures. (Figure C2 a, b, c)

Figure C2 (a) : Beta – behavior coefficient for Romania
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*		 Kafkasya	Uluslararası	İlişkiler	ve	Stratejik	Araştırmalar	Merkezi	(www.qafsam.org)	Başkanı,	Hazar	Üniver-
sitesi	Öğretim	Görevlisi,	Azerbaycan

**		 İlham	Hasanov	–	Azerbaycan	Milli	Meclisi	(Parlamentosu)	Analitik	İnformasiya	Merkezi	-	Baş	Danışman,	
Azerbaycan

D.Conclusions

The introduction of an index measuring the behavior of member countries that 
combines local perception of energy vulnerability with the global view of the EU 
Commission is opening a synthetic way to associate the various energy policy 
components and possible divergence from a unified EU behavior.

Like in the case of money governed by a single EU Bank, energy imports should 
probably be governed at the whole level of the EU. The resulting advantages are 
obvious both in terms of increasing EU cohesion and with regard to the price of 
gas and oil that would take advantage of the benefits of scale.

Our approach is merely the beginning of a potentially comprehensive program 
to analyze global versus local energy behavior in the EU. Based on this approach 
we suggest a wider effort be made to introduce a coherent measurement of 
energy policy behavior in the EU. 
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Bu çalışmada Soğuk Savaş’tan sonra Kafkasya bölgesinde yaşanan önemli geliş-
meler ışığında bölgenin genel tablosu ortaya konacak, bölge açısından mevcut 
olan sorunlar, risk ve olanaklar ifade edilecek, daha sonra işbirliği örnekleri anla-
tılacaktır. Bu işbirliği örneklerinin bölgesel istikrara ve refaha yaptığı katkı ifade 
edilecek; Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin geliştirdiği ikili ve üçlü işbirlikle-
rinin Kafkasya ve daha geniş anlamda Karadeniz bölgesi için model olabileceği 
ifade edilecektir.

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, BTC, işbirliği, enerji  

Giriş

Soğuk Savaş`ın sona ermesinin ve Sovyetler Birliği`nin dağılmasının ardından 
Güney Kafkasya bir yandan büyük enerji oyununun yeni alanı, diğer yandan ise 
etnik çatışmalar coğrafyası haline gelmiştir. Kafkasya`nın etnik sorunları (çatış-
maları) bölgenin riskli coğrafya olarak algılanmasına, özellikle Hazar çevresinde-
ki doğal kaynaklar ise fırsat alanı olarak değerlendirilmesine neden olmaktaydı. 
Bölgenin geleceğine işbirliklerinin mi, yoksa çatışmaların mı damgasını vuracağı 
sorusunun cevabı büyük önem taşımaktaydı. 

Araz ASLANLI*
İlham HASANOV**

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE 
ENERJİ İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARA ETKİSİ
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Bu bağlamda Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin kendi aralarında geliştirdikle-
ri ilişkiler, yaptıkları karşılıklı yatırımlar bu ülkelerde refaha ve istikrara katkı yap-
makla kalmamış, bu ülkelerin bölgesel ve küresel öneminin artmasına da neden 
olmuş, ayrıca önemli bir işbirliği örneği teşkil etmiştir. 

Soğuk Savaş Sonrasından Günümüze Bölgesel Görünüm

Soğuk Savaşın sona ermesi süreci özelde Kafkasya, genelde geniş anlamda Ka-
radeniz bölgesi bakımından bağımsızlık mücadeleleri ve etnik gerginliklerle (za-
man zaman da ülkeler arasında savaşlarla) dikkat çekti. Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyetler Birliği`nin (SSCB) dağılmasıyla Güney Kafkasya`da 3 yeni bağımsız dev-
let, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ortaya çıktı.  Fakat bu süreçte Azerbay-
can, Ermenistan ve Gürcistan kendilerini etnik gerginliklerin ve hatta uzun süre 
boyunca da savaşın içinde buldular. Ermenistan`ın Azerbaycan`a yönelik toprak 
iddiaları uzun süren çatışma ve savaşın ardından Azerbaycan topraklarının Er-
menistan tarafından işgal edilmesiyle sonuçlandı. Kökenleri daha eskilerde bu-
lunmakla beraber Moskova yönetimini de tetiklemesi ve yönetmesiyle 1988`de 
alevlenen Karabağ sorunu 1992`de savaşa dönüşmüş, Mayıs 1994`te imzalanan 
Ateşkes Anlaşmasıyla şimdilik savaşa ara verilmiştir.1 
 
Gürcistan bu süreçte Abhazya ve Güney Osetya`nın bağımsızlık, Cehavetya`daki 
Ermeni azınlığın ise Ermenistan ile birleşme talepleriyle karşı karşıya kalmıştır. 
Azerbaycan’a yönelik saldırıları nedeniyle Ermenistan, Gürcistan Ermenilerinin 
taleplerini askıya almaya karar verdiği (aynı dönemde hem Azerbaycan hem de 
Gürcistan ile savaş için iç kaynaklarının yetersiz ve dış politika açısından yaşa-
nabilecek sıkıntıların yüksek olması ihtimali sebebiyle) için bu cephede savaş 
yaşanmamıştır. Ermenistan Karabağ sorununu kısa sürede kendi lehinde çöze-
rek daha sonra Cevahetya konusunu çözmeyi (“Büyük Ermenistan”) planlamıştır. 
Abhazya ve Güney Osetya bağımsızlık taleplerini Gürcistan merkezi yönetimi-
ne karşı savaşa dönüştürmüştür.2 1990`ların başlarında Tiflis yönetiminin askeri 
açıdan başarı kazanmaya ve toprak bütünlüğünü sağlamaya çok yakın olduğu 
dönemlerde Rusya askeri kuvvetlerinin sürece açık müdahalesi Gürcistan`ın ye-
nilgisini kaçınılmaz kılmıştır. Sürece Ermenistan da destek vermiş ve ünlü Ermeni 
subayı Mareşal Bagramyan’ın adını taşıyan Ermeni Taburunun Gürcülere yönelik 
“vahşice” davranışları hem genel olarak Gürcistan’da hem de özellikle Abhazya 
mültecileri arasında canlılığını korumaktadır.3Gürcistan`da Saakaşvili yönetimi-
nin Ağustos 2008`de başlattığı askeri operasyon da benzer şekilde sonuçlanmış-
tır.4 

1	 Geniş	Bilgi	için	bakınız:	Aslanlı,	Araz,	“Tarihten	Günümüze	Karabağ	Sorunu”,	Avrasya Dosyası, Azerbay-
can	Özel,	Cilt	7,	Sayı	1,	İlkbahar	2001,	s.	393-430.

2	 “Dünden	Bugüne	Abhazya	Gerçeği”,	http://www.abhazya.org/abhazya/abhazya_tarihi.htm 
3	 Ağacan,	Kamil,	“Ermenistan-Gürcistan	İlişkileri”,	Ermeni Araştırmaları,	Sayı	19,	Sonbahar	2005,		http://

www.eraren.org/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=364 
4 “Georgia	and	Russia	declare	ceasefire”,	Guardian, 16	August	2008,	http://www.guardian.co.uk/world/2008/

aug/16/georgia.russia2	;		“Nicolas	Sarkozy	defends	Georgia	peace	deal”,	The Telegraph, 27	August	2008,	
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/2633048/Nicolas-Sarkozy-defends-Georgia-
peace-deal.html

İster Azerbaycan, isterse de Gürcistan yönetimleri toprak bütünlüklerini sağla-
mak üzere her türlü tedbiri almaktan geri durmayacaklarını ifade etmektedir-
ler. Ermenistan ise Azerbaycan cephesinde savaşın ilk aşamasını kazanmanın 
mutluluğunu çeşitli nedenlerden dolayı doyasıya yaşayamamaktadır. Karabağ 
sorununda Rusya`nın desteği ile elde edilen askeri başarılar diplomatik başarıyla 
desteklenememiş, tam aksine BM ve Avrupa Konseyi dahil çok sayıda uluslarara-
sı kuruluşun kararlarında Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal 
edildiği ve Ermenistan`ın bu toprakları boşaltması gerektiği hususu yer almıştır.5 
Karabağ sorununa ilişkin olarak hedefine varamayan bu nedenden dolayı Erme-
nistan Gürcistan Ermenileri ile ilgili olarak da “bir ileri, bir geri” politikası uygula-
mak zorunda kalmıştır. 

Bu dönemde Ermenistan`ın diğer komşusu olan Türkiye ile ilişkileri de olumlu 
tabloya sahip olmamıştır. Türkiye Ermenistan`ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke-
lerden birisi olsa da bu ülkenin Türkiye`ye yönelik suçlamaları ve toprak iddiaları, 
ayrıca Azerbaycan topraklarını işgal altında tutması nedeniyle diplomatik ilişki 
kurulmamış, Nisan 1993te ise Ermenistan`ın Azerbaycan`a saldırılarını artırma-
sı ve Kelbecer`i işgal etmesi üzerine sınırlar da kapatılmıştır.6 Sonraki dönemde 
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesine ve sınır kapılarının açılmasına 
yönelik zaman zaman da baskıya dönüşen iç ve dış çabalar sonuçsuz kalmıştır. 
Bunlardan en yoğunu 2008-2009 yıllarında yaşanmış ve bu sürecin en önemli 
aşamasını 10 Ekim 2009`da imzalanan Zürih Protokolleri teşkil etmiştir.7 Türkiye 
ile Ermenistan arasındaki çeşitli tartışmalı konuların çözümüne ilişkin bazı hu-
susları düzenleyen ve sınırların açılmasını da öngören bu protokoller Azerbay-
can ile Türkiye arasındaki ilişkilerde gerginliğe neden olmuş, daha sonra ise hem 
Ermenistan, hem de Türkiye`nin iç ve dış politikasından kaynaklanan nedenler-
den dolayı bu iki ülkenin parlamentosu tarafından onaylanmadan bekletilmiştir.

Bu dönemde Ermenistan komşularıyla ilişkileri dolayısıyla (Azerbaycan toprakla-
rını işgal altında tuttuğu, Gürcistan`a yönelik toprak iddiaları, Türkiye`ye yönelik 
sözde soykırım suçlamaları ve toprak iddiaları) için bölgesel projelerin tamamı-
nın dışında kalmıştır. Ermenistan`ın ABD dahil çeşitli ülkelerdeki Ermeni lobisinin 
Ermenistan`ı dışarıda bıraktığı için Bakü-Tiflis-Ceyhan ve diğer projelerin askıya 
alınması gerektiğine yönelik tezleri inandırıcı bulunmamış, bu doğrultuda yapı-
lan çalışmalar da sonuçsuz kalmıştır.  

5	 BM	 resmi	 internet	 sayfası,	 	 http://www.un.org/Docs/scres/1993/822e.pdf; http://www.un.org/Docs/
scres/1993/853e.pdf ;	 	www.un.org/docs/scres/1993/874e.pdf;	www.un.org/docs/scres/1993/884e.pdf;	The	
conflict	over	 the	Nagorno-Karabakh	 region	dealt	with	by	 the	OSCE	Minsk	Conference,	http://assembly.
coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta05/EREC1690.htm;“General	
Assembly	Adopts	Resolution	Reaffirming	Territorial	Integrity	of	Azerbaijan,	Demanding	Withdrawal	of	All	
Armenian	Forces”,	http://www.un.org/News/Press/docs/2008/ga10693.doc.htm

6	 Türkiye	Cumhuriyeti	Başbakanlık	Basın	Yayın	Genel	Müdürlüğü	resmi	sayfası,	http://www.byegm.gov.tr/
YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/1993/nisan1993.htm

7	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Dışişleri	 Bakanlığı	 resmi	 sayfası,	 http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/
t%C3%BCrkiye-ermenistan-turkce.pdf 
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Bu arada Azerbaycan ile Gürcistan arasında bazı sınır sorunlarının ve Gürcistan`da 
yaşayan Azerbaycan Türklerinin yaşadığı sorunların uzlaşmazlık konusu teşkil et-
tiği gözlenmiştir. Türkiye ile Gürcistan arasında ise Türkiye`deki Kafkas diaspora-
sının Abhazya ve Güney Osetya`ya verdiği destek, ayrıca Gürcistan`nın Ahıska 
Türkleri`nin geri dönüşlerine ilişkin Avrupa Konseyi`ne karşı üstlendiği yüküm-
lüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan sıkıntılar mevcut olmuştur.   
   
Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Enerji İşbirliği 

Soğuk Savaş sonrasında Kafkasya bölgesi için enerji kaynaklarının üretimi ve 
uluslararası piyasalara ulaştırılması, ulaştırma koridorlarının bir parçası olması 
(Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorları), bölgenin taşıdığı büyük stratejik önem 
ve s. vesilelerle önemli fırsatlar da doğmuştur. Bu fırsatların doğru kullanılma-
sı halinde bölgenin geleceğine olumlu bir tablonun hakim olma ihtimali yük-
sekti. Bölgeye hakim olacak barış ve işbirliği havasının Kafkasya`nın, sadece 
Azerbaycan`ın doğal kaynakları açısından değil genel olarak Hazar havzasının 
doğal kaynakları açısından bir geçiş yolu olması şansını da doğuracaktı.  Hem bu 
vesileyle hem de bölge ülkelerinin kendi aralarındaki işbirliğini de geliştirmek 
suretiyle Kafkasya`nın bölgesel ve küresel projelerin parçası olma şansları vardı.

Azerbaycan ile Gürcistan kendi aralarında ve komşularıyla (Gürcistan Azerbay-
can ve Türkiye ile; Azerbaycan Gürcistan ve Türkiye ile, ayrıca Rusya ve İran ile 
de) önemli projelere imza attılar. Bakü-Novorossiysk, Bakü-Supsa ve Bakü-Tif-
lis-Ceyhan petrol boru hatları, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı bunun 
en önemli örneklerini teşkil etmiştir. 8 Yapımı süren ve 2013 yılında tamamlan-
ması beklenen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Doğu-Batı koridorunun önemli 
bir aşamasını teşkil edecektir. Ayrıca Azerbaycan`ın aradaki topraklar Ermenis-
tan yönetiminin kontrolü altında olduğu için Nahçıvan bölgesiyle kopuk olan 
bağlantısını sağlaması için demiryolu ve doğalgaz hatlarının Kars üzerinden 
Nahçıvan`a kadar uzatılması da gündemdedir.  

Avrupa`nın enerji güvenliği açısından büyük önem taşıyan Güney Koridoru`nun 
önemli bir aşaması olarak gerçekleştirilmeye çalışılan NABUCCO projesinde 
uzun süre ilerleme sağlanamaması üzerine Azerbaycan ve Türkiye Hazar havzası 
doğalgazının Avrupa’ya naklini gerçekleştirmek üzere ortak girişim başlatmıştır. 
Ekim 2011’de İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stra-
tejik İşbirliği Konseyi toplantısı sırasında doğalgazın nakline ilişkin genel husus-
ları düzenleyen anlaşma imzalanmış, birkaç görüşme ve anlaşma aşamasının 
ardından Haziran 2012’de Azerbaycan ile Türkiye arasında Trans Anadolu Boru 
Hattı’na (kısaca TANAP olarak isimlendirilen Trans Anatolian Pipeline) ilişkin hü-
kümetlerarası anlaşma imzalanmıştır.9   

8	 Bayatli,	Tamam,	“	Tankers	Finally	Leave	Ceyhan	Port	for	World	Markets”,	Azerbaijan International, Au-
tumn	 2006	 (14.3)	 Pages	 92-95,	 http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai143_folder/143_ar-
ticles/143_bp_developments.html,	 (11.05.2012);	 Zafer	 ATEŞ	 “Doğu-Batı	 Enerji	 Koridoru:	 2	 Tamam	 1	
Eksik”,	http://www.mfa.gov.tr/dogu-bati-enerji-koridoru_-2-tamam-1-eksik.tr.mfa		(11.05.2012).

9	 Qasımlı,	 İlhamə,	 “TANAP	 layihəsi	 imzalandı”,	 http://www.bbc.co.uk/azeri/azerbaijan/2012/06/120627_
tanap_turkey_azerbaijan.shtml 

Bunların yanı sıra karşılıklı enerji yatırımları da ikili ve çoklu ilişkilerde önemli bir 
köprü işlevi yerine getirmiştir. SSCB’nin dağılmasından sonra uzun süre bu tür 
yatırımlar sadece Türkiye tarafından Azerbaycan ve Gürcistan’a yapılmıştır. Fakat 
petrol gelirlerinin artmasıyla birlikte Azerbaycan`dan Gürcistan`a ve Türkiye`ye 
yapılan yatırımlar da artmaya başlamış, bu yatırımlar özellikle enerji sektöründe 
daha fazla dikkat çekmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (Azer-
baycan dışındaki yaygın kısaltma adıyla SOCAR - State Oil Company of Azerba-
ijan Respublic) önce Türkiye’de PETKİM’in özelleştirilmesine katılmış, ardından 
Gürcistan`da benzinlikler satın almış, doğalgaz boru hattı alma girişimlerinde 
bulunmuş, liman işletmesini almıştır.10 SOCAR’ın en büyük yurtdışı yatırımını ise 
Türkiye’de Star Rafinerisi’nin inşası teşkil etmiştir. Türkiye’de bir noktaya yapılan 
en büyük yatırım özelliğine de sahip olan Star Rafinerisi yaklaşık 5 milyar dolara 
mal olacaktır.11

Sonuç 

Soğuk Savaşın ardından özellikle Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye ikili ve üçlü iliş-
kileri ve bu ilişkilerin enerji işbirliğine yansımaları (ya da aksi) bölgenin kaderini 
büyük ölçüde belirlemiştir.

Uzun uğraşlar sonucunda gerçekleştirilen Bakü-Supsa ve Bakü-Tiflis-Ceyhan 
petrol boru hatları ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı projeleri sadece 
bu üç ülkenin kaderinde önemli bir dönüm noktası olmakla kalmamış, aynı za-
manda küresel enerji oyununda devrim niteliğine de sahip olmuştur. Bu projeler 
dahil Hazar`ın Azerbaycan bölgesine ilişkin enerji projeleri bir yandan bölgeye 
sermaye çekerken, diğer yandan Hazar bölgesinden uluslararası piyasalara ener-
ji naklinin de yolunu açmıştır. 

2000`li yılların ikinci yarısından itibaren Azerbaycan, artan petrol gelirlerini dış 
yatırımlarla değerlendirme stratejisini uygulamaya başlayınca Gürcistan ve 
Türkiye`nin enerji sektörüne büyük hacimli yatırımlar yapmıştır. Bu yatırımlar 
hem küresel ekonomik bunalım sırasında bu iki ülke için önemli bir ekonomik 
katkı, aynı zamanda üçlü işbirliği açısından sağlam köprü rolünü oynamıştır. 
En son Azerbaycan`ın Türkiye`de rafineri inşa etmeye ve Türkiye`nin ortaklaşa 
olarak Trans Anadolu projesini başlaması bölgesel işbirliğinin vardığı üst düzeyi 
ortaya koymuştur.  

Tüm bu projelerin ikili ve üçlü ilişkilerde istikrarın sürmesine de ciddi katkı yap-
tıkları gözlenmiştir. Türkiye ile Gürcistan arasında ya da Azerbaycan ile Gürcistan 
arasında, hatta Türkiye ile Azerbaycan arasında çeşitli nedenlerden dolayı zaman 
zaman anlaşmazlık ya da gerginlik ortaya çıkarken enerji projeleri sağlam köp-
rü işlevini yerine getirerek ilişkilerde istikrarın sürmesine katkıda bulunmuştur. 

10 Qasımlı,	Vüsal,	“Arxasıza	arxa	ol	ki,	sənə	dayaq	desinlər!”,	http://www.gun.az/vusal_qasimli/7079 
11 http://www.petkim.com.tr/UserFiles/file/Basin/PetkimYasamDergisi/petkim_yasam_dergisi_STAR_

Rafinerisi.pdf	;	“5	milyar	dolarlık	temeli	birlikte	attılar,	‘geleceğe	mektup’	bıraktılar”,	Hürriyet,	26	Ekim	
2011,	http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/19083375.asp 
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Örneğin, Gürcistan’da İvanişvili hükümeti kurulduktan sonra Gürcistan’ın Azer-
baycan ve Türkiye ile ikili ve üçlü ilişkilerindeki sıkıntıların ilk aşamada giderilme-
sinde en önemli rolü enerji köprüsü oynamıştır.
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Dr. Boris BARKANOV*

GEOPOLITICS OF BLACK SEA ENERGY SECURITY IN 
A CHANGING GLOBAL ORDER: SOUTH STREAM VS. 
NABUCCO

Why is the Russian sponsored South Stream gas pipeline ahead of the EU 
preferred Nabucco project?  That the project is even viable is puzzling given 
that both Bulgaria (Russia’s accomplice) and Romania (the alternative candidate 
to host the pipeline) are already highly dependent on Russian gas imports, and 
suffered significant shortfalls in deliveries during the 2009 Russo-Ukrainian gas 
war.  Whether out of a convergence of interest or a coincidence of identity, we 
would expect these states to act in concert with Brussels to support the Nabucco 
pipeline which would decrease dependence on Russian gas in the region. 
 
To explain this outcome, this paper uses data from journalistic and academic 
accounts of Russian and EU energy relations with Bulgaria and Romania to 
evaluate hypotheses from three theoretical literatures in international relations. 
Focusing on power asymmetries (neo-realism), conflicts of interests between 
states and domestic actors (neo-classical realism), and the ideational basis for 
cooperation and conflict (constructivism) illuminates the many obstacles to 
concerted action that EU states face when addressing dependence on Russian 
energy.  These difficulties have also been exacerbated by the global economic 
crisis.  More generally, this approach helps us understand the role that political 
economic dynamics on energy markets play in constituting interests and power 
to shape energy policies and geopolitics in the Black Sea region. 

Keywords: Russia, EU, energy, Black Sea, geopolitics
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This paper is a preliminary attempt to explore the question of energy security in 
the Black Sea region. It is part of a larger, multi-authored volume to understand 
security in the region in a broader historical and geopolitical context: the change 
of the global order from US-led unipolarity to multipolarity. 
 
The paper focuses on the natural gas trade which has seen intensifying 
competition and conflict between various parties, particularly during the 
last decade. The first part of the paper defines the region geographically and 
conceptually by focusing on its importance as a transit corridor for energy 
resources.  The second section examines how the macro-context of geopolitical 
competition has shifted since the Cold War.  These changes have created the 
setting for energy competition in the region and need to be understood to shed 
light on the energy security problems of today.  The third section moves to the 
micro-level to understand dynamics underlying various infrastructure (pipeline) 
projects.  At present, the South Stream project supported by Russia is poised to 
come to fruition ahead of the EU preferred Nabucco pipeline.  This development 
points our attention to two important puzzles:  Why have EU states not been 
able to act in concert to throw their full political and economic might behind the 
Nabucco project to lower gas dependency on Russia?  Why does Bulgaria, among 
the most dependent states in the EU, continue to support the Russian sponsored 
South Stream project?  

The remainder of the paper elaborates hypotheses that emerge from 
constructivism, neo-classical realism, and structural realism.  A key insight is that 
analysis of geopolitical competition over energy in the Black Sea region has to 
take into consideration the political economy of the energy trade in order to 
fully understand various actors’ interests and behavior, and their consequences 
for energy security.   Another important learning is that Russia’s ability to behave 
as a unitary actor, in contrast to the many conflicts of interest in the EU, enhances 
its power relative to Europe.  Additionally, Russia derives soft power from being 
able to offer “carrots” to its partners in the EU to induce cooperation. 

Definition of the Black Sea Region

In order to think about energy security in the Black Sea region, it is first necessary 
to define and conceptualize the geography in question.  As a starting point, 
we might consider why the Black Sea is significant.  From the perspective of 
energy security, the Black Sea region is important because it is a corridor for 
transporting hydrocarbon resources (oil and natural gas) located in the Soviet 
successor states of the Caspian region (Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, and 
Turkmenistan) as well as in the western Middle East (Iran and Iraq), to lucrative 
import markets in Europe and beyond.  Because energy is vital to state security 
and an important source of wealth, the past two decades have seen competition 
(and cooperation) between states over controlling this transport route.  The 
conception and definition of geography should thus pivot around the question 
of control.  

The littoral states are important as local actors that influence how/whether 
energy can flow across the Black Sea.  Thus, a proper treatment of the 
geographical question has to include the littoral states at a minimum.  However, 
since energy is important for producers and consumers beyond the immediate 
vicinity of the sea, other non-littoral states, particularly the great powers, also vie 
for control.  The Black Sea region is a geopolitical fault line that sees significant 
competition over energy between Russia on the one hand, and the EU (and its 
member states) allied with the United States on the other.  

In short, to deal with the question of geography, this paper adopts a minimalist 
approach – the geography is comprised of the six littoral states of the Black Sea 
(Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Turkey, and Ukraine) – that is embedded 
within a geopolitical and geoeconomic conception of the region’s broader 
strategic significance.  

Macro-historical Context: Cold War to Unipolarity to Multipolarity

An examination of the macro-context is necessary because changes in the global 
distribution of power fundamentally underpin the problems associated with 
energy security that we see in the Black Sea region today.  Transit through the 
region became possible because of the collapse of the USSR and the expansion 
of the power of the US and its allies in eastern Europe, the Caspian Sea, Central 
Asia, and the Middle East.  At the same time, the particular configuration of 
conflicts that we see is also associated with the rise of Russia and the emergence 
of multi-polarity.   

Cold War

During the Cold War, four of the five energy producers on the Caspian Sea 
were constituent republics of the USSR (Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, and 
Turkmenistan). Not only did Moscow manage resource development, it also 
oversaw their transport to satisfy consumer demand in southern Russia, the 
western USSR, the Soviet satellite states in Eastern Europe, and eventually 
Western Europe.1  Oil and gas pipelines that passed through Russia and Ukraine 
were at the heart of this transport network. Thus, Black Sea energy transport was 
largely under Soviet control. 

Though substantial, the influence of the US and its allies in the Middle East was 
not as complete as that of its rival in the Caspian region.  Iraq, which enjoyed 
cordial political and commercial relations with the Western powers, shipped oil 
through the US controlled Persian Gulf, as well as through oil pipelines passing 
through Syria (Kirkuk–Baniyas oil pipeline, commissioned in 1952, 300,000 
bpd capacity) and Turkey (Kirkuk–Ceyhan oil pipeline, commissioned in 1970, 

1	 Of	course,	part	of	 the	resources	were	also	consumed	locally	and	transported	 to	other	Soviet	 republics	 in	
Central	Asia.



131130

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

1.6 million bpd) before reaching the Mediterranean Sea.  Under the Shah, Iran 
was closely aligned with the US-led bloc and its oil resources accessed global 
markets via maritime transport through the Persian Gulf.  Nevertheless, in the 
1970s, Iran began selling gas to the USSR via a pipeline passing through the 
South Caucuses (Kazi Magomed – Astara – Abadan pipeline, commissioned 
1970, original capacity 10 bcm) and also contracted to transport gas through 
the Soviet network for sale in France and Germany.  After the Islamic revolution 
in 1979, oil production fell and although exports continued through the Gulf, 
US sanctions meant that they were largely redirected from Western markets 
(Europe, US) to those in Asia.  Ties between Tehran and Moscow also deteriorated 
and gas exports to the USSR stopped.  Thus, despite important exceptions, it is 
clear that the political economy of energy flows from the Caspian (through the 
Black Sea region) and Middle East (through the Persian Gulf ) was significantly 
shaped by bipolarity.         

Unipolarity

With the collapse of the USSR, the boundaries of geopolitical competition 
moved.  Bulgaria and Romania became members of NATO and joined the EU, 
bringing US and European political and military influence directly to the Black 
Sea coast.  Ukraine, Azerbaijan, Georgia, and the states of Central Asia also 
developed important, but more limited ties with non-Russian powers and 
business interests.  Although the motives behind these advances were multiple, 
there can be little doubt that the great powers (including China) and especially 
the US had a keen interest in accessing Caspian resources in the former Soviet 
republics and developing transport routes that bypassed Russian territory.  
Yeltsin’s Russia tried to resist western encroachment into what it considered to 
be its own sphere of influence but was unsuccessful.  Many factors came into 
play, including the Kremlin’s inability to enforce compliance with its foreign 
policy strategy on the part of the Russian energy majors.2  As a result, though 
previously unimaginable, transport of previously Soviet controlled energy 
resources (particularly from Azerbaijan) through the Black Sea area without 
Moscow’s oversight became a reality.

During the 1990s, the US actively worked to develop westbound pipelines that 
bypassed Russia.  EU activity in support of alternative pipelines also intensified, 
but later when compared with their American counterparts.  These efforts met 
with success with the construction of the Baku-Supsa pipeline (commissioned 
1999, 145,000 bpd capacity) and the BTC pipeline (Baku Tbilisi Ceyhan pipeline, 
commissioned 2006, 1 million bpd capacity) which transport Caspian oil to 

2	 See	Adam	 Stulberg,	 Well-Oiled Diplomacy: Strategic Manipulation and Russia’s Energy Statecraft in 
Eurasia,	Albany:	SUNY	Press,	2007);	Boris	Barkanov,	Mercantilist Development in Russia: The Legitimacy 
of State Power, State Identity, and the Energy Charter Regime (1990-2010),	unpublished	dissertation,	UC	
Berkeley,	2011.		Especially	chapters	5	and	6.	

	 (http://harvard.academia.edu/BorisBarkanov/Papers/1496352/Dissertation_entire_Mercantilist_
Development_in_Russia_The_Legitimacy_of_State_Power_State_Identity_and_the_Energy_Charter_
Regime_1990-2010_To_download_click_More_)

the Black and Mediterranean Seas respectively.   In 2006, the South Caucuses 
pipeline (Baku–Tbilisi–Erzurum pipeline, 8.8 bcm annually) bringing Azeri 
Caspian gas from Shah Deniz westward to Georgia and Turkey came online.  This 
was an important initial accomplishment in Europe’s Southern Corridor project 
to bring non-Russian gas to Europe through Turkey.  

Multipolarity

The turn of the century saw important changes take place in Russia.  Under 
the leadership of the statist Vladimir Putin, the balance of control over Russian 
energy policy tilted to favor the state rather than private actors (oligarchs).3  
This fundamental political transformation combined with the wealth accruing 
from large commodity (especially energy) export revenues in the context 
of high prices to produce a new posture in Moscow, which was bent on 
maintaining/recovering control over energy transport and downstream market 
dynamics.  This parallels a more general shift in Russia’s foreign policy where 
the state pursues its interests, often defined in ways that conflict with western 
perspectives, more aggressively than during the 1990s. 

Under the new leadership, Russia has among other things: 1) renegotiated 
agreements concluded during the 1990s with IOCs; 2) changed its FDI regime 
for energy; 3) exported investment capital (into mineral, transport, and market 
assets), and particularly downstream on its most important market, the EU; 4) 
proposed alternative principles for understanding energy security;4 5) proposed 
new norms for the global energy business (a more active state role, vertical 
integration, long-term contracts, and so called “asset swaps”);5 5) promoted with 
some success massive infrastructure projects that promise to significantly affect 
the political economy of energy in Eurasia; and 6) changed the conditions of 
trade (including price) for both consumers and suppliers among the CIS states.

In this new context, Gazprom became a “national champion” whose strategic 
importance to the state has been stated explicitly.6  The relationship between the 
state and Gazprom is complex; there are multiple interests both at the corporate 
and governmental levels and it is not necessary to delve into the details here.  
However, it is important to note, that although there are many conflicts of 
interest, everything else equal, both the state and the company are interested 
in maximizing revenues.  Perhaps more importantly, they are also interested in 
having significant control over the conditions of trade, whether these concern 

3	 Barkanov,	Boris,	Mercantilist Development; William	Tompson,	“Putin	and	the	‘Oligarchs’:	A	Two-Sided	
Commitment	Problem”	in	Leading Russia: Putin in Perspective: Essays in Honour of Archie Brown, ed.	Alex	
Pravda	(Oxford:	Oxford	University	Press,	2005),	179-203;	Martha	Brill	Olcott,	“The	Energy	Dimension	in	
Russian	Global	Strategy:	Vladimir	Putin	and	the	Geopolitics	of	Oil,”	paper	presented	at	the	Baker	Institute	
for	Public	Policy,	Rice	University,	Houston,	TX,	October	2004;	Konstantin	Simonov,	Russian Oil, The Last 
Redistribution (Moscow:	Eksom	Algorithm,	2005),	9.		

4	 Barkanov,	Boris,	Mercantilist Development, chapter	9.
5	 Ibid.
6	 http://www.rbcnews.com/free/20120905174438.shtml
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prices, transit, investment, etc…  This interest in profitability and control can be 
seen through a number of developments including: 1) the (gradual) increase of 
gas prices to domestic consumers; 2) the signing of long term contracts based 
on netback pricing with both consumers and suppliers among former Soviet 
states, resulting in higher prices for gas overall, largely cash payments, and 
the separation of supply and transit contracts; and 3) Gazprom’s acquisition of 
equity stakes in downstream assets (transit, trading, retail) whether directly or in 
exchange for price concessions and/or debt. 

The interest in profitability and control attracted worldwide attention when on 
two occasions, negotiations over the conditions of trade broke down between 
Russia and Ukraine, resulting in “gas wars” that saw the interruption of gas 
flows to downstream markets.  The second war lasted nearly three weeks, with 
devastating consequences for the European economy7 and human security 
in eastern EU states, where people died due to lack of heat.8  Understandably, 
Europeans construed the gas wars as a major crisis which highlighted the supply 
vulnerability of Europe.  The crises accelerated efforts to diversify supply, both 
geographically and in terms of fuels (ie…renewables), and/or to reduce gas 
consumption through greater efficiency.

The remaining discussion will focus on the geopolitics of energy relations 
between the EU and Russia related to the Black Sea region, but will also zoom in 
to see local developments in the region particularly as concerns two transport 
infrastructure projects: Nabucco and South Stream.  Special attention will be 
given to Bulgaria which is a key state for both projects.  

Gas Transport Infrastructure in the Black Sea Region: South Stream ahead 
of Nabucco

At present, the Black Sea region sees two broad pipeline projects: South Stream 
and Nabucco.  Before discussing these projects, it is worth considering another 
project in Northern Europe: North Stream.  The North Stream pipeline, which 
brings Russian gas directly to Germany under the Baltic Sea, was completed in 
2011.  North Stream is operated by Nord Stream AG whose shareholders are 
Gazprom (51%), the German companies Winthershall and E.ON Ruhrgas (15.5% 
each), Holland’s Gasunie (9%), and France’s GDF Suez (9%).9  Thus, this project 
was supported by Russia together with several EU states in northwest and cen-
tral Europe.   This project supports the increased consumption of Russian gas 
within the EU while avoiding the intermediation of transit states.  

7	 Market	Observatory	 for	Energy,	European	Commission,	Quarterly Report on European Gas Markets 2,	
1(January-March	2009):	18-19.		

8	 “Eastern	 Europe	 Faces	 Freezing	 Temperatures	 and	 Russian	 Gas	 Cut-Off,”	 Voice of America News, 
January	 15,	 2009,	 accessed	December	 9,	 2011,	 http://www.voanews.com/english/news/a-13-2009-01-15-
voa5-68762507.html	.		

9	 http://www.nord-stream.com/about-us/our-shareholders/

Geopolitically, the pipeline has significant consequences for how power is 
distributed on the Eurasian gas market.  In 2006, the then defense minister of 
Poland referred to this collaboration as another “Molotov-Ribbentrop” pact.10  
Although hyperbolic, the metaphor does underline that by bypassing gas transit 
routes in eastern Europe, North Stream has significantly eroded the bargaining 
power of Poland, Belarus, potentially the Baltic States, and most importantly 
Ukraine when negotiating with Russia.  With a bypass line landing directly in 
Germany, there is no credible threat of denying Gazprom an export outlet to 
other European states (denting export revenues and tarnishing its reputation 
as a reliable supplier of gas) during negotiations over questions associated with 
the gas trade (i.e. prices for supply and transit).

North Stream is thus an important precursor for South Stream, Russia’s preferred 
pipeline in the Black Sea region, which is planned to pass under the Black Sea to 
bypass Ukraine and bring additional volumes of Russian gas to the EU directly.  
If built, South Stream will completely undermine Ukraine’s powerful position as 
the main transit state for Russian gas to Europe in general and southeastern 
Europe in particular.  Thus, the project has significant geoeconomic implications 
for the Eurasian gas trade.  

South Stream is quite far along with bilateral agreements concluded between 
Russia and numerous European transit states, as well as the participation of 
companies from transit/consumer countries.  A final investment decision 
is slated for November 2012 and Russia appears determined to stick to the 
December 2012 date for the beginning of construction.  At the same time, 
negotiations over the terms of the deal continue between Russia and Bulgaria,11 
a key transit state without which the project – as it is designed for the time being 
– will have difficulty coming to fruition.  Russia and Gazprom are determined to 
move forward with the project.  Thus, in the summer of 2012, it appeared that 
Gazprom was prepared to fully finance the Bulgarian segment of the pipeline in 
exchange for future transit payments.12

The Nabucco pipeline is the preferred project of the European Commission 
which is interested in finding alternative sources of gas from the Caspian, Central 
Asia, and/or the Middle East to decrease supply dependency on Russia.   In order 
to avoid Russian gas supplies and transit routes, Nabucco relies on Turkey and 
Georgia as key transit states.  

However, uncertainty remains concerning Nabucco’s viability.  There are two 
challenges.  First, it is not clear whether there is sufficient gas to make the 
project commercially viable.13  The only available reserves at present would 

10	 http://www.voanews.com/content/a-13-polish-defense-minister-pipeline-remark-angers-germany/327455.
html

11	 http://in.reuters.com/article/2012/09/13/bulgaria-russia-energy-idINL5E8KDB3020120913
12 http://en.rian.ru/business/20120609/173936233.html 
13 http://articles.businessinsider.com/2011-11-14/europe/30396540_1_nabucco-gas-reserves-gazprom
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come from Shah Deniz in Azerbaijain.  However, most of this gas is already 
consumed locally, and sold to Georgia, Turkey, and Russia.14  There are plans to 
expand the resource base with the second phase project, Shah Deniz II, which 
is forecast to begin operation in 2017.15  An investment decision is expected in 
mid-2013.16  This would generate (at least initially) roughly 10 BCM per year for 
delivery to European consumers, probably an insufficient volume to make the 
pipeline project commercially attractive,17 so additional volumes would appear 
to be necessary.  

Following the US invasion of Iraq in 2003, hydrocarbon resources that had 
become difficult to access due to international sanctions once again became 
potentially available.  European states, whose indigenous hydrocarbon 
production has been falling and who were becoming increasingly wary of 
reliance on Russia, saw Iraq as a potentially new source of energy supplies.18  
European companies, with the support of the EU, have signed agreements with 
the Kurdistan Regional Government19 for gas to fill what would be an expanded 
Nabucco with branches from Iraq to Turkey.  These accords, however, have been 
complicated by the absence of a state-wide political agreement over resource 
use and export policy and in defiance of the wishes of Baghdad.20  Absent a 
political agreement, the security of these supplies is questionable.  

Another potential source of gas for Nabucco is Iran, however accessing them is 
made difficult because of US opposition21 and harsher international sanctions 
due to Iran’s suspected nuclear ambitions.  A final source would be gas in Central 
Asia (particularly Turkmenistan).  Recently, Turkmen President Gurbanguly 
Berdymukhammedov publicly stated Turkmenistan’s commitment to supply 
Europe with gas in the future.22  However, this too is complicated since previous 
attempts to build a Trans-Caspian Pipeline have repeatedly failed.  The undersea 
pipeline faces uncertainty due to disagreement over the legal regime governing 
use of the Caspian Sea, sales to Russia, Chinese interest in Central Asian resources, 

 http://www.businessweek.com/news/2012-05-11/nabucco-timeline-linked-to-production-start-at-shah-deniz
	 http://www.euractiv.com/energy/eu-funding-nabucco-merkel-news-221291
	 http://www.euractiv.com/energy/eu-debates-inviting-russia-join-news-221100 
14	 Russia’s	 purchase	 of	 competitors’	 gas	 should	 not	 be	 overlooked.	Russia	 relies	 on	 this	 gas	 to	 supply	 its	

southern	regions.	 	Just	as	importantly,	bidding	for	gas	would	be	one	way	to	keep	prices	up	on	consumer	
markets.	 	 See	 for	 example:	 http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russian-energy-
strategy-makes-partners-of-rivals		

15	 http://wikileaks.org/gifiles/attach/12/12884_lab-DevelopmentInvestment-210911-1919-115.pdf
16	 http://www.turkishweekly.net/news/136023/statoil-tanap-could-be-%C3%ABviable-alternative%C3%AD-

to-nabucco.html
17	 http://www.payvand.com/news/11/oct/1282.html		For	a	more	optimistic	assessment,	see	http://cacianalyst.

org/?q=node/5816
18	 http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=nabucco-venture-sees-iraq-as-top-

supplier-2010-09-30
19	 “Germany’s	RWE	Signs	Kurdistan	Gas	Deal,”	Iraq	Business	News,	August	28,	2010,	accessed	on	November	

22,	2011,	http://www.iraq-businessnews.com/2010/08/28/germanys-rwe-signs-kurdistan-gas-deal/.		
20	 Salam	Saadi,	“EU	Energy	Deal	Sparks	New	Tensions	Between	Baghdad	and	Erbil,”	Rudaw,	June	6,	2011,	

accessed	on	November	22,	2011,	http://www.rudaw.net/english/kurds/3730.html			
21	 http://www.eurasia-energy-observer.com/news/2009/russia-to-become-nabucco-supplier	
22	 http://www.platts.com/RSSFeedDetailedNews/RSSFeed/NaturalGas/8928735

and conflicts between Ashgabat and Baku.23  Russia has recently begun signaling 
a readiness to use military force should actions be taken against its wishes.24  Gas 
swaps through Iran would be an obvious alternative but this is impractical due 
to Iran’s international isolation.  

A second challenge for the Nabucco project is that it is in competition with 
other projects to transport gas to Europe.  If South Stream is completed, this will 
make the economics of Nabucco even more difficult.  Specifically, large amounts 
of incremental gas from Nabucco would serve to inundate an already saturated 
market (due to South Stream volumes) putting downward pressures on price.  
With price falling, private companies would have greater difficulty raising 
capital and less of an incentive to support the incremental project.  This explains 
at least in part the rush to be the first pipeline completed.  It is a significant 
problem because direct financial support from European public authorities 
has been limited since it goes against the EC philosophy of preferring projects 
that are commercially viable and avoiding state intervention against market 
fundamentals.25  

Aside from South Stream, Nabucco faces competition from several other 
infrastructure initiatives.  In June 2012, Turkey and Azerbaijan penned a bilateral 
intergovernmental agreement on construction of TANAP (Trans-Anatolian natural 
gas pipeline), making the Turkish portion of greater Nabucco redundant.26  
Although TANAP would still provide infrastructure to bring gas to EU borders, the 
ownership structure could be different.27  In practice, this would influence who 
controlled the flow of gas, to which consumers, and under what terms.28  This 
could become a source of subsequent conflict, as will be discussed below.

With TANAP apparently moving forward, plans for Nabucco were scaled down to 
“Nabucco West,” a pipeline that would transport gas from the Turkish-Bulgarian 

23	 http://www.eurasianet.org/node/65646	
24	 http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/ML02Ag01.html	At	 the	 turn	 of	 the	 century,	 there	were	 also	

disagreements	 over	 the	 allocation	 of	 pipeline	 capacity	 between	 the	 two	 countries	 for	 gas	 transport	 to	
downstream	markets.		

25	 http:/ /www.rferl .org/content/Despite_Nabucco_Funding_Plan_EUs_Intentions_Remain_
Muddled_/1376046.html	 	 	 Some	 funding	 has	 nevertheless	 been	made	 available	 by	 the	EC	 (http://www.
euractiv.com/energy/eu-funding-nabucco-merkel-news-221291)	 and	by	 international	 financial	 institutions	
including	the	European	Bank	for	Reconstruction	and	Development	(EBRD),	the	European	Investment	Bank	
(EIB)	and	the	International	Finance	Corporation	(IFC)	which	is	part	of	the	World	Bank.	(	http://en.trend.az/
capital/energy/2049165.html		

	 http://www.naturalgaseurope.com/bulgaria-finds-funding-nabucco	 )	 	 However,	 although	 generous,	 they	
only	cover	part	of	the	project.		The	rest	of	the	funds	would	have	to	be	raised	through	equity	and	private	debt.		
Moreover,	even	IFIs	have	to	be	repaid.

26	 http://www.neurope.eu/article/azerbaijan-turkey-ink-tanap-pipeline-deals
27	 The	 initial	 agreement	 foresaw	 a	 80-20	 Azeri	 –	 Turkish	 ownership	 split.	 	 Socar,	 the	 Azeri	 state	 oil	

company,	may	have	plans	to	bring	in	European	investors	with	its	share.		However,	recently,	Turkey	voiced	
dissatisfaction		with	this	break	down,	casting	uncertainty	on	the	future	of	the	project.		Discussions	appear	to	
now	center	on	a	50-50	split.		http://www.naturalgaseurope.com/azerbaijan-turkey-tanap-pipeline	and	http://
www.sundayszaman.com/sunday/newsDetail_getNewsById.action?newsId=277667

28	 http://www.naturalgaseurope.com/azerbaijan-turkey-tanap-pipeline
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border to the Baumgarten hub in Austria.29  However, this route is in competition 
with the TAP project (Trans-Adriatic pipeline) through Greece, Albania, to 
Italy. Supported by companies from Norway, Switzerland, and Germany,30 this 
pipeline would bring gas to Europe, but would bypass the most dependent 
states in eastern Europe.  

Despite Nabucco’s importance to the EU as a whole, the project has not seen 
concerted action on the part of EU actors.  In particular, the EU national states, 
though acknowledging the importance of diversification, have not given their 
full political and economic support.  Many of the states – including Bulgaria, 
Germany, Italy, France, and Holland – are supporting competing projects.  
Bulgarian support for South Stream project has been especially important, but 
also unexpected given its dependence on Russian energy.

The remainder of this paper addresses this puzzle.  I explore hypotheses from 
three theoretical perspectives:  constructivism, which focuses on how energy 
security is understood differently by different actors; neo-classical realism, 
which highlights conflicts of interest across various EU actors; and structural 
realism which suggests that 1) alternative pipeline projects will change the 
relative power between the EU and Turkey, and 2) at least for Bulgaria, there are 
few alternatives to band-wagoning with Russia.     

Constructivism: Competing Views on Energy Security in the EU 

One explanation for the lack of cohesion in support of Nabucco comes from 
constructivism which investigates how interests are constructed based on 
principled beliefs (about what is right and wrong, good or bad, etc…) and causal 
beliefs (ideas about how the world works focusing on cause effect relations).31 
From this perspective, lack of support for Nabucco originates in competing 
interpretations of energy security by actors within the EU.  In fact, different parties 
to the energy trade appear to understand energy security in diverging ways.  

The European Commission’s (EC) view of energy security has focused on 
geographic diversification of supplies and transit as well as the creation of 
competitive markets.  Both of these ideas conform to a neo-liberal vision of 
markets.  Specifically, states make binding international legal commitments to 
open up their energy resources/markets for development and trade by many 
private firms that make autonomous decisions based on profit motives.  Security 
emerges for a number of reasons.  First, as an increasing number of states join 
what is essentially an expanding free trade system, more resources from a variety 
of regions become available. Thus, Europe becomes less dependent on any 
particular region.  Second, by constraining states legally and vesting decision 
making with private firms, the energy trade is less vulnerable to state actions 

29	 http://www.euractiv.com/energy/tanap-gas-pipeline-shelves-nabuc-news-513593
30	 http://www.trans-adriatic-pipeline.com/about-us/tap-ag-company/
31	 Goldstein	and	Keohane,	1993,	pp	9-10.

motivated by political goals.  Furthermore, whatever conflicts do emerge are 
meant to be settled through legal, rather than political channels. 32  Third, since 
private firms are in charge and competition prevails, efficiency is maximized, 
meaning that more resources become available (less waste) and prices reflect 
cost.  The overall result is an international free market that makes available 
ample resources from many regions at the lowest prices possible.  

This approach is reflected in the ECs approach to domestic energy market 
reform, the Energy Charter regime, and the Energy Community Treaty. Not 
surprisingly, for the EC, dependence on Russia has become a top concern and 
geographic diversification away from Russia a top policy priority.  The Russo-
Ukrainian gas crisis was an important turning point that underscored the 
dangers of dependence on Russia and the powerful, majority state owned 
monopoly Gazprom.33

The EC approach is very different from the one that prevailed historically in 
Western Europe, where energy markets were dominated by large, often state 
owned/controlled monopolies who were responsible for importing gas from 
producers (eg…the USSR) and transporting/distributing them within national 
markets.  Although liberalization and the creation of a common European gas 
market have proceeded apace, they have done so unevenly, as various national 
states have forced compromises that have resulted in deviations from the neo-
liberal model and potential barriers to competition.  

For example, in Germany, E.ON AG was created as a large, diversified energy 
company after a series of mergers.  In France, mergers resulted in the creation 
of GDF Suez, also a large diversified energy company that is partially state-
owned.  Although they are not against geographic diversification, Germany, 
France, and Italy continue to cultivate close ties in natural gas with Russia.  
The most important expression of this has been the signing/renewing of long 
term contracts, support of infrastructure projects supported by Gazprom, 
and participation in “asset swaps” whereby Gazprom affiliates among other 
things increase their presence on EU retail markets in exchange for upstream 
investment and the right to count gas reserves on their corporate ledgers (an 
important indicator for investors).  

This pattern of developments suggests that these states, influenced by the 
managers of their national energy companies,34 see close cooperative relations 
between large companies that have relatively equal bargaining power as a 

32	 For	a	discussion	of	how	provisions	allowing	private	investors	to	take	states	to	arbitration	(for	example	in	
the	Energy	Charter	Treaty)	depoliticize	economic	relations,	see:	Matthew	S.	Duchesne,	“The	Continuous-
Nationality-of-Claims	 Principle:	 Its	 Historical	 Development	 and	 Current	 Relevance	 to	 Investor-State	
Investment	Disputes,”	George	Washington	International	Law	Review	36,	4	(January	1,	2004):	783.	

33	 Abdelal,	Rawi,	“The	Profits	of	Power:	Commercial	Realpolitik	 in	Europe	and	Eurasia,”	Working	Paper,	
Harvard	Business	School,	October	12,	2010	Available	at:	http://hbswk.hbs.edu/item/6505.html	 (accessed	
September	15,	2012),	pp.25-27.

34	 Ibid.,	“The	Profits	of	Power,”	pp.27-29.
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source of energy security.   In terms of the gas wars, the fact that they continued 
to support pipeline routes that bypass Ukraine (North and South Stream) to 
supply additional Russian gas suggests that they may be sympathetic to the 
Gazprom/Russian argument that conflict-ridden and unpredictable relations 
between Russia and transit/consumer states in eastern Europe (all either former 
Soviet republics or satellite states) are the source of European insecurity, rather 
than trade with Russia per se.  As a result, geographic diversification, though still 
desirable, is less urgent.  

The New Member States (NMS) take a more critical perspective of gas relations with 
Russia.  As small states on the periphery of a great power, that they are wary of their 
larger neighbor is hardly surprising.  This skepticism is greatly compounded by 
the fact that up until fairly recently, they were politically subordinated to Moscow, 
something that continues to cast a long shadow on their foreign policy.  Finally, as 
participants in the Soviet-led Comecon (Council for Mutual Economic Assistance), 
they became highly dependent on Soviet/Russian resources, particularly because 
their infrastructure linked them almost exclusively to their eastern neighbors.  As 
a result, the concern with diversification away from Russia as a source of energy 
security has been more broadly accepted.35  

However, views have nevertheless varied considerably from state to state.  For 
the most part, Bulgaria has been an accommodating partner.  Under the socialist 
government of Prime Minister Sergei Stanishev, Bulgaria embraced South Stream, 
as well as the Belene nuclear project and the Burgas–Alexandroupoli pipeline.36    

By contrast, the new center-right government of Boyko Borisov, under the 
apparent influence of the US, decided to rethink the merits of these projects and 
South Stream in particular.37   This suggests that Bulgaria might not have a single 
view of energy security and the risks associated with dependence on Russia, but 
rather its perspective depends on party and perhaps ideology.    

In addition, Sasho Dontchev, the Executive Director of Overgas, Inc.,, an importer 
of gas from Russia, graduated from the I. M. Gubkin Russian state university of oil 
and gas in Moscow.38  Overgas also sends employees to study at the university.39  
Given these ties, it is possible that, following the pattern in Germany for example, 
the company is able to influence government thinking about energy security by 
using arguments grounded in a sectoral view of the gas economy that is critical of 
European policy.   More research is necessary to evaluate these hypotheses.

35	 Ibid.,	“The	Profits	of	Power,”	pp.26
36	 The	latter	would	create	an	additional	outlet	 for	Russian	oil	 to	access	global	markets	by	shipping	 it	 from	

the	 Black	 Sea	 to	 the	 Aegean	 Sea	 and	 bypassing	 the	 congested	 Bosphorus	 straits.	 	 The	 geoeconomic	
consequences	of	the	project	are	significant	because	an	alternative	would	be	to	build	a	west-east	pipeline	to	
bring	oil	to	eastern	European	states	that	are	highly	dependent	on	Russian	exports.

37	 http://www.eurasia-energy-observer.com/news/2009/russia-to-become-nabucco-supplier
38	 http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=34511
39	 http://oldsite.overgas.bg/News.Text	

jsp?language=En&newsId=95B5F13DD7146127C22576410021457E&unid=B0%C2%B2

Neo-classical Realism: Conflict of Interests within the EU 

A neo-classical realist explanation would focus on the fact that states are often 
not unitary actors and have difficulty mobilizing resources from and forcing 
compliance by domestic actors.  If we think of the EU as a confederative state, 
the challenges of EU policy may be due to the center’s inability to bring various 
national actors on board, and this might explain the pattern of support we see 
for infrastructure projects in the Black Sea area.

One explanation is that different national actors approach projects differently 
because they have different interests related to the gas trade.  Discussions 
of energy security have highlighted the dangers of overreliance on Russian 
gas and the importance of making available gas supplies that both originate 
outside of Russia and do not pass through Russian territory as they make their 
way to the EU.  From this perspective, any infrastructure that bypasses Russia is 
equally valuable.  However, how the gas travels and where it lands in the EU has 
potentially significant distributional consequences for different actors.

One example of this is the proposed Italian segment of South Stream which 
would bring gas from Russia through Bulgaria, Greece, and across the Adriatic 
Sea to southeastern Italy.  This project is in competition with Nabucco West which 
would pass through Bulgaria, Romania, and Hungary on the way to a major gas 
hub in Baumgarten, Austria.40  Italy’s dependence on Russian gas both in terms 
of imports and overall consumption is far lower than Bulgaria, Romania, and 
Hungary.41  From a dependency perspective, Nabucco West makes more sense 
than the Italian segment of South Stream because it brings the gas where it is 
needed most.  However, Italy can benefit as a destination country because it then 
becomes a hub for downstream sales to other EU countries.  This is particularly 
important since Gazprom does not charge different wholesale customers the 
same price.  Prices are determined through inter-firm bilateral negotiations and 
customers can make a variety of concessions (for example, access to the retail 
market) to purchase gas at a discount.  They can then re-export gas to other EU 
states for a profit.  The fact that Russia has gas to sell and practices differential 
pricing is an important commercial carrot in its international economic relations 
and a source of power.  Given the economic context, which sees opportunities 
for profit relatively depressed within the EU, this kind of partnership with 
Gazprom is all the more attractive.    Thus there are significant financial stakes 
associated with how gas travels and where the gas lands, and these depend not 
only on the costs related to various transport routes, but also purchase price and 
ultimately relations with Gazprom.  

Interestingly, after initially suggesting that it would reconsider supporting the 
South Stream project, the Borisov government returned to negotiations with 

40	 http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/press/Nabucco%20West%20Scenario	
41	 Vitaly	Protasov,	“EU-Russia	Gas	Relations:	a	View	From	Both	Sides,”	International	Association	for	Energy	

Economics,	(data	From	IEA,	Natural		Gas	Information		2009)
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Russia.  Current discussions appear to center exclusively on financial questions: 
purchase price, financing of the Bulgarian pipeline section, and financial 
damages associated with the cancellation of the Belene project.42 Bulgaria has 
also expressed interest in becoming a regional gas hub.43  The importance of 
cheaper gas is compounded because gas is a convenient and relatively clean 
fuel for electricity generation.  A better deal from Russia could mean cheaper 
electricity and a stronger competitive position when exporting electricity to 
other states in the region (Bulgaria is a net exporter of electricity). All these 
commercial factors associated with the energy trade in Europe suggest that 
ideas about energy security may be less important than material interests.  

The conflicts of interest discussed so far relates to conflicts between national 
states and the EU.  However, there may also be conflicts within EU national states.  
The neo-classical realist insight about the challenges of unitary state action is 
valuable here as well.  It has to be mentioned that there are strong suspicions 
that the Bulgarian government does not really enjoy policy autonomy from 
domestic corporate actors, many of whom engage in illegal dealings.44  Thus, 
one interpretation is that the interests of private actors, who stand to benefit 
from increasing trade with Gazprom, prevail over the “national interest” to shape 
policy because of domestic politics and state capture.

This type of state-society conflict of interest can be expressed in other ways as 
well. Bulgaria has provisionally banned shale gas development after nationwide 
public protests.45    At face value, it would appear that societal concerns on the 
part of NIMBYs (not in my backyard) about local environmental security prevail 
over national energy security.  More research is necessary to explore the validity 
of these explanations

Structural Realism: Balance of Power does not Favor the EU/Bulgaria

Structural realism focuses on the relative power of states, their interests, and 
how the international strategic situation that they confront shapes their 
behavior.   It is useful because it points to Bulgaria’s difficult structural situation, 
as well as the power imbalance between Russia and the EU/Bulgaria as potential 
explanations for the fates of Nabucco and South Stream.  Secondarily, it brings 
to view potential conflicts of interest between the EU and Turkey which not only 
hinder the EU’s preferred project (greater Nabucco), but also create uncertainty 
for Black Sea energy security in the future.  

42	 http://in.reuters.com/article/2012/09/13/bulgaria-russia-energy-idINL5E8KDB3020120913
43	 http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/ceweekly/2012-09-05/bulgaria-a-demonstration-multidimensional-

nature-energy-policy
44	 US	 Ambassador	 James	 Pardew,	 “BULGARIAN	 ORGANIZED	 CRIME	 (C-CN5-00054)”	 cable	

05SOFIA1207,	U,	July	2005,	http://www.wikileaks.ch/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#
45	 http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/14/bulgaria-bans-shale-gas-exploration

EU/Bulgaria vs. Russia

The constructivist and neo-classical realist perspectives argued that ultimately 
Bulgaria found the South Stream project attractive either because dependence 
on Russia was not really a threat, or because domestic actors stood to gain from 
it.  A structural realist perspective highlights the lack of choices that Bulgaria 
faces.  Thus, rather than being attracted to the project, Bulgaria proceeds 
because of the absence of more attractive options; it is band-wagoning.

Bulgaria’s situation is difficult to say the least.  100% of its gas imports and 
almost all of the gas consumed domestically (98.7%)46 come from Russia.  Russia 
is also the main supplier of oil and nuclear fuel.47  Thus, Bulgaria is extremely 
dependent. 48  At the same time, EU environmental policy is creating constraints 
for nuclear production and coal as sources of energy.  Bulgaria needs to secure 
future resources in general.  Moreover, its long-terms contracts for gas from 
Gazprom are expiring, putting negotiations with Russia on the agenda.  

Meanwhile, Bulgaria’s alternatives are not particularly attractive.  There are 
no immediate alternatives to Russian gas, especially given the ban on shale 
gas development.  To access new sources of supply, expensive infrastructure 
is necessary (e.g. pipelines, interconnectors, LNG terminals).  Bulgaria is a 
relatively small country and its own resources have been strained after the crisis.  
However, financing from the EU for infrastructure has been slow and limited.  
Thus, it may be risky for Bulgaria to put all its eggs in one basket (Nabucco) given 
the uncertainty that stems from financial and political conflicts of interest within 
the EU. 49  

Rather, it would make sense to strike the best deal possible with Russia and 
continue to develop alternatives over the longer term.  This approach can also 
explain why the Borisov government initially was skeptical of South Stream but 
has since returned to the negotiating table to try to get concessions from Russia.       

46	 Ibid	Protasov,	“EU-Russia	Gas	Relations”
47	 http://neftegaz.ru/en/news/view/95693
48	 It	needs	to	be	added	that	the	western	EU	states	in	question	are	in	general	less	dependent	on	Russian	gas	

and	energy	 than	 the	 states	 in	eastern	Europe.	 	This	can	contribute	 to	 their	policies	and	 thus	undermines	
competing	explanation	focusing	on	domestic	factors	and/or	ideas.		However,	Germany,	for	example,	is	still	
very	dependent	on	Russian	gas.		Disruption	of	Russian	gas	supplies	would	lead	to	shortages	and/or	higher	
prices	and	be	very	damaging	for	the	population	and	the	economy.		This	begs	the	question	of	why	Germany	
is	moving	closer	to	Russia	rather	than	diversifying.

49	 First,	 the	EU	as	a	whole	as	well	as	 the	national	states	are	already	financially	strapped	due	 to	 the	global	
economic	crisis,	which	has	hit	Europe	worse	 than	any	other	region	 in	 the	world.	 	Second,	 it	 is	not	clear	
that	there	is	a	political	will	to	allocate	more	funding	for	EU-wide	projects,	a	point	made	abundantly	clear	
by	the	difficulties	of	protecting	the	Eurozone.		Finally,	not	least	among	the	political	obstacles	are	a	host	of	
collective	action	problems.		Even	if	everyone	agreed	that	Nabucco	was	a	vital	public	good,	it	is	not	clear	that	
any	particular	state	would	contribute	to	funding	rather	than	“passing	the	buck”	and	free-riding.		Under	these	
circumstances,	the	public	good	would	be	under-provided.	Since	this	discussion	points	to	the	many	conflicts	
of	interest	and	collective	action	problems	within	the	EU	as	explanations	of	EU	policy	(inability	to	provide	
funding),	it	would	properly	fall	within	a	neo-classical	realist	framework.	



143142

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

In any case, the fact that Russia/Gazprom is a single actor that is prepared to 
sell future gas and assure infrastructure financing for Bulgaria directly is an 
important indication of the relative power of Russia versus the EU/Bulgaria, and 
gives South Stream an important advantage over Nabucco.

EU vs. Turkey

We saw above that at least for the time being, TANAP has essentially replaced the 
larger Nabucco project.  Depending on how negotiations proceed, the TANAP 
project may see joint Turkish-Azeri ownership (50% each) of the pipeline. By 
contrast, the Nabucco project brings together multiple, largely private actors; this 
is consistent with the EU approach to leave commercial relations in the hands of 
private actors and to avoid the politicization of energy trade relations.  As a near 
majority owner of the pipeline bringing Caspian and Middle East gas to Europe, 
Turkey would have greater control over gas flows and the conditions of trade, 
than with a pipeline the ownership of which is diffuse and largely foreign.  

Why is this significant?  There are some potential conflicts of interest between 
the EU and Turkey that might explain Turkish aims to have greater control 
over the pipeline.  For one thing, gas transit could become implicated during 
discussions about Turkey’s integration with the EU.50  Even more likely, economic 
conflicts of interest could come into play.  Turkey has expressed interest in 
making available more gas domestically at lower prices.51  At the same time, 
Turkey is also positioning itself as a gas hub with an eye toward re-exporting gas 
to the European wholesale and potentially retail market.52  A pipeline controlled 
by Turkey opens up the possibility for Turkey to divert supplies to its own 
consumers (lowering prices) and re-export the diminished volumes to Europe 
(at higher prices).  This is a very different arrangement from the expressed goals 
of the EU, which is interested in transiting pre-determined volumes without 
interruption to the EU border53 and insists on preventing the vertical integration 
(ie…both transit and trade) of firms selling on its domestic market.   

At present it is not clear what legal regime would govern this trade.   One 
possibility is the Energy Charter regime.  The most relevant provisions concern 
transit but their applicability depends highly on the contents of contracts 
for supply and transport/transit.  Moreover, as the Russo-Ukrainian gas wars 
showed, implementation of ECH rules can be cumbersome and ineffective 
during crises.  The Energy Community is an EU effort to export its rules to 
southeastern European neighboring states in exchange for greater cooperation 
and integration.54  Turkey however is an observer and not required to implement 

50	 http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Can-TANAP-Pipeline-Unlock-EU-Membership-for-Turkey.html
51	 http://www.naturalgaseurope.com/azerbaijan-turkey-tanap-pipeline;	 and	 http://www.euractiv.com/energy/

tanap-gas-pipeline-shelves-nabuc-news-513593
52	 http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=280677
	 http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/NI14Ak01.html
53	 http://www.naturalgaseurope.com/azerbaijan-turkey-tanap-pipeline
54	 http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY

the rules developed in Brussels.  Finally, it is possible that transport on TANAP 
would follow Turkish legislation, however this would probably not be a welcome 
development on the part of the EU. 

Overall, in its attempt to bypass Russia, the EU is turning Turkey into a central 
transit state, significantly increasing Turkey’s power with respect to Europe.55  
The TANAP project undermines the Nabucco project further consolidating this 
power in the form of greater control over gas flows.  Depending on Turkey’s 
future foreign policy and economic goals, this could lead to conflict in the 
region and also jeopardize energy security.

Conclusion

This paper has examined the question of energy security in the Black Sea by 
focusing on its importance as a transport corridor for energy resources from 
resource rich regions in the Caspian Sea area and the Middle East to lucrative 
markets in Europe.  Situating this question within a broader geopolitical context is 
necessary because the possibility of exporting these resources to Europe was only 
made possible by developments during the “unipolar moment.”56 At the same 
time, Russia’s resurgence has contributed to the competition we witness today.

The analysis has focused on the challenges faced by Nabucco, particularly the 
weak support from the EU as a whole.  It has also asked why Bulgaria has helped 
to move the competing Russian South Stream project forward.  A number of 
hypotheses were developed: 

Constructivism

•	 competing understandings of energy security and the threat posed by 
dependence on Russia/Gazprom

•	 influence on governmental decision making of key domestic actors with 
good relations with Russian academic institutions and Gazprom

Neo-classical realism

•	 competing economic interests among EU states (gas hubs) exacerbated by 
Russian carrots (discounts)

•	 interests within national states prevail over the “national interest”
•	 weak state capacity

Structural realism

55	 If	regime	change	and	stability	were	achieved	in	Syria,	this	could	be	avoided	by	creating	pipelines	to	LNG	
gasification	facilities	on	the	Mediterranean	Sea	to	transit	Kurdish	gas.		At	present	this	seems	an	uncertain	
outcome.

56	 Charles	Krauthammer,	“Unipolar	Moment,”	Foreign Affairs,	Vol.	70,	No.	1	(1990/1991),	pp.	23-33.
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•	 Balance of power favors Russia over the EU/Bulgaria
•	 severe short term energy dependence in Bulgaria leads to band-wagoning 

with Russia
•	 EU policy exacerbates dependency (e.g. environmental policy) without 

providing financial resources to help
•	 Transit through Turkey increases the latter’s power with respect to the EU; 

potentially competing political and economic interests between the EU 
and Turkey could jeopardize energy security in the future

Since this is a preliminary analysis interested in hypothesis generation, my 
conclusions are very limited and tentative.  However, the analysis does suggest 
that students of energy security issues need to look at the political economy of 
the energy trade more carefully to understand the actual incentives faced by 
states.  This brings into relief numerous conflicts of interest that are otherwise 
unapparent.  It also raises questions specifically about how European energy 
security might look in the future given that Turkey is likely to become an 
important transit state.

Second, this discussion has brought to view that Russia’s ability to behave as a 
unitary actor enhances its power relative to the EU, which is plagued by many 
conflicts of interest and collective action problems.  Additionally, that Russia can 
offer gas at a discount as a “carrot” to induce cooperation among its partners is 
an important source of its soft power. 
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TURKEY: ANALYSIS OF REGIONAL POLICY 
AT THE BEGINNING OF 21ST CENTURY

Regional policy of the Republic of Turkey should be analyzed on two levels – 
global and regional and in two dimensions – geopolitical and economic.

Global geopolitical level can be characterized by rather close cooperation of 
Turkey with the United States on the basis of both bilateral and multilateral 
(NATO) agreements. In this respect, Turkey is a kind of the Southern flank of 
NATO, a transit point of resources transfer to the regions important for American 
interests (the Near and the Middle East, Transcaucasia).

Regional geopolitical level can be characterized by support of American efforts 
in the region, if those efforts concur with the national interests of Turkey, and 
covert or overt counteraction, if those interests do not match with each other. 
To concurrent regional geopolitical interests of the USA and Turkey should be 
attributed the strengthening of their role in the Caucasus and Transcaucasia. 
In essence, Turkey frequently applies the USA as an additional tool for 
accomplishment of its interests, and on the contrary – the USA use Turkey 
for their own benefits. Such an approach saves resources and increases the 
effectiveness of pursuing policy.

Being the originator and supporter of cooperation between the Black Sea states, 
Turkey aspires to use the factor of common historical destiny for confidence 
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building and development of good-neighborliness. But sometimes it is not an 
immediate success, which is evident in the case of Turkey-Armenian relations. 
It is interesting an approach, declared by Turkish politicians, to form a system 
of cooperation between the Southern Caucasus states and settle the regional 
conflicts through consistent solution of current problems and achieving a 
compromise.

Keywords: Turkey, Black Sea, EU, NATO, Russia

After the end of the Cold War and collapse of the Soviet Union and its East-
European organizations (the Council for Mutual Economic Assistance and the 
Warsaw Treaty Organization) the large-scale geopolitical and geo-economic 
shifts have begun to proceed in the Greater Black Sea Region. This process came 
to the filling of power vacuum, which was a result of the Soviet withdrawal. If 
in 1990s the states of Central and South-East Europe rather quickly determined 
with their direction to the West, which led them into NATO and the EU, the 
situation in the Caucasus and Transcaucasia remained more difficult. This 
occasion induced Turkey, which suddenly has become a regional leader, to 
enter into the game for “Soviet legacy”. Very severe socio-economic and political 
crisis of the 1990s, long-running counter-terrorist operation in Chechnya, and 
a series of intense conflicts on the periphery of its borders enforced Russia to 
concentrate all its efforts on resolution of internal problems and put limits on 
its foreign policy activity. The division of the Black Sea Fleet, implementation of 
the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)1 and joining the NATO 
membership of Bulgaria and Romania changed the balance of power in favor of 
the NATO countries. The Turkey’s role as a key regional actor and representing 
member of the North Atlantic Alliance in the Greater Black Sea Region has also 
increased. “Turkey has in its disposal the second strength (about 800 thousand 
individuals) and combat power army of NATO and the fifth largest army in the 
world. The direct allocations for military necessities are at one-fifth of the items 
of expense. Annually on military spending is allocated not less than 4% of the 
GNP of the country. From 1997 to 2007 the program of modernization of the 
armed forces was implemented in Turkey, within the scope of which has been 
allocated $ 27 billion to the Army and the Agency of Defense Industry of the 
Ministry of National Defense of Turkey”2. In compliance with the long-term plan 
of realization of that program “it is planned to appropriate for the needs of the 
army modernization at large $ 150 billion until 2020”3.

At the beginning of 21st century things have begun to change. At the price of 
enormous strain Russia managed to begin the process of recovery. It was able 

1	 By	 1995	 about	 70	 000	 units	 of	 military	 equipment	 were	 removed	 out	 of	 service,	 more	 than	 1	million	
servicemen	were	transferred	to	 the	reserve.	 //	Kortunov	S.V.	Mirovaya	politika	v	usloviyakh	krizisa.	M.,	
2010	[Kortunov	S.V.	The	world	politics	in	crisis	conditions.	Moscow,	2010].	

2	 Gur’yev	A.A.	 O	 rossiysko-turetskom	 voyennom	 sotrudnichestve	 [Guriev	A.A.	About	 Russia	 –	 Turkey	
military	cooperation].	URL:	http://www.iimes.ru/?p=3376	(Date	of	reference:	19.11.2012).

3	 Rossiya	–	Turtsiya.	Rossiysko-Turetskoye	voyennoye	sotrudnichestvo	[Russia	–	Turkey.	Russia	–	Turkey	
military	cooperation].	URL:	http://allturkey.narod.ru/armyrusturk.htm	(Date	of	reference:	19.11.2012).

to preserve its unity and territorial integrity, as well as define clearly enough 
its national interests and ability resolutely stand up for them. Curiously enough 
but the analysis of the regional situation of the late of 20th – early 21st century 
shows that Russia and Turkey was making roughly the same conclusions. The US 
rigid policy directed to accomplishment of their own interests without taking 
into account the interests of local actors tended to disturb the regional situation 
and had a negative influence on dynamics of economic development.

At the beginning of 21st century regional policy of the Turkish Republic must 
be analyzed on two levels – a global and regional one, and in two dimensions – 
geopolitical and economic.

Global geopolitical level is characterized by sufficiently close cooperation 
between Turkey and the United States under both bilateral and multilateral 
(NATO) agreements. In this respect, Turkey is the southern flank of NATO, a 
transit point for move of resources to such crucial regions for American interests 
as the Middle and Near East and Transcaucasia.

In Turkey the United States rely on military circles. Almost all of their high 
representatives studied or trained there. Americans support important 
programs on rearmament of the Turkish army and navy. Army plays a role of the 
guarantor of Turkey’s internal stability from all kinds of political risks.

Regional geopolitical level is characterized by the Turkish support of the 
American endeavors in the region, if they coincide with the national interests 
of Turkey, and covert or overt counteraction, if the interests do not coincide. 
To the concurrent geopolitical interests of the United States and Turkey in the 
region one should attribute the strengthening of their role in the Caucasus and 
Transcaucasia. Essentially, Turkey uses the United States as an additional tool for 
achievement of their interests, and the United States take advantage of Turkey 
as well. Such situation helps to save resources and increase the effectiveness of 
the policy. But at the beginning of the century the United States were carrying 
out a hard-line political course on assertion its national interests in the region. 
It led to the clash with Turkish interests on the wide range of subjects. Among 
them American presence in the Azov and Black Sea region; the U.S. policy 
towards Turkic-speaking countries of the CIS (Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan, 
Uzbekistan, Kyrgyzstan); assessment of the so-called “color revolutions”; the 
United States policy in Iraq (especially their attitude toward the Kurdish problem); 
the Middle East peace process. On all these issues Turkey does not only take 
an independent position but try to find regional partners for counteraction to 
American aspirations. Russia apparently is regarded by Turkey as such partner. 
The logic of Turkey actions is determined by the fact that it is easier to build a 
relationships with equal partner, who can compromise, than with the United 
States. In August of 2008 during Russia – Georgia military conflict, through its 
actions Turkey practically localized it and did not allow moving on a higher level. 
The matter is that Turkey demonstrated its firm adherence to the Montreux 
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Convention when blocked the pass to the Black Sea water area for American 
large-capacity military vessels.

Nowadays it is possible to single out two main directions in the regional policy 
of Turkey. The first one is the European direction, which determines Turkey 
relations with the EU and NATO countries. Second one is Turkey and Russia 
relations, which are also projected on the former Soviet republics and now 
independent the CIS states. There is no doubt that in the short-foreseeable 
future (10-15 years) the European direction will be a principal priority in the 
foreign policy of Turkey. The relationships between Turkey and the European 
Union take their origins in November of 1997. Then the European commission 
approved its statement on regional cooperation in the Black Sea. At the second 
stage a number of the Black Sea countries became members of the “European 
Neighbourhood Policy”. Since 2007 when Bulgaria and Romania joined the 
EU, the policy of the European Union has assumed a systemic character. It was 
reflected in the development of the special project “The Black Sea Synergy and 
the Eastern Partnership”. According to a former Turkish ambassador in Russia K. 
Tashkent, “Turkey considers the EU as a community united by common political 
values, such as democracy, tolerance and respect for human rights”4. According 
to the Turkish ruling elite, development within the European vector must resolve 
for Turkey a number of important issues, such as economic modernization, 
limiting the politicization of Islam, transparency of the bureaucracy, civilian 
control over the army, the Kurdish problem, etc. At the same time, the Turkish 
ruling circles understand that both in Turkey (Islamic and nationalist parties 
and organizations and the middle stratum of bureaucracy) and in Europe 
(particularly the new EU member states, who fear that the financial flows of 
assistance programs and economic modernization may be partially diverted 
from them to the Turkish direction) there are powerful enough forces that 
oppose the country integration into the EU. Integration of Turkey into the EU 
would help to solve part of international problems. Particularly, at the regional 
level there are such issues as the Northern Cyprus problem and the question of 
improvement relations with Greece. As of the global level there is a necessity of 
balancing the relations with the United States. It is important for a more active 
counteraction to the policy of that international leader, especially in regions 
traditionally important for Turkey (Transcaucasia, Central Asia and the Middle 
East). At the same time, some experts note that if the European project fails for 
some reason, Turkey will have only one to remain a modern, secular state. This 
alternative consists in further closing in with the United States. The American 
direction is more convenient for army circles. Though, events of 2003–2005 in 
Iraq and the American position on the Kurdish problem have not obtained for 
Washington new supporters even among the Turkish military.

4	 Ne	 prosto	 sosed,	 a	 vazhnyy	 partnër.	 Interv’yu	 s	 Chrezvychaynym	 i	 Polnomochnym	 Poslom	 Turetskoy	
respubliki	v	Rossiyskoy	Federatsii	K.	Tashkentom	//	Rossiyskaya	Federatsiya	segodnya.	2005.	№4.	S.38.	
[Not	just	a	neighbor	but	an	important	partner.	Interview	with	Ambassador	of	the	Turkish	Republic	in	the	
Russian	Federation	K.	Tashkent	//	Russian	Federation	today.	2005.	№	4.	P.38].

Currently, Turkey–Russia relations have a dual nature. In terms of geopolitical 
concepts Turkey remains a serious enemy and rival of the Russian Federation in 
the Black Sea-Caspian region and the CIS area. However, in economic sphere the 
Turkish Republic is our closest neighbor and partner to build balanced relations 
with whom is very important. At large it explains the inconsistency of Turkish 
policy in respect of Russia.

Nowadays, there are two main groups of actors that influence the Turkish 
foreign policy: (1) security, defence and law enforcement agencies, which are 
closely allied with military circles and through them with the United States and 
NATO, and (2) the Turkish business community. In the analysis of international 
issues the former is characterized by prevalence of geopolitical thinking which 
generally increases propensity for conflict at all levels. Business community is 
more focused on maintaining stability and balance that allow actively develop 
economic projects.

Current Russia–Turkey relations are based on a number of official papers, 
among them the Treaty on the foundations of relations (1992) and different 
intergovernmental agreements on cooperation in various fields. Today relations 
between Russia and Turkey have reached the level of multidimensional 
cooperation. But in some areas (particularly, the energy sector) they have a 
character of strategic partnership.

According to Turkish diplomats who stay in Russia, contemporary Russia–Turkey 
relations can be characterized as “the most positive in the whole history of two 
countries”5. The visit of Russian president Vladimir Putin to Turkey on December 
6, 2004 (the first visit of the Russian president in the history of bilateral 
relations) laid a good foundation for their dynamic development. During that 
visit the “Joint Declaration on the deepening friendship and multidimensional 
cooperation” was signed.

In the trade and economic sphere Russia and Turkey ties develop on basis 
of a broad legal framework, including intergovernmental agreements on 
cooperation in a number of sectors. At the level of subjects of the Russian 
Federation the Republic of Tatarstan, Bashkortostan, Moscow and Moscow 
region, Stavropol, Krasnodar and Rostov regions, and the republics of the North 
Caucasus have positive economic relations with Turkey.

Russia is the second largest (after Germany) Turkish partner in foreign trade. And 
Turkey is ranked seventh in the foreign trade with Russia (about 4% of foreign 
trade turnover).

5	 Vystupleniye General’nogo konsula Turtsii v Novorossiyske A.R. Demirera pered studentami fakul’teta 
Vostokovedeniya Instituta ekonomiki, prava i yestestvennykh spetsial’nostey	(INEP,	g.	Krasnodar)	14	maya	
2005	g.	 [Speech	of	Consul	General	of	Turkey	 in	Novorossiysk	A.R.	Demirer	before	 the	 students	of	 the	
Faculty	of	Oriental	Studies	of	the	Institute	of	Economics,	Law	and	Natural	specialties	(INEP,	Krasnodar).	
May	14,	2005].
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In 2008 bilateral trade volume reached a record size of 33,8 billion dollars 
(according to the Turkish Statistics – $38 billion) as against 22,7 billion in 2007. 
In 2008 on total trade with Turkey Russia reached the 1st place and ousted 
Germany. In Russian foreign trade Turkey took the 5th place left behind such 
countries as Japan, the United States, and Great Britain. Therefore, in 2008 the 
aim, which was set by the authorities of two countries, to bring up the bilateral 
trade volume to $ 25 billion was exceeded.

In 2011 the Russia–Turkey volume of trade approached the pre-crisis levels. 
Thus, compared to 2010 (25,3 billion) the trade turnover increased from 26% to 
$31,8 billion, export – to $ 25,4 billion (+25%), import – to $6,4 billion (+31%).

Russian export to Turkey is dominated by energy resources (73,5%), metals 
and metal products (17,8%); in import from Turkey – food (27,7%), machinery, 
equipment, transport vehicles (32%) and textile (18,2%)”6.

In August 2009 V. Putin and Tayyip Erdogan, during the talks in Ankara, set a 
new ambitious goal: to increase radically the trade turnover with the prospect of 
achievement the indicator of 100 billion dollars in the next few years.

Balance of trade is in favor of Russia. By the end of 2011 it was approximately $ 
19 billion (in comparison in 2004 it was only 7 billion dollars)7. However, there are 
growing qualitative disparities in sectoral profile. Russian export is dominated 
by energy resources, metals and their products, and mineral fertilizers, while 
import from Turkey is formed by machinery, equipment and vehicles, consumer 
goods, and food. Quantitative imbalance is partly compensated by Turks at the 
expense of the income from so-called “shuttle trade”, tourism, money transfers of 
their construction firms and individuals, as well as road transportation through 
Russia.

In 2010 the total amount of accumulated Turkish investments in Russia amounted 
to 643 million dollars (for 6 months of 2011 – $ 457 million). Enterprises with 
Turkish capital work in many Russian regions. They have to do with production of 
electronics (TV-sets and household appliances), building materials, household 
chemicals, textiles, glass and glassware, food products (beer), as well as in the 
area of services – trade, tourism, and financial sector (6 banks).

In 2010 the total volume of Russian investments in Turkey was $ 323 million (for 
6 months of 2011 – $578 million). Among the large Russian investment projects 

6	 Torgovo-ekonomicheskiye	 svyazi	 mezhdu	 Rossiyey	 i	 Turtsiyey	 (spravka).10.10.2011.	 Ofitsialʹnyy	 sayt	
MID	 RF	 [Trade	 and	 economic	 relations	 between	 Russia	 and	 Turkey	 (reference).10.10.2011.	 Official	
website	of	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	the	Russian	Federation].	URL:	http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.
nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d80021985fc325744f002b5bb8!OpenDocument	 (Date	
of	reference:	19.11.2012).

7	 Vashchenko	A.V.	Turtsiya: analiz regional’noy politiki v nachale XXI veka	//Strany	Vostoka:	obshchestvo	i	
gosudarstvo.	Krasnodar,	2005.	S.10	[Vashchenko	A.V.	Turkey:	analysis	of	regional	policy	at	the	beginning	
of	XXI	century	//	Eastern	Countries:	state	and	society.	Krasnodar,	2005.	P.	10].

in Turkey was a contract signed in the end of 2005 by the Russian “Alfa Group” 
and the holding “Chukurova”. The subject of that contact was a purchase of the 
largest Turkish mobile operator “Turkcell” stock package (13,2%) (amount of the 
transaction was 3,3 billion). In July 2008 “Lukoil” bought the entire stock of a 
large Turkish petrol station network “Akpet” (it included 693 petrol stations and 
other infrastructural facilities for marketing of raw materials). That investment 
project totaled $ 555 million.

There is active development of contacts in the tourist sector. In 2009 2,5 million 
Russian citizens visited Turkey. In 2010 the number of Russian tourists amounted 
to 3 million 107 thousand people8 (growth of 24%). In 2011 the influx of Russian 
tourists in Turkey reached a record figure – about 3,5 million people.

On March 4, 2011 at the 11th session of the Intergovernmental commission 
in Kazan, the two countries negotiated an opening a representative office of 
Rostourism in Antalya in the nearest future.

At the beginning of XXI century political relations between two countries have 
developed rather dynamically and at large met the economic needs.

Current political relations between Russia and Turkey are based on the Treaty 
on the foundations of relations (1992) and a number of intergovernmental 
agreements on cooperation in various fields. Today Russia – Turkey relations 
have reached the level of multidimensional partnership, and in some areas 
(particularly the energy sector) – strategic partnership. Since December 2004 
there were about 25 meetings between the leaders of two countries (the last one 
was a talk between Dmitry Medvedev and prime minister of the Turkish Republic 
Tayyip Erdogan which took place on March 27, 2012 at the Seoul Nuclear 
Security Summit. As a result of those negotiations, during the state visit of A. 
Gul to Russia on 13-15 of February, 2009 the two presidents fixed an attainment 
of our relations the level of advanced multidimensional partnership, and on a 
number of parameters a strategic one. The presidents also set a task to provide 
with further steady advance of interaction. This goal was reflected in the Joint 
Declaration on progress to a new phase of relations and further deepening of 
friendship and multidimensional partnership signed by D. Medvedev and A. 
Gul. During his working visit to Ankara (August 6, 2009) Vladimir Putin was able 
to reach a strategic agreements on a whole number of priority areas of mutual 
cooperation, including the energy sector. Separately it was reached an agreement 
to build an absolutely new mechanism of Russia and Turkey intergovernmental 
consultations at the highest level. It was called the High-Level Russian-Turkish 
Cooperation Council. On January 12-13, 2010 prime minister R.T. Erdogan 
visiting Moscow gave an opportunity to “check” the parties’ views on ways and 
prospects of further development of bilateral relations in the light of decisions 

8	 The	second	place	after	Germany	(4	million	300	thousand	people	in	2010).
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and agreements of August 20099. The new milestone in modern Russia – Turkey 
relations was set up by the official visit of president D. Medvedev to the Turkey 
Republic on May 11-12, 2010. The main theme of the talks was the current state 
and prospective directions of deepening the comprehensive cooperation in the 
economy, especially in the energy sector. There were signed 16 documents on 
cooperation in various fields, including the Joint Declaration on the establishment 
of the High-Level Russian-Turkish Cooperation Council. Among them there are 
several intergovernmental papers which have a strategic nature (including the 
Agreements on cooperation in construction field and in the field of running 
a nuclear power plants in Turkey, on marine transport, on air service and on 
conditions of mutual trips of two countries citizens). It was confirmed once again 
the proximity in the approaches of both countries to the key international issues. 
During that visit there was the first meeting of the High-Level Russian-Turkish 
Cooperation Council. Russian part of the Council was chaired by the president of 
the Russian Federation, while the Turkish one was led by prime minister. In the 
framework of the Council there are the joint Russia – Turkey Intergovernmental 
commission on Trade and Economic Cooperation, which is in charge of economic 
issues; the Joint Strategic Planning Group, which is chaired by the ministers of 
foreign affairs and manages the issues of cooperation on international arena; the 
Public forum dealing with socio-cultural problems. On June7-8, 2010 during his 
working visit to Istanbul on the occasion of the Third Summit of Conference on 
Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) V. Putin discussed 
important regional and international issues, including the situation in Libya 
and Syria, the Middle East peace process, the conflict in Nagorno-Karabakh, the 
Cyprus subject matter and problems of anti-missile defense.

Being reached at the highest level, the agreements were finalized in the format 
of inter-ministerial meetings. Under the auspices of the foreign ministries of 
both countries, a special attention was given to the work of the Joint Strategic 
Planning Group. The first meeting of that group took place on January 20, 2011 
in Istanbul. On January 25, 2012 the second meeting of the Russia – Turkey Joint 
Strategic Planning Group was held in Moscow. During the meeting the ministers 
summarized outcomes of recent contacts between the foreign offices of two 
countries, discussed some urgent issues of the bilateral agenda, including 
problems that was supposed to be submitted for consideration to the High-
Level Russian-Turkish Cooperation Council, as well as international and regional 
issues, principally the situation around Syria. As a result of the Joint Strategic 
Planning Group meeting, ministers adopted a joint statement, which reflected 
the parties’ approaches to the key issues of bilateral relations and urgent 
international and regional issues.

One of the most important areas of cooperation between two countries is 
ensuring of regional security. In May of 2006 the secretary of Security Council 

9	 Gur’yev	A.A.	Situatsiya v Turtsii: yanvar’ 2010 goda	[Guriev	A.A.	The	situation	in	Turkey:	January	2010].	
URL:	http://www.iimes.ru/?p=10072	(Date	of	reference:	15.	03.2010).

of the Russian Federation Igor Ivanov for the first time met for talks in Moscow 
with the secretary general of the National Security Council of Turkey J. Alpogan. 
On September 2-14, 2009 secretary of the Russian Security Council Nikolai 
Patrushev visited Izmir and Ankara, where he held talks with his colleague T. 
Burdzhuoglu. At the invitation of Nikolai Patrushev, the new head of the Turkish 
Council of National Security S. Kylych took part in international meetings of high 
representatives, who was in charge of security issues, organized by the Russian 
Security Council in Sochi (October 2010) and Yekaterinburg (September 2011). 
On March 24-25, 2010 Turkey was visited by Russian minister of internal affairs 
R.G. Nurgaliyev. During the visit he was received by the prime minister R.T. 
Erdogan and held extensive talks with his Turkish counterpart B. Atalay10. On 
February 10-11, 2011 at the invitation of R.G. Nurgaliev, B. Atalay came to Russia 
with return visit (Moscow and St. Petersburg). During negotiations the parties 
discussed the issues of intensification of interagency interaction in combating 
extremism, transnational organized crime, and cooperation in the field of 
manpower development, as well as cooperation within the BSEC.

Based on stated above, one should conclude that at the beginning of 21st 
century Turkey – Russian relations have had dynamic development, as well 
as diverse and positive character. Nowadays there are two main trends in 
regional development: on the one hand, the coordination between major 
regional actors becomes stronger, but at the same time, on the other hand, 
the tendency to independently solve the regional problems is intensified as 
well. The goal, which was stated by the U.S. State Department at the Istanbul 
Summit of OSCE in 1999 and consisted in strengthening the U.S. and Turkey 
alliance against interests of Russia, has not been reached11. Russia made it clear 
where a peak of concessions is. NATO enlargement to the East and inclusion 
of Georgia and Ukraine is unacceptable. The realization by the United States 
and their European counterparts of the project on deployment of anti-missile 
defense system is also unacceptable. All that actions upset the balance of power 
and lead to destabilization. In its turn, such destabilization will adversely affect 
the economic projects, and this is concern of both Turkey and the EU. In this 
situation, more and more often the experts express an opinion that regional 
issues should be resolved according to formula “The problems of the Black Sea 
are affairs only of the Black Sea countries”12.

At the same time, almost all leading experts say that it is impossible to separate 
the security challenges of the Greater Black Sea, the Mediterranean and the 

10 Ob ofitsial’nom vizite Ministra vnutrennikh del Rossii R.G. Nurgaliyeva v Turtsiyu [About	official	visit	of	
the	Minister	of	Internal	Affairs	of	Russia	R.G.	Nurgaliyev	to	Turkey]	URL:	http://www.turkey.mid.ru/hron/
hronika243.html	(Date	of	reference:	11.11.2011).

11	 HARVARD	 UNIVERSITI.	 John	 Kennedy	 School	 of	 Government.	 Caspian	 Studies	 program	 –	 “The	
Caucasus	and	Caspian	Region.	Understanding	United	States	policy”.	October	10,	2001.	P.	1-4.

12 Tarakchi	 N.	 Stabil’nost’	 v	 Prichernomorskom	 regione:	 vneshniye	 i	 vnutrenniye	 ugrozy	 i	 puti	 ikh	
preodoleniya	 [Tarakchi	 N.	 Stability	 in	 the	 Black	 Sea	 region:	 external	 and	 internal	 threats	 and	 ways	 to	
overcome	 them].	 URL:	 http://blackseafleet-21.com/news/18-11-2012_turetskij-ekspert-rossija-i-turtsija-
dolzhny-minimizirovat-vlijanie-ssha-v-prichernomore	(Date	of	reference:	11.11.2011).
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Caspian Seas, and the Middle East13. Turkey is dependent on energy supplies 
from Russia, Azerbaijan and Iran. In 2012 payments for energy supply make up 
$55 billion (7% of Turkey’s GDP)14. Regional instability can provoke a multiple 
rise of these costs. At the same time, speaking at the international round 
table “Stability in the Black Sea region: external and internal threats and ways 
to overcome them” (Simferopol, November 16-17, 2012) professor of Izmir 
University Nejat Tarakchi said that “It is difficult for Ankara to play an independent 
role in regional processes. Its geographical position is unstable, and relations 
with the United States are prominent direction of foreign policy course. All 
of that seriously constrains its freedom of action”15. The expert opinion is 
confirmed by the Turkish position on Syria. Obviously, from the American point 
of view Syria is the step to Iran. Political collapse in Syria will lead to the growth 
of Islamic political extremism, aggravation of the Kurdish problem, and have a 
negative impact on the Arab – Israel relations. Indirectly, it will have negative 
repercussions on Transcaucasia. It also jeopardizes the energy trafficking routs. 
Also there is Afghanistan with its enormous potential for production of heroin. 
The point is not only economic problems. Conflict fomentation inevitably leads 
to the disaster in humanitarian field and will cause the problems of refugees and 
displaced persons. Stable future of the region is in the field of integration. And 
Turkey can and should play here a positive role.

Another important conclusion is that there are no ways to solve the problem 
of stabilization in the Greater Black Sea region without Russia. In the capacity 
of an important element of stability may be the position of Ukraine, which 
has the longest coastline. I think that it is necessary to create an institutional 
framework of the Black Sea integration. Its foundation could be constituted by 
Russia, Turkey, Ukraine, and under certain circumstances Georgia. It is necessary 
to develop a regional system of “dynamic stability”, in which conflict capability 
is leveled “not by trying to removable unremovable (territorial, ethnic and other 
contradictions) but through outrunning stimulation the capacity of positive, 
pragmatic, and mutually-crossing interests”16. The cooperation within the scope 
of the Black Sea Naval Force (Russia, Bulgaria, Georgia, Romania, Turkey and 
Ukraine) may be a striking example of that trend.

The policy of the United States and NATO countries of the Black Sea (Bulgaria 
and Romania) poses an obstacle to such a constructive approach. This policy is 
aimed only at advocacy of its own interests in the region. Those interests do not 
correspond with interests of regional countries in economy or security.

13	 Sredizemnomor’ye	–	Chernomorʹye	–	Kaspiy:	mezhdu	Bol’shoy	Yevropoy	i	Bol’shim	Blizhnim	Vostokom.	
Moskva,	2006	[Mediterranean	–	the	Black	Sea	–	the	Caspian	Sea	between	Greater	Europe	and	the	Greater	
Middle	East.	Moscow.	2006].

14	 Tarakchi	N.	Op.	cit.
15	 Tarakchi	N.	Op.	cit.
16	 Bogaturov	A.D.	Velikiye derzhavy na Tikhom okeane: istoriya i teoriya mezhdunarodnykh otnosheniy v 

Vostochnoy Azii posle Vtoroy mirovoy voyny (1945 – 1995).	M,	 1997.	 S.52	 [Bogaturov	A.D.	The	 great	
powers	in	the	Pacific:	a	history	and	theory	of	international	relations	in	East	Asia	after	the	Second	World	War	
(1945	–	1995).	M,	1997.	P.52].
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*		 Dumlupınar	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Sosyoloji	Bölümü,	Türkiye	

Doç. Dr. Talip KARAKAYA*

KÜRESELLEŞME VE ARAP BAHARININ BÖLGEMİZE 
OLAN ETKİLERİ TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK VE 
STRATEJİK ÖNEMİ

Yaşadığımız 21. yüzyıl dünyamızda başta politik, sosyo-ekonomik, kültürel, as-
keri ve stratejik alanlarda köklü değişimler ve dönüşümler gerçekleşmektedir. 
Bu değişim ve oluşumlardan etkilenenlerden biri de Ortadoğu, Balkanlar ve 
Kafkasya gibi önemli kesişim noktasında jeostratejik ve politik konumda olan 
Türkiye’dir. Özellikle doksanlı yılların başlarından itibaren hızlı bir şekilde etkisini 
gösteren küreselleşme, ekonomik krizin yanında son iki yıldan beri Kuzey Afri-
ka ülkelerinde Arap Baharı denilen bir süreci de başlatmış bulunmaktadır. Bu-
nun etkilerini son iki yıla yakın süreden beri devam eden Suriye olaylarında her 
bakımdan hissetmekteyiz.  Dünya coğrafyasında önemli bir konumda yer alan;  
Doğu ile Batı, Avrupa ile Asya arasında köprü durumunda olan Türkiye’nin, laik 
ve demokratik yapısıyla İslam kültüründen kaynaklanan gelenekleri ve kültürle-
ri bir arada yaşatması dünyada dikkatle izlenmektedir. Bugün çağdaş dünyanın 
ortak hedefi; barış, istikrar ve refahı güvenceye alacak bir diyalog ve işbirliğini 
geliştirmektir. Bunu gerçekleştirmek için de başta demokrasi ve insan haklarına 
saygının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik ve sosyal geliş-
menin sağlanması, yoksullukla mücadele önlemlerinin artırılması, kültürler ara-
sı karşılıklı anlayışın geliştirilmesi oldukça önemlidir. Öte yandan, hiç şüphesiz 
Türkiye bölgede etkinliğini ortaya koyarak yeni bir oluşumun öncülüğünü de 
yapabilir. Bunlardan biri olan Karadeniz işbirliği geliştirilmeli ve genişletilmelidir. 
Ayrıca bulunduğumuz bölgede önemli güç olan Rusya, İsrail, İran, Azerbaycan…
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vb diğer ülkelerle işbirliğine gidilmeli, AB gibi bölgesel bir ekonomik, Askeri ve 
stratejik birlik oluşturulmalıdır. Bu oluşumu gerçekleştirmek için neler yapılabilir 
? Aramızdaki sorunlar nasıl asgari seviyeye indirilebilir veya çözülebilir? Bölgesel 
ve komşu ülkelerle ilişkiler nasıl daha da geliştirilebilir? Sunumum bu ve benzeri 
soruların cevapları üzerine olacaktır.

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Arap Baharı, Türkiye, Stratejik Önem, Orta Doğu, 
Balkanlar ve Kafkasya.

Giriş

Başta sosyal, ekonomik, kültürel, jepolitik ve stratejik değişmeler ve gelişmelerin 
yaşadığımız yüzyılımızda son çeyrek asırdan beri gerek dünyada gerek bölge-
mizde çok önemli gelişmeler ve değişimler olmaktadır. Bunlardan özellikle sek-
senli yılların sonunda Doğu ile Batı bloğunu birbirinden ayıran duvarın yıkılması, 
doksanlı yılların başında Irak’ın işgali ve Balkanlarda Müslümanlara karşı girişilen 
etnik temizlik,  11 Eylül saldırısı, 2008 küresel krizi dünya’da pek çok ülkeyi de-
rinden etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Neo-liberalist politikalar 
küreselleşmeyle birlikte büyük sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle 
bunun örneklerini Ortadoğu’da son birkaç yıldan beri yaşanan olaylarda açıkça 
görmekteyiz. Başta Tunus olmak üzere, daha henüz demokrasi bilinci olmayan 
Mısır, Bahreyn, Suriye gibi komşu ve tarihi bağlarımız olan bu ülkelerde halkın 
ayaklanması bunun önemli nedenlerindendir. Diğer önemli faktörlerinden; yok-
sulluk, insan hakları ihlali, toplumda aşırı dengesizlikler, yönetim eksikliği, kay-
nakların dengesiz harcanması, işsizlik… vb. de belirtmek gerekiyor. Ayrıca bölge 
gerek tarihi gerekse sosyo-kültürel bakımdan çok farklı dinleri, mezhepleri ve 
kültürleri barındırmakta stratejik öneme sahiptir. Bunlardan başka emperyalist 
güçlerin buralarda yaptıkları faaliyetler ve sömürü planları maalesef bu ülkeler-
de ayaklanmaların önemli nedenlerini oluşturmuştur. 

2011’de Kuzey Afrika ülkelerinde  “Arap Baharı” olarak adlandırılan halk ayaklan-
ması, yıllardan beri tek liderle yönetilen bu ülkelerde artık çözülmeleri başlatmış 
ve insanlar; daha dürüst, adil, şeffaf bir yönetim arzulamakta olduklarını söy-
lemlerle ve eylemlerle ortaya koymaya başlamışlardır.  Bölgede ve bu ülkelerde 
ortaya çıkan sosyo-kültürel, siyasi, ekonomik, stratejik sorunlar bizleri de doğru-
dan etkilemektedir. Çünkü özellikle bu bölge başta olmak üzere, hem Kafkaslar 
ve hem de Balkanlar Türkiye’nin yakın havzası konumunda olan Avrupa ve Asya 
arasındaki konumuyla sosyal, siyasi, tarihi ve kültürel manada önem taşıyan bir 
coğrafyadır. Bölgede jeopolitik açıdan önemli birçok unsurlar da göze çarpmak-
tadır.

Ortadoğu kavramı, köken itibarıyla  Avrupa kaynaklıdır ve hem Batı coğrafyasın-
dan uzaklığı ifade eden, hem de Batının siyasal ve kültürel değerlerinden farklı 
bir yapıya işaret eden bir anlamı vardır. En dar bakış açısıyla Ortadoğu; Türkiye, 
İran ve Mısır üçgeni ve bu üçgenin içerisinde kalan yerleri kapsar. Bilim adam-
ları arasında üzerinde anlaşmaya varılan tanım, Arap ülkelerine Türkiye, İran ve 

İsrail’in eklenmesiyle elde edilen bölgedir.1 Bölgenin coğrafi tanımı konusunda 
mutabık olunamamasının nedenleri kültürel özellikleriyle yakından ilgili olma-
sıdır. 

İnsanlığın tarihine baktığımızda dünyanın en eski medeniyet merkezlerinden 
biri olan Ortadoğu, tarih boyunca siyasal mücadelelerin üzerinde cereyan etti-
ği önemli yerlerden biri olmuştur. Ortak kültürel, dinsel, etnik ve siyasi unsurla-
rı barındıran toplumlara sahip olmasına rağmen, yer altı kaynakları nedeniyle 
dünyanın egemen güçleri tarafından bölünmelere, mücadelelere ve çatışmalara 
maruz bırakılmış ve sürekli sorunlar yumağına itilmiştir. Bölgenin dünya politi-
kası açısından önemli olmasının birkaç nedeni vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

İlk sırada dünya enerji ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu sağlayan petrolün 
burada olmasıdır. Dünya petrollerinin % 65,3’ü burada bulunmaktadır İkincisi, 
monoteist dinler olan Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlığın bu topraklar 
üzerinde doğması, bu üç büyük dinin mensupları açısından bölgenin sahiple-
nilmesi sonucunu doğurmaktadır. Üçüncü neden; bölgenin üç kıta arasında kül-
türel ve ekonomik bir köprü özelliği taşımasıdır.2 Bu özelliklerin yanında bölgeyi 
öne çıkaran ve önemli hale getiren diğer bir faktör de geçiş bölgesi olmasıdır. 
Ortadoğu sadece kültürel bir başlangıç yeri değil aynı zamanda Doğu ve Batı 
arasında kültürel değerlerin, medeniyetlerin ve inançların taşındığı bir bölge ol-
ması açısından da önemlidir.3 Tüm bu özelliklerinden dolayı Ortadoğu, dünyanın 
egemen güçlerinin tarihsel süreç içinde hâkimiyet kurmak istediği, bunun için 
dini, etnik ve mezhepsel farklılıkları kışkırtma yöntemini seçtikleri bölgedir.                                                                                    

Yukarıda da belirttiğimiz özellikler ve önemi dolayısıyla son yıllarda Ortadoğu’nun 
bazı ülkelerinde “Arap Bahar”ı4 adı verilen halk ayaklanmaları görülmektedir. 
Daha adil ve dürüst bir yönetim arzulayan, ekonomik dengesizlin düzeltilmesini 
isteyen halk, despot yöneticilere karşı isyan etmiştir. Zeynel Bin Abidin’in ülke-
sinden ayrılmak zorunda kalması, geçen sene Kaddafi’nin öldürülmesi veya beş 
altı ay önce Mısır’da eski devlet başkanı Hüsnü mübarek’in ömür boyu hapse 
mahkûm olması…vb bunlardan sadece birkaçıdır. Oysa diğer taraftan, Suriye’de; 
Rusya ve Çin’in desteğini arkasına alan  Esad’ın isyanları kanlı şekilde bastırması 
akıllara Kuzey Afrika ülkelerinde başlayan Arap Baharının burada acaba kışa mı 
dönülmekte olduğunun sorularına da yol açmaktadır. 

Tüm bu gelişmelerin ötesinde çok daha etkili ve önemli bir projenin uygulan-
makta olduğunun altını çizmemiz gerekiyor.  Küreselleşme diğer bir ifadeyle 
yeni dünya düzeni aslında ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesini gerçekleştirme 
çabasıdır, denilebilir. Bunun için Ortadoğu denilince ne anlaşılmaktadır? Buna 
biraz daha yakından bakmamız gerekiyor.

1	 Sander,	Oral,	Siyasi	Tarih	1918-	1994,	İmge	Yayınevi,	İstanbul,	2007,	s.72.
2	 Çelik,	Serkan;	Gürtuna,	Anıl,	Büyük	Ortadoğu	Projesi	ve	Türkiye’ye	Etkileri,	Başak	Matbaacılık,	2005,	

Ankara,	s.22.
3	 Davutoğlu,	Ahmet,	Stratejik	Derinlik,	22.	Baskı,	Küre	Yayınları,	İstanbul,	s.130
4	 Boniface,	Pascal	(2011),	l’Année	Strategique	2012,	Ed.	Armand	Colin,	Paris,	s.28.
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1- Yenidünya Düzeni ve Küreselleşme Karşısında Ortadoğu

Dünyanın en önemli su ve karayollarının üzerinden geçmesiyle, jeopolitik birçok 
dinin çıkış merkezi olmasıyla, inançsal ve büyük ölçüde petrol rezervinin top-
rakları içerisinde bulunmasıyla ekonomik öneme sahip olan Ortadoğu, dünya 
egemenliği peşinde koşan güçlerin savaş alanı haline gelmiştir.  Ortadoğu, ikinci 
Dünya Savası sonrası, siyasi ve iktisadi gelişmeler, dünyanın her tarafında bir ta-
kım siddetli krizlere ve çatışmalara sebep olmuştur. 

 “Kara Altın” olarak tanımlanan petrolün 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren değer 
kazanmasıyla Ortadoğu’nun dolayısıyla buradan geçen kara ve deniz yollarının 
stratejik önemi dünyanın hiçbir yeriyle kıyaslanamayacak derecede artmıştır. So-
ğuk savaş döneminde, Ortadoğu’da, ABD ve Sovyetler Birligi rekabet etmişler, 
hala devam etmektedirler.  Ortadoğu’nun dünya petrol rezervlerinin üçte ikisine 
sahip olması ve bölgedeki petrolün çıkarılış maliyetinin diğer bölgelerinkinden 
çok daha az olması bu coğrafyayı büyük devletlerin odak noktası haline getir-
miştir. Yeni enerji kaynaklarını ve onları tüketim merkezlerine ulaştıran geçiş 
yollarını kontrol altında tutmak isteyen güçler için Ortadoğu ne pahasına olursa 
olsun hâkim olması gereken bir bölge haline gelmiştir.

Ortadoğu’nun siyasi yapısına gelince, ülkelerinin hemen hemen hepsinde otori-
ter yönetimler iş başında bulunmaktadır. Bölge  ülkelerinde, yönetenler ile yöne-
tilenler arasında var olan çıkar çatışmaları ülke içi güvenlik ve istikrarı etkileyen 
önemli faktördür. Ülke içinde yönetenler yönetilenler arasındaki mezhep farklı-
lığı toplumsal istikrarsızlık nedeni olmakta ve bunu teşvik etmektedir; Irak’ta Şii 
çoğunluğun Sünni azınlık tarafından yönetilmesi, Lübnan’da Marunî Hıristiyan 
azınlığın Müslüman çoğunluğu yönetmesi, Suudi Arabistan’da Vahhabi Suudi 
ailesinin yönetimi, Ürdün’de Filistinli çoğunluğun Haşimi ailesince yönetimi, 
Suriye’de Sünni çoğunluğun, Nusayri azınlık tarafından yönetilmesi ülkelerde 
yaşanan toplumsal istikrarsızlığın temelini oluşturmaktadır.5

Türkiye ise; tarihi, coğrafi, iktisadi, dini ve kültürel bakımdan Büyük Ortadoğu’nun 
bir parçasıdır. Doğal olarak bölgedeki tüm siyasi, askeri, sosyal, fikri gelişmeler-
den etkilenmektedir. Türkiye’nin aynı zamanda degişimin mimarları ile de güçlü 
bağları var ve kendisini tümüyle degiştirecek AB üyeliği yolunda ileri ve fark-
lı bir aşamaya gelmiş bulunuyor. NATO üyesi olan Türkiye’nin ABD ile de köklü 
ekonomik, askeri ve kültürel ilişkileri vardır. Bir yandan değişimin mimarlarının 
yanında yer almaya zorlanırken, diğer yandan da değiştirilecekler arasında yer 
almaktadır. 

Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi; batıda Fas, doğuda Moğolistan, kuzeyde 
Çeçenistan ve güneyde Yemen’e kadar uzanan bir bölgede yer alan ülkelere 
yönelik siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal ve güvenlik boyutlarını içeren bir dö-
nüşüm stratejisidir. Bu projesinin genel yapısı aşağıdaki başlıklarda toplanabilir: 

5	 Yıldız,	Yavuz	Gökalp	(2000),		Global	Stratejide	Ortadoğu,	Der	yayınları,	2000,	İstanbul,	s.51.

- Rusya Federasyonu ve Çin’in bölgedeki girişim ve gelişmelerini kontrol altına 
almak.

- Orta Asya ve Orta Doğu petrol ve doğalgaz kaynakları üzerinde yetki ve söz 
sahibi olmak.

- Bölgeden kaynaklanan terörü önlemek.
- Batının bugünkü ideolojisini yani demokratik sistemi, liberal ekonomiyi bü-

tün dünyaya yayarak “tek ideoloji” egemenliğini kurmak.
- İnsan hakları bahanesiyle içişlerine müdahale ederek hedef ülkeleri zayıflatmak. 
- Neo-emperyalizme destek olan küreselleşme emrivakisini güçlendirmek, 

uygarlıklar savaşını yani Batı-Müslüman savaşını sonlandırmak.6 ABD, BOP’u 
uzun süredir şu şekilde uygulamaktadır: İsrail’e tam destek veriyor. Bölgede 
askeri üstler ediniyor. Gücünün her tür caydırıcı etkisinden yararlanıyor. Böl-
gede ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapıyor. 

Ayrıca bununla birlikte, ABD’nin Ortadoğu’da hayati öneme sahip bazı çıkarları 
şunlardır;

a- Petrolün makul fiyatlarla pazarlanması,
b- İsrail’in korunması,
c- Bölgede ABD çıkarlarına başka bir devlet tarafından meydan okunmasının 

engellenmesi,
d- Kitle imha silahlarının kontrol edilmesi,
e- Radikal hareketlerin önlenmesi…..vb.7

BOP’un Türkiye’ye etkileri olarak şunu belirtmek gerekir: ABD’ye karşı bölgede 
var olan güvensizlik, Türkiye’ye karşı da bulunmaktadır. Türkiye, yıllarca Batı 
yanlısı politikalar izlemek ve elindeki tarihsel, sosyal, kültürel birikimini kendine 
özgü bir politikaya dönüştürememekle suçlanmıştır. Tüm bu suçlamalara rağ-
men, bugün, Türkiye’nin BOP’ta taraflar arasında köprü kuracak ülke olması ge-
rektiği ve böyle bir Türkiye’nin  de proje içindeki rolünü ve yerini kendisinin tayin 
etmesi gerektiği şeklinde yorumlar yapılmaktadır. 

Böyle bir durumda Türkiye’nin durumu nasıl olmalıdır? Bu sorunun cevabını Anıl 
Çeçen şöyle veriyor: Büyük Ortadoğu Projesi’nde Türkiye hem bir model ülke ko-
numuna getirilmekte hem de projenin taşeron ülkesi durumuna sürüklenmek-
tedir. Türkiye, Batı ittifakının üyesi olarak, demokratik ortak yerine konulmakta 
ama aynı zamanda bölge ülkesi olarak da Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde 
dönüştürülecek ülkeler arasına katılmaktadır. Türkiye başta ABD olmak üzere 
batılılar tarafından oyalanırken, Ortadoğu’da tasfiye edilecek ülkeler arasına ko-
nulmaktadır. BOP ile bütün bir “Osmanlı Hinterlandı” hedeflenirken, bu bölgede 
sonradan kurulmuş olan tüm devletlerin tasfiyesi gündeme gelmektedir. Türkiye 
de eski bir Osmanlı ülkesi olarak aynı proje çerçevesinde tasfiye edilecek devlet-
lerarasında gösterilmektedir.8

6	 İlhan,	Suat,	Türklerin	Jeopolitiği	ve	Avrasyacılık,	Bilgi	Yayınevi,	2005,	Ankara,	s.137.
7	 Çelik,	Serkan-Gürtuna,	Anıl,	age,	s.30.
8	 Çeçen,	Anıl,	“Büyük	Ortadogu	Projesi	Nedir?”,	http://www.turkharbis.com.tr/	17.10.2006.
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Diğer taraftan, küreselleşme ile birlikte demokrasi, insan hakları, özgürlük, çev-
renin korunması gibi temel değerler evrensel nitelik kazanırken, her düzeydeki 
yönetim aygıtı gibi ulus devlet de demokratikleşme, yerelleşme, saydamlık, katı-
lım, esneklik, hesap verilebilirlik gibi güçlü eğilimlerin yoğun baskısı altında ye-
niden şekillenmeye zorlanmaktadır. Bu bağlamda Arap Baharı ayaklanmasının 
çok önemli sebepleri vardır. Bunlardan bazılarını şöyle belirtebiliriz:

a-Mısır ve Tunus’daki halk ayaklanmalarının ilk ve en önemli nedeni, ABD’nin 
dünya çapındaki güç kaybıyla doğrudan ilgilidir denilebilir. Bilindiği üzere ABD, 
iki bin bir yılında başlattığı dünya çapındaki saldırısını sürdürememiştir. ABD, 
Irak’tan sonra sırayla işgal etmeyi planladığı Suriye ve İran’a girememiştir. Büyük 
Ortadoğu Projesi’ni ilerletememiş, Obama ile revize etmeye mecbur kalmıştır. 
Çünkü ABD çok açık biçimde, kendi planlamadığı ve başlatmadığı süreçte yer 
almak zorunda kalarak, “Mübarek’i verip, Mısır’ı kurtarmak” formülünü kabul et-
miştir.

b-İkincisi etken, Mısır’daki halk hareketinin en önemli sorunu, harekete önderlik 
edecek “devrimci bir örgüt”ün dolayısıyla “devrimci bir programın” olmamasıdır. 
Aslında ayaklanmanın herhangi bir lider örgütü de yoktur. Sadece bu gerçek 
bile yaşananların tam bir halk ayaklanması, halk hareketi olduğunu göstermek-
tedir. Mevcut halk ayaklanması, ideolojik bir hedefi olmayan, kitlelerin yaşam 
standartlarına tepkisinden doğmuş ve esas hedefi Mübarek karşıtlığı olan bir 
ayaklanmadır. Bu gün halk Mübarek’e verilen cezayı yetersiz bulmuş ve yeniden 
meydanlara inmeye başlamıştır.

c-Üçüncüsü, ABD’nin etrafında Sünni hilal oluşturmaya çalıştığı İran, Tunus’la 
başlayan ve bölgeyi etkileyen bu gelişmelerden en çok siyasi yarar sağla-
yan ülkedir. İran, ABD’ye karşı daha önce de Hizbullah’ın hükümetten çektiril-
mesiyle Lübnan’da başarı kazanmıştı. Bu gün de bu başarısını özellikle nükleer 
santral yapımında tavrından taviz vermeyerek devam ettirmektedir.

d-Dördüncü sebep, bölgenin önemli ve güncel sorunlarından biri de Suriye’nin 
durumu, Esad ve devam eden belirsizliktir. Temelde demokrasi ve insanca yaşa-
ma talebi olarak ortaya çıkan Arap Baharı, ABD liderliğindeki Ortadoğu eksenli 
yeniden yapılandırma süreci olarak kendini hissettirmeye devam ediyor. Başta 
Tunus ve Mısır olmak üzere tüm bu ülkelerde yaşananlar sosyal adaletsizlik, gelir 
dağılımı bozukluğu ve eşitsizlik gibi sorunlar karşısında toplumsal ve demokra-
tik tepkilerden ibarettir. Bölge ülkelerinde sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal 
eşitlikten yoksun toplumsal kesimler, kaderlerini değiştirmek ve demokrasi ta-
lebiyle harekete geçmiştir. Bu süreçte Tunus’ta Zeynel Bin Abidin, Mısır’da Hüs-
nü Mübarek iktidarını kaybetmiştir. Libya’ya uzayan Arap Baharı, uzun süren iç 
kargaşanın ardından Kaddafi’nin yakalanıp öldürülmesiyle son bulmuştur. Bu 
süreç Suriye ile devam ediyor ancak Suriye’deki Esad rejiminin devamlılığındaki 
belirsizlik hala sürüyor. Esad’a verilen süreler, gözlemcilerin sayısının artırılması, 
şiddetin durdurulması ve Esad’ın iktidarı bırakması yönündeki çağrılar devam 
ediyor.

Burada şunun da önemini belirtmemiz gerekiyor. Dünyada ve bölgede 
ABD’lerinden sonra diğer bir küresel güç odağı da Rusya Federasyonu’dur. Şev-
ket Süreyya Aydemir, Rusların İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’den toprak 
ve üst istediğini Rus jeopolitiğine bağlar ve kitabında şöyle belirtir: İmparatorluk 
jeopolitiği; her şeyden önce bir geniş çevre jeopolitiğidir, imparatorluk jeopoliti-
ği milli bir jeopolitik değildir, Sovyet jeopolitiği, Çar İmparatorluğu jeopolitiğinin 
bir devamıdır. Çar Rusya’sı jeopolitiğinin hedefi şunlardır: Ilık denizler çıkmak, 
Karadeniz-Boğazlar hapsinden kurtulmak, dünyaya açılmak, Orta Asya ve çev-
resinde geniş yerleşme sahaları sağlamaktır.9 Görüldüğü gibi Rusya, dün nasılsa 
bugün de aynı politikasını içte ve dışta devam ettirmektedir. Yeniden iktidarı eli-
ne alan Putin, bu politikasını daha rasyonel ve sıkı bir şekilde devam ettirmeyi 
düşünmektedir. Tekrar işbaşına gelir gelmez ordunun üst kademelerinde yaptı-
ğı görev değişiklikleriyle bunun sinyalini vermiştir. Hatta Suriye’nin yanında yer 
alarak, ABD ve AB ülkelerinin Libya’da Kaddafiye karşı giriştikleri savaşta bu kez 
Esad’ı ve Suriye’yi açıkça destekleyerek yaptığı yanlışlığı telafi etmektedir. Çün-
kü burası ne kadar ABD için önem taşıyorsa Rusya Federasyonu için de o kadar 
önemlidir. Çünkü bölge, dünya petrolünün büyük bir kısmını elinde bulundur-
maktadır. Asıl amaç da buranın kontrolünü ele geçirmek ve enerji kaynaklarına 
sahip olmaktır. Coğrafi yapısıyla da Ortadoğu, daha önce de belirtildiği gibi dün-
yanın en önemli jeopolitik özelliğine sahip konumdadır.

ABD ve RF’dan başka önemli bir küresel güç odağı Çin’i de unutmamak gere-
kiyor. Özellikle Suriye’ye müdahale hususunda BM’de Rusya’nın yanında yer 
alması, gerek Ortadoğu’da gerekse dünya siyasetinde önemli bir küresel güç 
olduğunun en büyük kanıtıdır. Çin sahip olduğu geniş saha, kalabalık nüfus, ho-
mojen bir yapı, istikrarlı bir yönetim, disiplinli liberal ekonomi, coğrafi konum ve 
etkinlikleri ile küresel düzeyde çok ciddi bir güç odağı, Doğu Avrasya’nın en bü-
yük gücüdür. Çin’in diğer bir gücü, ABD’nin aksine henüz çevresinde ve küresel 
düzeyde bir yükümlülük altında olmamasıdır.10

2-Balkanların Türkiye Açısından Önemi ve Türkiye’nin Konumu 

Türkiye’nin yakın havzası konumunda olan Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında-
ki konumuyla Balkanlar; sosyal, siyasi, tarihi ve jeokültürel manada önem taşıyan 
çok önemli bir coğrafyadır. Bölgede jeopolitik ve kültürel açıdan önemli birçok 
özellikler göze çarpmaktadır. Bu bakımdan Balkanların sosyal, ekonomik, politik 
ve kültürel etkilerine en açık ülkelerden biri olarak Türkiye ise bölge kaynaklı so-
run ve avantajlarla karşılaşabilmekte, bölgedeki sorunların çözümü noktasında 
akla ilk gelen ülkelerden biri olma özelliğini taşımaktadır. Tarihi süreç içerisinde 
gerek Osmanlı ve gerekse Cumhuriyeti dönemi Türk dış siyasetinde Balkanların 
öncelikli bir konuma sahip olduğu görülecektir.11 Her şeyden önemlisi bölgede 
Türkiye’yi anavatanı olarak gören önemli sayıda Müslüman ve Türk nüfusun ya-
şadığı da belirtilmelidir.

9	 İlhan,	Suat,	age,	s.162.
10	 İlhan,	Suat,	age,	s.161.
11	 Brown,	Carl	 L	 (	 2003),	 İmparatorluk	Mirası	Balkanlarda	 ve	Ortadoğu’da	Osmanlı	Damgası,	 Çev:	 	Gül	

Çağalı	Güven,	3.	Baskı,	İletişim,	İstanbul,	s.72.
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Mareşal Tito’nun ölümünün ardından ve Yugoslavya Sosyalist Federal 
Cumhuriyeti’nin 1991’de dağılmasından sonra Sırpların “Büyük Sırbistan” ül-
küsünü gerçekleştirmek amacıyla bir yandan Katolik Sloven ve Hırvatlara; öte 
yandan Müslüman Boşnaklara karşı giriştikleri mücadele bir iç savaşa ve soykı-
rıma dönüşmüştür. Hırvatistan, Sırplarla giriştiği mücadele sonucunda Haziran 
1991’de bağımsızlığını ilan etti. Bosna-Hersek’in 1992’de bağımsızlığını ilan et-
mesinin ardından Saraybosna’da çatışmalar başladı. 4.5 milyonluk nüfusunun 
%43’ü Müslüman, %32’si Sırp ve %17’si Hırvatlardan oluşan Bosna-Hersek’i ya-
pay bir cumhuriyet olarak gören Sırplar, Boşnakların ayrı bir ulus olmadığı iddia-
sıyla etnik temizliğe girişmişlerdir. 

Birleşmiş Milletler’in Yugoslavya’daki krize müdahil olması ilk defa 25 Eylül 1991 
yılında Güvenlik Konseyi’nin 713 sayılı kararı almasıyla başlamıştır. Bu karara 
göre; tüm eski Yugoslavya’ya her türlü silah, teçhizat sevkiyatının durdurulması 
için gerekli tedbirler yürürlüğe konulmuş, sorunun çözümü için, Avrupa Toplu-
luğu ile işbirliğine başlamıştır. 1992’de Bosna-Hersek’te insani yardım amacıy-
la emniyetli bölgelerin tesisi ve korunması maksadıyla Birleşmiş Milletler Barış 
Gücü konuşlandırılmıştır. 1995’te ABD’nin girişimiyle imzalanan Dayton Antlaş-
ması ile Bosna Hersek’in bağımsız, egemen bir devlet olarak bugünkü sınırları 
içerisinde toprak bütünlüğünü garanti altına alınmış; ülke topraklarının %51’inin 
Boşnak-Hırvat Federasyonu; %49’unun ise, Bosnalı Sırpların kontrolü altında ol-
masına karar verilmiştir.

Balkanlar, Türkiye’nin olmazsa olmazlarındandır. AB ile birlikte bölgede etkin 
olan önemli bir ülke Türkiye’dir. Kendisi de bir Balkan ülkesi olan, bölge ile de-
rin tarihsel ve kültürel bağlara sahip, Balkanlardaki Türk ve Müslüman nüfus ile 
Türkiye’deki Balkan kökenli nüfus nedeniyle bölgeyle sıkı bağlantıları bulunan 
Türkiye için Batı Balkanlar özel bir öneme sahiptir. Özellikle sosyalizm sonrası 
dönemde Türkiye’nin bölge ülkeleri ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerini yüksek 
oranda geliştirdiği ve bölgenin Türkiye için Avrupa’ya açılan kapı niteliğinde ol-
duğu göz önünde bulundurulduğunda bölgedeki barış ve istikrarın korunması-
nın Türkiye açısından taşıdığı önem daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü Türkiye gerek 
tarihi birikimi gerek coğrafi konumu itibariyle bu bölgenin ayrılmaz bir parçası-
dır. Türkiye’nin gerek dış politikasını doğrudan etkileyen temel sorunlar gerekse 
de bu politikayı şekillendiren ana unsurlar bu yakın kara havzasındaki oluşum 
ve gelişmelerin doğal neticesidir. Aynı zamanda Türkiye’nin iç bütünlüğü de bu 
havza içindeki faktörlerle doğrudan ilgilidir. Başta Balkanlar olmak üzere Kafkas-
larda ve Ortadoğu’daki gelişmeler üzerinde etkili olamayan bir Anadolu ülkesi 
ne bu hassas geopolitik alan üzerinde bütünlüğünü koruyabilir ne de dünyaya 
açılabilir.12

Diğer taraftan, Balkanlar Türkiye’nin yakın havzası konumunda olan; Avrupa, 
Orta Doğu ve Asya arasındaki konumuyla da siyasi ve jeopolitik manada önem 
taşıyan bir coğrafyadır. Bölgede jeopolitik açıdan önemli birçok unsur göze 

12	 Davutoğlu,	Ahmet,	age,	s.	119.

çarpmaktadır. Hatta bu anlamda, çoğu stratejist tarafından dünyanın merkezi 
olarak kabul edilen Avrasya bölgesinin batı geçişi Balkanlardır ve burası giderek 
de dünyanın başlıca enerji güzergâhlarından biri olmaktadır. Bölge, dünyanın 
önemli bir çatışma alanı olarak ve jeopolitiğin son zamanlarda yeniden önem 
kazanmasına katkıda bulunan bir alan olarak da ifade edilebilir. Türkiye ise Bal-
kanların jeopolitik etkilerine en açık ülkelerden biri olarak bölge kaynaklı sorun 
ve avantajlarla karşılaşabilmektedir.

Genel olarak Türkiye’nin Balkan politikasındaki eğilimleri, Batılı ülkeler ile ortak 
bir tutum çerçevesinde hareket etme, Balkanlardaki müttefikleri ile Türk kamu-
oyunun beklentileri karşısında bir orta yol bulma çabası içinde olma şeklinde 
belirtilebilir. Türkiye’nin Balkanlar’ın güvenliğinde oynadığı rol, AB’nin bölgeye 
yönelik politikalarına uyum sağlayarak AB adaylık sürecinde Türkiye’nin de elini 
güçlendirmektedir. Ayrıca Türkiye bölgede kalıcı barışın ve istikrarın teminatı ol-
ması açısından Batı Balkan ülkelerinin Avrupa kurumlarına entegrasyonunu her 
zaman desteklemiştir.  

Öte yandan Balkanlar, Türkiye’nin önemli jeopolitik kara havzalarından bir tane-
sidir. Bu bakımdan Türkiye’ye has olarak aktarılan siyasi özelliklerin oluşum süre-
cinde Balkanlarda son beş asırda yaşanan tarihsel tecrübelerin de payı olduğu 
belirtilmelidir. Balkan jeopolitiğinden kaynaklanan Türkiye’ye yönelik başlıca et-
kileri ise; coğrafi konum kaynaklı, tarihsel ve kültürel etkiler şeklinde ifade etmek 
mümkündür. Balkanların, Türkiye’ye olan etkilerini coğrafi konumuyla da ilişki-
lendirerek hayati bir bölge konumunda olduğunu belirtmek gerekir. Her şeyden 
önce Türkiye’nin Avrupa’yla bağlantısı Balkanlar üzerinden yapıldığından bu 
bölge Türkiye’nin önemli bir ekonomik işbirliği alanıdır.  

Balkan jeopolitiğinin Türkiye üzerindeki asıl etkisinin kültürel ve tarihsel oldu-
ğunu ve bölge Müslümanlarının Türkiye’yi anavatan olarak görmesinden kay-
naklandığını özellikle belirtmek gerekir. Bu bağlamda ilk olarak 14. Yüzyılın or-
talarında Osmanlı ordularının bölgeye adım atmasından bu yana Balkanlarda 
Anadolu orijinli Türklerin yaşamakta olduğunun altı çizilmelidir. Bölgede asırlar 
boyunca egemen olan kültür Osmanlı Türk kültürüdür. Yine bu bağlamda ikinci 
olarak, “ Türk” ve “Müslüman” imajlarının bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olu-
şu da vurgulanmalıdır. Türkçe bölgede yaygın şekilde kullanılan bir dildir. Bal-
kanlarda Türkler dışında yaklaşık 10 milyon civarında Müslüman söz konusudur. 
Bu Müslümanların İslam dünyasında sadece Türkiye’ye ilgi ve bağlılık duyduğu 
ve Türkiye’nin onlar için adeta bir anavatan konumunda olduğu söylenebilir.13 

Gerek Ortadoğu gerek Balkanlar olmak üzere Türkiye’nin bir diğer önemli coğ-
rafyası Kafkasya’dır. Türkiye bulunduğu coğrafya ve konumu itibariyle bölgede 
önemli bir yerde bulunmaktadır. 

13	 	İbid,	s.122.
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3-Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’nın Kesişim Bölgesinde Türkiye’nin Jeo-
politik ve Jeostratejik Önemi

Öncelikle Türkiye’nin jeopolitik etki alanlarını; yakın kara havzası olarak; Balkan-
lar, Ortadoğu ve Kafkasya, Yakın deniz havzası olarak; Karadeniz, Adriyatik, Doğu 
Akdeniz, Körfez ve Hazar Denizi, Yakın kıta havzası olarak; Avrupa, Kuzey Afrika, 
Güney Asya, Orta ve Doğu Asya oluşturmaktadır.14 Ayrıca, iç içe geçen dairevi ku-
şaklardan oluşan bu havzalar Türkiye’nin bölgesel etki alanlarının kademeli bir 
tarzda genişletilerek uluslararası küresel konumunun güçlendirilmesi hedefine 
yönelik tercihlerinin jeopolitik temelleridir 

Türkiye’nin jeopolitik etki alanlarını genel hatlarıyla belirttikten sonra bu kavra-
mının ne olduğu üzerinde durmamız gerekiyor. Jeopolitik kavramını ilk olarak 
İsveçli siyasi coğrafyacı Rudolf Kjellen (1864-1922) 1899 yılında “Ymer” dergisin-
de15  kullanmıştır. Kavram anlamı olarak; arz politikası ve dünya politikasıdır.  Di-
ğer bir ifadeyle jeopolitik; siyasi coğrafyanın beşeri değerlerle aktif hale gelmesi 
veya coğrafyanın politikaya verdiği yöndür. Jeopolitiğin alt birimleri; jeostrateji, 
jeoekonomi, jeokültürel….vb. belirtebiliriz. Daha geniş anlam olarak jeopolitik 
kavramı; devletlerin ulusal güçlerini ve dış politika davranışlarını, ülkelerin coğ-
rafi konumu ve fiziksel çevre ile açıklamaya çalışan bir yaklaşımdır ve siyasi coğ-
rafya ile eş anlamlıdır. Uygulama ile olan yakın ilgisi nedeniyle de bir devletin dış 
politika davranışlarının nedeni olmaktan çok gerekçesi olabilmektedir.

Diğer taraftan, jeopolitiğin unsurlarını ikiye ayırmak gerekiyor. Birincisi değiş-
meyen unsurlar olarak; Ülke veya bölgenin dünya üzerindeki yeri, sınırları, sahip 
olduğu coğrafi bütünlük, coğrafi saha ve coğrafi karakteri olma durumu. İkincisi 
olarak değişen unsurlar veya beşeri unsurlar ise şunlardır: Nüfus başta olmak 
üzere sosyal değerler, ekonomik, politik, askeri ve diğer kültür değerleri.16 Bu ta-
nımlama ve özelliklerden sonra Türk jeopolitiği sözü sadece Türkiye coğrafyasını 
değil, bu coğrafya ile birlikte çok önemli iki alanı da kapsamaktadır. Bunları da iki 
kısma ayırmak gerekiyor.

a-Türkiye’de veya Türkiye dışındaki bütün Türklerin yaşadıkları coğrafya,

b-Türkiye ve Türk Dünyası’nın jeopolitik ufku ve politik ilgi alanları.17 Buna göre 
Türk dünyası, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Kuzey Afrika… vb. alanlar bu tanı-
ma girmektedir. Türkiye; coğrafi ve jeopolitik konumu olarak Balkanlar, Kafkas-
ya ve Ortadoğu’nun birleştirici ve ayırıcıdır. Türkiye’nin jeopolitik konumu; ABD, 
BDT, AB ve Ortadoğu’nun güç mekezinde bulunuşu ve NATO’dur. Çünkü Türkiye 
gerek konumu gerekse gelişen ve değişen dünya değerleri açısından ayrıca bir 
sınırlar ülkesidir. Bu yönüyle Türkiye yani Anadolu; 

14	 İbid,	s.115-117.
15	 İlhan,	Suat,	age,	s.29.
16	 İbid,	s.31-32.
17	 İbid,	s.39.

- Asya’nın Avrupa sınırını, Trakya ise Avrupa’nın Asya sınırını oluşturmaktadır.
- İslamiyet, Yahudilik ve Hıristiyanlığın sınırındadır.
- Çok partili sistemlerle tek partili sistemlerin sınırındadır.
- Doğu kültürü ile batı kültürünün sınırındadır.
- Liberal ekonomik sistemle müdahaleci sistemlerin sınırındadır.18 Burada he-

men şunu da ilave etmemiz gerekiyor. Türkiye için tehdit olan veya olabile-
cek olan ülkeler; Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Suriye, Irak, İran, Rusya, İsrail, 
AB’yi belirtebiliriz. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, Fas’tan Çin’e kadar uzanan genişletilmiş 
Ortadoğu’nun jeopolitik bölgelerinin kesişme alanı Türkiye’dir. Dolayısıyla 
Türkiye’nin önemi öne çıkmaktadır.  Türkiye soğuk savaş döneminde yaşadığı 
sıkıntıları küresel bir gücün kanatları altına girmekle, Amerika ise Rusya’yı ve 
Ortadoğu’yu kontrol edebilmek maksadıyla stratejik bir işbirligi yapmakla çö-
züm bulmuşlardır. Bu durum soğuk savaş sonrası dönemde de değişmemiştir. 
Körfez Krizi ve ardından Avrasya zenginliklerinin ortaya çıkması Türkiye’nin ko-
numunda Amerika tercihi açısından bir değişiklik meydana getirmemiştir. Aksi-
ne bu dönemde Türkiye’nin güç faktörleri, ekonomik, teknolojik ve askeri kapa-
siteleri artmış bir konumu bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye’nin dış siyasal kimliği onu, hem ABD hem de AB için 
önemli kılıyor. Kendini salt askeri güvenlikle sınırlamayıp demokratik değerle-
re önem veren ve kalkınmaya başlayan Türkiye; Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya 
bölgesinde en önemli devlettir. Son dönemlerde görüldügü gibi barışçı çözüm 
üretme yetisine sahip bir bölgesel güç olarak Türkiye, hem ABD hem de AB açı-
sından kilit ülkedir. 

Bütün bu gelişmeler karşısında şunu da vurgulamamız gerekiyor. Dünyada 
şu anda açıklanan güç odakları karşısında Türkiye’nin jeopolitik durumu ile 
Türkiye’nin içinde bulunduğu Türk Dünyasının jeopolitik konumunun çok farklı 
olduğu görülmektedir. Türk Dünyası; sahip olduğu coğrafi konum ve değerler 
sebebiyle, ABD’nin de, Rusya Federasyonu’nun da, Çin’in de ortaklık kurmak is-
teyecekleri ilk siyasi olacaktır. Buna karşılık Türk Cumhuriyetlerinin tek tek hiçbir 
jeopolitik etkinlikleri yoktur.

Türk Dünyası; ABD ve AB’nin Avrasya dolayısı ile evrensel politikalarında kilit de-
ğer taşımaktadır. Çin ve Rusya Federasyonu üzerinde etkili olabilecek tek coğ-
rafyaya Türk Dünyası sahiptir. Ayrıca en büyük stratejik ihtiyaçları olan petrol ve 
doğalgaz bu bölgededir. Bu kaynakların Rusların veya Çinlilerin eline geçmesi 
Batının sonunun başlangıcı demektir. Hatırlanacağı üzere, birkaç yıl önceki kışta 
Avrupa’ya gönderilen doğalgazın azaltılması Putin’in Avrupa’yı titretmesi olarak 
basında yer almıştı.

18	 	İbid,	s.	50-51	ve		68-77
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Diğer taraftan, Türk Dünyasının dört güç odağı olan ABD, AB, FR ve Çin’den bi-
risinin kontrolüne girmesi diğer üçünü büyük ölçüde zora sokacaktır. Bundan 
dolayı, Türk Dünyasını bir bütün olarak karşısında görmek istemeyen ABD, bu 
topluluğun en etkili gücü olan Türkiye’yi ayırmak ve Avrupa Birliği’ne katılımını 
engellemek için; İsrail lobisiyle, sabataylarla, etnik bölücü gruplarla ve terörist 
gruplarla ortaklaşa çalışıyor.

Jeopolitik anlamda ise; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan ve Kıbrıs coğrafyasının Türk Dünyası coğrafyası olarak dikkate 
alınması gerekiyor. Türk Dünyası; Orta Asya, Kafkaslar ve Anadolu üzerindedir. 
Orta Asya Cumhuriyetleri tek tek ve bir bütün halinde, sınırları büyük engellere 
dayanmayan ülkeler olarak coğrafi bütünlükten yoksunlar. Azerbaycan da aynı 
durumdadır. Orta Asya’nın bir diğer büyük zaafı deniz sınırlarının olmamasıdır. 
Türkiye’nin katılması ile Türk Dünyası açık denizlere açılabilir.

Azerbaycan’a gelince, Türk Dünyası coğrafyasında menteşe rolü üstlenebilir ve 
Anadolu ile Orta Asya’nın bağını kurabilir. Bu bakımdan Azerbaycan, Türk Dün-
yası için büyük jeopolitik değerdedir. Kafkaslar Türkiye’nin olduğu kadar Türk 
Dünyası’nın da stratejik ilgi alanı içindedir. Kısaca Kafkaslar, Türk Dünyası’nın 
jeopolitik vazgeçilmezidir.19 Şunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Türkiye-
Azerbaycan ilişkileri her iki ülke açısından istisnai bir öneme sahiptir. Başta siyasi, 
ekonomik, kültürel, diplomatik ve toplumlararası ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
son derece önemlidir. Özellikle kültürler ve diller arasındaki benzerlikler bu iliş-
kilerin ne kadar öneme haiz olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Azerbaycan’ın ge-
rek ekonomik kaynakları gerek bölgedeki stratejik önemi göz önüne alındığında 
işbirliği potansiyelinin geliştirilmesi ve farklı alanlarda yaygınlaştırılmasının her 
iki ülke açısından büyük önem taşıdığı açıktır. “Dost ve kardeş ülke” söyleminin 
daha da pekiştirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Türk Dünyası coğrafyasıyla komşu olan İslam dünyasına baktı-
ğımızda şu an son derece dağınık ve pek çok sorunlarla uğraşmaktadır. Savaş, 
yoksulluk, ekonomik dağılımda dengesizlik, eğitimde yetersizlik… vb. bunlar-
dan başlıcalarıdır. Bunların yanında, içerisinde çeşitli ideolojik ve siyasi eğilimler 
mevcuttur. Aynı amaçla birbirlerine karşı jeopolitik projelere sahipler. Bunlar ara-
sında en küresel olanları aşağıdakilerdir:

a- Kıtasal türde, Amerika ve Atlantikçi karşıtı, jeopolitik olarak faal olan İran kök-
tenciliği,

b- Atlantikçi, Pan-Türkçü çizgiye vurgu yapmakta olan Türkiye’nin laik rejimi,
c-  Başta Suriye olmak üzere, Irak, İran, Libya, Sudan, kısmen Mısır ve Suudi Ara-

bistan tarafından propagandası ve finansmanı yapılan, zaman zaman da ara-
larında büyük ihtilafların olduğu Pan-Arabizm.

d- Jeopolitik olarak Atlantikçilerle hemfikir olan Suudi-Vahhabi köktenciliği,

19	 Attar,	Aygün,	“Azerbaycan	Türkiye	İçin,	Türkiye	Azerbaycan	İçin	Dost	İki	Ülke	Değil,	Kardeş	İki	Ülkedir”,	
Azerbaycan	Türk-Kültür	Dergisi,	Temmuz	2010,	Sayı:	377,	Yıl:	58,		s.27-31.

e- Kaddafi’nin devrilmesinden sonra etkisini büyük ölçüde kaybetse de Libya 
başta olmak üzere Irak, Suriye, Pan-Arabizme yakın sol kesimin desteklediği 
İslam Sosyalizminin çeşitli versiyonları.20

Bütün bunların yanında önemli bir küresel güç olarak Avrasya’yı göz ardı ede-
meyiz.  Çünkü Avrasya, yer kürenin en büyük kıtasıdır ve jeopolitik olarak bir ek-
sendir. Avrasya’ya egemen olan bir güç dünyanın en ileri ve ekonomik olarak üç 
bölgesinden ikisini kontrol edebilir. Dünya nüfusunun yaklasık % 75’i Avrasya’da 
yaşamaktadır ve hem ekonomik girişimler hem de yer altı zenginliklerinin çoğu 
buradadır. Avrasya, dünya GSMH’nın % 60’ına ve bilinen enerji kaynaklarının ¾ 
üne sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en büyük altı ekonomi ve 
en büyük silah alıcısı Avrasya’da bulunmaktadır. Biri hariç dünyanın resmi ola-
rak bilinen tüm nükleer güçleri ve de gizli nükleer güçlerinin tümü Avrasya’da 
bulunmaktadır. Bölgesel hegemonya ve küresel etki heveslisi olan dünyanın 
en kalabalık nüfuslu iki devleti, yani ABD’nin potansiyel rakipleri Avrasya’dadır. 
Avrasya’nın gücü büyük ölçüde ABD’yi  gölgede bırakmaktadır.

Türkiye’nin önemli jeopolik alanından birisi de Kafkasya’dır. Buradaki güç müca-
delesinde Atlantikçiler Asyacılara karşı bir pozisyon almış durumdalar. Jeopolitik 
dalizmden hareketle Kafkasya bölgesinde hem Avrasyacıların, hem de Atlantik-
çilerin nihai jeopolitik amaçları şöyle belirtilebilir: Avrasya’nın hedefi, merkezcil 
eğilimlerin tahkim edilmesi, tüm bu alanın Moskova’nın stratejik denetimi altın-
da tutulması, esnek kontrol sistemi ve çok faktörlü metodolojisi sayesinde daima 
kendi nüfuzunu ve stratejik varlığını koruma ve kuvvetlendirmektir. Fakat diğer 
taraftan, buna karşılık Atlantikçilerin menfaatleri bunun tam aksi istikamette yo-
ğunlaşmaktadır. ABD’nin jeopolitik çıkarları, tüm bölgeyi Moskova’nın etkisin-
den çıkarmak, yerleşik jeopolitik sistemi bozmak, Kafkasya topraklarını Batının 
azami menfaati yönünde yeniden biçimlendirmektir.21 Çünkü Türkiye burada 
politikalarını belirlerken Rusya’yı hesaba katmalı ve ABD’nin dışlama operasyo-
nuna taraf olmamalıdır. Amerikalılar bile başarı şansı azdır diye Kuzey Hazar’dan 
Rusya’yı dışlama çabasına son verdiler. Kafkasya kolay kolay durulmuyor. Ne-
den? Çünkü Kafkasya’da daha paylaşım tam olarak sağlanmadı.22

Bilindiği üzere, Aralık 1991 yılında SSCB’nin dağılması bir taraftan uluslararası sis-
temi kökten değiştirecek süreci başlatmış, diğer taraftan Türkiye’nin “siyasi coğraf-
yasını” derinden etkilemiştir. SSCB’den bağımsızlığını kazanan devletlerin beşinin 
“Türk/Türki” kökenli olması Türkiye’nin önüne siyasi, iktisadi ve psikolojik avantaj-
lar sağlayabileceği “tarihi bir fırsat” çıkardı. Uluslararası ilişkilerinde yıllar süren yal-
nızlık duygusu aniden sona eren Türkiye, öncelikle kendine yakın gördüğü devlet-
lerden başlamak üzere, Avrasya coğrafyasında etkinliğini artırmak üzere harekete 
geçti. Türkiye, bir taraftan bağımsızlığını yeni kazanan devletlere örnek almaları 

20	 Dugin,	Alesandr,	Rus	Jeopolitiği	Avrasyacı	Yaklaşım,	Çev.Vügar	İmanov,	4.	B.,	Küre	Yayınları,	2005,	İstan-
bul,	s.73-74.

21	 Dugin,	Alesandr,	age,	s.366-367.
22	 Kaynak,Mahir,	Büyük	Ortadoğu	Projesi	ve	Türkiye	Üzerine	Stratejik	Analizler,	4.	Baskı,	Truva	Yay.,	2006,	

İstanbul,	s.104-109.
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gereken başarılı bir gelişme modeli sunulurken, diğer taraftan ülkede büyük bir 
heyecan herkesi sarstı. Bu durum, Türkiye’nin Soğuk Savaş’ın ardından Avrasya’da 
önemli fırsatlar ve potansiyel risklerle karşı karşıya olduğuydu.

Fakat aradan geçen yıllar hem Türkiye hem de kardeş ülkeleri açısından uzak-
laşmaya neden olmuştur. Artık ne Türkiye 1991’in Türkiyesi, ne de Avrasya coğ-
rafyasının ülkeleri aynılar. Aradan geçen sürede, büyük güçlerin “Hazar Havzası” 
merkezli rekabetleri “İkinci Büyük Oyun” adını hak edecek boyuta ulaşarak; ilk 
günlerin aktif ülkeleri Türkiye ve İran geri çekilirken, ABD ve Rusya Federasyonu 
oyunu uzun soluklu oynadıklarını gösterdiler. 90’lı yılların başında bölgede baş-
layan çatışmalar “donmuş” da olsa hala devam ediyor. Günümüzde, Türkiye’nin 
bölgeyle ilişkileri artık daha çok boyutlu, daha temkinli, daha hesaplı,  sakin ve 
rasyonel.23  Çünkü, Türkiye’nin uzun yıllar boyunca Batı’ya yakın, Doğu’ya uzak 
durması siyasi olarak Batı’ya bağımlı olduğu izlenimini yaratmakla kalmamış, 
aynı zamanda ekonomik ve ticari olarak da Türkiye aleyhine büyük bir denge-
sizliği ortaya çıkarmıştır. 

Tüm bu iniş ve çıkışlara rağmen Türkiye, bölge ve İslam Ülkeleriyle ekonomik 
alanda önemli hamleler yapmıştır. Bunların başında, 1964 yılında Türkiye, İran ve 
Pakistan aralarında bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan 
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) Teşkilatı’nın devamı olarak Ekonomik İşbir-
liği Teşkilatı’nın (EİT), 1985 yılında kurulmuş olmasıdır. Bazı zaaflıklar yaşansa da 
Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 
katılımıyla üye sayısı ona çıkmıştır. Önemli bir kuruluş olduğunun altını çizme-
miz gerekiyor. Çekirdeğini Türkler ve Türk Dünyasının oluşturduğu EİT diğer ismi 
EKİT; ABD, AB, RF ve Çin güç odaklarının oluşturduğu jeopolitik ortamın etkili 
oyuncularından birisi olabilir.24

Türkiye’nin Avrasya’da çok taraflı girişimlerine bir örnek olarak Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği Örgütü’dür. Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrasında Avrasya’daki 
yeni rolünün temel taşlarından birisi olacak şekilde, Karadeniz’e kıyısı olan ül-
keleri ekonomik işbirliği ve gelişme çerçevesinde bir araya getirecek bir bölge-
sel örgüt kurulması fikri, geçmişi sadece 1990’a kadar giden cesur bir adımdır. 
Türkiye  (KEİ) fikrini ortaya koydu, çalışmaları yürüttü. Arnavutluk, Azerbaycan, 
Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukray-
na ve Yunanistan’ın çevre, enerji, turizm, eğitim ve vergilendirme alanlarında 
işbirliğini sağlamaya yönelik programlar oluşturmasını öngören ilk metin olan 
İstanbul Deklarasyonu’nun 25 Haziran 1992’de imzalanmasıyla bu süreç başla-
dı. 5 Haziran 1998’de Yalta Zirvesi’nde imzalanan metnin ulusal parlamentoların 
onayını müteakiben 1 Mayıs 1999’da metnin resmen yürürlüğe girmesiyle de KEİ 
uluslararası alanda yasal bir kimliğe kavuşarak, benzeri uluslararası kurumlar ve 
BM ihtisas kuruluşları ile eşit statüde bir bölgesel işbirliği örgütü sıfatını aldı.25

23	 Aydın,	Mustafa	(Der)	,	Türkiye’nin	Avrasya	Macerası	1989-2006	(Avrasya	Üçlemesi	II),	Nobel	Yayınları,	
2007,	Ankara,	s.1-5.

24	 İlhan	Suat,	age,	s.205-206.
25	 Aydın	Mustafa,	age,	s.213-214.

Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi tanımı ve jeo-stratejik özelliklerine baktığımızda 
önemli bir yerde olduğu görülür. Anadolu ve Balkan yarımadaları ile Kafkasya ve 
Doğu Avrupa patformu arasında kalan ve Hazar Denizi dışarıda bırakıldığında 
430 bin km’den biraz fazla bir alanı kaplayan Karadeniz, coğrafi konumu itibariy-
le, Avrupa ile Asya’yı birleştiren Doğu-Batı ekseninde olduğu kadar, Rus steple-
rini sıcak denizlere bağlayarak Kuzey-Güney ekseninde de önemli rol oynamak-
tadır. Karadeniz’in üç önemli su yolu bağlantısı vardır: Bunlardan biri Boğazlar, 
diğeri de Tuna Nehri ve sonuncusu da Volga-Don Kanalı ile de Hazar denizine 
bağlanmış olmasıdır. Kısaca, yirminci yüzyılın başından beri dünyada ve bölge-
deki gelişmelerin buranın önemini oldukça artırmıştır. Ulaşım ve Avrupa’ya ener-
ji geçişini sağlaması yani kavşak noktasını oluşturması açısından önemi daha da 
artmaktadır.

Sonuç

İçinde bulunduğumuz yüzyıl her yönüyle önemli değişimleri ve gelişmeleri 
içermektedir. Özellikle Ortadoğu’da küresel güçlerin de etkisiyle yeniden yapı-
lanma ve değişimler olmaktadır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi, gerek uluslararası 
dengeler açısından, gerekse Türkiye için son derece önemli gelişmelerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Fakat Türkiye’nin kendine özgü bazı sorunları böl-
geyle olan ilişkilerinin ivmesini biraz düşürmüştür. Bunun tekrar yükseltilmesi 
gerekmektedir.  Bugün Türkiye, AB ve ABD’nin ilgi ve etki alanlarının üzerinde 
ve geçiş yollarında, Rusya’nın etki alanında, Uzakdoğu etkilerinin Batı alanındaki 
ilk durağında ve bütün bu güç dengelerinin ortasında bulunmasına ilave olarak 
Balkanların, Kafkasların ve Ortadoğu’nun risk alanlarında bulunmaktadır. NATO 
üyesi, Batıya angaje olmuş ve Orta Asya ve Ortadoğu devletlerinin özelliklerin-
den farklı yönetim yapısı olan bir devlet kimligiyle farklı bir oyuncu karakterine 
sahiptir. Jeopolitik etki alanları içinde her açıdan bir sınır ülkesi özelligi göster-
mektedir. 

Türkiye’nin bölgede mutlaka çok dengeli ve kontrollü bir politika izlemesi, ta-
rihi, coğrafi, sosyo-ekonomik, kültürel ve politik açıdan dengeleri koruması ve 
ona göre davranması gerekmektedir. Yeniden şekillenen ve yapılanan bölgede 
güç dengeleri oldukça önemlidir. Bugün Ortadoğu’ya ilişkin bölgesel vizyonun 
dört ana ilkeye dayandığı söylenebilir: karşılıklı güvenlik, karşılıklı siyasi diyalog, 
karşılıklı ekonomik bağımlılık, kültürel etkileşim ve farklı etnik ve mezhebi yapı-
ların bir arada yaşamasına elverecek çok kültürlü yapı. Buna göre öncelikle böl-
ge güvenliğini tehdit eden risk ve bunalım alanlarının  kontrol altına alınması 
gerekmektedir.  Herkesi kapsayacak şekilde bölgesel güvenliğin sağlanması ve 
güven artırıcı önlemlerden sonra bunalımların barışçı çözümünü sağlayacak si-
yasi diyalog mekanizmaları ve forumlar yaratılmalıdır. Son aşamada ise sıra de-
mokratikleşmeye gelecektir. Bunun için bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik 
parametreleri mutlaka dikkate alınmalı ve buna göre hareket edilmelidir.
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EFFECTS OF GLOBALIZATION AND THE ARAB SPRING 
IN OUR GEOGRAPHIC REGION AND GEOPOLITICAL 
AND STRATEGIC IMPORTANCE OF TURKEY

Our century causes remarkable changes and developments in our world notably 
in political, socio-economical, cultural, martial and strategical fields. One of the 
themes of these changes and developments is Turkey, sitting in a geostrategic 
and politic status in a significant junction as the Middle East, the Balkans and 
Caucasus. Globalization which has taken effect expeditiously dating from in the 
early 1990s, has initiated the procedure called as the Arab Spring in Northern 
Africa countries along with the economical crisis for the last two years. We 
feel the effects of this at all points in Syrian events since then. Turkey has been 
followed intently by the world with its secularistic and democratic structure, its 
assemblage of the cultures and traditions stemming from Islamic culture and 
its crucial status in world geography being a bridge between Europe and Asia, 
the East and the West. In our day, the common goal of the modern world is to 
develop a cooperation and a dialogue that will secure the prosperity, stability 
and peace. To realise this goal, it is very important to consolidate notably 
the democracy and the respect for the civil rights, to provide a sustainable 
and balanced economical and social development, to enhance the poverty 
reduction strategies and to develop a mutual understanding among cultures. 
On the other side, there is no doubt about it that Turkey can be the initiator of 
a new development by presenting her activity in the region. As being one of 
these, the black sea economic cooperation should be developed and extended. 
Furthermore, Turkey should join forces with Russia, Israel, Iran, Azerbaijan and 
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suchlike countries that are important forces in the region we live in, and it 
should be formed an economical, martial, and strategic regional union just as 
the EU. What can be done to realise this development? How can the problems 
between other countries be minimized or solved? How can the relations with 
neighbouring and regional countries be developed further? My presentation 
will be on these questions and their answers.

Keywords: Globalization, The Arab Spring, Turkey, Strategic Importance, The 
Middle East, The Balkans, Caucasus.

Introduction

There have been very important changes and developments both in the world 
and in our region for the last quarter-century notably in social, economic, 
cultural, geopolitical, and strategic fields. Especially the collapse of the wall 
separating the West and the East bloc in the late seventies, Iraq occupation 
and ethnic cleansing of Muslims in Balkans in the early nineties, the September 
11 attacks and 2008 global crisis have effected and continue to affect deeply 
many countries in the world. Neo-liberal politics along with the globalization 
have brought about big troubles. We see clearly the examples of those events 
especially experienced in last years in the Middle East. One of the reasons of 
this trouble is that such countries particularly Tunisia having yet to have a sense 
of democracy; Egypt, Bahrain, Syria with which we have historical bounds as a 
nation, have undergone civil commotions. To be more precise, there are other 
problems like poverty, human rights abuse, social instability, management 
deficiency, wasting the funds immoderately, unemployment etc. Furthermore, 
the region has a strategic importance as having many different religions, 
sectarians and cultures both in socio-cultural and historical aspects. Apart from 
that, activities and plans for exploitation undertaken by imperialist forces there 
unfortunately formed the reasons of these commotions as well. 

The civil commotion called as “The Arab Spring” in Northern Africa countries in 
2011 has initiated the resolutions in these countries governed by dictatorship 
for years and people has begun to manifest their desire for a more transparent, 
fair and lawful administration with expressions and commissions. Strategic, 
economic, politic and socio-cultural problems emerged in these countries 
and these regions affect us directly as well. Because notably this region, the 
position of both Caucasus and the Balkans that are between Europe and Asia, 
in the status of Turkey’s close basin, is a very important geography in social, 
political, historical and cultural terms. Many other factors in the region stand 
out geopolitically as well. 

The notion of the Middle East is originated from Europe and expresses distance 
from the West and has a meaning of a nature different from western political 
values and cultures. With the narrowest point of view the Middle East involves 
Turkey, Iraq and Egypt triangle and the places in it. The agreed definition of 

scientists is the region that acquired by adding Turkey, Iraq and Israel to Arab 
countries.1 The reason of the nonconcurrence on the region’s geographical 
definition is closely connected with the cultural features.

When we look back on the history of humanity, the Middle East, being one of 
the centers of most ancient civilizations have become one of the important 
places witnessed political races throughout history. Although it has societies 
that shelter to common cultural, religious, ethnical and political elements, it is 
exposed to conflicts, struggles and separations and repressed to a complete 
trouble by dominant powers in the world because of its underground sources. 
There are some reasons of the significance of the region in terms of world 
politics. We can array them like that: 

The existence of the petrol serving the large part of the purpose of the world is 
on the first place. 65.3 % of the world petroleum reserves are resided there. In the 
second place, the emergence of Monotheist religions like Judaism, Christianity, 
and Muslimism on this land leads to the result of ownage of the region in 
terms of the members of these three major religions. The third reason is that 
region acts as a cultural and economic bridge between these three continents.2 
Apart from all these examples, another outstanding factor that highlights the 
region and makes it important is its being a transition region. The Middle East 
is important as not only a cultural jumping point but a region holding beliefs, 
civilizations and cultural values together.3  For all of these features, the Middle 
East is the region that the dominant powers of the world want to gain dominance 
through the history and choose a provocation method of religious, ethnic and 
denominational differences. 

By the reason of the features and significance we have mentioned above, 
there have been experienced civil commotions called as the “Arab Spring”4 in 
recent years.  The public demanding to be reformed of the economic imbalance 
and longing for a just and direct administration have revolted against tyrant 
administrators. Zine El Abidine Ben Ali’s being forced to depart from his country, 
being killed of Gaddafi last year or being sentenced to life imprisonment of 
the former president of Egypt Hosni Mubarak five or four months ago are just 
one of these revolts. On the other hand, Assad’s suppression of the revolt gorily 
who took the support of Russia and China in Syria, results in the question about 
whether the Arab Spring began in North Africa countries turns to winter or not.

Beyond all these headways, we should highlight a more significant and effective 
project that is carried out.  We can say that globalization, in other words, the new 
world order is in fact the pursuit of greater Middle East initiative of the United 

1	 Sander,	Oral,	Siyasi	Tarih	1918-	1994,	İmge	Yayınevi,	2007,	İstanbul,	s.72.
2	 Çelik,	 Serkan-Gürtuna,	Anıl,	 Büyük	Ortadoğu	 Projesi	 ve	Türkiye’ye	 Etkileri,	 Başak	Matbaacılık,	 2005,	

Ankara,	s.22.
3	 Davutoğlu,	Ahmet,	Stratejik	Derinlik,	22.	Baskı,	Küre	Yayınları,	2007,	İstanbul,	s.130.
4	 Boniface,	Pascal,	l’Année	Strategique	2012,	Ed.	Armand	Colin,	2011,	Paris,	s.28
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States.  What does it mean when it comes to Middle East? We should examine 
that in detail.

The Middle East Against New World Order and Globalization

 The Middle East has become the theater of war of forces that pursue dominion 
over the earth with the most important waterway and highways that pass over, 
as a starting point of many religions with its geopolitics, residing in the territory 
where the petroleum reserves largely exist, After the Second World War, the 
Middle East and political and financial developments have given rise to many 
strict crises and conflicts.

With the appreciation of petroleum called as “Black Gold” dating from the 
first half of twentieth century, the strategic importance of the Middle East, 
the highways and seaways have raised incomparably in the world. In cold war 
period, the USA competed with the Soviet Union in the Middle East, and this 
still goes on. Having two third of the world petroleum reserves, being far less of 
the oil drilling cost than other regions made this geography the focal point of 
the great powers. For the powers wanting to keep under control of new energy 
sources and passageways conveying consumption centers, the Middle East has 
become a region that must be dominated at all costs. 

As for the political structure of the Middle East; there are authoritarian regimes 
in almost all countries. In countries in the region, the conflicts of interest 
between rulers and ruled are important factors effecting the homeland security 
and stability. The denominational differences in homeland between the ruled 
and rulers cause social instability and promote these; administration of Shia 
majority by Sunni minority in Iraq, administration of Maronite Christian minority 
of Muslim majority in Lebanon, administration of Wahhabi Saudi family in Saudi 
Arabia, administration of Palestine majority by Hashemite family in Jordan, 
administration of Sunni majority by Nusayri minority in Syria  underlie the social 
instability experienced in countries.5

As for Turkey, she is the part of Great Middle East in terms of history, geography, 
economics, religion and culture. And naturally, she is affected by all political, 
military, social, and intellectual developments in that region. Turkey has also 
strong bonds with the architects of this change and has come to a different and 
advanced degree on the way to membership of EU that would change her quite. 
Being a member of NATO, Turkey has strong economic, military and cultural 
relations with the USA. On the one hand she slogs to rank among the architects 
of the change; on the other hand she is among the ones to be changed. 

On the other part, while the basic values as democracy, human rights, freedom, 
environmental protection acquire universal qualification along with the 

5	 Yıldız,	Yavuz	Gökalp,		Global	Stratejide	Ortadoğu,	Der	yayınları,	2000,	İstanbul,	s.51.

globalization; nation state, like managing body at every level, is forced to be 
reshaped under the pressure of predispositions as accountability, flexibility, 
participation, transparency, indigenization and democratization. In this sense, 
there are crucial reasons of the Arab Spring. We can remark some of them like that: 

a-It can be said that the first and most important reason of the civil commotions 
in Egypt and Tunisia is directly related to worldwide power loss of the USA.  As 
it is well known, the USA could not maintain her worldwide attacks initiated in 
2001. The USA could not have entered Syria and Iran that she had planned to 
occupy after Iraq’s occupation. She could not have improved the greater Middle 
East initiative and forced to overhaul with Obama. Because the States accepted 
the “giving Mubarak, saving Egypt” formula being plainly forced to take place in 
the process she had not planned and initiated herself before.

b- The second factor, the most important problem of the civil commotion 
in Egypt, is the absence of a “revolutionary program” that would lead the 
commotion, in other words a “revolutionary organization”. In fact there is no 
organizational leader of the commotion. Even that truth shows that those 
experiences are real civil commotions. Existing civil commotion is a commotion 
whose real target is to disapprove Mubarak, and has no ideological target and 
has emerged from the reactions to life standards of crowds. Today community 
has found the penalty of Mubarak insufficient and started to revolt again. 

c- Thirdly, lran in which the USA tries to form a Sunni crescent is the country that 
benefits these developments the most, affected the region politically beginning 
with Tunisia. Iran has succeeded against the USA in Lebanon with the abdication 
of Hezbollah before. And today she is maintaining her success by standing firm 
especially in construction of nuclear power plant.

 d- The forth reason, one of the crucial problems of the region is the condition of 
Syria, Esad and the ongoing suspense. Emerging as democracy and the demand 
for living humanely, the Arabian Spring is going on to make itself evident as 
the Middle East-based restructuring process under the leadership of the USA. 
Especially in Tunisia and Egypt, the experiences in all these countries consist of 
social and democratic reactions such as social injustice, income inequality and 
disparity. Social regions devoid of social, cultural, economic, and political justice 
in the countries in the region take an action to change their destiny with the 
desire for democracy. In this period, Zine El Abidine Ben Ali in Tunisia and Husni 
Mubarak in Egypt have overthrown. The Arabian Spring extended in Lebanon, 
has ended up with the killing of Gaddafi after lasting civil strife. This process 
continues with Syria but the uncertainty in the progression of Assad regime 
still continues. Calls in the direction of prescribed times to Assad, expansion 
of watchdogs, suppressing the violence and government resignation of Assad 
continue. 
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The Significance of the Balkans for Turkey and the Position of Turkey

Europe based in the near basin of Turkey, the Balkans with its position between 
the Middle East and Asia are crucial geographies being vital socially, politically, 
historically and geoculturally. In this sense, Turkey remaining the most open 
to the entire social, economic, political and cultural effects of the Balkans, can 
come across problems and advantages and has the feature of being first thing 
come to mind concerning the solution of the problems in the region. It will be 
seen that the Balkans has a primary position both in the ottoman and republic 
period Turkish foreign policy.6 Most of all, it must be indicated that a Muslim and 
Turkish population exists regarding Turkey as their mother land.

After the death of Marshall Tito and the dismemberment of the federal socialist 
republic of Yugoslavia in 1991, the struggle against Muslim Bosnian and Catholic 
Slovene and Serbians having been clashed on the purpose of practicing the 
“Great Serbia” ideal has turned into a civil war and genocide. Croatia declared 
her independence in consequence of wrestling with Serbians in June 1922. 
After the declaration of independence of Bosnia-Herzegovina in 1922, the 
conflicts began to occur in Sarajevo. Serbians who regard Bosnia-Herzegovina 
as artificial republic composed of 43% Muslims, 32% Serbian and 17% Croatian 
of 4.5 million populations, made an ethnical cleansing on charges of Bosnians 
being not a separate nation. 

Taking part of the United Nations to the crisis in Yugoslavia has begun with the 
decision dated 25 September 1991 and numbered 713 of the united nation’s 
Security Council. By this decision, required precautions have been put into 
action to stop the delivery of the arming and all kinds of weapon to Yugoslavia 
and they have begun to collaborate with the European community for the 
solution of the problem. In 1922, the United Nations peacekeeping force is 
deployed with the purpose of promotion and protection of the safe regions 
in Bosnia-Herzegovina. In 1995, territorial integrity of the Bosnia-Herzegovina 
guaranteed in present boundaries as an independent, dominant nation with the 
Dayton Accord signed with the enterprise of the USA; and 51% of the mainland 
region is decided to be under the control of Bosnian-Serb Federation and 49% 
of it is decided to be under the control of Bosnian Serbians. The Balkan States 
are a must for Turkey. Along with the EU, the country which is significant in the 
region is Turkey. Being herself a Balkan country as well, having deep historical 
and cultural bounds with the region and  having tight junctions with the region 
due to Turkish and Muslim population in Balkans and Balkan-origin population 
in Turkey, West Balkans have a special place for Turkey. Especially in the period 
after socialism, by taking into account Turkey’s high level development on 
economic and commercial relations with countries in the region and the region’s 
having the characteristics of a door to Europe, the importance of the protection 

6	 Brown,	 Carl	 L,	 İmparatorluk	Mirası	 Balkanlarda	 ve	 Ortadoğu’da	 Osmanlı	 Damgası,	 Çev:	 	 Gül	 Çağalı	
Güven,	3.	Baskı,	İletişim,	2003,	İstanbul,	s.72.

of peace and stability in the region from the point of Turkey will be understood 
much better. It is because Turkey is an integral part of this region with both her 
geographical position and her historical savings. Both Turkey’s basic problems 
affecting directly her foreign policy and main factors that shaped this policy are 
natural results of these formations and developments in this near mainland. At 
the same time, the inner integrity of Turkey is directly related to the factors in this 
basin. An Anatolian country that could not be effective on the developments 
notably in the Balkan countries, Caucasus and the Middle East preserves her 
integrity on neither this critical region nor she opens up to the world.7

On the other hand, the Balkan countries are geographies that are importance 
in political and geopolitical sense with the position between Europe, the 
Middle East and Asia residing near Turkey.  Many factors stand out in the region 
geopolitically. In this sense, the Balkan countries are the west passage of the 
Eurasia region, regarded as the center of the world by many strategists and this 
region has become gradually one of the major energy routes. This region can 
be defined as an important conflict area of the world contributed geopolitics. 
As for Turkey, being one of the most open to geopolitical effects of the Balkan 
countries, she can encounter advantages and problems originating from the 
region. 

It is required to point that the real effect of the Balkan geopolitics on Turkey 
is cultural and historical and derived from the regarding of the region people 
Turkey as their motherland. In this context, it must be highlighted that in first 
place, from the appearance of the Ottoman armies in the region in the middle 
of 14th century, Turkish people originated from the Anatolia has been living in 
the Balkan countries. The culture that has dominated in the region for centuries 
is the Ottoman-Turkish culture. In this sense, in the second place it must be 
highlighted that “Turkish” and “Muslim” images are an integral part of this 
geography as well. Turkish is language widely used in the region.  There are 10 
million Muslims in the Balkan countries except Turkish people. It can be stated 
that for those Muslims interested in and have a loyalty to her Turkey is merely a 
motherland.8

Yet another important geography of Turkey is Caucasus along with the Middle 
East and the Balkans. Turkey is located in a crucial place in the region by her 
location and geography.

The Geopolitical and Strategical Importance of Turkey in the intersection 
region of Caucasus, the Balkans and the Middle East
 
First of all, geopolitical influence areas of Turkey consist of; as near land basin 
the Balkans, the Middle East, Caucasus; as near sea basin Black Sea, Adriatic, 

7	 Davutoğlu,	Ahmet,	age,	s.119.
8	 İbid,	s.122.
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East Mediterranean Sea, Gulf and Caspian Sea; as near continent basin Europe, 
North Africa, South, Middle and East Asia.9 Besides these basins composed of 
telescopic circular zones are geopolitical foundations of the intended option 
to the goal on strengthening international global location by enlarging the 
regional areas of influence of Turkey.

After stating Turkey’s geopolitical influence areas in general, we must emphasize 
on what is this concept. This concept of geopolitics is firstly used by a Swedish 
political geographer Rudolf Kjellen (1864-1922) in a journal called “Ymer” in 
1899.10 As a concept meaning it is a supply policy and world policy. In other 
words geopolitics is a direction of geography to the policy or an activating of 
political geography with human values. We can state subdivisions of geopolitics 
as geostrategic, geo-economics, geocultural etc. More generally the concept 
of geopolitics is an approach trying to explain national powers of the states, 
their behaviors of foreign policy, their geographical positions and physical 
environment while it is synonymous with political geography. By the reason 
of its close interest with practice, it might be the justification rather than the 
reason of the behaviors of foreign policy of a state. 

On the other hand, it is necessary to divide the elements of geopolitics. Firstly, 
there are steady elements as the status of the place of the state or region in 
the world, its borders, its geographical integrity, geographical area and its 
being a geographical character. Secondly, the human elements or changing 
elements are; social values notably population, economic, politic, and military 
and other cultural values.11 After these definitions and features, the word Turkish 
geopolitics involves not only the geography of Turkey but also two important 
fields along with this geography. It is necessary to divide these as well.

a- The geography where Turkish people live out of Turkey or in Turkey,
b- Geopolitical scope and political interests of Turkey and Turkish world.12

Accordingly, such fields as Turkish world, the Balkan countries, Caucasus, the Middle 
East, North Africa are defined with these words. Turkey is the juncture and separator 
of Caucasus, the Balkans and the Middle East as geographic and geopolitics position. 
Geopolitical position of Turkey is her position in the power center of the USA, the 
commonwealth of independent states, the EU and the Middle East and the NATO. It 
is because Turkey is a borderland with either her position or the developing world 
values. From this aspect, Turkey, in a word Anatolia;

- forms Europe boundary of Asia, the Thrace forms Asia boundary of Europe.
- is on the verge of Islamism, Judaism, Christendom.  
- is on the verge of one party system in multiparty system.

9	 İbid,	s.115-117.
10	 İlhan,	Suat,	Türklerin	Jeopolitiği	ve	Avrasyacılık,	Bilgi	Yayınevi,	2005,	Ankara,	s.29.
11	 İbid,	s.31-32.
12	 İbid,	s.39.

- is on the verge of western culture and eastern culture.
- is on the verge of liberal system and interventionist systems.13 In this place, 

we must also add that. The countries that are possible to be a danger for 
Turkey are Greece, southern Greek region, Syria, Iraq, Iran, Russia, Israel and 
the USA.

As mentioned above, the crossing area of the geopolitical regions of the 
enlarged Middle East extending from Morocco to China. Because of that, the 
importance of Turkey emerges. Turkey solved her problems by getting under a 
global power’s wing during the cold war period, as for America she solved hers 
by making a strategic cooperation with the purpose of controlling Russia and 
the Middle East. 

This situation does not change after the period of cold war. The gulf crisis and 
emerging the Eurasian riches have not brought about a change on the position 
of Turkey in terms of the preferences of America. On the contrary, the capacity of 
economic, technologic, military and the power factors of Turkey have increased 
in this period. 

On the other hand, the foreign policy identity of Turkey makes her important 
both for the USA and the EU. By beginning to make progress, Turkey is the most 
important state in the region of the Middle East, the Balkans, and Caucasus by 
not restricting herself with merely army security but regarding democratic values. 
As it is seen recently, Turkey as a regional power having a capacity to producing 
pacifist solutions is the key point from the point of the USA and the EU.

In the sense of geopolitics, it is necessary to regard Turkey, Azerbaijan, 
Kazakhstan, and Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and geography of Cyprus 
as the geography of Turkish world. Turkish world stays on top of the Middle 
East, Caucasus and Anatolia. The Middle East republics devoid of geographical 
integrity as being countries not having boundaries not relying big obstacles 
individually and bodily. Azerbaijan is in the same boat as well.

Another big weakness of the Middle East is having no sea frontier. With the 
participation of Turkey, Turkish world can stand off high seas. 

As for Azerbaijan, she can take the role of hinge in Turkish world geography and 
can establish a mutual relation between Anatolia and the Middle East. From this 
aspect Azerbaijan is crucial geopolitical value for Turkish world. Caucasus is in 
the strategic concern of Turkish world as much as of Turkey. Briefly Caucasus 
is indispensable for Turkey geopolitically.14  We should especially highlight this. 
The relations between Turkey and Azerbaijan have exceptional importance for 
both countries. Notably developing political, economic, cultural, diplomatic and 

13	 İbid,	s.50-51	ve	68-77.
14	 Attar,	Aygün,	Azerbaycan	Türk-Kültür	Dergisi,	“Azerbaycan	Türkiye	İçin,	Türkiye	Azerbaycan	İçin	Dost	İki	

Ülke	Değil,	Kardeş	İki	Ülkedir”,	Temmuz	2010,	Sayı:	377,	Yıl:	58,	s.27-31.
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intersocietal relations further is very crucial. Especially similarity between the 
cultures and languages shows how much importance these relation has. It is 
also clear that when taking into account the strategic importance and economic 
resources of Azerbaijan in the region, developing the potential of collaboration 
and popularizing in different fields are very crucial. The discourse of “friendly 
and allied nation” should be corroborated. 

As an example of multilateral enterprise in Eurasia of Turkey, there exists black 
sea economic cooperation (BSEC). The idea of establishing a regional union 
that will gather the countries having border to the Black Sea within the frame 
of economic cooperation and collaboration is a brave step simply dating back 
to 1990. Turkey came up with the black sea economic cooperation idea and 
performed works on it.

This process has begun with the signature of Albania, Azerbaijan, Bulgaria, 
Armenia, Georgia, Moldova, Romania, Russia, Turkey, Ukraine and Greece of 
Istanbul Declaration on 25 June 1992 that is the first text in making programs 
intending collaborate in the areas of environment, energy, tourism, education 
and taxation. With officially entering in force of the text signed on 5 June 1988 
in Yalta Summit and with officially entering into force on 1 May 1999 BSEC 
gained an international identity, and took the quality of a regional collaboration 
organization with the UN specialized boards in an equal status.15

When we take a look at geographical definition and geo-strategic features of the 
Black Sea region, it is seen that it resides in an important place. The Black Sea, 
residing between Anatolia and the Balkan Peninsula, Caucasus and East Europe 
platform, taking space more than 430 thousand km when the Caspian Sea is 
leaved out, plays an important role in North-South line binding Russian steppes 
to hot seas as much as in the East-West line combining Europe and Asia. There 
are three important waterways connection of the Black Sea: one of these is the 
straits and other is the Danube River and the last is its being connected to Caspian 
Sea with Volga-Don channel. For short, developments in the region and in the 
world have relatively enhanced the importance of there from the beginning of the 
twentieth century. In terms of transportation and supplying energy to the Europe, 
in other words being a junction point, its importance rises further. 

Conclusion

Our century involves important developments and alterations at all points. 
Especially in the Middle East, there have been reconstructions and alterations 
with the effects of global powers. The end of the cold war caused the emergence 
of critical developments both for Turkey and for the international balance. 
However some distinctive problems of Turkey have slowed down the speed of 

15	 Aydın,	Mustafa	(Der)	,	Türkiye’nin	Avrasya	Macerası	1989-2006	(Avrasya	Üçlemesi	II),	Nobel	Yayınları,	
2007,	Ankara,	s.213-214.

relations with the region. This must be enhanced again. Today Turkey is in the 
risk spaces of the Balkans, Caucasus and the Middle East in addition to being 
on top of the impact and area of interest and in the passageways of the EU and 
the USA, in the impact area of Russia, in the first stop of the Far East effects in 
West field and her existence in the middle of all these balance of powers. With 
an identity of having a governing structure different from the Middle East, the 
Central Asia nations features, engaged to the West and a member of NATO, 
Turkey has a different character as an actor. She has the characteristics of a 
border country in geopolitics sphere of influence in every respect. 

Turkey must adopt a policy very balanced and controlled in the region and must 
protect balances in terms of historical, geographical, socio-economic, cultural 
and politic and behave accordingly. The balance of powers is pretty important 
in reshaping and structuring region. It can be stated that regional vision related 
to the Middle East is based on four basic principles: mutual security, mutual 
political dialog, mutual economic interdependence, acculturation and a 
multicultural system allowing coexistence of different ethnic and religion. First of 
all, it is necessary to take control of the risk and crisis fields threatening regional 
security. After providing the all-embracing regional security and precautions 
enhancing reliance, it must be created forums and political dialogs that will 
provide peaceful solutions. In the final stage, it will be the democratization’s 
turn to come. For this social, cultural, and economic parameters of the region 
must be taken into account absolutely and behaved accordingly. 
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GEO-POLITICAL IMPACTS OF THE BLACK SEA 
ON THE FOREIGN POLICIES OF THE EU AND 
REGIONAL STATES

As European and regional energy needs are on the constant rise, so the energy 
security related policies in and around the Black Sea also intensified. Sustainable 
development requires constant, reliable, cheap and secure energy sources, in 
which these needs can be met with the Black Sea. Such hungers on these issues 
force the policy makers to adopt and/or create policies. Policies new or old must 
be carefully scrutinise and practice according the requirements of the place and 
time.

Existing/under construction of pipelines in and around the Black Sea rapidly 
changes the attitudes of the neighbouring states towards each other as well as 
external powers. European and regional states’ energy and security demands 
are high and growing. There are desperate and vulnerable countries ready to 
provide in many respects of economic, security and social issues in and around 
the Black Sea. So, these vice-versa aims and demands could be possible to 
combine through the Black Sea. Consequently, such needs and related policies 
makes the Black Sea a focal point for the intensified policies of the EU and 
littoral states of the Black Sea. Due to the Black Sea’s geographical, strategic and 
economic significance many conflicting and divers policies can be observed in 
the area. This paper will highlight the Black Sea’s geo-political impact on the 
Turkish foreign policy. 

Keywords: Black Sea, Energy, Security, Geopolitics, Turkish Foreign Policy.
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Introduction: Why the Black Sea is Important?

 World energy needs and demands are on constant rise. Similar hunger for 
energy and security is also valid for the littoral states of the Black Sea. Therefore, 
co-operative and/or sometimes conflicting policies in and around the Black Sea 
are diversified and intensified in recent decades. These varied policies had/has 
wider implications on regional and littoral states of the Black Sea. Sustainable 
development requires constant, reliable and cheap energy sources while 
Black Sea has this capacity to provide for such demands. The Black Sea is an 
important corridor from the East to the West via sea transportation, which is 
the most cheapest1 one so far. Consequently, the Black Sea will continue to play 
its significant economic, political and strategic roles not only in the policies 
of the regional countries but also those energy related countries’ institutions, 
companies and organisations within the area.

In addition to existing pipelines, there are new pipelines either under construction 
and/or in a negotiation of planning in and around the Black Sea. European 
continent more or less is lacked of raw energy material sources compare to 
other continents. Therefore, the members of the European Union (EU) have to 
purchase energy for their members’ industrial continuity of developments in 
order to sustain adequately at present level of their prosperity.  If Europe want 
to be a competitive power among the leading powers of the world, the EU’s 
ever-increasing needs and extensive dependence to the Russian energy sources 
have to be diversified. In addition to this, there are developing countries in 
and around the Black Sea who hopelessly looking for every kinds of energies, 
potential energy sources and suppliers. Vice versa, there are desperate countries 
that have to sell and ready to supply energy in many different forms for all those 
potential buyers for their badly needed economy and national developments. 
These two sides’ aims would/could be possible to achieve through the Black Sea 
and its littoral states. That makes the Black Sea is a focal point for the regional and 
international conflicting energy related policies. Such an important water basin, 
due to its nature of geographical, strategic and economic situation, intensifies 
of many conflicting and divers competition in and around the Black Sea. There 
are various different powers used divers policies in the region to achieve their 
own end.

The EU has tried to use its soft- and hard-powers in the Eastern Europe 
namely Belarus, Moldova and Ukraine and further extend its effect to Turkey’s 
neighbouring countries, Azerbaijan, Georgia and Armenia. The EU’s soft-power 
instruments will be effective if they are supported by hard-power initiatives on 
targets. Nevertheless, those intended policies had to be accepted, observed 
and respected by the both sides, appliers and receivers. The EU used/using its 
policies on those Eastern neighbours in general and the Black Sea in particular. 

1	 Sea	transportation	is	the	cheapest	among	the	transportation	system	and	types	as	compare	to	rail	road	3.5	
times,	land	road	7	times	and	airways	15	times.

Some of these political instruments were used in the same region previously 
by some other influential powers in the past, as like the Roman Empire and the 
Osmanlı (Ottoman) State.

There are many questions need to be answered on the European Neighbourhood 
Policy (ENP) as a tool of soft-power whether it will be effective on the Black Sea 
region or not. The EU has potentials and capabilities to use its soft-power where 
hard-power exercised previously. Some of the union’s soft power initiatives 
are declining on the Black Sea region while others on the rise. The recent 
international turbulences and changes within the EU and the Eurasian region 
create great concerns for the regional states and the world community. Dualities 
and dilemmas in its soft and hard power political exercises among the Union 
may create additional difficulties in implementation on Eurasian and the Black 
Sea region. 

This study focusing on the Black Sea’s economic, political and security capacity 
by special reference to its historical (particularly Roman) geopolitical impacts on 
the region in general Turkish foreign policy in particular. How these theoretical 
and practical policy approaches can be classified within the political theories of 
International Relations and these policies consequences for the region will be 
also touched upon.

The Classical Politics in the Black Sea and Its Region

European and American policy-makers are using academic research outcomes 
and findings effectively in their daily live and plan their activities. This is 
particularly true when one consider the study of the Roman Empire and its 
experiences. Therefore, to scrutinising the Roman Empire’s policies on the Black 
Sea will provide some important hints what were/are the European political 
leaders’ policies all about. Moreover, geopolitics and geography somehow 
determine more or less similar policies to the players of the region even though 
players might have changed throughout the ages. 

The Eastern Roman Empire’s (Byzantine Empire) relationship with the east 
and west improved as a result of mutual needs where the Black Sea and its 
milieu would become the core of these relationships. The Roman Empire tried 
to establish contact with China by a roundabout route, from Cherson on the 
Crimea through Lazica and the Caucasus. But that when the Byzantine agents 
found out the secret of manufacturing silk, Justinianus did not carry out his 
plan in this direction. Emperors’ interest in Lazica and Iberia (the regions on the 
eastern edge of the Black Sea) was partly religious (responding to an approach 
from the Christian inhabitants of these areas), and partly military (to be able to 
watch the passes across the Caucasus).2

2	 The	 strategic	 importance	of	 this	 area	was	 its	 accessibility	 to	Constantinople	 once	 the	Persians	 began	 to	
intervene	in	Lazica,	the	Romans	also	realized	that	it	was	important	to	deny	the	Persian	access	to	the	Black	
Sea	for	fear	of	an	attack	on	Constantinople.	
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The Eastern Roman Empire was linked to its suppliers by two routes passing to 
the south. One branch of the famous Silk Road which began in China and ran 
through Persian territory before arriving to Byzantium (İstanbul) was completely 
under Persian control. Persia was able to interrupt the trade whenever she 
wanted. The Hephthalites and Persia were the immediate neighbouring states 
in the east. From these, the Hephthalite kingdom of which the Romans had 
some knowledge was a central Asian state most relevant to contact via Persia.

Another route passed to the south of this road by the Indian Ocean, either to the 
Red Sea and Alexandria or to the Persian Gulf and then again overland through 
Persian territory. This road equally was in secure, since the Persians controlled 
the purchase of silk of Ceylon and Empire had to maintain good relations with 
the Arab states around the Red Sea. At the same time this route involved a sea 
road and was rather dangerous and longer than the land route.3 Persia was 
normally an obstacle for the Romans in making contact with the far east as 
today for the European Union.

When the Roman Empire became a Christian state, the emperors were keen to 
spread Christianity.4 In spite of expansion still being an important aim for the 
Eastern Roman Empire, the idea of expansion towards the east had become of 
less immediate concern because of the problems in the west. Re-establishment 
of the Roman Empire took precedence, not surprisingly, over expansion in the 
east (hence desire for peace with Persia).

After Migration of Nations in 375, in particular after the 540s the Eastern Roman 
Empire had been squeezed from both the east and the west.5 Therefore, the 
Empire had to construct different policies for these enemies, those in the west 
and its traditional adversary in the east. So, the Byzantine Empire tried to follow a 
kind of ‘equilibrium policy’ amid these disturbances. When the Byzantine Empire 
was ‘making peace treaties in its international and inter-state relations’6 in the 
east, it followed a defensive7 policy in the west in the Balkans for the security 
and continuity of the Empire. Hence, the Emperor would be able to keep his 
Empire balanced.  The two major adversaries would certainly have kept the 
Empire busy up to the end of the sixth century.8

Here we shall deal with the events of the individual Byzantine Emperors, using 
subdivisions to avoid confusion. Roman Emperors’ point of view there were a 
great number of political and military reasons for accepting the Turkish alliance. 
The most important reasons were strategic and focused on two main points: one 
was the problem on the Danubian frontier where the invasions and defensive 

3	 Moorhead,	Justinianus,	165-166.
4	 Vasiliev,	History, Vol.	I,	135.	
5	 Corripus,	Justini, I,	250-57.
6	 Chrysos,	Diplomacy,	25-41.	
7	 Ostrogorsky,	History, 	82.
8	 See	Maurice,	Strategicon.

weaknesses of Empire continued. Migrations of Nations affected and kept the 
Empire busy in the west.9 Empire struggled on the Danube frontier and in Italy 
with Hunnic tribes who moved westward over the Black Sea simply to provide 
stability on the western frontier of the Empire. Emperor’s attention was turned to 
the Danubian frontier and worried more about this area than about his eastern 
frontier.10 The two cutting edge eastern frontier in the Caucasus and western 
frontier in the Danube concentrated on and around the Black Sea.11 Under these 
circumstances they have contacts with the Turks for economic demands to 
provide Chinese and eastern luxuries12 as well as in the other European countries.

If the geographical condition of the area is envisaged between the Khazar Sea 
(Caspian Sea) and the Black Sea and the connections13 of Byzantium with this 
region we will see that there were different ways of connecting. The Black Sea 
was very rough, tempestuous, and changeable one can understand how difficult 
the journey would be. On the other hand the other routes were not much better. 
Another probable route was by the northern Black Sea area; this was rather 
long and dangerous because of the threat of Avars, Unigurs, Utigurs, Qutrigurs 
and other migrant tribes. The shortest land road passed through Trapezus and 
followed the southern Black Sea until it arrived to Byzantium, but there was a 
Persian threat to the land of Lazica so Byzantium, had to keep this region under 
its sovereignty. In fact it was for this reason that the Eastern Roman Empire 
wanted to dominate Lazica, which sometimes had been in alliance with the 
Persians, in order to make this road secure.14 The EU’s Caucasian neighbourhood 
policies should be dealt with this understanding of geopolitics.

As it is in the Roman Empire and subsequently Byzantine Period powers tried 
to influence if they cannot obtain the Black Sea. Trade, security and cultural 
purposes plays important role to decide whether the power influence or gain 
the dominance on the land. So, geography is extremely important as it imposes 
many constraints and limits as well as opportunities and possibilities to peoples 
and nations where it is located.15 

On the other hand, as formidable as these limits are, today, there is still more 
than enough room for individuals, agencies, institutions and organisations to 
play their roles in improving and changing forced policies of geography. That 
means there are many players in creating local, national and international 

9	 See,	Procopius,	Wars,	about	the	Franks	VII	.xx,	xxvii,VIII.	xx,	xxiv,	xxxiii,	xxxiv;	the	Germans,	VIII.	xxii.	
27,	the	Goths,	VII.	iv,	xxxvi,	xxxvii,	xxxix,	VIII.	v,	xii,	xxi,	xxiv,	xxvi,	xxxv;	the	Huns	I.	i,	iii,	x,	xii,	II.	xv,	
xxviii,	III.	x,	xvi,	xxi,	xxvi	and	the	Lombards	VII.	xxxix,	VIII.	xviii,	xxi,	xxv,	xxvi,	xxx,	xxxi,	xxxiii,	xxvii.	

10	 Kaegi,	Military Unrest,	89,	96.
11	 Menander,	X.	1,	65-95.
12	 Menander,	X.	1,	51-52,	“because	they	(the	Romans)	made	more	use	of	it	than	other	people”.
13	 Angeliki	Laiou,	Political Geography,	Beaton	and	Rouche,	Making History,	100-106.
14	 Procopius,	Wars,	I.	xi.	28,	I.	xii.	19,	I.	xxii.	3,	II.	xv.	16,	II.	16,	II.	xv.	16,	II.	xviii.	16,	II.	xv.	2-4,	VIII.	xiv.	

45-53,	VIII.	xv.	2-11,	VIII.	xvi.	1.
15	 There	are	various	discussions	and	literature	on	the	importance	of	geopolitics.	See	for	detailed	discussion	on	

geopolitics	and	its	implementation	on	people	and	states	in	Faruk	Sönmezoğlu,	Uluslararası Politika ve Dış 
Politika Analizi,	Beşinci	Baskı,	İstanbul:	Der	Yayınları,	2012,	ss.	626-29.
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policies alongside geopolitics. More or less players recognizing their limits are 
and act accordingly even though there are many aiming to achieve more than 
their capacity. This had taken places in the local history of the Black Sea as it 
happens today.
 
Energy Resources and the Black Sea’s Geopolitics

To write on the struggle controlling over the vast energy resources and related 
policies were interesting and difficult subject matter for academics. The Black 
Sea and its immediate region such as in the Caucasus and Central Asia lead a 
number of political intrigue, fierce commercial competition, geo-strategic 
rivalries, ethnic feuding and elusive dependence more or less from very early 
ages up to present time. 

Energy resources in the region are concentrated mainly in the Caspian Sea Basin 
and the Russian Federation. The littoral states of the Black Sea and neighbouring 
regional countries are the major energy players in the region. These are Russian 
Federation, Turkey, Ukraine, Romania, Bulgaria, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, 
Turkmenistan and Armenia. The external powers were also influential on the 
Black Sea energy politics, such the United States, the European Union, China 
and Iran. The area’s natural possible and proven oil and gas reserves resources 
are estimated one of the world largest and this is very important for the energy 
consuming market and European States.16

The newly independent former Soviet Union states were the most vulnerable in 
an intense political and commercial competition for control over oil resources 
and export routes in the region. The complex structure of national identities, 
mentalities, goals, instruments are in constant changes, moreover the new 
players’ perception differ depending on the new developments. The main aims 
of the games are to gain upper hand in power relations, widened influence, 
more security and ever increasing wealth of possessions.

There are continuing problems in the region as intra-regional conflicts, internal 
political stability, unscrupulous entrepreneurial operations, and a shortfall 
in commercial expertise and legal structures for international operating 
businesses. Kazakhstan, Azerbaijan and Turkmenistan, which share the majority 
of the region’s energy deposits, are landlocked and, therefore, dependent on 
their immediate neighbours for their export. So, this makes them vulnerable to 
their neighbours’ problems and, sometimes, to becoming a pawn in the rivalry 
of the larger powers adjacent to the Caucasus and Central Asia.

Regional and international powers’ long-term policies made the region much 
more complex than before. Both parties stand to gain or lose significantly 

16	 The	detail	information	of	oil	and	gas	reserve	of	the	region	can	be	accessed	via	http://www.worldenergyoutlook.
org	(20	November	2013).	

depending on whether they correctly predict the outcome of the region’s many 
developing issues. The world oil production capacity and the ever-grooving 
demand are narrowing day by day, which lead to greater dependence oil and 
gas energy resources. This is intensified the rivalries about the potential energy 
resources and their transportation from the producing region to the market 
or the consumers’ region. Central Asian energy resources have offered an 
alternative energy supply compare to other supplying regions for the potential 
consumers. This, on the other hand, provides security to the regional states 
other than stability and liberty. 

Energy resources and its transportation lead to a number of issues, the political 
and economic future of the Russian Federation and its behaviour towards 
neighbours and regional states. It also influence on Turkish political and 
economic future stance. USA, EU and China involve the regional energy issues.

Regional states focuses on the Caucasus and Central Asian energy resources 
transportation via the Black Sea and its associated geo-politics in the region. 
The major locations of the region’s oil and the factors affecting oil development, 
exploitation and export are also concern for the political players. The Caspian 
Sea dispute which encapsulates the nature of the intra-regional completion. The 
internal political problems of the regional states, the technical and commercial 
impediments to implementing oil projects had to be addressed carefully. Oil 
transportation projects over the Black Sea, principal short- and long-term export 
options, including the complex issue of pipelines became real issue of the US, 
the EU, Russia and other key actors could develop their policies to encourage 
stable exploitation of Caspian oil.17

The energy resources have played a key strategic role in the world politics since 
the discoveries of the sources. The Caspian Sea area played an important role in 
the political games of the littoral states as well as external powers. The oil carriage 
is a considerable strategic importance for the developed as well as developing 
countries for their sustainable prosperity. One of the reason Germans lost their 
wars was ‘the Germans ran out of oil in their quest for oil’ during the Europeans 
Great Wars.18 

Russia, Turkey and the West were engaged in an intense influence competition 
over the oil-producing areas. In the Caucasus and Central Asia was fraught 
with tensions and bloody confrontations between corruption and poor 
administration, fierce competition between large oil companies, and the 
proliferation of dubious international entrepreneurs. There were always 
commercial competition, corruption, poor administration and ethnic tension 
experienced in the region, which are more or less still valid present daily lives 

17	 Rosemarie	Forsythe,	The Politics of Oil in the Caucasus and Central Asia,	Adelphi	Paper	300,	Oxford,	1996,	
p.10.

18	 Forsythe,	The Politics of…	1996,	p.10.
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of the locals.19 The tension between Azerbaijan and Armenia goes to back to 
the beginning of the 20th century. At the last decade of the 20th century intense 
rivalries escalated to bilateral conflicts and war. It has potentiality to spill over 
the region.

Post-Soviet regional accessibility has led to substantial increase of involvement 
of western and other international companies. The much more sophisticated 
technology and geophysical expertise came to the area compare to Soviet 
times. This led the development of advanced methods for finding and exploiting 
deeper deposits, which discovered new reserves. The exploration of new 
energy resources raised a question of how to transport these resources to the 
consumers. The rivalries lie in the possible route of the pipelines and shipment 
of the reserves.20 Not all prospects have led to production, due to disappointing 
exploration results and the inability to move forward with exploration and 
production work in certain fields, where ownership rights are contested by 
other Caspian states. 

Conflicting interests of the Caucasian and Central Asian states, the dispute over 
demarcation of the Caspian Sea, domestic political instabilities, and technical 
factors play important roles in Caspian oil development and export. In addition, 
external interests based on commercial, domestic and international policies, 
create a range of pressures on the oil development and strategic formation of 
the region.

Vladimir Putin, as the President of the Russian Federation, sees Europe as what 
the Tsars and commissars saw before him “Europe always wanted to invade 
Russian territory”.21 This raise Russian historical struggles against the Swedes, 
the Poles, the French, the Germans, the Lithuanians, etc., and therefore, just like 
the communist rulers as in the past, he wants buffer states between the Russian 
Federation and Europe.

He wants overwhelming influence not only in the Baltic States but also his buffer 
states in the Eastern Europe. It is difficult to accept the collapse of the Warsaw 
Pact which it is almost impossible for the time being to reconstitute due to 
NATO existence through new members of the region. Nevertheless, the Russian 
leaders will keep applying pressure in various ways through gas pipelines, 
crime groups, cyber-attacks and so like. The same applies to this need for buffer 

19	 The	rivalries	over	the	oil	of	the	region	and	its	transportation	issue	goes	to	back	the	1890s.	The	competition	
had	occurred	between	the	Russians	and	the	American	firms,	American	Standard	Oil,	the	Rothschilds	and	
the	Nobels.	One	of	the	similarities	between	at	that	time	and	present	is	the	frequent	Western	complaint	in	the	
1890s	of	arbitrary	Russian	transport	rates	and	regulations,	and	widespread	government	corruption	that	made	
it	very	difficult	to	conduct	stable	business	ventures	in	the	region.	See	for	further	details	on	this	historical	
issue	on	Forsythe,	The Politics of	1996,	p.10.

20	 Forsythe,	The Politics of	1996,	pp.11-13;	For	time	series	and	more	detailed	data,	please	consult	on-line	data	
service	at	http://data.iea.org.

21	 Yaşar	Onay,	Rus Stratejisinin Mimarları,	İlgi	Kültür	Sanat	Yayınları,	İstanbul,	2007;	Yaşar	Onay,	Batı’ya 
Direnen Devlet Rusya Rus Devlet Geleneği ve Kutsal Devletin Meşruiyeti,	Yeni	Yüzyıl	Yayınları,	İstanbul,	
2008;	Yaşar	Onay,	Rusya ve Değişim,	Nobel	Yayınları,	Ankara,	2002.

states in Belarus and Ukraine. The reason why Georgia was invaded in 2008 
was to show Russian determination not to leave its immediate area to foreign 
powers. Russia even though it is struggling with lacks the military bandwidth 
to reconstitute the Russian empire but they want to see their continuation of 
influence in Central Asia. Russian rulers think that Russia is open at most sides to 
invasion. It is a great land power with no natural borders, and land powers are 
particularly insecure. They lack the security of sea powers, who are protected by 
oceans.22 On the other hand, Russia try to overcome such weaknesses with the 
usage other geographically blessing of natural resources of oil and gas.
 
Oil and Gas Exploitation, Exports and Regional States’ Policies

There are conflicting interests of the regional states, international powers and 
corporations over the Caucasian and Central Asian oil and gas. Commercial, 
domestic and foreign affairs of the involving states, create a range of pressures 
on the oil development and strategic formation of the region. Who are the 
external players and why they are interested in with this particular region?

The area is increasingly intensifying clash and cooperative hard works on influencing 
various issues, political manoeuvring, shifting alliances, commercial competition 
and outright war. There are parties who want to involve almost on every issue 
related with the region. These are Russia, Turkey, the UK and Iran. These states have, 
at different times, controlled substantial areas, seeking either to exploit the region’s 
natural endowments, or to use it as a launching point from which conquer India 
and the rest of South Asia. The Caspian Basin countries have tried to declare and 
maintain some kind of independence. Nevertheless, they were either failed and/or 
eventually submission to one or another of the imperial powers.

After the dissolution of the Soviet Union, these countries are trying to sustain 
their independence. Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan regards that 
their energy reserves their guarantee for their independence. Probably the most 
crucial issue is that even if these landlocked countries were able to overcome 
the enormous problems of getting the oil out of the ground, they would not 
be able to export it without the cooperation of their neighbours. This leads, a 
the regional and international levels, to a complex series of manoeuvres and 
kaleidoscopic alliances and counter-alliances, designed to gain access to, and 
influence over, some of the most valuable resources in the world. 

Russia was the dominant player in the regional game for the past century or 
so. Russian domination was maintained and reinforced during the Soviet Union 
period, and the ties Russians’ retains with the region’s states, as a result, remain 
strong. Russia set a new and theoretically self-determining state in its backyard, 
forming a cordon between it, China, Turkey and Muslim populated areas. This 
required the evolution of a new strategic regional policy. Russia regarded 

22 http://www.rferl.org/content/robert-kaplan-geography-fate-nations/24704951.html
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that external powers’ involvement with the regional states and their natural 
resources by any means was a threat to the Russian interests. Accordingly Russia 
had reacted any political or economic approach by Turkey, the US, the UK and 
other Western countries in the region. Russia was supportive to initiative to 
the actions had taken place only if the move include Russians in it. That means 
Russian inclusion should improve Russian technology, Russian bounties should 
be established with the wider world market and Russia should be sharing the 
profits available originated from the region.23

Natural gas offers an affordable and environmentally acceptable option to power 
people’s lives today. It will also help to meet the world’s rising demand for more, 
cleaner energy into the future. Some companies are using recently developed 
technology to open up new resources of natural gas. There is a cooling gas to be 
liquefied to ship it to faraway markets. Facilities should be extended to turn gas 
to liquid. For example Shell constructed the world’s largest plant to turn natural 
gas into liquid products in Qatar. As it is discussed above pages the Black Sea 
and beyond is very important for the EU. Therefore, the EU is using every way 
to be effective on the Black Sea. So, the European Union Neighbourhood Policy 
(ENP) was created as a result of such policies.

The European Neighbourhood Policy on the Black Sea

Soft-power24 regarded as an ability to attract and co-opt on targets. For the 
achievement and realisation of the policies, initiators’ images and influences 
have to be adaptable and changeable. Traditional European great powers used 
and tried their military power to dictate what they had aimed at the first half 
of the 20th century. Nevertheless, they recognised that the newly established 
supranational identity, the EU, has to commit more money and effort to its soft-
power tools including diplomacy, economic assistance and communication for 
better influence around the EU.

Racism and extremism is a real threat and it is very likely that with the Europeans 
decades to come. Prominent members of the EU states, Germany, France and 
Austria in this sense, should respond adequately to the provocation of their 
extremists and racists within their countries.25 Such racist and extreme terrorist 
activities within the EU countries seriously undermine the EU’s initiatives. Old 
hatreds and sour memories of the last century, and deeply rooted institutional 
racism had to be dealt adequately and urgently within the sphere of the EU and 
beyond in order to refresh European sincerity and trustworthiness.26

23	 Forsythe,	The Politics of,	1996,	p.16.
24	 Joseph	 Nye	 worked	 as	 Assistant	 Secretary	 for	 International	 Security	 Affairs,	 Chair	 of	 the	 National	

Intelligence	Council,	and	Deputy	Under	Secretary	of	State	for	Security	Assistance,	Science	and	Technology.	
For	further	info	see:	“Profile,	Selected	Publication	Citations”	accessed	on	12	March	2013,	http://www.hks.
harvard.edu/about/faculty-staff-directory/joseph-nye.

25	 “2014	is	not	1914,	but	Europe	is	getting	increasingly	angry	and	nationalist”	http://www.theguardian.com/
commentisfree/2013/nov/18/europe-angry-nationalist-eu-elections	(Accessed	on	25	February	2014).

26	 “Institutional	 racism:	 lessons	 from	 the	UK”	http://www.errc.org/article/institutional-racism-lessons-from-

Hard policies applied on the Eastern European countries for the implementation 
of the western European powers’ domination as Russia pursued similar policies 
from the east to the same end.27 How far these power usages were relevant and 
effective on those Eastern countries and the region is questionable. Whatever 
the outcome of those policies would have been various hard- and soft-power 
direct or indirect instruments were used in region. 

Due to the historical experiences of Eurasian countries it is rather doubtful 
whether the ENP will be effective on the area. The EU has soft-power instruments 
in which hard-power exercised previously. At present the EU is trying to make 
them as the EU’s Eastern neighbours within the policy of Eastern Neighbourhood. 
The Union will be attracted not because of its cultural and moral values, rather 
its economic and welfare policies of individuals and private expectations of the 
various involving parties. 

The European Neighbourhood Policy is expected that it will reinforce stability, 
security and contribute to efforts at conflict resolution among others in EU’s 
neighbours. The EU prepared and constantly evaluating its documents on 
the development of regional and inter-regional cooperation and further 
integration at the enlarged EU’s external borders.28 The ENP’s aim is involving 
a ring of countries, sharing the EU’s fundamental values and objectives, drawn 
into an increasingly close relationship, going beyond co-operation to involve 
a significant measure of economic and political integration if not unification.29 
The EU prepared a number of documents aiming to the development of 
regional cooperation and integration at the enlarged EU’s external borders.30 
The policy aims involving a ring of countries, sharing the EU’s fundamental 
values and objectives, drawn into an increasingly close relationship, going 
beyond co-operation to involve a significant measure of economic and political 
integration.31 To this end the EU is expecting its values and objectives are 
respected and well received by the neighbouring countries.32

Even though the ENP aimed to contribute and create an atmosphere to solve 
those existing conflicts among the neighbours, the practice of the policies 

the-uk/1191	(Accessed	on	25	February	2014).	“Why	Britain	is	the	least	racist	nation	in	Europe,	equalities	
watchdog	 Trevor	 Phillips	 says”	 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1121483/Why-Britain-racist-
nation-Europe-equalities-watchdog-Trevor-Phillips-says.html	 (Accessed	 on	 25	 February	 2014);	 Paul	
Lappalainen,	 “Institutional	 racism	 in	 Sweden	 and	 Europe”,	 http://www.rijo.homepage.t-online.de/pdf/
EN_EU_ZE_racism.pdf	(Accessed	on	25	February	2014).

27	 Bourne,	J.,	Liddle	P.	and	Whitehead,	I.,	(2000)	the Great World War 1914-1945,	London:	Clays,	passim.
28	 On	this	subject	Commission	of	 the	European	Communities	published	a	European	Neighbourhood	Policy	

Strategy	Paper	in	Brussels	on	12	May	2004	with	a	number	of	COM(2004)	373	final.	For	the	document	it	can	
be	accessed	 in	 the	EU’s	web	page:	http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf,	p.3.	
From	now	on	(COM(2004)	373	final).

29	 “David	Cameron’s	EU	speech”	accessed	on	12	March	2013	at,	 http://www.guardian.co.uk/politics/2013/
jan/23/david-cameron-eu-speech-referendum.

30	 COM(2004)	373	final,	p.4.
31	 COM(2004)	373	final,	p.5.
32	 COM(2004)	373	final,	p.8;	Ponting,	C.	(2001),	World History,	London:	Pimblico,	passim.
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differed on the divided Cyprus issue.33 It is general expectation that the EU 
policies will be useful for the fight against organised crime and corruption, 
money laundering and all forms of trafficking and migration.34

The EU documents “in Eastern Europe, the Partnership and Cooperation 
Agreements provide the basis for contractual relations”. It is further declared and 
encouraged the aimed countries that “the ambition and the pace of development 
of the EU’s relationship with each partner country will depend on its degree of 
commitment to common values, as well as its will and capacity to implement 
agreed priorities”.35 Stronger partner dominates the weaker partner in a relation 
of the two involving parties negotiations. The EU dominate, even dictate, the 
agreed values and priorities, which is almost impossible for any weaker partner 
to lay dawn any priority or a value against the wishes and desires of the member 
states and its subsequent bodies.36 Nevertheless, special attention will be paid to 
peculiarities and circumstances of the partners’ geographic location, political and 
economic situation. It is the relations with the EU and neighbouring countries, 
reform programmes, needs and capacities and interests of the ENP will be 
influential on the matter of final decision on the relations. This meant every 
one of the countries in concern would be dealt individually and differentiated 
according to their special circumstances. The shared values and coherent regional 
approaches should contribute for further regional cooperation and more benefits 
for the partners within the umbrella of the EU.

The ENP major aims to make the EU neighbours are more focused on the EU 
policies and principals. So, neighbours will feel close in various ways to the EU 
and its members. It is hoped that this might prevent any hostile feelings and 
movements against the EU and its associates. The ENP will facilitate benefits in 
economic and social development through convergence of economic legislation, 
the continued reduction of trade barriers, which will stimulate investments and 
growth of desired activities first and far most for the EU, and, then, neighbours. 
It is expected to resolve outstanding issues between the EU and neighbours 
as well as among the neighbours of the neighbours. Good neighbourhood 
environment will provide better acceptance and implementation of previously 
agreed and on-going agreements. The EU is supporting and has an intention 
further financing this programme for cross-border, transnational and regional 
co-operation for the benefit of its member states. The aimed links on community 
programmes, promoting cultural, educational, environmental, technical and 

33	 Öztürk,	O.	M.	(2004),	Kıbrıs Annan Belgeleri Üzerine Değerlendirmeler,	Ankara:	Odak	Yayınları;	Denktaş,	
R.	(1997), Koloni İdaresinde Kıbrıs Türkleri,	İstanbul:	Akdeniz	Haber	Ajans	Yayınları;	Kalaycı,	İ.	(2004),	
Kıbrıs ve Geleceği,	İstanbul:	Nobel	Yayınları.

34	 The	ENP’s	 neighbours	 in	 Europe	 are	Russia,	Ukraine,	Belarus	 and	Moldova.	The	EU	 and	Russia	 have	
decided	to	develop	their	strategic	partnership	further	through	the	creation	of	four	common	spaces,	as	defined	
at	the	2003	St.	Petersburg	summit.	In	Caucasus	Armenia,	Azerbaijan	and	Georgia	are	also	within	the	scope	
of	the	EU’s	ENP	plan.

35	 COM(2004)	373	final,	p.7
36	 Linklater,	A.	(1990)	Men ad Citizens in the Theory of International Relations, London:	Macmillan,	pp.17-37.

scientific linkages for the implementation of the policies.37 Whoever meets EU 
norms and standards will be able to get financial and other means of support of 
the EU which will be decided by the Commission.38 If the process demonstrates 
good progress, further steps along the path to greater integration will be made 
particularly on the internal market and other key EU policies. So, the system 
and process is a dynamic nature for further progress and changes depended on 
newly emerging situations, which will be assessed by the EU Commission.39 The 
EU’s High Representative is a staunch supporter of freedom of the press, which 
is regarded and supported as a fundamental element of a democratic society in 
the non-members of the EU. One of the important country in Eurasia is Ukraine 
and towards the end of 2013 and the first quarter of 2014 is witnessed a number 
of changes, and rivalries of the values of the EU and the East, Russia. 

The EU Commission published an ENP report of Ukraine on 12 May 2010.40 The 
report was on an overall assessment of five years of implementation of the ENP. It 
is stated that “after years of steady progress in many areas covered by the Action 
Plan, Ukraine witnessed a slowing in the pace of reform in 2009, as a result of 
global economic and financial crisis and domestic political and constitutional 
difficulties.” What was indicated in the report was that the internal politics and 
constitutional issues continue to create the difficulties on the implementation 
of the EU’s neighbourhood packages. So, this determines the requirements 
some amendments and alterations initially on the domestic political settings 
and other matters in Ukraine. Whether Ukraine was ready to such changes and 
alterations on the directions of the ENP packages was/is another matter for each 
involving partners. It was expected that ‘what is good for the EU, should be also 
regarded ‘as good’ for Ukraine’. According to the report, ‘Ukraine was ready for 
those changes but require economic stability and further progress is needed’. It 
is decided by the EU officials that global economic and financial crisis played a 
crucial role for the slowing pace of the requested reform. It seemed this decision 
is lacked of regional sensitivities and power balances of the area.

Further steps had to be taken according to the report which stipulates on 
“efforts to enhance macro-financial stability, reform of the constitution in 
order to enhance political stability while maintaining the pace of democratic 
development, energy sector reform (in particular as regards gas), public 
administration reform, the fight against corruption notably through judicial 
reform as well as measures to improve the business and investment climate.” 
When these changes and requirements met adequately as suggested by the 

37	 George,	S.&	Bache,	I.	(2001),	Politics in the European Union, Oxford:	Oxford	University	Press,	pp.6-155.
38	 COM(2004)	373	final,	p.9.
39	 “The	situation	of	NGOs	in	the	Russian	Federation”	accessed	on	27	March	2013	at	http://www.consilium.

europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/136573.pdf.
40	 The	 MEMO/10/185,	 Brussels,	 12	 May	 2010,	 ENP	 Country	 report	 2009-Ukraine.	 For	 further	 info	 see	

at:	 Communication	 from	 the	 Commission	 European	 Neighbourhood	 Policy	 Strategy	 Paper,	 accessed	
on	 15	 March	 2013	 at,	 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf;	 List	 of	
treaties	 by	 country:	 Ukraine,	 accessed	 on	 15	 March	 2013	 at,	 http://ec.europa.eu/world/agreements/
searchByCountryAndContinent.do?countryId=3856&countryName=Ukraine.
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Commission, and then, the new assessments will be made according to the new 
developments and situations in the line of the EU necessities.

Most of the issues mentioned on the EU and Ukraine relations are as political 
matters, governance and along with the Common Foreign and Security Policy 
(CFSP) an Association Agenda. Despite many short-comings the EU regarded 
the 2010 presidential elections as met with the EU’s democratic standards.41

In 2009 the EU launched the Eastern Partnership, the Eastern dimension of the ENP 
framework, aiming at substantially upgrading engagement with the six Eastern 
neighbours. These are carried on by two dimensions: First, by Bilateral track, 
whose objectives include Association Agreements, Deep and Comprehensive 
Free Trade Areas as well as progress on visa and mobility issues. Second one is, 
Multilateral track which is intergovernmental platforms and Flagship Initiatives. 
These approaches expected for gradual political association and deeper economic 
integration between the involving parties.42 As it is seen in the political sense, 
Ukrainian authorities tried to accomplish the requirements. Nevertheless, it was 
not certain that majority of Ukrainians supported such policies or not.43

In order to facilitate better integration and awareness of the communities ease 
access should be available for those people who want to travel and explore 
the others. So, negotiations have taken places during 2009 and 2010 aiming to 
increased air traffic, new and more flight connections, entering new airlines on 
the market and finally more choice and cheaper prices for passengers.44

The EU stated that some of its neighbours have made in economic and political 
reforms. Even some of the neighbouring states have made the Action Plans 
the center-piece of their domestic reform strategies and international financial 
institutions (IFIs) are also aligning their policies with them. Nevertheless, poverty 
and unemployment, mixed economic performance, corruption and weak 
governance remain major challenges in most of neighbours.45 The younger 
generation, are often faced with bleak personal prospects; “Frozen conflicts” and 
recent events in North Africa and South Western Asian Countries (the Middle East) 
and Southern Caucasus remind the world community that the conditions for 
peaceful coexistence remain to be established. There are major challenges ahead 
between some of EU’s neighbours and with other key countries in their respected 
regions. These are not only the EU’s neighbours’ problems. They consists risk 
producing major spill overs and challenges for the EU, such as illegal immigration, 
unreliable energy supplies, environmental degradation and terrorism.

41	 Communication	from	the	Commission	to	the	council	and	the	European	Parliament	Brussels,	4	December	
2006.	 For	 more	 info	 at,	 http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.
do?countryId=3856&countryName=Ukraine.

42 http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm;	 http://ec.europa.eu/external_relations/ukraine/	 index_
en.htm;	http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm.

43 http://ec.europa.eu/	external_relations/ukraine/	index_en.htm.
44 http://ec.europa.eu/	external_relations/ukraine/	index_en.htm.
45 http://ec.europa.eu/	external_relations/ukraine/	index_en.htm.

Regional and global disturbances creates an indication that the ENP had to be 
strengthened, in order to avoid potential cost of failing to support its neighbours 
in their reform efforts will be much more than expected at present. Therefore, 
the EU must present attractive political and economic offers to its ENP partner 
countries. These should include offering them improved trade and investment 
prospects, making people-to-people contacts and legitimate short-term travel 
easier, being more active in addressing honest and fair on frozen conflicts, 
and opening more possibilities to mobilise funding. The EU must help those 
neighbouring countries who are willing to reform to do this faster, better and at 
a lower cost to their citizens and beyond. It must also provide more incentives 
and convince those who are still hesitant on the policies and intentions of the 
EU within the ENP framework.46 

International Consequences of the EU Policies in the Region

The Black Sea’s regional countries’ foreign relations with some of the EU members 
are an indication of the past and future relations within the EU and other powers 
in the region. Germany is a keen supporter the countries’ transition to democracy 
and a market economy and its efforts to move closer to Europe.47 There is regular 
political exchange between Germany and regional states, such as Ukraine 
in recent decade or so.48 Germany’s federal states, cities and municipalities, 
universities and schools as well as private associations and individuals are also 
strongly involved in bilateral and multilateral relations.49 Acting on behalf of the 
Federal Ministry of Economics and Technology, a German Advisory Group has 
been advising the Ukrainian government on questions of economic and social 
policy. Germany is for example the Ukraine’s third largest bilateral donor, after 
the United States and Canada.50

There was also cooperation in the judicial sector and on human rights issues. 
Germany supporting Ukraine’s efforts to build a sound and stable state based 
on along the Western lines particularly on criminal procedure, constitutional 
and administrative law. To this end, the German Federal Government funds 
legal advisory and multilateral projects in Ukraine such as the Organization for 
Security and Co-operation in Europe (OSCE).51

46 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com06_726_en.pdf;	http://ec.europa.eu/world/	enp/pdf/	country/0703_
enpi_figures_en.pdf

47	 Fulbrook,	M.,	History of Germany	1918-2000,	Oxford:	Blackwell	2002;	Von	Krockow,	C.	G.		(1990),	Die 
Deutschen In Ihrem Jahrhundert 1890-1990,	Leck:	Clausen	&	Bosse.

48	 The	German	authorities	have	repeatedly	expressed	their	keen	concern	about	the	trials	of	former	Ukrainian	
Prime	Minister	Julia	Tymoshenko	and	other	high-ranking	officials	of	the	former	government	and	emphasized	
that	Germany	and	the	EU	expect	Ukraine	to	demonstrate	its	firm	commitment	to	democracy	and	the	rule	of	
law.	This	and	such	statement	are	seen	in	the	press	conferences	of	the	EU	officials.	“The	situation	of	NGOs	in	
the	Russian	Federation”	accessed	on	27	March	2013	at	http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/
docs/pressdata/EN/foraff/136573.pdf.

49	 “Ukraine,	Political,	economic,	relations,	economic	cooperation,	Cooperation	in	the	judicial	sector	and	on	
human	rights,	cultural	exchange,	research	cooperation,	German	minority	in	Ukraine”	accessed	on	9	March	
2013	 at,	 http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Laender/Ukraine.
html.

50	 Ibid.
51	 Ibid.
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Political relations between the Federal Republic of Germany and the East 
European Republics such as Moldova and Belarus are the same degree or more 
on the process of intensification of relations similar to Ukraine.52 In relations with 
Belarus, Moldova and Ukraine Germany and the EU members are increasingly 
pinning their hopes on isolating those responsible for the repression and 
supporting civil society and the democratic forces in Eastern Europe. The EU 
and its members restrict political relations with Belarus until progress has been 
made in terms of democracy, human rights and the rule of law.53 

Romania, on the other hand, similar to those members in the EU, try to develop 
its bilateral relations not only with the Republic of Ukraine but also Moldova 
and Belarus. The Romanian authorities are claiming that Romanian relation to 
its neighbours derived from its communion of history, languages, traditions and 
cultures. Consequently, Romania desires its neighbours closely interconnected 
with the Union first and foremost for itself, then neighbours and subsequently 
for the EU.54 To this desired end, Romania expects Ukrainians’ should maintain 
its European perspective and aspirations which will be as a key element to 
consolidate the regional stability and further progress.55

Romania and particularly regional EU members are keen to make the Black Sea 
Synergy are workable and effective instrument for their foreign policies. The 
Black Sea Synergy was initiated in 2007, under the German presidency of the EU, 
which was officially launched on 14 February 2008, in Kiev. The main arguments 
for the EU to adopt the initiative were linked to the Eastern neighbourhood and its 
strategic position to various places. These includes the important connections to 
Central Asia, the South Western Asian Countries, but also to the Western Balkans, 
the great potential to develop energy, transport and commercial routes, and the 
high relevance of issues like environment or democracy. It is also expected that 
it would build up cooperation in democracy, human rights, good governance, 
border management, protracted conflicts, energy, transports, environment, 
maritime policy, fishing, migration, education, research and development in 
the Black Sea region.56 In order to make more effective for Romania, Romanians 
are actively committed to the implementation of the Synergy through the 
development of a sectoral partnership on environment, which was launched on 
16 March 2010, in Brussels. 

52	 http:..Laender/Moldau.html
53	 http:..Laender/Ukraine.html;	http:..Laender/Moldau.html;	http:..Laender/Belarus.html.
54	 “Neighbourhood	of	Interest	to	Romania	as	EU	Member	The	Republic	of	Moldova”,	accessed	on	10	March	

2013	at	http://www.mae.ro/en/node/2110.
55	 “Neighbourhood	of	 Interest	 to	Romania	as	EU	Member	Ukraine”,	accessed	on	10	March	2013	at	http://

www.mae.ro/en/node/2106.	It	can	be	argued	that	this	is	a	similar	approach	to	the	relations	between	Turkey	
and	Greece	within	the	EU	matters.

56	 “Communication	from	the	Commission	to	the	Council	and	the	European	Parliament,	Black	Sea	Synergy-A	
New	Regional	Cooperation	Initiative”,	accessed	on	10	March	2013	at	http://ec.europa.eu	/world/enp/pdf/
com07_160_en.pdf,	1-13.

Romania actively seeking an effective synergy in the Black Sea by initiating 
the Black Sea NGO Forum in fruitful partnership with the Federation of 
Nongovernmental Organizations in Romania (FOND) and the Black Sea Trust. 
Through these initiatives Romania highlights the importance of moving on to 
a straightforward, concrete delineation and complementarities between the 
principles of implementation of the Black Sea Synergy and the multilateral 
dimension of the Eastern Partnership along the line with the EU expectations. 
These two European initiatives are now in the phase of implementation of the 
projects and the recommendations proposed in the networks established under 
their aegis, both at regional and macro-regional levels.57

Romanians’ status as EU and NATO member and the vicinity of the Western 
Balkans render necessary a special relationship between Romania and those 
states.58  Therefore, supporting the European and Euro-Atlantic path of the 
Western Balkan states and the Black Sea region will be benefit of those involving 
states. Perhaps the above policies should be categorised as liberal policies as it is 
indicated in International Liberal theory assumptions. 

Conclusions

The recent developments within and in neighbouring regions of the EU force 
the policy-makers of the EU rethink of its eastern neighbourhood policy and 
the Black Sea. The EU had to reconsider its neighbourhood policy with a clear 
credible membership perspective, and assist to resolve those existing and 
frozen conflicts within and neighbouring countries. Ukraine should be one of 
the first primary goals to achieve such policy due to a number of economic, 
political, military and strategic reasons relating to the Black Sea. Within the 
scope of the EU’s policy of the Black Sea, Turkey should consider developing 
its relations between the EU as well as regional states including the Russian 
Federation. Turkey should use every kind of policy whether hard or soft policy in 
order to improve to being a regional power. The authorities should particularly 
concentrate on soft power initiatives rather than coerce of Turkish aims.

Turkey has policy options to make its neighbours familiar and improvement 
better relations. The instruments can be trade opportunities, friendly nudging, 
cultural activities, scientific cooperation, educational exchanges and sportive 
events and so on. Turkey is trying to keep the distance to having direct conflict. 
Nevertheless, the improved relations would be ease the tensions not only 
contending powers but also possible emerging problems. Turkey should do 
everything in order to solve the existing and emerging problems in a peaceful 
way in both bilaterally and multilaterally. Relations should contain certain 
specialities as liberal, democratic, internationalist, law-abiding and peaceful. 

57	 “Neighbourhood	of	Interest	to	Romania	as	EU	Member	Black	Sea	Region	”	accessed	on	10	March	2013	at	
http://www.mae.ro/en/node/2183?page=2.

58	 “Neighbourhood	of	Interest	to	Romania	as	EU	Member	Western	Balkans”	accessed	on	10	March	2013	at	
http://www.mae.ro/en/node/2185.
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The improved relations with neighbours might be examples for further relations 
with the neighbours’ neighbours.

Turkey derives most of its ‘soft-power’ in the Black Sea by offering them a prospect 
of a peace zone within the Black Sea. Turkey can use every available opportunity 
to express its good intention not only in bilateral relations but also multiple co-
operative and constructive relations. Various Turkish governmental and non-
governmental institutions are involving with the targeted states. Turkish policy 
changes and related public statements should be adapted for the realisation of a 
peaceful zone of the Black Sea. Nevertheless, the acceptance and implementation 
of the newly invented Turkish attitudes required long term-changes which would 
determine the outcome whether Turkey will be successful in its soft and smart 
power policy or not. It is general hope that new Turkish initiative will help to 
flourish better life standards and peaceful coexistence for decades to come.

Nevertheless, geopolitics and geo-historical impacts of the Black Sea is a 
determination of the present policies of the region. Energy needs, security 
demands requires constant and reliable policies for the West and regional 
states. The Black Sea has this capacity to contribute such demands. As in the 
examples of the EU, the Roman Empire and the Osmanlı State policies the 
Turkish authorities should adopt old policies of these powers while inventing 
newly created policies. Therefore, in order to see the future policies, one should 
study the past of the regions’ geopolitical, geostrategic implications and 
determinants.
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Ass. Prof. Dr. Bülent UĞRASIZ*

THE ROLE OF TURKEY TO PROVIDE ENERGY 
SECURITY IN THE CASPIAN ZONE

The rise of oil prices in recent years has increased attention on the sources of 
imported oil. Usually when we talk about the energy security, automatically 
we focus on the Middle East. Political instability, governance shortfalls, armed 
conflict within the Middle East continues to threaten the continuity of supplies 
of oil and natural gas. 

Oil and natural gas exports already provide the financial source for the economic 
development of Azerbaijan, Kazakhstan, and Turkmenistan. The energy exports 
from the Caspian region are restricted by a inadequate investment and the 
available pipeline network. Russia, the European Union, China, Turkey and the 
United States have many stakes when additional oil and gas production will 
come on line, how it will be routed to oil and gas importing nations. Here, Turkey 
is emerging as an “energy crossroads” because of its unique strategic position.

In this study, I will examine the current energy security standing in the Caspian 
zone and what are the impediments to the development of Caspian oil and 
natural gas resources? What would be the transit of oil and gas within Turkey 
including oil tanker transit through Bosporus and the security of Turkey’s oil and 
natural gas pipeline network? In the near future, does Turkey attain its objective 
of becoming an energy transit centre?    

Keywords: Energy security, Caspian region, Transit of oil and natural gas, Strategic 
role of Turkey.  
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Introduction

With its sizeable crude oil and natural gas reserves, the Caspian region is marked 
to become an important energy supplier to European and global markets. The 
Caspian’s proven energy reserves are estimated at 48 billion barrels of oil and 13 
trillion cubic meters of natural gas. Azerbaijan and Kazakhstan hold the region’s 
largest reserves of crude oil and are now major petroleum exporters in their 
own right. The region’s crude production and export levels are expected to 
significantly expand in coming years and could double by 2035. Turkmenistan 
and Azerbaijan hold roughly three-quarters of the Caspian’s proven natural gas 
reserves. Competition over the development of the Caspian’s largely untapped 
natural gas reserves and control over future export routes remains intense. 
Several competing pipeline projects are at various stages of development for 
bringing natural gas from the Caspian to Europe, Turkey, and China. Caspian 
gas reserves are widely seen as a possible means of lessening Europe’s current 
dependence on natural gas imports from Russia, and the region could play a 
role in promoting European energy security by helping various European Union 
member countries diversify energy sources. Stimulated in part by interruptions 
in Russian gas supplies to Europe in 2006 and 2009, the United States and the 
European Union have supported the development of a new transit corridor for 
Caspian gas that would be routed through Turkey. Russia, a dominant player in 
supplying European energy markets, has been decidedly hostile to proposed 
pipeline routes that do not fall under its direct control.

Turkey’s Role in Caspian Energy Development

Turkey aspires to become a key transit state for the transport of oil and gas from 
the Caspian region and the broader Middle East destined for European and 
world markets. At the heart of Ankara’s energy policy is a fast growing economy 
with extremely high levels of dependence on energy imports and a government 
intent on strengthening Turkey’s position as a regional power. Over the past 
two decades, Turkey has experienced a dramatic surge in energy consumption, 
most of which has been satisfied by imports from Russia, Azerbaijan, and 
Iraq. Predictable and close relations with these suppliers will be important for 
Turkey’s ability to maintain its economic vitality. Turkey’s relations with the 
United States are currently in flux. The disappearance of the Soviet threat has 
eroded the original rationale underlying the U.S.-Turkish security partnership. 
The importance Turkey’s leaders ascribe to U.S. foreign policy goals have fallen. 
Concerns the United States raises now have less weight in Turkey’s decisions 
about national security issues. At the same time, the collapse of the Soviet 
Union has opened up new prospects and opportunities that were previously off 
limits to Turkish foreign policy, particularly in the Middle East, the Caucasus, and 
Central Asia. This shift in Turkey’s security environment, rather than an embrace 
of anti-Americanism or anti-Western Islamic ideals, is the main driving force 

behind current Turkish foreign policy. Today, most of Turkey’s biggest security 
challenges lie in the Caucasus and Middle East, particularly in Iraq and Iran. 
Hence, of necessity, Turkey is increasing its attention on these areas.1

Turkey’s Energy Outlook

Energy is a major domestic and foreign policy issue in Turkey, reflecting the 
needs of its rapidly growing economy. Turkish GDP has nearly doubled since 
1990. Such growth has come at the cost of extremely high energy import 
dependence. Overall energy consumption and natural gas consumption, in 
particular, have increased rapidly. With continuing economic growth, Turkish 
energy consumption will likely double over the next ten years. Turkey relies 
heavily on imports of natural gas from Russia and Azerbaijan. Two pipelines 
carry the gas from Russia, one crossing Romania and Bulgaria and the other, 
the Blue Stream Pipeline, running beneath the Black Sea. Azerbaijani gas is 
delivered by the South Caucasus Pipeline, which carries nearly 8 billion cubic 
meters of Azerbaijani gas from the Shah Deniz 1 field to Erzurum in eastern 
Turkey. The Turkish government’s main energy priority is ensuring the security 
of affordable supplies. This goal lies at the heart of Turkey’s energy diplomacy 
and its desire to become a key transit route and energy intresection center for 
the transport of oil and gas from neighboring regions to European markets. 
Turkey’s economic vitality, long-standing transatlantic economic and political 
ties, and existing energy infrastructure make it an attractive partner to European 
energy importing nations. Its location positions Turkey to have easy access to 
supplies from the Caspian, Middle East, Russia, and North Africa. Turkish officials 
routinely point to the presence of 70 percent of the world’s proven oil and 
natural gas reserves in its immediate neighborhood.2 

Turkey already plays an important role in the transit of oil and gas supplies from 
these regions. Pipelines from Russia and Azerbaijan bring significant quantities 
of oil and natural gas into Turkey, and large quantities of Russian and Kazakh oil 
are shipped via the Bosporus. Turkey also provides an important outlet for Iraqi 
crude via the Kirkuk-Ceyhan oil pipeline, which was originally built in the late 
1970s.

However, Turkey’s own actions and policies have also contributed to delays in 
creation of a southern energy corridor that would circumvent Russia and Iran. 
In negotiations on Nabucco, Ankara initially demanded the right to buy, at 
below-market prices, 15 percent of the gas that would transit Turkey en route 
to Europe. This “lift-off” portion was apparently aimed at satisfying domestic 
demand, but potential suppliers and EU officials were skeptical, suspecting 

1	 Chow,	Edward	C.,(2009),	“Turkey	as	an	Energy	Bridge,”	in	Steven	J.	Flanagan	and	Samuel	J.	Brannen,	eds.,	
Turkey’s Evolving Dynamics: Strategic Choices for U.S.-Turkey Relations, Washington,	D.C.:	Center	 for	
Strategic	and	International	Studies,	March	2009,	p.73-81.

2	 Cook,	Steven	A.,	Elizabeth	Sherwood-Randhall,	 (2006),	Generating Momentum For a New Era in U.S.-
Turkey Relations,	New	York,	Council	on	Foreign	relations,	p.7.	
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that Turkey simply planned to resell this gas at a higher price and pocket the 
difference.3 This perception has helped foster a badtempered (sour) mood in EU-
Turkish discussions on energy and in Turkish negotiations with Caspian energy 
producers. 

One of the biggest short-term impediments to the creation of a southern gas 
corridor was the long-running disagreement between Turkey and Azerbaijan 
over pricing and terms for the transport of Azerbaijani gas across Turkish 
territory to European markets. The dispute, which turned on the original terms 
for the delivery and pricing of gas from the Shah Deniz I field to Turkey, was 
reportedly settled in June 2010. Although details of the agreement have not 
been publicly disclosed, Azerbaijan has reportedly agreed to make up to 12 bcm 
of gas available for export to Turkey. 

Another obstacle is that the energy industry sees Turkey as an unreliable gas 
buyer and undependable transit country. Turkey regularly overestimates its 
need for gas and its ability to pay. Specifically, Turkey has revoked on its pledges 
to buy gas, including arrangements for gas from Russia’s Blue Stream Pipeline, 
from Iran, and from the first phase of the Shah Deniz project. Also, it failed 
to deliver gas to Greece shortly after the inauguration of the Turkey-Greece 
Interconnector (ITG) Pipeline. Thus, Turkey can be not only a gateway but also at 
times a barrier to gas transit.4

Potential Challenges and Threats

Competition for the Caspian’s large energy resources is developing on several 
levels, draging in especially among outside players. Russia is seeking control 
over export routes for Caspian oil and gas resources for its own commercial and 
political ends. Natural gas sales to Europe are an important source of income. 
Russia has often treated energy as a political instrument to gain advantage 
over the behavior and policies of producer countries and consumers alike and 
has consistently sought to strengthen its involvement in the development of 
energy resources located in Azerbaijan, Turkmenistan, and Kazakhstan. These 
efforts are particularly visible in its attempts to curb the development of a new 
southern gas corridor, such as undermining the construction of the Nabucco 
Pipeline, which would transport Caspian gas to European markets through 
Turkey, thereby bypassing Russia. 

China is emerging as an important regional player in the Caspian area, a trend 
that is likely to deepen in keeping with Beijing’s broad-ranging attempts to 
secure long-term access to raw materials and energy resources around the world. 

3	 Winrow,	Gareth,	 (2010),	Problems and Prospects for the ‘Fourth Corridor’: The Positions and Role of 
Turkey in Gas Transit to Europe, Oxford,	United	Kingdom:	Oxford	Institute	for	Energy	Studies,	June	2009,	
p.7.	

4	 Chow,	Edward,	and	Jonathan	Elkind,	(January	2009),	“Where	East	Meets	West:	European	gas	and	Ukrainian	
Reality”,	Washington Quarterly, Vol.32,	No.1,	p.80.

China has been able to rapidly complete a number of major oil and gas pipelines. 
China’s growing involvement in the Caspian is not inherently problematic from 
an energy security standpoint because it has helped expand total global crude 
and natural gas supplies while breaking Russia’s near monopoly over the routing 
of oil and gas exports from Caspian producer countries, namely, Kazakhstan and 
Turkmenistan. 

The countries in the Caspian region and Turkey face significant security threats to 
infrastructure and transportation routes that could interrupt energy flows from 
the region. First, the crowded and narrow Bosporus waterway remains sensitive, 
posing a chronic and vulnerable challenge for Turkish authorities. A terrorist 
attack or tanker accident leading to the long-term closure of the Bosporus would 
have severe political, economic, and environmental implications for Turkey. 
Second, the Kurdish Workers’ Party has repeatedly conducted terrorist attacks 
against oil and gas pipelines inside Turkey, raising doubts about Turkey’s ability 
to protect energy infrastructure located on its territory. (Similar attacks have 
occurred frequently in northern Iraq.) Third, long-running regional conflicts, 
particularly over the enclave of Nagorno-Karabakh and the breakaway Georgian 
regions of Abkhazia and South Ossetia, have the potential to interrupt energy 
flows from the Caspian in the future.5

Key Energy Security Challenges

a.The Role of Caspian for Europe

Europe faces a major energy security challenge due to its growing appetite for 
imported natural gas, particularly from Russia. Attention has focused in recent 
years on the Caspian region as a possible alternative to Europe’s current supply 
arrangements. For EU and U.S. advocates of a southern gas corridor, a new transit 
route for Caspian gas through Turkey would have important energy security and 
geostrategic implications. This effort would allow Europe to diversify the sources 
of its gas supplies while creating long-term economic and political bonds with 
Turkey and Caspian energy producers. 

The trends driving Europe’s increased dependence on natural gas imports are 
likely to be long lasting. Indigenous gas production is reaching a high level, and 
widespread concerns about climate change are leading to the retirement of coal-
fired power plants and an increase in the share of power coming from renewables. 
With nuclear power controversial in many countries, the EU’s reliance on natural gas, 
especially for power generation, is expected to grow substantially in coming years. 

Few topics in European policy circles are as divisive as energy security and 
Russia’s role in supplying the continent’s gas market. In recent years, a series 

5	 Crane,	Keith,	Andreas	Goldhau,	Michael	Toman,	Thomas	Light,	Stuart	E.	Johnson,	Alireza	Nader,Angal	
Rabasa,	and	Harun	Dogo,	(2009), Imported Oil and U.S. National Security,	Santa	Monica,	Calif.,	RAND	
Corporation,	MG-838-USCC,	p.	29-30.	
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of disputes between Russia and transit states, such as Ukraine, left citizens of 
Eastern European and Balkan countries without heat in their homes in the 
winter time. These events raised serious questions about Europe’s dependence 
on Russian gas and the potential use of energy as a political weapon.

However, the ongoing debate on energy security has revealed significant 
divisions among member countries. Part of the problem is that Europe’s gas 
market is highly segmented and that the level of dependency on Russian gas, 
especially for residential heating, varies dramatically in different regions. For 
the old EU member states (the EU 15 member states) as a group, Russian gas 
satisfies just 20 percent of gas demand.6

In Eastern Europe and the Balkans, dependence on Russian gas is far higher, 
reaching 80 percent in such countries as Latvia, Bulgaria, and the Czech Republic. 

The EU’s public oponion has given Nabucco high priority, and in March 2010, 
the EU agreed to allocate €200 million to help finance construction of the 
pipeline.  However, the EU decision on Nabucco will cover only 2.5 percent of 
the projected cost of the project, which is currently estimated at €8 billion.7  

It is also unclear that building new pipelines from the Caspian would not be 
a permanent solution for Europe’s gas needs, in light of recent changes in 
gas markets that are fostering greater supply diversity: the increased role of 
liquefied natural gas (LNG) and pipeline imports from North Africa. The Nabucco 
Pipeline, with a planned annual capacity of 31 bcm by 2020, would satisfy less 
than 7 percent of current (2009) EU gas demand and an even smaller fraction of 
projected gas demand in 2020. In the meantime, the EU is also pursuing targeted 
projects that will help limit Eastern Europe’s and the Balkans’ dependence on 
Russian gas in the near term.8 

b.Turkey as a Regional Power

The changing nature of Turkey’s role in its neighborhood is likely to have a major 
effect on Europe’s energy security strategy and on future oil and gas projects in 
the Caspian and Middle East. The disappearance of the Soviet threat removed 
the main rationale behind the U.S.-Turkish security partnership and reduced 
Ankara’s dependence on Washington for its security. At the same time, it has 
opened up new opportunities in areas that had previously been neglected by 
Turkish foreign policy, particularly the Middle East, the Caucasus, and Central 
Asia. Turkey still wants strong security and defense ties to the West, especially 
the United States. But the terms of engagement have changed. Economically 

6	 Noel,	Pierre,	(November	2008),	Beyond Depedence: How to Deal with Russian Gas,	Policy	Brief,	London:	
European	Council	on	Foreign	Relations,	p.9.	

7	 Noel,	Pierre,	(November	2008),	p.9	
8	 Hill,	 Fiona,	 and	 Omer	 Taspinar,	 (2006)	 “Turkey	 and	 Russia:	Axis	 of	 the	 Excluded?”	 Survival: Global 

Politics and Strategy, Vol.	48,	No.	1,	p.90.

vibrant and politically self-confident, Ankara today is no longer content to play 
the role of a junior partner and has demonstrated repeatedly that U.S. concerns 
weigh less in decisions on issues that bear directly on Turkey’s regional interests.9

In addition, with the end of the Cold War, the locus of threats and challenges 
to Turkish security has shifted to its southern border—e.g., rising Kurdish 
nationalism and separatism; sectarian violence in Iraq; the possible emergence 
of a nuclear-armed Iran; and a weak, fragmented Lebanon dominated by radical 
groups with close ties to Iran and Syria. As a result, Turkish strategic attention is 
today increasingly focused on the Middle East. At the same time, the incentive 
for Turkey to promote stability on its southern border and ties with its regional 
neighbors, particularly Iran and Syria. The United States has serious differences 
with Iran and Syria.

Turkey’s efforts to broaden its ties to the Middle East and Caucasus have 
coincided with and been influenced by growing problems in its relations 
with Europe. Although Turkey opened accession negotiations with the EU in 
October 2005, its membership bid has since confronted increasing obstacles 
and lost important momentum. Popular opposition to Turkish membership has 
increased visibly in Europe. With a population of nearly 70 million, Turkey would 
be the second largest EU member behind Germany. Many in the EU appear to 
be uncomfortable with the prospect of a large, predominantly Muslim country 
within the EU.10  

The increasing popular opposition in Europe to Turkish membership in the EU 
has contributed to a growing disenchantment in Turkey with the EU. The danger 
is not that Turkey or the EU will break off negotiations. The loss of momentum 
in Turkey’s EU membership bid is reinforcing Ankara’s desire to expand its 
ties to other areas, especially the Middle East and Caucasus, and to adopt a 
more activist foreign policy in areas and countries where it has long-standing 
historical and cultural ties. 

Relations with Russia have expanded dramatically over the past decade. Russia 
is Turkey’s main supplier of natural gas and its second largest supplier of crude 
oil. In December 2004, Putin became the first Russian head of state to visit Turkey 
in 32 years. Closer ties between Ankara and Moscow have in turn made Turkey 
more sensitive to Russian concerns in the Caucasus and Central Asia. This was 
well illustrated by Turkey’s reluctance to criticize the Russian invasion of Georgia 
in August 2008. 

Meanwhile, Turkey’s new focus on the greater Middle East is urging a search 
for new transit routes for major energy producers in the region. Turkey’s 

9	 Larrabee,	F.	Stephen,	(2010),	Troubled Partnership: U.S.-Turkish Relations in an Era of Global Geopolitical 
Change,

	 Santa	Monica,	Calif.:	RAND	Corporation,	MG-899-AF,	p.5.	
10	 Kinzer,	Stephen,	(February	23,1997)	“Turkey	Finds	European	Door	Slow	to	Open,”	New York Times.
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geographical proximity to the region’s enormous gas reserves and a rapidly 
expanding commercial and economic presence could prove beneficial in coming 
years, laying the groundwork for possible future new gas export routes across 
Turkey to European markets. But the political, economic, and technological 
obstacles to accomplishing such projects should not be underestimated and 
they face stiff competition from alternative sources of supply, such as LNG and 
possibly shale gas. Iran’s controversial nuclear activities have led to extensive U.S. 
and EU sanctions against foreign investments in its oil and gas sector. Security 
problems and tensions between the central government in Baghdad and the 
Kurdish Regional Government are likely to hinder Iraqi ambitions to revitalize its 
energy sector in the north. There are also significant technical challenges. Any 
medium- or large-scale energy transit projects involving the Middle East would 
likely require significant upgrades of Turkey’s domestic gas pipeline network.11

c. Energy Cooperation With Iraq

Iraq, a major Turkish partner in the oil sphere since the late 1970s, would appear 
to be a natural source for future natural gas projects. However, any expansion of 
the country’s export capacity faces significant obstacles. Iraq currently does not 
produce natural gas in marketable quantities, despite the presence of significant 
reserves. Although the government desperately wants to increase natural gas 
supplies for the country’s strapped power sector, this task is complicated by 
a lack of adequate infrastructure for natural gas processing and storage. Iraq, 
therefore, is trying to attract foreign investment for development of new natural 
gas fields for its own use and to capture gas associated with oil production that 
would otherwise be flared or reinjected into wells.

Several of the country’s largest undeveloped natural gas fields are located in 
Kurdishdominated northern Iraq, which enjoys better security conditions and 
more-effective local governance than the rest of the country. This has urged 
Kurdish and foreign hopes for a rapid expansion of Iraqi gas exports to Europe 
via Turkey. Yet, major political, legal, and constitutional questions stand in 
the way of progress. The Kurdistan Regional Government claims authority to 
negotiate contracts on energy exploration and development projects. This has 
caused tensions with the central government in Baghdad, which wants to link 
future gas exports with meeting urgent domestic electricity-generation needs.5 
Making matters worse, there are significant problems with pipeline security on 
both sides of the Turkey-Iraq border.12

11	 Hill,	 Fiona,	 and	 Omer	 Taspinar,(2006),	 “Turkey	 and	 Russia:	Axis	 of	 the	 Excluded?”	 Survival: Global 
Politics andStrategy, Vol.	48,	No.	1,	p.	81–92.

12	 Larrabee,	F.	Stephen,	(2010),	Troubled Partnership: U.S.-Turkish Relations in an Era of Global Geopolitical 
Change,

	 Santa	Monica,	Calif.,	RAND	Corporation,	MG-899-AF,	2010,	p.11-30.	

d. Energy Cooperation With Iran

The obstacles to expansion of energy cooperation with Iran are even greater, 
and Turkish attempts to import natural gas from Iran since 2001 have been 
negatively affected by disappointment on both sides (Kinnander, 2010). Iran’s 
energy sector, which boasts the largest gas reserves in the Middle East, has 
been badly hurt by U.S.- and EU-led sanctions, and the country is actually a net 
importer of natural gas.6 Major Western energy companies, such as Total, Shell, 
and Repsol, have backed out of high-profile projects in Iran’s gas sector. Turkish 
officials who once heavily empasized Iran’s potential involvement in the Nabucco 
Project. Ankara spoke project to invest billions of dollars in Iran’s massive South 
Pars gas fields have now quietly moved away because of substansial U.S. and 
European opposition. Lacking big foreign investors, the Iranian government has 
in turn given up the development of South Pars for LNG exports.13 

Iran’s energy sector faces major structural challenges that will evade quick fixes 
and choke off any expansion of its relationship with Turkey. Iran’s domestic gas 
demand is soaring. Reinjection requirements for maturing oilfields are increasing. 
Pipeline infrastructure for carrying gas from South Pars to the Turkey-Iran border 
is nonexistent. Access to advanced technology and outside investment has 
been curtailed by U.S.- and EU-backed sanctions. Against this backdrop, it is 
not surprising that Iran is struggling to fulfill the terms of its modest existing 
gas contract with Turkey, which calls for 9 bcm per year of gas to be exported 
via the Iran-Turkey gas pipeline. Shipments have been interrupted repeatedly, 
and average annual deliveries have been only about half the agreed level. Iran’s 
erratic performance has damaged its image as a reliable supplier and triggered 
some legal dispute.14

 
e. Energy Cooperation with Other Middle Eastern Countries

Turkey has also eyed both Egypt and Qatar for future gas pipelines and energy 
development projects. Cooperation with Egypt may hold the greatest promise 
in the near term. Turkey is completing a pipeline link to the recently expanded 
10 bcm Arab Gas Pipeline, which supplies customers in Jordan, Lebanon, and 
Syria. Over time, this route could be expanded to enable Egypt to export gas 
to Europe via Turkey. Iran and Iraq have also expressed interest in using this 
route for future exports to Europe, although no concrete pipeline proposals are 
currently on the table.

Turkey’s relationship with Qatar, home to the world’s third largest reserves and 
the leading global LNG exporter, is effectively on hold for two main reasons. First, 
Qatar is observing a self-imposed moratorium on new export projects that was 

13	 Faucon,	Benoit,	and	Spencer	Swartz,	(August	12,	2010),	“Iran	Curbs	LNG-Export	Ambitions,”	Wall Street 
Journal.

14	 Kinnander,	 Elin,	 (January	 2010),	 The Turkish-Iranian Gas Relationship: Politically Successful, 
Commercially Problematic,	Oxford,	United	Kingdom:	Oxford	Institute	for	Energy	Studies,	p.1-25.
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implemented prior to the emergence of a global LNG supply glut. Second, any 
new pipeline to Turkey would need to cross Saudi territory, and Saudi support 
for such an effort is far from certain. Saudi-Qatari mistrust has undermined 
development of far-more-modest regional energy pipeline projects in the past, 
and it is not clear that the kingdom would be willing to endorse a project that 
also benefits Syria, which likely would be included in any pipeline route.15

 
f. Role of Russia in Caspian Zone

Russia is skillfully using a mix of political and economic tools to dominate 
energy development in the Caspian and to undermine confidence in non-
Russian-controlled transit routes that might threaten Russia’s share of the 
lucrative European gas market. Moscow has taken a multilayered approach, 
dangling commercial incentives for bilateral cooperation with Azerbaijan and 
Turkmenistan, while also demonstrating to Kazakhstan and Turkmenistan that it 
is prepared to take maximum advantage of its control over major export routes. 
With its European customers, Moscow has worked hard to reestablish Russia’s 
reliability as an energy supplier by backing new pipeline routes that would 
avoid troublesome transit states like Ukraine  and Belarus.

However, over the past two years, Gazprom and the Russian economy have been 
badly shaken by dramatic disruptions in European natural gas markets and sharply 
lower demand for Russian gas. What happened? Due to soaring U.S. shale gas 
production, the U.S. market for LNG essentially dried up. As a result, LNG cargoes 
originally destined for the United States were diverted to European ports and sold 
at a substantial discount to Gazprom’s longterm contracts. The resulting supply 
glut gave European consumers (for the most part, electric utilities) a powerful 
incentive and the power to renegotiate or walk away from contractual obligations 
with Russia and other energy producers. Large European energy consumers also 
took advantage of a nascent yet burgeoning spot market.16

Russia has been very skilfully at managing relationships with potential gas 
supply  competitors in its neighborhood. In the case of Azerbaijan, Moscow 
has  capitalized on President Ilham Aliyev’s irritation with Turkey and the 
United States and is trying to convince him to allow Gazprom to purchase all 
of Azerbaijan’s natural gas output based on current European prices. So far, 
however, Azerbaijan has not embraced the offer because it would increase its 
economic and political dependence on Russia.

The Azerbaijanis’ recent tilt toward Moscow has been driven by concerns about 
the ongoing Turkish-Armenian reconciliation process. Azerbaijan believes that 
an opening of the Turkish-Armenian border would reduce Armenia’s incentive 
to make concessions that could facilitate a settlement of the long-running 

15	 Kardas,	Saban,	(Aug.18,	2009),	“Turkey	Seeks	Closer	Energy	Partnership	and	LNG	Contract	with	Qatar,”	
Washington,	D.C.:	The	Jamestown	Foundation,	Eurasia Daily Monitor,	Vol.	6,	No.	158.

16	 Energy	Information	Administration,	(February	2011),	“Turkey,”	Country Analysis Briefs,	p.185.

conflict over Nagorno-Karabakh. Azerbaijan thus pressed the United States and 
Turkey to maintain the linkage between reopening the Turkish-Armenian border 
and redeployment of Armenian troops from occupied Azerbaijani territories 
adjacent to Nagorno-Karabakh.

Azerbaijan’s sense of grievance toward the United States, which it believes 
is heavily biased toward Armenia, was clearly visible in early 2010. There is a 
pervasive sense in the senior ranks of the Azerbaijani leadership that American 
policymakers have taken for granted Azerbaijan’s support for U.S. foreign policy 
priorities after September 11, 2001, including its troops’ participation in Iraq and 
Afghanistan.

In contrast to its overtures toward Azerbaijan, Russia has used hard-ball tactics 
toward Turkmenistan to marginalize its role in global energy markets. Until 
2009, Gazprom treated Turkmenistan like an important partner and relied on it 
for large quantities of gas to compensate for declining production at Gazprom’s 
fields in western Siberia. 

This arrangement provided Gazprom with reliable, volumes of gas while 
limiting the incentive for Turkmenistan to seek alternative routes for selling its 
gas to other potential customers. Eventually, the global financial crisis made 
the arrangement financially punitive for Gazprom. In April 2009 an explosion 
along the Central Asia–Center gas pipeline system completely halted deliveries 
of Turkmen gas to Russia, a development Turkmen President Berdimuhamedov 
claimed Gazprom had deliberately caused. The eight-month delivery stoppage 
removed a major drag on Gazprom’s cash flow and allowed Russia to negotiate 
more favorable terms of cooperation. While Moscow’s tactics may have 
infuriated Ashgabat, they did amply demonstrate Russia’s willingness to use 
its control over pipeline transit to cripple potential competitors and to protect 
Gazprom’s long-term financial well-being.17 

g. China’s Growing Influence in the Caspian Zone

China has emerged over the past decade as a central player in the Caspian, thanks 
primarily to its increasing involvement in the oil and gas sectors of Kazakhstan 
and Turkmenistan. Chinese-sponsored construction of energy infrastructure 
throughout Central Asia, ranging from pipelines and gas processing facilities to 
railway lines and refineries, has transformed the region’s geopolitical orientation 
and locked in long-term access to Central Asian gas for China’s fast-growing 
economy. In sharp contrast with Western governments and oil companies, 
China has repeatedly shown that it is willing to pay top dollar to secure access to 
raw materials and energy supplies, marshaling massive government resources 
for the construction of new pipe-lines and infrastructure. Recent rapid growth in 

17	 Hill,	Fiona,	and	Omer	Taspinar,	“Turkey	and	Russia:	Axis	of	the	Excluded?”	Survival: Global Politics and 
Strategy, Vol.	48,	No.	1,	2006,	p.	81–92.
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Chinese natural gas consumption (albeit from a low base) suggests that its focus 
on supplies from the Caspian will intensify in coming years.

These tactics have paid off handsomely in terms of access to gas from Turkmenistan, 
as illustrated by the recent completion of the Central Asia–China Gas Pipeline, which 
carries gas from Turkmenistan to China’s Xinjiang province, crossing Turkmen, 
Uzbek, Kazakh, and Chinese territory. This pipeline represents an important 
strategic milestone for Caspian energy. It opened up the Chinese export market 
for Turkmenistan, seriously eroding Russia’s market power over Turkmenistan’s 
exports of gas. It also helped lock in supplies for China, a rapidly growing natural gas 
consumer, for decades to come. The speed of pipeline construction speaks volumes 
about China’s ability to accomplish more in a compressed time span than U.S. and 
European energy companies. The Central Asia–China Gas Pipeline began operations 
in January 2010, just three-and-a- half years after the project was formally launched 
by the late Turkmen head of state Niyazov and Chinese President Hu Jintao.18

China also enjoys a unique advantage as the first and only country with a production 
sharing agreement for onshore natural gas exploration in Turkmenistan. This 
agreement is focused on the Amu Darya Basin along the border with Uzbekistan. 
China is also an important subcontractor for production and exploration at the 
massive South Yolotan gas field, which is widely believed to be one of the world’s 
five largest fields. Chinese banks and government entities are providing nearly 
$17 billion in financing for gas field development, construction, and related 
service contracts. The two countries are also discussing construction of a new leg 
to the Central Asia–China Gas Pipeline that would connect it to the South Yolotan-
Osman field. If completed, this line would steer gas from Turkmenistan’s single 
largest field toward Asia and away from European markets.

Sino-Kazakh relations provide another revealing example of China’s strategy for 
strengthening its position in the Caspian. Hit by a severe banking and economic 
crisis in 2008, Kazakhstan turned to China for help. In response, China agreed to 
provide $10 billion in loans to the Kazakh government and major companies 
in exchange for the right to purchase major assets in the Kazakh energy sector 
and to participate in new exploration projects. Oil deliveries to China this year 
will account for more than 31 percent of the country’s overall output. Pipeline 
links, are also being expanded: The main China-Kazakhstan Pipeline will soon be 
linked to the large oil fields in the Tengiz and Kashagan regions for a maximum 
capacity of 400,000 bpd, and a new 10 bcm gas pipeline will be connected to 
the new Central Asia–China Gas Pipeline, bringing that line’s full capacity to 40 
bcm in 2014.19 Overall, these new pipelines will be beneficial for global supplies 
and help promote the Caspian region’s increased orientation toward China and 
away from Russia. Over the long term, however, these developments will result 
in less natural gas moving from Central Asia to Europe.

18	 Chow,	Edward,	and	Leigh	E.	Hendrix,	(September,	2010),	Central Asia’s Pipelines: Field of Dreams and 
Reality,	National	Bureau	of	Asia	Research,	NBR	Special	Report	23,	p.37-38.

19	 Energy	Information	Agency,	(November	2010),“Kazakhstan”,	Country Analysis Briefs,	p.12.

Current Energy Security Efforts

a. Caspian And Central Asia

The terrorist attacks on September 11, 2001, and the war in Afghanistan 
dramatically transformed U.S. interests in and policy toward the Caucasus and 
Central Asia. For the past nine years, defense and military cooperation has been 
the centerpiece of U.S. engagement with the countries of the region, facilitating 
access to important military bases and creation of an extensive logistics network. 
Yet the overriding focus on Afghanistan has led to the downgrading of other 
U.S. interests, a dynamic that has not been lost on U.S. partners in the region. 

Compared with the massive scale of Afghanistan-related activities, the tools 
available for U.S. diplomatic and political engagement on energy security in 
the Caspian region are decidedly modest. The energy-producing countries 
in the Caspian have also placed limits on cooperation. These countries have 
found commercial ties with the United States or the EU useful for bolstering 
their independence, sovereignty, and regional standing, but not as a substitute 
for carefully calibrated relationships with the region’s leading powers, Russia, 
China, Turkey, and Iran. Another limiting factor is U.S. policymakers’ abiding 
belief that the private sector and market forces will largely determine how 
new energy transit routes from the Caspian are developed. Unlike China, the 
U.S. government is not able to mobilize the investment resources and support 
from the private sector that are required to build pipelines or to serve as the 
guarantor for multidecade off-take agreements.20

For the most part, the positive effects of U.S. diplomatic engagement have 
been felt on the margins. U.S. diplomacy has played a useful role in stimulating 
progress on resolution of regional disputes that have hurt the commercial 
viability of energy projects. 

U.S. Department of Defense resources for cooperative security activities not 
directly related to Afghanistan are modest. With the notable exceptions of 
Georgia and Azerbaijan, there is relatively little appetite among the countries 
of the region for deeper security ties with the United States, to avoid angering 
either Russia or China. Military cooperation with Azerbaijan is limited by the 
provisions of the U.S. Freedom Support Act. Thus, bilateral cooperation in 
the Caspian region has focused on the low-key initiatives of border control, 
maritime patrol and coastal defense, counterterrorism, nonproliferation, and 
counternarcotics. While energy security is not a primary goal, it is a potential 
by-product of these missions.21

20	 Morningstar,	Richard,	(january	2010),	“Center	for	American	Progress:	2010	Outlook	for	Eurasian	Energy,”	
Washington,	D.C.,	Center	for	American	Progress.	

21	 Izmailzade,	 Fariz,(June	 9,	 2010),	 “Washington	 Moves	 to	 Repair	 Relations	 with	 Azerbaijan,”	 Central 
Asia-Caucus Institute Analyst.
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In Azerbaijan, U.S. Department of Defense assistance and cooperation have 
centered on maritime security within the Caspian Sea, where most new oil 
and gas development in Azerbaijan is occurring. These efforts include training 
and equipping maritime commando units; creating command and control 
centers; and providing communications, radar, and navigation systems for the 
Azerbaijani navy and coast guard. U.S. Department of Defense also installed two 
maritime radars in 2005 to enhance Azerbaijan’s capability to monitor traffic in 
the Caspian and to detect threats to offshore oil and gas infrastructure from Iran 
or non-state actors, along with other types of illicit activity.22 

In Kazakhstan, attempts to kick-start cooperation after 2001 have had mixed 
results. Cooperation initially focused on training and equipment to strengthen the 
country’s rapid reaction capabilities to deal with attacks on energy infrastructure 
and facilities in the Caspian and counterterrorist missions. Kazakhstan’s armed 
forces were equipped with surplus U.S. Huey helicopters, patrol boats, radios, 
and tactical gear. U.S. Department of Defense also refurbished a naval academy 
located in Aktau, which is used to train and house the rapid-reaction force and 
other units.23 

Isolationist Turkmenistan has not pursued a bilateral defense and military 
relationship with the United States. There are early indications that Turkmenistan 
is interested in expanding its coast guard and naval capabilities, and a fledgling 
dialogue with U.S.

b. Turkey

Direct U.S. engagement with Turkey on energy security is fairly limited. Diplomatic 
ties and coordination are robust, but bilateral and multilateral defense efforts on 
energy are extremely limited and have been confined to informal senior leader 
and staff-level dialogue. One problem is that the Turkish military does not view 
energy security as part of its primary mission, leaving the issue in the hands of 
the domestic paramilitary police force, the Jandarma, which patrols rural areas. 
A related constraint is Turkey’s sensitivity, in some cases unwarranted, about 
respect for its sovereignty.3 The fact that the United States is not a signatory to 
the Montreux Convention, which governs transit rights and obligations through 
the Dardanelles and the Bosporus, also might limit the degree of influence the 
United States can have on Turkish policy on transit between the Aegean and 
Black seas.

Although diplomatic cooperation on energy issues has been insulated 
historically from the ups and downs in the overall relationship, that cooperation 
may be harder to sustain in the coming months. Recent comments from U.S. 
policymakers have laid bare the strains caused by Turkey’s no vote on the 

22	 Goltz,	Thomas,	(June	11,	2010),	“Bad	Blood	in	Baku,”	Foreign Policy,	p.2.
23	 McDermott,	Roger	N.,	(February	2009),	Kazakhstan’s Defense Policy: An Assessment of the Trends, Carlisle,	

Pennsylvania:	Strategic	Studies	Institute,	p.57-59.

Iranian nuclear sanctions resolution and Turkey’s reaction to Israel’s raid against 
the flotilla carrying aid to Gaza. 

Several sensitive issues could complicate Ankara’s relations with both 
Washington and Brussels over the near term. For example, Ankara’s ties with Iran 
continue to carry significant risks for both sides, especially if Turkey decides to 
challenge U.S.- and EU-backed sanctions aimed at curbing foreign investment in 
the Iranian energy sector. Another major test of U.S.- Turkish relations will come 
with the annual congressional debate on the Armenian genocide resolution. 
While it is too early to predict the outcome of the debate, Turkey’s behavior on 
Iran and the Arab-Israeli conflict could increase congressional support for the 
resolution.  Passage of the resolution is likely to have a chilling effect on bilateral 
defense and military cooperation, possibly including denying or limiting U.S. 
access to the air base at Incirlik.

One element of U.S.-Turkish cooperation offers promise of continuing military 
relations. Since autumn 2007, the U.S.-Turkish relationship has been bolstered 
by extensive military and intelligence cooperation on the PKK terrorist threat. 
The real-time intelligence support that the U.S. military has been providing 
Turkey has been crucial to the effectiveness of Turkish attacks on PKK redoubts 
in Northern Iraq.24 

24	 Larrabee,	F.	Stephen,	(2010),	Troubled Partnership: U.S.-Turkish Relations in an Era of Global Geopolitical 
Change,

	 Santa	Monica,	Calif.:	RAND	Corporation,	MG-899-AF,	p.119.
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RUSSIA–TURKEY RELATIONS AT THE END OF THE 
20TH – BEGINNING OF THE 21ST CENTURY:
EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR COOPERATION

There are changes in the concept of power center itself, where, as opposed to the 
past, the most important component is economic potential and attractiveness 
of its political and social model, rather than military power. Strengthening of 
bilateral Russia – Turkey relations is a historical imperative, as long as the only 
effective way to counteract the negative consequences of globalization is 
the regional integration. the invaluable experience of relationships between 
two countries at different times, in different environments and conditions 
indicates the most important – that the development of two countries and 
each of them taken separately is so much successful, the more they follow in 
internal and foreign policy their own interests, so much the self-contained and 
independent they are in the world community. Over the recent years Russia and 
Turkey were able to establish the cooperation, which was not emphasized on 
contradictions. As a result, Russia and Turkey are successful trade partners. And 
historical experience shows that reciprocal economic cooperation is a principle 
basis for all types of partnerships, including strategic one. Russia and Turkey try 
to keep a balance of interests, even when their interests are intersected, as in 
Transcaucasia. Infrequent differences get public assessment from officials.

Keywords: Russia-Turkey relations, Economy-politics,bilateral cooperation   
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Under conditions of globalization and information revolution interstate 
cooperation is a necessary factor in the development of integration ties. This 
is determined by the imperatives of economic development and political 
culture, generated by a certain historical experience. One cannot but agree 
with the opinion of the doctor of political sciences N. Arbatova on the subject 
that nowadays is being formed extremely complex, dynamic, and multilevel 
system of international relations, where different actors in different areas of 
interaction and specific problems of the world economy, politics and security 
can play unequal roles. There are changes in the concept of power center itself, 
where, as opposed to the past, the most important component is economic 
potential and attractiveness of its political and social model, rather than military 
power1. Cooperation is especially important for neighboring countries which 
share common regional interests, such as Russia and Turkey (common border 
along the Black Sea), who play a crucial role at the global and regional levels of 
international relations.

The history and geography assigned to Russia special geopolitical positions. 
Thus, its borders are found in the field of interaction between North and South, 
East and West. Being the center of Eurasia, Russia, by virtue of this geopolitical 
factor, should serve as a bridge between civilizations. Historically the one of 
the most important directions of Russian foreign policy has become a battle 
for influence in the Black Sea region. Here are intertwined interests of Turkey, 
Russia, Ukraine, Eastern and South-Eastern Europe, the Transcaucasia and other 
actors. Turkey also has a special position in the geopolitical area of the Black Sea-
Caspian region. This is determined by the fact that Turkey is a part of both Europe 
and “Islamic Asian South” (as defined by the Russian researcher Mkhitaryan2), 
which represents Turkey as a powerful sub-regional leader with its own system 
of interests in the region. Because of Russia and Turkey are located both in Asia 
and Europe, these countries are drawn to each other by Eurasian consciousness, 
taken from the point of view of geo-strategy and culture.

Strengthening of bilateral Russia – Turkey relations is a historical imperative, 
as long as the only effective way to counteract the negative consequences 
of globalization is the regional integration. Researcher of Russian Academy 
of Sciences V.K. Egorov rightfully notes that the invaluable experience of 
relationships between two countries at different times, in different environments 
and conditions indicates the most important – that the development of two 
countries and each of them taken separately is so much successful, the more 
they follow in internal and foreign policy their own interests, so much the self-
contained and independent they are in the world community3.

1	 Arbatova	N.	Moskva i Ankara v mnogopolyarnom mire	[Arbatova	N.	Moscow	and	Ankara	in	the	multipolar	
world].	URL:	http://	vpk-news.ru/articles/9018	(Date	of	reference:	30.08.2012).

2	 Mkhitaryan	N.I.	K voprosu o geopoliticheskom izmerenii vliyaniya turetskogo faktora v Chernomorsko–
Kaspiyskom regione	//	Turtsiya	v	XX	veke.	M.,	Gumanitariy,	2004.	S.	223.	[Mkhitaryan	N.I.	On	the	issue	of	
the	geopolitical	dimension	of	the	Turkish	factor	influence	in	the	Black	Sea–Caspian	Region	//	Turkey	in	the	
XXth	century.	Moscow,	2004.	P.	223].

3	 Egorov	V.K.	Rossiysko–turetskie otnosheniya i factor tretyikh sil	//	Turtsiya	v	XX	veke.	M.,	Gumanitariy,	

The end of the Cold War has given a powerful impetus to intensification of 
Russia and Turkey relations, which were based on political dialogue and the 
development of comprehensive relations with each other. As the reference 
point of Russia and Turkey partnership is the Treaty on Principles of Relations 
between the Russian Federation and the Republic of Turkey of May 25, 1992, 
which marked the beginning of a new chapter in the development of Russia – 
Turkey relations. There were reflections of it, first of all in the development of 
commercial and economic ties and tourism.

In the 1990s Russia – Turkey relations had obvious signs of partnership, 
notwithstanding their definite timeserving specifics. Swift transition of Russia 
to a market relations was accompanied by a profound crisis of national 
manufacture, which caused an unprecedented demand for foreign consumer 
goods (food, clothing) and services (first of all tourist). The specific of Russian 
demand (optimal combination of price and quality) made Turkey one of the 
main suppliers of such a production. In the mid 1990s a volume of trade between 
Russia and Turkey reached nearly $10 billion. Up to 70% of Russian export to 
Turkey is composed by energy resources, ferrous and non-ferrous metals, wood, 
chemical products. Import from Turkey is mainly (over 60%) represented by 
foodstuffs and consumer goods. Principally there are investments to the real 
sector of the economy. Besides formal resellers – commercial firms, – active role 
in satisfaction of Russian demand for Turkish goods was done (and partially are 
still done) by small traders, so-called “cheknoky” (“shuttle trader”).

The establishment of the Organization of the Black Sea Economic Cooperation 
(BSEC) was significant in the context of regional cooperation development. Russia 
and Turkey were originators of that organization. On a modern geopolitical map 
of the world the Black Sea region has significance of exceptional importance, 
because of its density of natural resources and location of strategic transport 
corridors. Key world and regional actors (state and non-state) have geopolitical, 
financial and economic (particularly concerning Black-Sea – Caspian area), as 
well as military and strategic interests in the region. The important direction 
of Turkish policy in the Black Sea countries is backing their own economic 
interests, which are aimed at establishment of trade and economic ties on 
profitable terms and setting the influence by investing in the most profitable 
projects and production activities (construction, oil and gas production and 
reprocessing). Since 1989 Turkey has become an advocate for establishment the 
system of economic cooperation between the states which belong to the Black 
Sea area. The idea of founding the organization for the purpose of broadening 
the economic cooperation in the region was announced in 1991 during a visit 
of Turkish president Turgut Ozal to Moscow. It was reflected in the Treaty of 
friendship, good-neighborliness and cooperation, signed between the USSR 
and Turkey on March 12, 1991. As part of this agreement on 25 of June, 1992 

2004.	S.	155.	[Egorov	V.K.	Russia–Turkey	relations	and	the	factor	of	the	third	powers	//	Turkey	in	the	XXth	
century.	Moscow,	2004.	P.	155].
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was established the Organization of the Black Sea Economic Cooperation, and 
in February of 1993 during a meeting of parliamentary delegations of the Black 
Sea countries (Albania, Azerbaijan, Armenia, Bulgaria, Greece, Georgia, Moldova, 
Romania, Russia, Turkey, Ukraine) was found the Parliamentary Assembly of the 
Black Sea Economic Cooperation4. In June of 1998 on Yalta summit the leaders 
of eleven states signed the basic document of this Organization – its Charter, 
which allowed the BSEC to obtain the status of regional economic organization. 
Thereby the Organization has acquired an international status. Later on, mainly 
by the initiative of Turkey, in Istanbul and Ankara was held a number of meetings, 
conferences, and workshops on issues of cooperation within the BSEC. The fact, 
that the BSEC was established in the Soviet period of history, serves as evidence 
of a certain Soviet legacy in Russia and Turkey relations. The Turkish researcher 
Erel Tellyal pays attention to that aspect, emphasizing that the Soviet experience 
has given a lot to Turkey, particularly, provided it with a proper international 
environment for its existence5. Significant role in the implementation of 
cooperation within BSEC had a special program for development of border areas 
and rational use of the Black Sea natural resources. Thus, the need for building 
the cooperation and multilateral dialogue was evident for the Black Sea region. 
But yet the BSEC has not reached the full level of practical decisions and actions, 
but we hope everything is to follow.

In the second half of the 1990s the rates of growth of Russia – Turkey relations 
determined the need for expanding the legal framework for cooperation 
between two countries. Solution of this problem was greatly reached by the 
official visit to Ankara the Russian governmental delegation led by the Prime 
Minister Viktor Chernomyrdin (15-16 of December, 1997). In the history of post-
Soviet Russia it was the first visit of the head of Russian government to Turkey. In 
the course of negotiations the parties signed 10 documents which took Russia 
and Turkey relations to a new qualitative level. Among them were a long-term (10 
years) program of development of trade and economic, industrial, and scientific 
and technical cooperation, the Agreement on stimulation and protection of 
mutual investments and others. In this long-term program also were indicated 
an arrangements on increasing up to 14 and then to 30 billion cubic meters per 
year a size of natural gas delivery from Russia to Turkey through existing and 
constructing pipelines6. In this context, we cannot fail to mention the realization 
of a large-scale joint project “Blue Stream”, associated with the raise of size of 
natural gas delivery from Russia to Turkey. In early 1997 the parties began talks 
about the project for the first time. In March of the same year they signed the 
Protocol of intentions, where officially declared their support for implementation 
of worked out earlier plan of construction the unique pipeline Russia – Black Sea 

4	 Pivovarov	 S.	 Chernomorskiy basseyn: ottesnenie Rossii	 //	 Aziya	 i	 Afrika	 segodnya.	 1996.	 №7.	 S.5	
[Pivovarov	S.	The	Black	Sea	Basin:	pressing	Russia	back	//	Asia	and	Africa	today.	1996.	№	7.	P.5].

5	 Tellyal	E.	Sovetskoe naslediye v rossoysko–turetskikh otnoshenyakh	//	Turtsiya	v	XX	veke.	M.,	Gumanitariy,	
2004.	S.	139	[Tellyal	E.	Soviet	legacy	in	Russia–Turkey	Relations	//	Turkey	in	the	XXth	century.	Moscow,	
2004.	P.	139].

6	 Koritsky	A.	Sotrudnichestvo, a ne sopernichestvo	//	Aziya	i	Afrika	segodnya.	1999.	№3.	S.14	[Koritsky	A.	
Cooperation,	not	a	rivalry	//	Asia	and	Africa	today.	1999.	№3.	P.14].

– Turkey. By the end of the century that pipeline was built7. The total length of it 
amounts to 1,200 kilometers. The uniqueness of construction is that for the first 
time in the world practice 385 kilometers of the pipeline were built at a depth of 
2100 meters. The gas pipeline runs through the Russian seaside village Dzhubga 
(Krasnodar region), under the Black Sea to the Turkish city of Samsun and then 
to Ankara. The realization of this project made it possible for Turkey to solve 
the burning problem relating to satisfaction their ever-growing energy needs, 
primarily in the natural gas and electricity.

In 1997 there was the peak in the growth of economic relations between two 
countries. This year Russia took the first place in Turkish shuttle trade and in 
the sphere of contracting services and the second (after Germany) place in the 
official export and tourism. Also Russia ranked first in Turkey’s import of natural 
gas, the need for which was constantly increasing. As Turkish scholar Gülten 
Kazgan pointed out, “both countries realized one thing: instead to compete for 
influence in such a striving for assistance regions as Balkans, the Caucasus, and 
Central Asia, much more benefit will bring a founding of mutual multilateral 
cooperation”8.

At the turn of the twenty-first century the feature of interaction between 
two countries has been in aspiration for establishment a new platform for 
cooperation, the essence of which consists in move from bilateral cooperation 
to multidimensional partnership. In perspective such approach presupposes 
the development of the following areas:

1.  Constructive dialogue within the framework of international organizations.
2.  Development of cooperation in the field of fighting against international 

terrorism, organized crime and extremism.
3.  Cooperation in Eurasia.

There are progressive development in humanitarian relations between Russia 
and Turkey. The legal basis for cooperation in that area consists of the Agreement 
on scientific and cultural cooperation between two countries (1994), and three-
year programs of cultural, educational, scientific, youth and sports exchanges 
which are worked out on its basis. Within the framework of that documents 
were realized a number of events that have left a visible imprint in the science 
and culture of both countries. 

Dozens of Russian and Turkish students and teachers in compliance with signed 
agreements got the opportunity to study and work in the best universities in 
Russia and Turkey by way of exchange. An example of above mentioned is the 
cooperation of teachers and students of Kuban State University (KubSU) and 

7	 Ibid.	P.13.
8	 Kazgan	G.	Nestabilnost v torgovykh otnoshenyakh mejdu Turtsiey i Rossiey: prichiny i sledstviya	//	Turtsiya	

v	XX	veke.	M.,	Gumanitariy,	2004.	S.	246,	248.	[Kazgan	G.	Instability	in	Turkey	and	Russia	trade	relations:	
causes	and	effects	//	Turkey	in	the	XXth	century.	Moscow,	2004.	P.	246,	248].
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University of Giresun, as well as teaching of Turkish students in Kuban State 
University, particularly at the Faculty of History, Sociology and International 
Relations. The fact that the teaching staff of Kuban State University participates 
in different forums, conferences, and symposiums is evidence of positive trends 
in the cooperation of two countries. Also for the first time in history of Russia 
and Turkey intergovernmental relations a joint commission of historians from 
both countries was established (the first meeting was held in 1997 in Ankara)9. It 
was attended by well-known Russian and Turkish scientists. In compliance with 
decisions of the Commission, different colloquiums and scientific conferences 
with publication of works on actual issues of bilateral relations were held in 
capitals of two countries. That new opportunities for cooperation enabled two 
countries to launch a promising research projects.

In May 2007 the Protocol on Cooperation between the Mediterranean State 
University and the Institute of Asian and African Studies of Moscow State 
University named after M.V. Lomonosov was singed in Antalya. The document 
makes provisions for students and teaching staff exchange, internships, 
teaching of under- and post-graduate students, defence of a dissertations, 
organization of bipartite and international conferences, and publication of 
books and textbooks10.

There are some tangible results in the development of bilateral cultural ties. Thus, 
in May–June of 2004 for the first time in history of Turkey and Russia relations 
a festival of Turkish Culture in Russia was successfully held in Moscow, and in 
2005 – Festival of Russian Culture in Turkey11. These festivals have become a kind 
of prologue to the organization of large-scale events in the cultural sphere. By 
the way, in view of the Year of Russian language, which was announced in 2007, 
different events, aimed at its popularization, were held in Turkey. In recent times 
Russian has become more popular in Turkey. The reasons for such an interest are 
that Russian and Turkish relations progress rapidly in all spheres.

In tourist sector relations of two countries also become more active from year to year. 
Striking illustration of confidence growth between two states is an implementation 
of visa-free system for entry and exit of Russian and Turkish citizens.

The Russian Federation is a vast Eurasian state, which combines many of 
the great cultures in historical constructive interaction. In this respect it has 
some similarities with Turkey. Turkey is a mini-empire that keeps the spirit of 
cosmopolitanism.

9	 Koritsky	A.	Sotrudnichestvo, a ne sopernichestvo	//	Aziya	i	Afrika	segodnya.	1999.	№3.	S.11	[Koritsky	A.	
Cooperation,	not	a	rivalry	//	Asia	and	Africa	today.	1999.	№3.	P.11].

10	 Koritsky	A.	God kultury Rossii v Tutsii	//	Aziya	i	Afrika	segodnya.	2007.	№	9.	S.	55-56	[Koritsky	A.	The	
Year	of	the	Russian	culture	in	Turkey	//	Asia	and	Africa	today.	2007.	№9.	P.55-56].

11	 Ibid.

After terrorist attacks in New York and formation of the global coalition against 
terrorism, in November 2001 Russian and Turkish diplomats have agreed 
to continue bilateral consultations on cooperation in the fighting against 
international terrorism and close work on “economic dimension of Russia – 
Turkey cooperation in Eurasia”12. On September 11, 2002 the international 
conference “Prospects of different civilizations coexistence after September 11, 
2001” was held in Moscow. Turkish speakers during their presentation stressed 
on the proximity of Turkish and Russian positions in the European region13.

During the grip on power in Turkey of the Justice and Development Party (AKP) 
its relations with Russia has assumed a format of multidimensional partnership 
both on bilateral, regional and global level. Visits to Moscow the leader of ruling 
AKP R.T. Erdogan in December 2002 and Foreign Minister Abdullah Gul in 
February 2004 gave a positive impulse to the bilateral political dialogue. There 
were discussed the issues of further bilateral military and technical cooperation. 
In December 2004 during official visit of Russian president Vladimir Putin to 
Turkey the package of important documents was signed. There were fixed 
arrangements on expanding multidimensional partnership between both 
countries in various fields. Multidimensional partnership is largely directed 
at intensification the economic cooperation both in bilateral and multilateral 
formats. There is a joint Intergovernmental commission on trade and economic 
cooperation, which acts between two states. Different others forms of mutual 
interaction also are being built. There are a lot of opportunities in that field.

In 2002 the trade capacity between Russia and Turkey accounted for $5 billion, 
and at the beginning of 2003 estimated about $1 billion, restrained by deficiency 
in Turkey of free financial resources14. Turkish companies carry out a large 
number of works in construction sector on the Russian territory (particularly in 
Krasnodar krai, where in 1990s – the beginning of XXI century a whole number 
of facilities were built, including a large residential district “ENKA” in Krasnodar). 
Russian participation in the implementation of construction projects in Turkey 
looks more modest. Among them modernization of a metallurgical plant in 
Iskenderun, which was built under the auspices of USSR, and aluminum plant 
in Seydişehir, as well as construction of dam and hydroelectric power plant 
“Deriner”, and pipelines and bridges.

In January 2005 during the regular visit of Turkish Prime Minister R.T. Erdogan 
to Moscow there were held a whole range of discussions on Russia and Turkey 
relations. In particular, the figures of bilateral trade growth were reconciled. 

12	 Shevyakov	A.	Turtsiya i strany SNG. O nekotorykh aspektakh sotrudnichestva nashego yujnogo soseda 
s molodymi gosudarstvami postsovetskogo prostranstva i s Rossiey	 //	Aziya	 i	Afrika	segodnya.	2004.	№	
5.	S.	19	[Shevyakov	A.	Turkey	and	the	CIS	countries.	About	some	aspects	of	cooperation	of	our	southern	
neighbor	with	a	young	states	of	the	post-soviet	area	and	Russia	//	Asia	and	Africa	today.	2004.	№	5.	P.	19].

13	 Ibid.	P.	20.
14	 Matutina	L.	Rol I znachenie Turtsii vo vneshney politike Rissii	//	Turtsiya	v	XX	veke.	M.,	Gumanitariy,	2004.	

S.	332,	333.	[Matutina	L.	The	role	and	significance	of	Turkey	in	the	foreign	policy	of	Russia	//	Turkey	in	the	
XXth	century.	Moscow,	2004.	P.	332,	333].
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By 2005 its volume has exceeded $ 15 billion and in 2007 reached almost $ 
25 billion. Thus, over the last 35 years the volume of Russia and Turkey trade 
and economic relations has increased more than 100 times15. On total turnover 
Russia is the second trading partner of Turkey after Germany. In return, among 
trading partners of Russia Turkey left behind such countries as Japan, South 
Korea and India.

Since 2007 bilateral Russia – Turkey relations in the Black Sea region have been 
characterized by another phase of harmonization, first of all on the ground 
of energy cooperation. As Russian researcher A.A. Irkhin states, “This area of 
interaction between two countries is a unique example of the development of 
bilateral relations on regional level”16.

Turkey called for expanding the cooperation between Russia and the 
Organization of Islamic Cooperation (OIC). Thus, in June 2004 on Turkey’s 
initiative, as the host of the regular Forum of the OIC Foreign Ministers, the head 
of the Russian Ministry of Foreign Affairs Sergey Lavrov was invited to participate 
in its work and had a platform to expound the Russian position on the Islamic 
world. This was an important step towards strengthening the dialogue between 
Russia and Islamic countries.

In summer of 2007 during the jubilee summit of the BSEC in Istanbul at the 
meeting of Russian president Vladimir Putin and Turkish Prime Minister R.T. 
Erdogan the policy on intensification of bilateral relations was confirmed. 
In 2010 V. Putin visited Turkey for the next time on the occasion of the Third 
Summit of the “Conference on Interaction and Confidence Building Measures in 
Asia”. That organization was a brainchild of president Nursultan Nazarbayev and 
his attempts to create something akin to the Asian OSCE17. As a result of that 
visit, Russia and Turkey signed two documents: 1. Rostekhnadzor and Turkish 
Agency of Nuclear Energy signed an agreement on licensing and supervision 
in the field of nuclear security; 2. Statement on ensuring security of Russian 
tourists in Turkey and Turkish tourists in Russia.

In February 2009 at the Russian President Dmitry Medvedev invitation the 
president of Turkey Abdullah Gül visited Russia with a state visit. The Moscow 
summit was an important event not only in terms of further development 
of bilateral partnership between two Eurasian states but also with regard 
to safeguarding the peace and security in the region and the world at large. 
There was signed a joint declaration on advancement to the new stage of 
Russia and Turkey relations and further intensification of the friendship and 

15	 Koritsky	A.	Rossiya – Turtsiya: ot sopernichestva k sotrudnichestvu //	Aziya	i	Afrika	segodnya.	2005.	№	3.	
S.	13	[Koritsky	A.	Russia	and	Turkey:	from	rivalry	to	cooperation	//	Asia	and	Africa	today.	2005.	№	3.	P.	13].

16 Irkhin	A.	Rossiysko – turetskie i americano – turetskie otnosheniya: dilemma vneshnepoliticheskogo vybora 
turetskoy elity	 [Irkhin	A.	Russia	 –	Turkey	 and	American	 –	Turkey	 relations:	 dilemma	 of	 foreign-policy	
choice].	URL:	http://www.rusprostranstvo.com/article/view/	(Date	of	reference:	30.08.2012).

17	 Kosyrev	D.	Turtsiya vyshla iz ugla	[Kosyrev	D.	Turkey	went	out	the	corner]	//	Izvestiya.	2010.	June,	8.

multidimensional partnership. This visit was described as the beginning of a new 
era in Russia and Turkey relations, steadily advancing from a multidimensional 
to strategic partnership.

In May 2010 during the visit of the Russian president Dmitry Medvedev to 
Turkey a path toward development of bilateral cooperation was confirmed. 
Particularly, there were signed more than 20 packages of contracts in different 
areas of cooperation. Thus, energy cooperation between two countries reached 
a new level. The parties came to an agreement about building of four nuclear 
power plant units. Also there was signed the agreement on joint realization 
of the oil pipeline Samsun – Ceyhan project. As provided by that agreement, 
Russian oil will be supplied to the south of the country bypassing the Turkish 
Straits. Thereby, the waterways will be discharged and a risk of pollution and 
potential problems with transit will be reduced. Also there was made a decision 
on cancellation the visa system between two countries. And in June 2010 during 
his visit to Turkey Russian Prime Minister Vladimir Putin offered to recalculate the 
budget of the “Blue Stream – 2” project taking into account the lack of interest in 
it on the part of Israel. The latter had found a gas on its shelf18.

Russia and Turkey are the most important trade partners. In 2011 bilateral 
trade was about $ 27 billion. Russia is a supplier of about a half of the crude oil 
consumed by Turkey and 65 percent of natural gas. In the Russian Federation 
there are dozens of Turkish firms and joint enterprise acting in a large number 
of different areas19.

Nowadays Turkey is a consistent regional supporter of the Russian Federation 
in the sphere of naval cooperation in the Black Sea20. This imperative of Turkish 
military policy has long-standing traditions and conditioned by unwillingness 
to see the presence in the Black Sea the ships of non-regional countries, because 
of considering it as an area of its primary national interests.

Despite the contradictions and differences in the approaches to the problems 
of regional and international security, it seems that Russia and Turkey, being 
partners, have common long-term goals in the Caucasus region. I support an 
opinion of N. Arbatova, that, first of all, it is a stability in the Caucasus region 
that presupposes a joint resolution of conflicts, among which first and foremost 
the problem of Nagorno-Karabakh and consequences of the Russia – Georgia 
crisis of 2008. Restoration and development of economic ties, transport 
communications, joint economic projects with participation of Russia and 
Turkey can create all necessary prerequisites for a political settlement of burning 
regional problems; secondly, it is a prevention of so-called “pipeline wars” 
affecting the interests of Russia, Turkey, and the European Union in the Black 

18	 Savinykh	A.	Tuetsky transit	[Savinykh	A.	Turkish	transit]	//	Izvestiya.	2010.	June,	9.
19	 Arbatova	N.	Op.	cit.;	Tellyal	E.	Op.	cit.	//	Turkey	in	the	XXth	century.	Moscow,	2004.	P.	138.
20	 Irkhin	A.	Op.	cit.
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Sea – Caspian region. It seems appropriate to establish a full-fledged energy 
cooperation in the triangle of the EU – Russia – Turkey21.

Turkey pragmaticly takes into account its own interests. This explains its positive 
and neutral attitude to the regional policy of Russia, including its conflicts in 
Chechnya and Abkhazia in 1990s – the beginning of the XXI century and in 
South Ossetia in 2008. In 2008 during the Russia – Georgia conflict Turkey, by 
closing its Straits for Western navies, did not only avoid the escalation of conflict, 
but also reminded of Georgia about their differences on the issue of Meskhetian 
Turks. Herewith on the Black Sea security issues Russia and Turkey are partners.

Implementation of Russian strategy in its relations with Turkey we see the 
following way:

1. Forming a common policy with Turkey in the region.
2. Turkey’s participation in a large-scale infrastructure projects.
3. Signing with Turkey an agreement on strategic partnership.

Over the recent years Russia and Turkey were able to establish the cooperation, 
which was not emphasized on contradictions. As a result, Russia and Turkey 
are successful trade partners. And historical experience shows that reciprocal 
economic cooperation is a principle basis for all types of partnerships, including 
strategic one. Russia and Turkey try to keep a balance of interests, even when 
their interests are intersected, as in Transcaucasia. Infrequent differences get 
public assessment from officials. Turkey is a natural and long-time southern 
neighbor of Russia. It should value these good relations and try to strengthen 
and develop them. The geographical position of our countries itself and their 
natural interests generate both a complex of contradictions and the set of 
possibilities for cooperation. It is no coincidence that the famous Russian 
researcher E. Satanovsky wrote that “Turkey is rapidly and irreversibly changing 
and these changes are full of contradictions”22.

Stable political dialogue at the highest level, trade and economic relations, 
development of tourism, increasing a number of mixed marriages, and growth 
of Turkish labour force in Russia increase the interest of two nations to each other. 
The Russian strategy in respect of Asia Minor area has to be based on working 
out a concept of strategic partnership and enhanced economic cooperation 
and foreign policy interaction. The so-called “Turn to the East” by the Russian 
Federation does not have an anti-Western perspective. It seems that for Russia 
the multi-vector foreign policy is an optimal choice. It is entirely consistent 
with its Eurasian geopolitical position. The Russian Federation should strive for 
reinstatement in its geopolitical mission. Our country should be protector, as 
well as bearer of specific balance between East and West.

21	 Arbatova	N.	Op.	cit.;	Tellyal	E.	Op.	cit.	//	Turkey	in	the	XXth	century.	Moscow,	2004.	P.	138.
22	 Satanovsky	E.	Vozvrashchenie Blistatelnoy Porty	 [The	Return	 of	 the	 Sublime	 Porte]	 //	 Izvestiya.	 2010.	

January,	21.
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Vladimir Y. POLYAKOV* 
Yrd. Doç. Dr. Vefa KURBAN**

SSCB-TÜRKİYE: 
GERÇEKLEŞMEYEN SAVAŞ

“Soğuk Savaş”ın da diğer savaşlar gibi her zaman ön şartları ve ön hazırlıkları 
vardır.

Kafkas halklarının deportasyonu (göçü), Kırım halkının göçü bu savaşın yaşanan 
trajik olaylarındandır. Tarihçiler bu dönemde yaşanan savaşı “soğuk” olarak ad-
landırmışlar, fakat bu savaşın göçe zorlanan kurbanları tamamen gerçeklerdi ve 
sıcaklardı.

Göçler ve Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki muhtemel savaş arasındaki bağ-
lantıya XXI. yüzyılın tarihçilerinin yazılarında rastlamak mümkündür. Bunun ön-
cesinde ise A.M. Nekriç , A.B.Goryanin , E.A.Demirci , V.E. Polyakov’un  çalışmala-
rında bu konuya dikkatli bir şekilde değinildiği görülmektedir. Çalışmanın amacı 
ortak tarihimizin az bilinen bu sayfasının aydınlatılmasıdır.

II. Dünya Savaşının başlarında SSCB’nin planında Türkiye’ye de saldırmak vardı. 
Fakat Almanya’nın SSCB’ne saldırması Sovyetlerin planının değişmesine sebep 
oldu.

Almanya 1914-1918 yıllarında da olduğu gibi Türkiye’yi bu savaşa sokmak için 
elinden geleni yaptı. Fakat görünen o ki, tarihten alınan dersler (I.Dünya Savaşı) 
boşa gitmemişti. Türkiye bu süreçte “Almanya’nın kucağından” kurtularak, nötr 
pozisyonunu korumayı başardı. 
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Savaş sonrasında Sovyetlerin gücü Doğu Avrupa’da yayılmaya başladı. SSCB ile 
Batılı müttefikler arasındaki işbirliği çöktü ve Dünya Sovyetler Birliği ve ABD ara-
sında komünist ve antikomünist bloklar halinde kutuplaşmaya gitti. 

Anahtar kelimeler: Soğuk Savaş, göç, Türkiye, Kırım, SSCB

Giriş

Halkların sürülmesi ve Türkiye ile muhtemel savaş arasındaki bağlantı sadece 21. 
yüzyıl tarih çalışmalarında yer almaktadır. Bunun yanı sıra A.M. Nekriç’in eserinde 
çok usulce imalarda bulunulurken A.B. Goryanin, E. A. Demirci, V.E. Polyakov’un 
çalışmalarında açık şekilde ifade edilmektedir.

Bu makalenin amacı tarihimizin az bilinen sayfalarına ışık tutmaya çalışmaktır.

Devrim Rusya’sı ve Ankara Arasındaki İlişkiler

Devrimin Batıya ihraç edilmesine dair planların suya düşmesinden sonra Kremlin 
hayalperestlerinin hasta beyinlerinde yeni bir idea doğdu: Güneyde dünya dev-
rimini devam ettirmek. Bu anlamda en uygun devlet olarak da Türkiye görüldü. 
Birinci Dünya Savaşından yenilgiyle çıkması Türkiye’yi çok ağır durumda bırakmış-
tır. Sevr Antlaşmasına göre (10 Ağustos 1920) Türkiye topraklarının ¾’ünü kaybet-
miştir1. Askeri ve deniz donanması tamamen felç olmuş, devletin bütçesini doldu-
ran kaynak – Boğazlar üzerinde denetim kaybolmuştu. İktidara gelen Kemal Paşa 
(Atatürk) hükümeti ulusal kurtuluş mücadelesini başlattı ve yeni hükümet derhal 
dışlanmış bir duruma düştü. Onun eski müttefikleri yenilmiş ve başka birisinden 
yardım beklemek abesti.  Ama özellikle de Londra yönetiminin odaları dahil tüm 
haritalar karıştı: Türkiye’nin yardımına Sovyet Rusya geldi. Evet – bizim fakirleşmiş, 
harap olmuş, sadece tüm dünyayla değil aynı zamanda kendi halkıyla da savaş 
eden Rusya. Mustafa Kemal’in Türkiye’nin emperyalizme karşı savaştığı konusun-
daki iknası bunda önemli rol oynadı.  Rusya’dan derhal buraya altın, silah, radyo 
istasyonlar, tıbbi malzeme gönderildi. Hatırlatalım ki, bu gelişmeler 1920 yılında 
yaşandı. O zamana dek Rusya (Sovyet Rusya) sadece İran tarafından tanınmıştı. Bu-
gün bu tanımanın karşılıksız olmadığı, bunun için 600 milyon ruble verildiği belli 
olmuştur. Rusya’yı tanıyan başka bir devlet de Afganistan idi. Bunun karşılığında 
Rusya orada bedava radyotelefon istasyonu kurmuştur.2

Türkiye ile dostluk karşılığında ise toprak verilmiştir: Kars, Artvin ve Ardahan. 
Türkiye’nin tekidiyle Rusya’nın sınırları içinde de değişiklikler yapılmıştır: Türk-
lerin yoğun olarak yaşadıkları Karabağ bölgesi Ermenistan’ın egemenliğinden 
alınarak özerklik statüsüyle Azerbaycan’a devredilmiştir. Yavaş etkili mayın yarım 
yüzyıl sonra yeniden patlayacaktı.

1	 Yalçın	D.,	Akbıyık	Y.,	Akbulut	D.,Balcıoğulu	M.,	Köstüklü	N.,	Süslü	A.,	Turan	R.,	Eraslan	R.,	Tural	M.A.,	
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I,	Atatürk	Araştırma	Merkezi,	Ankara,	(2008),	s.209

2	 S.Y.Vıgodskiy;	 S.A.Gonionskiy,	 İ.M.Goroxov;	 İstoriya	 Diplomatii	 v	 5	 t.	 T.3/pod.	 Red.A.A.Gromıko,	
İ.N.Zemskova,	V.A.Zorina	ve	diğerleri,	Moskova,	Politicheskaya	Literatura,	1965,	s.	813

Bu projede Kırım’a büyük önem verilmiştir. Yeni doktrine göre, Kırım Güney’e sal-
dırıda ön kol rolünü oynayacaktı. Bu yüzden Kırım’a alelacele “milli giysi” biçtiler.

Kırım Cumhuriyetinin kurulmasına dair emir öncelikle yerel parti yönetimi hay-
rete düşürdü. Onlar ise boşuna konuşmak değil emri icra etmekle mükellefti-
ler. Başka yolu yoktu zaten.  Kırım’a Şark konusunda önemli uzman olan  Sergey 
Mironoviç Kirov(asıl soyadı Kostrikov), 3 geldi. Kısa süre sonra Kirov Azerbaycan 
Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri görevine atanacak ve oradan 
İran’a, daha sonra da Hindistan’a komünist ideolojiyi yayacaktı. Kırım’da hatta 
onu Tüm-Birlik Komünist (Bolşevik) Partisi Kırım Vilayet Şubesi Sekreteri görevi-
ne atadılar4. 

7-11 Kasım 1921’de Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin tesis edilmesi-
ne dair 1. Tüm-Kırım İşçi, Köylü, Kızıl Ordu ve Kızıl Donanma Vekilleri Tesis Kurul-
tayı oybirliği ile karar aldı5.

Türkiye ile macera ise uzun süre devam etti. Sovyet yardımını almış Türkiye ta-
mamen bağımsız bir politika yürütmeye başladı ve çok kısa sürede potansiyel 
müttefik konumundan potansiyel düşman konumuna geçti.

Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova Ziyareti

Sovyetlerin 23 Ağustos 1939’da Almanya ile Saldırmazlık paktı imzalaması 
Türkiye’de şaşırtıcı bir etki yaptı. Olay Türkiye’nin dış ilişkilerinde yeni bir safha aç-
maktaydı. Sovyetler Birliği’nin de katılacağı ümidiyle katıldığı “Barış Cephesi”nde 
Türkiye iki batılı devlet ile yalnız kalmıştı. Hitler ve Mussolini Türkiye’nin yeni ge-
lişen bu şartlara uygun olarak tutumunu değiştireceğini; zira imzalanan anlaş-
manın Türkiye’yi bir kıskaç içine aldığını ve bu durumun İngiliz ve Fransızların 
Doğu Akdeniz ile ilgili bütün stratejik planlarını bozacağını tahmin etmişlerdi. 
Şimdi Türkiye, eski dostu ve büyük komşusu Sovyetler Birliği ile beraber yürü-
yerek İngiliz-Fransız deklarasyonundan mı, yoksa deklarasyona bağlı kalarak 

3	 Kirov	(1886-1934),Komünist	Parti	ve	Sovyet	devlet	adamı.	1904	yılından	itibaren	Sovyet	İttifakı	Komünist	
Parti	üyesi,	Anne	ve	babasını	erken	yaşta	kaybettiğinden	çocuk	yetiştirme	evinde	büyümüştür.	1904	yılında	
Kazan	mekanik-teknik	okulunu	bitirmiştir.	Tomsk	 şehir	 idaresinde	projeci	olarak	 çalışmıştır.	 1906	yılın-
da	gizli	matbaa	kurmuş,	demiryolu	işçileri	arasında	particilik	yapmıştır.	1905-1907	yıllarında	birkaç	defa	
hapsedilmiştir.	 Serbest	 bırakıldıktan	 sonra	 İrkutsk	 şehrine	 gelmiştir,	 burada	 da	 particilik	 faaliyetlerine	
devam	etmiştir.	Polisin	 takibinden	 saklanarak	1909	yılının	Mayıs	 ayında	Vladikafkas’a	gitmiş,	Bolşevik	
teşkilatına	rehberlik	etmiştir.	“Terek”	gazetesinde	çalışmıştır.	1912	yılının	Kasım	ayında	ilk	defa	“S.Kirov”	
imzasıyla	makale	yazmıştır.	Daha	sonra	bu	soyad	onun	parti	lakabı	olacaktır.	Kirov,	I.	Dünya	Savaşı	yılların-
da	Kuzey	Kafkas’ta	bütün	Bolşevik	siyasi	çalışmalarını	yönetmiştir.	Bu	yıllarda	o,	Lenin	tarafında	olmuştur.	
1917	yılına	kadar	anket	sorusuna	cevabında	şöyle	yazmıştır:	İnılapcı	ve	gazeteci”.	Kirov	1909-1917	yılları	
arasında	3000’den	fazla	makale	yayınlamıştır.	Şubat	Burjuva-demokratik	devriminin	ilk	günlerinden	Vla-
dikafkas	Sovyetinin	teşkilinde	aktif	olarak	rol	almış,	onun	yönetim	kuruluna	seçilmiştir.	1919	yılının	Ocak	
ayında	Kirov,	11.	Kızılordunun	Kuzey	Kafkasya	harekatının	başında	bulunmuştur.1920	yılının	Nisan	ayının	
30’da	Kızıl	Ordu	ile	birlikte	Bakü’ye	gelmiştir.	1934	yılında	öldürülmüştür.	Mezarı	Moskova’da	Kızıl	Mey-
dan’da	Kremlin	duvarları	 yakınında	defnedilmiştir.	Azerbaycan	Sovyet	Ansiklopedisi,	“Kirov” maddesi, 
V.cilt,	Bakü,	(1981),	s.395	

4	 Bikova	T.B.	Stvorennya Krimskoi ASRR (1917-1921)-Kırım,	(2011),	s.182
5	 Azerbaycan	Sovyet	Ansiklopedisi,	“Krım”	maddesi,	V.cilt,	Bakü,	(1981),	s.577-578
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Sovyetlerden mi ayrılmalı idi? Üçüncü bir şık olarak her iki tarafla da ittifak ilişki-
lerine girişerek iki dostluğu bağdaştırmaya mı çalışmalıydı? Türkiye üçüncü yolu 
denemeye karar verdi. 6 

Türk Dış İşleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu her iki dostluğu bağdaştırma amacı ile 25 
Eylül’de Moskova’ya gitti. Kendisi sözde Potemkin’in ilkbaharda Türkiye2ye yap-
tığı ziyareti iade ve “iki devleti ilgilendiren meseleler hakkında görüşmek” için 
Moskova’ya davet edilmişti. İki devleti ilgilendiren meselelerden kasıt Türkiye’nin 
İngiltere ve Fransa ile yalnızca imza bekleyen ittifakı ve Sovyetler Birliği’nin Al-
manya ile yaptığı saldırmazlık paktı idi. 1925 Türk-Sovyet antlaşmasına göre ta-
raflar birbirlerine danışmadan başka devletlerle ittifak yapmayacaklardı.7

Ancak her iki devletin bu ziyaretten umdukları sonuç birbirinden farklı idi. 
Türkiye’nin amacı, İngiliz ve Rus dostluklarını bağdaştırmaktı. Türkiye’nin Rusya 
ile olan dostluk paktı, şimdi girmek üzere bulunduğu İngiliz-Fransız ittifakı ile 
çatışma halinde olmayabilirdi. Ankara’daki İngiliz Büyükelçisinin belirttiği gibi 
bu iki pakt arasındaki zinciri tamamlamak acaba mümkün değil miydi? Sovyet-
lerin umdukları sonuç ise buna taban tabana zıttı. Türkiye’yi “Barış Cephesi”nden 
ayırmak için Sovyetler Birliği ağırlığını kullanacaktı. Saraçoğlu’nun daveti ise bu 
yolda iyi bir fırsattı.8 

Türk Dış İşleri Bakanının üç hafta bekletilmesinden sonra Sovyetler, Türkiye ile 
varılan antlaşmayı temelinden değiştirecek bazı tekliflerde bulundular. Sovyet-
lerin bu istekleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1.  Boğazların ortak savunulmasına dair bir paktın imzalanması.
2.  Türkiye ile imzalanacak antlaşmanın Sovyetler Birliğini hiçbir şekilde Alman-

ya ile silahlı bir çatışmaya sürüklemeyeceğini öngören Almanya lehine bir 
ihtirazı kaydın antlaşma metnine eklenmesi.

3.  Montreux Sözleşmelerine, Karadeniz’de kıyısı olmayan devletlerin savaş ge-
milerine Boğazların her zaman ve mutlak surette kapatılmasını öngören bir 
değişikliğin getirilmesi.

4.  Sovyetler Birliğinin Besarabya’yı ve Bulgaristan’ın Dobruca’yı ellerine geçir-
meleri karşısında Türkiye’nin tarafsızlığı.

Bu teklifler Saraçoğlu tarafından derhal reddedilmiş ve karşı istek olarak Türkiye, 
kendisini İngiltere ve Fransa ile savaşa sürükleyecek bir ihtirazi kayıt üzerinde ısrar 
etmiştir. Böylece müzakereler sonunda, başlangıçtaki amaç ayrılığı ortaya çıkmış 
ve imzalanacak paktın ne Sovyetler Birliği ve ne de Türkiye için bir kıymeti, bir an-
lamı kalmıştı. Bu şartlar altında Saraçoğlu 17 Ekim’de Moskova’dan ayrıldı.

Bundan sonra Türkiye ile Sovyetler Birliği’nin yolları ayrılmıştı9. 

6 Olaylarla Türk Dış Politikası, (1919-1995),	Siyasal	Kitabevi,	Ankara,	(1996),	s.	140
7	 Olaylarla Türk Dış Politikası, (1919-1995),	(1996),	s.	141
8 Olaylarla Türk Dış Politikası, (1919-1995),	(1996),	s.	142	
9	 Olaylarla Türk Dış Politikası, (1919-1995),	(1996),	s.	143

İkici Dünya Savaşının başlamasıyla SSCB tarafından Letonya, Litvanya, Polonya, 
Romanya, Finlandiya ve Estonya’nın işgalinden sonra sırada Türkiye vardı. 

Türkiye’nin doğu sınırlarına doğru güçlü askeri birlikler kaydırılmıştır:

40. motorize kolordu.  Bu ordu bünyesinde 44. ordu tesis edilmiştir.  
23. motorize kolordu. Müstakbel  45. ordu.  
3. motorize kolordu. Müstakbel  46. ordu.  
28. motorize kolordu. Müstakbel  47. ordu.  

Sovyet-Türk sınırında özel yasak bölge oluşturulmuştu. 1325 Kürt ülkenin içleri-
ne doğru tehcir edilmiştir. 19 Ocak 1938 yılında Azerbaycan’ın sınır ilçelerinden 
iki bin (yaklaşık altı bin) İranlının tehcirine dair karar alınmıştır.    

Almanya’nın SSCB’ye saldırısı Sovyet siyasi yönetiminin planlarını alt-üst etti. Fa-
kat güneye saldırı, özellikle güney-doğuya saldırı planı yürürlükteydi. Kısa süre 
önce düşman olan İngilizler artık müttefik konumda idiler. 

25 Ağustos 1941 yılında Kızıl Ordu İran’a girdi. İşgal edilmiş bölgelerde iki devlet 
tesis edildi. Mahabad Cumhuriyeti (Kürt Cumhuriyeti) ve Güney Azerbaycan.

İran seferi son derece başarılı bir sefer oldu.  Bu sefer kelime anlamıyla “yabancı 
toprakta az kan akıtarak gerçekleşen savaş”  idi. Sovyet askerlerinden 50 kişi öl-
müş, 1000’den fazlası yaralanmış, yaklaşık 4000’i hastalık dolayısıyla tahliye edil-
miştir. Sovyetler sadece 3 uçak kaybetmiştir.  

İngilizler ve müttefiklerin kayıpları da buna benzerdi: 22 ölü, 42 yaralı. Bir 
tank zarar görmüştür.

İranlılardan:  Ölü sayısı 800, Sovyetler tarafından esir alınmış asker ve su-
bay sayısı 7000. İki hücum botu batırılmış ve dördü de zarar görmüştür10.

General D.T. Kozlov’un komutan ve General F.İ. Tolbuhin’inin karargah reisi oldu-
ğu bu operasyonda 44, 45, 46, 47.  kara orduları yer almıştır.

Almanya 1914-1918 yıllarında olduğu gibi Türkiye’yi savaşa çekmek için tüm ça-
balarını ortaya koymuştur. Fakat Türkiye yaşananlardan ibret almıştır. Son derece 
dengeli bir politika yürüten Türk hükümeti “Almanların kolları arasından sıyrıldı” 
ve tarafsızlığını korudu. Bu durumda devamlı olarak bazen tavizde mutabakata 
varmak, bazen de sert davranmak zorunda idi. Alman askeri deniz donanması-
nın Karadeniz boğazından geçişine izin verilmişse de kara kuvvetlerinin Türkiye 
topraklarını kullanmasına müsaade edilmemiştir.

10	 Goryanin	A.B.	“Bolşoy Kommunisticheskiy Brosok Na Yug.”	webcenter.ru/-posevru/izbran/ag596	erişim	ta-
rihi	23.11.2012	
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1942’de Sevastopol’un düşmesinden sonra kenti koruyan askerlerin bir kısmı 
sallar ve mavnalar üzerinde Türk kıyılarına yaklaşmışlar. Onların tümü Sovyet Bü-
yükelçiliğine teslim edilmiş ve vatana geri dönmüşlerdir.

Moskovalı ünlü gazetecilerden biri kendi günlüğünde şöyle yazmaktadır: «12 
Eylül 1942 yılı. Karadeniz donanmasından Saşa Morozov geldi. Çok ilginç şeyler 
konuşuyor.  Sevastopol’dan yola çıkmış üç gemimizin motorları yolda bozulmuş. 
Şanslıyız. Bak sahil. Türk sahiliymiş! Ama düşünüyorum. Gözaltına alınıyoruz. El-
veda savaş! Fakat bizi misafirpervercesine karşıladılar. Otele götürdüler. Komu-
tanı da valiye. Öğlen yemeği, kabul. «Size ne lazım?» — «Ya, motorlar bozuk». 
Değiştirdiler, tamir ettiler, eve yönlendirdiler. Geldik.»

Günlükteki ifade ilgi çekicidir: « Muhtemelen yalan söylüyor…»11.

Devletin Türkiye’ye karşı politikasını bildiği için gazeteci kendini güvence altı-
na almak amacıyla şöyle bir not da eklemiştir: «Muhtemelen, yalan konuşuyor». 
Bununla da günlüğün birileri tarafından okunması ve İçişleri Halk Komiserliğine 
ihbar edildiği takdirde tedbir almış bulunuyordu. 

Türkiye’nin savaşa katılmayacağını anlayınca Sovyet Ordusu 1941 yılı sonunda 
44, 46 ve 47. orduları mevzilerinden alarak savaşa soktu. Türkiye’ye karşı ise sa-
dece zayıf olan 45. ordu kaldı.

Ancak Türkiye’nin tarafsızlığı sadece Almanya’yı gıcıklandırmıyordu. Adana Kon-
feransında Churchill Türkiye Cumhurbaşkanı İnönü’ye savaşa girmesi yönünde 
ciddi telkinde bulundu ve bunun Ağustos 1943 yılından geç olmayarak yapması 
gerektiğini söyledi.

Kasım 1943’de Kahire Konferansında Türkiye Dışişleri Bakanı N.Menemencioğlu 
Türkiye’nin savaşa hazır olmadığını açıkladı. Aralık 1943’de Tahran Konferansın-
da Türkiye’nin savaşa girmesi meselesi de müzakere edildi. Churchill, eğer Türki-
ye müttefikler safında savaşa girerse ona silah, hava savunması ve ayrıca bir-iki 
tümenle yardım edebileceklerini açıkladı.  Eğer Türkiye bundan imtina ederse 
savaş sonrası barış inşası sürecinde yer almayacağıyla tehdit edilirken savaş son-
rası dönemde Sovyetler Birliğinin Karadeniz boğazlarıyla ilgili talepleri konusun-
da imada bulunulmuştur.

Tahran Konferansında W. Churchill Türkiye ve Boğazlar konusunda sessiz kalmış-
tır. 9 Ekim görüşmelerinde “Türkiye savaşa girme hakkını kaybetmiştir” açıklama-
sında bulunmuştur.12

11 Lazar	 Brontman, “Dnevniki 1932-1947”, www.htpp.96.30.40.231/library/read/52129	 erişim	 tarihi	
23.11.2012	 

12	 Cemil	Hasanlı,	Tarafsızlıktan Soğuk Savaşa Doğru, Türk-Sovyet İlişkileri, 1939-1953,	çev.	Dr.	Ali	Asker,	
Bilgi	yayınevi,	İstanbul,	(2008),	s.	115

Tahran Zirve Konferansının sonunda Türkiye ile ilgili olarak “Türkiye’nin yılın so-
nuna kadar Müttefikler safında savaşa katılmasının askeri bakımdan şayanı arzu 
olduğuna” ve Roosevelt ile Churchill’in İnönü’yü Kahire’ye davet ederek savaşa 
katılmasını istemelerine karar verildi.13

Tahran Konferansı sonrası 4-6 Aralıkta Churchill ve Roosevelt Kahire’de Türkiye 
Cumhurbaşkanı İnönü’yle görüştüler. Roosevelt ve Churchill 15 Şubat 1944 yı-
lına dek Türk hava üslerinin İngiliz ve Amerikan hava kuvvetlerine tahsis edil-
mesi konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı İnönü’ye ricada bulundular. İnönü 
Türkiye’nin zayıf olduğu tezini tekrarlayarak bu talebi geri çevirdi.

Yalta Konferansında ise 1 Mart 1945 yılına dek Almanya’ya savaş açmış devletle-
rin sadece BM kurucu üyesi olabileceği konusunda karar alındı. Sadece bu uya-
rıdan sonra 23 Şubat 1945’de, yani uyarıda belirtilen sürenin sona ermesine bir 
hafta kala Türkiye Almanya’ya savaş açtı. Ama her hangi bir askeri operasyona 
katılmadı.

Stalingrad ve Kursk savaşları sonrası müttefiklerin İtalya’ya çıkartma yapmasıyla 
savaşın sonucu da belirlenmiş oldu. Sovyet yönetimi yeniden geçici olarak askı-
ya alınmış olan “Güneye Sıçrayış” projesini hatırladı. Bu proje gereği Sovyetlerin 
keskin atış hedefindeki devletler Yunanistan, İran ve Türkiye idi.

1941 yılında İran’a düzenlediği başarılı askeri operasyonlar kolay zafer illüzyonu 
doğurdu.  Buna rağmen yine de Almanlarla savaşın sona ermesini ve esas or-
duların serbest kalacağı zamanı beklediler. Zaman kaybetmemek için yeniden 
gelecek savaş alanlarında temizlik çalışmalarını başlattılar.

1943 yılı Ekim-Kasım aylarında Çeçen ve İnguşların14 tehcirine ilişkin karar alındı 
ve bu karar 23 Şubat 1944’de yürürlüğe girdi. 

1944 yılı ilkbaharda Gürcistan’da da zorunlu tehcir olayları yaşandı.

Profesör Nikolay Bugay’a göre 1944 yılı Mart ayında Tiflis’ten 600’den fazla Kürt 
ve Azerbaycanlı aile (toplam 3240 kişi) Gürcistan’ın içlerine, Tsalka, Borçalı ve 
Karayazı bölgelerine göç ettirildi. Daha sonra Gürcistan’ın Türk sınırındaki diğer 
Müslüman toplulukları da tehcirden nasibini aldılar.15

11 Mayısta Kırım Tatarlarının sürülmesine dair karar alındı. Karar 18 Mayıs 1944’de 
uygulandı. 2 Haziran 1944’de Ermeniler, Bulgarlar ve Yunanlar da sürüldüler.

13 Olaylarla Türk Dış Politikası,	(1919-1995),	(1996),	s.	116
14	 Azerbaycan	Sovyet	Ansiklopedisi,	“İnguş”	maddesi,	IV.cilt,	Bakü,	(1980),	s.443
15	 Bugay	N.F.	Deportatsiya	Narodov	Krıma:	Dokumentı,	Faktı,	Kommentarii,	Moskova,	İnsan,	2002,	s.	119		

Бугай	Н.	Ф.	Депортация	народов	Крыма:	Документы.	Факты.	Комментарии.		//	Николай	Федорович	
Бугай.	М.:	Инсан,	2002.—	119	с.



245244

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

24 Temmuz 1944  yılında Beriya Stalin’e yazdığı mektupta Gürcistan’ın sınır bölge-
lerinde yaşayan Kürt, Türk ve Hemşillerin Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a 
sürülmesini önerdi. 31 Temmuz 1944 yılında  76 021 Türk, ayrıca 8694 Kürt ve 
1385 Hemşilin sürgün edilmesine dair karar alındı. Türk derken Gürcistan’ın tari-
hi Meshet-Cavah bölgesinde yaşayan Mesheti Türkleri anlaşılmaktadır.16

Almanya’nın yenilmesiyle ve savaşın sona ermesiyle nihayet çoktan düşünülmüş 
“Güneye Atış” projesi uygulamaya konabilirdi.

SSCB önce Türkiye’ye karşı “tarihi Gürcü” toprakları olan Lazistan’la ve Birinci 
Dünya Savaşına dek Rusya’nın sınırları içinde bulunmuş Kars vilayetiyle ilgili 
yeteri kadar ciddi talepler ileri sürdü. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı tek taraflı 
şekilde 1931 tarihli tarafsızlık ve saldırmazlıkla ilgili Türk-Sovyet antlaşmasını 
feshettiler.17

Türkiye’nin kuzeybatı ve kuzeydoğu sınırlarında SSCB yeniden güçlü askeri yığı-
nak yaptı.

Ayrıca Kuzey İran’dan orduların çıkarılması (45. ordu) geciktirildi. Bu orduyla gü-
neydoğudan darbe indirilebilirdi. Kuzey İran’da ise iki kukla devlet – Güney Azer-
baycan ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti tesis edildi.18

Bu makalenin yazarlarından birinin babası (Polyakov) 1946 yılında 39. münferit 
keşif hava alayında muhabere reisi görevinde bulunmuştur. Bu birlik Bulgaristan 
ve Romanya’daki güney ordularının filen gören gözü niteliğindeydi.

Onun sözlerine göre, onlarda savaşın başlayacağına dair kesinlikle hiçbir şüphe 
kalmamıştır. Mürettebat Türkiye’nin tüm arazisini kapsayan uçuş haritalarını bile 
teslim almıştı. Gazetelerde ve radyolarda şöyle fikirler seslendiriliyordu: Kons-
tantinopolis – Ortodoksluğun beşiğidir ve kurtarılmalıdır!19 

Bu orduların komutanı Fedor Tolbuhin idi. Tolbuhin 1941 yılında Türkiye’ye yö-
nelik oluşturulmuş orduların kurmay başkanı idi. 1946 yılında ise bu orduların 
komutanı görevine terfi etmiştir.

Kafkaslarda da olaylar benzeri bir şekilde cereyan etmiştir.

4 Mart 1946 yılında 15 Sovyet zırhlı tümeni Azerbaycan arazisine girdi.  4 Martta 
Mehabad’da Kürt Cumhuriyeti Türkiye’nin güney’inde yaşayan Kürtlerin özerkli-

16	 SSCB	Halklarının	Deportasyonu	(tehciri)	RIA	Haberleri	Raporları	
	 ria.ru/society/20091114/193419498.html
17	 S.A.Gonionskiy,	 İ.N.Zemskov,	 V.L.İsraelyan	 ve	 diğerleri	 İstoriya	 Diplomatii	 v	 5	 t.	 T.4;	 pod.	 Red.	

A.A.Gromıko,	İ.N.Zemskova,	V.A.Zorina	ve	diğerleri,	Moskova,	Politicheskaya	Literatura,	1975,	s.	752.
18	 Goryanin	A.B.	“Bolşoy Kommunisticheskiy Brosok Na Yug.”	webcenter.ru/~posevru/izbran/ag596.	erişim	

tarihi	23.11.2012		
19	 Polyakov	Evgeni	Matveevich	(1911	doğumlu)	ile	röportaj,	9	Mayıs	1975	yılında	SSCB	Simferopol’de	Pol-

yakov	Vladimir	tarafından	yapılmıştır.	

ğini ilan etti. Bu gelişme İran ve Türkiye sınırlarının yeniden çizilmesi anlamına 
gelmekteydi. R.Rossow’un verdiği bilgilere göre 3 Mart’tan itibaren Sovyet-İran 
sınırından Tebriz’e takviye yapılmaktaydı. Amerikan konsolosluğuna ulaşan bil-
giye göre, 4 Mart’ta 46 adet “T-34” tankı demiryoluyla İran Azerbaycan’ına geti-
rilmişti.20

Mehabad’daki “Kürt Cumhuriyeti” Sovyetlerin talimatı üzerine Türkiye’nin güney 
topraklarında yaşayan Kürtler üzerinde özerklik haklarına sahip olduklarını açık-
ladılar. Ermenistan ve Gürcistan Sovyet Cumhuriyetleri Mart ayında Türkiye’nin 
kuzey doğu bölgelerine, Trabzon limanı da dahil Karadeniz sahili bölgelerine 
olan taleplerinin karşılanacağını zannediyorlardı. Mart’ın başlarından itibaren 
Türkiye’ye karşı iki koldan Sovyet ordu birlikleri takviye edilirken Ankara’ya karşı 
diplomatik baskılar da arttırılmıştı. Karadeniz ve Çanakkale Boğazlarında değişik 
imtiyazların alınması, Kars ve Ardahan’ın SSCB’ye verilmesine ilişkin Sovyet ta-
lepleri, açık tehdit, şantaj ve diplomatik baskıya dönüşmüştü.21

ABD Başkanı Truman Sovyetlerin İran ve Türkiye’ye, ayrıca Azerbaycan politikası-
nı müzakere etmek amacıyla Dışişleri Bakanı J.Byrnes’le bir araya geldi. Truman 
Sovyetler’le ilgili ortaya çıkan sorunun açığa kavuşturulması için Stalin’e mek-
tup gönderilmesini istedi. Bakanın talimatı gereği 5 Mart’ta J.Byrnes Moskova’ya 
nota gönderdi. Bir gün sonra Washington’un notası Moskova’ya sunuldu. Sov-
yetler Birliği bu notaya resmi yanıt vermedi ve Truman’ı Sovyetler Birliği aley-
hinde gelişen baskıları organize etmekle suçladı. Muhtemelen Sovyetler’in bu 
tepkisi eski İngiliz Başbakanı W.Churchill’in ünlü Fulton ABD Başkanının hazır 
bulunduğu bir ortamda yapmasından ileri geliyordu. Churchill bu konuşmasın-
da birçok önemli noktaya değinmişti. Öncelikle nükleer silah konusunda Batının 
tekelinin korunması gerektiğini vurguluyordu. Churchill’e göre nükleer silahın 
ve bu silahın üretiminde kullanılan malzemenin ABD’nin elinde bulunması as-
lında beşeriyeti rahatlatan bir olguydu. Aynı silah bir komünist rejiminin elinde 
bulunsaydı “insanlara uyumak haram olurdu”. Churchill komünist yayılmacılığına 
karşı İngilizce konuşan ülkelerin öncelikle ABD-Büyük Britanya’nın ittifakının ku-
rulması gerektiğini vurguluyordu. Sovyet Rusya’sının ve onun uluslararası komü-
nist teşkilatının yakın gelecekte ne yapmak istediklerini veya işgal ve mütecaviz 
eğilimlerinin hangi sınırlara ulaşacağını, genel olarak böyle bir sınırın olup olma-
dığını hiç kimse bilmiyordu.22

6 Mart’ta kısa süre önce Baltık Askeri Bölgesi komutanlığı görevinde bulunmuş 
İvan Bagramyan yüksek rütbeli askeri komutanlarla birlikte Tebriz’e girdi.

Ondan sonra Gürcistan resmi bir şekilde Türkiye’nin kuzeydoğu bölgelerine karşı 
talepler ileri sürdü. Bu bölgeler arasında Trabzon körfezi ve Karadeniz kıyıları da 

20	 Cemil	Hasanlı,	(2008),	s.279
21	 Cemil	Hasanlı,	(2008),	s.	280
22	 Cemil	Hasanlı,	(2008),	s.280



247246

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

vardı. Ağır zırhlı araçların hareketiyle eşzamanlı Ankara ve Tahran üzerine baskı-
lar da artarken, Gürcistan, Azerbaycan ve İran Kürdistan’ında ayaklanmalar baş-
latıldı. Ankara üzerindeki diplomatik baskılar son derece sert idi.23

Nisan 1946’da Sovyet basınında “Ermeni Soykırımı”nın 31. Yıldönümü geniş şe-
kilde anıldı. “ermeni halkının haklı talepleri”nin savunulması yönünde kampanya 
başlatıldı. Sovyetler Birliği tarafından “Ermenilerin Türkiye Soykırımı”nın tanın-
ması konusu düşünülmekteydi.

Gerek ermeni diasporası gerekse Ermenistan’daki parti teşkilatında önem-
li bir canlanma görüldü. Söylentilere göre, Stalin Anastas Mikoyan’a ve Georgi 
Malenkov’a savaş sonrası dönemde Türkiye’nin yeniden inşası konusunda öne-
rileri hazırlayarak Tüm Birlik Komünist (Bolşevik) Partisi Prezidyumuna sunmala-
rına ilişkin talimat vermiştir. Kızıl Ordu tarafından “kurtarılacak”  şehirlerde şehir 
ve ilçelerde komünist parti örgütleri başına ermeni vatandaşlar getirilecek ve 
böylece yeni yönetimin omurgası oluşturulacaktı.

ABD Cumhurbaşkanı Truman Amerikan askeri istihbaratından Tebriz’de Kızıl 
Ordu birliklerinin konuşlandırılması sürecinin başlatıldığına ve Sovyet orduları-
nın Türkiye sınırına doğru hareket ettiğine dair bilgi aldı. Sanayi işletmelerinde, 
ulaştırma ve iletişim tesislerinde Ermenilerin yıkıcı aktivitelerinin artması yönün-
de bir yoğunluk gözlemlenmeye başladı.

İkinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere, Almanya ve SSCB’nin eylemlerine göz yu-
marak onların iştahlarını kabartıyordu. Ama İkinci Dünya Savaşı iyi bir tecrübe 
oldu. 5 Mart 1946’da Churchill Fulton’da ünlü konuşmasını yaparak bir soğuk sa-
vaş döneminin başladığını ilan etti24.

Bu konuşmasında Türkiye ile ilgili tek kelime bile söylenmezken üstünkörü bir 
şekilde Yunanistan’ın ismi zikredilmiştir. Ama konuşmanın ana düşüncesi belliy-
di: “Hastalığı tedavi etmektense onu önlemek daha iyidir»25. 

1946 yılı yazında Yakın ve Ortadoğu’da Sovyet yayılmacılığının gerçek bir teh-
dit haline geldiğini gören ABD istihbaratı bu konudaki raporlarını Beyaz Saray’a 
sundu. Birleşik istihbarat teşkilatının 23 Temmuz 1946’da “SSCB’nin Dış ve Askeri 
Politikası” konusunda hazırladığı gizli raporda Sovyetler Birliği’nin, Yunanistan, 
Türkiye ve İran’da “dost” hükümetler kurarak buraları kendi güvenlik bölgelerine 
dahil etmek istediği yazılmıştı. Mahalli koşullar bu planları uygulamak açısından 
elverişli olsa da Büyük Britanya ve ABD’nin tepkilerini almamak için SSCB açık fa-
aliyet gösteremiyordu.26 CIA tarafından Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu politikası 

23	 Demirci	E.A.	Krımskaya Natsiya: vımıslı i realnostu,	Simferopol:	KRP,	“İzdatelstvo	“Krımuçpedgiz”,	201,	
s.242

24	 Azerbaycan	Sovyet	Ansiklopedisi,	“Churchill”	maddesi,	X.cilt,	Bakü,	(1987),	s.379
25 Fultonskaya Rech Cherchilya, www.coldwar.ru/churchill/fulton.php,	erişim	tarihi	23.11.2012
26	 CIG,	Office	of	Rescarch	and	evalution,	ORE	1,	“Soviet	Foreign	and	Military	Policy”,	23	Temmuz,	1946,	

s.66;	Cemil	Hasanlı,	2008,	s.305

şu şekilde değerlendirilmekteydi: “Ortadoğu bölgesi Sovyetler Birliği’nin geniş-
lemesi için çekici bir bölge sayılabilir. Bunun nedeni olarak söz konusu bölgenin 
Sovyetler Birliği’ne yakınlığı ve diğer büyük devletlerden uzaklığı, Türkiye hariç 
bölgesel hükümetlerin zayıf ve istikrarsız oldukları, birçok mahalli çatışmaların 
ve etnik azınlıkların hoşnutsuzlukları gösterilebilir. Bunun dışında söz konusu 
bölge Sovyet sanayinin Avrupa sınırlarından diğer yerlere taşınması ve hala gü-
neyden hava saldırısına maruz kalabilecek bölgelerin bulunması, ayrıca Bakü 
petrolünün Sovyet ekonomisi için yaşamsal öneme haiz olması açısından Sov-
yetler Birliği için Doğu Avrupa’dan daha fazla stratejik ilgi alanına girmektedir. 
Bununla birlikte SSCB ve Büyük Britanya’nın ezeli çıkarları Ortadoğu’da çatışıyor 
ve sonuç itibariyle bu bölgede çatışma çıkma ihtimali fazladır. Buna göre de Sov-
yetlerin bölge politikası titizlikle ve sürekli bir şekilde izlenmelidir.”27  

ABD ve İngiltere yeni Münhen yoluyla gitmediler ve Stalin’in uyarılarını kabul 
ettiler. Türkiye’nin kendisi de çok sağlam bir tutum sergiledi. Sadece o zaman 
Sovyet yönetimi “Güneye Sıçrayış”ın yeni bir “Fin Savaşı” doğuracağını anlamış 
oldu. Dağlık rölyefte askeri operasyonlar yapılması oldukça zor olacaktı. Diğer 
taraftan Japonya üzerinde yeni bir silahı – nükleer bombayı deneyen ABD ve 
İngiltere’nin kararlılık ve dayanışma içinde olduğu açık şekilde görüldü.  Bu ör-
nek o kadar inandırıcıydı ki, Stalin orduları Türkiye’ye sokma isteğinden vazgeçti. 
Üçüncü Dünya Savaşı başlamadı, ama Soğuk Savaş başladı.

Sonuç  

“Güneye Sıçrayış” stratejisi düşünülmüş bir strateji olarak görülse de, o dönemde 
SSCB’nin eylemlerinde çok sayıda düşünülmemiş ve mantık dışı hareketler de 
görmekteyiz.  1944 yılında Bulgar, Ermeni, Yunanları Kırım’dan sürdüler.  Ama 
1946 yılında Sovyetler Birliği o halkların “ezilen” ve “sömürülen” halklar olarak 
Türk egemenliğinden ve diğerlerin hegemonyasından kurtarılması gerektiğini 
diyordu.  İngiltere, Amerika, aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan yakın geçmiş-
te Hitler’e ve Stalin’e tavizde bulunmanın başarısız deneyimlerini göz önünde 
bulundurarak inanılmaz bir istikrar gösterdiler. ABD’nin nükleer silah edindiğini 
dikkate alan SSCB yönetimi az da olsa gerçekleri dikkate alarak eski müttefikle-
riyle savaş başlatmamaya karar verdi. Böyle bir savaşın başlaması üçüncü dünya 
savaşının doğması demekti.

Komünist propagandasının etkisi altına olan Sovyet insanının büyük çoğunluğu 
hiçbir şey anlamadılar. Sovyet subayları arasında şöyle söylentiler dolaşmaktay-
dı: 1945 yılı Mayıs ayında Nesy nehrinde durmak yanlış bir hareketti, Jukov’un 
Atlantik’e kadar devam etmesi gerekiyordu. 

“Güneye Sıçrayış” planından vazgeçilmesi ve “Soğuk Savaş”ın başlamasıyla 
Türkiye’ye karşı seferber edilmiş ordular da tasfiye edildi. Sovyet basını, Türkiye 

27	 Cemil	Hasanlı,	(2008),	s.306
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1*2*

*	 Bu	çalışma,	doktora	tezimde	yer	alan	bazı	temel	savların	kısa	ve	gözden	geçirilmiş	halidir:	Canar,	Burçin,	
(2012),	Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz (1991-2011),	Ankara	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü.

*		 Çankırı	Karatekin	Üniversitesi,	Türkiye.

konusunu tamamen unuttu.  Dikkat çeken bir olay da o yılda aniden bu şarkının 
ortaya çıkması oldu: 

«Bana Türk kıyısı ve Afrika gerekmez». Afrika’dan vazgeçmekte bir kadar acele et-
mişlerdi. Stalin’in ölümünden sonra SSCB’de siyasi iktidarın değişmesiyle Afrika 
konusu yeniden gündeme geldi.
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KARADENİZ BÖLGESİNDE 
TÜRK-RUS İŞBİRLİĞİ*

Soğuk Savaş sonrasında Karadeniz bölgesi uluslararası etki mücadelesine sahne 
olmaktadır. Bölge, hem Avrupa-Atlantik güçleri (ABD ve AB) hem de bölgesel 
güçler (Rusya ve Türkiye) için stratejik önemdedir.

 “Büyük Satranç Tahtası”, “Genişletilmiş Karadeniz” ve Amerikan strateji belgele-
riyle ilan edilen Karadeniz bölgesi için Avrupa-Atlantik stratejisinin esas mese-
lelerinden biri “düşman bir bölgesel koalisyonun ortaya çıkması”nı önlemektir.  
Bu çalışma, “düşman bölgesel koalisyon” ifadesi ile, stratejik öneme sahip bölge-
lerde Batı girişimlerini engelleyen koalisyonların kastedildiğini savunmaktadır. 
Karadeniz bölgesinde Türk-Rus işbirliği böyle bir koalisyonu temsil etmektedir. 
Bu nedenle, Avrupa-Atlantik stratejisinin esas meselelerinden biri “(...) Türkiye ve 
Rusya ile başetmek”tir.  

Bu çalışma, Karadeniz’de Türk-Rus işbirliğinin nedenlerini ve bu işbirliğinin böl-
gedeki Avrupa-Atlantik varlığına olan etkisini incelemeyi hedeflemektedir. Bu 
amaçla, Avrupa-Atlantik stratejisi ve Türkiye ile Rusya’nın Karadeniz politikaları 
ele alınacaktır.   

Anahtar kelimeler: Karadeniz Bölgesi, Etki Mücadelesi, Avrupa-Atlantik Stratejisi, 
Rusya, Türkiye
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Giriş

Soğuk Savaş sonrasında Karadeniz, KEİÖ’nün kurulmasıyla jeopolitik bir bölge-
ye dönüştü.1 Bölge sadece altı kıyıdaş devleti (Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, 
Rusya, Türkiye ve Ukrayna) değil, aynı zamanda altı komşu devleti (Arnavutluk, 
Ermenistan, Azerbaycan, Yunanistan, Moldova ve Sırbistan) kapsamaktadır.2 Do-
layısıyla, Karadeniz Balkanlar ve Güney Kafkasya’nın kesişme noktasıdır. 
 
SSCB’nin dağılmasının ardından Karadeniz bölgesi uluslararası güç mücadele-
sine sahne olmaktadır. ABD’nin ve Rusya’nın Karadeniz’i kendi “yaşamsal çıkar” 
bölgesi olarak ilan etmeleri; NATO’nun ve AB’nin Karadeniz’e doğru genişlemesi; 
İttifak’ın ve Birlik’in bölge ülkeleriyle işbirliği; “renkli devrimler”in ilk örneklerinin 
iki Karadeniz ülkesi Gürcistan ve Ukrayna’da görülmesi; Ağustos 2008 Rus-Gürcü 
çatışması bu mücadelenin parçalarıdır. Bu bölge hem Avrupa-Atlantik (ABD ve 
AB) hem de bölgesel güçler (Rusya ve Türkiye) için stratejik önemdedir. 

 “Büyük Satranç Tahtası”, “Genişletilmiş Karadeniz” ve Amerikan strateji belgeleri 
tarafından ilan edilen Karadeniz bölgesi için Avrupa-Atlantik stratejisinin temel 
meselelerinden biri, bölgedeki Batı girişimlerine engel olabilecek koalisyonları 
önlemektir. Bu çalışma, Karadeniz bölgesindeki Türk-Rus işbirliğinin böyle bir 
koalisyonu temsil ettiğini ileri sürmektedir.

Bu çalışma, Karadeniz’de Türk-Rus işbirliğinin nedenlerini ve bu işbirliğinin bölge-
deki Avrupa-Atlantik varlığına olan etkisini incelemeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, 
Avrupa-Atlantik stratejisi ve Türkiye ile Rusya’nın Karadeniz politikaları ele alınacaktır.   

Karadeniz Bölgesi için Avrupa-Atlantik Stratejisi

Soğuk Savaş sonrasında, Amerikan üstünlüğünün ve gücünün/liderliğinin “ge-
rekliliği” çeşitli ABD ulusal güvenlik strateji belgeleri aracılığıyla ilan edilmiştir. 
Örneğin, 1991 stratejisiyle yeni güç merkezlerinin ortaya çıkmasına rağmen, 
ABD “gerçek anlamda küresel gücü, erişimi ve etkisi olan tek devlet” şeklinde 
tanımlanmıştır.3 Ardından, 1996 stratejisi “ABD’nin dünya liderliğinin ‘daha önce 
hiç olmadığı kadar önemli’ olduğu”nu öne sürmüştür.4 Ayrıca, 2006 stratejisi 
ABD’nin “liderliğe devam etmesinin zorunluluğu”nu vurgulamış;5 2010 strate-
jisi de “21. yüzyılın sorunlarıyla başedebilmek için” ABD’nin “gücü ve etkisi”nin 
önemli olduğunun altını çizmiştir.6

1	 Karadeniz	Ekonomik	İşbirliği	Örgütü	(KEİÖ).	Bkz.:	Aydın,	Mustafa,	(2005),	“Regional	Cooperation	in	the	
Black	Sea	and	the	Role	of	Institutions”,	Perceptions,	C.10,	S.3,	s.	60.

2	 http://www.bsec-organization.org  (erişim	tarihi	16.04.2011).
3	 “National	Security	Strategy	of	the	United	States	(1991)”,	http://www.fas.org/man/docs/918015-nss.htm (eri-

şim	tarihi	21.	03.	2006).
4 “National	 Security	Strategy	 of	 the	United	States	 (1996)”,	 http://www.fas.org/spp/military/docops/nation-

al/1996stra.htm (erişim	tarihi	21.03.2006).
5	 “National	Security	Strategy	of	the	United	States	(2006)”,		http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nssall.

html (erişim	tarihi	28.04.	2007).
6	 “National	Security	Strategy	of	the	United	States	(2010)”,	http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2010/nssall.

html (erişim	tarihi	06.09.	2010).

Soğuk Savaş sonrasında, tüm bu belgeler aracılığıyla Amerikan üstünlüğünün 
“gerekliliği”ni/“önemi”ni vurgulayan ABD, hegemonyasını sürdürme politika-
sı izlemektedir. Bu amaçla Amerikan stratejisi, olası rakiplerin gerçek rakiplere 
dönüşmesini önlemeye yöneliktir.7 Bu nedenle Washington, “önemli bölgelerin 
ABD’ye düşman bir gücün egemenliğinde olmadığı bir dünya” arayışındadır.8 Bir 
gücü düşman yapansa aslında, o gücün stratejik açıdan önemli bölgelerde Ame-
rikan varlığını/etkisini önleme olasılığıdır. 1990’ların ikinci yarısından itibaren, 
Karadeniz bölgesi “Amerikan çıkarları açısından çok önemli”dir.9 Bu çerçevede, 
ABD Karadeniz bölgesinde Rus hakimiyetini/etkisini önleme politikası izlemek-
tedir.

Rakip bir gücün yükselişini önlemenin yanı sıra, “ABD yaşamsal çıkarları” “düş-
man bir bölgesel koalisyonun ortaya çıkmasının engellenmesi”ni de kapsamak-
tadır.10  Bir koalisyonu “düşman” yapansa, o koalisyonun stratejik açıdan önemli 
bölgelerde Amerikan girişimlerini önleme olasılığıdır.

1990’lar ve 2000’ler boyunca, Washington’un hegemon bir gücün ya da ABD 
karşıtı bölgesel koalisyonların ortaya çıkışını önleme hedefleri, ABD yönetimin-
de görev almış kişilerce kaleme alınan bazı tezler/projelerle de vurgulanmıştır. 
Örneğin, Brzezinski’nin “Büyük Satranç Tahtası”nın esas meselesi “hiçbir devlet 
ya da devletler birleşiminin Amerika Birleşik Devletleri’ni Avrasya’dan atma gü-
cünü elde etmemesini sağlamaktır.”11 Bu kitabın ana meselelerinden biri, “hangi 
yeni Avrasya koalisyonları olasıdır, hangileri ABD çıkarları için en tehlikeli olabilir 
ve bunların önüne geçmek için ne yapılabilir?” sorusudur. Brzezinski’ye göre, “en 
tehlikeli senaryo Çin, Rusya ve belki de İran’ın büyük bir koalisyonu”dur.12 ABD’li 
diplomat Richard Holbrooke’a göre ise, Türk-Rus yakınlaşması Washington için 
“büyük bir tehlike”dir.13 

Özellikle Türk-Rus işbirliği Batı’nın dikkatini çekmektedir. Karadeniz için Av-
rupa-Atlantik stratejisi açısından Türkiye, bölgede “Batı politikalarına uygun 
hareket etmesi gereken” önemli bir ülkedir.  Brzezinski’ye göre, “Amerika, is-
tikrarlı ve bağımsız bir Güney Kafkasya ile Merkezi Asya’yı teşvik etmek için, 

7	 Örneğin,	1992	tarihli	Savunma	Planlaması	Rehberi,	ABD	hegemonyasına	karşı	bir	rakibin	ortaya	çıkmasını	
engellemek	için	“askeri	müdahale	çağrısı”	yapmakta;	2002	tarihli	Ulusal	Güvenlik	Stratejisi	de	ABD’nin	
“temel	hedefinin	rakip	büyük	bir	gücün	ortaya	çıkmasının	engellenmesi	olduğunu	açıkça	söylemektedir.”	
Bkz.:	Klare,	Michael,	(2003),	“The	New	Geopolitics”,	Monthly Review,	C.	55,	S.	3,	s.	53.

8 “A	National	Security	Strategy	for	a	New	Century (1997)”,	http://www.fas.org/man/docs/strategy97.htm (eri-
şim	tarihi	01.02.	2005).

9	 Karadeniz	bölgesi,	1997	belgesinde	Amerikan	çıkarları	açısından	çok	önemli	olarak	nitelendirilen	yeni	ba-
ğımsız	 devletlerin	 yer	 aldığı	 coğrafyanın	 bir	 parçasıdır.	 Bkz.:	 “A	National	 Security	 Strategy	 for	 a	New	
Century (1997)”.

10	 “Quadrennial	Defense	Review	(1997)”,	http://www.fas.org/man/docs (erişim	tarihi	21.03.2006).
11	 Bu	kitabın	yazarı	Brzezinski, eski	ulusal	güvenlik	danışmanıydı.	Bkz.:	Brzezinski,	Zbigniew,	“The	Grand	

Chessboard:	American	Primacy	and	Its	Geostrategic	Imperatives”,	http://www.takeoverworld.info/Grand_
Chessboard.pdf (erişim	tarihi	09.04.	2011).

12	 Brzezinski,	Zbigniew,	 (1997),	 “The	Grand	Chessboard:	American	Primacy	 and	 Its	Geostrategic	 Impera-
tives”.

13	 Zabcı,	Filiz	Çulha,	 (2005),	 “Sömürge	Tipi	 ‘Demokrasi’	 ve	Genişletilmiş	Ortadoğu	Projesi”,	Mülkiye,	C.	
XXIX,	S.	246,	s.	242.
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Türkiye’yi yabancılaştırmamak konusunda dikkatli olmalıdır.”14 “Büyük Satranç 
Tahtası” gibi, Amerikan strateji belgeleriyle örtüşen ve örneğin Dışişleri Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlenen ya da Savunma Bakanlığı’nda 
çalışmış kişilerce kaleme alınan “Genişletilmiş Karadeniz Projesi/Stratejisi” açı-
sından da Türkiye önemlidir.15  Asmus’a göre, Karadeniz bölgesi için Avrupa-At-
lantik stratejisi çerçevesinde Türkiye’nin “anahtar bir rolü” vardır ve “Ankara’nın, 
Brüksel’in ve Washington’un Moskova’ya yönelik bir strateji üzerinde anlaşmaları 
gerekecektir.”16 Başka bir deyişle, Ankara Batı’yla birlikte çalışmalıdır. Dolayısıyla 
Türk-Rus işbirliği Avrupa-Atlantik stratejisi açısından bir “sorun”dur. Batı’yı “en çok 
kaygılandıran”17 Türk-Rus uzlaşmasının bölgedeki “Amerikan etkinliğini engel-
leyebilecek” olmasıdır.18 Gerçekten de Ankara ve Moskova, 2006’da “NATO’nun 
Aktif Çaba Operasyonu’nun Karadeniz’e genişletilmesi yönündeki Amerikan tek-
lifini ortaklaşa veto ettiklerinde”19 bölgedeki Batı girişimlerini engellemişlerdir.

NATO’nun ve AB’nin, Karadeniz bölgesinde Rus hakimiyetinin önlenmesini ve 
ABD/Batı etkinliğinin sağlanmasını hedefleyen Avrupa-Atlantik stratejisinde 
merkezi bir rolü vardır. Özellikle NATO’nun genişlemesi, “Amerikan üstünlü-
ğünün devamında önemli bir adımdır.”20 Üyelik ya da işbirliği yoluyla İttifak ve 
Birlik, bölge ülkelerinin Batı’ya “eklemlenmesi”nde21 kritik rol oynamışlardır. Do-
layısıyla, “gerçek bölgesel güvenlik” açısından NATO’nun önemi “genişletilmiş 
Karadeniz” stratejisi tarafından vurgulanmıştır. 22  Aynı zamanda, “NATO’nun ve 
AB’nin bölgeye sunacaklarının yerine geçecek” bir oluşumun olmadığının altı 
çizilmiştir.23 Ayrıca, “arkaik Montrö Sözleşmesi”nin “gözden geçirilmesi”24 ya da 
“ortadan kaldırılması”nın “gerekliliği”ne değinilmiştir.25 Washington yönetimi 
Sözleşme’ye “tamamen uyduğu”nu vurgulasa da “ABD’ye göre, Karadeniz’in de 
dahil olduğu Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenliği asıl sağlayan ve sağlayacak 

14	 Brzezinski,	Zbigniew,	(1997),	“The	Grand	Chessboard:	American	Primacy	and	Its	Geostrategic	Imperatives”.
15	 “Genişletilmiş	Karadeniz	Stratejisi’ne	katkıda	bulunanlar	için	bkz.:	Asmus,	Ronald	D.,	(ed.),	(2006),	Next 

Steps in Forging a Euroatlantic Strategy for the Wider Black Sea,	Washington,	the	German	Marshall	Fund	
of	the	United	States,	s.	249-253.

16	 Asmus,	Ronald	D.,	(2006),	“Next	Steps	in	Forging	a	Euroatlantic	Strategy	for	the	Wider	Black	Sea,”	Asmus,	
Ronald	D.,	(ed.),	s.	25,	26.

17 Jackson,	Bruce	Pitcairn,	“The	Future	of	Democracy	in	the	Black	Sea	Region”,	www.esiweb.org/pdf/esi_tur-
key_tpq_id_27.pdf (erişim	tarihi	16.12.2007).

18 Cohen,	Ariel	 and	 Conway	 Irwin,	 (2006),	 “U.S.	 Strategy	 in	 the	 Black	 Sea	 Region”,	 www.heritage.org/
research/RussiaandEurasia/bg1990.cfm (erişim	tarihi	28.09.2010).

19	 Cohen,	Ariel	and	Conway	Irwin,	(2006),	“U.S.	Strategy	in	the	Black	Sea	Region”.
20 “Project	for	the	New	American	Century”,	http://www.newamericancentury.org/nato-19971008.htm (erişim	

tarihi	17.10.2010).	
21	 Geoana,	Mircea,	 (2004),	Preface	 to	A New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region,	Ronald	D.	

Asmus,	Konstantin	Dimitrov,	Joerg	Forbrig	(eds.),	Washington,	the	German	Marshall	Fund	of	the	United	
States,	s.	7.

22	 Simon,	Jeffrey,	(2006),	“Black	Sea	Regional	Security	Cooperation:	Building	Bridges	and	Barriers”,	Asmus,	
Ronald	D.,	(ed.),	s.	96.

23	 Celac,	Sergiu,	(2006),	“The	Regional	Ownership	Conundrum:	The	Case	of	the	Organization	of	the	Black	Sea	
Economic	Cooperation”,	Asmus,	Ronald	D.,	(ed.),	s.	215.	

24	 Simon,	Jeffrey,	(2006),	“Black	Sea	Regional	Security	Cooperation:	Building	Bridges	and	Barriers,”	Asmus,	
Ronald	D.,	(ed.),	s.	86.

25	 Jackson,	Bruce	Pitcairn,	“The	Future	of	Democracy	in	the	Black	Sea	Region”.

olan NATO’dur.”26 Bu çerçevede, bölgedeki Türk-Rus işbirliğinin bir parçası olan 
Montrö Sözleşmesi, KEİÖ, BLACKSEAFOR (Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Gücü) 
ve Karadeniz Uyumu “Karadeniz’i Türk-Rus gölü olarak tutma çabaları” olarak ni-
telendirilmektedir. Dolayısıyla, Avrupa-Atlantik stratejisinin önemli meselelerin-
den biri “Türkiye ve Rusya’yla başetmektir.”27 

Rusya ve Türkiye’nin Karadeniz Politikaları

“Yakın çevre”sinde Karadeniz’i “jeopolitik bir öncelik”28 olarak nitelendiren 
Rusya’nın stratejisi bölgede kendi etkisini sürdürmeye yöneliktir. Moskova don-
muş çatışmalar, askeri üsler aracılığıyla ve bölge ülkelerinin Rus enerji kaynak-
larına olan bağımlılığını kullanarak Karadeniz bölgesinde kendi denetimini sür-
dürmeye çalışmaktadır. Aslında Rusya, Ağustos 2008 çatışmasından bu yana Ka-
radeniz’deki etkisini arttırmıştır. Ayrıca, bölgedeki Batı etkinliğine engel olmak 
için Türkiye’yle yakın ilişkiler geliştirmiştir.29 Montrö Sözleşmesi’ne önem veren 
Türkiye’nin Karadeniz stratejisinin temeli de bölgede Rusya’yla işbirliği yapmaktır.

Bu çerçevede, Türkiye ve Rusya özellikle 2000’lerde ikili ilişkilerini geliştirmişler-
dir. Kasım 2001’den itibaren Ankara ve Moskova bölgede çok boyutlu ortaklığa 
geçmiş ve KEİÖ ile BLACKSEAFOR’un önemini belirtmişlerdir.30 Ayrıca, Türkiye 
ve Rusya Montrö Sözleşmesi’ne olan bağlılıklarını, bölge devletleri arasındaki 
işbirliğinin güçlendirilmesini desteklediklerini vurgulamışlardır.31 Sonuç olarak, 
NATO’ya merkezi bir rol veren Karadeniz bölgesi için Avrupa-Atlantik stratejisi-
nin aksine, Rusya ve Türkiye KEİÖ, BLACKSEAFOR ve Karadeniz Uyum Harekatı 
gibi bölgesel işbirliği girişimlerine önem vermektedirler. 

Soğuk Savaş sonrasında Rusya, çok kutuplu dünyayı hedefleyen bir dış politika 
izlemektedir. Çok kutupluluk hedefi, çok boyutlu dış politikayı gerekli kılmak-
tadır.32 Bu çerçevede Moskova, özellikle Putin yönetimiyle uluslararası sistemin 
diğer tüm aktörleriyle işbirliği yapmaktadır.33 Rusya’nın NATO’yla ve AB’yle iliş-
kileri çok kutupluluğu hedefleyen çok boyutlu dış politikasının bir parçasıdır. 

26	 Wilson,	Ross,	(2006),	“U.S.	Policy	in	the	Black	Sea	Region”,	http://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_
id_58.pdf (erişim	tarihi	17.10.2010).

27	 Simon,	Jeffrey,	(2006),	s.	86,	87,	97.
28	 Kovalsky,	Nikolai,	(2001),	“Russia	and	the	Black	Sea	Realities”,	Tunç	Aybak	(ed.),	Politics of the Black Sea: 

Dynamics of Cooperation and Conflict,	London,	Tauris,	s.	163.
29	 Bkz.:	 Canar,	 Burçin,	 (2012),	 “The	 ‘Russian	 Question”	 and	 Moscow’s	 Strategy	 Toward	 the	 Black	 Sea	

Region”,		III. BlueBlackSea International Congress,	Sakarya	University.
30	 Türkiye	 ve	 Rusya	 Kasım	 2001’de	Avrasya	 İşbirliği	 Eylem	 Planı’nı	 imzaladılar.	 “Türkiye	 Cumhuriyeti	

ile	 Rusya	 Federasyonu	 Arasında	 Avrasya	 İşbirliği	 Eylem	 Planı	 (İki	 Taraflı	 İşbirliğinden	 Çok	 Boyutlu	
Ortaklığa),”	(2001),	Perspektif,	C. 6,	S.	29,	s.	8.

31 Türkiye’nin	 ve	Rusya’nın	 2004’te	 ve	 2009’da	 imzaladıkları	Ortak	Deklarasyonlar:	 “Rusya	Federasyonu	
ile	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Arasında	 Dostluğun	 ve	 Çok	 Boyutlu	 Ortaklığın	 Derinleştirilmesine	 İlişkin	
Ortak	Deklarasyon”,	 (2004),	 http://www.turkey.mid.ru/text_t73.html	 (erişim	 tarihi	 19.11.2005);	 “Türkiye	
Cumhuriyeti	ile	Rusya	Federasyonu	Arasındaki	İlişkilerin	Yeni	Bir	Aşamaya	Doğru	İlerlemesi	ve	Dostluğun	
ve	 Çok	Boyutlu	Ortaklığın	Daha	 da	Derinleştirilmesine	 İlişkin	Ortak	Deklarasyon,	Moskova,	 13	 Şubat	
2009,”	http://www.mfa.gov.tr	(erişim	tarihi	27.02.2012).

32	 Yapıcı,	Utku,	(2004),	Orta Asya ve Kafkasya,	İstanbul,	Otopsi,	s.	116.
33	 Tellal,	Erel,	(2005),	Rusya Federasyonu,	SBF	yayımlanmamış	ders	notu,	s.	10.
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*		 This	contribution	is	a	short	and	revised	version	of	some	of	the	main	arguments	of		my	doctoral	dissertation:	
Canar,	 Burçin,	 (2012),	 Soğuk	 Savaş	 Sonrasında	 Karadeniz	 (1991-2011),	 Ankara	 Üniversitesi	 Sosyal	
Bilimler	Enstitüsü.

*		 Çankırı	Karatekin	University,	Turkey.

Dolayısıyla Moskova, çeşitli konularda NATO ve AB’yle işbirliği yapmaktadır. Öte 
yandan, Rusya AB’nin bazı girişimlerine34 özellikle de NATO’nun Karadeniz’e ge-
nişlemesine karşı çıkmaktadır.35 Bu çerçevede Rusya, Karadeniz’deki Batı etkinli-
ğini azaltmak için bölge devletleri arasında işbirliğini savunmaktadır.   

NATO üyesi ve AB’ye aday bir ülke olan Türkiye bölge ülkeleriyle Batı arasında 
yakın ilişkilerin gelişmesini desteklemektedir. Öte yandan, Türkiye’nin Karadeniz 
politikası Montrö Sözleşmesi’ne dayanmaktadır. Ankara, Sözleşme’yi ihlal ede-
cek ya da ona zarar verecek girişimlere karşı çıkmaktadır. Bu nedenle, özellikle 
Karadeniz güvenliği açısından Türkiye bölge devletleri arasında işbirliğini savun-
maktadır. 
  
Sonuç

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından eski Sovyet coğrafyasında uluslararası 
güç ve etki mücadelesi başladı. ABD hegemonyasına karşı olası rakiplerin yer 
aldığı Karadeniz, 1990’ların ikinci yarısında uluslararası sistemde üstünlüğünün 
devamını hedefleyen ABD için “yaşamsal çıkarları”nın olduğu bir bölgeye dö-
nüştü. Bu çerçevede Washington, bölgedeki varlığını arttırarak kendisine karşı 
bir rakibin ortaya çıkmasını önlemeyi hedefledi. Olası bir meydan okuyucuyu 
caydırmanın yanı sıra, Amerikan/Batı girişimlerini güçleştirebilecek bölgesel 
bir koalisyonu engellemek de Washington için önemliydi. Bölgeye yönelik Av-
rupa-Atlantik stratejisinin bu hedefleri Amerikan strateji belgeleri, “Büyük Sat-
ranç Tahtası” ve “Genişletilmiş Karadeniz” aracılığıyla açıklanmıştır. Bu çerçevede 
Türk-Rus işbirliği, Karadeniz’e Batı etkinliğini yaymayı amaçlayan Avrupa-Atlan-
tik stratejisi açısından bir “sorun” haline gelmiştir. Özellikle güvenlik açısından, 
bölge devletleri arasında işbirliğine yönelik Türk-Rus yaklaşımı, bölgedeki Batı 
girişimlerini engellemektedir.

34	 Moskova,	 Doğu	 Ortaklığı’nı	 “AB’nin	 etkinliğini	 yayma	 girişimi”	 olarak	 nitelendirmiştir.	 Bkz.:	 Pop,	
Valentina,	(2009),	“EU	Expanding	Its	‘Sphere	of	Influence’	Russia	Says”,	http://euobserver.com/24/27827 
(erişim	tarihi	23.09.2011).

35	 Rusya’ya	göre,	NATO	genişlemesi	Avrupa’da	“yeni	bölünme	çizgileri”ne	yol	açmaktadır.	Rusya	özellikle	iki	
Karadeniz	ülkesi	olan	Ukrayna’nın	ve	Gürcistan’ın	olası	NATO	üyeliklerine	karşı	çıkmaktadır.	Bkz.:	“The	
Foreign	Policy	Concept	of	the	Russian	Federation	(2008)”,	http://www.mid.ru (erişim	tarihi	15.09.2008).	

Asst. Prof. Dr. Burçin CANAR**

TURKISH-RUSSIAN COOPERATION IN 
THE BLACK SEA REGION*

In the post-Cold War era, the Black Sea region is the scene of the international 
struggle for influence. The region is of strategic importance both to the 
Euroatlantic powers (the US and the EU) and regional powers (Russia and Turkey).

One of the main issues of the Euroatlantic strategy for the Black Sea region, 
declared by “the Grand Chessboard”, “the Wider Black Sea” and the American 
strategy documents, is to prevent “the emergence of a hostile regional coalition 
(...)”.  This paper argues that the term “hostile regional coalition” refers to those 
that obstruct Western initiatives in strategically important regions. Turkish-
Russian cooperation in the Black Sea region represents such a coalition. 
Therefore, one of the main issues of the Euroatlantic strategy is “(...) dealing with 
Turkey and Russia (...)”. 

This paper aims to analyze the reasons for Turkish-Russian cooperation in the 
Black Sea and the effect of this cooperation on the Euroatlantic presence in the 
region. To this end, the Euroatlantic strategy and the Black Sea policies of Turkey 
and Russia will be discussed.

Keywords: The Black Sea Region, Struggle for Influence,  the Euroatlantic Strategy, 
Russia, Turkey
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Introduction

In the post-Cold War era, the Black Sea turned into a geopolitical region with the 
establishment of the Organization of the BSEC.1 The region includes not only the six 
littoral states (Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Turkey and Ukraine) but also six 
neighbouring states (Albania, Armenia, Azerbaijan, Greece, Moldova and Serbia).2 
Hence, the Black Sea is a junction of the Balkans and the Southern Caucasus.

The Black Sea region has been the scene of the international struggle for influence 
since the collapse of the USSR. Declarations of the US and Russia, that they 
consider the Black Sea a region of their own “vital interests”; enlargements of 
NATO and the EU toward the Black Sea; the Alliance’s and the Union’s cooperation 
with the regional countries; first examples of “color revolutions” in the two Black 
Sea countries, namely Georgia and Ukraine; Russian-Georgian conflict of August 
2008 are all parts of the struggle. The region is of strategic importance both to the 
Euroatlantic (the U.S. and the EU) and regional powers (Russia and Turkey).

One of the main issues of the Euroatlantic strategy for the Black Sea region, 
declared by “the Grand Chessboard”, “the Wider Black Sea” and the American 
strategy documents, is to prevent coalitions that could obstruct Western 
initiatives in the region. This paper argues that Turkish-Russian cooperation in 
the Black Sea region represents such a coalition.

This paper aims to analyze the reasons for Turkish-Russian cooperation in the 
Black Sea and the effect of this cooperation on the Euroatlantic presence in the 
region. To this end, the Euroatlantic strategy and the Black Sea policies of Russia 
and Turkey will be discussed.

The Euroatlantic Strategy for the Black Sea Region

In the post-Cold War era, American primacy and the “necessity” of its strength/
leadership have been proclaimed by various national security strategy 
documents of the United States. For instance, through the strategy of 1991, 
“despite the emergence of new power centers”, USA has been defined as “the 
only state with truly global strength, reach and influence (...).”3 Then, the strategy 
of 1996 has argued that “American leadership and engagement in the world has 
never been more important.”4 Furthermore, the strategy of 2006 has stressed 
that “America must continue to lead”.5 Finally, the strategy of 2010 has also 

1	 Organization	 of	 the	 Black	 Sea	 Economic	 Cooperation	 (BSEC).	 See	Aydın,	Mustafa,	 (2005),	 “Regional	
Cooperation	in	the	Black	Sea	and	the	Role	of	Institutions”,	Perceptions,	C.10,	S.3,	s.	60.

2	 http://www.bsec-organization.org		(accessed	on	16.04.2011).
3	 “National	 Security	 Strategy	 of	 the	 United	 States	 (1991)”,	 http://www.fas.org/man/docs/918015-nss.htm 

(accessed	on	21.	03.	2006).
4	 “National	 Security	 Strategy	 of	 the	 United	 States	 (1996)”,	 http://www.fas.org/spp/military/docops/

national/1996stra.htm	(accessed	on	21.03.2006).
5	 “National	Security	Strategy	of	the	United	States	(2006)”,		http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nssall.

html	(accessed	on	28.04.	2007).

underlined the importance of “American strength and influence” in terms of 
“overcoming the challenges of the 21st century.”6

In the post-Cold War era, stressing the “necessity”/“importance” of American 
superiority through all of these documents, USA has been pursuing a policy 
of maintaining its hegemony. To this end, U.S. strategy has been intended for 
preventing its potential rivals to become real ones.7 Therefore, Washington has 
been seeking “a world in which no critical region is dominated by a power hostile 
to the United States (...).”8 What makes a power “hostile” is actually its potential 
to prevent U.S. presence/influence in strategically important regions. Since 
the second half of 1990s, the Black Sea region has been “especially important 
to American interests”.9 In this context, U.S. has been pursuing a policy of 
preventing Russian dominance/influence in the Black Sea region.

Besides preventing the rise of a rival power, “U.S. vital interests” have been 
including “preventing the emergence of a hostile regional coalition (...)”.10 
What makes a coalition “hostile” is, its potential of obstructing U.S. initiatives in 
strategically important regions. Turkish-Russian cooperation in the Black Sea 
region represents such a coalition.

Throughout 1990s and 2000s, Washington’s objectives of preventing the rise of a 
hegemon or anti-US regional coalitions have also been stressed by some thesis/
projects that were written by those who assumed duties in U.S. government. 
For instance, the main issue of Brzezinski’s “the Grand Chessboard” is “to make 
certain that no state or combination of states gains the capacity to expel the 
United States from Eurasia”.11 One of the main questions of the book is “what 
new Eurasian coalitions are possible, which might be most dangerous to U.S. 
interests, and what needs to be done to preclude them?” According to Brzezinski 
“the most dangerous scenario would be a grand coalition of China, Russia and 
perhaps Iran (...)12 From U.S. diplomat Richard Holbrooke’s point of view, Turkish-
Russian rapprochement  is “a great danger” to Washington.13 

6	 “National	Security	Strategy	of	the	United	States	(2010)”,	http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2010/nssall.
html	(accessed	on	06.09.	2010).

7	 For	 instance,	 Defence	 Planning	 Guidance	 document	 of	 1992	 “(...)	 calls	 for	 proactive	 U.S.	 military	
intervention	to	deter	and	prevent	the	rise	of	a	contending	peer	(or	equal)	competitor	(...)”	and	the	National	
Security	Strategy	of	the	Unted	States	of	America	(2002)	“(...)	states	explicitly	that	the	ultimate	purpose	of	
American	power	is	to	prevent	the	rise	of	a	competing	great	power	(...)”	See	Klare,	Michael,	(2003),	“The	
New	Geopolitics”,	Monthly Review,	C.	55,	S.	3,	s.	53.

8	 “A	 National	 Security	 Strategy	 for	 a	 New	 Century (1997)”,	 http://www.fas.org/man/docs/strategy97.htm 
(accessed	on	01.02.	2005).

9	 The	Black	Sea	region	is	also	the	part	of	the	geography	of	the	twelve	Newly	Independent	States	that	were	
characterized	as	strategically	 important	 to	American	 interests	 in	 the	document	of	1997.	See	“A	National	
Security	Strategy	for	a	New	Century (1997)”.

10 “Quadrennial	Defense	Review	(1997)”,	http://www.fas.org/man/docs	(accessed	on	21.03.2006).
11 Brzezinski, the	author	of	this	book,	was	former	National	Security	Adviser.	See	Brzezinski,	Zbigniew,	(1997), 

“The	Grand	Chessboard:	American	Primacy	and	Its	Geostrategic	Imperatives”,	http://www.takeoverworld.
info/Grand_Chessboard.pdf	(accessed	on	09.04.	2011).

12	 Brzezinski,	Zbigniew,	(1997),	“The	Grand	Chessboard:	American	Primacy	and	Its	Geostrategic	Imperatives”.
13	 Zabcı,	Filiz	Çulha,	 (2005),	 “Sömürge	Tipi	 ‘Demokrasi’	 ve	Genişletilmiş	Ortadoğu	Projesi”,	Mülkiye,	C.	

XXIX,	S.	246,	s.	242.
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Notably Turkish-Russian cooperation has been attracting the West’s attention. In 
terms of the Euroatlantic strategy for the Black Sea, Turkey is an important country 
that “should act in accordance with the Western policies” in the region. According 
to Brzezinski, “to promote a stable and independent southern Caucasus and 
Central Asia, America must be careful not to alienate Turkey (...)”.14 Turkey is also 
crucial in terms of the “Wider Black Sea Project/Strategy” that is, like “the Grand 
Chessboard”, parallel with American strategy documents and written by those 
who assumed for instance, duties as Deputy Assistant Secretary of State or served 
in the Office of the Secretary of Defense.15 According to Asmus, Turkey has “a key 
role” in the context of the Euroatlantic strategy for the Black Sea and “Ankara, 
Brussels and Washington would need to agree on a strategy on Moscow.”16 In other 
words, Ankara should work together with the West. Therefore, Turkish-Russian 
cooperation is a “question” for the Euroatlantic strategy. “Most worrying” for the 
West17 is the fact that Turkish-Russian rapproachment “may hamper U.S. activities” 
in the region.18 Actually, Ankara and Moscow have prevented Western initiatives 
in the region in 2006 when they “jointly vetoed a U.S. proposal to expand NATO’s 
Operation Active Endeavor into the Black Sea.”19 

NATO and the EU have a central role in the Euroatlantic strategy, that seeks to 
prevent Russian dominance and enable U.S./Western influence in the Black 
Sea region. Notably enlargement of NATO “is a critical step in maintaining an 
American preeminence (...)”.20 Through membership or cooperation the Alliance 
and the Union have played a crucial role in “anchoring”21 regional countries to 
the West. Hence, in terms of the “real regional security” the importance of NATO 
has been stressed by the “wider Black Sea” strategy.22 It has also been underlined 
that “(...) there can be no substitute for what NATO and the EU could offer 
once they get seriously involved in the region.”23 Furthermore, the “necessity” 
of “review”ing24 or “overturn”ing “the archaic Montreux Convention” has been 

14	 Brzezinski,	Zbigniew,	(1997),	“The	Grand	Chessboard:	American	Primacy	and	Its	Geostrategic	Imperatives”.
15	 About	the	contributors	of	“the	Wider	Black	Sea	Strategy”	see	Asmus,	Ronald	D.,	(ed.),	(2006),	Next Steps 

in Forging a Euroatlantic Strategy for the Wider Black Sea,	Washington,	the	German	Marshall	Fund	of	the	
United	States,	s.	249-253.

16	 Asmus,	Ronald	D.,	(2006),	“Next	Steps	in	Forging	a	Euroatlantic	Strategy	for	the	Wider	Black	Sea,”	Asmus,	
Ronald	D.,	(ed.),	s.	25,	26.

17 Jackson,	Bruce	Pitcairn,	“The	Future	of	Democracy	 in	 the	Black	Sea	Region”,	www.esiweb.org/pdf/esi_
turkey_tpq_id_27.pdf	(accessed	on	16.12.2007).

18 Cohen,	Ariel	 and	 Conway	 Irwin,	 (2006),	 “U.S.	 Strategy	 in	 the	 Black	 Sea	 Region”,	 www.heritage.org/
research/RussiaandEurasia/bg1990.cfm	(accessed	on	28.09.2010).

19	 Cohen,	Ariel	and	Conway	Irwin,	(2006),	“U.S.	Strategy	in	the	Black	Sea	Region”.
20 “Project	 for	 the	 New	 American	 Century”,	 http://www.newamericancentury.org/nato-19971008.htm 

(accessed	on	17.10.2010).	
21	 Geoana,	Mircea,	 (2004),	Preface	 to	A New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region,	Ronald	D.	

Asmus,	Konstantin	Dimitrov,	Joerg	Forbrig	(eds.),	Washington,	the	German	Marshall	Fund	of	the	United	
States,	s.	7.

22	 Simon,	Jeffrey,	(2006),	“Black	Sea	Regional	Security	Cooperation:	Building	Bridges	and	Barriers”,	
Asmus,	Ronald	D.,	(ed.),	s.	96.

23	 Celac,	Sergiu,	(2006),	“The	Regional	Ownership	Conundrum:	The	Case	of	the	Organization	of	the	Black	Sea	
Economic	Cooperation”,	Asmus,	Ronald	D.,	(ed.),	s.	215.	

24	 Simon,	Jeffrey,	(2006),	“Black	Sea	Regional	Security	Cooperation:	Building	Bridges	and	Barriers,”	
Asmus,	Ronald	D.,	(ed.),	s.	86.

mentioned.25 Although the U.S. government has stressed that it “fully respects 
the convention” and “is not seeking to establish a permanent naval presence 
in the Black Sea (...)”, “from the U.S. point of view, NATO is and will remain the 
premier provider of security for the Euro-Atlantic region, which includes the 
Black Sea.”26 In this context, Montreux Convention, BSEC, BLACKSEAFOR (the 
Black Sea Naval Cooperation Task Group) and Black Sea Harmony, that are parts 
of Turkish-Russian cooperation in the region, have been characterized as “efforts 
to keep the Black Sea a Turkish-Russian ‘lake’” and therefore one of the crucial 
issues of the Euroatlantic strategy has been “dealing with Turkey and Russia”.27 

Black Sea Policies of Russia and Turkey

Considering the Black Sea “a geopolitical priority”28 in its “near abroad”, Russia’s 
strategy has been intended for preserving its own influence in the region. 
Moscow has been trying to maintain its control in the Black Sea region through 
frozen conflicts, military bases and using the dependence of some regional 
countries on Russian energy. Actually, Russia has enhanced its influence in the 
Black Sea since the conflict of August 2008. Furthermore, Russia has developed 
close relations with Turkey in order to obstruct Western activities in the region.29 
Attaching importance to the Montreux Convention, core of Turkey’s Black Sea 
strategy has also been cooperating with Russia in the region.

In this context, Turkey and Russia have developed their bilateral relations 
notably in 2000s. Since November 2001, Ankara and Moscow have committed 
themselves to multidimensional partnership in the region and have mentioned 
the importance of BSEC and BLACKSEAFOR.30 Furthermore, Turkey and Russia 
have stressed their commitment to the Montreux Convention and their support 
for strengthening of cooperation among regional countries.31 As a result, on 
the contrary to the Euroatlantic strategy for the Black Sea region that attaches 
a central role to NATO, Russia and Turkey have been attaching importance to 
regional cooperation initiatives, namely BSEC, BLACKSEAFOR and the Operation 
Black Sea Harmony.

25	 Jackson,	Bruce	Pitcairn,	“The	Future	of	Democracy	in	the	Black	Sea	Region”.
26 Wilson,	Ross,	(2006),	“U.S.	Policy	in	the	Black	Sea	Region”,	http://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_

id_58.pdf	(accessed	on	17.10.2010).
27	 Simon,	Jeffrey,	(2006),	s.	86,	87,	97.
28	 Kovalsky,	Nikolai,	(2001),	“Russia	and	the	Black	Sea	Realities”,	Tunç	Aybak	(ed.),	Politics of the Black Sea: 

Dynamics of Cooperation and Conflict,	London,	Tauris,	s.	163.
29	 See	Canar,	Burçin,	(2012),	“The	‘Russian	Question”	and	Moscow’s	Strategy	Toward	the	Black	Sea	Region”,		

III. BlueBlackSea International Congress,	Sakarya	University.
30	 Turkey	and	Russia	 signed	 the	Action	Plan	 for	Cooperation	 in	Eurasia	 in	November	2001.	See	“Türkiye	

Cumhuriyeti	ile	Rusya	Federasyonu	Arasında	Avrasya	İşbirliği	Eylem	Planı	(İki	Taraflı	İşbirliğinden	Çok	
Boyutlu	Ortaklığa),”	(2001),	Perspektif,	C. 6,	S.	29,	s.	8.

31 See	 the	 Joint	Declarations	of	Turkey	 and	Russia	 in	 2004	 and	 in	 2009:	 “Rusya	Federasyonu	 ile	Türkiye	
Cumhuriyeti	Arasında	Dostluğun	ve	Çok	Boyutlu	Ortaklığın	Derinleştirilmesine	İlişkin	Ortak	Deklarasyon”,	
(2004),	http://www.turkey.mid.ru/text_t73.html	(accessed	on	19.11.2005);	“Türkiye	Cumhuriyeti	ile	Rusya	
Federasyonu	Arasındaki	 İlişkilerin	 Yeni	 Bir	Aşamaya	 Doğru	 İlerlemesi	 ve	 Dostluğun	 ve	 Çok	 Boyutlu	
Ortaklığın	Daha	da	Derinleştirilmesine	İlişkin	Ortak	Deklarasyon,	Moskova,	13	Şubat	2009,”	http://www.
mfa.gov.tr	(accessed	on	27.02.2012).
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In the post-Cold War era, Russia has been pursuing a foreign policy that seeks a 
multipolar world. The objective of multipolarity,  necessitates multidimensional 
foreign policy.32 In this context, Moscow, notably with Putin’s administration, has 
been cooperating with all the other actors of the international system.33 Russia’s 
relations with NATO and the EU is a part of its multidimensional foreign policy 
that seeks multipolarity. Hence, Moscow has been cooperating with NATO and 
the EU on several issues. On the other hand, Russia has been opposing some 
initiatives of the EU34 and notably the enlargement of NATO toward the Black 
Sea.35  In this context, Russia has been supporting cooperation among regional 
countries in order to reduce the Western influence in the Black Sea. 

 Being a NATO member and an EU candidate, Turkey has been supporting the 
development of close relations between the regional countries and the West. On 
the other hand, Turkey’s Black Sea policy is based on the Montreux Convention. 
Ankara has been opposing any attempts that would violate or threaten the 
Convention. Therefore, notably in terms of the Black Sea security Turkey has 
been supporting cooperation among regional countries.

Conclusion

Following the end of the Cold-War international struggle for power and influence 
began in the former Soviet geography. In the second half of the 1990s the Black 
Sea, where potential rivals to U.S. hegemony are located, turned into a region 
of  “vital interests” for the United States that seeks to maintain its primacy in the 
international system. In this context, Washington aimed to prevent the rise of a 
rival through enhancing its presence in the region. Besides deterring a possible 
challenger, obstructing a regional coalition that would hamper American/
Western initiatives was also crucial for Washington. These objectives of the 
Euroatlantic strategy for the region have been declared by American strategy 
documents,  “the Grand Chessboard”  and the “wider Black Sea”. In this context, 
Turkish-Russian cooperation has become an “issue” for the Euroatlantic strategy 
that seeks to expand Western influence toward the Black Sea. Notably in terms 
of security, Turkish-Russian approach of cooperation among regional countries 
has been preventing Western initiatives in the region.

32	 Yapıcı,	Utku,	(2004),	Orta Asya ve Kafkasya,	İstanbul,	Otopsi,	s.	116.
33	 Tellal,	Erel,	(2005),	Rusya Federasyonu,	SBF	yayımlanmamış	ders	notu,	s.	10.
34 Moscow	 argued	 that	 the	 Eastern	 Partnership	was	 “an	 attempt	 to	 extend	 the	 EU’s	 sphere	 of	 influence.”	

See	 Pop,	 Valentina,	 (2009),	 “EU	 Expanding	 Its	 ‘Sphere	 of	 Influence’	 Russia	 Says”,	 http://euobserver.
com/24/27827	(accessed	on	23.09.2011).

35 From	the	Russian	point	of	view,	NATO	enlargement	has	been	leading	to	“new	dividing	lines	in	Europe.”	
Russia	has	opposed	notably	to	the	possible	NATO	membership	of	two	Black	Sea	countries,	namely	Georgia	
and	 Ukraine.	 See	 “The	 Foreign	 Policy	 Concept	 of	 the	 Russian	 Federation	 (2008)”,	 http://www.mid.ru 
(accessed	on	15.09.2008).	
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Nina BELYAKOVA*

IMPACTS OF THE RUSSIAN-TURKISH RELATIONS 
ON BLACK SEA BASIN

The Black Sea region now is attracting focus of major international actors who 
feel the influence of its geopolitical situation or realize significance for the future 
of international relations.

Turkey has not any any border with Russia except Black Sea Basin where 
they share not only maritime space, but also interests of multidimensional 
cooperation. Russo-Turkish relations have advanced to the level of high strategic 
partnership and continue  developing more and more in various sectors.

Nevertheless there are still some irritants on which Russia and Turkey have not 
come to an agreement yet and could have even opposite points of view that 
effect on dynamic and direction of future relations.

These irritant issues appear to be main topics of present and future meetings 
and international summits between Russia and Turkey. Most of them are 
situated in Black Sea Basin and concern such important areas as energy strategy, 
regional security, up-to-dates conflicts and economic cooperation. That means 
that Russia and Turkey impact on this regional as well as they depend on it and 
the Black Sea Basin itself impacts on Russo-Turkish relations and not vice versa.

Keywords: irritants, international relations, geopolitics
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The Black Sea region is a strategic bridge connecting Europe with the Caspian 
Sea, Central Asia and the Middle East and, further, with south-east Asia and 
China. It is characterized by close ties and great potential as well as by diversities 
and rivalries. The region physically comprises the EU Member States including 
Bulgaria, Greece and Romania, the candidate country Turkey, and others, for 
example, Georgia, Ukraine and Russian Federation.

There have been launched several regional initiatives, increased inter-state 
cooperation and developed regional policies such as Black Sea Economic 
Cooperation (BSEC, 1992), “European Neighborhood Policy” (1995)1 and “The 
Black Sea Synergy” (2007) etc. 2

But the main problem remains unsolved. There is no regional organization 
or capable state that can be reported as a leader or a founder of the regional 
cooperation organization that should become a base for future dialogue of the 
Black Sea countries on current problems like energy policy, political cooperation 
and economic development.

On the one hand, oil and natural gas extracted in Caspian Sea and Central Asia 
should cross the Black Sea to reach the European market, which means that 
region should be safe and secure as far as future pipelines constructions are 
long-term projects with huge amount of capital investments and important 
participants. 

On the other hand the increasing competition between the world powers to get 
a chance to influence on the regional economic and political affairs causes more 
and more confusion in the region that can bring regional instability.

The Republic of Turkey owns the longest coastal strip of the Black Sea and it 
is situated at the junction of the Balkans, the Middle East and the Caucasus. 
According to the Montreaux Convention regarding the Regime of the Straits 
Bosporus and Dardanelle (1936), Turkey fully controls and guarantees the free 
civilian vessels passage and restricts naval ships passage in peacetime if they 
owned by the Black Sea states. It is also authorized to close the Straits to all 
foreign warships in wartime.

After the Cold War, NATO and the EU have reached the Black Sea region. Along 
with new states formed after the collapse of the USSR, the region has not 
acquired yet its leader and also has not come to the common regional politics 
and cooperation strategy. In this case Russia and Turkey are two great power 
and they have common interests in the Black Sea.

1	 European	Parliament	resolution	on	an	EU	Strategy	for	the	Black	Sea,	http://www.europarl.europa.eu	(dated	
January	20,	2011).

2	 Economic	Development	and	Security	in	the	Black	Sea	Region	2007,	Report	by	the	CSIS	New	European	
Democracies	Project,	http://csis.org/files/media/csis/pubs/070103_blacksea.pdf	(dated	March	1,	2007).

Turkey has not any border with Russia except Black Sea Basin where they share 
not only maritime space, but also interests of multidimensional cooperation.

Since 2002 the Republic of Turkey is governed by the Justice and Development Party 
(AK Party), which offered to the Turkish society new principles and strategies that 
lied down in a basis of country development and formation of new foreign policy.

“Peace at home, peace in the World” by M.K. Ataturk and “Zero problems with 
neighbors”3 by A. Davutoglu are incorporated in a dynamic and visionary Turkish 
Foreign Policy with a view to steering the developments in a positive direction, 
in a region where the impact of global changes is great.4

The foreign policy of the Russian Federation since the collapse of the Soviet 
Union protects the Russian national interests based on the principles of 
pragmatism, transparency and a multiple-vector approach in forming a new 
and polycentric system of international relations.5

The history of Russian-Turkish bilateral relations started over five centuries ago as 
historians are counting from the message of the Tsar Ivan III to Ottoman Sultan 
Bayazid II regarding maritime trade in the Black Sea. The Russian Embassy in Istanbul 
opened on a permanent basis in 1701, and diplomatic relations between the Russian 
Federation (USSR) and the Republic of Turkey were established in 1920.

In recent years two countries have developed and maintained an intensive 
political dialogue at the highest levels including the messages and the phone 
calls on topical issues of bilateral relations and international issues. Regular 
contacts at the level of Ministers of Foreign Affairs and at the level of the 
Parliaments are parts of deep Russian-Turkish cooperation. 

Following the official meeting that was held in Moscow on July 18, 2012 
President of Russian Federation Vladimir Putin and Prime Minister of Republic 
of Turkey Recep Tayyip Erdoğan expressed their opinion on current situation in 
Russia-Turkish relations and its future development.6

Mr. Putin stressed that Turkey had been and continued to be Russia’s important 
strategic partner and reliable partner. Trade cooperation in 2011 increased by 26 
percent compared to 2010 and reached 32 billion USD.7 

3	 Turkey’s	 Foreign	 Policy:	 Zero	 Problems	 with	 Neighbors	 Revisited,	 http://www..wordpress.com	 (dated	
Februaty	08,	2012).

4	 Turkey’s	 political	 relations	 with	 Russian	 Federation,	 http://www.mfa.gov.tr/turkey_spolitical-relations-
with-russian-federation.en.mfa	(Accessed	on	September	30,	2012).

5	 The	 foreign	 policy	 concept	 of	 the	 Russian	 Federation,	 http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/	
2008/07/204750.shtml,	(dated	July	12,	2012).

6	 Press	statements	and	answers	to	journalists’	questions	following	a	meeting	with	Prime	Minister	of	Turkey	
Recep	Tayyip	Erdogan	in	Moscow,	http://eng.news.kremlin.ru/transcripts/4193	(dated	July	18,	2012)

7	 Presidents	 of	 Russia,	 Turkey	 adopt	 strategic	 declaration,	 RiaNovosti,	 http://en.rian.ru/russia/20090213/	
12012694.	html	(dated	February	13,	2009).
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In 2010 in Ankara the Agreement between Government of the Russian Federation 
and the Government of the Republic of Turkey on the Joint Construction of 
the Akkuyu Nuclear Power Plant in the Republic of Turkey, which results in 
investment project of about 20 billion $ USD, but also in giving a great deal of 
attention to infrastructure projects was signed. Russia will implement and use 
cutting-edge, modern technology in Turkey.8

Turkey is a traditional vacation hotspot, one of the most popular among Russian 
people. In 2011 about 3.5 million Russian tourists visited Turkey that is also the 
result of a purposeful simplification in the visa regime between two countries.

Turkey and Russia also cooperate closely in launching satellites into orbit. The 
first one – GokTurk - will have been launched in 2013. 

Nevertheless there are still some irritants on which Russia and Turkey, two 
important states in the Eurasian region and Black Sea basin, have not come to 
an agreement yet and could have even opposite points of view that effect on 
dynamic and direction of future relations.

It should be noted that a huge step in the energy cooperation in the region 
between Russian and Turkey was done in December 2011 when the permission 
to build the South Stream pipeline through Turkish territory was given. The 
Minister of Energy and Natural Resources of Turkey T. Yıldız emphasized that the 
relations with Russia had never been as friendly and constructive and he said “We 
are working very closely with our Russian partners in developing joint economic 
interests”. Russia also agreed with Turkey on extending two long- term contracts 
on gas supplies until 2021 and 2025 that is very significant fact as far as Turkey 
imports more than 50% of natural gas from Russia. “As it normally happens in 
such cases, a final agreement is the result of a compromise acceptable for both 
parties,” said V. Putin at the meeting in Ankara.9

The competition between the South Stream and Nabucco, Russian or Turkish 
project or even between countries was one of the irritant issues in the Russian-
Turkish relations in past time. But as a result of progressive cooperation and 
development there have been made an agreement that increases the level of 
bilateral cooperation.10

During the past year of 2012 Russia and Turkey coordinated much on different 
current political issues all over the world. Within the bounds of Russian-Turkish 
relations the Syrian crisis is the most significant and being analyzed by different 
parties involved or uninvolved directly to the problem.

8	 Executive	Order	on	measures	to	implement	foreign	policy,	http://eng.kremlin.ru/news/3764	(dated	May	7,	
2012).

9	 “Russia-Turkey	 energy	 relations”	 presentation	 by	 Dicle	 Korkmaz,	 http://www.uta.fi/jkk/jmc/expertise/
index/	Presentation_Korkmaz_RussiaTurkey_16032012.pdf	(dated	March	3,	2012).

10	 “Turkey	 gives	 Russia	 green	 light	 to	 build	 South	 Stream	 gas	 pipeline”,	 http://en.rian.ru/business/	
20111228/170535012.html	(dated	December	12,	2011).

The Russian Federation is against for external intervention in Syria. As it was 
reported by the Minister of Foreign Affairs of Russia S. Lavrov: “We do everything 
in our power to stop the bloodshed, to make parties to start negotiations 
together, during which the Syrians themselves must agree on the parameters of 
the future political structure of the country.”11

Russia has twice vetoed proposed UN resolutions against Syria and has made it 
abundantly clear that it will block any attempt to seek Security Council approval 
for a foreign military intervention in Syria, for a long period having been one of 
Russia’s strongest allies in the Middle East. The Syrian port of Tartus also hosts 
the Russian only naval base outside the former Soviet Union.12

The Foreign Minister of Turkey A. Davutoğlu pointed the importance of the 
regional initiatives to end the crisis in Syria. He also said Turkey felt the sufferings 
of the Syrian people deeply. Moreover, he added that Turkey supported all 
diplomatic efforts with a view to ending the crisis and will continue its efforts 
for a diplomatic solution. 

Tensions between Damascus and Ankara escalated in October after an artillery 
shell fired in Syria landed in a Turkish border village. In response, Turkey’s 
parliament authorized the government to launch cross-border military operations 
as a deterrent against potential attacks from Syria. Turkish Prime Minister Recep 
Tayyip Erdogan has repeatedly called on Syrian President Bashar al-Assad to step 
down accusing him of murdering his own people. The Syrian authorities, in return, 
have accused Turkey of arming and funding the Syrian rebels.13

The situation in Syria is now a very complicated geopolitical combination of 
political and international interest. This issue concerns not just the regional 
states themselves, but it will also have implications for relations between 
states in the context of global international relations. Besides it has also led to 
substantial divergences between Ankara and Moscow.14

Both Russia and Turkey share a core fundamental goal in the Middle East: 
stability. Both have reasons to fear radical Islamist movements arising in chaotic 
or ungoverned zone, both also have reason to fear regional conflicts and flows 
of weapons and refugees.

Moscow and Ankara take different approaches to reach the goal, but the central 
point of distinction – essentially, between self-determination and sovereignty, 
or between populism and realpolitik -is critical and may be influential for the 
future contours of their relationship.

11	 Turkey,	Russia	at	odds	over	Middle	East,	Caucasus,	http://www.foreignpolicyjournal.com	(dated	June	3,	
2012).

12	 What’s	begind	Russia’s	Stance	on	Syria?,	http://en.rian.ru/analysis/20120531/173776552.html		(dated	May	
31,	2012).

13	 “What	 the	 Crisis	 in	 Syria	 Holds	 for	 Turkish-Russian	 Relations”,	 http://www.thewashingtonreview.org/	
articles/	how-the-future-of-crisis-in-syria-holdsfor-turkish-russian-relations.html,	(dated	February,	2012).

14	 “What’s	 Behind	 Russia’s	 Stance	 on	 Syria?”,	 http://en.rian.ru/analysis/20120531/173776552.html,	 (dated	
May	31,	2012).
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*	 Karadeniz	Teknik	Üniversitesi,	İletişim	Fakültesi,	Türkiye.

Giving back to the Russian-Turkish relations in Black Sea, the two biggest 
countries with huge economic, political and cultural backgrounds, they feel 
the impact of all the current issues they argue or agree on, and in continuation 
impact on the Black Sea region. 

But the most interesting is that Turkey and Russia impact on this region as well 
as they depend on it. The physical proximity of the two countries, on the one 
hand gives the possibility to deepen their “strategic depth” and to cooperate, 
but on the other hand, even if there could be any problem to solve, these 
countries should cooperate, they have no opportunity to break off diplomatic 
or economic relations. That means that the Black Sea Basin itself impacts on the 
Russian-Turkish relations and not vice versa.
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Yrd. Doç. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN*

TRABZON HES’LERE VAR MI YOK MU?
TRABZON HALKININ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNE 
BAKIŞ AÇILARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Karadeniz Bölgesinde kurulacak olan Hidroelektrik santralleri (HES) iki yönlü bir 
tartışmanın konusu olmuştur. Tartışmanın ilk ayağını katkılarına yönelik iddialar 
oluşturmaktadır. Katkılar ülke ve bölgeye katkı olarak iki boyutludur. İlk boyut 
HES’lerin elektrik üretimiyle ülkenin enerji ihtiyacına ve dolayısıyla ülke ekono-
misine sağlayacağı katkıdır. İkinci boyut ise, HES’lerin inşa sürecinde bölge hal-
kına yaratacağı istihdamdır. Tartışmanın ikinci boyutu ise doğal hayatın tahrip 
edileceğine yönelik olarak çevreciler tarafından dillendirilen iddialar oluştur-
maktadır. Suyun kullanım hakkının belli kişilere verilmemesi gerektiğini de savu-
nan çevreciler, HES’lerin inşası sırasında ve sonrasında doğal hayatın tamamen 
yok olacağını savunmaktadır. Bu çalışmada, tartışmanın ekonomik/kalkınma ve 
çevreci/korumacı olarak ifade edebileceğimiz her iki boyutu irdelenmiştir. Çalış-
ma Trabzon ili ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın veri toplama sürecinde İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden faydalanılmıştır. 
Yüzyüze görüşme yoluyla rastgele örneklem yöntemiyle 723 kişiyle anket ya-
pılmıştır. Ankette çevreye verilen zarar, ekonomiye katkısı ve bilgi alma düzeyi 
olarak üç boyuta yönelik beşli Likert ile hazırlanmış 23 soru soru yöneltilmiş ve 
katılma durumlarına göre cevaplanmaları istenmiştir. Cinsiyet, yaş, gelir, meslek, 
memleket ve yaşadıkları yer olarak anlamlı bir fark olup olmadığına ANOVA uy-
gulayarak bakılmıştır. 

Anahtar kelimeler: HES, Trabzon, çevre, enerji politikaları



271270

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

Giriş

Türkiye’de gün geçtikçe artan enerji ihtiyacı nedeniyle uygulanan politikalardan 
biri de hidroelektrik santrallerinden (HES) yararlanmaktır. AK Parti Hükümetleri-
nin enerji politikalarında önemli bir yer tutan HES’ler, günümüzde yenilenebilir 
bir enerji kaynağı mı, çevreye etkileri, Türkiye’nin enerji ihtiyacına katkı düzeyi 
gibi açılardan tartışılan bir konudur. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Projesi 
gibi büyük ölçekli HES’ler değil mikro HES olarak adlandırılan özellikle Karadeniz 
Bölgesindeki dereler üzerinde yapılması planlanan projeler baz alınmıştır. Bu ça-
lışmada HES’lere ilişkin genel bir bilgi çerçevesi çizilmiş, çevre iletişimi açısından 
HES’ler hakkında toplumsal katılım ve işbirliğinin sağlanmasının mümkün olup 
olmadığı Trabzon ili özelinde tartışılmıştır.  

Hidroelektrik Santraller Dünü Bugünü, Avantajları, Dezavantajları ve Çevre

Hidroelektrik enerji, suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülme-
siyle sağlanan bir enerji türüdür. Suyun üst seviyelerden alt seviyelere düşmesi 
sonucu açığa çıkan enerji, türbinlerin dönmesini sağlamakta ve elektrik enerjisi 
elde edilmektedir. Hidrolik potansiyel, yağış rejimine dünyadaki su döngüsüne 
bağlıdır (Gökdemir vd, 2012:1).  Türkiye’nin yağış rejimi, mevsimlere ve bölgelere 
göre büyük farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de yıllık ortalama yağış 643 mm 
olup, toplam yenilenebilir su potansiyeli brüt 234 milyar m3 olarak hesaplanmış 
bulunmaktadır (Özgöbek,2002). 

HES’lerin Karadeniz’de tartışılmaya açılması, 1998 yılında dönemim Rizeli Başba-
kanı Mesut Yılmaz’ın Dünya Bankası’ndan 50 milyon dolarlık kredi alıp BM Hol-
ding adına Çamlıhemşin’deki Fırtına Vadisi üzerine “yapıldığında turistler bunları 
ziyarete gelecek” söylemleriyle yapmayı planladığı HES ile başlamıştır. Daha son-
ra çevrecilerin mücadelesiyle yürütmeyi durdurma kararı ile bu proje yapılama-
mıştır( (Hamsici, 2012). 2000’li yıllarla HES, AK Parti hükümetinin enerji politikası 
haline gelmiştir. EPDK’nın 2011 verilerine göre, ülke genelinde işletme halinde 
303, inşaat halinde 256, planlama ve proje halinde ise 1084 adet HES bulunmak-
tadır. Karadeniz’de ise, 240 projeye lisans verilmiş, bunlardan 45’i tamamlanmış, 
135’inin de uygun bulma, inceleme ve değerlendirmesi devam etmektedir. 2011 
Ocak ayı itibariyle en çok HES üretim lisansı bulunan il 58 lisans ile Trabzon’dur. 
Bu lisansların 49’u 2005 yılı ve sonrasında alınmıştır.

HES’lerin sanıldığı kadar çevreci olmadığı, yapım ve işletim aşamasında doğa 
üzerinde kurulan baskı da hesaplandığında HES’lerin olumsuz yönleri ise şu şe-
kilde sıralanmaktadır: 

•	 Sel kontrolü, içme ve kullanma suyu sağlamak gibi ek işlevleri yoktur.
•	 Üretilen kWh enerji başına etütler için yapılan harcama masrafları fazladır
•	 1kW kurulu güç için gerekli yatırım maliyeti büyük santrallerden yüksektir.

•	 Küçük hidroelektrik santrallerin işletme giderleri büyük santrallere göre faz-
ladır. Ancak türbin, jeneratör ve transformatörde standardizasyona gidilme-
si, üretilen kWh enerji başına işletme ve personel maliyetlerini azaltacaktır.

•	 Ülkemizde bu konuda yetişmiş teknik eleman sıkıntısı vardır. Bu da uygula-
malarda çevresel ve ekonomik açıdan problemler ortaya çıkarmaktadır.

•	 Depolama özellikleri olmadığından enerji üretimi akıma bağlıdır. Bu sebep-
ten dolayı küçük hidroelektrik santrallerin verimleri düşüktür.

•	 Üretimin devamı sistemin teknolojik özelliklerine bakım ve işletme politi-
kalarına bağlıdır.

•	 Akarsudaki su rejimini azaltmakta, akarsu çevresindeki fauna, flora ve dola-
yısıyla insan yaşamı olumsuz etkilemektedir.

•	 İnşaat aşamasında, akarsu yatağı ve çevresinde bir çok sorunlarla karşılaşılır.
•	 Baraj alanında kalan yerlerde nadir bazı bitki ve hayvan türleri yok olmasına 

neden olabilmektedir ve ekolojik denge üzerinde olumsuz etkisi olmaktadır.
•	 HES’lerin olumlu yönleri şu şekilde sıralanmaktadır (Gökdemir vd, 2012:21; 

Sarıkaya, 2012:8-9): 
•	 Ulaşımı güç olan ve ulusal sistemden beslenemeyen kırsal bölgelerdeki köy 

ve diğer ünitelerin enerji ihtiyacını karşılar. Böylece bu bölgelerin sosyoeko-
nomik ve kültürel gelişimlerinin hızlanmasına yardım eder.

•	 Kırsal bölgelerin artan yakıt bulma ve taşıma problemlerine çözüm getirir.
•	 Küçük hidroelektrik santrallerin türbin-jeneratör gruplarının tipleştirilerek 

standart hale getirilmeleri kolaydır,bu durum mekanik ekipmanı ucuzlatır.
•	 İşletme maliyeti azdır.
•	 Yakıtlı santrallere göre enerji üretimi işletme maliyeti düşüktür ve işletme 

sürecinde karbon salınımı yapmaz.
•	 Küçük hidroelektrik santrallerde üretilen enerji genellikle bölgede kullanıl-

dığı için uzun iletim şebekelerine ihtiyaç duyulmaz. Bu durum büyük oran-
da enerji kayıplarını engellemektedir.

•	 Bakımları kolay, ucuz ve hizmet süreleri ise uzundur.
•	 Parasal olarak değerlendirilemeyen, ölçülemeyen sosyal, kültürel, istihda-

ma ve ekonomik kalkınmaya yönelik faydalar ve fırsatlar sağlar.

Toplumsal Katılım ve İşbirliği

Avantajları ve dezavantajları ile tartışma konusu olan HES’lerin toplumsal kabul 
görmesi ya da toplumsal mücadelenin bir öğesi olarak değerlendirilmesi için 
toplumsal katılıma ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumsal katılımın sağlanmasında 
ve işbirliğinde HES’lerle ilgili gözönünde bulundurulması gereken noktalar şun-
lardır (Sarıkaya, 2012:10): 

•	 Doğal çevrenin ve yöredeki insan hayatının tanımlanmalıdır.
•	 Çevrenin hassas noktalarının detaylı ve yeterli düzeyde etüt edilmelidir.
•	 Hassas noktalarda dengeyi bozmayacak çözümler bulunması ve çözümlere 

uygun fizibilite projesi ve işletme çalışması hazırlanmalıdır.
•	 İşletme süresince işletme çalışmasında göz önüne alınmayan etkilerin göz-

lemlenmelidir.
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•	 Görsel olarak doğa ile bütünlük sağlayacak şekilde düşünülmelidir.
•	 Gürültü etkisinin göz önüne alınmalıdır.
•	 Hes çevresindeki halkın yapıyla ilgili bilgilendirilmelidir ve elektrik üretimi-

nin en üst düzeyde halkın paydaş olacağı şekilde kullanılması, bölgesel en-
düstri ve tarımsal gelişime destek olabilmesi.

Çevreyle ilgili kararların alınmasında devlet, yerel yönetimler ve özel sek-
törün önemli rol oynadığı görülmektedir. Sıradan insanların, bilim adamla-
rının, çevrecilerin hükümetlerin çevreyle ilgili aldığı bir karardaki rolü eko-
nomik veya siyasi erklerinki kadar büyük olmamaktadır. Cox (2006, s. 84) 
kamuoyunun da bu kararlara katılımının çevre iletişimiyle gerçekleşebileceği 
öngörmektedir ve buna ilişkin olarak da üç boyuttan söz etmektedir. Bunlar; (1) 
ilgili bilgilere erişmek, (2) bir karardan sorumlu olan kuruma kamusal yorum-
larını aktarmak ve (3) mahkemeler aracılığıyla, kamu kurumlarını ve şirketleri, 
çevreyle ilgili kararları ve davranışları konusunda hesap verebilir tutma hakkını 
kullanmaktır. 

İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve örgütlenme hakları devletlerin anaya-
salarınca düzenlenmiştir. Kamuoyu bu haklarını kullanarak çevreyle ilgili 
kararlara katılma hakkına sahiptir1. Toplumsal katılım açısından değerlendi-
rildiğinde HES’lerle ilgili katılım kararınsa izlenecek yol Tablo 1’de belirtilmiştir. 
Hükümetin kararlığı ilk iki yolu tıkamış ve üçüncü yolu da kapatmaya yönelik 
yeni düzenlemelerin yapılmasına neden olmuştur. Buna yönelik olarak ilk olarak 
2010 yılında Yenilebilir Enerji Kanuna HES’ler eklenerek, desteklenecek enerji 
türleri içinde yer almıştır. Ardından Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği de-
ğiştirilerek hidroelektrik santrallerin tampon bölgede Bakanlık izni ile yapılma-
sına izin verilmiştir. Sonrasında da doğal sitler üzerinde de HES kurma amacıyla 
“Tabiatı ve biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu” hazırlanmıştır. Enerji Piyasası 
Kurumu’nun (EPDK) 21 Temmuz 2011’de yürürlüğe giren ‘’Elektrik Piyasasın-
da Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği’’ ile hidroelektrik santralleri-
nin (HES) yapımı kolaylaşmıştır. Yönetmeliğe göre, gücü 500 elektrik kilowat’ın 
(kWe) altında olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için 
lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır. Sadece 25 MW’nin 
üzerindeki santrallerin, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine sokulmak-
tadır. Yargının yerindelik denetimi yapamamasını, üç değişik çevre bakanlığı ku-
rulmasını ve doğal varlıkları hedef alan onlarca yasal düzenlemeyi bu çerçevede 
değerlendirilmektedir.  (Söylemez, 2011)

1	 Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası’nın	25	maddesi	ifade	özgürlüğü	üzerinedir	ve	bunu	«Herkes,	düşünce	ve	
kanaat	hürriyetine	sahiptir.»	sözüyle	ortaya	koymaktadır.	Anayasa’nın	26.	Maddesi	ise	Düşünceyi	açıkla-
ma	ve	yayma	özgürlüğü	üzerinedir	ve	bunu	«Herkes,	düşünce	ve	kanaatlerini	söz,	yazı,	resim	veya	başka	
yollarla	tek	başına	veya	toplu	olarak	açıklama	ve	yayma	hakkına	sahiptir.	Bu	hürriyet	resmî	makamların	
müdahalesi	olmaksızın	haber	veya	fikir	almak	ya	da	vermek	serbestliğini	de	kapsar.	Bu	fıkra	hükmü,	radyo,	
televizyon,	sinema	veya	benzeri	yollarla	yapılan	yayımların	 izin	sistemine	bağlanmasına	engel	değildir.”	
cümlesiyle	hükme	bağlamıştır.

Tablo 1. Çevre Kararlarına Kamu Katılımı Yöntemleri

Yasal	Hak Katılım	Yöntemi Otorite Demokratik	İlke

Bilme	Hakkı Yazılı	bilgi	isteği;	
belgelere	erişim Bilgi	Edinme	Yasası	 Şeffaflık	

Yorumda	Bulunma	
Hakkı

STK’lara	katılım,	yazılı	
yorum	(mektup,	e-posta,	
vb)

Ulusal	Çevre	Politikası	
Yasası Doğrudan	katılım

Dava	Açma	Hakkı
Dava	yoluyla	şikâyetçi	
olma,	bir	davada	üçüncü	
taraf	olma

Temiz	Su	Yasası,	
Anayasa	Mahkemesi	
kararları

Hesap	verebilirlik

Kaynak: Cox, 2006, s. 85.

Araştırma yöntemi

Araştırma beyin fırtınası ve anket olmak üzere iki boyutta gerçekleştirilmiştir. 
İlk olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
öğrencilerinden 50 kişilik bir gruba HES’lere ilişkin bilgi toplamaları istenmiştir. 
Sonrasında bu grupla beyin fırtınası gerçekleştirilmiştir. Beyin fırtınası sonucu 
ortaya çıkan yargılardan anket formu oluşturulmuştur. Anket ekonomik/kalkın-
ma, çevreci/korumacı, bilgi alma/aktivizm olmak üzere faktör üzerinden oluş-
maktadır. Ekonomi/kalkınma boyutunda 9 soru, çevreci/korumacı boyutunda 
11 soru, bilgi alma ve aktivizm boyutunda ise 4 soru yöneltilmiştir. Cinsiyet, yaş, 
gelir, meslek, memleket ve yaşadıkları yer olarak anlamlı bir fark olup olmadığı-
na t-testi ve ANOVA uygulayarak bakılmıştır.

Bulgular ve Yorum

Bulguların yorumlanmasında önce demografik verilere ardından Ekonomi/kal-
kınma, çevreci/korumacı, bilgi alma ve aktivizm boyutunda yer alan sorulara ve-
rilen cevaplarda yaş, gelir, cinsiyet, meslek, yaşadıkları yer bakımından anlamlı 
bir fark olup olmadığı ortaya konulmuştur. Tabloların geniş yer kaplaması nede-
niyle sadece fark bulunan unsurlara ilişkin tablolara yer verilmiştir. 

Şekil 1 Cinsiyete göre dağılım   Şekil 2 Yaşa göre dağılım
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Şekil 1’de cinsiyete göre dağılım verilmiştir. Buna göre, katılımcıların %55,7’i er-
kek %44,3’ü ise kadındır. Şekil 2’de katılımcıların yaş dağılımı verilmiştir. Katılım-
cıların yarıdan fazlası 19-24 yaş grubunda yer almaktadır. Onu %17,6 ile 25-30, 
10,4 ile 43 yaş ve üzeri grup takip etmektedir.
   
Şekil 3 Gelir dağılımı    Şekil 4 Yaşanılan yer dağılımı

Gelir durumuna göre katılımcıların dağılımına bakıldığında 5001-1000 Türk lirası 
arası geliri olanların oranı %32,9, 2500 ve üstü geliri olanların oranı ise %3,9’dur. 
Yaşanılan yerlere göre katılımcıların dağılımına bakıldığında, yarıdan fazlasının 
%59,5 oranı ile şehir merkezinde yaşadığı görülmüştür.

Şekil 5 Mesleklere göre dağılım

Mesleklere göre dağılıma bakıldığında öğrencilerin yoğunlukta olduğu görülü-
yor. Öğrencileri, özel sektör çalışanı, memur ve esnaflar takip etmektedir. 

Şekil 6 Eğitim durumlarına göre dağılım

Eğitim durumu dağılımına göre katılımcıların büyük çoğunluğunun üniversite 
ve lise mezunudur.

Tablo 2. Ekonomik/Kalkınmacı bakış açısı taşıyan ifadelerde cinsiyete göre farklılık 
olup olmadığının incelenmesi (bağımsız t-testi)

İfade Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma t P

Hesler	bölgeye	iş	olanağı	
sağlar

erkek 402 2,29 1,21
-,904 ,366

kadın 317 2,37 1,18

Hesler	ülkenin	kalkınmasında	
rol	oynar

erkek 402 2,38 1,21
-,205 ,838

kadın 316 2,39 1,14

Hesler	enerji	ihtiyacımızı	
karşılar

erkek 402 2,19 1,13
,003 ,997

kadın 317 2,19 1,08

Hesler	enerjide	dışa	
bağımlılığı	azaltır

erkek 402 2,21 1,20
-,247 ,805

kadın 317 2,30 1,14

Hesler	turizmin	gelişmesini	
engeller

erkek 402 2,66 1,19
,946 ,344

kadın 317 2,57 1,17

Heslerin	kurulmasında	fayda	
vardır

erkek 402 2,72 1,22
-1,146 ,252

kadın 317 2,82 1,21

Hesler	çalışma	olanakları	
sağlar

erkek 402 2,43 1,19
,000 1,000

kadın 316 2,43 1,14

Hesler	büyük	şirketlere	yarar	
sağlar

erkek 402 2,12 1,00
,645 ,519

kadın 317 2,07 ,979

Hesler	ülke	ekonomisi	için	
önem	taşır

erkek 402 2,47 1,25
-,615 ,538

kadın 317 2,53 1,15

(*:p<0,05 **: p<0,01)

HES’lere yönelik değerlendirmelerde ekonomik/kalkınmacı bakış açılarını ortaya 
koymayı hedefleyen dokuz ifadenin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık taşıyıp ta-
şımadığına yönelik yapılan analizde anlamlı bir fark görülememiştir. 
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Tablo 3. Çevreci/Korumacı bakış açısı taşıyan ifadelerde cinsiyete göre farklılık olup 
olmadığının incelenmesi (bağımsız t-testi)

İfade Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma t P

Hesler	doğaya	ve	yabani	
hayata	zarar	verir

erkek 402 2,09 ,98
2,18 ,030*

kadın 316 1,93 ,96

Hesler	alabalıkların	soyunu	
tüketir

erkek 402 2,48 1,16
1,76 ,077

kadın 317 2,33 1,14

Heslerin	kurulması	bölgeye	
çevresel	zarar	verir

erkek 402 2,56 1,18
3,32 ,001**

kadın 317 2,28 1,07

Hesler	bitki	ve	ağaçların	
kurumasına	neden	olur

erkek 402 2,55 1,18
3,25 ,001**

kadın 317 2,27 1,11

Hesler	bölgeye	kuraklık	
getirir

erkek 402 2,65 1,22
2,99 ,003**

kadın 317 2,38 1,17

Hesler	su	kaynaklarının	
doğallığını	bozar

erkek 402 2,35 1,14
2,57 ,010**

kadın 317 2,14 1,06

Hesler	o	bölgedeki	tarıma	
zarar verir

erkek 402 2,53 1,14
2,65 ,008*

kadın 317 2,30 1,10

Hesler	iklim	değişikliklerine	
sebep	olur

erkek 402 2,73 1,23
,48 ,625

kadın 317 2,67 2,06

Hesler	dereleri	kirletir	
kurutur

erkek 402 2,47 1,20
2,12 ,034*

kadın 317 2,28 1,13

Heslerin	olduğu	bölge	görsel	
ve	estetik	değerlerini	yitirir

erkek 402 2,46 1,17
2,01 ,045*

kadın 317 2,29 1,10

Hesler	enerji	şirketlerinin	kar	
amaçlı	çalışmasıdır

erkek 402 2,36 1,14 1,32 ,186

kadın 317 2,25 1,08
(*:p<0,05 **: p<0,01)

Uygulanan t-testi sonuçlarında “HESler doğaya ve yabani hayata zarar verir” ifa-
desine katılma için kadınların ortalaması 1.98, erkeklerinki ise 2.09’dur. Uygula-
nan t-testi sonucunda cinsiyetlere göre bu ifadeye katılma bakımından anlamlı 
bir fark vardır. “HESler doğaya ve yabani hayata zarar verir” ifadesine erkeklerin 
katılma oranı kadınlara göre daha yüksektir. “Heslerin kurulması bölgeye çevre-
sel zarar verir” ifadesine katılma için kadınların ortalaması 2,28 iken, erkeklerin 
ortalaması 2,48’dir. Uygulanan t-testi sonucunda cinsiyetlere göre bu ifadeye 
katılma bakımından anlamlı bir fark vardır. “Heslerin kurulması bölgeye çevre-
sel zarar verir” ifadesine erkeklerin katılma oranı kadınlara göre daha yüksektir. 
“Hesler bitki ve ağaçların kurumasına neden olur” ifadesine katılma için kadın-
ların ortalaması 2,27 erkeklerin ortalaması 2,56’dır. Uygulanan t-testi sonucunda 
cinsiyetlere göre bu ifadeye katılma bakımından anlamlı bir fark vardır. “Hesler 
bitki ve ağaçların kurumasına neden olur” ifadesine erkeklerin katılma oranı ka-
dınlara göre daha yüksektir. “Hesler bölgeye kuraklık getirir”, “Hesler su kaynak-

larının doğallığını bozar”, “Hesler o bölgedeki tarıma zarar verir”, “Hesler dereleri 
kirletir,kurutur” ve “Heslerin olduğu bölge görsel ve estetik değerlerini yitirir” 
ifadelerinde de katılma bakımından farklılık vardır. Erkeklerin katılma oranı ka-
dınlara göre daha yüksektir. 

Tablo 4. Bilgi alma ve aktivizme yönelik ifadelerde cinsiyete yönelik farklılık olup ol-
madığının incelenmesi (bağımsız t-testi)

İfade Cinsiyet N Ortalama Std. 
sapma t P

Heslerle	ilgili	olarak	medya	
yeterince	bilgi	vermiyor

erkek 402 1,96 1,063
0,714 0,475

kadın 317 1,91 ,985

Heslere	ilgili	hükümet	yeterli	
bilgi	vermiyor

erkek 402 1,99 1,024
1,529 ,127

kadın 317 1,87 1,012

Hes	karşıtı	eyleme	katılırım/
katıldım

erkek 402 3,37 1,358
1,815 ,070

kadın 317 3,19 1,316
Hes	karşıtı	eylemler	ülkenin	
gelişmesini	istemeyenler	
tarafından	düzenlenmektedir

erkek 402 3,28 1,320
-2,108 ,035*

kadın 317 3,49 1,313

(*:p<0,05 **: p<0,01)

Bilgi alma ve aktivizm bağlamında yöneltilen sorulara yönelik cinsiyete göre 
farklılık olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan bağımsız t-testi so-
nucuna göre; “Hes karşıtı eylemler ülkenin gelişmesini istemeyenler tarafından 
düzenlenmektedir” ifadesinde anlamlı bir fark bulunmuştur (t: -2,108; p<0,05). 
Buna göre yorumlandığında katılımcıların “Hes karşıtı eylemler ülkenin gelişme-
sini istemeyenler tarafından düzenlenmektedir” ifadesine katılma oranı kadın-
larda erkeklere göre anlamlı derece yüksektir.

Tablo 5. Eğitim durumlarına göre Ekonomik/kalkınmacı ifadelere katılma durumun-
da farklılık olup olmadığının incelenmesi (ANOVA) 

İfade Eğitim N Ortalama Std. Sapma F P Fark

Heslerin	
kurulmasında	
fayda	vardır

okur	yazar 12 2,66 ,98

2,985 ,007** 3-	5,6

ilkokul 22 2,27 1,20
ortaokul 49 2,26 1,13
lise 165 2,68 1,13
üniversite 437 2,84 1,23
lisansüstü 35 3,11 1,47
okuryazar	değil 3 3,00 ,00

Hesler	büyük	
şirketlere	yarar	
sağlar

okur	yazar 12 2,33 1,15

2,550 ,019** 5-6

ilkokul 22 2,18 1,09
ortaokul 49 2,10 1,02
lise 165 2,22 1,02
üniversite 437 2,01 ,94
lisansüstü 35 2,54 1,17
okuryazar	değil 3 1,33 ,57

(*:p<0,05 **: p<0,01)
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Ekonomik/kalkınmacı bakışıcısını ortaya koyan ve ifadelere yönelik uygulanan  
tek yönlü varyans analizinda (ANOVA) farklı eğitim durumlarına sahip katılımcı-
lar arasında “HESlerin kurulmasında fayda vardır” ifadesine katılma bakımından 
farklılık vardır (F: 2,98; p<0,05). Farkın kaynağını bulmak amacıyla Tukey çoklu 
karşılaştırma testi yapılmıştır. Buna göre ortaokul mezunu olanların “HESlerin 
kurulmasında fayda vardır” ifadesine katılması üniversite ve lisansüstü mezunla-
rına göre anlamlı derecede daha düşüktür. “HESler büyük şirketlere yarar sağlar” 
ifadesine katılma bakımından da farklılık vardır (F:2,54;p<0,05). Farkın kaynağını 
bulmak amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Buna göre, üniversi-
te mezunlarının  HESler büyük şirketlere yarar sağlar” ifadesine katılması lisan-
süstü mezunlarına göre anlamlı derecede düşüktür. 

Tablo 6. Eğitim durumlarına göre Çevreci/Kalkınmacı ifadelere katılma durumunda 
farklılık olup olmadığının incelenmesi (ANOVA)

İfade Eğitim N Ortalama Std. Sapma F P Fark

Hesler	doğaya	ve	
yabani	hayata	
zarar verir

okuryazar 12 2,16 ,93

2,22 ,039* 2-4,5,6

ilkokul 22 2,54 1,33

ortaokul 48 2,22 ,99

lise 165 2,12 ,89

üniversite 437 1,95 ,96

lisansüstü 35 1,88 1,18

okuryazar	değil 3 1,66 ,57

Hesler
alabalıkların
soyunu	tüketir

okuryazar 12 3,08 1,08

3,13 ,005** 3-5

ilkokul 22 2,72 1,24

ortaokul 49 2,85 1,19

lise 165 2,49 1,13

üniversite 437 2,30 1,11

lisansüstü 35 2,54 1,46

okuryazar	değil 3 2,00 ,000

Heslerin
kurulması
bölgeye
çevresel	zarar	
verir

okuryazar 12 2,66 1,07

2,67 ,014** 5-	3-4-6

ilkokul 22 2,54 1,10

ortaokul 49 2,75 1,26

lise 165 2,55 1,12

üniversite 437 2,32 1,09

lisansüstü 35 2,82 1,46

okuryazar	değil 3 1,66 1,15

(*:p<0,05 **: p<0,01)

Çevreci/korumacı bakışıcısını ortaya koyan ve ifadelere yönelik uygulanan  tek 
yönlü varyans analizinda (ANOVA) farklı eğitim durumlarına sahip katılımcılar 
arasında “Hesler doğaya ve yabani hayata zarar verir” ifadesine katılma bakı-

mından farklılık vardır (F: 2,221; p<0,05). Farkın kaynağını bulmak amacıyla LSD 
testi yapılmıştır. Buna göre ilkokul mezunu olanların “Hesler doğaya ve yabani 
hayata zarar verir” ifadesine katılması lise, üniversite ve lisansüstü mezunlarına 
göre anlamlı derecede daha yüksektir. “Hesler alabalıkların soyunu tüketir” ifa-
desine katılma bakımından da farklılık vardır (F:3,13;p<0,05). Farkın kaynağını 
bulmak amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Buna göre ortaokul 
mezunlarının “Hesler alabalıkların soyunu tüketir” ifadesine katılması lisansüstü 
mezunlarına göre anlamlı derecede yüksektir. “Heslerin kurulması bölgeye çev-
resel zarar verir” ifadesine katılma bakımından farklılık vardır (F: 2,67; p<0,05). 
Farkın kaynağını bulmak amacıyla LSD testi yapılmıştır. Buna göre üniversitelile-
rin “Heslerin kurulması bölgeye çevresel zarar verir” ifadesine katılması ortaokul 
mezunlarına göre düşüktür. Aynı ifadeye lise mezunlarının katılması üniversite 
mezunlarına göre, lisansüstü mezunlarının da üniversite mezunlarına göre an-
lamlı derecede daha yüksektir.

Tablo 7. Bilgi alma ve aktivizme yönelik ifadelerde eğitim durumuna göre farklılık 
olup olmadığının incelenmesi (ANOVA)

İfade Eğitim N Ortalama Std. 
Sapma F P Fark

Heslerle	ilgili	
olarak	medya	
yeterince	bilgi	
vermiyor

okur	yazar 12 2,33 1,15

2,47 ,022* 4-5

ilkokul 22 2,22 1,19

ortaokul 49 2,04 1,05

lise 165 2,12 1,16

üniversite 437 1,83 ,95

lisansüstü 35 1,82 ,85

okuryazar	değil 3 2,33 2,30

Heslerle	ilgili	
hükümet	yeterli	
bilgi	vermiyor

okur	yazar 12 2,33 1,37

2,43 ,025* 4-5

ilkokul 22 2,09 1,06

ortaokul 49 2,06 1,12

lise 165 2,13 1,10

üniversite 437 1,83 ,95

lisansüstü 35 1,85 ,97

okuryazar	değil 3 1,33 ,57

(*:p<0,05 **: p<0,01)

Bilgi alma ve aktivizme yönelik ifadelere uygulanan  tek yönlü varyans analizin-
da (ANOVA) farklı eğitim durumlarına sahip katılımcılar arasında “Heslerle ilgili 
olarak medya yeterince bilgi vermiyor” ifadesine katılma bakımından farklılık 
vardır (F: 2,47; p<0,05). Farkın kaynağını bulmak amacıyla Tukey çoklu karşılaş-
tırma testi yapılmıştır. Buna göre lise mezunu olanların “HESlerin kurulmasında 
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fayda vardır” ifadesine katılması üniversite göre anlamlı derecede daha yüksek-
tir. “Heslerle ilgili hükümet yeterli bilgi vermiyor” ifadesine katılma bakımından 
da farklılık vardır (F:2,43;p<0,05). Farkın kaynağını bulmak amacıyla Tukey çoklu 
karşılaştırma testi yapılmıştır. Buna göre, üniversite mezunlarının  “Heslerle ilgili 
hükümet yeterli bilgi vermiyor” ifadesine katılması lise mezunlarına göre anlamlı 
derecede düşüktür. 

Tablo 8. Gelir durumlarına göre Çevreci/Korumacı ifadelere katılma durumunda 
farklılık olup olmadığının incelenmesi (ANOVA)

İfade N Ortalama Std. sapma F P Fark

Hesler	doğaya	
ve	yabani	hayata	
zarar verir

500altı 206 1,95 ,93

1,52 ,181 1-6

501-1000 238 1,88 ,92

1001-1500 120 2,22 1,09

1501-2000 86 2,34 1,06

2001-2500 44 2,02 ,79

2501üzeri 28 2,07 ,94

Hesler	
alabalıkların	
soyunu	tüketir

500altı 207 2,34 1,10

2,36 ,032 2-3,6

501-1000 238 2,29 1,12

1001-1500 120 2,58 1,18

1501-2000 86 2,52 1,31

2001-2500 44 2,50 1,06

2501üzeri 28 2,89 1,13

(*:p<0,05 **: p<0,01)

Çevreci/korumacılığa yönelik ifadelere uygulanan  tek yönlü varyans analizinda 
(ANOVA) farklı gelir durumlarına sahip katılımcılar arasında “Hesler doğaya ve 
yabani hayata zarar verir” ifadesine katılma bakımından farklılık vardır (F: 1,52; 
p<0,05). Farkın kaynağını bulmak amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi ya-
pılmıştır. Buna göre geliri 500 Türk lirası ve altında olanların “Hesler doğaya ve 
yabani hayata zarar verir” ifadesine katılması 2501 ve üstü gelire sahip olanlara 
göre anlamlı derecede düşüktür. “Hesler alabalıkların soyunu tüketir” ifadesine 
katılma bakımından da farklılık vardır (F:2,36;p<0,05). Farkın kaynağını bulmak 
amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Buna göre, 501-100 Türk 
lirası arasında geliri olanların “Hesler alabalıkların soyunu tüketir” ifadesine ka-
tılması 1001-1500 ve2500 ve üzeri gelir grubundakilere göre anlamlı derecede 
düşüktür.

Tablo 9. Gelir durumlarına göre Ekonomik/Kalkınmacı ifadelere katılma durumun-
da farklılık olup olmadığının incelenmesi (ANOVA)

İfade Gelir N Ortalama Std. Sapma F P Fark

Hesler	turizmin	
gelişmesini	engeller
501-1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501üzeri

500	alti 207 2,6860 1,14

3,366 ,005 2-4

238 2,4244 1,14

120 2,6333 1,22

86 2,8953 1,27

44 2,5455 1,24

28 3,1071 1,13

Hesler	büyük	şirketlere	
yarar	sağlar
501-1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501üzeri

500altı 207 2,1014 1,04

2,827 ,015
6-	1,	
2,	3	
,4

238 2,0252 ,89

120 2,0833 ,86

86 2,0581 1,02

44 2,2955 1,19

28 2,7143 1,30

(*:p<0,05 **: p<0,01)

Ekonomi /kalkınmacı ifadelere uygulanan tek yönlü varyans analizinda (ANOVA) 
farklı gelir durumlarına sahip katılımcılar arasında “Hesler turizmin gelişmesini 
engeller” ifadesine katılma bakımından farklılık vardır (F: 3,36; p<0,05). Farkın 
kaynağını bulmak amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Buna göre 
geliri 501-1000 Türk lirası arasında olanların “Hesler turizmin gelişmesini engel-
ler” ifadesine katılması 15001-2000 Türk lirası arasında gelire sahip olanlara göre 
anlamlı derecede düşüktür. “Hesler büyük şirketlere yarar sağlar” ifadesine ka-
tılma bakımından da farklılık vardır (F:2,282;p<0,05). Farkın kaynağını bulmak 
amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Buna göre, 2501 Türk lirası ve 
üstü gelire sahip olanlar olanların “Hesler büyük şirketlere yarar sağlar” ifadesine 
katılması 2001-2500 Türk lirası geliri olan dışındakilere göre ve üzeri gelir gru-
bundakilere göre anlamlı derecede yüksektir.

Tablo 10. Gelir durumlarına göre Bilgi alma/aktivist ifadelere katılma durumunda 
farklılık olup olmadığının incelenmesi (ANOVA)

İfade Gelir N Ortalama Standart sapma F p Fark

Hes	karşıtı	eylemler	
ülkenin	gelişmesini	
istemeyenler	tarafından	
düzenlenmektedir

500altı 207 3,31 1,25

4,82 ,000**

1-6
2-6
4-6
5-6

501-1000 238 3,61 1,25

1001-1500 120 3,20 1,40

1501-2000 86 3,36 1,36

2001-2500 44 3,38 1,45

2501üzeri 28 2,46 1,17

(*:p<0,05 **: p<0,01)
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Bilgi alma/aktivist ifadelere uygulanan tek yönlü varyans analizinda (ANOVA) 
farklı gelir durumlarına sahip katılımcılar arasında “Hes karşıtı eylemler ülkenin 
gelişmesini istemeyenler tarafından düzenlenmektedir” ifadesine katılma bakı-
mından farklılık vardır (F: ,366; p<0,05). Farkın kaynağını bulmak amacıyla Tukey 
çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Buna göre geliri 2501 ve üzeri olanların “Hes 
karşıtı eylemler ülkenin gelişmesini istemeyenler tarafından düzenlenmektedir” 
ifadesine katılması 500 ve altı, 501-1000, 1501-2000 ve 2001-2500 Türk lirası ara-
sında gelire sahip olanlara göre anlamlı derecede düşüktür. 

Tablo 11. Mesleklerine göre Çevreci/Korumacı ifadelere katılma durumunda farklılık 
olup olmadığının incelenmesi (ANOVA)

İfade Meslek N Ortalama Std. Sapma F P Fark

Hesler	doğaya	ve	
yabani	hayata	zarar	
verir

Öğrenci 400 1,89 ,92

5,038 ,000**
1-4,6

4- 
3,7,8

Memur 67 2,17 ,96
Esnaf 48 2,02 ,66
Emekli 42 2,69 1,07
Çalışmıyor 13 2,15 ,98
Ev	hanımı 29 2,62 1,34
Özel	sektör	çalışan 87 2,10 1,00
Çiftçi 6 1,33 ,51
Akademisyen 12 2,00 1,34
Diğer 18 1,83 ,70

(*:p<0,05 **: p<0,01)

Çevreci/korumacı bakışıcısını ortaya koyan ve ifadelere yönelik uygulanan  tek 
yönlü varyans analizinda (ANOVA) farklı meslek gruplarından katılımcılar arasın-
da “Hesler doğaya ve yabani hayata zarar verir” ifadesine katılma bakımından 
farklılık vardır (F: 5,038; p<0,05). Farkın kaynağını bulmak amacıyla Tukey çoklu 
karşılaştırma testi  testi yapılmıştır. Buna göre öğrencilerin “Hesler doğaya ve ya-
bani hayata zarar verir” ifadesine katılması emekli ve ev hanımlarına göre anlam-
lı derecede daha düşüktür. Aynı ifadeye emeklilerin katılması esnaf, çiftçi ve özel 
sektör çalışanına göre anlamlı derecede yüksektir. 

Tablo 12. Mesleklerine göre bilgi alma/aktivist ifadelere katılma durumunda farklılık 
olup olmadığının incelenmesi (ANOVA)

İfade Meslek N Ortalama Std. Sapma F P Fark

Heslerle	ilgili	
olarak	medya	
yeterince	bilgi	
vermiyor

Öğrenci 400 1,86 ,96

2,002 ,037* 5-	4,7,10

Memur 67 2,05 1,05
Esnaf 48 2,29 1,35
Emekli 43 1,93 1,03
Çalışmıyor 13 2,53 1,26
Ev	hanımı 29 2,24 1,24
Özel	sektör	çalışan 87 1,83 ,98
Çiftçi 6 1,83 1,16
Akademisyen 12 1,58 ,90
Diğer 18 2,00 ,97

Hes	karşıtı	eyleme	
katılırım/katıldım

Öğrenci 400 3,22 1,37

2,897 ,002** 5-4,7,10

Memur 67 3,10 1,33

Esnaf 48 3,22 1,32

Emekli 43 3,65 1,11

Çalışmıyor 13 2,23 1,091

Ev	hanımı 29 3,58 1,32

Özel	sektör	çalışan 87 3,50 1,29

Çiftçi 6 2,33 1,50

Akademisyen 12 3,75 ,86

Diğer 18 3,88 1,07

Hes	karşıtı	
eylemler	ülkenin	
gelişmesini	
istemeyenler	
tarafından	
düzenlenmektedir

Öğrenci 400 3,47 1,28

1,929 ,045* 3-1,2,10
7-1,2

Memur 67 3,58 1,18

Esnaf 48 2,93 1,39

Emekli 43 3,18 1,40

Çalışmıyor 13 3,07 1,25

Ev	hanımı 29 3,13 1,48

Özel	sektör	çalışan 87 3,09 1,36

Çiftçi 6 3,66 1,63

Akademisyen 12 3,50 1,50

Diğer 18 3,66 1,18

(*:p<0,05 **: p<0,01)

Bilgi alma/aktivist bakışıcısını ortaya koyan ve ifadelere yönelik uygulanan tek 
yönlü varyans analizindE (ANOVA) farklı meslek gruplarından katılımcılar arasın-
da “Heslerle ilgili olarak medya yeterince bilgi vermiyor” ifadesine katılma bakı-
mından farklılık vardır (F: 2,002; p<0,05). Farkın kaynağını bulmak amacıyla LSD 
testi yapılmıştır. Buna göre çalışmayan katılımcıların “Heslerle ilgili olarak medya 
yeterince bilgi vermiyor” ifadesine katılması emekli, özel sektör çalışanı ve diğer 
cevabını veren göre yüksektir. “Hes karşıtı eyleme katılırım/katıldım” ifadesine 
katılma bakımından da farklılık vardır (F:2,897, p<0.05). Farkın kaynağını bulmak 
amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi  yapılmıştır. Buna göre, çalışmayanların 
“Hes karşıtı eyleme katılırım/katıldım” ifadesine katılması, emekli, özel sektör 
çalışanı ve diğer cevabı veren katılımcılara göre düşüktür. “Hes karşıtı eylemler 
ülkenin gelişmesini istemeyenler tarafından düzenlenmektedir” ifadesine ka-
tılma bakımından da farklılık vardır (F:1,929, p<0.05). Farkın kaynağını bulmak 
amacıyla LSD testi yapılmıştır. Buna göre esnafların “Hes karşıtı eylemler ülkenin 
gelişmesini istemeyenler tarafından düzenlenmektedir” ifadesine katılması öğ-
renci, memur, ve diğer cevabını veren katılımcılara göre düşüktür. Aynı ifadeye 
özel sektör çalışanlarının katılması da öğrenci ve memurlara göre düşüktür. 
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Tablo 13. Yaşlarına göre Çevreci/Korumacı ifadelere katılma durumunda farklılık 
olup olmadığının incelenmesi (ANOVA)

İfade Yaş N Ortalama Std. Sapma F P Fark

Hesler	doğaya	
ve yabani 
hayata	zarar	
verir

18altı 27 1,92 ,78

5,399 ,000** 6-2,3

19-24 368 1,91 ,92
25-30 127 2,02 1,04
31-36 61 2,06 ,89
37-42 64 2,14 ,98
43üzeri 75 2,53 1,09

Hesler	
alabalıkların	
soyunu	tüketir

18altı 28 2,75 1,29

2,643 ,022* 2-1,4,5

19-24 368 2,27 1,07
25-30 127 2,48 1,29
31-36 61 2,59 1,11
37-42 64 2,65 1,19
43üzeri 75 2,53 1,17

Hesler	bitki	
ve	ağaçların	
kurumasına	
neden	olur

18alti 28 2,96 1,10

2,226 ,050* 1-3

19-24 368 2,31 1,10
25-30 127 2,51 1,27
31-36 61 2,42 1,27
37-42 64 2,50 1,06
43uzeri 75 2,53 1,21

Heslerin	
olduğu	
bölge	görsel	
ve	estetik	
değerlerini	
yitirir

18alti 28 3,21 1,34

3,388 ,005** 1-2,3,4,5,6

19-24 368 2,31 1,07
25-30 127 2,40 1,16
31-36 61 2,40 1,17
37-42 64 2,34 1,04
43uzeri 75 2,45 1,28
Total 723 2,39 1,14

(*:p<0,05 **: p<0,01)

Çevreci/korumacı bakışıcısını ortaya koyan ve ifadelere yönelik uygulanan tek 
yönlü varyans analizinde (ANOVA) farklı yaş grubundaki katılımcılar arasında 
“Hesler doğaya ve yabani hayata zarar verir” ifadesine katılma bakımından farklı-
lık vardır (F: 5,399; p<0,05). Farkın kaynağını bulmak amacıyla Tukey çoklu karşı-
laştırma testi  yapılmıştır. Buna göre,43 yaş ve üzeri yaş grubundaki katılımcıların 
“Hesler doğaya ve yabani hayata zarar verir” ifadesine katılması, 19-24 ve 31-36 
yaş grubundakilere göre yüksektir. “Hesler alabalıkların soyunu tüketir” ifadesine 
katılma bakımından da farklılık vardır (F:2,643, p<0,05). Farkın kaynağını bulmak 
amacıyla LSD testi yapılmıştır. Buna göre, 19-24 yaş grubundakilerin “Hesler ala-
balıkların soyunu tüketir” ifadesine katılması 18yaş altı, 31-36 yaş grubu, 37-42 
yaş grubu katılımcılara göre daha düşüktür. “Hesler bitki ve ağaçların kuruması-
na neden olur” ifadesine katılma bakımından farklılık vardır (F: 2,226; p<0,05). 
Farkın kaynağını bulmak amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. 
Buna göre,18 yaş ve altı yaş grubundaki katılımcıların “Hesler doğaya ve yabani 
hayata zarar verir” ifadesine katılması, 25-30 yaş grubundakilere göre düşüktür.

Tablo 14. Yaşanılan yere göre bilgi alma/aktivist ifadelere katılma durumunda fark-
lılık olup olmadığının incelenmesi (ANOVA)

İfade Yer N Ortalama Std. Sapma F p Fark

Heslerle	ilgili	
olarak	medya	
yeterince	bilgi	
vermiyor

Köy 46 2,19 1,03

2,843 ,037 3-1,2
İlçe 184 2,05 1,04

Şehir	merkezi 430 1,85 1,01

Belde 63 2,00 1,09

(*:p<0,05 **: p<0,01)

“Heslerle ilgili olarak medya yeterince bilgi vermiyor” ifadesine katılma bakımın-
dan farklılık vardır (F:2,843, p<0,05). Farkın kaynağını bulmak amacıyla LSD testi 
yapılmıştır. Buna göre, şehir merkezinde yaşayanlar köy ve ilçede yaşayanlara 
“Heslerle ilgili olarak medya yeterince bilgi vermiyor” ifadesine katılması anlamlı 
derecede düşüktür. 

Sonuç

Trabzon halkının HES’lere yönelik bakış açılarını analiz ederken, Trabzon’un 
sosyo-ekonomik durumu, halkın karakteristik yapısı gibi unsurları da değer-
lendirmeye katmak gerekmektedir. Trabzon halkının genel yapısı 1939 yılında 
zamanın Trabzon Valisi Refik Koraltan tarafından ortaya konmuştur. Bir takip 
stereotipleştirmeleri de barındıran değerlendirmelerinde Koraltan halkın zeki 
ve hassas olduğunu, devlet otoritesi ve telkinlerine açık bir toplum olduğunu 
ifade etmiştir (Gür, 2010). Trabzonlular kimliklerini büyük oranda devlet/vatan/
milliyetçilik olgusu üzerinden tanımlamakta bu olgu aile ilişkilerinde bile sirayet 
etmiş durumdadır ( (Üstün, 2009). Karadeniz’in özellikle Rize ve Artvin gibi di-
ğer illerinde HES’lerle ilgili halk ve sivil toplum işbirliği ile çevresel bir mücadele 
yürütülürken, en fazla HES yapılması planlanan il olarak Trabzon’un bunun geri-
sinde kalmasının nedeni devlete olan bağlılığı yüksek bir halk olması ile açıkla-
nabilir. Gür (2009:335) ise, bu durumu Trabzon’un kentsel dönüşüm ve tarihsel 
yaklaşımını da beraber içeren bir yapıda ele alarak “Trabzon’un çevre suçları” açı-
sından Türkiye ortalamasının epey üzerinde olduğunun altını çizmektedir. HES 
karşıtı eylemlerin dayandığı nokta ise geleneksel dayanışma kalıpları içinde yer 
almaktadır. Bunu destekleyen bir yargı olarak, Üstün’ün (2009:377) “Trabzon’da 
örgütlülüğün iki meşru kaynağı var. Ya geleneksel dayanışma ilişkileri içinde yer 
alacak ya da devletçe onaylanacak” şeklinde sunulabilir. Tüm bu çerçeveden ele 
alındığında Trabzon halkının HES’leri destekleyen bir pozisyonda olduğu söyle-
nebilir. 

Araştırmanın bir diğer sonucu özellikle hükümet tarafından HES’ler konusunda 
bir bilgilendirmenin söz konusu olmadığıdır. HES’lere ilişkin halkın bilgi kayna-
ğının medya olduğu görülmektedir. HES’lere ilişkin olarak sadece HES’in yapı-
lacağı bölgedeki halka yönelik projeyi yapan şirketler tarafından bilgilendirme 
toplantıları yapılmaktadır. HES karşıtı platformların buna karşı eylemleri de za-
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man zaman medyada haber olarak yer almaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu da hükümetin HES’ler konusunda yeterli bilgilendirme yapmadı-
ğını “HES’ler ile ilgili bizim de hatamız oldu. HES’lerin faydasını anlatamadık. Eğer 
HES’ler olmasaydı, enerji fiyatları daha yüksek olurdu. HES’ler doğal güzellikleri 
yok etmiyor. Açtığınız küçük bir tünel ve bir santral. HES’i kurduktan sonra çev-
re düzenlemeleri yapılıyor. ‘Dereler kuruyor’ iddiaları da doğru değil. O dönem 
her kafadan bir ses çıktı. Bizim de yanlışımız oldu.” şeklinde ifade etmiştir (Hürri-
yet gazetesi, 2011). Halka HES’leri  anlatmak amacıyla çevreci kimliğiyle bilinen 
Türkiye’nin pop starı Tarkan’dan destek istemiş, bu çağrısı karşılık bulmamıştır. 

Aktivizme yönelik ifadelerde ortaya çıkan anlamlı farkları değerlendirirken, an-
ketin uygulandığı kitlenin yarıdan çoğunun öğrenci olduğu ve öğrencilerin de 
yapı itibariyle düzen karşıtı bir pozisyonda bulunmaları göz önüne alınmıştır. 
HES eylemlerine, katılma ya da buna benzer bir niyet bildirimi bu bağlamda de-
ğerlendirilebilir. Öğrenciler dışında kalan ve özellikle memleketi Trabzon olanla-
rın bu yönde niyet bildirimi bir imaj temizleme hareketi olarak yorumlanmakta-
dır. Irkçı milliyetçiliğe yönelik ulusal bazda gerçekleşen olayların merkezi olarak 
Trabzon dikkat çekmektedir.2 2007 yılıyla beraber bölgenin doğasını tehdit eden 
projeler özellikle HES’lere karşı bir mücadele başlatıldı. HES’lere karşı bu müca-
dele HES yapılmak istenen Güneydoğu Bölgesinden Akdeniz’e kadar geniş bir 
coğrafyaya yayıldı. Bu ortak paydanın özellikle Trabzon kaynaklı ırkçı milliyetçi 
ve faşist imajını, hak mücadelesi olarak değiştirilmesine katkı sağladığı belirtil-
mektedir (Hamsici, 2012:290). 

Karadeniz Bölgesi’nin genelinde HES’lere ilişkin yargılar kadın ve erkeklerde de-
ğişiklik göstermektedir. Kadınların HES’lere ilişkin mücadelede öncülük ettiği 
belirtilmektedir (Hamsici, 2012:296). Fakat bu araştırmanın sonuçları bu yargıları 
desteklememektedir. Araştırmada erkeklerin HES’lere ilişkin korumacı ve çevreci 
yaklaşımları kadınlardan yüksek çıkmıştır. Bu durumun araştırmaya katılanların 
yaklaşık üçte ikisinin şehir merkezinde yaşamaları gösterilebilir. HES’le ilgili müca-
delede başı çeken kadın grupları, HES’lerin yapılacağı derelerin yakınlarında yaşa-
yan ve suyu kullanan kişilerdir. Ev temziliği, evdekilerin bakımı, tarların sulanması 
gibi işlerde kadın başroldedir ve suyu kullanan kişiler olarak hak mücadelesinde 
ön plana çıkmaktadır. Trabzon özelinde yaşanan farklılık ise, şehir merkezinde ya-
şayan kadının HES’lere bakışaçısını gösterme açısından önem taşımaktadır. 

Araştırmalar, eğitim durumu yükseldikçe çevresel duyarlılığının arttığını göster-
mektedir (Straughan ve Roberts, 1999;Günden ve Miran, 2008;Özdeş vd., 2002). 
Bu araştırmada çevreci ve korumacı ifadelere katılma açısından eğitim düzeyinin 
değişiklik gösterdiği hatta ortaokul mezunlarının lisansüstü mezunlarına göre 
çevreci ifadeler katılmasının daha fazla olduğu görülmüştür. Yüksek eğitimlilerin 
çevresel ifadelere katılma düzeylerindeki azlığın nedeni HES’lerle ilgili ele alınan 
çevresel sorunların teknik düzeyde ele alınması olabilir. Çevreye gösterilen ilgide 
tartışma konusu olan durum büyük resmin gösterilmediğine ilişkindir. Çevre so-

2	 TAYAD’lılara	düzenlenen	linç	girişimi,	Rahip	Santoro	ve	Hrant	Dink	cinayetleri.	

runu salt teknik bir sorun değildir, ekonomi ve gelişmeyle de alakalıdır. Çevreye 
gösterilen aşırı ilginin, toplumdaki temel çelişkileri halkın gözünden kaçırmak 
gibi sonuçları olmaktadır. Bu nedenle, çevre konusuyla uğraşanların, sorunun 
bütün boyutlarını ele almaları gerekmektedir ( (Keleş, 1997)

İleri yaştakilerin HES’lerin yabani hayata ve doğaya zarar verdiği yargısına ka-
tılması gençlere göre daha fazladır. Çevreden söz etmek sonunda hep bir nos-
taljiye dönüşmektedir (Somersan, 1993). Eskiden yaşanılan ortamın tasviri ve o 
ortamda yapılan faaliyetler özlemle hatırlanan unsurlar olduğundan, değişim 
olumlu karşılanamayabilmektedir. Bu durumu destekleyen gözlemlerini Ham-
sici (2012:298) “yıllar boyunca emekli olup, bir gün memleketine dönme umu-
duyla yaşamış insanlar, hayalini kurdukları, doğal güzelliklerle kaplı yaşamların 
ellerinden alınmasına tahammülleri yok. İşte bu yüzden 60 yaş üstü eylemciler 
gençlerden fazla” şeklinde ifade etmektedir. 

Sonuç olarak, Trabzon halkının HES’ler konusundaki yaklaşımın bir karşı duruş 
taşısa da, bunu eyleme dökecek potansiyeli bulunmadığını şeklinde değerlen-
dirilebilir. 
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ETNİK, DİNÎ, EKONOMİK VE KÜLTÜREL 
ÖZELLİKLERİYLE GİRESUN YÖRESİNİN 
SOSYAL YAPISI

İnsan toplulukları birbirlerinden farklı sosyal yaşantılar sürdürmektedirler. İklim 
ve bitki örtüsüne, kabul edilen din ve mezheplere, ekonomik ilişkilere ve tarihî 
deneyimlerine bağlı olarak kültür kodları oluşturmuşlar ve bunun etrafında da 
yaşam tipleri sergilemişlerdir. Birbirinden farklı bu yaşam tipleri kültür çeşitliliği-
ni ortaya koymaktadır. 

Çalışmada çeşitli dinler ve medeniyetlerle komşuluk yaparak Anadolu’ya kadar 
gelen ve Giresun yöresini yurt edinen Türk boylarının günümüz sosyal yaşamları 
ele alınacaktır. Giresun yöresinin tercih edilme sebebi, Espiye ilçesi başta olmak 
üzere yörenin öncelikli olarak halk inançlarının, buna paralel olarak da etnik, 
ekonomik ve kültürel özellikleri ile ilgili olarak yaptığım alan araştırmalarıdır. Bu 
kapsamda yöntem olarak kullandığım nitel araştırma yöntemleri ile ulaştığım 
verilerin bir ürünü olarak Giresun yöresi sosyal yapısı hakkında bilgi verilecektir. 

Karadeniz’de yer alan Giresun yöresi ile sınırlandırılan çalışmada, sosyal yapı 
hakkında bilgi verilirken toplumbilimsel açıdan kurumlar bağlamında konuya 
değinilmiştir. Bu anlamda çok geniş olan yelpaze,  mümkün olduğunca kısa ve 
öz verilerle ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Karadeniz Bölgesi, Sosyal yapı, kurumlar, kültür özellikleri.
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Etnik Yapı

Merkezi Trabzon olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesinde Katolik-Hıristiyanlık ve 
İslamiyet gibi çeşitli inançlar, değişik etnik gruplarca yaşatılmış ve yaşanmıştır1.

1071 Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasıyla birlikte Oğuz-Türkmen boyları Anadolu’ya 
girmeye başlamıştır. Türk boylarının bu yer değiştirme hareketi ile birlikte, yerleş-
tikleri bölgelerde Türk-İslam medeniyetini yaşamaya ve yaşatmaya başladıkları 
bilinmektedir. Bu yer değiştirme hareketinin bir sonucu olarak kırsal kesimlerde 
yaşayan Grekler topraklarını Türkmenlere terk ederek şehir merkezlerine doğru 
taşınmışlardır2. Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılındaki Trabzon Seferi sırasında bu 
bölgede Vilayet-i Çepni isimli bir ilin3 bulunduğu, 1486 yılında kaleme alınan Trab-
zon Sancağı tahrir defterinde geçmektedir4. Ayrıca Osmanlı coğrafyacılarından 
Mehmet Âşık’ın XVI. yüzyıl sonlarında kaleme aldığı Menâzirul-Evâlim adlı eserde, 
Trabzon yöresinde yaşayan Türk halkının önemli bir kısmının Çepniler’den mey-
dana geldiği, yörenin batı ve güney taraflarındaki dağların da Çepni dağları adını 
taşıdığı şeklinde kayıtlar bulunmaktadır. Trabzon yakınlarında bulunan Giresun ve 
havalisinin Çepni iskânına tabi tutulmasından sonra bölgenin diğer yerlerinde de 
bu iskânın izleri görülmektedir5. Kaynaklardan alınan bu bilgilere göre yaklaşık bin 
yıldır Çepnilerin Giresun ve çevresinde etkili oldukları söylenebilir. 

Osmanlı Devleti’nin dağılma süreciyle birlikte bölgede Rumlar Pontusçuluk adı-
na örgütlenmişlerdi. Bölgede bağımsız bir Rum Devleti isteyen ve faaliyette bu-
lunan Rumlara karşı Ankara Hükümeti çeşitli önlemler almış ve neticede isyanlar 
bastırılmıştı. Lozan Konferansında da ele alınan konu ile ilgili olarak Yunanistan 
ve Türkiye arasında nüfus mübadelesi düzenlenmiş ve sonuç olarak Doğu Kara-
deniz’deki Rum varlığı sona ermiştir6.

Bölgenin etnik yapısı Türklerin buraları yurt edinmesi ve Rumların mübadele ile 
bölgeden ayrılması ile şekillenmiştir. Ancak bazı Kafkasyalı topluluklar da küçük 
gruplar halinde bölgeye göç ederek, günümüze dek varlıklarını sürdürmüşlerdir. 
Bugün Türk yurdu olan Giresun’da başta Keşap ve Bulancak ilçelerinde olmak 
üzere Gürcü kökenli vatandaşlarımız da yaşamaktadır. Ayrıca fındık tarımına bağ-
lı olarak fındık hasat zamanı bölgeye mevsimlik işçi olarak Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nden gelen Kürt kökenli vatandaşlarımız ile bölge insanı arasında kız alıp 
verme sonucu ortaya çıkan evlilikler olmuştur. Buradan yola çıkarak, Giresun ili 
farklı etnik gruplara ev sahipliği yapmış ve halen de yapmaktadır diyebiliriz.

1	 Uzun	Enver	(2009),	“Erken	Çağlardan	19.	Yüzyıl	Sonlarına	Doğu	Karadeniz’de	Misyonerlik	Faaliyetleri”,	
Karadeniz	(3	ayda	bir	yayınlanan	Uluslararası	Sosyal	Bilimler	Dergisi),	Yıl	1,	Sayı	3.

2	 Tellioğlu	 İbrahim,	“Doğu	Karadeniz	Bölgesinin	Bugünkü	Etnik	Yapısına	Tesir	Eden	Göçler”,	Karadeniz    
Araştırmaları,	Karam	yay.,	Çorum,	2005,	sayı	5,	S.	4-5.

3	 Çepnilerin	yaşadığı	coğrafya.
4	 Demir	Necati	(2009),	Aydoğdu	Özkan,	Giresun	İli	Ve	Yöresi	Ağızları,	Editör:	Erdoğan	Altınkaynak,	Gire-

sun,	Giresun	Valiliği	Yayınları	15,.	S.	116-117.
5	 Sümer	 Faruk	 (1992),	 Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy-Teşkilatı-Destanları,	 İstanbul,	 Türk	 Dünyası	

Araştırmaları	Vakfı	Yay,.	S.	246
6	 Kaya	Mevlüt	(2011),	Çepniler	–	Tarihî	Serüveni	ve	Giresun-Espiye	Yöresinin	Kültür	Kökenleri, İstanbul,	

Togan	Yayıncılık,	S.	77-78

Dinî Yapı

Nerede doğduğumuz ve kimlerin arasında yaşadığımız dinî kimliğimizin şekil-
lenmesinde etkin role sahiptir7. Durkheimcı söylemle nasıl ki anomi (kuralsızlık) 
toplumsal düzende yıkımı, yabancılaşmayı ve ümitsizliği ifade ediyorsa, kişileri 
normlarıyla kuşatan kurum ve örgütlenmeler de sosyal düzenin oluşmasında, 
çeşitli türden ihtiyaçların karşılanmasında aracıdırlar. Bu bakımdan Giresun yöre-
sinin sosyal yapısını ele aldığımız tebliğde din kurumuna da yer verdik.

Genel anlamda yörede dinî örgütlenme resmî kaynaklıdır. Dini, resmi kanallar ara-
cılığıyla öğrenme ve aktarma gayri resmî dinî kanallar aracılığıyla öğrenmeye göre 
çok daha baskındır. Bunda Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte kırsal kesimlerde dinî öğ-
renimin kurumsal kaynaklı olması yatmaktadır. Çünkü Türkiye’de din öğretimi Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın, din hizmetleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yetkisindedir8. 

Giresun’un her ilçesinde ve bir de merkez ilçede olmak üzere toplam 16 tane 
İmam Hatip Lisesi vardır. İmam Hatip Liseleri’ne olan öğrenci talebi bir dönem 
meslek liselerinin önüne konan kat sayı engeline rağmen azalsa da ortadan 
kalkmamıştır. Giresun İl Müftülüğü’nden alınan verilere göre, il geneli yaz Kur’an 
kurslarına devam eden öğrenciler 6 yaşından küçükler, 6-14 yaş arası, 15-22 yaş 
arası, 23-44 yaş arası ve 45 yaş ve üzeri olmak üzere beş grupta toplanmıştır. Bu 
kurslara katılan toplam öğrenci sayısı 2012 yılında 26292’dir. Giresun Merkez ve 
taşrada olmak üzere toplam 255 adet kuran kursu vardır. Bunlardan dördü erkek 
hafızlık kursu, biri ise kız hafızlık kursu olmak üzere beş tanesi hafızlık kursudur. 
Erkek hafızlık kursları Merkez, Espiye, Bulancak ve Şebinkarahisar’dadır. Kız hafız-
lık kursu ise Giresun merkezdedir. 

Konu insan olduğunda insana hizmet vermek ve insanın ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla oluşturulan kurumlar sosyal yaşamın şekillenmesinde önemli rol oynar. 
Bu kurumlar gündelik yaşamla birlikte kendiliğinden ortaya çıkabildiği gibi, dev-
let eliyle de kurulabilmekte ya da vakıf şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. 
Zira vakıf, kişinin dünyada iken taşınır veya taşınmaz mallarını hiçbir karşılık bek-
lemeden, kendi hür iradesiyle Allah rızası için, kullanım şekli ve şartları yine ken-
disi tarafından belirlenerek bağışlaması ile oluşturulmuş bir hayır kurumudur.  
Giresun’daki sosyal ve kültürel hayatın şekillenmesinde ve bu şeklin günümüzde 
de etkili olmasında vakıfların önemi büyüktür. Zira Vakıflar Genel Müdürlüğü 
arşivlerine göre Giresun’da 540 civarında vakıf kaydı bulunmaktadır. Bunlardan 
156’sı Bulancak, 42’si Keşap, 21’i Kırık nahiyesi, 69’u Tirebolu, 91’i Görele ve 160 
tanesi de Şebinkarahisar yöresinde kurulmuştur9. Bâtınî cereyanlarına bağlı olan 
bazı Çepni unsurların Sünniliği kabul etmesinde, XVI. yüzyıldan itibaren sosyal 
alanda etkin olan Giresun yöresi zaviyelerinin etkisi olmuştur10.

7	 Zuckerman	Phil	(2009),	Din Sosyolojisi’ne Giriş, Ankara,	Birleşik,	S.	77.
8	 Güleç	Melda	Medine	(2012),	Espiye’de Halk Dindarlığı,	yayınlanmamış	doktora	tezi,	S.	44.
9	 Fatsa	Mehmet	(2008), Giresun Yöresinde Osmanlı Vakıfları ve Vakıf Eserler,	Giresun,	Giresun	Belediyesi	

yayınları,	S.	18
10	 Fatsa	Mehmet	(2008),	Giresun Yöresinde Osmanlı Vakıfları ve Vakıf Eserler, Giresun, Giresun	Belediyesi	

yayınları,	S.	20.
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Anadolu topraklarına yerleşen Oğuz boylarından biri olan Çepniler, Anadolu’nun 
Türkleşmesinde etkin rol oynamışlardır. Tarihî süreç içerisinde bir kısmı Sünniliği 
bir kısmı da Aleviliği seçmiştir11. Çepniler, Alevi topluluklarla en çok alakası bulu-
nan Oğuz boyları olarak da bilinir12.  Bununla birlikte Çepni köyleri arasında Bekir 
ve Ömer gibi isimlere 15. ve 16. yüzyıllarda da sıklıkla rastlanır, bu da onların ço-
ğunun Sünni olduğunu gösterir. Zira bu isimler Aleviler tarafından konulmayan 
isimlerdendir13. 

Ekonomik Yapı

Tarım, hayvancılık, sanayi, turizm gibi faaliyet kolları bir yörenin ekonomik duru-
mu ile ilgili olarak belirleyici sektörler arasındadır. İlde mono kültür tarımı yapıl-
makta olup, fındık üretimi ekonomide belirleyici rol oynamaktadır.

Giresun İl Tarım Müdürlüğü’nden alınan 2012 yılı resmî verilerine göre 117.929 
dekar alanda yaklaşık 110.168 ton fındık üretilmektedir. Yapılan bir araştırmaya 
göre ekonomisi fındık tarımına dayalı olan Giresun’da 25 adet fındık fabrikası 
bulunmaktadır. Bu fabrikalardan 16 tanesi 50 ve daha az çalışana sahip küçük 
işletme niteliğindedir. 8 tanesi ise çalışan sayısı 250’den az olan orta ölçekli iş-
letme niteliğindedir. Sadece 1 tanesinin 250’nin üzerinde çalışanı vardır. Fındık 
tarımına dayalı olarak çalışan bu işletmelerde istihdam genelde mevsimlik de 
olsa, hem işçi istihdamında hem de il ekonomisinde önemli rol oynamaktadırlar. 
Giresun’daki fındık fabrikaların %41’i ihracat yaparken, ihracat yapan fabrikaların 
sadece %9’u ürünün tamamını ihraç etmektedirler. İhracatın düşük olmasında 
aflatoksin sertifikası ile diğer bürokratik engellerin ihracatçıyı sıkıntıya düşürme-
si ile ihraç ürünlerinin ödemeleri konusunda yaşanılan sıkıntılar etkilidir14. 

Aşağıdaki tabloda son 12 yılda Giresun’daki fındık üretimi ve alanı verilmiştir. 

YIL Üretim Miktarı (Ton) Üretim Alanı (ha)

2000 74.000 100.000
2001 125.000 100.000
2002 109.000 100.000
2003 81.000 101.000
2004 22.000 102.600
2005 98.000 103.000
2006 121.000 105.800
2007 85.000 105.800

11 Çiçek Murat (2007), Gürgentepe (Ordu) Yöresinde Yaşayan Alevilerde Dini ve Sosyal Hayat,	Fırat	Üniv.	
S.B.E.,	Felsefe	ve	Din	Bilimleri	A.B.D.,	Din	Sosyolojisi	B.D.,	(yayınlanmamış	yüksek	lisans	tezi),	Elazığ.	
S.	34

12	 Aksüt	Hamza	(2002),	Anadolu Aleviliğinin Sosyal ve Coğrafi Kökenleri,	Art	Basın	yayınları,	Ankara.	SAY-
FA	36

13	 Kaya	Mevlüt	(2011),	Çepniler,	Togan	Yay.,	İstanbul.	S.	68
14	 Savran	Hesna	Esin	 (2008),	 “Giresun	 İli	Fındık	 İşleme	Sanayinin	 İhtiyaç	Analizi”,	http://www.fae.gov.tr/

MenuDetay.aspx?MenuID=127&MenuADI=Giresun%20%C4%B0li%20F%C4%B1nd%C4%B1k%20
%C4%B0%C5%9Fleme%20Sanayinin%20%C4%B0htiya%C3%A7%20Analizi(ErişimTarihi:	11.11.2012)

2008 145.000 106.000
2009 80.000 107.000
2010 66.500 110.000
2011 53.100* 117.000
2012 110.160* 117.000

*	Tahmini	Rekolte	Sayım	Sonuçları
Kaynak	:	Fiskobirlik,	İl	Tarım	Müdürlüğü

Tabloda da görüldüğü üzere son 12 yılda Giresun’daki fındık üretim alanında 
düzenli bir artışa rağmen, fındık üretim miktarında dalgalanmalar vardır. Bun-
da hava şartlarının mevsim normallerinde seyir etmemesi etkilidir. Örneğin kış 
mevsiminin soğuk olmayıp ılıman geçmesi, Nisan Mayıs aylarında yani fındık do-
ğum mevsiminde havaların soğuk olması, Haziran Temmuz aylarında yani hasat 
mevsiminden önce hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi 
gibi mevsimsel değişiklikler fındık rekoltesini etkilemektedir.

Giresun’da fındıktan sonra en fazla kapama ürün yetiştiriciliği yapılan meyve ki-
vidir. Ekonomik getirisi olan kivi yetiştiriciliğine Giresun’da ilk defa 1988 yılında 
başlanmıştır. Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kurulan 
fidan köklendirme serası ile 1999 yılından itibaren çiftçilerin kivi fidanı ihtiyacı 
karşılanmaktadır. 2012 yılı resmî verilerine göre Giresun Merkez ve 12 ilçesin-
de tahmini 850 aile tarafından 2.410 dekar alanda 2.850 ton kivi üretilmektedir. 
Ayrıca ilde kivi yetiştiriciliğin geliştirilmesi, kivi üreticilerinin örgütlenmesi ve 
ürünün pazarlanmasında sorun yaşanmaması için Yağlıdere, Espiye ve Keşap’ta 
olmak üzere 3 adet Kivi Üreticileri Birliği örgütlendirilmiştir15. 

Ekonomik getirisi bakımından üçüncü sırada yer alan tarım ürünü olan ve se-
nede üç kez toplanan çay bitkisinden ise 39.832 ton ürün elde edilmektedir. 
Tirebolu ilçesinde devlete ait çay işletme fabrikası bulunmakla birlikte bunun 
dışında küçük ölçekli işletme niteliğinde olan özel sektöre ait 11 tane çay fabri-
kası daha vardır. Ayrıca önceleri pirinç yetiştirilirken, hem yetiştirilmesi zahmetli 
olmasından dolayı hem de ekonomik getirisi daha fazla olan ürünlere geçildiği 
için şimdilerde pirinç üretimi yapılmamaktadır.

Sahil ve iç kesimlerdeki iklim ve bitki örtüsü farklı olduğu için ekonomik faaliyet-
ler de farklıdır. Karasal iklime sahip Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde 
başta hayvancılık olmak üzere hububat, kuru fasulye, nohut, patates, ceviz ve 
yem bitkileri tarımı yapılmaktadır. Giresun merkez ve kıyı şeridinde ise hayvan-
cılık ve hayvansal üretim ticarî anlamda yapılmamaktadır, hayvansal üretim ge-
nelde aile tüketimine yöneliktir16. 

15  http://www.giresuntarim.gov.tr/tr/genhaber.aspx?kod=1623	(Erişim	Tarihi:	11.11.2012)
16	 Sıray	E.,	Akçay	Y.	(2010),	“Giresun İli Merkez İlçede Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Üre-

tim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”,	Gazi	Osman	Paşa	Üniversitesi	Ziraat	
Fakültesi	Dergisi,	27,	1,	S.	47,	s.43-56.
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Ayrıca çalışma sahasının az olması sebebiyle Giresun göç veren bir ildir. Göçle 
ilgili yapılan bir çalışmaya göre, Giresun’un da arasında bulunduğu birçok il göç 
sebebiyle uzun bir süre nüfusunda “kadın fazlalığı” olan bölgeler arasında göste-
rilmiştir17. Ekonomik işgücü amaçlı yapılan bu göçler başta İstanbul olmak üzere 
yurt içi ve yurt dışında pek çok sanayi merkezine doğru olmuştur.  

Turizm bölge ekonomisinde şimdilik kayda değer bir yer işgal etmemektedir. Bu-
nunla birlikte yayla turizmi canlanmaya başlamıştır. Yayla turizmi dışında Doğu 
Karadeniz’in tek adası olan Giresun Adası ile Giresun Kalesi, Tirebolu Kalesi, Şe-
binkarahisar Kalesi ve Espiye Andoz Kalesi, kemer köprüler ve Giresun Müzesi 
Giresun’un tarihî ve turistik yapıları arasındadır. Eski tarihî Giresun evlerinden 
oluşan ve kentin geçmişteki dokusunu yansıtan II. Derece çevresel kentsel sit 
alanı olan Zeytinlik Mahallesi’nde 80 tarihî ev tescillenerek koruma altına alın-
mıştır. 
 
Kültürel Yapı

Geniş bir kapsayıcı alanı olan “kültür”, insanların maddî ve manevî ürünlerini içe-
ren semboller bütünüdür. Her toplumun kendine has bir kültürü vardır. Çalışma-
da Giresun’a ait kültürel yapıyı ele alırken fonksiyonalist bir bakışla kültürel yapı-
nın değerler, semboller ve inanç ve ahlak sistemi gibi sistemlerin örüntüleşmiş 
bütünü ele alınmaya çalışılmıştır.

Kültürel yapı ele alınırken öncelikle sosyalleşmenin başladığı, kültürel kodların 
ve de değerlerin ilk öğrenildiği kurum olan aile kurumunun oluşum biçimi ele 
alınmıştır. Modernleşmeyle birlikte evlilik biçimlerinde yaygın bir şekilde tercih 
edilen monogami18 türü evlilikler ile ailelerin yerleşim tiplerinde görülen neolo-
kal19 yerleşim tipi Giresun’da da ilk sırada gelen evlilik ve yerleşim tipleri arasın-
dadır. Ancak ekonomik yapıda da belirtildiği üzere göçle birlikte ailelerin parça-
lanması ya da geçici süreliğine de olsa eşlerin bir müddet birbirilerinden ayrı ya-
şamak zorunda kalması ile birlikte polijini20 türü evliliklere (birlikte yaşamalara) 
de medeni kanunda mümkün olmamasına rağmen kırsal kesimde rastlanmıştır. 
Ayrıca yaptığım saha araştırmasında, Doğu Karadeniz’de görülmeyen levirat21 
türü evliliğe bir tane rastlanmıştır. 

Giyim-kuşam, yeme-içme ve yerleşim biçimi kültürel yapının sacayağı diyebi-
leceğimiz üç belirgin semboldür. Giresun’da dasdar adlı dokuma türü ve das-
dardan yapılan keşan (bir çeşit peştamal) halen yaygın bir şekilde kullanılan ve 
gündelik hayatta da yalnızca kırsalda alanda değil kentsel alanlarda da görülen 
bir kadın giyim biçimidir. Eskiden hint kenevirinden ip elde edilip çorap, çul ve 

17	 Ceylan	Mehmet	Akif	(2009),	“Giresun	İlinde	İl	Dışı	Göçler	ve	Göç	Eden	Nüfusun	Özellikleri”,	Uluslararası 
Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu 9-11 Ekim 2008,	Cilt-2,	Önder	matbaa,	Ankara,	S.	
346,	s.	340-363.

18	 Tek	eşli	evlilik
19	 Yeni	evlenen	çiftlerin	ailelerinden	bağımsız	ayrı	bir	ev	açmaları
20	 Bir	erkeğin	birden	fazla	kadınla	evlenmesi
21	 Yengeyle	evlilik

dasdar örülürmüş, hint kenevirine gelen yasakla günümüzde bu uygulama kalk-
mıştır. Günümüzde dasdarın dokunmasında koyunyünü, keçiyünü (tiftik) ya da 
kendir kullanılmaktadır. Günümüzde rastlanmayan (ya da çok az rastlanan) er-
kek giyim biçimi ise aba-zıbka şeklindedir.

Kültürel yapının ikinci boyutu olan yeme-içme kültürü bakımından bölgede ve-
jeteryan türü beslenme biçimi yaygındır. Mısır, karalâhana ve fasulye tüketimi-
nin yanı sıra gücükdene, yemlik, merulcan (dikenucu), sakarca, ışıldak, kuzu ku-
lak, evelik, ısırgan, kuş pancarı, ebe küme, çeftik, çileklik, galdirik, kabalak, nane 
(anuk), pezik, hoşuran yörede bulunan ve tüketilen otlar arasındadır.

Arazinin engebeli yapısından dolayı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görülen dağı-
nık yerleşim biçimi, insanların evlerini fındık bahçelerine yakın inşa etmelerin-
den dolayı Giresun kırsalında da görülür. İl ve ilçe merkezlerinde ise toplu yerle-
şim biçimi vardır.

Sonuç

İnsanlar kurumlara ve kurumsal pratiklere değer yüklerler. Bu şekilde bireyler arası 
doğan meşrulaştırma geleneği nesnelleşir. Bu sayede gruplar, örgütlenmeler ve 
kurumlar sosyal alanda hayatiyet bulmuş olur. Zamanla bu ortaya çıkış ya da var 
olma mücadelesi kökleşmiş ve vazgeçilmeyen ihtiyaçlar arasında yer almış olur. 
Giresun’un sosyal yapısının ortaya konmaya çalışıldığı bildiri, ihtiyaçlara dayalı ve 
eldeki olanaklarla şekillenen kurumsal yapı etrafında ortaya konmuştur. 

Giresun ili ve yöresi ile ilgili bugüne kadar çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bun-
lardan bir kısmı akademik çalışmalardır, bir kısmı ise özel ya da resmî kurumlar 
aracılığı ile yapılan özellikli ve/veya tanıtıcı araştırmalardır. Giresun ile ilgili yap-
tığımız bu çalışmada 2012 yılı resmî verilerine dayanarak bir profil çıkarılmaya 
çalışılmıştır. 

Tarihî süreç içerisinde farklı dil, din, mezhep ve etnik kökene ev sahipliği yapmış 
olan yörenin günümüz yapısının oluşması Osmanlı Devleti öncesi Türk akınları 
sonucu Türk boylarının buraları yurt edinmesi ile başlamış olup, 30 Ocak 1923 
tarihinde Yunanistan ile Türkiye arasında düzenlenen nüfus mübadelesine da-
yalı olarak 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren İstanbul dışında yaşayan Rumların 
Türkiye’den Yunanistan’a göç ettirilmesi ile de son şeklini almıştır diyebiliriz. 

Giresun’da ailelerin ve çocuklarının, ilk ve orta dereceli öğretimin yanında din 
eğitimi veren yaz kurslarına da katılım konusunda istekli oldukları görülmüştür. 
Öyle ki müftülük tarafından din görevlisi tayin edilmeyen yayla ve obalarda ka-
lan ailelerin masraflarını kendilerinin karşıladığı, dinî bilgisi olan bir kişi tarafın-
dan çocuklarına din eğitimi verdirmeye çalıştıkları görülmüştür. Bu kişiler genel-
de imam hatip lisesi mezunu ya da kendini dinî bilgi konusunda geliştirmiş ki-
şilerden oluşmaktadır. Buradan yola çıkarak Giresun’da dinî eğitimin gayri resmî 
dinî örgütlenmelerden ziyade resmî kaynaklı olduğu söylenebilir.    
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Ekonomisi büyük ölçüde fındığa dayanan Giresun’da fındıktan elde edilen geli-
rin arttırılması ile ekonomik büyüme sağlanacağı düşünülmektedir. Bu sektörün 
ihtiyaç duyduğu Ar-Ge desteğinin sağlanması, işlenmiş fındık ürünleri üretim 
ve ihracatının artması, geleneksel pazarımız olan AB pazarının dışına çıkılması, 
üretim ve pazarlama sorunlarının tespit edilip bunlara çözüm getirmek ile müm-
kündür.

Giresun yöresinde olduğu gibi Türk dünyasının pek çok yerinde de rastlanılan 
dasdar adlı dokuma türünün, Türk kültür birliğini yansıttığını söyleyebiliriz. Bu 
türden ögeler, yaşanılan tarihî pek çok serüvene rağmen bazı kültür kodlarının 
bozulmadan günümüze kadar ulaştığının kanıtıdır. Geleneksel giyim kuşam tü-
rünün erkeklerden ziyade kadınlarda halen görülüyor olmasında ise kadınların 
erkeklere göre tarım dışı iş sahasında daha az yer alması ve eğitim seviyesi bakı-
mından da daha geride olmaları ile açıklanabilir. 

Yörede vejetaryen beslenme biçiminin yaygın olmasında iklimsel koşullar önem-
li yer tutar. Zira lezzet, yenilebilir ve içilebilir olma, hazırlanma süre ve biçimi ile 
servis edilişte dinsel, toplumsal ve iklimsel şartlar önemlidir.
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Günümüz dünyasında enerji kaynaklarının şekillendirdiği bölgesel politikala-
rın ve rekabetin sonucu olarak bölgelerin ya da ülkelerin kaderleri ve sınırları 
yeniden inşa edilmektedir. Karadeniz Bölgesi gerek stratejik önemi gerekse sa-
hip olduğu enerji kaynakları açısından, küresel rekabetin aktörleri tarafından 
yakından takip edilen bir bölge olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
ile benzer özellikler taşımaktadır. Bu benzerlik ve terörün tarihine bakıldığında 
konunun önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.    

Terör haberleri, ulusal ve uluslararası güvenliği tehdit etmesi açısından her za-
man haber değeri taşıyan konuların başında yer almaktadır. Terör eylemlerine 
ve bu eylemlerde mağdur olan kişilere ilişkin medya temsillerinde kullanılan dil 
ve haber söylemi önemlidir. Yapılan çeşitli araştırmaların bulguları, kitle iletişim 
araçlarında birçok haber türü arasında en çok izlenen, okunan haberlerin terör 
haberleri olduğunu ortaya koymaktadır. Terör haberleri, kamuoyunu ilgilendiren 
bir haber türü olmasının yanı sıra; medyada ortak bir dil ve üslup gelişmemesi 
nedeniyle, terör örgütleri tarafından kendi çıkarları lehinde kullandıkları bir sila-
ha dönüşmektedir. Bu noktada neyin haber olduğu ya da haberin nasıl verilmesi 
gerektiği yönünde birçok görüş ayrılıkları bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın temel amacı terör ile basının ilişkisi tartışılarak, Karadeniz Bölge-
sinde gerçekleşen terör eylemlerinin ulusal basın tarafından nasıl algılandığı 

TÜRKİYE’DE KARADENİZ BÖLGESİNDE YAŞANAN 
TERÖR EYLEMLERİNDE ULUSAL BASIN ALGISI

Öğr. Gör. Akın YILDIRIM*
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irdelenecektir. Aynı zamanda çalışma kapsamında Karadeniz Bölgesi terör ey-
lemleri kronolojisi de ortaya konulmaya çalışılacaktır. Konuyla ilgili haberler ga-
zetelerin internet arşivlerinden derlenmiştir. Yayınlanan tüm haberlerde çalışma 
çerçevesiyle ilgili olanlar seçilmiş ve içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. 

Anahtar Kelimler: Karadeniz Bölgesi, basın, terör,  terör haberleri

Giriş

“Masumların cesetleri üzerinden iletişim kurma stratejisi” olarak tanımlanan terör 
ile mücadelede, devlet ile terör örgütleri arasında bir alan kazanma yarışı süre-
gelmektedir. Bu yarışta, muhatabını kendi mücadele alanına çekmeyi başaran 
taraf avantajı elinde bulundurmaktadır. Terörün alanını, hiçbir kural ve değer ta-
nımayan şiddet eylemleri, nefret ve intikam hisleri oluştururken, devletin alanını 
ise, hukukun üstünlüğü, demokratik değerler ve etik ilkeler oluşturmaktadır. Do-
layısı ile demokratik platformlarda terörün, şiddet alanında ise devletin mücade-
le etmesi görüldüğü kadar kolay olamamaktadır. Çünkü hiçbir devlet, şiddet ve 
vahşilikte terör örgütleri ile mücadele edemez. Terör; şiddet, kan, gözyaşı, nefret, 
ayrışma ve intikam gibi kodlar üzerinden iletişimini kurmayı ve bu yoldan ama-
cına ulaşmayı tercih etmektedir. Buna karşın devlet ise; demokrasi, insan hakları, 
uzlaşı, birliktelik ve bütünlük kodları üzerinden iletişim kurar. Dolayısıyla devle-
tin iletişim dili, aynı zamanda terörle mücadelenin temel yapıtaşları ile yol hari-
tasını da belirlemektedir. Eğer ki devlet; intikam, öfke, hukuk dışına çıkma ya da 
kural tanımama gibi teröristten ödünç alınan kavramlar üzerinden iletişim dilini 
oluşturuyorsa bu durum, kronik terör sarmalını oluşturacak önemli bir etkendir. 
Ayrıca bu mücadele sürecinde karşı tarafın iletişim kodlarını kullanan taraf, ken-
di mücadele alanından rakibinin alanına geçmeye başlamış demektir. Mücadele 
sürecinde terör örgütlerinin iletişim kodları üzerinden konuşan ve ona benze-
meye başlayan devletlerin, bu süreçte inisiyatifi kaybettikleri ifade edilebilir.1 

Terörizm, son yıllardaki teknolojik gelişmelerden de yararlanarak daha fazla et-
kinlik kazanmaktadır. Her geçen gün biraz daha küçülen ve globalleşen dünya-
da terörizm tehdidinin de globalleştiği görülmektedir. Büyük mali ve teknolojik 
imkânlar, iyi yetişmiş elemanlar ile planlı bir uğraş gerektiren terörizm faaliyetleri 
artık çağımızda uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Terörizm, basit bir şiddet ey-
lemi olmayıp iktisadi, sosyal, siyasal ve kültürel gibi pek çok nedeni ve sonucu 
bulunmaktadır. Terörizm tehdidinin ve beraberindeki dinamiklerin analizi, terö-
rizmle mücadele konusunda önemli yol gösterici vazifesi görmektedir. Türkiye 
yıllarca terör tehdidiyle birlikte yaşamak zorunda kalmıştır. Bu tehdit zaman içe-
risinde ülke ekonomimize ve insanımıza çok önemli değerler kaybettirmiştir. Bu 
güne kadar askeri, siyasi, sosyal, psikolojik ve stratejik olarak tüm yönleriyle hak-
kında birçok araştırma yapılan terörizmin, sosyoekonomik kalkınmaya olan etki-
leri söz konusudur. Terör, ülkelerin kalkınmasını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Kalkınma için gereken en önemli unsur güven ve barış ortamıdır. 1980’li yıllarda 

1	 http://www.usak.org.tr/rapor.asp?id=20	(Erişim	Tarihi:	10	Eylül	2012)

ortaya çıkan, halen günümüzde de devam eden ve bu güne kadar çok sayıda 
kanlı saldırılara maruz kalan ülkemizin bir bölümünü terörle anılır hale getiren, 
çok sayıda şehit vermemize, birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, eko-
nomik değeri bulunan kamu-özel araç ve gereçlerin tahribine ve nice dramatik 
sonuçlara neden olan etnik bölücü PKK terörü, ülkemizin topyekûn kalkınması-
nın önünde büyük bir engel olmuştur, şeklinde genel bir kanı söz konusudur.2

Kitle iletişim araçları iletilerin kitlesel üretim ve dağıtımını gerçekleştiren araç-
lardır. Günümüzde kitle iletişim araçları denilince akla ilk olarak radyo ve televiz-
yon, sinema gazete, dergi, kitap ve internet yayıncılığı gelmektedir. Terör amaç 
ve hedeflerine ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarına ya da bilinen diğer adıyla 
medyaya ihtiyaç duymaktadır. Medya günümüzde ticari bir faaliyet alanı oldu-
ğundan, haberi daha önce verme, daha çok izlenme, daha çok satış yapma kay-
gılarıyla terör eylemlerini haber yapmaktadır.

Şiddet anlaşılması kolay, evrensel dili olan ve kolay pazarlanabilen bir konudur. 
Burada terör kavramı ve eylemleri üzerinde durulurken asıl amaç ulusal basının 
bunu ne şekilde sunduğudur. Kesinlikle tüm basını ya da medyayı zan altında 
bırakacak bir medya-terör ilişkisini ortaya koyacak bir amaç güdülmemiştir. 
İstisnalar hariç olmak üzere medyanın terörle birebir bir ilişki içinde bulunmadığı, 
yalnızca ticari kaygılardan kaynaklanan haberi ilk verme, çok izlenebilirlik 
(reyting), çok okunabilirlik ve doğal sonucu olarak kârı artırma amacıyla haber 
yapmasından kaynaklanan bir dolaylı yarar ilişkisinin olduğu bilinmektedir. 
Çalışmada, terör haberlerinin genellikle şehit haberleriyle basına yansıdığı, şehit 
haberleri içinde en çok ölümlü terör saldırılarının basında yer aldığı, şehit sayısına 
göre gazetede kapladığı alanın arttığı, saldırının büyüklüğüne ve kayıplara göre 
fotoğrafın da büyüklüğünün arttığı, haberlerde çoğunlukla saldırı sonucunda 
şehitlerin özel hayatına ve ailelerine yer verildiği ve Karadeniz Bölgesi’ndeki 
terör saldırılarının ulusal basında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kadar yer 
bulamadığı varsayımları dikkat çekmiştir.

Terör ve Terörizm Kavramları

Devletlerarasındaki siyasal menfaat hesapları veya ideolojik baskılar yüzünden 
üzerinde uzlaşılan ortak bir terör tanımına henüz ulaşılamamıştır. Büyük bir tar-
ihsel geçmişi olan kavrama sürekli olarak siyasi anlamlar yüklenmekte ve bu 
kavram başkalaşmaktadır. Hiçbir tanım bu olguyu tam olarak açıklayamamıştır. 
Çünkü terör örgütleri, yapısal açıdan pek çok benzerliklere sahip olmakla birlikte 
özellikle amaçları açısından farklılıklar göstermektedirler. Birçok farklı tanımın 
içinde farklı unsurlar yer aldığından dolayı terör ve terörizm kavramları konusun-
da değişik tanımlar bulunmaktadır. Terör ve terörizm kavramlarını öncelikle 
tanımlayarak irdelemeye başlayacak olursak, etimolojik kökeni Fransızca “ter-
reur” sözcüğünden gelen terör kavramı, “şiddet kullanarak veya kullanmakla 

2	 Duygu	Barutçu,	Türkiye’de Terörizmin Ekonomik Kalkınmaya Etkileri,	Ankara,	Gazi	Üniversitesi	Sosyal	
Bilimler	Enstitüsü,	2010.
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tehdit ederek toplumda güvensizlik havası yaratmaya yol açan eylemleri3 ifade 
etmektedir. Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı Türkçe sözlükte ise terör kavramı 
“yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş” olarak tanımlan-
maktadır.4

Terörün klasik anlamı “altüst edici ve felce uğratıcı korku”dur. Fransız devrimi 
sonrası büründüğü anlamı ile ise; “bir toplumda bir grubun halkın direnişini kır-
mak için yarattığı ortak korku” olmuştur. Terör; aşırı korku- dehşet saçma ve bu 
amaçla yaralama, yıkma ve öldürme davranışları olarak da tanımlanmaktadır.5 
Başka bir tanımda terör; toplumda, siyasal yapıda yani egemenlik ilişkisi içinde 
yer alan bir etkinliktir şeklinde, siyasal bir etkinlik olarak tanımlanmıştır.6 Uluslar-
arası ilişkiler ve siyaset bilimi sözlüklerinde terör tanımlamaları, politik amaçlı 
şiddet kullanımı ile ilişkilendirilmektedir. Evans ve Newman uluslararası ilişkiler 
terminolojisini açıkladıkları sözlükte terörü siyasal amaçlara ulaşmak maksadıyla 
sistematik temelde şiddet kullanımı veya şiddet kullanma tehdidi olarak değer-
lendirmektedirler. Wilkonson’da terörü “ siyasal şiddetin özel bir türü” olarak ni-
telendirmekte ve terörizmin “genellikle siyasal davranışı belirli bir doğrultuda 
etkileme amaçlı” kullanıldığından bahsetmektedir.7

Terör, İngiltere Terörle Mücadele Kanununda “siyasi kurumlara karşı şiddet 
kullanımı veya toplumun çeşitli kesimlerinin korku içinde bırakılması mak-
sadıyla şiddet kullanılması”; Fransız Terörle Mücadele Kanununda “baskı veya 
tehdit yoluyla mevcut kamu düzeninin ciddi olarak bozulması maksadıyla 
bireysel veya toplu olarak bulunulan herhangi bir faaliyet” şeklinde tanım-
lanmaktadır.8 Türkiye’de 12.04.1991 tarihinde kabul edilen 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunun terör tanımı başlığı altındaki 1’nci maddesinde: “Terör; 
baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden 
biriyle, anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki sosyal, 
laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez 
bütünlüğünü bozmak, devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, 
devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve 
hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel 
sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek 
her türle eylemlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır.9 Terör, tanım olarak, insanları 
yıldırmak, sindirmek yoluyla onlara belli düşünce ve davranışları benimsetmek 
için zor kullanma ya da tehdit etme eylemidir. 

3	 Ünsal,	A.,	 Keleş,	 R.	Kent ve Siyasal Şiddet, Ankara:	Ankara	 Üniversitesi	 Basın	 Yayın	 Yüksek	 Okulu	
Basımevi,	1982,	s.21

4	 TDK,	1998:	2200
5	 Keleş,	Ruşen	ve	ÜNSAL,	Artun,	Kent ve Siyasal Siddet,	Cogito,	Sayı:6–7,	s.92
6	 Kongar,	Emre,	Küresel Terör ve Türkiye,	Remzi	Kitapevi,	İstanbul,	2005,	s.73
7	 Wilkonson,	Paul.	2000	“The	Strategic	Implications	of	Terrorism”	in	Terrorism	and	Poliical	Violence,	(eds)	

M.L.	Sondhi,	India:Indian	Council	of	Social	Science	Research,	Haranand	Publications
8	 Ronald	Spiers,	The Anatomy of Terrorism,	Foreign	Service	Journal,	2004
9	 http://e-kutuphane.egitimsen.org.tr/pdf/2854.pdf,	(Erişim	Tarihi:	15	Ekim	2012)

Terörün ortaya çıkmasına neden olan, var oluşunun koşullarını hazırlayan ve 
gelişimini sağlayan ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve psikolojik etkenler bu-
lunmaktadır. Akademisyenler, yazarlar, güvenlik görevlileri ve devletler tarafın-
dan yüzlerce tanımı yapılmış olmasına rağmen, günümüzde ne Türkiye’de ne de 
dünya’da terör teriminin tanımı ve kapsamı konusunda görüş birliği bulunma-
maktadır. Terör olgusu kavram olarak belirgin görünmesine karşın, bu alanda 
meydana gelen olayların hangi tür ve biçiminin terör kapsamında nitelendiri-
leceği yeterince açık ifade edilememektedir. Bu durum terörün çok yönlü ve kar-
maşık olmasından başka, onu değerlendirenlerin konumu ile yönelimine bağlı 
olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu tür tanımlarda, terörün insani ve psikolojik boyutuna vurgu yapılmakta ve 
terör, siyasi bir sorun olduğu kadar, toplumsal ölçekte kamusal vicdanda sor-
gulanması gereken bir kavram niteliğine bürünmektedir. Dünyadaki terör hare-
ketleri incelendiğinde, periyodik olarak ve dalgalar halinde ortaya çıktığı, bazen 
önemini yitirmiş gibi görünse de bilahare yeniden hız kazandığı görülmektedir. 
Terörün hız kazandığı dönemlerde terörizmle uluslararası siyasal ilişkiler, bölge-
sel ve ülke düzeyindeki siyasi ve toplumsal sorunlar arasında yakın bir ilişkinin 
bulunduğunu söylemek mümkündür. 

Terör ile birlikte zaman zaman terörizm kavramına da gönderme yapılmaktadır. 
Ancak bu iki kavram arasında farklılıklar bulunmaktadır. Her terör olayının aynı 
olduğu düşünülemez. Birçok eylem terör olarak nitelenebilir ancak terörizm 
daha farklı bir anlam taşımaktadır. Bu da terörizmin siyasal bir amaç güdülerek 
işlenmesidir. Yani siyasal terörizmde, siyasal bir amaç vardır ve bu amaçla terör 
yapılmaktadır. Terörden farklı olarak terörizm siyasal amaçlar için örgütlü, sistem-
li ve sürekli terör kullanmayı yöntem olarak benimseyen bir strateji anlayışıdır. 
Bu nedenle, örneğin herhangi bir linç olayında ya da trafik kazasında terör bu-
lunmakla beraber terörizm yoktur. Terörizmden söz edebilmek için aynı siyasi 
amaca yönelmiş bir dizi terör olayının varlığı gereklidir. Birbirleriyle bağlantılı ol-
mayan terör hareketlerinin de toplumdaki dehşet ve korkuyu arttıracağı şüphe-
sizdir ancak bu, terörizmden söz etmek için yeterli değildir.10

Terörizm tanımı ilk kez 1930 yılında Brüksel Ceza Hukukunu Birleştirme Konfer-
ansı’nda müşterek tehlike yaratabilecek nitelikte herhangi bir aracın kasten kul-
lanılması olarak yapılmıştır.11 Terör, büyük çaplı korku veren ve bireylerde yılgınlık 
yaratan bir eylem durumunu ifade ederken; terörizm, siyasal amaçlar için mevcut 
durumu yasadışı yollardan değiştirmek amacıyla örgütlü, sistemli ve sürekli terör 
eylemlerini kullanmayı bir yöntem olarak benimseme durumudur. ‘Terörizm’ dey-
imi ise terör kelimesinden türetilerek siyasal şiddet ve yıldırıcılık anlamında kul-
lanılır. Toplumun ve dolayısıyla toplumu yönetenlerin direncini kırmak için ortak 
bir korku yaratmak, daha doğrusu dehşet salmak amacına yöneliktir.12 

10	 Ümit	Özdağ,	Osman	Metin	Öztürk	ve	Sertaç	Başeren,	Terörizm:	Kavramsal	Bir	Değer,	Terörizm İncelemeleri, 
Teori, Örgütler, Olaylar, Ankara:	Avrasya-Bir	Vakfı	Asam	Yayınları,	Jeopolitik Terör	Dizisi–3,	2000,	s.	2

11	 Örgün,	Faruk,	Küresel Terör,	Okumuş	Adam	Yayınları,	İstanbul,	2001,	s.	64
12	 Ümit	Özdağ,	Türk Ordusunun PKK Operasyonları (1984-2007),	Pegasus	Yayınları,	2007,	s.274
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Terörizm; “Bir ideoloji etrafında örgütlenen birden fazla kişinin siyasi amaçlarını 
gerçekleştirebilmek için yürüttüğü kuralsız şiddet hareketleri” olarak tanımla-
nabilir. Bir eylemin terör eylemi olarak kabul edilebilmesi için ise, “ideoloji, örgüt 
ve eylem” unsurunun bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu unsurlardan biri eksik 
olduğunda oluşan suç, terörizm suçu dışında tasnife tabi tutulmalıdır. Örneğin, 
siyasal özellik taşımayan şiddet hareketleri örgütlü bile olsalar, bunlar daha çok 
örgütlü veya organize suç hareketleri olarak kabul edilmektedir.13 Buna göre, bu 
bir terördür dendiğinde bir şey, bu bir terörizmdir dendiğinde başka bir şey an-
latılmaktadır. İlk bakışta bu iki cümle aynı gibi durmaktadır. Fakat birincisinde, 
daha çok bir olaya ve olayın simgelediklerine gönderme yapılırken, ikincisinde 
bu olayın oluşması sürecindeki yol, yöntem, düşünce ve tekniklere gönderme 
yapılmaktadır. Chomsky ise terörizm hakkında takınabilecek üç tutumdan 
bahsetmektedir: “1-Terörizmi, gerçekler ne olursa olsun, resmi düşmanın üzer-
ine atabiliriz. 2-Terörizm konulu tüm tartışmaları, dikkate almayı hak etmeyen, 
ideolojik güdülerle ortaya atılmış saçmalıklar diye hiçe sayabiliriz. 3- Terörizm 
olgusunu ciddiye alabilir, terörizm üzerinde durulup mahkûm edilmesi gereken 
bir şey olduğunu kabul edebilir, iyice inceleyebilir ve nerede ortaya çıkarsa çıksın 
teşhir edebiliriz. Akılcı varsayımlarla hareket edersek ilk tavrı bir kenara koyup 
üçüncüsünü kabul edebiliriz.14

Terörizm bir ideoloji, bir doktrin hatta sistematik bir fikir değildir. Terörizm, bir 
yöntem, taktik, strateji bir bakıma da savaş biçimidir. Bu noktada terörizm ile 
savaş ve savaşın türleri arasında bir ayırım yapılmalıdır. Terörizm örgütlü ve ku-
ralsız şiddet hareketidir. Terörizmin içerdiği şiddet savaş çağrışımı yapıyor olsa 
da, terörizmin kuralsız oluşu savaştan en önemli ayrıcalığını teşkil etmektedir. 
Zira savaşın hiçbir türünde kuralsızlık yoktur. Savaşın uluslararası ve ulusal ku-
rumları teşekkül etmiş, hukuku belirlenmiştir. Terörizm, barış döneminde var 
olan ekonomik, sosyal ve politik mücadeleye değişik bir yöntemle silahı ve şid-
deti sokmaktadır. Yıpratma stratejisi ile güç dengesini terörizmi de destekleyen 
merkezlerin yararına çevirmeye çalışmaktadır.15

Terörizmin muhtemel amaçları/işlevleri ise şu şekilde sıralanabilir: Birincisi, halkı 
veya hedef bir topluluğu korkutmak, dehşete düşürmektir. İkincisi, yerleşik 
otoriteyi tahrip etmek; yerleşik otoritenin, terörist ile masum kitle arasında ayrım 
yapmadan baskı yöntemlerine başvurmasını sağlamaktır. Üçüncüsü, otoriteye 
ve düzene karşı olan güçleri harekete geçirmek; yerleşik otoritenin güçlerini 
ve kurumlarını etkisizleştirmek ve işlemez kılmaktır. Dördüncüsü, kamuoyunu, 
kendi lehine veya düzene/otoriteye karşı etkilemek ve yönlendirmektir. Beşincisi 
de, siyasal güç odaklarını ele geçirmek ve/veya var olan yönetimi devirmektir. 
Yani, terörizm uygar bir toplumu oluşturan tüm kurumları tahrip etmeyi, işlevsiz 
hale getirmeyi ve yok etmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede ortaya çıkan otorite 

13	 http://icsavas.wordpress.com/2012.01.23/teror-olaylarinin-kitle-iletisim-araclarindaki-sunumu/	(Erişim
	 Tarihi:	12	Ekim	2012)
14	 Noam	Chomsky,	Medya Gerçeği,	İstanbul,	Everest	Yayınları,	2002.	s.174
15	 Suat	İlhan,	Terör: Neden Türkiye,	İstanbul:	ASAM	Yayınları,	2002,	s.11

boşluğundan faydalanarak da asıl amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemekte-
dir.16

Terör ve terörizm tanımlarının içerdiği eylemlerin amaç ve etkilerinin ortaya 
konulmasıyla bu iki kavramın daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Terörün temel 
amacı, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla toplumda korku kültürünün 
egemen olması ve psikolojik şiddetin toplum geneline yayılıp sürekli kılınması 
çerçevesinde özetlenebilir. Terör eylemlerinin bu temel amaç doğrultusundaki 
diğer amaçları şu şekilde sıralanabilir:

•	 Varlığından haberdar etme,
•	 Sesini duyurma ve gücünü gösterme,
•	 Taraftarlarına ve işbirlikçilerine moral sağlama,
•	 Kendinden yana olmayanları korkutma ve sindirme,
•	 Mevcut yönetimin otoritesini sarsma,
•	 Devleti halka baskı oluşturmaya zorlama,
•	 Örgüt üyelerini eğitme,
•	 Örgüt üyeleri üzerinde otorite kurma ve disiplin sağlama,
•	 Karmaşa (kaos) yaratarak ilgi uyandırma ve dikkat çekme.17

Cooper terörizm tanımlamaları arasındaki farklılıkların bir kısmının terör eylem-
lerinin “gerekçelendirilmesinden” kaynaklandığına ve bu gerekçelendirmenin 
sakıncalarına dikkat çekmektedir.18 Örneğin Hizbullah’ın kurucusu Fadallah 
örgütleri ve eylemleri için “Kendimizi terörist olarak görmüyoruz; çünkü biz, 
terörizme inanmıyoruz. Yurdumuzu işgal edenlere karsı savaşmak terör değildir. 
Biz kendimizi kutsal bir dava için savaşan mücahitler olarak görüyoruz” şeklinde 
konuşmaktadır. Teröre maruz kalan cephe terörün uygulayıcısına terörist derken, 
terörist kendisini gerilla olarak tanımlamaktadır. Ancak gerilla terörist değildir. 
Gerilla; sivillere karşı değil askeri birliklere karsı savaşan düzensiz savaşçılardır. 
Gerilla ve teröristin hedef kitlelerinin farklı olmasının yanında amaçları da 
farklıdır. Gerillanın amacı: işgal edilmiş ya da haksız olarak gasp edilmiş toprak-
ları geri almaktır. Bunun için, organize olmuşlar ve bunun mücadelesini vermek-
tedirler. Amaçları siyasal/kültürel/fiili işgalden kurtulmaktır. Karşılarında yasal bir 
güç değil yasadışı işgalciler vardır. Kavramsallaştırma yolundaki en büyük prob-
lemlerden biri, bir milletin kendi kaderine kendisinin karar vermesi gerektiğini 
kabul eden bir uluslararası hukuk kuralının bulunması ve uluslararası toplumda 
pek çok kişi, kurum ve organizasyonun bu kuralı bazı durumlarda uluslararası 
terörizmi haklı göstermek veya bir başka deyişle gerekçelendirmek için kul-
lanmasından kaynaklanmaktadır.19 Tanım konusunda uzlaşma güçlüğünün bir 
diğer sebebi de devletlerin öncelikleri, politikaları ve tarihleri arasındaki kapan-
ması güç farklıklardır.

16	 Doğu	Ergil,	Uluslararası Terörizm,	AÜ.	SBF.	Dergisi,	Cilt	47,	Sayı	3–4,	1992,	s.140
17	 Dilmaç,	S,	Terörizm Sorunu ve Türkiye, Ankara:	Emniyet	Müdürlüğü	Yayınları,	1997,	s.19
18	 Cooper,	H.A,		Terrorism: The Problem of Definition Revisited in American Behavioral, Şubat,	2001
19	 Laos,	Nicholas	K.Fighting Terrorism What can international law do,	Journal	of	International	Affairs,	2000.
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Amacı ne olursa olsun, yasa dışı yollardan mücadeleye girişenler bir takım ger-
ekçelerin arkasına sığınarak, sınırsız savaşın gereği doktrinini uygularlar. Bu dok-
trini uygulamanın tek yolu da “terörizm”dir. Terörist eylemler, büyük bir kamuoyu 
desteği yaratmak amacı güden ve suçsuz üçüncü kişilere yönetilen vahşi tedhiş 
hareketleridir. Teröristler, bu şekilde gazete ön sayfalarında ve manşetlerinde yer 
alırken, modern ve demokratik toplumların her türlü yasal ve ahlaki değerlerini 
de ihlal etmektedirler.20

Terör Haberlerinde Medyanın Dili

Medya tarafından gerçeklerin kamuoyuna aktarılması günümüz haberciliği-
nin en temel ilkesidir. Büyük sorumlulukları olan medyanın şiddet olaylarını 
abartısız ve tarafsız olarak kitleye ulaştırma görevini yerine getirme sorumluluk-
ları bulunmaktadır. Medyada terör haberlerinin duyurulmasında kullanılan dil 
ve üslubun, terörü artırıcı veya azaltıcı etki yaptığı yolunda tartışmalar uzun yıl-
lardan bu yana süregelmektedir. Kitle iletişim araçları sayesinde dünyanın başka 
bir yerindeki gelişmelerin, zaman ve mesafe kavramlarına bağlı kalınmaksızın 
izlenebilmesi mümkün olmuş, diğer bir deyişle haberdar olma durumu yakın 
çevrenin ötesinde uzak çevre için de mümkün hale gelmiştir. Medyanın toplum 
üzerindeki etkisini gelişen dünya koşulları içinde yadsımak olanaklı değildir ve 
yine medyanın insan davranışlarının şekillenmesinde önemli bir rolü olduğu da 
bilinmektedir.21

Gerek demokratik gerekse anti demokratik sistemlerde kitle iletişim araçlarının 
müspet ve menfi şekillerde kullanılarak kitleleri yönlendirdiği herkesçe kabul 
edilen bir olgudur. Belirli bir kamuoyu oluşturmak, kamuoyunu etkilemek istey-
enler bu amaçla kitle iletişim araçlarını da kullanmaktadır. Demokratik toplum-
larda medya “dördüncü güç” olarak kabul edilmektedir. Yasama, yürütme ve 
yargı organlarından sonra kamuoyu adına denetim görevini üstlenen medyanın 
bu görevini yerine getirirken özgür, bağımsız, şeffaf ve kamu yararını her şeyin 
üstünde tutan bir yapıda olması gerekmektedir. Toplumun bilgi ve bilinç sahibi 
olması ve yönetim dâhil her türlü sürece katılabilmesi için düşünce ve görüşler-
in özgürce açıklanmasını, siyasal iktidar da içinde olmak üzere her kurumun ve 
kuruluşun özgürce eleştirilmesini, halkın haber almasını, öğrenmesini, olaylar ve 
sorunlar üzerinde düşünmesini sağlayacak bir hizmeti karşılamak olmalıdır.22

Medya, modern dünyada demokrasinin korunması için, kamuoyunu bilg-
ilendirme, kamuoyunun serbestçe oluşmasını sağlama, toplumsal bütünleşme 
ve vatandaşların siyasal sürece katılmalarını sağlama gibi çok büyük roller üs-
tlenmektedir. Eğitici ve eğlendirici özellikleri nedeniyle toplumun gelişmesine 
ve değişimine de katkıda bulunurken, farklı ideoloji, hayat felsefesi ve inanca 
sahip toplumsal grupların kendilerini ifade edebilmelerine imkân sunmaktadır.23 

20	 Başar,	Cem,	Terör Dosyası ve Yunanistan,	İstanbul:	Uluslararası	İlişkiler	Ajansı,	1993,	s.8
21	 Palabıyıkoğlu,	R,	Medya ve Şiddet,	Kriz	Dergisi,	Cilt:5	Sayı:2,	Ankara,1997,	s.123
22	 Kabalcı,	A,	Türkiye’de Basın Sansürü,	İstanbul:	Gazeteciler	Cemiyeti	Yayınları,1990,	s.7
23	 Alkan,	N,Söz Bitmeden: Terörle Mücadelede Önleme Stratejileri, Ankara:	USAK	Yayınları,	2008,	s.99

Diğer taraftan McQuail‘in de işaret ettiği gibi medya, önemli bir sosyalizasyon 
aracı olmasının yanı sıra, çok güçlü bir “de-sosyalizasyon” aracı olma niteliğine de 
sahiptir. Daha açık bir anlatımla medya, kimi zaman, ana-baba, eğitim kurumları 
ve öteki toplumsal kontrol ve sosyalizasyon ajanları tarafından bireylere kazan-
dırılan toplumun temel değerlerini ve normlarını, tahrip edici ve bozucu işlevler 
de yerine getirebilmektedir.

Sosyo politik mesajların yayılması ve eylemlerin amaca ulaşmasında, medya, 
terörizm için vazgeçilmez bir tanıtım aracı olmaktadır. Eylemin ne kadar etki-
li olduğunun ölçüsü, medyanın dikkatini çekme skalasında gizlidir. Dramatik 
boyutu yüksek olan eylemlerin medyanın dikkatini çekmesi gayet normaldir. 
Bir anlamda, terör, medyanın nelere dikkat ettiği ve nasıl çalıştığına bakarak 
eylem hesapları yapmaktadır. Terörün ilk aşamasında taktik amaç vardır ve uy-
gun hedefe saldırılır. İkinci aşamada, eylemin etkili olması dolayısıyla stratejik 
amaç gerçekleştirilir ve medya yolu ile ideolojik mesaj verilir ve yaygınlaştırılır. 
Üçüncü aşamada ise hedeflenen kuvvetin ortaya çıkması beklenmektedir. Terör 
örgütlerinin yapı olarak birçok farkı bulunsa da, tamamında ortak olan bir özellik 
vardır: hiçbir tanesi eylemlerini rasgele ve amaçsızca gerçekleştirmez. Tamamı, 
eylemleri ile maksimum tanıtımı hedefler, daha da ötesi, amaçlarına ulaşabilmek 
adına gözdağı verme ve boyun eğdirme amacı taşırlar.24

Terörist eylemler, yaygın olarak fiziksel merkezli değil, semboliktir. Televizyon, 
radyo ve yazılı basının anlık yaygın propaganda ve yayın desteğiyle, teröris-
tler, çabucak ve etkin biçimde seyretme, dinleme ve okuma yoluyla evlerinde-
ki ve yurt dışındaki halka ulaşma gücü olan iletişim kanalına sahip olmuş olur. 
Teröristler, ilk olarak hedef kitle içinde korku duygusu yaratarak şiddetin etkisini 
artırmak, böylelikle tutum ve davranışlarını değiştirmek, ya da toplumun veya 
devletin yapısında genel veya parçalı değişim yaratmak istemektedirler. İkincil 
olarak, zorla ve anlık olarak tüm dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanların 
da teröristlerin istedikleri biçimde davranmasını sağlamak ya da sergiledikleri 
kendi tutumlarından vazgeçmelerini gerçekleştirmek amacıyla hareket etmek-
tedirler.25

Medya-terörizm ilişkisinde olaya medyanın penceresinden bakıldığında, me-
dya demokratik sistemlerde önemli bir unsur olmakla birlikte, ekonomik ka-
zanç sağlayan kuruluşlardır. Bundan dolayı ekonomik endişe, medyada dikkat 
ve ilgi çekici haberleri gündeme getirmektedir. Bu da medyanın terör haber-
lerine ilgisini artırmaktadır. Olaya terör örgütlerinin penceresinden baktığımız-
da ise karşımıza reklâm ve propaganda çıkmaktadır. Terör örgütleri, seslerini, 
amaçlarını, isteklerini büyük kitlelere ulaştırabilmek için eylem yapmaktadırlar. 
Bunun da yolu medyadan geçmektedir. Terör örgütleri hedeflerine ulaşmak 
için “şiddet kullanmayı” strateji olarak benimsemiştir. Ancak, “şiddet kullanma” 
stratejisinde kullanılan şiddet neticesinde oluşan fiziksel zararın ortaya koyduğu 

24	 Hoffman,	Inside Terrorism,	London:	Columbia	University	Press,	1998,	s.131
25	 Caşın,	Uluslararası Terörizm,	Ankara:	Nobel	Yayınları,	2008
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etkiden ziyade, eylemin oluşturacağı yılgınlık, bezginlik, umutsuzluk, korku, 
şaşkınlık gibi psikolojik etkiler ile birlikte örgütün tanıtımı ve verilen mesaj daha 
çok önemlidir. Terörizm burada gerçek kurbanları değil, izleyenleri hedef almak-
tadır. Önemli olan, söz konusu psikolojik etkilerin geniş kitlelere taşınmasıdır. Bu 
rolü de, terör, “medyanın sırtına binerek” gerçekleştirmektedir. Medya bu nokta-
da teröre bir bakıma “oksijen/yaşama alanı” sağlamaktadır. Teröristlerin medya 
manipülasyonu için kullandıkları metotlar su şekildedir:26

Kitleler üzerinde korku ortamı yaratmak ve kamuoyunu kutuplaştırmak,

•	 Gizli röportajlar vererek halk desteği sağlamak ve manifesto yayımlayarak 
taraftar kazanmaya çalışmak,

•	 Devletin mücadele argümanlarını provoke ederek yanlış ve yanıltıcı bilgi 
yaymak 

•	 Medyaya baskı yapmak için gazetecilere saldırmak ve serbestçe reklâm-
larını yapmak 

•	 Devlet görevlililerini rehin tutarak otoritelerini sarsmak ve bombalama ey-
lemleri ile kamuoyu ilgisini yönlendirmek 

•	 Halkı devlet aleyhinde harekete geçirerek teröristlerin morallerini yüksek 
tutmak

•	  Haksızlığa karşı mücadele çerçevesinde Robin Hood imajı yaratmak 
•	 Her şeye gücü yeten abartılı bir grup imajı edinerek bundan fayda sağlamak

Medyanın terörist organizasyonları ve onların faaliyetlerini rapor ederken, 
tartışırken kullanacağı dil son derece önemlidir; zira bu dil kamuoyunun söylevi 
haline gelecektir. Teröristlerin ve devlet görevlilerinin kullandığı terminoloji ve 
ifade biçimi genellikle farklı olacaktır, burada medyanın seçeceği dil de doğal 
olarak kamuoyunun fikirlerini yansıtmak için kullanacağı ifade biçimi halini 
alacaktır. Bu nedenle terörist ya da terörle mücadele eden gruplardan medy-
aya kendi terminolojisinin kullanımını sağlatan taraf, önemli bir psikolojik zafer 
kazanmış olacaktır.27 Schmid ve De Graff, aynı unsur için teröristlerin ve terörle 
mücadele eden birimlerin kullandıkları terminolojiden bazı örnekleri şu şekilde 
belirtmektedirler:28

Terörizmle	Mücadele	Halindeki	Birimlerin	Kullandığı Teröristlerin	Kullandığı

Suçlu	 Devrimci

Terörist Gerilla

Katil	 Özgürlük	savaşçısı

Çete	 Ordu

Yıkıcı	eleman	 Kurtarıcı

26	 Jane’s	Information	Group,	Jane’s Counter Terrorism,	2003,	s.151
27	 Lockyer,	Adam:	“The	Relationship	Between	The	Media	and	Terrorism”,	The	Australian	National	University,	

2003
28	 Schmid,	A.	 ve	DE	GRAAF,	 J.	Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western News 

Media,	London:	Sage	Publications,	1982,	s.88

Katliam Tasfiye

Paralı	asker Asker

Tehdit	 Uyarı

Saldırı	 Önleyici	karsı	harekât

Suikastçı	 Öç	alıcı

Propaganda	 Duyuru

Aşırı	fanatik Antiemperyalizme	adanmışlık

Saldırı	 Operasyon

Haber bağlamında düşünüldüğünde kitle iletişim araçları diğer adıyla medy-
anın terör haberlerine kayıtsız kalması düşünülemez. Kaldı ki, “terör haberler-
ine toplumun ilgisinin fazlalığı” kötü haberin haber değerinin yüksek olması 
ve kitle iletişim araçları arasındaki rekabet ve reyting mücadelesi gibi etmen-
ler terör eylemlerinin haber yapılmasında başlıca etmenlerdir. Ancak çözülmesi 
gerekli olan sorun, medyanın haber verme odaklı yaklaşımlarına karşılık, terör 
olaylarından terörün ne beklediği ve kitle iletişim araçlarının bu noktada ne yap-
ması gerektiğidir. Tüm sorun burada yoğunlaşmaktadır. Çünkü terörizm, hede-
fleri doğrultusunda kendini güçlü göstermek, varlığını kamuoyuna tanıtmak ve 
kamuoyu üzerinde baskı kurmak amacındadır. Medya içeriklerini etkileyen un-
surlara yönelik açıklamaları sistematik bir biçimde bir araya getiren Shoemaker 
ve Reese‘nin çalışması bu noktada dikkat çekicidir. Söz konusu unsurlar beş ayrı 
düzeyde değerlendirilmektedir:29

•	 Bireysel düzey, medya çalışanlarından kaynaklanan etkiler; medya çalışan-
larının kişisel özellikleri, tutumları, değerleri, inançları, etnik kökenleri, 
mesleki birikimleri ve rollerini kapsamaktadır.  

•	 Medya rutinleri düzeyi, çalışma düzeninden kaynaklanan etkiler; daha 
çok sosyolojik yaklaşım çerçevesinde incelenen ve yayın periyodu, zaman 
kısıtlılığı, yer sınırlılığı, haber yazım kuralları, haber değeri, objektiflik ve 
haber kaynağına olan bağlılıktan doğan etkiler incelenmektedir. 

•	 Kurumsal düzey, kurumsal amaçlardan kaynaklanan etkiler; kurumsal etkil-
er genel olarak kurumsal ve ekonomi politik yaklaşım olmak üzere iki temel 
grupta ifade edilmektedir. 

•	 Kurum dışı düzey, kurum dışından gelen etkiler; daha çok haber kaynakları 
anlamında baskı gruplarının belirli bir içerik için yürüttükleri lobi faaliyetler-
inin, medyada yer alabilmek için olaylar yaratmalarının ve yasal anlamda 
hükümetin baskılarının doğurduğu türdeki etkiler bu grupta toplanmak-
tadır. 

•	 İdeolojik düzey; ideolojik eğilimler ya da kitle iletişim aracının herhangi 
bir ideolojiye olan yakınlığının doğurduğu etkiler tüm diğer unsurların 
üzerinde yer almaktadır.

29	 Yüksel,	E,	Gerçek Yaşam, Medyadaki Gerçek ve Terör Haberciliği,	Konya:	Çizgi	Kitabevi,	2006,	21–53
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Gazeteciler, haberleri aktarırken genellikle dört farklı hitabet yaklaşımından bir-
ini kullanırlar ve bu da izleyicilerin haberlerden çıkardıkları anlamı etkilemekte-
dir. Bu yaklaşımlar, bilgi verme, sansasyonel, öyküsel ve didaktik olarak dörde 
ayrılabilir:30 

1. Bilgi Verme Yaklaşımı: Olaylar, gerçek bilgi ve belgelere dayanarak sakin ve 
tarafsız bir şekilde anlatılır. Terör eylemlerinden sonraki ilk haber sunum-
larında genellikle işlenmemiş ham habercilik görülebilir. Örneğin, “Çarşam-
ba günü Moskova’da bir okul önüne yerleştirilen bomba yüklü aracın patla-
ması sonucu 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.” şeklindeki sunum.

2. Sansasyonel Yaklaşım: Haberler tehlike, tehdit, provokasyon, öfke ve korku 
gibi duyguları vurgulayan bir şekilde sunulur. Birçok haber sunumunda 
kullanılan bu yaklaşım, çatışma ve terör haberlerinin sunumunda da sıkça 
kullanılmaktadır. Bunun sebebi, bu tarz olayların duygusal tepkiye neden 
olması, dramatik ve trajik öğeler içermesidir. Örneğin, “Okulun yanı başına 
yerleştirilen bomba, korku dolu saatlerin yaşanmasına yol açtı. Bu korkunç 
saldırıda 5 kişi feci şekilde can verirken, 15 yaralı acı içerisinde hastaneye 
kaldırıldı.” şeklindeki sunum.

3. Öyküsel Yaklaşım: Hikâye anlamlı sembollerle anlatılır, genellikle kahraman-
lar veya kötü adamlar ile kurbanlar veya suç işleyenler üzerine dikkat çekil-
ir. Bu anlatım tarzı, haber konusu olayları ve daha büyük olayları kişisel bir 
bakış açısına dönüştürmek için bireyler üzerine odaklanır. Örneğin, “Karne 
heyecanı yaşayan ve bunun için okula gelen çocuk, okulun önüne yerleştir-
ilen bomba sonucu hayatını kaybetti. Ölen 5 kişiden biri olan çocuk henüz 
12 yaşındaydı.” şeklindeki sunum.

4. Öğretici Yaklaşım: Bu yaklaşımda olayların nasıl ve niçin gerçekleştiği hak-
kında açıklama ve bilgi verme ön plandadır. Örneğin, “Teröristler tarafından 
okulun önüne bomba yerleştirilmesinin arkasında Rus dış politikasına tepki 
gösteren Çeçenlerin parmağı olduğu tahmin ediliyor.” şeklindeki sunum.

Tarafsız bir sunum tarzı, izleyici ve okuyucu üzerinde daha az duygusal tepkiye 
ve korkuya neden olmaktayken, sansasyonel yaklaşım, izleyici ve okuyucu üze-
rinde korkuyu artırmakta ve böylece gazete satışlarını ve yayıncı kuruluşların 
reytinglerini artırmaktadır.

Sonuç olarak, teröristler kendi amaçları için medyayı kullanmak isterler. Bu şekil-
de, teröristler seslerini hem halka hem hükümetlere hem de güvenlik güçler-
ine vermek istedikleri mesajları gönderirler. Bu durumlarda medya da terörizmi 
kendi çıkarları için kullanmaktadır. Bu ikisi arasında ortaya çıkan en önemli iliş-
ki, gücü elinde bulunduranlarla, gücü elde etmeyi arzulayanların yasallık-yasa-
dışılık çerçevesi içinde birbirleriyle uğraşmış olmalarıdır.31

30	 Robert	G.	P,	The Journalist’s Role in Coverage of Terrorist Events,	Sage	Publications,	California,	1991,	s.40
31	 Önder	A.	ve	İhsan	B,	“Medya ve Terörizm”,	Yeni	Türkiye	Dergisi,	Yıl	2	s.12	Kasım-Aralık	1996	s.1172

Terör kendisinin sesini duyurmak, kamuoyu oluşturmak, insanları korkuya, 
paniğe güvensizlik ortamına sürüklemek için medyaya, medya’da daha fazla 
izlenme, okunabilme ve dolayısıyla kâr marjını arttırmak için terör haberine ih-
tiyacı vardır. Her ne kadar dezavantajları daha fazla olsa da, terör haberlerinin 
yayınlanmasının sağlayabileceği faydalar şunlardır:32

•	 Terörizmin münferit ve ciddiye alınmaması gereken eylemler olduğuna dair 
yanlış algılamayı önlemek

•	 Etkin bir anti-terör programı için gerekli çalışmaların yapılma sürecini hı-
zlandırmak

•	 Halkın teröristler hakkında ve terörizm konusunda bilinçlenmesine ve olası 
sempatizanlıkların önlenmesine yardımcı olmak

•	 Asılsız haberlerin ve fısıltı gazetesinin toplum üzerindeki olumsuz etkilerini 
engellemek

•	 Haber alma özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün 
gerçekleşmesi

Terör haberlerinin yayınlanmasının dezavantajları ise şunlardır:33

•	 Görsel-işitsel medya, terör olaylarına haber bültenlerinde duygu-yoğun 
ve sansasyonel bir biçimde yer vermekte ve bu durum diğer yayıncılara da 
kötü örnek teşkil etmektedir.

•	 Terör haberlerinin sıkça ekrana getirilmesi teröristleri kamuoyunda tanınan 
kişiler haline getirmekte, yaptıkları şiddeti haklı göstermekte ve onları birer 
kahraman konumuna getirebilmektedir.

•	 Terör örgütleriyle ilgili haberlere çok sık yer verilmesi, teröristlere ülke gün-
demine hâkim olma duygusunu yaşatmaktadır.

•	 Başarısız sonuçlanan terör eylemlerinin medyada gösterilmesi bundan 
sonraki yapılacak eylemler için teröristlere nerede hata yaptıklarını gözlem-
leme şansı vermektedir.

•	 Eylemi yapan terör örgütü ile aynı çizgide olan, ona alternatif olabilecek 
terör örgütleri eylemi gerçekleştiren örgütten geri kalmamak için, karşıt 
görüşteki terör örgütleri ise gerçekleştirilen eyleme misilleme yapmak için 
benzer terör eylemleri gerçekleştirebilirler.

•	 Terör eylemlerinin yayınlanması sonucunda güvenlik güçleri demoralize 
olabilmekte ve kendilerini değersiz görebilmektedirler.

•	 Toplumun zihninde soru işareti uyandırabilecek haberler terör örgütlerinin 
haklı olduğunu düşündürebilir.

•	 Terör olaylarının haberlerde veriliş şekli kimi zaman güvenlik güçlerine en-
gel olmakta, yapılması planlanan operasyonların medya tarafından öğrenilip 
sunulması, teröristlerin bundan haberdar olmalarına sebep olabilmektedir.

•	 Terör haberlerinin basında sıkça yer alması, teröristlerin zihinlerinde hede-
flerinin gerçekleşmesine yakın oldukları duygusu uyandırabilmekte ve on-
ları cesaretlendirebilmektedir.

32	 Korkmaz,	G,	Terör ve Medya İlişkisi,	Emniyet	Genel	Müdürlüğü	Basımevi,	Ankara,	199,	s.163
33	 Medya	ve	Polis,	RTÜK – EGM Ortak Paneli,	2003,	RTÜK	Yayınları,	Ankara,	s.	30-32
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•	 Terör haberlerinin sunumunda, yaralı ve ölmüş insanların cesetlerinin flu-
laştırılmadan gösterilmesi ve insanların korku ve panik içinde ekranlara 
getirilmesi toplumun ve özellikle çocukların ruh sağlığını olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir.

•	 Terör haberlerinin televizyonlarda sıkça gösterilmesi Türkiye’nin yurtdışın-
daki imajını olumsuz yönde etkilemekte ve dolayısıyla ülkemize gelen turist 
sayısının da azalmasına neden olmaktadır. Örneğin, 15–20 Kasım 2003 tari-
hinde İstanbul’da gerçekleştirilen saldırı sonrası birçok Avrupa ülkesi Türki-
ye’ye gitmenin sakıncalı olabileceğini belirtmiş ve bunun üzerine yüz binin 
üzerinde rezervasyon iptal edilmiştir.

Bassiouni terör haberlerinin sunuluşunda dikkat edilmesi gereken ana noktaları 
söyle sıralamaktadır:34

•	 Basın olayı kızıştırabilecek, etkileyebilecek ya da teröristlerin haber alma-
larını sağlayacak detayların sunumunu geciktirmeli ya da ertelemelidir.

•	 Haber sunumu olayın nesnel haber değeriyle orantılı olmalı ve olay 
bütüncül bir şekilde haber metninde yer almalıdır (örneğin benzer olaylara 
ilişkin bilgiler aracılığıyla, entelektüel kökenlere inilerek kurban ile teröris-
tlere ilişkin sonuçlar sunulmalıdır).

•	 Çok fazla tanıtım ve reklâmdan kaçınılmalıdır. Kanıtlanmamış söylentiler ya 
da ölü sayıları bildirilmemelidir.

•	 Basın “nasıl”(how to) a ilişkin stratejisini ortaya koyarken dikkatli olmalıdır. 
Aksi takdirde taklitçileri cesaretlendirmiş ya da yasal uygulamaya göre nel-
erin yapılacağını ya da yapılmasının planlandığını ortaya koymuş olacaktır.

•	 Gazetecilerin müzakerelerin bir parçası ya da tarafı olmaktan kaçınması ge-
rekmektedir.

•	 Medya, basın havuzunu diğer haber organizasyonları ve yasal kurumlarla 
kolektif bir biçimde oluşturmaya gönüllü olmalıdır.

•	 Haber medyası, terörizmin yüksek oranda riskler içeren ve düşük oranda 
basarı kazanma olasılığı bulunan bir davranış olduğunu vurgulamalıdır. 
Terör olaylarını görmezden gelmemekle birlikte, taleplerin yasal bir ze-
minde bildirilmesi gerektiği konusunda kamuoyunu eğitmelidir.”174

Yukarıda açıklanan görüşler dikkate alındığında kitle iletişim araçlarının 
bütünüyle teröristlerin hizmetinde olduğunu söylemek elbette yanlış olacak-
tır. Bununla birlikte, kitle iletişim araçları ne teröristler tarafından terör eylem-
inin aracı olarak kullanılmalı; ne de devletin resmi sesi olmalıdır. Kitle iletişim 
araçlarının terör konusunda ezberleri bozan bir anlatımla kamuoyuna seslenme-
si önem arz etmektedir

34	 M.C.	Bassiouni,	Media Coverage of Terrorism: The Law and the Public,	Journal	of	Communication,	32	(2),	
1982,	s.	128

Terörün Karadeniz Bölgesindeki Hedefleri ve Terör Haberleri

Karadeniz Bölgesi, özelinde de Doğu Karadeniz Bölgesi, Pontus dernekleri ve 
Yunan istihbaratının çalışmaları, PKK’nın bölgeye yerleşme çabaları, misyoner-
lik faaliyetleri, yabancı istihbarat örgütlerinin gizli ve açık faaliyetleri, Karadeniz 
Bölgesi’nin uluslararası arenadaki öneminin her geçen gün arttığının en büyük 
göstergesidir.35 Karadeniz Bölgesi’ne verilmesi gereken önemin anlaşılması için 
uluslararası gelişmelere ve neden-sonuç ilişkilerine bakmak gerekmektedir:

•	 Soğuk Savaş sonrası Karadeniz jeopolitiğinin önemi giderek daha da art-
maktadır. Hazar Havzası ve Orta Asya enerji kaynaklarının taşınması, Kara-
deniz üzerinden gerçekleşmektedir. Boru hattı mücadelesinde bölgedeki 
ABD-AB-Rusya rekabeti oldukça belirgin şekilde ortaya çıkmış durumdadır.36

•	 Karadeniz’de var olduğu düşünülen petrolün varlığı her geçen gün artmak-
tadır. TPAO’nun Sürmene açıklarında yaptığı sondajda petrol emarelerine 
rastlaması üzerine ABD’li Exxon Mobile şirketine ait Deepwater Champion 
adlı platform 2011 sonbaharında bölgede detaylı petrol araştırması yapma-
ya karar vermiştir.37

•	 Karadeniz jeopolitiği Orta Doğu, Orta Asya, Kafkaslar ve Hazar Havzası ener-
ji kaynaklarının kontrolü açısından stratejik öneme sahiptir. Küresel rekabe-
tin aktörleri bölge üzerinde sürekli olarak politikalar geliştirmektedir.38

Hem stratejik önemi açısından hem de enerji kaynaklarına sahip olması açısın-
dan Karadeniz, Türkiye için Güneydoğu Bölgesi ile benzer özellikler içermekte-
dir. Bu noktada asıl dikkat edilmesi gereken konu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerindeki sosyo-ekonomik kırılganlıkların genel olarak Karadeniz ama özel-
likle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşanmasıdır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin so-
syo-ekonomik yapısının sağlam oluşu veya kırılganlığı uzun vadede hiç kusku-
suz ki, bölgedeki yabancı kaynaklı faaliyetlerin hayatını sürdürüp sürdüremeye-
ceğini ortaya koyacaktır.

Türkiye’de terör başlığı altında toplanabilecek politik şiddetin uluslararası kon-
jonktüre paralel olarak 1960’lı yılların sonlarından itibaren Türkiye’de varlık gös-
termeye başladığı söylenebilir. Bu bağlamda Michaud’un siyasal şiddet başlığı 
adı altında sınıflandırdığı terörizmin, Türkiye bağlamında günümüze değin 
uzanan dört ayrı veçhesinden söz etmek mümkündür. 

a. Birinci terör dalgası sağ-sol terörü diye adlandırılan ve yaklaşık olarak 
1960’ların sonunda başlayıp 12 Eylül 1980 askeri müdahalesine kadar devam et-
miştir. Soğuk savasın bir ürünü olan bu terör hareketi özellikle şehirleri esir almış 

35	 Arisüt,	H,	http://www.21yyte.org/tr/yazi6072-Karadeniz_Cografyasi_Neden_Onemlidir.	Erişim	Tarihi:	02	
Kasım	2012

36	 Göknil	E,	Karadeniz’in Artan Önemi ve Türk Dış Politikasına Etkileri,	Kocaeli,	Umuttepe	Yayınları,	2010,	
s.158

37	 http://www.aksam.com.tr/karadenizde-petrol-izine-rastlandi--18742h.html	(Erişim	Tarihi:	06.10.2012)
38	 Seda	G,	Hazar Havzası Enerji Kaynakları, Türkiye ve Büyük O yun,	2008,s.170
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ve hemen her gün çoğu nedensiz bir şekilde öldürülen pek çok insanın ölüm 
haberleri gazete sütunlarına taşınmıştır. Bu dönem 12 Eylül 1980’de ordunun 
yönetimi ele almasıyla sona ermiştir.

b. İkinci terör dalgası 1970’li yıllarda ortaya çıkan ve 1980’lerin ikinci yarısına 
doğru hız kesen ve Türkiye’nin komşusu Ermenistan’la yaşadığı sorunlardan 
kaynaklanan terördür. Bu hareket Emre Kongar’ın ifadesiyle “sahnesi itibariyle 
tam bir küresel olaydır”. Kökleri Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamasına ve 
ülke topraklarının nasıl paylaşılacağına ilişkin Doğu Sorunu’na kadar gitmektedir. 
Marksist-Leninist ideolojiyi benimsemiş ve hücre düzeyinde örgütlenmiş olan 
ASALA 1975’te kurulmuştur. Örgütün amacı sözde Ermeni katliamının (massa-
cre) intikamını almak ve Türkiye Devleti’nin bu ölümlerin sorumluluğunu üstlen-
mesini sağlamaktır. Tüm dünyayı operasyon sahası olarak gören örgüt, o yıllarda 
gerçekleştirdiği eylem sayısı itibariyle IRA’dan sonra ikinci sırayı almıştır. Örgüt 
Avrupa’da ve Amerika’da görev yapan Türk diplomatlarına yönelik saldırılar 
gerçekleştirmiştir. 

c. Üçüncü terör dalgası etnik-ayrılıkçı PKK terörüdür. 1980’li yılların ikinci 
yarısından itibaren etkin olmaya başlayan örgüt, günümüzde de varlığını 
devam ettirmektedir. PKK, Marksist-Leninist ideolojiyi benimseyen, kürt kimliği 
temelinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde “bağımsız” bir kürt devleti kurmayı 
hedefleyen ayrılıkçı ve ayaklanmacı bir terör örgütüdür niteliğindedir. Örgüt 
başta Yunanistan, Suriye ve İran olmak üzere dış ülkelerden destek alarak 
güçlenmiştir.

d. Dördüncü terör dalgası Radikal İslamcı Hizbullah terörüdür. Özellikle Gün-
eydoğu Anadolu’daki şehirlerde etkin olan Hizbullah, örgüt lideri Hüseyin Ve-
lioğlu’nun 2002 yılının Ocak ayında İstanbul’daki hücre evine düzenlenen op-
erasyonda öldürülmesinin ardından büyük ölçüde etkinliğini yitirmiştir. İran 
destekli Lübnan Hizbullah’ı, Türk Hizbullah’ının örgütlenmesinde model olmuş-
tur. Türk siyasal yaşamında dinsel motiflere yer verilmesi ve siyasette dini araç 
alarak kullanan partilerin siyaset alanına çıkması ve 1979’daki İran Devrimi Tür-
kiye’deki dinsel oluşumlara, dolayısıyla da Hizbullah’ın kurulduğu ortama etki 
etmiştir. Hizbullah Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kimi illerde PKK’dan daha 
etkin olabilmiştir. Bunun nedeni PKK’nın Marksist-Leninist ideolojisi yüzünden 
sosyoekonomik düzeyi düşük geniş halk kesimlerinin gözünde “dinsiz”, “kitapsız”, 
“komünist” olarak algılanmasıdır.

PKK terör örgütü incelendiğinde, diğer terör örgütlerinde olduğu gibi, örgütün 
zaman içerisinde farklı stratejileri benimsediği söylenebilir. PKK’nın şimdi-
ye dek uyguladığı/uygulamaya çalıştığı stratejiler, dört başlık/dönem altın-
da sınıflandırılabilir.39 Bunlardan ilki bölge halkını hedef aldığı ve Kürt kökenli 
yurttaşlara yoğun terör uyguladığı 1984–1989 yılları arasıdır. İkinci dönem ise 

39	 Bal,	İ,	PKK Terör Örgütü: Tarihsel Süreç ve 28 Mart Diyarbakır Olayları Analizi,		Uluslararası	Hukuk	ve	
Politika	(UHP)	Dergisi,	2007,	C:2,	S.:8,	s..75-89

gerilla aşamasına geçişin yaşanmaya çalışıldığı, Kürt insanlara şefkatli yak-
laşım stratejisinin benimsendiği devlete ise meydan okunduğu dönemdir ki 
bu dönemde temel amaç tahrik edilecek güvenlik güçlerinin Kürt vatandaşlara 
aşırı güç kullanmalarını sağlayarak güvenlik güçleri ile Kürt vatandaşları karşı 
karşıya getirme gayretidir. PKK’nın üçüncü dönem stratejisi, dağdaki yenilgiyi 
kabullenerek kentlerde terör eylemleri yapma ve böylece Türk milliyetçiliği üze-
rinden Kürt kimlik ve bilincini inşa etme gayretidir. PKK’nın dördüncü dönemi 
ise Öcalan’ın tutuklanarak Türkiye’ye getirilişinin akabindeki sürece işaret et-
mektedir ve bu dönemde terörist amaca giden yolda uluslararası kamuoyu-
nu, demokratik söylem, terminoloji ve kurumları kullanmaya çalışmıştır. Diğer 
bir ifade ile demokratik ve siyasal aktiviteleri, şiddetin gölgesinde yürütmeye 
çalışmıştır.40 Son döneme sarkan karmaşıklığın temeli, terörist başı Öcalan’ın 
Türk devlet görevlilerinin eline geçtiği andan itibaren; “devletime hizmet etm-
eye hazırım, halkların kardeşliği, akan kanın durdurulmasında üzerime düşeni 
yapmaya hazırım” ve “demokratik cumhuriyet” gibi ifadelerle, hem Türkiye Cum-
huriyeti’ne hem de terör örgütüne yönelik mesajlarıyla ortaya çıkmasıdır. Silahlı 
eylem yapma döneminin önemli ölçüde başarısızlığını anlayan örgüt siyasallaş-
ma çalışmalarına ağırlık vermiştir. Yurtiçi ve yurtdışında alan hâkimiyetini yitiren 
örgüt, eylemsizlik bunalımına girmiş ve bu sıkışmışlığı aşmak için önce Akdeniz’e 
ardından da 1996 yılında sol terör örgütleriyle protokol imzalayarak Karadeniz 
Bölgesinin kırsal alanına açılmaya çalışmıştır.41 

Karadeniz Bölgesi’nde 1997 yılı başı itibariyle bir takım eylemlerin başlatılması, 
özellikle Tokat-Amasya Bölgesinde PKK-DHKP/C örgütlerinin müşterek üslenme 
faaliyetleri, örgütün Karadeniz’e açılım planlarının 1996 yılında “keşif” 1997 yılın-
da ise “üslenme ve eylem aşamasına” geldiğini göstermiştir. PKK terör örgütü, 
1997 ve 1998 bahar aylarıyla birlikte üç ayrı koldan Karadeniz’e açılım yapmak 
istemiştir. Örgütün Karadeniz’e açılım planında sol örgütlerle kurmuş olduğu 
ittifak, Sivas-Ordu-Tokat bölgelerinde gerçekleştirilen eylemlerle işler hale ge-
tirilmek istenmiştir. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın gündemde tutmaya çalıştığı 
“Türkiyelileşme” kavramına Karadeniz Bölgesindeki faaliyetlerle hayatiyet kazan-
dırılmaya çalışılmıştır. 

Türkiyelileşme kavramı örgüt tarafından; 

a)  Mevcut silahlı güçlerin Türkiye’nin her yerinde faaliyete geçirilmesi, 
b)  Diğer sol grupların PKK’ya, sol ideolojik temel üzerinde kanalize edilmesi, 
c)  Silahlı faaliyet için yeterli potansiyeli bulunmayan sol grupların PKK’nın kon-

trolünde bu faaliyetlere hazırlanmaları, şeklinde kullanılmaktadır. 

Bölge halkına yönelik propaganda faaliyetlerinde ise, “Kürtçü bir örgüt olarak 
değil, bütün Türkiye halklarının kurtuluşuna yönelik gerilla faaliyeti olduğu” 
söylemleri kullanılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölge-

40	 http://www.usak.org.tr/myazdir.asp?id=2080,	(Erişim	Tarihi:	15.10.2012)
41	 http://www.usak.org.tr/rapor.asp?id=20,	(Erişim	Tarihi:	12.09.	2012)
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sindeki terörle mücadele için durum tespitine yönelik olarak hazırlanan raporda, 
halkın etnik ve maddi durumu analiz edilmiştir. Raporda, bölgedeki bazı dağ 
köylerinin istemeden yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmek zorunda kaldığı 
vurgulanarak, Sivas ve Tokat’ın kırsalında PKK’nın, Ordu ve Giresun’da ise TİK-
KO’nun etkili olduğu belirtilmiştir. Rapora göre bölgedeki altı ilin terör haritası 
şöyle oluşmaktadır:42

 
Tokat

“İllegal yapılanmanın ilk döneminde Karadeniz’e açılım güzergâhı üzerinde ol-
ması, Sivas, Malatya ve Güneydoğu Anadolu kentlerine intikal olanaklarına sahip 
olması ve Alevi - Sünni olgusu nedeniyle örgütlerin bölgede bulunmasına ned-
en olmuştur. TKP / ML - TİKKO ve DHKP - C Tokat’a yapılanmasını her dönemde 
sürdürmüş, muhtarları katlederek halkı sindirme yoluna başvurmuştur. Örgütler 
çatışmalarda üst düzey elemanlarını kaybederek suskunluğu tercih etmiştir TİK-
KO’nun Tokat Merkez, Almus, Reşadiye ve Niksar ilçelerinin kırsalında 50 dolayın-
da silahlı grubu bulunmaktadır. Bu gruplar, hem köy hem ormanlık bölgelerde 
daha rahat saklanma ve konaklama imkânı bulmaktadır.
 
Sivas

“Koçgiri isyanını hazır zemin gören ve 1988’den sonra Sivas’ta keşif ve araştır-
ma yapan PKK, Haziran 1994’ten sonra bölgeye geçmeye başlamıştır. Köylerde 
propagada ve sindirme faaliyetinde bulunan örgüt, malzeme ve yiyecek depol-
amış, Sivas kırsalından Karadeniz’e açılım için keşif yapmıştır. 1978’den bu yana 
Hafik, Ulaş, Zara ilçeleri kırsalında eğitim amaçlı faaliyet gösteren DHKP - C, 1992 
itibariyle Sivas il merkezi ve kırsalında bölgesel odak oluşturmaya çalışmıştır. 
MLKP, TİKB, TDKP ve TİKKO, son dönemde Sivas’ta hem şehir örgütlenmesi hem 
de kırsal faaliyetler açısından önem ve önceliğini korumaktadır. 

Giresun

 “Haziran 1997’den bu yana bölgede faaliyet gösteren PKK, Şebinkarahisar, Alu-
cra, Çamoluk ilçeleri kırsalıyla Alucra merkezindeki eylemleriyle kendini gös-
termiştir. PKK’lılar Giresun’a geçiş için Gümüşhane’nin Şiran ilçesi kırsalını kul-
lanmaktadır. Şiran’a bağlı bazı köyler, Çimen dağlarının eteklerinde ve ormanla 
kaplı olduğu için barınmaya uygundur. PKK paralelindeki TDP ise Doğankent 
ilçesinde örgütlenmektedir. 

Ordu

“Sivas kırsalında üslenen PKK, 1996 yazında Sivas’la sınır Mesudiye kırsalına 
sızmıştır. PKK’nın Sivas ve Gümüşhane kırsalında güçlenmesi durumunda bölge 
açısından tehlike teşkil edeceği düşünülmektedir. DHKP / C’nin 1993 sonların-

42	 http://www.milliyet.com.tr/1998/07/22/haber/hab01.html,	(Erişim	Tarihi:	05.10.2012)

da yeniden bölgeye girerek Ünye ve Kumru ilçeleri kırsalıyla Fatsa ve Ünye ilçe 
merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenmiştir. Örgütün faaliyetlerini Ünye, Akkuş, 
Kumru ve Aybastı kırsalında yoğunlaştırdığı görülmüştür.” 

Gümüşhane

 “Tunceli - Sivas ve Erzincan’da faaliyet gösteren PKK ile TİKKO Erzincan üzerin-
den Ordu ve Giresun kırsalına ulaşarak Karadeniz Bölgesi’ne ulaşabilmek için 
Kelkit ve Şiran kırsalını tampon bölge olarak kullanma gayretindedir. Kelkit ve 
Şiran ilçeleri konumu itibariyle siyasi yönden önemlidir. Bölgede yerleşik aşiret 
düzeyinde yaşayan Kürt ve Alevi kökenli köylerin bulunması örgütlerin ilgisini 
çekmektedir. 

Amasya
 
“Halkın PKK ve aşırı sol örgütlere sempati duymaması örgütler açısından deza-
vantaj sağlamaktadır. İl merkezinde Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu’nda 
eğitim gören öğrenciler arasında taban bulan örgütler, yayınlarıyla sempatizan 
kazanmaya çalışmaktadır. Tokat sınırındaki Karaçavuş, Hasabdal, Çengelkayı 
köylerinde Alevi ve Gürcü vatandaşlar yoğunluktadır. Bu köylerin dağlık ve or-
manlık arazide olması örgütlerin barınması açısından uygun konumdadır.” 

1995 yılında K. Irak’taki Haftanin bölgesinde yapılan PKK örgütünün V. Kon-
gresinde alınan karar gereği olarak 1997 yılında Karadeniz ve Toroslara açılım 
faaliyetleri adı altında adam öldürme, gasp, soygun gibi terörist faaliyetler bu 
bölgelere taşınmıştır. Alınan karar doğrultusunda Kuzey Kürdistan olarak ad-
landırılan bölgeye (Türkiye) iki eyalet daha eklenmiştir. Bunlar Amanos Eyaleti 
(Hatay,Mersin,Adana,Kayserinin Güneyi ve G.Antep’in batı) ve Koçgiri Eyaleti (Erz-
incan,Sivas,Tokat,Amasya,Çorum Doğusu,Ordu-Giresun Güneyi ile Gümüşhane ve 
Bayburt İlleri)’dir. Bu terörist faaliyetin iki amaca yönelik olduğu anlaşılmaktadır:43

•	 Silahlı faaliyetlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Anadolu’nun diğer 
bölgelerine taşıyarak sürdürmek,

•	 Silahlı terör faaliyetlerinin bölge dışına taşmasıyla bu bölgede faali-
yet gösteren diğer terör örgütleri ile (DHKP/C, TİKKO gibi) yeni ittifak-
lar geliştirmek ve bu bölgede bulunan halk arasında ayrılıkçı düşünceyi 
geliştirerek kendi saflarına çekmek.

 
Bu çerçevede Karadeniz’e açılım adı altında Tunceli, Erzincan üzerinden; Gire-
sun ve Gümüşhane bölgelerine, Sivas üzerinden; Tokat, Ordu kırsalına açılım adı 
altında gasp, soygun, adam öldürme, adam kaçırma gibi terör faaliyetlerini bu 
bölgeye taşımıştır.44 Karadeniz Bölgesindeki terörün kronolojik sıralaması şöyle 
gerçekleşmiştir:

43	 http://www.belgenet.com/dava/dava19.html,	(Erişim	Tarihi:	01.11.2012)
44	 http://tr.wikipedia.org/wiki/PKK_saldırılar,	(Erişim	Tarihi:	03.11.2012)
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—  13.08.1996 tarihinde Sivas-Kangal’daki Akçaşehir Köyü Demiriz Tren İsta-
syonuna baskın düzenledi. Silahlı saldırıda 6’sı TCDD çalışanı, 8 kişi yaşamını 
yitirdi,

—  20.08.1996 tarihinde Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Eğricimen Yaylası 
yakınlarında PKK’lılar yol kesip 4 aracı taradı. Araçlarda bulunan 3 kişi öldü, 
7 kişi yaralandı,

—  29.10.1996 tarihinde Sivas’ta Çarşı Karakolu önünde bombalı intihar saldırısı 
düzenlendi. Olayda 2 saldırganın yanı sıra 3’ü polis 4 kişi öldü,

—  26.05.1997 tarihinde Tokat Kurtuluş Un Fabrikasının basılarak 3 kişinin 
öldürülmesi,

— 07.06.1997 tarihinde Tokat, Niksar İlçesi. Gökoluk köyü yakınlarında bulu-
nan  PTT’ye ait radyolink istasyonuna saldırı yapılması,

— 27.07.1997 tarihinde Almus İlçesi Ceget Kasabası çıkışında askeri araca si-
lahlı saldırı yapılması,

— 30.08.1997 tarihinde Reşadiye ilçesi. Bostankolu köyü, Sirkaya mevkiinde 
yol çalışmaları yapan araçların yakılması,

— 30.11.1997 tarihinde Almus İlçesi Kızıldere köyü girişinde sayımda görevli 
askerlere ateş açılması,

— 20.11.1997 tarihinde Almus ilçesi, Çiftlik köyü Arhut yaylasında güvenlik 
kuvvetleriyle silahlı çatışmaya girilmesi,

— 15.07.1997 tarihinde Almus ilçesi, Bakımlı köyü Kızıliniş mevkiinde karayol-
unun kesilerek yolcuların özel eşyalarının gasp edilmesi, 

— 14.12.1997 tarihinde Niksar İlçesi. Arpaören köyü Fatlı mevkiinde Kireç 
Sanayine baskın yapılması,

— 06.07.1998 tarihinde Niksar ilçesi Akkuş karayolunun kesilmesi. Otobüsün 
yakılarak otobüste bulunan Ünye İlçesi Cezaevi 2 nci Müdürü Mustafa Eryıl-
maz’ın öldürülmesi, 

—  04.01.1999 tarihinde Almus ilçesi, güvenlik kuvvetleriyle silahlı çatışmaya 
girilmesi,

—  10.03.1999 tarihinde Tokat kırsalında güvenlik kuvvetleriyle silahlı çatışma-
ya girilmesi sonucu 3 terörist ölü ele geçirildi,

—  21.03.2002 tarihinde Ordu/Ünye kırsal alanında düzenlenen operasyonda 3 
DHKP/C üyesi öldürüldü,

—  27.10.2003 tarihinde Tokat’ın Almus ilçesi Arsu Köyü kırsalında “Rojhad” kod 
adlı PKK’li M. Sait Aymak (23) öldürüldü, “Yılmaz” kod adlı Yıldırım Yıldırım 
ise yakalandı,

—  06.11.2003 tarihinde Tokat-Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonlarda 6 
terörist ölü ele geçirildi,

—  30.09.2004 tarihinde Tokat merkeze bağlı Yağmurlu beldesi yakınlarında 
çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü,

—  07.04.2006 tarihinde Ordu ili merkezinde canlı bomba sonucu 1 terörist 
öldü, 3 vatandaş yaralandı,

—  19.06.2007 tarihinde Gümüşhane’nin Hasan Dağı mevkiinde çıkan çatışma-
da 1 asker şehit oldu,

—  27.07.2007 tarihinde Giresun’un Alucra ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker 
şehit oldu,

—  21.06.2008 tarihinde Gümüşhane’de PKK militanlarının askeri araca düzen-
lediği saldırıda 3 asker yaralandı,

—  27.06.2008 tarihinde Giresun’un Dereli ilçesinde PKK militanlarının askeri 
araca düzenlediği saldırıda 2 asker yaralandı,

—  31.07.2008 tarihinde Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde karakol basıp 1 uzman 
çavuşu öldürdü, 1’i sivil 3 kişiyi yaralandı,

—  07.12.2009 tarihinde Tokat’ın Reşadiye ilçesi, Sazak mevkiinde yol kontrol 
görevi yapan askeri araca militanlar tarafından açılan ateş sonucu 7 asker 
şehit oldu, 3 asker yaralandı,

—  17.04.2010 tarihinde Samsun’un Lâdik ilçesinde devriye görevi yapan polis-
lere ateş açılması sonucu 2 polis şehit oldu,

—  27.04.2010 tarihinde Giresun’un Dereli ilçesinde mayın patlaması sonucu 1 
asker şehit oldu,

—  03.08.2010 tarihinde Ordu’nun Akkuş ilçesinde devriye görevi yapan askerl-
er ateş açılması sonucu 1 asker şehit, 2 asker yaralandı,

— 14.06.2011 tarihinde Sivas’ın Karacaören köyü kırsalında 3 terörist ölü ele 
geçirildi,

— 12.04.2012 tarihinde Amasya’nın Çiğdemlik köyünde mayın patlaması so-
nucu 2 asker şehit oldu, 5 kişi yaralandı,

—  14.04.2012 tarihinde Samsun’un Lâdik ilçesinde 2 terörist ölü ele geçirildi.
 
Medya içeriğinin kapsamlı bir biçimde nesnel ve tarafsız olarak tanımlanıp çözüm-
lenebilmesi ancak sistematik araştırma yöntemlerinin kullanımıyla mümkündür. 
İçerik analizi, çözümleyicilerin gönderilen mesajların içeriğinden ileti kaynağının 
amaçlı davranışının açık veya örtülü görünüşleriyle ilgili ayrıntılı çıkarımlar yap-
mak için teşhis aracı gibi kullandıkları bir araştırma yöntemidir.45 Buradan hare-
ketle içerik analizinin haberlerde yer alan verilerden hareket ederek, nesnel ve 
sistematik bir çerçevede belli şekilde çıkarımlar yapmayı hedef alan bir araştırma 
biçimi olduğu görülmektedir. Haber metinleri de içerik açısından birer söylemdir. 
Haberin söyleminin oluşmasında haber kaynağı, haberin üretildiği kurumun ve 
toplumun ekonomi politiği, haber profesyonelleri ve editoryal süreç, belirleyici 
bir rol oynamaktadır. Haber ve buna bağlı olarak söylem, belirli bir üretim süre-
cinin sonunda oluşmaktadır. Bunun sonucunda üretim sürecini kontrol edenler-
in de parçası olduğu egemen ideoloji üretilmektedir. Bu ideolojik unsurlar haber 
metininin düzenlenişi ile oluşurlar. Çünkü haber metinleri içerisinde belli ege-
men düşünceler, yaklaşımlar, anlatılar öne çıkarılır. Bunun sonucunda belli dünya 
görüşlerini taşıyan ideolojik ve kapalı bir metin ortaya çıkmaktadır.46

Çalışmanın örneklemini, Karadeniz Bölgesinde gerçekleştirilmiş en kanlı terör 
eylemlerinden biri olan, 7 Aralık 2009 tarihinde Tokat’ın Reşadiye ilçesi, Sazak 
mevkiinde 7 askerin şehit düşmesi ile ilgili ulusal basında çıkan haberler 
oluşturmaktadır. Terör örgütünün Karadeniz Bölgesinde yapmaya çalıştığı 
açılımın sonucu olan saldırı, ulusal basında geniş yer bulmuştur. Araştırma objesi 

45	 Çebi,	Murat	S.	,	İletişim Araştırmalarında İçerik Çözümlemesi,	Ankara:	Alternatif	Yayınları,	2003,	s.10
46	 Karaduman,	S,	Televizyon Haberlerinde Terörizm Olgusunun TRT’nin Haber Söylemi Bağlamında İncelen-

mesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi • 25 / 2011
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olarak ulusal çapta günlük olarak yayınlanan liberal eğilimli “Hürriyet” gazetesi, 
muhafazakâr eğilimli “Zaman” gazetesi ve sol eğilimli “Cumhuriyet” gazetesi 
seçilmiştir. Araştırma objelerinin seçiminde gazetelerin farklı politik görüşlere 
sahip olmaları ve tirajları etkili olmuştur.

Tokat’ın Reşadiye ilçesi, Sazak mevkiinde 7 askerin şehit düşmesi,7-8 Aralık 2009 
tarihlerinde hemen hemen bütün gazetelerde büyük puntolarla manşetten ver-
ilmiştir. Gazetelerin büyük bir kısmı ilk sayfasının büyük bir bölümünü bu olaya 
ayırmış, olayla ilgili detayları da iç sayfalarda en az 2 sayfada yayınlamıştır. Olayla 
ilgili haberlere ayrılan alan ikinci ve üçüncü gün azalma göstermiş, daha sonraki 
günlerde olayın soğumasıyla ve yeni bir gelişme olmamasından, olayla ilgili az 
sayı ve alanda habere yer verilmiştir. 

Hürriyet olayı ilk sayfada “Tokat’ta jandarmaya kanlı pusu” manşetiyle vermiş, ha-
bere ait detaylarda ise “askerlerin pusuya düşürüldüğü yerin arşiv görüntüleri”, 
“vatandaşlar kan vermek için hastaneye koştu”, “şehitlerin kimlikleri”, “bir asker 
İmralı’da görev yapmış”, “teröre tepki eylemi sürüyor” alt başlıklarını kullanmıştır. 

Cumhuriyet olayı ilk sayfada “Tokatta çatışma: 7 şehit” başlığıyla manşetten ver-
miş, habere ait detaylarda ise “Erdoğan bilgi aldı”  “yaralı askerlerin tedavileri 
sürüyor”, “Atalay: Nefretle kınıyorum” alt başlıklarını kullanırken ertesi gün olayla 
ilgili şehit askerlerin özel yaşamlarından kesitler vermiştir. 

Zaman olayı ilk sayfada “Tokat’ta Mehmetçiğe hain saldırı: 7 şehit” manşetiyle ver-
miş, habere ait detaylarda ise “şehitlerin kimlikleri belli oldu”, “şehit askerin ardın-
da fotoğrafı kaldı, alt başlıklarını kullanmıştır.

Terör saldırısı büyük anlamda görsel öğeler yani fotoğraflarla haber yapılmış, tüm 
gazeteler ilk sayfalarında olayla ilgili büyük fotoğraflara yer vermiştir. İç sayfalarda 
da olayla ilgili bilgiler, detaylar yer almıştır. Terör olayları ile ilgili haberlerin hazır-
lanmasında terör örgütünün propagandasının yapılmamasına dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Kanlı resimlerin yayınlanması gibi terör örgütünün ve teröristler-
in adının ve fotoğraflarının sıkça kullanımı da terör örgütlerinin şöhretinin yayıl-
masına zemin hazırladığından ayrıca terör örgütleri ve teröristlerle ilgili ayrıntıların 
yayınlanması da terör örgütlerinin amacına hizmet ettiğinden üzerinde durulması 
gereken hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim örnek olayda da terör 
örgütünün kanlı pususu ile ilgili detaylara yer verilmiştir. Fotoğrafların ve isimlerin 
yanında bilgilendirme adı altında da olsa terör örgütü ve teröristlerle ilgili detaylı 
bilginin yayınlanmasının da terör örgütlerinin çıkarlarına hizmet etmektedir. Terör-
le mücadelede en önemli unsurlardan biri de medyadır. Çünkü terör örgütleri 
propaganda ile doğar ve propaganda ile yaşamlarını devam ettirirler. Bu nedenle 
medya terör haberlerini sunarken, terör örgütlerinin propagandasını yapıyormuş 
izlenimini verecek şekilde sunmamalı, olayları abartarak toplumda korku, kaygı ve 
güvensizlik duygularının hâkim olmasına neden olmamalıdır.47 

47	 	Önder	Aytaç	ve	Ihsan	Bal, Medya ve Terörizm, Yeni	Türkiye	Dergisi Istanbul: 1996.

Terör olaylarının kitle iletişim araçlarına yansıması, kitle iletişim araçlarının 
yapısından kaynaklanan olumsuzluklar, genel olarak verilen terör haberlerinin 
dozaj, biçim ve içeriğine dayanmaktadır. Bir başka ifadeyle, terör haberlerinin 
veriliş sıklığı, detaylar, kullanılan kelime ve üsluplar gibi etmenlerden doğan 
olumsuzluklar bu kategori içerisinde değerlendirilmektedir.48 Tokat saldırısın-
da da ulusal basın olayla ilgili günlerce haber yapmıştır. Terör örgütü açısından 
değerlendirildiğinde istenilen reklâm fazlasıyla sağlanmıştır. Yine haberlerde 
kullanılan başlıklar incelendiğinde; halkın hastaneler akın ettiği, konu ile ilgili 
net olmayan ifadeler ve uzman olmayan kişilerin fikirlerine yer verilmesi, halk-
ta yılgınlık ve kaygı uyandırmaktadır. Terörizm gelişen ve değişen dünya koşul-
larıyla birlikte, değişiklik göstermekte, gelişen teknolojiye bağlı olarak elde ettiği 
yeni imkân ve kabiliyetleri kullanarak etkisini daha fazla hissettirmektedir. Terör 
olaylarının sunumunda karşı tarafa haklılık payı verecek yorumlardan kaçınıl-
malı, terör örgütünü meşru zemine taşımaya müsait sözcüklerin kullanılmaması-
na azami dikkat gösterilmelidir.

Terör haber sunumundaki yasal denetleme uygulamaları yanında, kitle iletişim 
araçlarının kendi koyacakları kurallar dahilinde, kamu yararı gözeterek oto kon-
trol denetleme şekli de söz konusudur. Terörizmin tüm dünyaca kabul gören 
bir tanımı yapılmalıdır. Çünkü kimi ülkelerce terör olarak görülen bir olgu bak-
sa ülkeler tarafından şiddet, isyan, gerilla savası, bir etnik grubun kurtuluş mü-
cadelesi veya düşük yoğunluklu savaş olarak algılanmaktadır. Bu da terörizmle 
mücadeleyi güçleştirmektedir. Özetle, dünyadaki bütün ülkeler için en hassas 
konu sayılan terörizm ve terörist eylemlerle ilgili olarak, kitle iletişim araçlarının 
tartışılmasız kabul edilen bu gücü ve bu gücün kullanılmasının olumlu-olumsuz 
sonuçları söz konusudur.

Sonuç

Terör ve terörizmin tanımlanması, medyanın topluma karşı nasıl bir tehdit haline 
gelebileceğinin anlaşılması noktasında önem kazanmaktadır. Zira terörizmin 
amaçları ve yöntemlerinin ortaya konması, medyanın ne yapması ya da yap-
maması gerektiği konusunda fikir edinilmesine yardımcı olması bakımından 
önemlidir. Baskı, cebir ve şiddetle halkı korkutmayı ve bu yolla siyasi hedeflerine 
ulaşmayı amaçlayan teröristler, düzenledikleri eylemler vasıtasıyla zararın yanı 
sıra mesajlar da vererek bu amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu mesajlar 
ise genel olarak kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayılır. Bu noktada iş, temel işlevi 
haber vermek olan kitle iletişim araçlarına düşmektedir. Kitle iletişim araçları 
gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirerek hem sorunlara karşı farkındalık 
sağlamakta hem de toplumsal amaçlar için bireyleri bir araya getirerek ortak 
hedeflerin belirlenip sorunların çözülmesinde önemli bir rol oynamasına kat-
kıda bulunmaktadır. Bu doğrultuda gelişen teknolojiyle doğru orantılı olarak 
kitle iletişim araçlarının birey ve topluma karşı sorumlulukları da katlanarak art-

48	 Korkmaz,	G,	Terörizm ve Kitle İletişim Araçları İlişkisi,	Gazi	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Y.L.	
Tezi	Ankara,	1997,	s.89



323323

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

322

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

1

*		 Vocational	School	of	Social	Sciences	of	Giresun	University,	Turkey.	

mıştır. Ancak medya da sorunlardan bağımsız değildir ve haberlerin seçiminden, 
içeriğine ve hatta sunum biçimine kadar birçok konuda ideolojik ve mali yönden 
değerlendirmelerde bulunmaktadır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda doğal 
olarak daha çok ilgi çeken, ses getiren dolayısıyla seyirci ve okur çeken, haberler 
diğerlerine göre tercih edilir durumdadır.

Medya, terör olaylarıyla ilgili hazırladığı haberlerde topluma karşı sorumlu-
luğunu sadece haber verme alanıyla sınırlandırmayıp haberin veriliş tarzı ve 
toplumda yaratacağı etki gibi başlıklara da genişleterek demokratik toplum-
ların gereği, teröre hizmet eder duruma düşmeden, bilinçli bir habercilik an-
layışı geliştirmelidir. Bunu, terörle mücadeleye bir katkı olarak görmeli, terörle 
mücadelede safını toplumdan ve dolayısıyla toplumu korumayı vazife edinmiş 
güvenlik güçlerinden yana seçmelidir. 

Lect. Akın YILDIRIM*

THE PERCEPTION OF NATIONAL PRESS IN 
TURKEY FOR TERROR ACTIONS 
OCCURRING IN BLACK SEA REGION

Fates and borders of regions or countries are rebuilt as a result of regional policies 
and competition shaped by energy sources today. As a region followed up by 
the actors of global competition, the Black Sea Region has several characteristics 
similar to Eastern and Southeastern Anatolia Regions in terms of both its strategic 
significance and energy sources it has. The importance of the topic emerges once 
more when this similarity and the history of terror are analyzed.

Terror news stays on the top for the newsworthy issues in terms of threatening 
national and international securities. The discourse of news and the language 
used in media representations for terror actions and for people suffered from 
these actions are significant. Findings of various researches show that terror 
news is mostly watched and read type among many news types in mass 
media. As well as it is a news type concerning the public opinion, it turns into 
a weapon in favor of terror organizations since no common language and style 
are developed in the media. At this point, there are many dissents about what 
should be topic of news or how should news be delivered?

The basic purpose of this study is to analyze the relationship between terror 
and media and to examine the perception of national press for terror actions 
occurring in the Black Sea Region. At the same time, we will present the 
chronology of terror actions occurring in the Black Sea Region. News on this 
topic was taken from Internet archives of newspapers. Only those related with 
the topic were chosen among all published news and they were analyzed by 
content analysis method.

Keywords: Black Sea Region, press, terror, terror news 
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Introduction

There is a contest to win territories between the state and terror organizations in 
the war on terrorism defined as “the strategy of communication over dead bodies of 
innocents”. In this contest, the one who manages to win addressees round gets an 
edge over. While the territory of terror involves acts of violence, and hatred and 
revenge without any rule or value, the territory of the state involves the superiority 
of law, democratic values and ethical principles. Therefore, it is not so easy for 
terror to fight in democratic platforms while it is not so easy for the state to fight 
in violence areas, because no state can compete with terror organizations when it 
comes to violence and savagery. The terror prefers to communicate and achieve 
its goals through the codes such as violence, blood, tears, hatred, discrimination 
and revenge. On the other hand, states communicate through democracy, 
human rights, consensus, association and integrity. Therefore, the communication 
language of state also determines the roadmap of war on terrorism. If state creates 
its communication language through concepts borrowed from terrorism which 
are revenge, anger, going out of laws or anarchism, this becomes a significant 
factor that will create chronic terror spiral. Also the one using the communication 
codes of other side during this fight begins to step into the territory of other side 
by leaving its own territory. It can be said that states communicating over the 
codes of terror organizations during the fight and starting to look like them lose 
initiative during this period.1 

Terrorism has come to the fore by using recent technological developments. 
It is seen that terrorism threat globalizes in the world which becomes smaller 
and globalized with each passing day. Terrorist acts which require a planned 
engagement with great financial and technological opportunities, and well-
trained members now acquire international qualification today. Terrorism 
is not a simple act of violence; it has many financial, political and cultural 
reasons and conclusions. The analysis of terrorism threat and its dynamics 
has a significant leading role in war on terrorism. Turkey has had to live with 
terror threat for years. This threat has made our economy and people to lose 
important values in the course of time. Terrorism which has been researched 
in all aspects militarily, politically, socially, psychologically and strategically up 
to today also has effects on socioeconomic development. The terror adversely 
affects development progresses of countries. The most significant factor for 
development is environment of trust and peace. There is a general opinion that 
ethnic separatist PKK terror which appeared in 1980s and still on-going today, 
caused a part of our country to be a terror region through numerous bloody 
assaults, killed many citizens and soldiers, damaged public and private vehicles 
and buildings and caused many dramatic events has posed an obstacle against 
the overall development of our country.2

1	 http://www.usak.org.tr/rapor.asp?id=20	(Access	Date:	September	10th,	2012)
2	 Duygu	 Barutçu,	 Türkiye’de Terörizmin Ekonomik Kalkınmaya Etkileri,	Ankara,	 Gazi	 University	 Social	

Sciences	Institute,	2010.

Mass media carries out public production and distribution of communication. 
Today, first radios and televisions, and then movies, newspapers, journals, 
books and Internet are considered as mass media. Terror needs mass media (or 
publicly known as media) to reach its purposes and objectives. Since media is 
a commercial industry today, terror events are made news with the concern of 
presenting news earlier, to be watched more and to have high circulation. 

Violence is a subject which is easy to understand, has a universal language and 
easily marketable. While the concept and acts of terror are focused here, the 
main purpose is how national media presents them. Certainly, it is not aimed 
to bring whole press or media under suspicion for a media-terror relationship. 
Apart from few exceptions, it is known that media does not have any direct 
relationship with terror but there is an indirect benefit relationship through 
making terror news for commercial concerns of presenting news earlier, to 
be watched more (rating), to have high circulation, and as a natural result to 
have intention for increasing profit. In this study, it is pointed out that terror 
news is reflected to media through martyr news and among all these martyr 
news, terror attacks with highest number of deaths attract attention, the area of 
news is increased in newspapers as martyr number increases, also picture sizes 
increase according to attack size and losses, and in those news, private lives and 
families of martyrs are given in such news, and finally terror attacks occurring in 
Black Sea region do not have wide media coverage in national media as in those 
occurring in Eastern and Southeastern Anatolia regions.

Terror and Terrorism Concepts

A common terror definition has not been agreed yet due to international 
political benefits or ideological pressures. Political meanings are attributed 
continually to this concept which has a great historical past. No definition could 
explain this definitional completely, because terror organizations have different 
purposes although they have similarities in terms of their structures. Since there 
are different elements in many different definitions, various definitions exist for 
terror and terrorism concepts. To discuss the subject by describing the concepts 
of terror and terrorism, it is seen that the word terror comes from French word 
“terreur” and it expresses the acts causing insecurity among society by using 
violence or threatening to use violence3. In the Turkish dictionary prepared by 
Turkish Language Society (TDK), terror is defined as “terrorization, to kill or to 
destroy assets, intimidation, terrorizing”.4

Classical meaning of terror is “disappointing and paralyzing fear”. The meaning 
after French revolution becomes “common fear created by a group in a society 
to break the resistance of public”. Terror is also defined as causing excessive fear-
horror and to injure, destroy and kill for these purposes.5 In another definition, 

3	 Ünsal,	A.,	Keleş,	R.	Kent ve Siyasal Şiddet, Ankara:	Ankara	University	Media	School	Press,	1982,	p.21
4	 TDK,	1998:	2200
5	 Keleş,	Ruşen	and	ÜNSAL,	Artun,	Kent ve Siyasal Siddet,	Cogito,	Issue:6–7,	p.92
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terror has been defined as a political activity in a society which has a relationship 
of sovereignty in political structure.6 In the dictionaries of international relations 
and political science, terror definitions are associated with violence having 
political objectives. Evans and Newman state in their dictionary where they 
explain the terminology of international relations that terror is basically the 
use of violence or the threat of using violence at a systematic level in order 
to achieve political objectives. Wilkinson describes terror as a “special type of 
political violence” and states that the terrorism is used “generally for the purpose 
of advancing a political objective”.7

The terror is defined as “using violence against political structures or using 
violence in order to instill fear among society” in British Anti-Terror Law; as “any 
individual or mass activity through oppression or threat in order to disturb the 
peace among society severely” in French Anti-Terror Law.8 In the 1st Article of 
Turkish Anti-Terror Law No. 3713 dated 12.04.1991, it is defined that “Terrorism 
is any kind of act done by one or more persons belonging to an organization 
with the aim of changing the characteristics of the Republic as specified in the 
Constitution, its political, legal, social, secular and economic system, damaging 
the indivisible unity of the State with its territory and nation, endangering the 
existence of the Turkish State and Republic, weakening or destroying or seizing 
the authority of the State, eliminating fundamental rights and freedoms, or 
damaging the internal and external security of the State, public order or general 
health by means of pressure, force and violence, terror, intimidation, oppression 
or threat.”9 Terror is the act of using force or threatening in order to make people 
adopt certain opinions and behaviors by terrorizing and intimidating. 

There are many financial, social, cultural, political and psychological factors 
causing terror to appear, preparing the conditions of its existence and providing 
its development. Although hundreds of definitions have been made by 
academicians, writers, security staff and governments, there is no consensus on 
the definition and scope of terror neither in Turkey nor in the world. Despite 
the fact that the concept of terror is clear, it is not certainly expressed that what 
kind of event is considered within the context of terror due to the position and 
tendency of those evaluating terror as well as the versatile and complicated 
characteristics of terror.

In such definitions, humanistic and psychological aspects of terror are 
highlighted and terror is a concept needed to be questioned by public conscious 
as well as being a political problem. When we look at the terror acts in the world, 
it is seen that terror appears periodically and as waves and it regains speed even 
when it seems it begins to lose its significance. It is possible to say that there is 

6	 Kongar,	Emre,	Küresel Terör ve Türkiye,	Remzi	Press,	İstanbul,	2005,	p.73
7	 Wilkinson,	Paul.	2000	“The	Strategic	Implications	of	Terrorism”	in	Terrorism	and	Political	Violence,	(eds)	

M.L.	Sondhi,	India:	Indian	Council	of	Social	Science	Research,	Haranand	Publications
8	 Ronald	Spiers,	The Anatomy of Terrorism,	Foreign	Service	Journal,	2004
9	 http://e-kutuphane.egitimsen.org.tr/pdf/2854.pdf,	(Access	Date:	October	15th,	2012)

a close relationship between terrorism and international political relationships 
and regional and national political and social problems at periods when terror 
gains speed.

A reference is also made for the concept of terrorism together with terror from 
time to time. However, there are differences between these two concepts. It 
cannot be considered that each terror incident is same. Many actions can be 
described as terror, but terrorism has a different meaning, which is that terrorism 
has a political purpose. So, in political terrorism, there is a political purpose. Unlike 
terror, terrorism is a strategic approach which adopts to use terror in an organized, 
systematic and continuous way. Therefore, for example, in any lynch incident or 
traffic accident, there is terror but there is no terrorism. For terrorism, there must 
be a series of terror acts with same political purpose. There is no doubt that terror 
acts without any correlation increase fright and fear among the public, but it is not 
enough to call it terrorism.10

The definition of terrorism was first done in 1930 during Brussels Conference 
of Unification of the Criminal Law as using any means intentionally that might 
create a common jeopardy.11 While terror expresses an act that instills fear and 
creates intimidation among individuals, terrorism is the state of adopting terror 
acts as a method in an organized, systematic and continuous way in order 
to change current status illegally for political objectives. The expression of 
‘terrorism’ is derived from the word terror for political violence and intimidation 
meanings. It aims to create a common fear and to spread terror in order to break 
the resistance of society and those governing society.12 

Terrorism can be defined as “illegal violence acts conducted by more than one 
individual organized around an ideology for achieving political purposes”. In 
order to consider an act as a terror act, “ideology, organization and act” should 
all exist together. If any of these factors is missing, it should be excluded from 
terrorism. For example, violence acts without any political purpose (even in an 
organized way) are rather accepted as an organized offense acts.13 Accordingly, 
expressing something as terror has a different meaning than expressing it as 
terrorism. At first, both expressions seem same. However, in the first one, a 
reference is made to an event and those symbolized by that event; but in the 
second one, the paths, methods, opinions and techniques in the formation 
process of this incident are referred. Chomsky points out three attitudes that 
may be maintained for terrorism: “1 – No matter what the truths are, terrorism 
can be charged on enemy. 2 – We may ignore all discussions about terrorism by 
considering that they do not deserve to be paid attention since they are gibberish 

10	 Ümit	 Özdağ,	 Osman	 Metin	 Öztürk	 and	 Sertaç	 Başeren,	 Terörizm:	 Kavramsal	 Bir	 Değer,	 Terörizm 
İncelemeleri, Teori, Örgütler, Olaylar, Ankara:	Eurasia-One	Society	Asam	Publications,	Geopolitical	Terror	
Series–3,	2000,	p.	2

11	 Örgün,	Faruk,	Küresel Terör,	Okumuş	Adam	Publications,	İstanbul,	2001,	p.	64
12	 Ümit	Özdağ,	Türk Ordusunun PKK Operasyonları (1984-2007),	Pegasus	Publications,	2007,	p.274
13	 http://icsavas.wordpress.com/2012.01.23/teror-olaylarinin-kitle-iletisim-araclarindaki-sunumu/	(Access	

Date:	October	12th,	2012)
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put forward by ideological motives. 3 – We may take terrorism seriously, we may 
accept that terrorism is something needed to be elaborated and condemned, 
and we may thoroughly examine it and may display it wherever it appears. If we 
act by rational presumptions, we can rule out first two attitudes and embrace 
the third one.”14

Terrorism is not an ideology, or doctrine or even a systematic idea. Terrorism is a 
method, tactics, strategy, and a war type in some ways. At this point, a distinction 
should be done between war against terrorism and war types. Terrorism is an 
organized and lawless violence action. Even though the violence included by 
terrorism evokes war, being lawless constitutes the most significant privilege 
from war, because none of any war type is lawless. War has its own national 
and international organizations and laws. Terrorism uses weapons and violence 
by different method in economical, social and political struggle during peace 
period. By attrition strategy, terrorism tries to convert balance of power towards 
the benefit of those supporting terrorism.15

Possible purposes/functions of terrorism can be arrayed in this way: First one 
is to scare and terrify public or a target group. Second one is to destroy settled 
authority and to make settled authority to practice repression methods without 
discrimination between terrorist and innocent civilian. The third one is to shake 
up groups against authority and order, and to neutralize and to break down 
powers and organizations of settled authority. The fourth one is to impress and 
direct public opinion in its favor or against order/authority. The fifth one is to 
capture political power groups and/or to overthrow existing government. So, 
terrorism aims to destroy, break down and demolish all establishments of a 
civilized society. In this way, it will be able to carry out its actual purposes by 
utilizing authority gap.16

By putting forward the purposes and effects of acts included by terror and 
terrorism definitions, these two concepts will be understood better. Basic 
purpose of terror can be summarized as to spread fear into society by carrying 
out terror actions and to perpetuate psychological violence by spreading into 
all society. Other purposes of terror acts according to this basic purpose can be 
listed as below:

•	 To announce its existence,
•	 To make itself heard and to display its power,
•	 To build morale of its partisans and collaborators,
•	 To scare and intimidate those who are not on the same side,
•	 To neutralize the authority of current government,
•	 To push government for oppressing on society,
•	 To train organization members,

14	 Noam	Chomsky,	Medya Gerçeği,	İstanbul,	Everest	Publications,	2002.	p.174
15	 Suat	İlhan,	Terör: Neden Türkiye,	İstanbul:	ASAM	Publications,	2002,	p.11
16	 Doğu	Ergil,	Uluslararası Terörizm,	AÜ.	SBF.	Journal,	Volume	47,	Issue	3–4,	1992,	p.140

•	 To establish authority on and to discipline organization members,
•	 To arouse interest and to draw attention by creating chaos.17

Cooper points out that the differences between terrorism definitions are caused 
by “justifying” terror actions and inconveniencies of these justifications.18 For 
instance, Fadallah the founder of Hizbullah says for their organizations and 
actions that “we do not see ourselves as terrorists because we do not believe 
in terrorism. Fighting against those who occupied our lands does not mean 
as terrorism. We see ourselves as warriors fighting for a holy cause.” The side 
exposed to terror calls practitioners of terror as terrorists while terrorists call 
themselves as guerilla. However, guerilla is not a terrorist. Guerillas are irregular 
warriors fighting against military units, not civilians. Guerilla and terrorist have 
different purposes as well as different target groups. The aim of a guerilla is to 
take back occupied or unduly usurped lands. Guerillas are organized and fight 
for this purpose. Their purpose is to get rid of political/cultural/real occupation. 
The opposing forces are not a legal authority but illegal occupants. One of the 
greatest problems in conceptualization is that although the international rule 
of law accepts that a nation has the right to determine its own destiny, many 
individuals, associations and organizations in international environment use 
this rule to justify international terrorism in some cases.19 Another reason for 
negotiation difficulties on the definition are the differences between priorities, 
politics and histories of countries impossible to make up.

No matter what is aimed, those fighting illegally have always justifications and 
they apply their doctrine as a result of unlimited war. The only way to apply this 
doctrine is “terrorism”. Terrorist actions are fierce terrorizing actions aiming to 
create a great public support and directed towards innocent third persons. In this 
way, terrorists take place on front pages and headlines of newspapers and they 
violate all kinds of legal and moral values in modern and democratic societies.20

The Language of Media in Terror News

Announcing truth to the public by media is the most essential principle of 
journalism today. Media has a great responsibility to inform public about violence 
news literally and objectively. It has been discussed for years that he language 
and style of media used when announcing terror news have an influence on 
terror as increasing or decreasing it. It has become possible to follow up events 
in any part of the world by means of mass media notwithstanding the time and 
distance; in other words, it has become possible to be aware of any event also 
from far away as well as close environment. It is impossible deny the influence 
of media on society under the developing world conditions, and it is also known 
that media has a significant role on shaping human behaviors.21

17	 Dilmaç,	S,	Terörizm Sorunu ve Türkiye, Ankara:	Police	Department	Publications,	1997,	p.19
18	 Cooper,	H.A,		Terrorism: The Problem of Definition Revisited in American Behavioral, February	2001
19	 Laos,	Nicholas	K.Fighting Terrorism What can international law do,	Journal	of	International	Affairs,	2000.
20	 Başar,	Cem,	Terör Dosyası ve Yunanistan,	İstanbul:	International	Relations	Agency,	1993,	p.8
21	 Palabıyıkoğlu,	R,	Medya ve Şiddet,	Kriz	Journal,	Vol:5	Issue:2,	Ankara,1997,	p.123
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It is a widely accepted that mass media guides crowds by being used positively and 
negatively in both democratic and anti-democratic systems. Those who would 
like to establish a public opinion or to influence public opinion also use mass 
media. In democratic societies, media is accepted as the “fourth power”. Media 
undertaking the responsibility of auditing on behalf of public after executive, 
legislative and judicial powers has to be free, independent, transparent, and in 
a structure valuing public benefit above everything else when performing its 
auditing duty. It should be able to provide a service which enables to explain 
thoughts and opinions freely in order to make society knowledgeable and 
conscious, and participate into all processes including governing processes, and 
to criticize freely all institutes and organizations including government, to make 
society get news, learn and think on problems.22

Media has great roles such as informing society, helping public opinion to 
be established freely, and to help citizens to have a social integration and 
to participate into political process. Due to its instructive and entertaining 
characteristics, it contributes to the development and change of society while 
enabling social groups with different ideologies, philosophies and beliefs to 
express themselves.23 On the other hand as McQuail indicates, media is a strong 
“de-socialization” tool as well as being a significant socialization tool, which 
means that the media is able to destroy and corrupt basic values and norms 
of society taught to individuals by parents, educational institutions and other 
social control and socialization agents. 

Media becomes an essential promotion tool for terrorism in spreading 
sociopolitical messages and achieving goals of terror actions. The measurement of 
influence level of those actions is hidden in the scale of paying attention of media. 
It is normal that actions with highly dramatic actions call attention of media much 
more. In a sense, terror examines media (i.e. what are the things that media pays 
attention and how media works) and plans actions. In the first phase of terror, 
there is a tactical purpose and suitable target is attacked. In the second phase, a 
strategic purpose is achieved since action is effective and ideological message is 
given and spread over media. In the third phase, it is expected that targeted force 
appears. Although terror organizations have many differences in their structures, 
they have a common characteristic: None of them attacks randomly and aimlessly. 
All of them aim to get a maximum introduction and more importantly, they intend 
to intimidate and subjugate.24

Terrorist actions are symbolic commonly instead of being physical-centered. 
By the instant common propaganda and broadcast support of television, radio 
and printed press terrorists have the chance to take place on communication 
channels which have the power to reach people at their homes and abroad 
through quick and effective watching, listening and reading opportunities. 

22	 Kabalcı,	A,	Türkiye’de Basın Sansürü,	İstanbul:	Association	of	Journalists	Publications,1990,	p.7
23	 Alkan,	N,	Söz Bitmeden: Terörle Mücadelede Önleme Stratejileri, Ankara:	USAK	Publications,	2008,	p.99
24	 Hoffman,	Inside Terrorism,	London:	Columbia	University	Press,	1998,	p.131

Terrorists desire first to increase the influence of violence by creating fear among 
target mass, therefore to change attitudes and behaviors of public or to make a 
change generally or partially in the structure of society or state. Secondly, they 
act for the purpose of making people living in various regions of the whole world 
to behave as terrorists want or of making people to give up their attitudes.25

When the media-terrorism relationship is looked from the standpoint of media, 
it is seen that media consists of organizations making economic profits as well 
as being a significant factor in democratic systems. Therefore, striking and 
interesting news are brought up in media due to economical concerns. This 
arouses the interest of media on terror news. Promotion and propaganda come 
to the forefront when it is looked from the standpoint of terrorist organizations. 
Terror organizations organize their actions to announce their purposes and 
requests to great masses, and this is where media steps in. Terror organizations 
adopts “using violence” as a strategy to achieve their goals. However, rather 
than the physical damage created by the violence used by the strategy of 
“using violence”, promotion of organization and the message given as well 
as psychological effects created by action such as intimidation, harassment, 
despair, fear and confusion are more important. Terrorism aims audience, not 
the real victims. What is important is to spread those psychological effects 
to large masses. This role is performed by “using media”. At this point, media 
provides “oxygen / living space” to terror in some ways. The methods used by 
terrorists for the manipulation of media are as below:26

•	 To build a fear environment and to polarize public opinion,
•	 To have public support through secret interviews and to rally supporters by 

publishing manifesto,
•	 To disseminate wrong and misleading information by provoking struggle 

arguments of state,
•	 To attack journalists for putting pressure on media and to make free 

advertisement,
•	 To destroy the authority of government by holding government officials as 

hostage and to canalize the interest of public opinion by bombing actions,
•	 To boost the morale of terrorists by motivating society against government,
•	 To create Robin Hood image within the scope of struggling against injustice,
•	 To pretend to be an almighty group and to benefit from this,

25	 Caşin,	Uluslararası Terörizm,	Ankara:	Nobel	Publications,	2008
26	 Jane’s	Information	Group,	Jane’s Counter Terrorism,	2003,	p.151
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The language of media to be used when reporting and discussing terrorist 
organizations and their activities is quite significant; because this language will 
become the speech of public opinion. Terminology and language of terrorists 
and government officials will generally be different; the language to be chosen 
by media will naturally be the speech of public opinion to reflect the opinions 
of public. Therefore, the one (terrorists or government) who make media use its 
own language will gain a psychological victory against the other one.27 Schmid 
and De Graff give some examples for the terminology of terrorists and units 
fighting against terror for the same element:28

The term used by units fighting against 
terrorism

The term used by terrorists

Criminal Revolutionist	

Terrorist Guerilla

Murderer Freedom	fighter

Gang	 Army

Destroyer Savior

Massacre Elimination

Mercenary Soldier

Threat Warning

Attack	 Pre-emptive	Counter	Strike

Assassin Revenger

Propaganda	 Announcement

Extreme	Fanatic Commitment	to	anti-imperialism

Attack Operation

Within the context of news, it cannot be expected from mass media to ignore 
terror news. Besides, factors such as “high interest of society on terror news”, 
newsworthiness of bad press, and competition and rating struggle between 
mass media are the basic motivations behind making news. However, the actual 
problem that should be resolved is to understand what terrorism expects from 
terror actions and what mass media should do at this point instead of focusing 
on the news approaches of media. This is the point, because terrorism aims to 
show itself strong, to introduce its existence to whole society and to practice 
pressure on public opinion. The study of Shoemaker and Reese systematically 
gathering up statements regarding factors influencing media contents is 
striking at this point. These factors are determined at five different levels:29

27	 Lockyer,	Adam:	“The	Relationship	Between	The	Media	and	Terrorism”,	The	Australian	National	University,	
2003

28	 Schmid,	A.	and	DE	GRAAF,	J.	Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western News 
Media,	London:	Sage	Publications,	1982,	p.88

29	 Yüksel,	E,	Gerçek Yaşam, Medyadaki Gerçek ve Terör Haberciliği,	Konya:	Çizgi	Bookstore,	2006,	21–53

•	 The individual level, the influences caused by media personnel, includes 
personal characteristics, attitudes, values, beliefs, ethnic origins, 
professional experiences and roles of media personnel.

•	 The level of media routines, the influences caused by work order, determines 
influences evaluated within the context of sociological approach and 
arising from broadcasting period, time and space limitations, news writing 
rules, newsworthiness, objectivity and the dependency on news source. 

•	 The corporate level, the influences caused by corporate purposes, is 
expressed in two basic groups as corporate and economical political 
approaches.

•	 The non-corporate level, the influences from out of the corporate, includes 
influences caused by lobby activities carried out by particular groups as 
news sources for a particular content, events created to take place in media 
and influences as legal governmental pressures.

•	 The ideological level is above all other factors as the influences created by 
mass media being close to any ideology.

Journalists generally use one of the following four approaches when delivering 
news and this influences audience watching/reading the news. These 
approaches are grouped in four categories as informational, sensational, 
narrative and didactic approaches:30 

1- Informational Approach: Events are told in a calm and objective way based 
on real information and documents. In first news after terror actions, generally 
unprocessed raw news may be seen. For example, a presentation such as “5 
people died and 15 people were injured after the explosion of a bomb-laden 
vehicle in front of a school in Moscow on Wednesday”.

2- Sensational Approach: News is presented as emphasizing feelings such 
as hazard, threat, provocation, anger and fear. This approach used in many 
news presentations is also frequently used in presentations of engagement 
and terror news. The reason is that such events cause emotional reaction and 
include dramatic and tragic elements. For example, a presentation such as “The 
bomb planted near a school caused fearful and panic moments. While 5 people 
tragically died this horrible attack, 15 injured civilians suffering great pain were 
taken to hospital.”

3- Narrative Approach: The story is told with meaningful symbols; generally 
attention is drawn on heroes or villains and victims or perpetrators. This 
presentation style generally focuses on individuals in order to turn incidents 
and greater incidents into a personal perspective. For example, a presentation 
such as “Child who came to school for school report passed away due to the 
bomb planted in front of the school. The child who was one of 5 people died in 
the explosion was just 12 years old.”

30	 Robert	G.	P,	The Journalist’s Role in Coverage of Terrorist Events,	Sage	Publications,	California,	1991,	p.40
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4- Didactic Approach: In this approach, it is aimed to give explanation and 
information how and why incidents happen. For example, a presentation such 
as “It is presumed the bomb was planted in front of the school by Chechenians 
who are reacting to Russian foreign policies.”

While an objective presentation style causes more emotional reaction and fear 
on viewers and readers, sensational approach increases fear on viewers and 
readers and thus ratings of broadcasters and sales of newspapers increase.

As a result, terrorists desire to use media for their own purposes. In this way, 
terrorists send their messages to public, governments and security forces. In 
such cases, media also uses terrorism for its own benefit. The most significant 
relationship arising between terrorism and media is that those having power 
and those desiring to have power push each other both legally and illegally.31

Terror needs media to deliver its message, to establish public opinion, and to 
create a fear, panic and insecure environment and also media needs terror to be 
watched and read more and therefore to increase its profit. Although there are 
disadvantages, here are the benefits of publishing / broadcasting terror news:32

•	 To prevent the misperception that terrorism is something individual and 
should not be taken seriously,

•	 To speed up the process of taking required actions for an efficient anti-
terror program,

•	 To help society to be conscious about terrorists and terrorism, and to 
prevent potential sympathizers,

•	 To prevent negative influences of groundless news and rumors on society,
•	 Achieving freedom of information, freedom of expression and freedom of 

press.

The disadvantages of publishing / broadcasting terror news are as below:33

•	 Audio-visual media presents terror actions in news bulletin in an 
emotionally intense and sensational way and this sets a bad example for 
other publishers/broadcasters. 

•	 Displaying terror news frequently makes terrorists recognized among 
society and justifies their acts and even may make them hero.

•	 Presenting terror news frequently gives terrorists the feeling that they 
dominate country’s agenda.

•	 Displaying unsuccessful terror actions gives terrorists the chance to observe 
their mistakes for their next actions.

•	 Other alternative terror organizations which have same ideology with 

31	 Önder	A.	and	İhsan	B,	“Medya ve Terörizm”,	Yeni	Türkiye	Journal,	Year	2	p.12	November-December	1996	
p.1172

32	 Korkmaz,	G,	Terör ve Medya İlişkisi,	General	Directorate	of	Security	Press,	Ankara,	199,	p.163
33	 Media	and	Police,	RTÜK – EGM Common Panel,	2003,	RTÜK	Publications,	Ankara,	p.	30-32

terror organization responsible for broadcasted terror action may perform 
similar terror actions to keep up with, and counter terror organizations may 
perform similar terror actions for retaliation.

•	 Broadcasting terror actions may demoralize security forces and may make 
them feel worthless.

•	 News that may raise a question mark in minds may make society think that 
terror organizations are right.

•	 The way that terror actions are presented in news sometimes hinder 
security forces and broadcasting planned operations may cause terror 
organizations aware of the operations and be prepared.

•	 Presenting terror news frequently may make terrorists think that they are 
close to their objectives and thus encourages them.

•	 Displaying injured or dead people without blurring and people in fear and 
panic in terror news may influence negatively the psychology of society 
and especially children.

•	 Displaying terror news on television frequently affects the image of Turkey 
negatively and thus number of tourists traveling to our country decreases. 
For example, after the attack in Istanbul on 15-20 November 2003, many 
European countries stated that it would be dangerous to travel to Turkey 
and more than one hundred thousands reservations were cancelled.

Bassiouni lists the fundamental points to take into consideration when 
displaying terror news:34

•	 Media should delay or postpone to present details that may provoke or 
influence actions or that may help terrorists to get information.

•	 News presentation should be proportional with objective newsworthiness 
of action and the action should be in news text completely (for example, 
through information of similar events, results of victims and terrorists 
should be presented by getting into intellectual origins).

•	 Excessive promotion and advertisement should be avoided. Rumors or 
casualties not verified should not be reported.

•	 Media should be careful when putting strategy regarding “how to”. 
Otherwise, copycats will be encouraged or things to be done or planned to 
be done according to legal practices will be revealed.

•	 Journalists should avoid being a part or side of negotiations. 
•	 Media should be volunteered to establish press pool in a collective way 

together with other news and legal organizations.

News media should emphasize that terrorism is a behavior that includes high 
risks and also low chances of winning. Although terror actions should not be 
ignored, society should be instructed that demand should be requested in a 
legal way.”

34	 M.C.	Bassiouni,	Media Coverage of Terrorism: The Law and the Public,	Journal	of	Communication,	32	(2),	
1982,	p.	128
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When the ideas stated above are taken into consideration, of course it will be 
wrong to say that mass media is completely at terrorism’s service. However, 
mass media neither should be used by terrorists as the tool of terrorism nor be 
the official voice of government. It is essential that mass media should address 
to public opinion with a groundbreaking presentation of terror.

Objectives of Terror in the Black Sea Region and Terror News

Pontic associations and missions of Greek intelligence, the efforts of PKK to 
settle in the region, missionary activities, secret and open activities of foreign 
intelligence services in the Black Sea Region, especially in Eastern Black Sea 
Region, show that the importance of region increases internationally day 
by day.35 In order to understand the importance of the Black Sea Region, 
international progress and cause-effect relationship should be evaluated:

•	 Importance of geopolitical position of Black Sea has been grown after 
Cold War. Energy sources of Khazar Basin and Central Asia are transported 
over Black Sea. Pipeline struggle among the USA, EU and Russia has come 
forward prominently.36

•	 It is considered that petrol exists in Black Sea. Upon TPAO found the traces 
of Petrol near Sürmene coasts, the platform Deepwater Champion of Exxon 
Mobile from America decided to make a detailed petrol search in the region 
on 2011 autumn.37

•	 The geopolitical position of the Black Sea has a strategic importance in 
terms of energy source control of Middle East, Central Asia, Caucasians and 
Khazar Basin. Actors of global competition develop policies on the region 
constantly.38

The Black Sea is similar to Southeastern Anatolia for Turkey in terms of its strategic 
importance and having energy sources. At this point, the most important issue 
to pay attention here is that the socio-economical vulnerabilities in Eastern and 
Southeastern Anatolia Regions also exist in the Black Sea Region, especially in 
the Eastern Black Sea Region. The stability or vulnerability of socio-economical 
structure in the Eastern Black Sea Region will undoubtedly reveal whether 
foreign activities will be maintained or not.

It can be said that political violence in Turkey has begun to appear since the 
ends of 1960s in parallel with international conjuncture. In this context, it is 
possible to discuss four different aspects of terrorism in Turkey until today which 
was classified by Michaud under political violence. 

35	 Arisüt,	H,	http://www.21yyte.org/tr/yazi6072-Karadeniz_Cografyasi_Neden_Onemlidir.	(Access	Date:	No-
vember	2nd,		2012)

36	 Göknil	E,	Karadeniz’in Artan Önemi ve Türk Dış Politikasına Etkileri,	Kocaeli,	Umuttepe	Publications,	
2010,	p.158

37	 http://www.aksam.com.tr/karadenizde-petrol-izine-rastlandi--18742h.html	(Access	Date:	06.10.2012)
38	 Seda	G,	Hazar Havzası Enerji Kaynakları, Türkiye ve Büyük Oyun,	2008,p.170

a. The first terror wave was called as rightist-leftist terror and began at the end 
of 1960s and continued up to military intervention in September 12th, 1980. 
This terror movement as a product of cold war especially appeared in cities and 
death news of many people who died for no reason everyday was presented in 
newspapers. This period was ended when army took control of government in 
September 12th, 1980.

b. The second terror wave is the terror appeared in the middle of 1970s and 
decelerated in the second half of 1980s and caused by problems confronted 
with Armenia. This movement is “definitely a global event due to its setting” 
as expressed by Emre Kongar. It is originated from Eastern Problem regarding 
the weakening of Ottoman Empire and the sharing of the lands. ASALA which 
adopted Marxist – Leninist ideology and organized at cell level was established 
in 1975. The purpose of the organization was to get revenge on so-called 
Armenian massacre and to make Turkish Republic get the responsibility of these 
deaths. The organization regarded whole world as their operation field and it 
was on the second rank after IRA for the number of their terror actions in those 
years. The organization carried out attacks towards Turkish diplomats working 
in Europe and the USA. 

c. The third terror wave is ethnic-separatist PKK terror. The organization has become 
active since the second half of 1980s and it still continues its existence. PKK is a 
separatist and rebel terrorist organization adopting Marxist-Leninist ideology, 
aiming to establish an “independent” Kurdish state on Southeastern Anatolia Region 
with Kurdish identity. The organization has grown stronger by getting support from 
other countries in the beginning, especially from Greece, Syria and Iran.

d. The fourth terror wave is radical Islamist Hizbullah terror. Hizbullah which was 
active especially in the cities in Southeastern Anatolia Region lost its activity 
in January 2002 when the organization leader Hüseyin Velioğlu was killed in 
an operation launched to his safe house. Lebanon Hizbullah supported by Iran 
became a model for organizing Turkish Hizbullah. Religious motives in Turkish 
political life and political parties focused on religion within politics and Iran 
Revolution in 1979 influenced religious developments in Turkey and therefore 
the environment where Hizbullah was established. Hizbullah became more 
active than PKK in some Southeastern Anatolia cities. The reason is that the 
Marxist-Leninist ideology of PKK was perceived as “atheistic”, “faithless” and 
“communist” by a vast majority of public with low socio-economical level.

It can be said that PKK terror organization has adopted different strategies in 
the course of time as other terror organizations did. Strategies applied/tried to 
be applied by PKK until now can be classified under four titles/periods.39 First of 

39	 Bal,	İ,	PKK Terör Örgütü: Tarihsel Süreç ve 28 Mart Diyarbakır Olayları Analizi,	International	Law	and	
Politics	(UHP)	Journal,	2007,	V.:2,	I.:8,	p.75-89
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them is the period between 1984 and 1989 where the organization targeted local 
community and carried out terror actions towards Kurdish citizens. The second 
period is the years when the organizations tried to pass to guerilla phase where 
Kurdish citizens were approached affectionately and the state was challenged; 
the basic purpose was to provoke security force and make them use excessive 
force on Kurdish citizens so both sides would be up against each other. The third 
period of PKK strategies was to accept defeat on mountains and to bring terror 
into cities and therefore to build Kurdish identity and conscious over Turkish 
nationalism. Fourth period of PKK points out the period after Öcalan was arrested 
and brought to Turkey and this period, the terrorist organization tried to use 
international public opinion, democratic speech, terminology and associations 
in its terrorist path.40 The recent complexity is based on the messages of Öcalan, 
the leader of the terrorist organization, given to both Turkish Republic and his 
terrorist organization by saying “I am ready to serve my country, and I am ready 
to do my part for the brotherhood of people and stopping the bloodshed”, and 
“democratic republic”. The organization understood that the period of armed 
actions is significantly failed and so they concentrated on politization. The 
organization lost their national and international dominance and went into an 
inaction depression; therefore, they first tried to head towards Mediterranean 
and to the rural areas in the Black Sea Region after signing a protocol with leftist 
terror organizations in 1996.41 

Initiating some actions in the Black Sea Region in the beginning of 1997 and 
especially joint deployment activities of PKK and DHKP/C organizations in Tokat-
Amasya show that the organization is at “exploration” phase in 1996 and at 
“deployment and action phase” in 1997 for the infiltration into the Black Sea region. 
PKK terror organization wanted to infiltrate into the Black Sea through three 
different paths in spring 1997 and 1998. The alliance of the organization with 
other leftist organizations for the infiltration plan was tried to be operationalized 
by terror actions carried out in Sivas, Ordu and Tokat regions. The concept of 
“Turkeyfication” put into agenda by Abdullah Öcalan, the leader of the terror 
organization, was tried to be vitalized by activities in the Black Sea Region.

The concept of Turkeyfication is used by the organization in following ways:

a)  To put launch current armed forces into operation in all regions of Turkey, 
b) To canalize other leftist groups into PKK on the basis of leftist ideology, 
c)  To prepare leftist groups, which do not have sufficient potential for armed 

actions, for such activities under the control of PKK.

In propaganda activities towards local people, it was said that “the organization 
is a guerilla activity not only for Kurdish people but all people of Turkey”. Ethnic 
and financial status of people was analyzed in the report prepared by the General 

40	 http://www.usak.org.tr/myazdir.asp?id=2080,	(Access	Date:	October	15th,	2012)
41	 http://www.usak.org.tr/rapor.asp?id=20,	(Access	Date:	September	9th,	2012)

Directorate of Security for anti-terror assessment in the Black Sea Region. It was 
emphasized in the report that some mountain villages reluctantly had to aid 
and abet the illegal organization and while PKK was strong in rural areas of Sivas 
and Tokat, TİKKO was active in Ordu and Giresun. According to the report, terror 
map of six cities in the region is as below:42

Tokat

During the first period of illegal structuring, the region helped the terror 
organizations to exist since it is on the route for infiltration to the Black Sea, it 
is possible to pass to Sivas, Malatya and Southeastern Anatolian cities and the 
existence of Alewi – Sunni realities. TKP / ML - TİKKO and DHKP – C have always 
tried to structure in Tokat and they tried to intimidate people by massacring 
village headmen. The organizations preferred to be silent when they lost their 
senior officials. TİKKO has around 50 armed groups in Tokat City Center, and in 
the rural areas of Almus, Reşadiye and Niksar. These groups have the chance to 
hide and accommodate in village and forest areas.

Sivas

PKK considered Koçgiri riot as an opportunity and carried out scout and research 
in Sivas after 1988 and started to infiltrate into the region after June 1994. The 
organization carried out propaganda and intimidation activities in villages, stored 
materials and food and made explorations for infiltration from rural areas of Sivas 
to Black Sea. DHKP-C conducting trainings in the rural areas of Hafik, Ulaş and Zara 
since 1978 tried to establish a regional focus on Sivas city center and its rural areas 
since 1992. MLKP, TİKB, TDKP and TİKKO maintain their importance and priority in 
both city organization and rural activities in Sivas recently. 

Giresun
 
PKK has been active in the region since June 1997 and revealed itself by the 
actions in rural areas of Şebinkarahisar, Alucra and Çamoluk and center of Alucra. 
PKK members uses Şiran district of Gümüşhane for entering into Giresun. Some 
villages of Şiran is available for accommodation since they are on mountainsides 
of Çimen Mountains and are covered by forests. TDP which is parallel to PKK is 
getting organized in Doğankent. 

Ordu

PKK deployed on the rural areas of Sivas infiltrated into the rural areas of 
Mesudiye which is neighbor to Sivas. It is considered that it will be dangerous for 
the region if PKK gets stronger in the rural areas of Sivas and Gümüşhane. It was 
detected DHKP/C entered to the region at the end of 1993 and got into action 

42	 http://www.milliyet.com.tr/1998/07/22/haber/hab01.html,	(Access	Date:	October	5th,	2012)
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in the rural areas of Ünye and Kumru and centers of Fatsa and Ünye. It was seen 
that the activities of the organization were focused on the rural areas of Ünye, 
Akkuş, Kumru and Aybastı.

Gümüşhane

PKK and TİKKO which are active in Tunceli – Sivas and Erzincan aim to use the 
rural areas of Kelkit and Şiran as a buffer zone in order to reach the Black Sea 
Region by infiltrating into the rural areas of Ordu and Giresun. Kelkit and Şiran 
districts are important due to their political position. The existence of Kurdish 
and Alewi villages in the region as settled tribes arouses the interests of terror 
organizations.

Amasya

It is a disadvantage for the organizations that people do not have sympathy for 
PKK and extreme leftist organizations. Organizations who found sympathizers 
among the students of Faculty of Education and Vocational School of Higher 
Education tried to find more sympathizers by their publications. Alewi and 
Georgian citizens are in high population in Karaçavuş, Hasabdal, and Çengelkayı 
villages near Tokat border. As these villages are on highland and forestland they 
are appropriate for the terror organizations to accommodate.

In accordance with the decision taken in 5th Congress of PKK held in Haftanin on 
North Iraq in 1995, terrorist actions such as homicide, robbery and burglary were 
moved to Black Sea and Toroslar regions in 1997. According to the decision, two 
states (from Turkey) were added to the region called North Kurdistan. These are 
Amanos State (Hatay, Mersin, Adana, South of Kayseri and West of Gaziantep) 
and Koçgiri State (Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya, East of Çorum, South of Ordu-
Giresun, Gümüşhane and Bayburt). It is seen that this terrorist activity has two 
purposes:43

•	 To move and maintain armed activities from Eastern and Southeastern 
Anatolia Regions to other regions of Anatolia,

•	 After moving armed terror activities to other regions, to make new alliances 
with other terror organizations (such as DHKP/C and TİKKO) already active 
in these regions and to bring local people into the fold by developing 
separatist idea among local people.

Within this context, the organization moved terrorist actions such as homicide, robbery 
and burglary to Giresun and Gümüşhane over Tunceli and Erzincan and to Tokat and 
Ordu over Sivas.44 The chronology of terror in the Black Sea Region is as below:

43	 http://www.belgenet.com/dava/dava19.html,	(Access	Date:	November	1st,	2012)
44	 http://tr.wikipedia.org/wiki/PKK_saldırılar,	(Access	Date:	November	3rd,	2012)

—  On 13.08.1996, an attack was launched to Demiriz Train Station in Akçaşehir 
Village of Sivas-Kangal. In the armed attack, 8 people (6 from TCDD) died.

—  On 20.08.1996, PKK terrorists blocked the road near Eğricimen Plateau in Sivas 
– Koyulhisar and shot 4 vehicles. 3 people died and 7 people were injured.

—  On 29.10.1996, a bombing suicide attack was launched in front of Çarşı 
Police Station in Sivas. In addition 2 attackers, 4 people (3 of them were 
policemen) died.

—  On 26.05.1997, Tokat Kurtuluş Flour Factory was raided and 3 people were 
murdered.

—  On 07.06.1997, radio-link station of PTT near Gökoluk Village in Tokat-Niksar 
was attacked.

—  On 27.07.1997, a military vehicle was attacked at the exit of Ceget Town in 
Almus District.

—  On 30.08.1997, vehicles carrying out roadworks on Bostankolu Village – 
Sirkaya were arsoned.

—  On 30.11.1997, soldiers assigned for census in the entrance of Kızıldere 
Village of Almus District were opened fire.

—  On 20.11.1997, an armed assault was engaged with security forces in Arhut 
Plateau near Çiftlik Village of Almus District.

—  On 15.07.1997, the highway on Kızıliniş site in Bakımlı Village of Almus 
District was blocked and personal belongings of passengers were robbed.

—  On 14.12.1997, Lime Factory on Fatlı site in Arpaören Village of Niksar 
District was assaulted.

—  On 06.07.1998, Niksar – Akkuş highway was blocked. A bus was arsoned and 
Mustafa Eryılmaz, the sub-manager of Ünye Prison was murdered.

—  On 04.01.1999, an armed assault was engaged with security forces in Almus 
District.

—  On 10.03.1999, 3 terrorists were captured dead after a gunfight with security 
forces in rural areas of Tokat.

—  On 21.03.2002, 3 DHKP/C members were captured dead after an operation 
launched to the rural areas of Ordu/Ünye.

—  On 27.10.2003, M. Sait Aymak (23), a PKK member with code name “Rojhad” 
was killed and Yıldırım Yıldırım with code name “Yılmaz” was captured alive 
in the rural area of Arsu Village of Tokat-Almus.

—  On 06.11.2003, 6 terrorists were captured dead in operations launched on 
the rural areas of Tokat-Bingöl.

—  On 30.09.2004, 4 terrorists were killed in a gunfight near Yağmurlu Town of 
Tokat City Center.

—  On 07.04.2006, 1 terrorist died and 3 citizens were injured by a suicide bomb 
in Ordu City Center.

—  On 19.06.2007, one soldier was martyrised in a gunfight around Hasan 
Mountain – Gümüşhane.

—  On 27.07.2007, one soldier was martyrised in a gunfight in Giresun-Alucra.
—  On 21.06.2008, 3 soldiers were injured in an assault launched to military 

vehicle by PKK militants in Gümüşhane.
—  On 27.06.2008, 2 soldiers were injured in an assault launched to military 

vehicle by PKK militants in Dereli District of Giresun.
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—  On 31.07.2008, a military station in Koyulhisar District of Sivas was assaulted 
and a specialized sergeant was killed, 3 people (one of them was civilian) 
were injured.

—  On 07.12.2009, militants opened fire to a military vehicle conducting road 
control in Sazak site of Reşadiye – Tokat and 7 soldiers were martyrised and 
3 soldiers were injured.

—  On 17.04.2010, 2 policemen were martyrised by gunshot when they were 
patrolling in Ladik District of Samsun.

—  On 27.04.2010, one soldier was martyrised by an exploded mine in Dereli 
District of Giresun.

—  On 03.08.2010, one soldier was martyrised and 2 soldiers were injured by 
fire on them during patrolling in Akkuş District of Ordu.

—  On 14.06.2011, 3 terrorists were captured dead in rural areas of near 
Karacaören Village of Sivas.

—  On 12.04.2012, 2 soldiers were martyrised and 5 people were injured by an 
exploded mine in Çiğdemlik Village of Amasya.

—  On 14.04.2012, 2 terrorists were captured dead in Ladik District of Samsun.

To define and analyze media content comprehensively and objectively can only 
be possible to use systematic research methods. Content analysis is a research 
method used by analyzers as a diagnostic tool in order to make detailed analyses 
on direct or indirect purpose of sender in the content of message sent.45 From 
this point of view, it is seen that content analysis is a research method aiming to 
extract messages in an objective and systematic way from data given in news. 
News texts are also statements in terms of content. News source, economic 
politics of the society and organization producing news, news professionals and 
editorial process have a determinative role in creating the statement of news. 
News and affiliating statement are created as a result of a particular production 
process. Consequently, dominant ideology is produced where those controlling 
the production process are also a part of. These ideological elements are formed 
when arranging news text, because particular dominant ideas, approaches and 
narrations are highlighted within news texts. As a result, an ideological and 
close text having a particular perspective appears.46

The sample of this study is the news on national media about 7 soldiers 
martyrised in Sazak site of Reşadiye District in Tokat on December 7th, 2009 
which was one of the most bloody terror actions carried out in the Black Sea 
Region. The attack as a result of Black Sea infiltration of the terror organization 
had a broad repercussion in national media. Liberal “Hürriyet” newspaper, 
conservative “Zaman” newspaper and leftist “Cumhuriyet” newspaper nationally 
published as a daily newspaper were chosen as research object. Having different 
political opinions and their daily circulations became criteria to choose them.

45	 Çebi,	Murat	S.,	İletişim Araştırmalarında İçerik Çözümlemesi,	Ankara:	Alternatif	Publications,	2003,	p.10
46	 Karaduman,	S,	Televizyon Haberlerinde Terörizm Olgusunun TRT’nin Haber Söylemi Bağlamında 

İncelenmesi, Selçuk University Social Science Institute Journal • 25 / 2011

Martyrization of 7 soldiers in Sazak site near Reşadiye District of Tokat was made 
in headlines almost in all newspapers on December 7th and 8th, 2009. A great 
majority of newspapers reserved a great part of their first pages to this incident 
and the details were shared at least on 2 inner pages. The area reserved for the 
news on this incidence reduced on second and third days and there was little 
news about the incident in next days, since there is nothing new and the people 
began to forget the incident. 

Hürriyet announced the incident with the headline “Bloody ambush to gendarme 
in Tokat” on the first page and used “Archive images of the location where 
soldiers were ambushed”, “Citizens rushed to hospital to give blood”, “IDs of 
martyrs”, “One soldier served in İmralı”, and “Reaction walk of citizens against 
terror” sub-headings in details.

Cumhuriyet announced the incident with the headline “Firefight in Tokat: 7 
martyrs” on the first page and used “Erdoğan got information”, “Injured soldiers 
having treatment”, and “Atalay: I’m condemning vehemently” sub-headings in 
details, and next day the details of private lives of martyr soldiers were given.

Zaman announced the incident with the headline “Evil attack on Turkish soldiers 
in Tokat: 7 martyrs” on the first page and used “Martyrs have been identified”, and 
“Martyr soldier left a photo behind” sub-headings in details.

Terror attack was announced by largely photos and all newspapers used bigger 
related photos on their first pages. Details and information were given in the inner 
pages. It is required not to do propaganda of terror organization when preparing 
news about terror actions. Since publishing bloody photos and frequently using 
names and photos of terror organization and terrorists help to gain popularity, 
these issues should be dealt with delicately. So the example incident gave details 
of bloody ambush of terror organization. Publishing details of terror organization 
and terrorists together with their photos and names (even for briefing purpose) 
serves for the benefit of terror organizations. One of the important elements 
on fighting against terrorism is media, because terror organizations born and 
maintain their existence by propaganda. Therefore, when reporting terror news, 
it should be avoided to make propaganda of terrorism and events should not be 
exaggerated for not causing fear, concern and insecurity among the society.47 

Reflection of terror in mass media is based on negativities in the structure of 
mass media, and dosage, style and content of terror news. In other words, the 
negativities caused by the frequency of reporting terror news, details, words 
and styles used are determined in this category.48 In Tokat attack, national 
media made news on the incident for days. When assessed in terms of the 

47	 Önder	Aytaç	and	Ihsan	Bal, Medya ve Terörizm, Yeni	Türkiye	Journal	Istanbul: 1996.
48	 Korkmaz,	 G,	Terörizm ve Kitle İletişim Araçları İlişkisi,	 Gazi	 University	 Social	 Science	 Institute,	 Post	

Graduate	Thesis	Ankara,	1997,	p.89
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terror organization, the advertisement was done abundantly. When headlines 
used in news are assessed, it is seen that people rushed to hospitals, unclear 
statements about the incident and opinions of non-experts were given and all 
these caused intimidation and concern among the society. Together with the 
global conditions developed and changed, terrorism has been changing and 
made its presence felt much more by using new opportunities and abilities 
obtained by developing technology. Comments justifying terrorism should be 
avoided when reporting terror news and maximum attention should be paid 
for not using words enabling terror organization moving into a rightful ground.

In addition to legal auditing practices in terror news reports, it is possible to 
practice self-control by looking after public’s benefits within the rules to be set 
by mass media. A globally recognized definition of terrorism should be made, 
because a case considered as terror by some countries may be perceived as 
violence, rebellion, guerilla war, independence war of an ethnic group or low 
intensity war by other countries, and this makes hard to fight against terrorism. 
In brief, mass media has an indisputable power regarding terrorism and terrorist 
actions which is the most delicate issue for all countries and this power, of 
course, has positive and negative consequences. 

Conclusion

Defining terror and terrorism is significant to make it clear that how media can 
be a threat against the society, because putting out purposes and methods of 
terrorism is important for helping media to have an idea about what should and 
should not be done. Terrorists aiming to intimidate people and to reach their 
political targets in this way also try to give message as well as damage in their 
actions. These messages are spread generally by mass media. At this point, it is 
mass media’s job of which basic function is to report news. Mass media informs 
society about events and in this way, it raises awareness in public problems 
and put people together for common targets and their possible solutions. 
Accordingly, responsibilities of mass media against individuals and society have 
been increased in direct proportion to the developing technology. However, 
media is not independent from problems and makes ideological and financial 
assessments in many matters from choosing news to content, and even the 
way of reporting news. By means of these assessments, news that arouses more 
attraction, creates a tremendous impression, and read and watched much more 
are naturally preferred more than other news.

Media should not limit its responsibility against society only by reporting 
news; a conscious reporting understanding should be adopted as required by 
democratic societies by paying attention to the reporting style and influence on 
society, without serving for terror. It should be considered as a contribution to 
the fight against terrorism and media should stand beside society and security 
forces who aim to protect society from terror.
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THE COMMON CAUCASIAN 
INFORMATION SPACE

The Caucasus is the most problematic region considering its uniqueness from 
geopolitical, ethnic, linguistic and religious attitudes. It presents extremely 
mixed conglomerate. Though there are a vast number of problems-in the region 
the competing geopolitical projects also co-exist. Over the years the Caucasian 
countries used to receive different kinds of information about one another 
under the influence of the Russian Media causing a lot of problems in regard 
to validity. Many times the Caucasian countries attempted to issue periodicals 
by themselves and to give true, neutral information to the region. The right 
direction and valid information, on the one hand will balance the views of 
the world policy towards the Caucasus and on the other hand it will foster the 
rapprochement of the Caucasian countries to settle the conflicts with the help 
of internal resources and will specify the geopolitical orientation of the region.

Keywords: Caucasus, Information, Media, Communication

The Caucasus Problematic Geopolitical Region

The Caucasus is the most problematic region considering its uniqueness from 
geopolitical, ethnic, linguistic and religious attitudes. It presents extremely mixed 
conglomerate. Famous Philosopher Giorgi Gachev pointed out: “People are 
instruments of symphonic orchestra, some are violins, others wind-instruments 
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and harps… all of them are different and at the same time all of them create 
one and the same music.”  Symbolically we can consider the Caucasus as the 
orchestra on a regional scale, but this music is possible to hear all around the 
world having a great impact on the world’s geopolitical space. This resulted the 
idea of the common Caucasian unity, which may be called as the theory of the 
unified Caucasus. It was actively discussed during a long period of time. 

The Common Caucasian Information Space

One region, common interests, and at the same time the existence of interest 
conflicts and many other factors  cause the necessity for creation of the 
common Caucasian information space. Though there are a vast number of 
problems-in the region the competing geopolitical projects also co-exist. 
According to above mentioned from the political and ethical viewpoints, it is 
difficult to inform our neighbors, who have radically different and unacceptable 
positions from one another, about the facts with the same interpretation and 
with a differentiated variant. Therefore the formation of the unified information 
field in the geopolitical area of the Caucasus is undoubtedly a complex but 
essential process, as the advanced means of the communication systems 
and connections reduce the level of separation between people and various 
artificially created barriers. They play the key roles in the process of generating, 
exchange, dissemination and usage of the information. In addition to this the 
relations in the global information society is much more “opened”, which also 
becomes as the defining  element in resolution of many existed inner and outer 
conflicts in the Caucasus.

The Transitional Period and the Common Caucasian Information Space

The course of political events during the last two decades clearly showed the 
necessity of existence of the common Caucasian information space, as the 
neutral, balanced, accurate and trustworthy information flow will foster the 
rapprochement between the countries and make the quality of informing 
society higher. As a result, all this will give us a chance to prevent new conflicts 
in the Caucasus. Over the years the Caucasian countries used to receive different 
kinds of information about one another under the influence of the Russian 
Media causing a lot of problems in regard to validity. Many times the Caucasian 
countries attempted to issue periodicals by themselves and to give true, neutral 
information to the region. In the 1990’s of the XX century in Georgia the Russian 
Language newspaper “Rezonansi” was edited with circulation of 28000 printed 
copies, covering Russian space and providing society with a wide range of true, 
neutral and “squeezed” information. ”Georgian Times” newspaper (Georgia) was 
also published in three languages-Georgian, Russian and English. It was spread 
within the territories of the Caucasus and Russia. Though many such journalistic 
projects which tried to highlight the events taking place in Georgia, Armenia 
and Azerbaijani from the common standpoint, did not last long. Among 
them  were projects fulfilled by Institute for  War and Peace Reporting South 

Caucasian  newspaper  “Panorama” and weekly information  internet edition of 
the Caucasus “Cross Caucasus  journalism  Network” and the projects of radio 
station “Freedom”, “Caucasian Crossroads” and “Echo of Caucasus”(in Russian). 
The first issue of “Panorama” with 16 pages appeared in 2003. It is the product 
of unprecedented cooperation. The paper is issued in two languages Georgian 
and Russian with its three editors in Batumi, Sokhumi and London,

The Topic of Georgia in the Information Space of Azerbaijani

It must be noted that during Russian-Georgian War in 2008 the ongoing 
events at that time in Georgia were actively   covered on Azerbaijani website  
www.1news.az . On the 8-13th August in 2008 196 publications discussing these 
events were laid out on this site.

The Topic of Caucasus in German Internet Space

It is interesting, that we also meet several online editions and blogs in German   
Language internet space aimed to inform the audience interested in the 
Caucasus about the current affairs in this region. Such online editions and 
blogs are: www.caucaz.com (europenews), which functions in three languages 
(English, German, French) www.georgien-nachrichten.de, www.georgien.
blogspot.com.

The Language of the Common Caucasian Space

The Languages of the common Caucasian space are mainly Russian and English. 
As the above illustrated examples have showed German is often used as well. 
Though the priority is still Russian. This is caused by the Soviet past of the 
Caucasian countries and the fact is that Russian in these territories, as in all Post-
Soviet space was declared as the state or second language.

The Future of the Common Caucasian Space

The common Caucasian space plays an important role for the future of this 
region. The right direction and valid information, on the one hand will balance 
the views of the world policy towards the Caucasus and on the other hand it 
will foster the rapprochement of the Caucasian countries to settle the conflicts 
with the help of internal resources and will specify the geopolitical orientation 
of the region. For this mission in Georgia in the recent past Regional Institute 
of Caucasus Journalism which takes responsibility to be actively involved in 
the process of political communication, enlargement and perfection of the 
common Caucasian Information space was established. It will become the best 
way for joining society in political processes.
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THE ROLE OF UNIVESITY IN PEACE PROCESS

Major Paradigms

Most people recognize instinctively the role of education in preventing conflict 
and in building peace. Educators, teachers, principals, inspectors, and all of us 
who constitute the educational elite must understand what peace means and 
teach students to work toward sustainable peace. We must lead toward peace. 
Our world community – donors, national governments, civil society, and others 
– must work together to find ways to ensure the quality and content of peace 
education. We must live in peace.

The older generation sometimes doesn’t have a clear vision. But our children 
don’t have to continue living in these problems. We must erase what has 
confused our generation from the minds of our children. We should not keep 
youth confined in this conflict. We must find ways to teach them to work 
towards peace. We must agree with Martin Luther King that “Darkness cannot 
drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love 
can do that.” 

When youth is educated about peace building, nothing will prevent them from 
following the teachings because they will grow up with these lessons in their 
mind…They are being prepared to take our place, because today’s leaders will 
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not live forever. Generations that we are educating now are the future leaders. 
Peaceful dispositions will not emerge from anywhere when in leadership 
positions, if they are not developed from childhood. To achieve sustainable 
peace, next generation should grow up understanding that conflicts do not 
help anyone. When you instigate a war, the enemy is not the only victim as you 
lose lives of your own people as well. We must teach them that war does not 
spare anybody. We must teach them to choose between right and wrong. We 
must teach them what they should do and what they should not. Educators 
have a critical responsibility. They play a very important role because education 
is not just Mathematics and Chemistry or Physics. Students must learn how to 
manage their personal lives during and after their education at university. We 
should teach students Gautama Buddha’s words “Peace comes from within. Do 
not seek it without”.

In trying to conceptualize peace education, it is useful at the outset to 
acknowledge its complexity and multidimensionality. The multiple meanings, 
goals and purposes of peace education are rooted in the great variety of 
sources of inspiration and practices located in specific historical, social, cultural, 
economic and political contexts. The various peace or more specifically 
disarmament movements across continents seek to build a world free from 
arms and where nations or groups can learn to live together in relationships and 
structures based on values and principles of nonviolence.

General source for peace education theory and practice is found in the broadly 
labeled field of international education, although a more focused term would 
be intercultural education. Through the work of United Nations and other 
educational and professional agencies the goal of building more peaceful 
societies and global order is in part met by improving understanding and 
respect among diverse ethnic groups and nations. Eliminating racial, ethnic and 
cultural discrimination and intolerances lays some essential bases for peaceful 
and harmonious relationships between peoples and nations.

A holistic paradigm of peace education is meaningfully built on the insights, 
analysis, practices and role-models that can be drawn from the diverse and 
increasingly convergent or at least consensus-building fields or movements 
of local, national and global transformation. University gives you all these 
segments during its learning process. Today, university plays a dominant role in 
peace process as it has the possibility of giving knowledge. 

Recognizing the role of university in peace, peace education seeks through 
appropriate educational processes to:

- promote a critical understanding of the root causes of conflicts, violence and 
peacelessness in the world across the full diversity of issues and problems 
and from macro (national, regional, international, global) to micro ( local, 
interpersonal, personal) levels of life;

- develop an empowered commitment to values, attitudes and skills to 
transform selves, families, communities, institutions, nations and world 
from a culture of violence and war to a culture of tolerance and peace. 

Furthermore, educating for peace is just as relevant and essential in formal 
classrooms of higher institutions of learning, as in informal or community 
contexts. Peace education like its related movements and sources should be 
practiced in all contexts and levels of life. Indeed both context and modes of 
peace education need to be seen as complementary and mutually reinforcing. 
Today’s generation should from the earliest age form values oriented towards a 
culture of peace. Likewise, peace education needs to be well spread among all 
sectors and levels of society and the global community. 

Peace education research also provides useful understandings for more 
effective educational work. On the other hand, peace action often does not 
happen without appropriate educational processes in line with the adage that 
good practice relies on good theory. At the same time, peace education needs 
to motivate learners towards action and transformation. Last but not least, 
peace education at its best is also action by virtue of its role in raising critical 
awareness. Thinking critically and dialogically is seen not as passive learning 
but as an active reconstruction of one understands of the world as a prelude to 
transformation. 

Science has a unifying role in promoting and fostering peace. It’s said to be the 
process of looking outside and observing the world in order to learn more about 
it. The universities should take the responsibility of holding conferences, forums 
and round tables to discuss this issue. We should keep up with the actions 
happening around. We should learn to use our knowledge in practice. We need 
discussion, sharing experience, contacts and we need each other. Peace needs 
serious PR actions. Science should be the source of recommendations, advices 
and analysis at adequate level. University is the best mediator equipped with 
the most analytical weapon- Science. Scientists are people who on the basis of 
excellent theory produce the most high-quality product.
  
Science can equip the world with a powerful, proven approach to peace and 
national security. We do know that science plays a dominant and sometimes 
crucial role among the nations. Remember!!! We are limited in time every 
day, every hour, every second. Somewhere around here people are killed for 
nothing while we are talking here. Politicians should learn to listen to scientists. 
Nowadays, everything is in the hands of future leaders educating at universities.   
So, let the science do it job. The time is act now. Science will be the strongest 
bridge between war and peace but peace is more than no war.

In many formal education systems the integration of nonviolence principles in 
institutional code, administrative policies, programs, curricula and teaching-
learning environments has expanded in recent decades. Responding to 
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heightened concerns over attitudes, conduct and relationships among members 
of university communities (students, teachers, administrators) these programs 
essentially promote values and practices of conflict resolution and violence-
prevention. Apart from the short-term outcome of universities making more 
peaceful and safe internal environments, the success of such university-based 
programs of education for nonviolence and conflict resolution in turn hold 
positive implications in the years ahead. Hopefully, students will join the next 
generation of adults with internalized values and practices rooted in principles 
and norms of tolerance and nonviolence.

According to all aforementioned we have no right to disagree with the famous 
quote of Ellen Johnson Sirleaf: (the President of Liberia) “When you are educated, 
you can reason by yourself. You can understand that war is not the best way 
out. You will be able to solve problems, and you can understand, because war is 
about misunderstanding.” 
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ROMANIA’S EUROPEAN INTEGRATION

The paper attempts to highlight some of the most important aspects from 
Romania’s experience concerning the integration in the European Union and 
the five-year span since its admission. A lot of questions can be raised at the 
present moment especially that they all occur against the background of the 
economic crisis affecting the European climate.

If we look for examples in the more recent European history, perhaps we could 
make an excursion into what shaped Great Britain as one of the predominant 
member state of today. To what extent such previous experiences could be of 
help, perhaps only the future can tell.

The paper does not intend to offer clear-cut answers, let alone modus operandi 
of universal applicability, but rather attempt an overall perception of the 
phenomenon in the hope that a shared experience might become a history 
lesson, thus hinting at generations to come that some mistakes can be avoided. 

Keywords: The European Union, integration, the British experience, expectations.
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Introduction

In Janua ry 2007 Romania became part of the European Union, one of the most 
important structures worldwide. The time has come, perhaps, to stop for a 
moment and look back at what has happened so far, see how much we have 
covered on the path of European integration, what has been achieved and what 
is still to come, what were the expectations and whether they were met and the 
list of questions to be asked could continue for another couple of pages. Perhaps 
nobody can draw a clear cut line between success and failure and the balance 
should not be stuck in terms of ‘either, or’, because the whole phenomenon is 
much more complex than that and reality comes in all shades of grey. Although 
people feel the need to attach time tags to important events, which is quite 
comprehensible, we need to understand that joining the European Union, was 
not a moment in time, but rather an ongoing process, unfolding under our eyes 
as we speak. 

History teaches us that the European integration has never been a smooth 
process. The living proof of this assertion is the United Kingdom, therefore, we 
shall try to pinpoint the most important moments in the British experience, at 
least for the sake of exemplification if not for lessons to be learnt. 

1. The “Iron Lady” and the European Integration of Great Britain 

In order to better understand the present, they say that looking back at previous 
experiences could be of enormous help. Therefore, in the first part of the paper 
we shall try to pinpoint some of the most remarkable moments experienced by 
Great Britain in the process of the European integration.

We chose this example because Great Britain is and has always been one of 
the most important players in the European arena. However, surprising as 
it may seem, the European integration was hardly a smooth process, even to 
this day Great Britain being considered a somewhat special partner. The British 
experience teaches us that bringing people together, let alone peoples, can be a 
most disruptive process, continuous only as far as time is concerned, otherwise 
full of ups and downs, of tough negotiations and undisguised rhetoric battles. 

The most interesting period from this point of view, when Great Britain kept on 
adjusting and readjusting within the European structure as well as the structure 
as such, was, perhaps, the decade of the 80s when Margaret Thatcher was Prime 
Minister. 

To begin with, let us remember that the very admission of the United Kingdom 
into the, then, European Economic Community was received with two rejections 
vetoed by the French president Charles de Gaulle in 1961 and 1967, respectively. 
The adherence which finally took place in 1973 under strong Conservative 
support did not benefit from national referendum. The ‘voice’ of the people 

came later to only reinstate what had already been decided at political level, 
which, from our point of view and somewhat synthesizing things, translates in 
an excellent representation of the nation’s will. 

In 1979 when Margaret Thatcher became Prime Minister a whole renegotiation 
began as to the British European membership. Signs of dissatisfaction had 
already been manifested during the previous Labour administration, because of 
a too great British contribution to the Community budget. 

The Conservative Party’s winning the elections had been looked upon as a 
guarantee that the British support toward the Community was going to be rather 
unconditioned. However, this was not the case and, to everybody’s surprise, in 
November 1979, at the European Council in Dublin, Margaret Thatcher asked 
for a cash rebate of 1 billion pounds. The Council agreed to a maximum of 350 
million pounds. This resulted in an argument of no less than ten hours which 
was but the beginning of five-years of tough negotiations. During this period, 
it was even suggested to Great Britain that they might want to rethink their 
status of full Community membership into a more special one. The British Prime 
Minister’s answer was: “we are full members of the Community, and we intend to 
remain full members.” (George, 1998, p.151).

The conflict was finally settled in 1884 at the Fontainebleau meeting with one 
billion Ecu to be paid for that year and 66% of the difference between Great 
Britain’s contributions to the budget and its receipt, for the years to come1. The 
outcome was a splendid example of compromise, as neither the Community, 
nor the British Prime Minister had obtained their initial claim, but a positive 
compromise nevertheless because several other European states benefited 
from the rebate afterwards.

One of the major concerns that Margaret Thatcher had was achieving a liberal 
Community market where capital and labour should move freely without 
any restrictions, either from customs or any other type of bureaucracy. At the 
Fontainebleau summit in 1984, Great Britain submitted a document called 
Europe-The Future, presenting the British Government’s point of view as to where 
the Community should be heading. The big technological gap between EC and 
countries like Japan or US as well as the increased level of unemployment were 
real alarm signals for the other member states, however the solutions envisaged 
were different. The proposal of the great majority was to strengthen the decision-
making power of the European Parliament, whereas Great Britain, supported 
only by Greece and Denmark, favoured concrete steps towards a free market. 
Margaret Thatcher insisted that practical measures should precede institutional 
reforms. This was British pragmatism at its best, we could say, and it was rather 
inconsistent with what the British viewed as mere political symbolism. For Italy 
and the Benelux states, strong central institutions granted some security against 

1	 For	more	details,	see	Stephen	George,	op.	cit.,	p.	156.
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possible domination coming from more influential states. No matter how we 
look at the matter, the point is that views differed, again, to a great extent. After 
much dissension and many meetings which ended in acrimony, the issue was 
settled in December 1985 at the Luxemburg meeting of the European Council. 
Here, the British attitude surprised everybody with a complete change of tone. 
Instead of a vocal opposition, the British representative kept a low profile and 
let the representatives of the other member states face their own options. In the 
end, the resolutions of the meeting came closer to the British point of view than 
to the Italian one. The result was, again, a compromise because if the European 
Parliament preserved its consultative role, the measures towards freeing the 
Community market were only partially adopted. Later on, in 1986 when Great 
Britain took over the presidency of the European Union, Margaret Thatcher 
would speed up a series of reforms in this direction. However, the most important 
lesson for Britain was, perhaps, that dialogue with the European Community 
was possible as long as you were willing to listen to your counterpart. 

The last aspect that we would like to dwell upon in this section of the paper is 
the special relationship that Great Britain had always had with the United States 
of America and where this partnership fit in the general European Context. 

Going back to the year 1979 when Margaret Thatcher actually started her first 
mandate of Prime Minister, we need to take into consideration the international 
context which had been strongly marked by the second oil shock. The United 
States managed to buffer this situation by serious governmental subsidies for 
oil imports, but such a measure was unthinkable for the European states who 
could not afford it. To subdue the fuel crisis, Western Europe turned their eyes 
towards the Soviet Union for gas supplies. 

Meanwhile the international background was becoming increasingly tense 
with the USSR sending troops to Afghanistan and the US imposing economic 
sanctions in response. When the Siberian gas pipeline started being negotiated 
in 1982, the US feared import of high technology to the Soviets, in the middle 
of the Cold War. The US themselves were investing large sums of money into 
defense, measures with which the European Community could not keep up. 

These were but a few points in which the United States and the European 
Community differed. Margaret Thatcher who had an excellent cooperation with 
Ronal Reagan, the American president, favoured the American stand, much 
to the dissatisfaction of the Western countries. As a matter of fact, this special 
relationship had been the major reason which lead to Great Britain’s being 
rejected twice when having applied to join the EC. In the face of what seemed 
to be an obvious choice between the two, Margaret Thatcher had the political 
maturity to choose both. This was a choice that had to be permanently assessed 
and reassessed during all her three mandates, by remaining true to the historical 
affiliations with US, while at the same time asserting what she considered to 
be an undisputed evidence, that is Great Britain’s belonging to Europe. In the 

“Bruges Speech” she said: Europe is not the creation of the Treaty of Rome. Nor is 
the European idea the property of any group or institution. We British are as much 
heirs to the legacy of European culture as any other nation. Our links to the rest of 
Europe, the continent of Europe, have been the dominant factor in our history2. 
(Margaret Thatcher Foundation, 1988)

As far as the strategy of defense was concerned, Margaret Thatcher insisted 
that EC should strengthen their cooperation with NATO, rather than have 
atomized programmes for each member state. However, she also proposed 
that there should be one single European voice within the North Atlantic Treaty 
Organization, which basically contravened her own principle of decentralization. 
No wonder that the perseverance with which she supported all American 
actions in a time when Europe was rather concerned with a “détente” strategy 
between East and West caused her to be labeled as “anti-communitarian”. She 
had to fight long and hard to discard this perception that ultimately affected 
Great Britain and be accepted as a full European member in her own right.

To conclude with we could say that Margaret Thatcher’s Prime Ministership was 
the most important period during which the United Kingdom negotiated and 
renegotiated its European integration. The process was marked by numerous 
compromises, which only helped settle “unity in diversity”, to the benefit of all 
those involved. Whatever victories were obtained by Margaret Thatcher, they 
did not belong exclusively to Great Britain, but could be later on applied to other 
member states. 

One of the most important lessons that Margaret Thatcher could teach us 
over time is the importance of one’s convictions and the determination with 
which they should be voiced. Of course, one might argue that this is Margaret 
Thatcher we are talking about, but if we come to think about it, the European 
“fight” was exactly one of the instances that shaped Margaret Thatcher into 
Margaret Thatcher. Her struggle was not for the sake of fame or notoriety, but 
for her country indissolubly seen within European context. Therefore, we can 
say without fear of exaggeration that Margaret Thatcher set an example worthy 
to be followed by apparently being an uncomfortable partner which proved in 
the end to speak for the greater Community benefit.

2. What expectations did Romania have before 2007?

Being accepted in the European Union - and this is by no means an overstatement 
- was viewed as a dream come true. The feeling, which was shared almost 
unanimously at national level, was to be expected, considering the fact that 
Romania came from ‘behind’ the Iron Curtain, which meant that for almost 50 
years, until December 1989, Romanians were denied any contact with Western 
countries, or ‘the Free World’ as the expression was coined after WWII.

2 http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=107332 
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Despite the communist seclusion forced upon us, Romanians have always 
felt that they belonged to Europe, not only geopolitically, but also in terms of 
tradition, culture, values, way of thinking, to mention the most relevant traits 
that can define spiritual heritage. Therefore, no wonder that, at the time of the 
European inclusion, Romanians were very optimistic about it.  

This feeling is partially reflected in the results of a survey that I conducted in 
2006 on 80 students of mine, aged between 18 and 213. When asked: What 
will be, in your opinion, the impact on Romania’s economic life as a result 
of the European integration?, 50% envisaged a positive one, while 38% said 
“negative” and 12% answered “I don’t know”. As for the “social impact” even a 
greater number answered positively, namely 62%, and only 15% considered that 
the future social impact would be “negative”. At the question: Do you expect new 
job opportunities after the EU integration?, an impressive 77.5% said “yes”, and 
only 2.5% answered “no”, while 20% opted for the in-between variant, “limited”. 

However, the enthusiastic streak seemed to diminish, when asked whether 
January 2007 was a realistic time target for Romania’s integration, 83% said 
“no”, without accounting for their choice. So, we can only deduce that one of 
the reasons might have been poor information on the matter, because, further 
on in the questionnaire, when asked Do you think that Romanians are well 
informed with respect to the EU integration?, 75% chose the variant “only few 
people”. When asked about their own level of information as to the European 
integration, 65% of the respondents admitted to “not enough”, while only 10% 
said “yes” and 22% “to a great extent”. As a result, the question, If you were to 
decide upon it, would you vote for a delay in entering the EU?, was answered 
positively in a proportion of 60% and negatively in a proportion of 30%. To be 
remarked that, at a previous question, 80% had considered that Romania was 
not prepared to join the EU in 2007, which means that the difference of 20% 
would not have delayed the process although they believed that Romania was 
not ready yet.  

The students were also asked to mention some pluses and minuses that might 
derive from Romania’s adherence to the EU. Among the pluses most mentioned 
there were:

- more jobs opportunities
- travelling will be easier
- economic development
- investments; lots of money will enter Romania
- study options
- the social aspect will improve
- less corruption

3	 For	further	details	please	see	Maria	Dărăbanț,	The Future of Europe, the Future of Romania, published	in 
The Future of Europe: Challenges and Opportunities, ASE,	2007	or	 contact	 the	 author	 at	m.darabant@
yahoo.co.uk

- free to travel and work in EU
- lower prices for electric equipment
- a better life
- no taxes for imports
- tourism perspective for Romania
- not being left out of the economic environment
- less bureaucracy
- eventually we’ll succeed in training at the same level as developed countries
- strict regulations
- better prepared army

As to the minuses that the students interviewed mentioned, most of them 
referred to:

- higher prices for commodities and low salaries
- many taxes and regulations
- negative impact on the economy
- destroying the national industry
- less power of decision for each country
- strict laws and new laws
- hard in the beginning
- many small business will go bankrupt
- unhealthy food
- corruption
- globalization
- the euro will inhibit our identity
- hard to adopt the new standards
- Romania might not be able to keep up with the new standards
- people don’t want to change their life style
- not able to communicate
- lack of information

If we try to interpret these answers, leaving apart the contradictory ones, we can 
deduce that the biggest plus as seen by the young people interviewed would 
be the one of great opportunities opening ahead. Perhaps there could not be 
a wiser approach, because this translates into the realization that nothing is 
handed in on a silver platter, but it is up to people to make the best of o given 
chance. ‘Opportunities’ means potential achievements rather than success itself, 
the starting point rather than the finishing line, the action we choose to take 
rather than the outcome.

Another big plus mentioned here has to do with studying abroad and being 
able to acquire education at international level, which means being better 
equipped professionally. As to the minuses, the greatest concern seemed to be 
the difficulty Romania might have in rising up to high quality standards. 
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3. Where are we today?

Romania has been part of the European Union for five years now, as compared 
to the United Kingdom who had been a member of the EC for six years before 
Margaret Thatcher acceded to the position of Prime Minister. Perhaps Romania 
is still waiting for her “Margaret Thatcher” so as to feel better equipped to deal 
with the European challenges. 

Nonetheless, historically, geopolitically as well as intrinsically, Romania feels 
deeply attached to Europe and her having been accepted as a member state 
within the EU is nothing but returning to a community to which she has always 
belonged. However, more than 40 years of communism, dictatorship and 
isolation (which was in no way a “splendid” one), marked a whole society forever, 
distorting normality itself.

In order to understand where Romania is today with regard to the European 
integration, we need to highlight some of its characteristics. Although one of 
the biggest and populated countries in the European Union, with an area of 
238 km2 and a population of 21.462 (on 1st January 2009) million inhabitants 
(Eurostat, 2011)4, Romania has low economic achievements. This situation has 
several causes, some include the communist legacy which is responsible for a 
fake industrialization of the country, whereas others have to do with the inability 
to adapt to real market conditions, or simply to the systematic destruction of 
enterprises and even whole industries that were performing well5. However, this 
had a relatively positive effect, when the recession started, because Romania 
was less affected. According to a report published on the Eurostat site by 
Andreas Kruger in Statistics in focus, 41/2012, the countries least affected by the 
crisis were the ones placed at extremes, those who either did very well, or the 
ones with low GDPs per capita. Between 2008-2009 the average EU27 GDP per 
capita dropped by 6%, while in countries like Romania, Bulgaria, and Hungary, 
with low levels of GDP, the decrease during the same period was of about 5% 
At the same time, the most affluent regions in EU registered a drop of only 3%6. 

4 For	more	details,	see:	http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-ET-10-001/EN/KE-ET-10-
001-EN.PDF 

5	 We	have	in	mind	here	the	ARO	enterprise,	the	only	Romanian	manufacturer	of	off-road	vehicles,	and	the	
gold	mining	industry.	

6	 All	this	data	has	been	largely	simplified,	as	the	real	picture	is	much	more	complex	due	to	regional	differences	
within	each	country.	Therefore,	those	interested	in	the	detailed	image,	please	see:	

	 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-041/EN/KS-SF-12-041-EN.PDF 

Figure 1: Adjusted gross disposable income per capita in 2010.
Purchasing power standards (PPS), EU27=100%

The economic discrepancies between the different countries in the European 
Union are quite visible. In Figure 1 we can see Romania ranking at the bottom 
of the hierarchy as far as the purchasing power is concerned. As compared 
with the highest ranking countries, Luxemburg, Norway and Germany, the 
lowest ranking countries, Bulgaria, Romania and Latvia have a 2.5 times weaker 
purchasing power (Milusheva, 2012). The EU is trying to amend this situation, 
their concern being reflected in the Cohesion policy which is supposed to be 
one of the most important strategies for the growth model of Europe 2020. 
(Cohesion Reports, 2010). One measure stipulated in the 5th Report being that 
member states with a GNI per capita lower than 90% of the EU27 average will be 
supported from the Cohesion Fund7. 

Another profound reality with which the European Union is confronted is the 
uneven development between different regions within the same country. 
Romania is no exception to the case and if we look at Map 1 in the Annex, we 
can see that most of its territory is a combination between what is labeled as 
“intermediate rural, remote regions” and “predominantly rural, close to a city”, 
with a few districts of “predominantly rural, remote regions”. The only exception 
is Bucharest, the capital city, “predominantly urban”, where the average findings 
for Romania do not apply. 

7	 For	more	details,	see:	
	 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/conclu_5cr_part1_

en.pdf 
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Figure 2: Dispertion of the regional GDP 
within the country by urban-rural typology, 2009

The biggest problem with these rural areas is that they are extremely 
underdeveloped, consequently, very poor. In Figure 2, we can see the 
distribution of the GDP by urban-rural typology with significant differences 
from one country to another. For instance, in Austria, 9 out of 23 rural regions 
have a higher GDP than the EU average whereas in Romania (the same data is 
also valid for Bulgaria, Slovakia and Hungary), rural regions record a GDP which 
is two times below the European average (Collet, 2012). One possible way to 
turn such a minus into a plus would be to turn the rural areas into places where 
customs and traditions are preserved, which are most likely to become either 
tourist attractions or develop rural tourism in the region (like Ciocanesti, a village 
near Vatra Dornei, which is one of the few positive examples in this respect). 
Actually the European Union encourages such enterprises, but unfortunately 
the absorption of European funds is most precarious in Romania, at all levels 
irrespective of domain or range of activity. 

Figure 3: General government expenditure by 
country as a percentage of GDP, 2011

The data we can see in Figure 3 are hardly encouraging for Romanians because 
this translates in poor government implication in the problems that affect the 
country. Romania again ranks low with 37.7% as compared to the Eu27 average 
of 49.1%. Most government expenditure within EU27 was directed towards 
social protection and health, 19.9% and 7.5% respectively, a trend partially 
followed by Romania who increased expenditure for social protection from 
10.1% in 2002 to 14.9% in 2010, but decreased it in health from 4.1% to 3.6% 
(Freysson, 2012).8  

One of the domains in which Romania is situated closer to the EU27 average of 
64.3% is the employment. However, as we can see from Figure 4, the age range is 
15-64, which is rather unrealistic for Romania, where most young people do not 
seek for a job until they have graduated from high school, which is at about 17-18 
years old. This has a lot to do with Romanian culture, but also economic factors 
and perhaps we could label this tendency as “less independent youngsters”. 
Apart from the cultural model, with a definite impact, economic aspects should 
not be ignored, like low purchasing power and high inflation9, which makes it 
hard for young people to have a place to stay, let alone a well-paid job. Actually, 
in the context of the Europe 2020 strategy for a smart, sustainable and inclusive 
growth, the age range is moving towards 20-64.

Figure 4: Employment rate of persons aged 15-64 years, 2011

Of course, the problem is, again, the discrepancy between different regions 
in Romania, because there are whole regions, where the unemployment rate 
soared, especially after closing down the local industry (like the situation in 
Valea Jiului). 

8	 Later	on	in	2010,	Romania	took	drastic	measures	towards	reducing	pensions	by	15%	and	budgetary	salaries	
by	25%,	 as	well	 as	 closing	down	 several	 hospitals	 all	 over	 the	 country.	At	 the	 same	 time	 the	VAT	was	
increased	to	24%.	These	drastic	cuts,	alongside	with	a	whole	campaign	of	redundancy	measures	 in	state	
controlled	institutions	were	motivated	by	the	need	to	economize.	

9	 Romania’s	annual	inflation	rate	was	5%,	in	October	2012.	It	is	outranked	only	by	Hungary	with	6%.	
	 See:	http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-12-013/EN/KS-QA-12-013-EN.PDF 
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Another aspect would be the possibility of moving within the EU, because a 
lot of Romanians seek for jobs outside Romania, which actually increases the 
rate of employment, without reflecting the real rapport between demand and 
supply on the domestic job market. To all this we can also add the underground 
employment, both at the territorial level in Romania, and at community level.

Conclusions

If we were to attempt some general conclusions, perhaps the big picture would 
be a positive one. A lot of expectations that people had in January 2007 and 
which we tried to highlight in part 2 of our paper have been met with, like 
greater mobility, more opportunities to study abroad, reduced taxes for imports. 

We can see a change for the better even with our own students who are the 
living proof that there is a greater propensity for social and voluntary work, 
they themselves taking an increasing interest in social responsibility and social 
entrepreneurship. The students today relate totally different than the students 
of, let us say ten years ago, to such issues, they have become more open to 
problems outside their personal success, they can see the larger picture which 
translates into professional success as a team result. They have understood 
that the future belongs to cooperation, networking and the general good, the 
community welfare. 

Among the big minuses that we still face, perhaps the biggest one would be 
corruption and the fact that most politicians have not understood what most 
of our students have, which is, working for the greater good results in a greater 
personal good, not only at the platonic level of inner satisfaction, but in a very 
concrete way, causing welfare. Having a “welfare” state is better than having just 
personal welfare, that is, “welfare” status. 

Last but not least, which would be the biggest mistakes to avoid? First, not to 
expect outside solutions for inside problems. Perhaps Romanians rely too much 
on advice and assistance coming from “older” brothers. Romanians, just like Italians 
back in the 1980s, might very well relish the prospect of a European Parliament 
with decisional power, exactly the thing that Margaret Thatcher opposed. Perhaps 
this is the result of too much internal friction dominated by petty interests, but big 
money, to which an external “referee” might look like a good solution.

Second, and again here we refer to history, applying one of Margaret Thatcher’s 
favourite economic principles, do not consume more than you gain, that is, 
the issue of loans. The general public opinion in Romania is that the Romanian 
government accepted too easily conditions imposed by the International 
Monetary Fund, basically that domestic resources were inappropriately 
managed. We should not forget that “buy now, pay later” is nothing but a 
marketing strategy and not a financial tactic to be applied at national level, 
because indebting future generations should not be an option. 

Which will be the future of the European Union? Sarcastic people might ask 
“what future” and we must admit that this is hardly the happiest time we are 
living through and that the economic crisis has put a heavy load on everybody’s 
expectations. However, we strongly believe that our future, as a people and 
country, lies within the European Union and no matter the hardships, giving 
up what has been obtained so far with so much effort is out of the question. 
On the other hand we must realize that functioning together does not mean 
agreeing by default simply because we belong to a union. The British example 
could be applied over and over again because being diverse adds to the value of 
the whole. Instead of increasing Value Added Taxes, we might want to consider 
increasing the Value Added to our Tax-onomy as present and future Europeans.

ANNEX

Map 1. Urban-rural typology of NUTS3 regions

Source:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_infor-
mation_maps/maps_posters/PER_GENSTA/nuts
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Halit MAMMADOV*

GUAM ÇERÇEVESİNDE AZERBAYCAN
UKRAYNA İLİŞKİLERİ

SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan ve Ukrayna’nın dış 
politikalarında Batı kurumlarına entegrasyon temel hedeflerden biri olmuştur. 
İki ülkenin ikili ve GUAM örgütü çerçevesindeki ilişkileri bu yönde gelişmiştir. 
Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra her iki ülke Batı ve Avrasya jeopolitiği pers-
pektifinde kendilerine yer edinmeye çalışmışlardır. Her iki ülke bu arada sıkışmış-
lığın gölgesinde dış politikalarını düzenlemişlerdir. Azerbaycan ve Ukrayna’nın 
dış politikaları bu bağlamda benzerlik göstermektedir. Bu ülkeler tarihsel ve je-
opolitik derinliğin onlara takdim ettiği siyasal kader ile karşı karşıya kalmış ve 
politikalarını söz konusu derinliğin onlara sağladığı avantaj ve dezavantajlarla 
uyumlu hale getirmek zorunda bırakılmışlardır. Bu bakımdan söz konusu ülkeler 
salt reelpolitik çıkar anlayışına dayanan dış politika yürütmektedirler. Bu süreçte 
bölgesel bir örgüt olan GUAM Azerbaycan – Ukrayna ilişkilerinin yeni zeminde 
seyrine olanak sağlamıştır. GUAM söz konusu jeopolitik düzlemde bu ülkelere 
bir alternatif zemin sunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Enerji Siyaseti, GUAM, Post-Sovyet Bölgeler, Uk-
rayna

Giriş

SSCB’nin çöküşü ile birlikte bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan ve Ukrayna’nın 
dış politikaları birbirilerine benzerlik göstermektedir. Soğuk Savaş sonrası her iki 
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bağımsız ülke Avrupa ve Avrasya jeopolitiği arasında kendine yer edinme strate-
jisi izlemiştir. Hem Azerbaycan hem de Ukrayna Rusya ve Batı arasında rekabetin 
ana merkezleri halindedir. Bu nedenle her iki ülkenin dış politikasında “güç den-
gesi” stratejisi ön plana çıkmaktadır. 

Azerbaycan bağımsızlığının ilk yıllarından Batıyla (ABD ve Avrupa ülkeleri ile) 
entegrasyona önem vermiş, bir sıra ortak projeler hayata geçirmiştir. Bu süreçte 
Azerbaycan’ın dış politikasının önceliğini Dağlık Karabağ meselesi ve sahip 
olduğu tabii kaynakları güvenilir pazarlara ulaştırmak arzusu oluşturmuştur. 
Diğer taraftan, kuzey komşusu Rusya ile bağımsızlığın ilk yıllarında ciddi sorun-
lar yaşamış, Moskova Dağlık Karabağ sorunu üzerinden Bakü’yü zor durumda 
bırakmıştır. Fakat 1993 sonrası Azerbaycan dış politikası daha dengeli karakter 
taşımış ve Rusya’nın Güney Kafkasya’daki varlığını ve çıkarlarını göz ardı etmeme 
yoluna gidilmiştir.

Bağımsızlık sonrası Azerbaycan dış politikası Batı kurumlarına entegrasyonu 
stratejik bir yol olarak seçmişse de, SSCB’nin varisi olan Rusya Federasyonunu 
“kendine tehdit olarak yönelmemesi” için “ihtiyatlı” bir politika yürütmüştür. 
Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununda “taraf” olduğunu varsayarsak, bu “ihtiyat-
lı” dış politikayı anlamak mümkündür. Bağımsızlık sonrası Batı’nın Azerbaycan’a 
bakışı enerji endeksli olmuş, ABD ve AB Dağlık Karabağ sorununun çözümüne 
doğrudan katılımdan kaçınmıştır. 

Bağımsızlıktan sonra Ukrayna’nın da benzer bir süreci yaşadığını söylemek 
mümkündür. Rusya’nın etkisinden çıkma çabaları, Kırım meselesi, doğalgaz 
sorunu, “Ukraynacılık” kavramı1 ve kimlik sorunu, Batı’ya entegrasyon, AB ile 
Rusya arasında tercih edilmesi gibi meseleler bu ülkenin dış politikasının gün-
demini belirlemiştir. Bağımsızlık sonrası Ukrayna Rusya ve Batı’nın (özellikle 
AB’nin) rekabet ettiği önemli jeopolitik alan olmuştur.2 Rusya Doğu Ukrayna, 
AB ise Batı Ukrayna üzerinden bu ülke üzerinde etkinliğini artırmak çabasına 
girmiştir. Ukrayna AB için Rus doğalgazı için transit öneme sahip bir ülke konu-
mundadır. Rusya ve AB arasındaki olası doğalgaz gerginliği bu ülke üzerinden 
gerçekleşmektedir. Özellikle 2004 “Turuncu devrim” sonrası Ukrayna – Rusya il-
işkileri menfi zeminde gelişmeye başlamıştır. Rusya yanlısı ve Doğu Ukrayna’nın 
siyasi desteğini arkasına alan Yanukoviç ve “Bölgeler” partisin3 iktidara gelişi ile 

1	 “Ukrainizm”	veya	“Ukraynacılık”	kavramı	günümüzde	özellikle	Batı	Ukrayna’da	kendini	göstermektedir.	
Batı	Ukraynalılar	Rusya’nın	ve	Rus	dilinin	Ukrayna’daki	 etkisinden	 rahatsızdırlar.	Ukrayna’nın	kendine	
özgü	 bir	 kültürel	 arka	 plana	 sahip	 olduklarını	 söyleyen	Batı	Ukraynalılar	 kendi	 aralarında	 SSCB	 döne-
minde	unutulmaya	başlayan	Ukraynacayı	kullanmaktadırlar.	Başta	Lviv	kenti	olmakla	Polonya	sınırındaki	
Ukraynalılar	 içinde	Katolik	mezhebine	mensup	 insanlar	 çoğunluktadır.	Fakat	 vurgulanması	 gerek	nokta,	
tartışmaların	dini	zeminde	değil,	daha	çok	dil	ekseninde	yürütülmesidir.	Batı	Ukrayna	2004	yılındaki	“Tu-
runcu	devrim”	sırasında	Yuşçenko	ve	Timoşenko’yu	destekleyen	esas	bölge	olmuş,	Ukrayna’nın	Batı’ya	
yakınlaşmasını	arzulamaktadırlar	ve	bu	yönde	faaliyetlerde	bulunulmaktadır.	Bu	nedenle	Ukrayna	siyaseti-
nin:	çoğunluğunu	Rusça	konuşanların	oluşturduğu	Doğu	Ukrayna	ve	“Ukraynacılığın”	hâkim	olduğu	Batı	
Ukrayna	olmak	üzere	ikiye	bölündüğünü	gözlemlemek	mümkündür.	

2	 Viktor	 Snirelman,	 “Evrazia ili Evropa? Rol Ukraini v Evraaziyskom i Evrazia v Ukrainskom Di-
skurse”,	Forum	Noveysey	Vostocnoevropeyskoy	İstorii	i	Kulturi,	No.1,	2009,	s.	125	–	147	

3	 Partinin	Ukraynaca	ismi	bu	şekildedir:	Партія	регіонів		(Partiya	Regioniv)

ilişkiler yeniden normalleşmiştir. Rusya nezdinde Ukrayna’nın önemi Karaden-
iz bölgesinde stratejik konumu ve “Doğu Slav”lar üzerindeki etkisi bakımından 
vazgeçilmezdir. 

Bağımsızlık sonrası Ukrayna ve AB arasındaki ilişkiler de inişli çıkışlı yol izle-
mektedir. AB Ukrayna ile kademeli ekonomik entegrasyonu desteklemekte ve 
siyasi işbirliğinin daha da derinleştirmek arzusundadır.4  Günümüzde Ukrayna 
– AB ilişkilerinin derinleşmesi yönünde en önemli engel Moskova’nın Kiev üze-
rindeki etkisidir. 2008 ekonomi krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan 
Ukrayna’nın ağır iktisadi durumu ve içeriden gelen demokratikleşme talepleri 
önümüzdeki süreçte bu ülkenin dış politikasını yönlerinden esas faktör olacaktır. 

Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan ve Ukrayna İkili İlişkilerinin Gelişimi 

Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkiler 31 Ocak 
1992 yılında kurulmuştur. 1996 yılında Ukrayna’nın Azerbaycan’da, 1997 yılında 
ise Azerbaycan’ın Ukrayna’da diplomatik misyonları faaliyete başlamıştır.5 1995 
yılının Haziran ayında Ukrayna Cumhurbaşkanı Bakü’ye ve Mart 1997’de Azer-
baycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Kyiv’e ziyarette bulunmuşlardır. Söz konu-
su karşılıklı ziyaretler ikili ilişkilerin stratejik düzeye yükselmesini sağlamıştır.6

İki devlet arasındaki ilişkilerin hukuki altyapısını 16 Mart 2000 yılında imzalanan 
“Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında dostluk, işbirliği ve ortaklık 
anlaşması ve 22 Mayıs 2008 tarihli dostluk ve stratejik ortaklık” deklarasyonu 
oluşturmaktadır.7 İkili anlaşmalar, Ukrayna ve Azerbaycan işbirliğini tüm alanlar-
da - özellikle siyasi, ekonomik, askeri, bilimsel, teknik ve insani işbirliği alanların-
da – düzenlemektedir.8

Bağımsızlık sonrası ikili ilişkilerin önemli ayağını ekonomi konusu oluşturmuştur. 
Bu bağlamda Azerbaycan ve Ukrayna arasında 2004 – 2009 yıllarını kapsayan 
uzun süreli bir ekonomik program uygulamaya konulmuştur. İki ülkenin ilişkile-
ri GUAM, AB’nin TRACECA9 ve Karadeniz İşbirliği Örgütü çerçevesindeki yüksek 
düzeyli ekonomik bir işbirliği süreciyle ivme kazanmıştır.10 Bağımsızlık sonrası 
serbest pazar ekonomisine geçiş sürecini yaşayan iki ülke de bu süreç boyunca 

4 European	External	Action	Service	–	Ukraine,	http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm	(Erişim	Tarihi	
19.08.2012)	

5	 Azerbaycan	Cumhuriyeti	Dışişleri	Bakanlığı	resmi	sitesi, www.mfa.gov.az		(Erişim	Tarihi:	19.08.2012)		
6	 Ali	Hasanov,	“Sovremenniy Mejdunarodnie Otnoşeniya i Vneşnyaya Politika Azerbaydjana”,	Şark	–	

Garp,	Baku,	2007,	s.	707	–	712	
7	 	Ibid.,	
8	 Ministerstvo	 Zakordonnih	 Sprav	 Ukraini,(Ukrayna	 Dışişleri	 Bakanlığı	 resmi	 sitesi),	 www.mfa.gov.ua 

(Erişim	Tarihi:	04.10.2012)	
9	 Transport	 Corridor	 Europe	 –	 Caucasus	 –	Asia	 –	 TRACECA	 projesi	Avro-	Asya	 ulaşım	 koridorlarının	

gelişmesini	 ve	 böylece	 bölgesel	 ekonomik	 işbirliğini	 öngören	 AB’nin	 Post	 –	 Sovyet	 bölgeye	 yönelik	
uluslararası	bir	programdır.	Bu	konuda	bkz.	TRACECA	web	sitesi	–	www.traceca-org.org	(Erişim	Tarihi:	
09.10.2012)	

10	 Hasanov,	op.cit.	s.	709	
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benzer zorluklar yaşamışlardır. Her iki ülke ekonomisin toparlanmasıyla 2000’li 
yıllarda iktisadi işbirliğinde ilerlemeler kaydedilmiştir. 

1990’ların başından itibaren Azerbaycan – Ukrayna ilişkilerinde diğer önemli bir 
konu enerji ve siyasi ilişkiler olmuş ve ikili münasebetler bu zeminde daha da 
gelişmiştir. Söz konusu dönemde Azerbaycan söz konusu ilişkileri Dağlık Kara-
bağ meselesinde Ukrayna’nın desteğini elde etme istikametinde geliştirmeye 
çalışmıştır. 

Ukrayna ise Güney Kafkasya bölgesinde müttefik kazanmakla hem Rusya’ya olan 
enerji bağımlılığını nispeten azaltmayı, hem de Azerbaycan vasıtasıyla Hazar - Orta 
Asya bölgesine çıkışı hedeflemiştir. 2000’lere gelindiğinde her iki taraf için enerji 
meselesi ve GUAM’la birlikte ilişkilerin yeni jeopolitik yönü ön plana çıkmıştır.

Karadeniz – Güney Kafkasya Bölgesinde Yeni Jeopolitik Denklem: GUAM 

GUAM – Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’nın dâhil olduğu bölgesel 
bir örgüttür. Bölgesel bir entegrasyon örneği olan GUAM 1997 yılında oluşturul-
muş, 2006 yılından itibaren ise “Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü” is-
mini almıştır. 

Sovyetler Birliğinin dağılması ve komünist rejimin çökmesiyle dünyanın jeo-
politik haritasında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Böylece, parçalanan Post 
– Sovyet coğrafyasında muhtelif bölgesel yapılanmalar ortaya çıkmıştır. Bu 
yapılanmaların ilki Baltık ülkeleri dışındaki eski Sovyet ülkelerini kapsayan 
Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) olmuştur. BDT’nin birçok Post – Sovyet ülkenin 
ulusal menfaatlerini ve dış politika ihtiyaçlarını karşılayamaması yeni bir bölgesel 
entegrasyonun meydana çıkması için zemin hazırlamıştır. Söz konusu zeminde 
Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’nın inisiyatifinde Strasbourg’de 10 
Ekim 1997’de GUAM örgütü kurulmuştur.11 7 Haziran 2001’de Yalta’da GUAM’ın 
ilk zirvesinde örgütün amaç ve ilkeleri belirlenmiştir. 

GUAM’ın temel amaçları demokratik değerler, hukukun üstünlüğü ve insan hak-
larına saygı, uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, ortak 
bir güvenlik alanı oluşturmak için Avrupa entegrasyonunun derinleştirilmesi ve 
ayrıca ekonomik ve insani ilişkilerin genişletilmesi – sosyo – ekonomik, ulaşım, 
enerji, bilimsel – teknoloji ve insani potansiyelin geliştirilmesi olarak sıralan-
maktadır. 24 Nisan 1999’da NATO’nun Washington Zirvesinde Özbekistan’ın 
da katılımıyla örgüt GUUAM’a dönüşmüştür. Özbekistan 2002 yılında örgütteki 
faaliyetini dondurmuş, 2005 yılında ise organizasyondan çıktığını ilan etmiştir.12  
Böylece, söz konusu bölgesel oluşum yeniden GUAM olarak faaliyetine devam 
etmiştir. 

11	 Vladimer	Papava,	“On The Role of The ‘Caucasian Tandem’ in GUAM”,	Central	Asia	and	Caucasus	
(Special	Issue),	No.	3	–	4	(51	–	52)		2008,	s.	47	–	55	

12 “History GUAM”,	Official	website	Organization	for	Democracy	and	Economic	Development	–	GUAM,	
	 www.guam-organization.org	(Erişim	Tarihi:	14.09.2012)	

GUAM’a katılan ülkeler milli bağımsızlıklarını ve egemenliklerini muhafaza et-
mek ve Rusya’nın olası baskıları karşısında manevra kabiliyetlerini artırmayı 
amaçlamışlardır.13 Batı ise Rusya’nın etkisindeki BDT örgütüne karşı bir alternatif 
konumundaki GUAM’ı desteklemiştir. 

Batılı ülkeler özellikle Karadeniz ve Transkafkasya enerji hatlarının güvenliğini 
teminat altına alınması istikametinde GUAM örgütüne önem vermişlerdir. Bu 
bağlamda GUAM ilk bakışta ekonomik veya kalkınmaya yönelik bir örgütlenme 
olarak gözükse de, özellikle Batı açısından söz konusu bölgesel entegrasyonun 
hedef ve beklentileri güvenlik ve siyasi konular etrafında şekillenmiştir. Böylece, 
GUAM Batı’ya Kafkasya’daki enerji boru hatları ve ulaşım koridorları üzerinde 
stratejik bir kontrol sağlama olanağı kazandırmıştır.14

 
Kuruluşundan bu yana GUAM örgütünün temel önceliği Karadeniz – Güney Kaf-
kasya - Hazar havzası enerji boru hatlarının güvenliğiyle ilgilenmek ve Rusya’nın 
bölgedeki rolünü minimalize etmek olmuştur. Özellikle 2004 yılında itibaren 
GUAM Batı tarafından siyasi araçlar kullanarak katılımcı ülkeler üzerindeki etkis-
ini sağlamaya çalıştığı bir organizasyon haline gelmiştir.

2006 yılında Rusya’nın Ukrayna’ya giden doğal gazı kesmesi ve dolayısıyla AB 
‘nin bu süreçte zor durumda kalması GUAM’ın enerji güvenliği merkezli bölgesel 
rolünü daha da artırmıştır. Ağustos 2008’deki Rusya ve Gürcistan arasındaki kriz-
inin ardından GUAM’ın hedefleri ve geleceğe yönelik perspektifi çerçevesinde 
enerji yolları ve Rusya’nın bölgedeki etkisini azaltması sorunsalı yeniden temel 
bir strateji olarak öne çıkmıştır. 

GUAM’ın Bölgesel Rolü ve Misyonu Kapsamında Azerbaycan ve Ukray-
na’nın Konumu 

Azerbaycan ve Ukrayna GUAM aracılığıyla özellikle Batı’yla entegrasyonu ve 
bu istikamette dış ilişkilerini çeşitlendirmeyi hedeflemişlerdir. Ayrıca, GUAM 
çerçevesinde her iki ülkenin ekonomik işbirliğini ve enerji piyasasında ortak 
hareket etme gereksinimini de kapsayan bir dizi önceliği vardır. 

GUAM perspektifinden bakıldığında, özellikle 2000’li yıllarda Azerbaycan – 
Ukrayna ilişkilerinin ana temas noktalarını çetrefilli bir jeopolitik bölge olan 
Karadeniz – Güney Kafkasya’da yeni bir politik konfigürasyonun inşa edilmesi 
sorunsalı oluşturmuştur. 9/11 2001 terör olaylarının ardından, özellikle Afgani-
stan’a müdahale sürecinde ABD’nin Karadeniz – Kafkasya hattına ilgi ve dikka-
tinin artması, söz konusu bölgede yeni koşulların meydana çıkmasına önayak 
olmuştur. AB ise söz konusu dönemden başlayarak “yumuşak güç” ve bu gücün 

13	 Bu	konuda	bkz.	Taras	Kuzio,	“Promoting Geopolitical Pluralism in the CIS: GUAM and Western For-
eign Policy”,	Problems	of	Post	–	Communism	Vol.	47,	No.	3,	May	–	June	2000,	s.	25	–	35	

14	 Michel	 Chossudovsky,	 “The Eurasian Corridor: Pipeline Geopolitics and New Cold War”	 Global	
Research,	Center	for	Research	on	Globalization,	22	August	2008.	www.globalresearch.ca	(Erişim	Tarihi:	
14.09.2012)	
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sunduğu araçlarla (özellikle sivil toplum ve kamu diplomasisi vasıtasıyla) bölge-
deki politik gelişmelere müdahil olmuştur. 

2000’li yılların başından itibaren Rusya’nın Ukrayna politikasının aktif hale 
gelmesi, bu bağlamda doğal gazın siyasi bir araç olarak kullanılması ve bunu 
müteakiben Ukrayna’da yükselen “Ukraynacılık” kavramı yeni bölgesel atmosfer-
in ilk habercisi olmuştur.

Azerbaycan ise enerji politikaları perspektifinde sahip olduğu kaynakların Avru-
pa pazarlarına ulaştırılması konusunda ve enerji ulaşım koridorlarının güvenliği-
nin sağlanmasında GUAM rolünü önemseyen bir politika izlemiştir.

Güney Kafkasya bölgesindeki “donmuş çatışmalar” (frozen conflicts) sorunsalı 
da GUAM’ın esas gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Azerbaycan 
GUAM örgütünü Dağlık Karabağ sorununda bölgesel destek alma yönünde 
de değerlendirmektedir. Güney Kafkasya’daki “donmuş çatışmalar” bölgesel 
güvenlik için büyük tehdit teşkil etmeye devam etmektedir. Bu bağlamda Dağlık 
Karabağ sorununun çözümü GUAM’ın geleceğe yönelik gelişimini de etkileme 
potansiyeline sahiptir. 

Azerbaycan ve Ukrayna GUAM çerçevesinde ekonomik projelerin gerçekleşme-
sini, serbest ticaret bölgelerinin oluşturulmasını ve ileri aşamada ortak pazar 
perspektifi için şartların meydana getirilmesi konularında müzakere fırsatı ka-
zanmışlardır. Ekonomik entegrasyon Azerbaycan ve Ukrayna ve genel anlamda 
GUAM ülkeleri arasında büyük perspektifler taşısa da özellikle serbest bölgeler 
ve ortak pazar konularında ilerleme sağlanamamıştır. Bu bağlamda GUAM ülkel-
eri arasında serbest ticaret bölgelerinin ve ortak pazarın oluşturulması konu-
larında şu ana kadar ciddi ilerlemeler kaydedilmemesinin temel nedeni üye ülke 
ekonomileri arasında yeteri derecede karşılıklı etkileşimin olmamasındadır.15

SONUÇ 

Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü bir başka deyişle  -  GUAM Karaden-
iz ve Güney Kafkasya bölgelerinde güvenliğin sağlanmasında ve üye ülkelerin 
Trans – Atlantik kurumlara entegrasyonunda önemli bir süreci oluşturmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin 2007 genişlemesiyle Karadeniz bölgesi Brüksel açısından daha 
önemli bir konuma gelmiştir. Birlik sınırları içine dâhil olan Karadeniz bölgesinin 
gelecekteki Avrupa’nın doğu genişlemesinin yeni odağı olacağı tahmin etmek 
mümkündür. GUAM bu çerçevede Avrupa Birliği açısından önemsenen bir orga-
nizasyon pozisyonundadır. 

2007 Karadeniz genişlemesinin ardından Batı Hazar bölgesi ve Orta Asya doğal 
kaynaklarına ulaşmak açısından Kafkasya enerji yollarının önemi da artmıştır. 

15	 	Papava,	op.cit.,	s.	51	

2006 yılında patlak veren Rusya – Ukrayna doğal gaz krizi ve 2007 yılındaki Ka-
radeniz genişlemesinden sonra Avrupa Birliği ve genel anlamda Batı Hazar en-
erji kaynaklarına ulaşıma odaklanmış ve böylece Kafkasya üzerinden yeni transit 
hatlar döşenmesinin GUAM ülkelerinin ekonomik çıkarlarına karşılık gelmiştir. Bu 
bağlamda GUAM, özellikle enerji arzı ve enerji koridorlarının açılması çeşitlendir-
ilmesi, Avrupa ile enerji işbirliğinde önemli bir rol oynama potansiyeline sahiptir. 

GUAM’ın bölgesel faaliyetlerinin canlandırılması ve Batı yönlü bir güvenlik şemsi-
yesinin oluşması açısından uygun bir zeminin hazırlanması katılımcı ülkelerdeki 
“donmuş çatışmaların” barışçıl yollarla çözümlenmesine bağlıdır. Özellikle Dağlık 
Karabağ sorunu GUAM coğrafyasında istikrar sağlanması açısından önemli bir 
engel oluşturmaktadır. Bu bakımdan Dağlık Karabağ sorunun çözümü bölgeyle 
ilgilenen yapıcı güçlerin, özellikle ABD ve NATO’nun bölgedeki etkinliğini artıra-
cak neticeler doğurabilme olasılığını ihtiva etmektedir. 

Bölgesel istikrar ve gelişimden yana olan Azerbaycan ve Ukrayna da Güney 
Kafkasya’daki “donmuş çatışmaların” çözümü konusunda yapıcı ve olumlu bir 
pozisyona sahiptir. Ukrayna Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan’a sağladığı 
açık destekle, Bakü – Tiflis – Kyiv istikrar ve kalkınma hattının geleceğine dair 
beklentileri artırmıştır. GUAM ülkelerinin geleceğini şekillendirecek enerji hatları 
projelerinin de hayata geçmesi söz konusu sorunların halledilmesi ve stratejik 
ortaklığa dayalı bir bölgesel güvenlik konfigürasyonunun meydana çıkmasıyla 
birebir bağlantılıdır. 
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RUSYA-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDE 
KUZEY KAFKASYA ETKENİ

Bir yandan  Rusya`nın eski Sovyet coğrafyasında güçlenme çabaları, diğer yanda 
ise Batı`nın bu sürece yeterince karşı çıkmaması fonunda Kafkasya’nın en büyük 
ve zengin ülkesi Azerbaycan`ın küresel sistemin tekrar yükselen ve özellikle Kaf-
kasya bağlamında emperyal niyetlerini hiç saklamayan Rusya ile ilişkileri tekrar 
dikkatleri üzerine çekmiştir. Hiç kuşkusuz, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin strate-
jik, siyasi, ekonomik, askeri ve askeri boyutları, bunun ikili ve bölgesel dengele-
re etkisi mühim önem taşıyor ve bu konularda literatürde çok sayıda çalışmaya 
rastlamak mümkündür. Bu bildirinin amacı, iki ülke arasında fazla çalışılmayan, 
ancak ilişkilerin son 20 yıllık tarihini önemli ölçüde etkileyen ve daha uzun süre 
de etkilemeye de devam edecek Kuzey Kafkasya boyutunu değerlendirmek ola-
caktır.              

Yerli ve yabancı kaynaklardan istifade edilerek hazırlanacak bu çalışmada önce-
likle genel hatları ile Kuzey Kafkasya jeopolitiği değerlendirilecektir. Ardından 
Rusya`nın Kuzey Kafkasya politikası tarihsel çerçevede ele alınacaktır.  Bildirinin 
üçüncü kısmında ise Azerbaycan`la Kuzey Kafkasya arasındaki ilişkiler tarihi 
boyut dikkate alınarak  incelenecektir. Sonrasında ise SSCB-nin çöküşünün ar-
dından keçen 20 yıl zarfında Rusya-Azerbaycan ilişkilerinde Kuzey Kafkasya`nın 
rolü Çeçenistan sorunu merkezli değerlendirilecektir. Bildirinin son kısmında ise 
Kuzey Kafkasya etkenin Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin gelecekteki seyrinde rolü 
analiz edilecek, konunun ilişkilerde yarattığı fırsat ve risklere ilişkin kestirimlerde 
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bulunulacaktır.  Bu çerçevede  Kuzey Kafkasya`nın iki ülke arasındaki ilişkilerde 
fırsatlar ve riskler jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel ve askeri güvenlik boyut-
ları bağlamında değerlendirilecek, bunun bölgeye etkileri ele alınacaktır.    
               
Anahtar kelimeler: Rusya, Azerbaycan, Kuzey Kafkasya, rekabet, işbirliği  

Giriş

Kuzey Kafkasya Azerbaycan’ın Rusya ile sınırını teşkil etmektedir. Rusya’nın bu 
bölgedeki durumu tam kontrol etmesi ve güçlü olması Moskova’nın güneyin-
deki komşularına ve bu çerçevede de Azerbaycan’a kendi baskısını güçlendir-
mesi anlamına da geliyor. Geleneksel olarak son 500 yılda geniş sömürgecilik 
politikası yürüten Rusya’nın bu faaliyetlerinde “denizlere çıkış elde etmek” ve 
“Hıristiyanlara/Ortodokslar hamilik etmek” faktörleri özel rol oynamıştır. Bu çer-
çevede Azerbaycan Rusya için Hazar Denizi’ne, Türk boğazlarına ve hatta geniş 
anlamda İran körfezine çıkış yolunda mühim coğrafya gibi özel önem taşımıştır. 
1. Petro’nun 18. yüzyılda başarısızlıkla sonuçlanan Hazar yolculuğu ve halefleri-
ne Osmanlı ile İran arasındaki ilişkileri bozmayı tavsiye eden ünlü vasiyetnamesi 
de Rusya’nın Azerbaycan’a bu yaklaşımının en önemli ilk örneklerinden sayıla-
bilir. Henüz 1. Petro döneminde başlayan Kafkasya’da Hıristiyan Ermeni devleti 
kurmak girişimlerini de Rusya’nın genişleme politikasında “Hıristiyanları himaye 
etmek” faktörünü kullanması gibi değerlendirmek mümkündür.

19. yüzyılda Rusya İmparatorluğu’nun Kafkasya’yı işgal etmesi kendi olumsuz 
etkilerini günümüze kadar sürdüren bir süreci başlatmıştır. Öyle ki, Rusların böl-
geyi ele geçirmesinden sonra Azerbaycan Türklerinin Kafkasya’daki belirleyici 
etkisi çok ciddi darbe almıştır. İkincisi, Rusya’nın bu işgali 1813 tarihli Gülistan 
ve 1828 tarihli Türkmençay anlaşmaları ile Azerbaycan’ın Kuzey ve Güney ola-
rak ikiye parçalanmasına sebep olmuştur. Üçüncüsü, hem bu anlaşmalar, hem 
de Edirne Antlaşması’yla sonuçlanan 1828-1829 tarihli Rus-Osmanlı Savaşı Er-
menilerin Kafkasya’ya kitlesel şekilde göç ettirilmesine sebep olmuş ve bölgede 
daha sonra kurulan Ermenistan’ın temelini oluşturmuştur. 20. yüzyılda Rusya’da-
ki rejimin değişmesi bile bu ülkenin Kuzey Kafkasya’ya ve Azerbaycan’a bakışı-
nı değiştirmemiştir. Sovyet iktidarı da öncelikle Kuzey Kafkasya’yı ele geçirmiş, 
sonra petrolü ile ünlü olan Bakü’yü işgal etmiştir. 1991 yılında SSCB’nin dağıl-
masından sonra Rusya Federasyonu’nun Kuzey Kafkasya’da zayıfladığı dönemde 
Azerbaycan’a baskı olanaklarını ciddi darbe almış, güçlendiği dönemde ise Bakü 
üzerindeki etki olanakları da artmıştır. Rusya’nın bölgedeki bu geleneksel siyasi 
kursu İran ve Ermenistan ile kurulan ittifaklar çerçevesinde halen de sürdürül-
meye çalışılıyor. 

Diğer taraftan, Kuzey Kafkasya Azerbaycan için yeni jeopolitik denge yaratma 
fırsatı da sağlamaktadır. Azerbaycan için dünyaya çıkışın üç temel coğrafi yönü 
var: güneyden İran yolu, batıdan Gürcistan-Türkiye yolu ve kuzeyden Rusya yolu. 
Güney yolu Azerbaycan açısından önemli tarihi geleneği temsil etmesine rağ-
men, İran’ın uluslararası âlem tarafından tecridi ve Tahran rejiminin Azerbaycan 

Türklerine ilişkin Karabağ ve Güney Azerbaycan konularında da kendini açıkça 
belirten olumsuz yaklaşımı sebebiyle kullanım olanakları nedeniyle ciddi şekil-
de sınırlanmıştır. Batı yolu ise hâlihazırda Azerbaycan’ın dünyaya çıkışının temel 
stratejik yönünü oluşturmaktadır. Yalnız bir yandan Zengilan-Nahçıvan-Iğdır 
hattının Ermeni engeli ile kesilmesi ve coğrafi özelliklerinin sınırlılığı, diğer ta-
raftan ise Rus ve Ermeni unsurlarının tehdidi altındaki Gürcistan yolunun kırıl-
ganlığı Batı yolunun tek başına alternatif olmasında ciddi riskler yaratmaktadır. 
Bu anlamda tarihi açıdan esas stratejik yön gibi ciddi olumsuz nüanslara sahip 
olan Kuzey yolu Batı hattının destekleyici rolü ile önemli role sahip olabilir. Bu 
çerçevede Kuzey yolunun açık tutulması bir yandan Azerbaycan’ın sadece Batı 
yoluna “mahkûm edilmesine” olanak vermeyerek stratejik manevra olanaklarını 
artırırken, diğer yandan Kafkasya’ya dair Rus siyasi eğiliminin daha da sertleşe-
rek Batı yolunu doğrudan tehdit etmesi sürecini bir anlamda yumuşatmak fır-
satı yaratmaktadır. Ayrıca Kuzey yolunun korunması Rusya ile Türkiye arasında 
gelişen ilişkiler sistemi fonunda bölgede tarihte örneği olmayan ve mahiyetçe 
yeni nitelik taşıyan Rusya-Azerbaycan-Türkiye üçlü işbirliğine geniş olanaklar 
sağlıyor. Bu bağlamda Azerbaycan ve Türkiye ile özel tarihi, dini ve etnik bağları 
olan Kuzey Kafkasya Rusya’nın bölgedeki politikalarında işbirliği sürecine olum-
lu işlev yürütme imkânına sahiptir. 

Yukarıda anlatılanlar bağlamında, bu çalışmada iki ülke arasında fazla çalışıl-
mayan, ancak ilişkilerin son 22 yıllık dönemini etkileyen ve daha uzun süre de 
etkilemeye de devam edecek bir konuyu Kuzey Kafkasya boyutunu değerlen-
dirilecektir.

Kuzey Kafkasya’nın Jeopolitiği

Kuzey Kafkasya Rusya’nın güneyde Azerbaycan ve Gürcistan, batıda Karadeniz 
ve Azak, doğusunda ise Hazar denizi ile sınır bölgesidir. Bölgenin geleneksel coğ-
rafyası Rusya Federasyonu’nun Adıgey, Dağıstan, İnguş Cumhuriyeti(İngusetya), 
Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkez, Kuzey Osetya-Alanya ve Çeçenistan cumhu-
riyetleri ile Rostov, Krasnodar ve Stavropol bölgelerinden oluşmaktadır. İda-
ri açıdan bu coğrafya 19 Ocak 2010 yılına kadar Güney Federal Bölgesi adı ile 
Rusya’nın 7. federe unsuruydu. Fakat o tarihte Rusya Devlet Başkanı Dimitri 
Medvedev’in kararıyla Güney Federal Bölgesi ikiye bölünerek Dağıstan, İnguşet-
ya, Gabardin-Balkar, Karaçay-Çerkez, Kuzey Osetya-Alanya ve Çeçenistan cum-
huriyetleri ile Stavropol bölgesinden oluşan ve federal merkezi Pyatigorsk olan 
“Kuzey Kafkasya” adlı yeni ve sayıca 8. federal bölge oluşturulmuştur.1 Yeni idari 
bölünme sonucunda geleneksel olarak Kuzey Kafkasya’nın parçası sayılan Adı-
gey Cumhuriyeti’ne ise yeni federal bölge içinde yer verilmemiştir. 172.360 km² 
yüzölçümü ile Rusya Federasyonu topraklarının yaklaşık %1’ini oluşturan yeni fe-
deral bölgede, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 6,5’i (9 254 940 kişi) oturmaktadır.2 

1 “Sozdan	Severo-Kafkazckiy	Federalnıy	Okrug”	(Kuzey	Kafkasya	Federal	Bölgesi	oluşturuldu),		20	Ocak	
2010, http://www.tass-ural.ru (Erişim	Tarihi	8	Ocak	2011).

2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Северо-Кавказский_федеральный_округ#cite_note-4 
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Jeopolitik açıdan Rusya’nın güneye yayılmasının temel yolunu oluşturan bu böl-
ge dört temel özelliği ile dikkati çekmektedir. Öncelikle, Kuzey Kafkasya Rusya’da 
etnik ve din çeşitliliğinin kendini en yoğun şekilde gösterdiği federal bölgedir. 
Bölge nüfusunun büyük bir kısmını Slavlar oluşturmaktadır. Büyük çoğunluğu 
Ruslardan oluşan bu nüfus bölgeye 17. yüzyıldan itibaren yerleşmeye başlamış 
ve bu süreç 19. ve 20. yüzyıllardaki yeni göç dalgaları ile devam etmiştir. Ancak 
buna rağmen Kuzey Kafkasya halen etnik bakımdan Rusların mutlak çokluğu 
teşkil etmediği (2.743.000-29,9%) tek bölgedir.3 Son dönemlerde zor sosyo-eko-
nomik koşullar ve güvenlik sorunları Rusların bölgeden göçünü zorunlu kılmıştır. 
Ancak yeni idari sistemde Rusların çoğunluğu oluşturduğu Stavropol bölgesinin 
başkenti Pyatgorski’nin yeni oluşturulan Kuzey Kafkasya’nın idari merkezi olarak 
belirlenmesi Kremlin bölgede etnik Rus etkisini koruma girişimi olarak nitelendi-
rilebilir. Bölge nüfusunun ikinci büyük bölümünü Karaçay, Balkar, Kumuk, Tatar, 
Türk, Nogay ve Azerbaycanlılar gibi Türk halklarının temsilcileri oluşturmakta-
dır. Etnik açıdan bölge nüfusunun üçüncü önemli bölümünü ise Çeçen, İnguş, 
Kabardey (Gabardin), Adıgey, Çerkez ve Abazaların da içinde bulunduğu yerel 
Kafkasya halkları grubu teşkil etmektedir. Dini açıdan bölgenin ağırlık taşıyan 
dinleri Ortodoks Hıristiyanlığı ve Sünni İslam’dır. Bölgede özellikle Dağıstan, Çe-
çenistan ve İnguşetya’da nüfus arasında Sünni İslam’ın Hanefi mezhebinin Nak-
şibendi ve Kadiri tarikatları önemli etkiye sahiptirler.

Kuzey Kafkasya’nın ikinci özelliği, Rusya’nın en zor sosyo-ekonomik şartlarına 
sahip bölgesi olmasıdır. Kuzey Kafkasya Rusya’nın en fakir, yatırımın en az ya-
pıldığı, işsizliğin ülke ortalamasından 2,5 defa yüksek olduğu bölgesidir.4 Rusya 
merkezi bütçesinden her yıl bölgedeki idari unsurlara toplam 4,5-6 milyar dolar 
tutarında para aktarılmaktadır.5 Bölgedeki idarelerden İnguşetya’nın bütçesinin 
yaklaşık %89’u, Çeçenistan’ın %80’i, Dağıstan’ın %75’i, Karaçay-Çerkez’in %60’ı, 
Gabardin-Balkar’ın %58’i ve Kuzey Osetya-Alanya’nın %56’ı merkezi bütçe tara-
fından finanse edilmektedir.6

Üçüncü olarak, Kuzey Kafkasya Rusya’da devlet memurlarının yolsuzluğunun en 
yüksek olduğu ve otoriter yönetim anlayışının en sert şekilde uygulandığı bölgedir. 

Dördüncüsü, Kuzey Kafkasya güvenlik sorununun en yoğun şekilde mevcut ol-
duğu, merkezi ve yerel idari ile güvenlik güçlerine karşı fiili savaşın yaşandığı 
en kaynar noktadır. Bölgeden verilen haberlerin büyük bir kısmını terör eylem-
leri, suikastlar, insan kaçakçılığı ve Rusya güvenlik birimlerinin bu olaylara kar-
şı mücadele önlemlerine ilişkin bilgiler teşkil etmektedir. Genellikle, Stavropol 
bölgesi hariç, bölgedeki subjelerde toplumda sosyal veya etnik temele dayanan 

3 “Strategiya	Sotsialno-Ekonomiçeskovo	Razvitiya	SKFO	do	2025	Qoda”	(Kuzey	Kafkasya’nın Sosyo-Eko-
nomik	Gelişim Stratejisi-2025)	 http://www.vestikavkaza.ru/analytics/obshestvo/26725.html (	Erişim	Tarihi	
9	Ocak	2011),	s.1

4 “Severo-Kafkazckiy	Federalnıy-Boevoy	Okrug”	 (Kuzey	Kafkasya	Federal-Savaş	Bölgesi)	 	 , http://www.
ng.ru/regions/2010-12-30/7_kavkaz.html	(Erişim	Tarihi	10	Ocak	2011)

5	 Boris	Nemtsov	ve	Vladimir	Milov,		Putin. İtoqi.10 Let (Putin.	Sonuçlar.10	Yıl), Moskova,	Solidarnost,	2010,	
s.26.

6	 Nemtsov		ve	d.,	Putin. İtoqi.10 Let, s.26.

ciddi gerilim mevcuttur. Sosyal-ekonomik açıdan az gelişmiş, çok etnikli ve çok 
dinli yapıya sahip bu bölgeyi BDT mekânın en istikrarsız bölgelerinden biri say-
mak mümkündür. Bu durumun ortaya çıkmasında SSCB’nin dağılması ve Rusya 
Federasyonu’nun yeniden şekillenmesi fonunda bölgedeki özellikle etnik nite-
likli unsurların bağımsızlık elde etme veya statülerini yükseltme mücadelesine 
girişmesi önemli sebep gibi öne çıkmaktadır. Bu mücadelede bağımsızlık iste-
yen grupların İslam’ı esas ideolojik çerçeve gibi kullanmaları bölgede dini radi-
kalizmin güçlenmesine neden olmuştur. Kendisini “Vehabilik” şeklinde gösteren 
dini radikalizmin, özellikle Çeçenistan ve Dağıstan’da ciddi etkiye sahip olduğu 
dikkati çekmektedir.

Rusya ve Kuzey Kafkasya

Rusya’nın Kuzey Kafkasya’ya ilgisi 16. yüzyılda Kazan ve Astrahan hanlıklarını iş-
gal etmesinden sonra Terek nehrine doğru ilerleyerek orada askeri üsler kurması 
ile başlamıştır.7  Ancak bölgenin Rusya’nın bir parçasına dönüştürülmesi sürecin-
de ilk önemli adım 1722’de Çar 1. Petro’nun emriyle Rus ordusunun Çeçenistan’a 
müdahalesi ile atılmıştır.8 18. yüzyılın sonunda yeni bir ivme kazanan bu süreç 
19. yüzyılda daha da genişlemiştir. Bölge halkı bu sürece 18. yüzyılda Şeyh 
Mansur’un yönetiminde “Mürit hareketi”, 19. yüzyılda ise 1829-1859 yıllarını kap-
sayan “İmamlar direnişi” ile karşı çıkmıştır. Sırası ile Gazi Muhammed, Hamzat Bey 
ve İmam Şamil önderliğinde sürdürülen bu direniş başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
1877-1878 tarihlerindeki Rusya-Osmanlı savaşı sonrası bölgenin Rusya’nın tam 
kontrolüne geçmesi ise yerel nüfusun önemli bir kısmının Osmanlı’ya göç etme-
sine sebep olmuştur.9

1917 yılına kadar Rusya İmparatorluğu’na karşı başarısızlıkla sonuçlanan küçük 
çaplı isyanlarla akılda kalan bölge halkları, Şubat ayında Çarlığın devrilmesini 
fırsat bilerek 1 Mayıs 1917’de “Birleşik Kafkasya Dağlılar Geçici Hükümeti”ni kur-
muş, 11 Mayıs 1918’de ise “Kuzey Kafkasya Dağlılar Cumhuriyeti”ni ilan etmiş-
lerdir.10 Ancak bu cumhuriyet hem General Anton Denikin’in, hem de Bolşevik 
Rusya’nın baskılarına dayanamamış, nihayetinde bölge Mart 1920’de Bolşevikle-
rin kontrolüne geçmiştir. Bolşevik döneminde bölge öncelikle Sosyalist Dağıstan 
Cumhuriyeti ve Sosyalist Dağlı Özerk Cumhuriyeti şeklinde Rusya Sovyet Sosya-
list Federe Cumhuriyeti içinde yer almış, daha sonra çeşitli özerk yapılara bölün-
müştür.11 Sovyet döneminde Josef Stalin’in baskı ve sürgünlerine maruz kalan 
bölge halklarının mevcut rejime karşı mücadelesinde en son silahlı direnişçinin 
ise 1972’de öldürüldüğü iddia edilmektedir.12

7	 John	B.	Dunlop,	Russia Confronts Chechnya,	United	Kingdom,	Cambridge	University	Press,	1999,	s.	6.
8	 “Rossiya	i	Çeçnya:	Krartkaya	Hronologiya	Otneşeniy”		(Rusya	ve	Çeçenistan:	İlişkilerin	Kısa	Kronolojisi),	http://

urokiistorii.ru/2010/17/rossiya-i-chechnya-kratkaya-khronologiya-otnoshenii	(	Erişim	Tarihi	8	Ocak	.2011).
9	 Günümüzde	Türkiye,	Ürdün	ve	Suriye	gibi	ülkelerde	mühim	güce	sahip	Kafkasya	lobisinin	oluşumunda	bu	

sürecin	doğrudan	etkisi	olmuştur.
10	 “Rossiya	i	Çeçnya:	Krartkaya	Hronologiya	Otneşeniy”.		
11	 Ergünöz	Akçora,	Geçmişten Günümüze Çeçenler,	İstanbul,	Turan	Yayıncılık,	1996,	s.	68.
12 P.	Moscovskiy,	“	Dva	Veka	Rossiyskiy-Çeçeniskih	Otnoşeniy:	 İstoriçeskiy	Spravka”	 (Rusya-	Çeçenistan	

İlişkileri:	Tarihi	Bilgi)	,	 www.nns.ru/chonicle/archive/chech2412.html	(4	Aralık	2010).
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1980’li yıllarda Mihail Gorbaçov’un “açıklık ve yeniden yapılandırma politikası” 
çerçevesinde SSCB’de siyasi sistemi liberalleştirme girişimleri, bölgedeki unsur-
ların yeni statü aramalarına olanak vermiştir. Bu çerçevede Çeçenistan dışındaki 
bölge yönetimleri yeni Rusya Federasyonu sınırları içinde yer almayı kabul et-
mişler. Çeçenistan’ın bu sürece dâhil olmak istememesi ve bağımsızlıkta ısrarı 
1994-1996 ve 1999-2009 yıllarda iki Rus-Çeçen savaşı ile sonuçlanmıştır. 1997’de 
imzalanan Hasavyurt Anlaşması ile ilk savaş sonucunda Çeçenler bazı avantajlar 
elde etse de, 1999 yılında başlayan yeni savaş Rusya’nın üstünlüğü ile bitmiş ka-
bul edilir. 1 milyondan fazla Çeçenin hayatını kaybetmesi ve büyük bir enkazın 
neden olduğu savaşlardan sonra Çeçenistan, Kremlin tarafından Ramzan Kadı-
rov aracılığıyla denetim altına alınmıştır. Ancak bölgede Rusya’ya karşı önceki 
kadar organize olmasa da ciddi askeri muhalefetin var olduğu ve gerilla savaşı-
nın devam ettiği gözlemlenmektedir.

Günümüzde Rusya’nın Kuzey Kafkasya politikası bölgede güvenlik sorununun 
çözülmesi ve sosyal-ekonomik durumun iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Krem-
lin güvenlik sorununu bölgede ordu, polis, jandarma güçleri ve istihbarat teşki-
latlarını güçlendirerek çözmeye çalışmaktadır. Buna ek olarak, Rus Kazaklarının 
(Cossack) bölge güvenliğinde görev alması için onların geleneksel paramiliter 
yapılarını canlandırma yönünde adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda Ku-
zey Kafkasya, Rusya’nın en militarize bölgesi sayılabilir.

Moskova bölgedeki ağır sosyo-ekonomik durumu ise buraya dikkati artırarak ve 
özel kalkınma programları uygulayarak çözmeye çalışmaktadır. Bu özel ilginin ilk 
örneği diğer meslektaşlarından farklı olarak devlet başkanının Kuzey Kafkasya Fe-
deral Bölgesi temsilcisi (polpred-genel vali) Aleksandr Hloponin’in aynı zamanda 
Rusya Federal hükümetinde Başbakan Yardımcısı olmasıdır. İkinci olarak, Rusya 
bölgedeki sosyo-ekonomik durumu düzeltmek için 15 yıllık özel program ha-
zırlamıştır. Hloponin tarafından hazırlanan ve 6 Eylül 2010’da Başbakan Vladimir 
Putin tarafından onaylanan “Kuzey Kafkasya’nın Sosyo-Ekonomik Gelişim Stra-
tejisi-2025” programının hedefi bölgenin çok boyutlu gelişimini sağlamaktır. Bu 
strateji çerçevesinde Kuzey Kafkasya’da yaklaşık 400 bin işyerinin açılması, turizme 
yatırım yapılması ve bölgenin ulaşım merkezi olarak geliştirilmesi amaçlanmakta-
dır.13 Ancak bu stratejinin başarılı bir şekilde uygulanması halinde bile, Kuzey Kaf-
kasya’daki sosyal-ekonomik durumunun 2025 yılında Rusya ortalamasından çok 
daha düşük olacağı dikkati çekmektedir.14 2014 yılında Soçi’de yapılan olimpiyat 
ve 2018’de Rusya’da yapılması öngörülen dünya futbol şampiyonası da bölgenin 
gelişimine destek verecek uluslararası projeler gibi özel önem arz etmektedir.  

Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya 

Kuzey Kafkasya Rusya’nın geri kalanı ile Azerbaycan arasında tampon bölge ol-
ması bakımından stratejik önemi haizdir. Bu durum bölgenin Azerbaycan’la dini, 

13	 “Strategiya	Sotsialno-Ekonomiçeskovo	Razvitiya	SKFO	do	2025	Qoda”.
14	 “Severo-Kafkazckiy	Federalnıy-Boevoy	Okrug”.

etnik ve tarihi yakınlığı, mevcut güvenlik riskleri ve ekonomik fırsatlarıyla birlik-
te düşünüldüğünde daha büyük anlam kazanmaktadır. Tarihsel bağlamda Ku-
zey Kafkasya bölgesi Rusya’nın denetimine girene kadar esasen Azerbaycan’da 
kurulan devletlerin siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel etkisi altında kalmıştır. 
Bu bölgenin tarihi merkezi Derbent kenti ise Azerbaycan tarihinde özel yere 
sahiptir. Nitekim Azerbaycan’da bu kent için yaygın kullanılan “Demir kapı Der-
bent” deyimi bir yandan bölgenin Azerbaycan tarihi belleğindeki yerini ortaya 
koyarken, diğer yandan ülkenin kuzey savunmasının bu kentten başladığını 
simgelemektedir. Bölgenin tarihi bakımdan Azerbaycan’ın etki alanında olduğu-
nu sembolize eden bir diğer deyim 19. yüzyılda yaşamış ünlü Rus şairi Mihail 
Lermantov’a (1814-1841) aittir. Bir dönem Kafkasya’da bulunan Lermantov’un 
“Tatarca’nın (bugünkü anlamıyla Azerbaycan Türkçesinin) Kafkasya’nın Fransız-
cası olduğunu” belirten sözleri15 bölgede bir zamanlar Azerbaycan’ın kültürel 
etkisini açıkça ortaya koymaktadır. 

Azerbaycan ile Kuzey Kafkasya arasında bu etkileşim ve tutum birliği Rus işga-
line karşı direniş ve isyanlarda da kendisini kısmen göstermiştir. Rus etkisine 
karşı Kuzey Kafkasya ile Azerbaycan arasındaki ortak tutumun 20. yüzyıldaki ilk 
yansıması ise “Kafkasya Evi” biçiminde ortaya çıkmıştır. Ciddi anlamda Kafkasya 
Evi’nin esası olarak kabul edebileceğimiz ilk girişim de, 20. yüzyılın başlarında 
Rusya’da başlayan ulusal uyanış hareketlerinin bölgeyi etkilemesi ile ortaya çık-
mıştır. Bu çerçevede Kafkasya halklarının Rusya işgalinden kurtulması amacının 
gerçekleştirilmesi ve bu anlamda Kafkasya halklarının güçlerinin birleştirilmesini 
öngören “Özgür Kafkasya” düşüncesi 1915’de kurulan Kafkasya Komitesi ile fiili-
yata dökülmüştür.16 

Çarlık Döneminde guberniyalara (illere) bölünerek yönetilen Kafkasya’da Şubat 
1917’de Çarlık rejiminin devrilmesi ile yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması 
sonrasında “Özgür Kafkasya” düşüncesi bu kez bağımsız Azerbaycan devleti yö-
neticileri tarafından 1918’de bölgede ortaya çıkan toprak iddiaları ve çatışmala-
rın, barışçıl çözümüne varılmasını sağlamayı amaçlayan “Kafkasya Evi” oluşturma 
önerisi ile tekrar gündeme getirilmiştir.17 “Kafkasya Evi” düşüncesinin Kafkasya 
ülkeleri arasında bir Kafkasya Konfederasyonu oluşturma şeklinde gelişmesi, 
1919 ilkbaharında, Rusya’da komünizmi yenerek tekrar Rus imparatorluğunu 
kurmayı amaçlayan General Anton Denikin’in Kafkasya’da kurulan Dağlılar Cum-
huriyetine saldırmasını önlemek amacıyla bölge ülkeleri tarafından fiiliyata dö-
külmeye çalışılmıştır. Gürcistan yönetiminin önerisi ile 25 Nisan 1919’da Tiflis’te 
bir araya gelen Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Dağlılar Cumhuriyeti, böy-
lece Kafkasya Konfederasyonu oluşturmak için ilk adımı atmış, Kafkasya Konfe-
ransı toplanmış ve Kafkasya ülkeleri arasında ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla; 
“toprak ve sınır ihtilafları”, “demiryolu ve PTT ilişkileri”, “mali ve iktisadi”, “siyasi”,  

15 “Lermantov-Raevckomu	C.A.	(Vtoraya	polovina	noyabrya-naçalo	dekabrya	1837	q.	 İz	Tiflisa	v	Petroza-
vodks)” http://www.lermontovtalk.info/lermontov/pisma/pismo-42.htm,	(26	Ocak	2011).	

16	 Haleddin	İbrahimli,	“Qavkaz	Evinə	Kvadratdan	Baxarkən”	(Kafkasya	Evi’ne	Kareden	Bakarken),		Muhale-
fet,	22	Şubat	1997,	s.3.		

17	 Aydın	Balayev,		“Qafqaz	Evi	Fikri”	(Kafkasya	Evi	Fikri),	Azadlıq,	24	Aralık	1991,	s.4.
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“mahkeme ve hukuk” ve göçmen konularıyla ilgilenen altı komisyon oluşturul-
muştur.18 Konferans süresince en önemli konuların başında gelen; ülkeler arasın-
da sınır problemleri ve toprak iddiaları konuların da, karışık nüfusa sahip rayon-
ların da tartışma konusu olabileceği, bu sorunların ülkeler arası anlaşmalarla çö-
zülmesi ve aksi takdirde hakemlik müessesesi aracılığı ile çözüme varılmasında 
uzlaşmaya varılmıştır. Ayrıca, konferansta göçmenler sorunu, mali ve ekonomik 
konularda da bir takım anlaşmalar yapılmıştır.  

Haziran ayına kadar çalışmalarını sürdüren Kafkasya Konferansı’nın faaliyeti 
Denikin’in Dağıstan’a saldırması ile durdurmuştur. Denikin’in saldırı tehlikesinin 
giderek artması üzerine Gürcistan ve Azerbaycan aralarındaki toprak ihtilafını 
erteleyerek 16 Haziran 1919’da askeri yardım anlaşması yapmış ve bu anlaşma 
27 Haziran 1919’da parlamentolar tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
Anlaşmada Ermenistan’ın iki hafta içinde bu pakta girebileceğinin ifade edil-
mesine rağmen, Ermenistan bu anlaşmaya katılmamış, tam aksine Gürcistan ve 
Azerbaycan’a karşı Denikin’le gizli ittifak anlaşması imzalamıştır.19

Kurulması düşünülen Kafkasya Konfederasyonu konusunda önerilen tasarıda, 
Kafkasya devletlerinin bağımsızlığının, anayasalarının, parlamentolarının ve hü-
kümetlerinin korunarak ortak bir kurum oluşturması öngörülüyordu. Bu kuru-
mun her üç ülkenin (Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) dışişleri, savunma, 
maliye, demiryolu, posta ve telgraf bakanlıklarının temsilcilerinden oluşturulan 
ve sürekli faaliyet gösteren bir oluşum olması düşünülüyordu. Her bakanlığın 
2-3 temsilcisinin katılacağı oluşum her üç başkentte 4’er ay faaliyet gösterecek 
ve bu süre içerisinde toplantı yapılan ülkenin temsilcisi oluşuma başkanlık ya-
pacaktı.20 

Kafkasya Konfederasyonu düşüncesi Müsavat Partisi’nin Aralık 1919’da yaptığı 2. 
Kurultayda Kafkasya ülkelerinin gönüllü birliği anlamında takdir görmüş ve bu 
düşüncenin gerçekleştirilmesi için Kafkasya ülkelerinin işbirliği yapması çağrı-
sında bulunulmuştur.21 Kafkasya Konfederasyonu düşüncesi ABD tarafından da 
destek görmüş, Paris Barış Kongresine katılan Azerbaycan temsilcilerini 28 Mayıs 
1919’da kabul eden Başkan Woodrow Wilson, ABD yönetiminin bu girişimi des-
teklediğini ve her türlü yardımı göstermeye hazır olduğunu belirtmiştir.22

Kafkasya cumhuriyetleri arasında Kafkasya Konfederasyonu konusunda önemli 
bir somut girişim, 7 Nisan 1920’de Kafkasya cumhuriyetlerinin Tiflis toplantısın-
da yapılmış ve Azerbaycan temsilcilerinin önerisi ile Kafkasya Cumhuriyetleri 
Konseyi oluşturulması konusunda uzlaşma sağlanmıştır.23 Bu konuda Azerbay-

18	 Nesib	Nesibzade,	Azərbaycan Xarici Siyasəti (1918-1920) (Azerbaycan Dış Politikası),	Bakü,		Ay	Ulduz,	
1996,	s.100.

19	 Nesibzade,	Azərbaycan Xarici Siyasəti (1918-1920),	s.100-101.
20	 Balayev,		“Qafqaz	Evi	Fikri”,	s.4.
21	 Balayev,		“Qafqaz	Evi	Fikri”,	s.4.
22	 Balayev,		“Qafqaz	Evi	Fikri”,	s.4.
23	 Haleddin	 İbrahimli,	 Azəbaycan Siyasi Mühacirəti (Azerbaycan Siyasi Muhacirleri), Bakü,	 Azerbaycan	

Araştırmaları	Vakfı, Elm,	1996,  s.159. 

can Adalet Bakan Yardımcısı Mirze Kriçinski tarafından 24 maddelik bir öneri ha-
zırlansa da 27 Nisan 1920’de Azerbaycan’ın Sovyet Rusya tarafından işgali ile bu 
öneri ortadan kalkmıştır.24 

Sovyet işgalinden sonra Azerbaycan’la Kuzey Kafkasya ilişkisi iki temel düzlem 
üzerinden devam ettirilmiştir. Birinci düzlemi SSCB içindeki ilişkiler oluşturmuş-
tur. Sovyet yönetimi Kafkasya’yı işgal ettikten sonra bölgede yeni bir düzenle-
meye gitmiştir. 1922-1936 döneminde Güney Kafkasya ülkeleri Azerbaycan, Er-
menistan ve Gürcistan SSCB’ye Zakafkasya Sovyet Federe Sosyalist Cumhuriyeti 
(ZSFSC) ismi altında katılmıştır.25 1936 ZSFSC ortadan kaldırılarak Azerbaycan, 
Ermenistan ve Gürcistan ayrı-ayrı SSCB’ye üye yapılmıştır. 1920-1924 dönemin-
de Kuzey Kafkasya bölgesinde ise Çeçenistan, İnguşetya, Kuzey Osetya, Kabar-
dey, Balkar ve Karaçay’ı içine alan Dağlık Özerk Cumhuriyeti Rusya Sovyet Federe 
Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC)’ne bağlanmıştır.26 Fakat 1924’de bu cumhuriyet-
teki bölgeler özek cumhuriyet halinde ayrı ayrı RSFSC’ye bağlanarak, Dağlık 
Özerk Cumhuriyeti ortadan kaldırılmış ve böylece Kuzey Kafkasya da parçalara 
bölünmüştür. SSCB döneminde Azerbaycan Kuzey Kafkasya arasındaki ilişkiler 
genel anlamda Sovyet sistemini ve özel anlamda ise RSCFC boyutunu temel al-
mış ve esasen ekonomi ile kültürel etkenler üzerinden şekillenmiştir. 

Azerbaycan ile Kuzey Kafkasya ilişkilerinin ikinci düzlemini ise bölge muhacere-
tinin yurtdışında geliştirdiği işbirliği oluşturmuştur. Bu işbirliğinin merkezinde 
“Kafkasya Evi” projesi olmuştur. Sovyet Rusya’nın Kafkasya’yı işgali ile muhace-
rete gitme durumunda kalan bağımsız Kafkasya cumhuriyetlerinin politikacı 
ve aydınları bölgenin yeniden, bu kez Sovyet Rusya işgalinden kurtulması an-
lamında ortak hareket etmek için tekrar Kafkasya Birliği düşüncesini gündeme 
getirmişlerdir. Bu bağlamda 1921’de Kuzey Kafkasya, Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan’ın muhaceret temsilcileri Paris’te bir Kafkasya Konseyi oluşturmuş, 
1927’de ise Azerbaycan, Gürcistan ve Kuzey Kafkasya’yı birleştiren Kafkasya İs-
tiklal Komitesi (KİK) kurulmuştur.27 Bu Komitenin faaliyetlerine Polonya devleti 
aktif destek sağlamıştır. KİK’te Azerbaycan’ı M.E. Resulzade ve M.Y. Mehdiyev, 
Gürcistan’ı N.Jordaniya, A. Çhenkeli,  A.Asatiani, C. Mdivani, Kuzey Kafkasya’yı 
ise M. Sunşev ve İ. Çumşov temsil etmiştir.28 Ermeni muhacirler bu komiteden 
uzak dururken, bu arada Gürcistan ve Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarını, 
işbirliği yaptıkları Rus muhaceret basınında sık-sık dile getirmişlerdir. 14 Hazi-
ran 1934’de muhacirler Brüksel’de Kafkasya Konfederasyonu Misakı’nı (diğer adı 
Kafkasya Konfederasyonu Paktı)  imzalamıştır.29 14-23 Şubat 1935 tarihlerinde 
yapılan konferansta Kuzey Kafkasya, Azerbaycan ve Gürcistan muhacirleri yük-
sek mahkemesi, ortak askeri gücü ve yönetim kurulu olan Kafkasya Konfede-

24	 İbrahimli,	Azəbaycan Siyasi Mühacirəti,	s.	159.	
25 Rafik	Aliyev,	“Kavkazskiy	Dom:Vzglyad	iz	Azerbaydjana”	(Kafkasya	Evi:	Azerbaycan`dan	Bakış)		www.

poli.vub.ac.be/publi/etni-2/aliev.htm 
26	 Nadir	Devlet,	“Kuzey	Kafkasya’nın	Dünü	Bugünü”,	Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel II ,	Temmuz-Ağustos	

1997,	Yıl	3,	Sayı	16,	s.	1925.		
27	 İbrahimli,	Azəbaycan Siyasi Mühacirəti, s.	159.  
28	 İbrahimli,	Azəbaycan Siyasi Mühacirəti, s.160.
29	 İbrahimli,	Azəbaycan Siyasi Mühacirəti, s.160.
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rasyonu Konseyi’ni (KKK) ilan etmiştir.30 KKK’nin esas amacı, Kafkasya halklarının 
ulusal bağımsızlığının yeniden kazanılması ve bağımsızlığı koruyacak güvenli bir 
mekanizmanın oluşturulmasıydı.31 Bu Konseyin Ermeni muhacir teşkilatlarına 
açık olmasına rağmen, Ermenistan muhacirleri bu Konseye ancak 1940’da üye 
olmuştur.32 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Konfederasyonu Konseyi’ne üye olan mu-
hacirler ayrı-ayrı veya konsey üyesi olarak temsil ettikleri ülkenin bağımsızlığının 
tanınması için Almanya yönetimi ile görüşmeler yapmıştır. Dört Kafkasya cum-
huriyeti 22 Ağustos 1944’de Almanya Dışişleri Bakanlığına Kafkasya’nın konfede-
ratif devlet olarak tanınması için başvuruda bulunmuştur.33  Almanya bu başvu-
ruyu olumlu karşılamamış, fakat savaşın sonuna doğru bu konfederatif devleti 
oluşturan cumhuriyetleri ayrı-ayrı resmen tanımıştır.

11-16 Aralık 1952’de Azerbaycan, Gürcistan ve Kuzey Kafkasya temsilcileri 
Münih’te, Kafkasya Konferansını yaparak Kafkasya halklarını komünist yönetim-
den kurtarmayı hedefleyen ve bu doğrultuda komünist rejime karşı mücadele 
yapan ülke ve milletlerle işbirliğini öngören Kafkasya Merkezi’ni kurmuşlar.34 Ku-
ruluş beyannamesini Azerbaycan Milli Merkezi Başkanı Memmed Emin Resulza-
de, Gürcistan Milli Siyaset Merkezi Başkanı H. Jordaniya ve Kuzey Kafkasya Milli 
Merkez Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmed Magoma’nın imzaladığı bu merkez 
Kafkasyalıların muhacerette oluşturdukları son ortak teşkilat olmuştur. Kafkasya 
muhaceretinin bu çabaları Sovyet işgali döneminde genelde Kafkasya, özelde 
ise Azerbaycan ile Kuzey Kafkasya muhacereti arasında ilişkilerin devamını sağ-
lasa da, “Kafkasya evi” projesinin SSCB’nin dağılmasına kadar başarılması konu-
sunda somut sonuçlar verememiştir. 

Rusya Federasyonu-Azerbaycan İlişkilerinde Kuzey Kafkasya Etkeni
  
Bağımsızlık sonrası Rusya-Azerbaycan ilişkilerin önemli boyutlarından biri-
ni de Kuzey Kafkasya bölgesi oluşturmuştur. Esasen ilişkileri bozucu karakteri 
ile öne çıkan Kuzey Kafkasya etkeninin merkezinde Çeçenistan olmuştur. Rus-
ya-Azerbaycan ilişkilerinde bu boyutun ortaya çıkması Çeçenistan’da iktidara 
bağımsızlık yanlısı Cevher Dudayev’in ve Azerbaycan’da da Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti’nin gelmesi ile gündeme gelmiştir. Rusya’nın bölgede egemenliği-
ni sağlama çabalarına karşı olan her iki yönetim Kafkasya halklarını Rusya’ya kar-
şı bir araya getirecek “Kafkasya Evi” projesinin gerçekleştirilmesi ve Gürcistan’la 
Ermenistan’ın burada yer alması için çaba göstermişler.35 Azerbaycan’da Devlet 

30	 İbrahimli,	“Qavkaz	Evinə	Kvadratdan	Baxarkən”,	s.5.
31	 İbrahimli,	“Qavkaz	Evinə	Kvadratdan	Baxarkən”,	s.5.
32	 İbrahimli,	Azəbaycan Siyasi Mühacirəti, s.	163.
33	 İbrahimli,	Azəbaycan Siyasi Mühacirəti,	s.	170.	
34	 İbrahimli,	Azəbaycan Siyasi Mühacirəti, s.170.
35 Kafkasya Evi	 projesi	 ve	Kafkasya’nın	 bağımsızlık	mücadelesi	 veren	 halklarına	 destek	 verilmesi	 hususu	

Azerbaycan	Halk	Cephesinin	Ocak	1992’de	kabul	ettiği	programında	da	yer	almıştır.	Rusya’nın	egemenlik	
çabalarına	 karşı	Kafkasya’nın	 bütün	 halklarının	 dayanışmasını	 ve	Azerbaycan	 için	 aynı	 zamanda	Rusya	
ile		sınıra	tampon	bölge	oluşturma	anlamına	gelen	Kafkasya Evi	projesinin	gerçekleştirilmesi	için	dönemin	

Başkanı Ebülfez Elçibey’in iktidardan düşmesi ve Rusya’nın Kafkasya ülkelerine 
yaptığı baskı ışığında “Kafkasya Evi” projesi gündemden düşmüştür. Yine bu 
dönemde küçük bir Çeçen grubunun Karabağ savaşında Azerbaycan’a destek 
verdiği bilinmektedir.36

1994–1996 döneminde süren Rus-Çeçen savaşı ile Azerbaycan ve Rusya ara-
sındaki ilişkilerde bu konu yeniden alevlenmişti. Bu dönemde Azerbaycan sa-
vaştan zarar gören Çeçen göçmenlerin sığındığı ülkelerden biri olmuştur. Bu 
savaş boyunca Rusya Çeçenlerin Azerbaycan tarafından desteklendiğini iddia 
etmiştir. Ancak hem insani, hem de tarihi bağlar nedeniyle Çeçen göçmenlerin 
Azerbaycan’a sığınmasına fırsat veren Haydar Aliyev yönetimi Rusya’ya karşı sa-
vaşanlar için geçiş ülkesi olduğu ve bu savaşa destek verdiğine ilişkin iddiaları 
kesin bir dille reddetmiştir. Rusya’nın bu iddiası o dönemde ihracatının yüzde 
70’ni bu ülkeye yapan Azerbaycan’a 3 yıl süren tek taraflı ve ilan edilmemiş eko-
nomik ambargo uygulanması ile sonuçlanmıştır.37 

Birinci Rus-Çeçen Savaşı Rusya-Azerbaycan sınırının güvenliği konusunda 
Moskova’nın duyarlılığını daha da artırmıştır. Azerbaycan yönetimi, Rusya’nın bu 
duyarlılığına önem vermiş; bu tutumunu Bakü’yü sık-sık ziyaret eden Rus yetki-
lileri ile görüşmelerinde dile getirmiştir. Devlet Başkanı Haydar Aliyev yönetimi, 
Rusya Sınır Kuvvetleri Komutanı Nikolayev’in Şubat 1996’da gerçekleştirdiği zi-
yaret sırasında, iki ülke sınırlarının ortak teftişi konusunda anlaşma imzalamış ve 
Aliyev anlaşmanın imzalanmasının ardından yapılan basın toplantısında yaptığı 
açıklamada “Azerbaycan’ın Rusya’yla sınırlarının iyi korunması ve bu sınırların 
ülkelerimiz arasında işbirliğinin güçlenmesine hizmet etmesinde yarar gördü-
ğünü, ülkesinin bu sınırlardan Rusya’yı tehdit edebilecek gelişmeleri önlemeye 
gayret edeceğini, sınırların güvenliği ve Rusya’ya yabancı gücün girmemesi için 
gerekli önlemi alacaklarını” söylemiştir.38 

31 Ağustos 1996’da Rusya ile Çeçenistan arasında imzalanan Hasavyurt Anlaş-
ması ile Azerbaycan ve Rusya arasında ilişkilerde Çeçenistan sorunu gündem-
den çıkmış, esasen bu sorundan kaynaklanan Rusya’nın tek taraflı ekonomik 
ambargosu aşamalı olarak kaldırılmıştır. Savaşın taraflar arasında geçici de olsa 
bir barışla sonuçlanmasından sonra Azerbaycan yönetiminin Çeçenistan cum-
huriyeti ile ilişkilerinde bir yumuşama yaşanmış ve bu çerçevede 1999 yılının 

Azerbaycan,	Gürcistan	 ve	Çeçenistan	 yönetimleri	 istekli	 olurken	 Ermenistan	 bu	 öneriye	 yanaşmamıştır.	
Hatta,	Sayın	Elçibey	kendileriyle	2	Ekim	1999’da	Bakü’de	yaptığımız	görüşme	sırasında	Ekim	1992’deki	
Moskova	 ziyareti	 sırasında	Yeltsin’e	Çeçenistan	 sorununun	 çözümünde	 	 arabuluculuk	 yapma	 önerisinde	
bulunduğunu,	 fakat	 bu	önerinin	kabul	 edilmediğini	 belirtmiştir.	Nazim	Cafersoy,	 “Bağımsızlğın	Onuncu	
Yılında	Azerbaycan-Rusya	 İlişkileri”,	Avrasya Dosyası: Azerbaycan Özel,	 İlkbahar	2001,	Cilt	7,	Sayı	1,		
s.308,	79.	dipnot.						

36 Sergey	Markedonov,	“Azerbaydjan:	«Bez	Druzey	i	Bez	Vraqov»”, Rossiya v Qlobalnoy Politike (“Azer-
baycan:	Dostsuz	ve	Düşmensiz”,	Global Politikada Rusya),	Temmuz-Ağustos	2007,	Sayı	4, http://www.
globalaffairs.ru/number/n_9226	(	Erişim	Tarihi		11	Şubat	2011).

37	 Hasan	Kuluyev,	“Rusya’nın	Azerbaycan	Stratejisi”,	Avrasya Dosyası: Azerbaycan Özel,	İlkbahar	2001,	Cilt	
7,	Sayı	1,		s.	202.	

38	 Kuluyev,	“Rusya’nın	Azerbaycan	Stratejisi”,	s.	201.
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yazında Bakü’de bir temsilcilik açılmıştır.39 Dönemin Çeçenistan Cumhurbaşkanı 
Aslan Maşadov İslam ülkeleriyle ilişkileri yürütecek bu temsilcilik görevine ise 
Zelimhan Yandarbiyev’i atamıştır.         

Ağustos 1999’daki Dağıstan olayları ve ardından Rusya’nın uluslararası terörizm-
le mücadele gerekçesini kullanarak Çeçenistan’a müdahale etmesi ile Rusya-
Azerbaycan ilişkilerinde Kuzey Kafkasya boyutu yeniden gündeme gelmiştir. Bu 
dönemde, Rusya, bir yandan Azerbaycan’dan “uluslararası terörizmle mücadele-
ye” destek isterken, öte yandan Azerbaycan’ı Çeçenlere destek verdiği gerekçesi 
ile suçlamıştır. Rusya yetkilileri “Çeçen mücahitlere silah ve askeri malzeme des-
teyi verdiği, Çeçen savaşçılar için geçiş sağladığı ve hatta askeri eğitim imkânı 
verdiği” iddiaları ile Azerbaycan üzerinde baskı kurmaya çalışmıştır. Rusya’nın 
Azerbaycan’a ikili ilişkiler yanısıra, BDT üzerinden de yapmaya çalıştığı bu suçla-
ma ve baskılar söylemden öteye geçmiş ve bir Rus askeri uçağı, 1 Ekim 1999’da 
Azerbaycan’ın kuzeyindeki Zakatala rayon’unun Gımır köyünü bombalamıştır.40 
Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Anatoli Kornukov olayı yalanla-
mıştır.41 Fakat Rusya’nın Azerbaycan Büyükelçisi Aleksandr Blohin konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada “bombayı kaybettiklerini” belirtmiş, “bu nasıl olur?” sorusuna 
cevaben “ABD’nin de Makedonya’da bomba kaybettiğini” hatırlatmıştır.42 

Kuzey Kafkasya’daki gelişmeler ülke bazında Rusya’nın Azerbaycan’a yönelik 
baskılarını artırırken, bu baskılar Rusya’da yaşayan ve çalışan, sayıları Azerbay-
can resmi rakamlarına göre 800 bin, gayrıresmî tahminlere göre ise 1,5-2 milyon 
arasında değişen Azerbaycanlılara da yansımıştır.43 Rusya yöneticileri 31 Ağus-
tos 1999’dan itibaren Moskova’da gerçekleştirilen patlamalar ve Rusya’nın bazı 
kentlerindeki terör eylemlerinin ardından güvenlik gerekçesi ile alınan önlemler 
çerçevesinde, özellikle “çernıe’lere” karşı ciddi önlemler almış, bunlar görüldük-
leri an polis tarafından kontrol edilmiş, bazen gözaltına alınmış, sık-sık sınır dışı 
edilmişlerdir.44 Bu baskılar, Azerbaycan basınında sık sık dile getirilmiş, hatta bu 
eylemlerin ölümlerle sonuçlandığına ilişkin haberler yer almıştır. Bu haberler-
de 1997-1999 döneminde içinde Rusya’da bulunan Azerbaycanlılardan yakla-
şık 600’ünün öldürüldüğü, yaşadıkları evlere saldırılar yapıldığı, günlerce polis 
karakollarında tutuldukları ve paralarının alındığı ifade edilmiştir.45 Rusya’da 
Azerbaycanlılara karşı yapılan bu baskılar karşısında Azerbaycan parlamentosu 
5 Ekim 1999’da yaptığı açıklamada, “etnik köken itibariyle Azerbaycanlı olanla-
rın haklarının ihlal edilmesini kesin biçimde kınamış ve Avrupa Konseyi üyesi 

39	 Markedonov,	“Azerbaydjan:	«Bez	Druzey	i	Bez	Vraqov»”,
40 www.interfax.ru.	2	Ekim	1999.
41 www .kavkaz.org.	2	Ekim	1999.
42	 “Rusya	Azerbaycan’ı	Bombaladı”,		Azadlıq,			02-04.	Ekim	1999.
43 Yeni Müsavat,	17	Eylül	1999.
44	 Çernıe	(“Siyah”	veya	“esmer”	diye	tercüme	edilebilir.)		Rusya’da	Kafkasyalılara	fizik	görünüşleri	nedeniyle	

verilen,	bir	az	da	hakaret	 içeren	genel	bir	nitelendirmedir.	Çeçenistan	olayları	nedeniyle	bu	nitelendirme	
daha	 çok	Müslüman	Çeçenler	 ve	Azerbaycanlılar	 için	 kullanılmaya	başlanmıştır.	 1996	yılında	Rusya’da	
yapılan	bir	kamuoyu	araştırmasında	Rusya’da	sevilmeyen	milletler	içerisinde	Çeçenler	birinci	sırayı	alırken	
onları	Azerbaycanlılar	takip	etmiştir.	Kaynak.	Azer	Mursaliyev,	“Politika	Rossii	na	Kavkaze”	(	Rusya`nın	
Kafkasya	Politikası),		III ERA, 1996,		Bakü,		No.	1,		s.	15.		

45	 “200	Nolu	Yük”	,	Yeni Müsavat,	17	Eylül	1999.

Rusya’nın “insanların etnik kökeni nedeniyle haklarının ihlal edilemeyeceğine”  
ilişkin uluslararası norma uyması gerektiğini belirtmiştir.46 

Azerbaycan’ın Kuzey Kafkasya’daki olaylara resmi tepkisi ise Rusya’yı gücendirecek 
davranışlar içine girmemek şeklinde olmuştur. Devlet Başkanı Haydar Aliyev za-
man zaman yaptığı açıklamalarda Rusya’nın toprak bütünlüğünü destekledikleri-
ni belirtmiş, bölgede ayrılıkçılık ve terörizme karşı olduklarını açıklamıştır. Nitekim 
bu yaklaşım çerçevesinde Temmuz 2000’de Bakü’de Çeçenistan temsilciliği kapa-
tılmış, sınır güvenliği güçlendirilmiş, zaman zaman Rus ve Azerbaycan istihbarat 
servisleri Çeçen savaşçılarına karşı ortak operasyonlar gerçekleştirmiştir. Resmi 
tutumun böyle olmasına karşın, yönetim içinden bazı aykırı sesler de çıkmıştır. 
Örneğin, Ağustos 1999’da Başkan Haydar Aliyev’in Dış Politika Danışmanı Vefa Gu-
luzade, “Çeçenlerin ve Dağıstanlıların mücadelesini ulusal bağımsızlık mücadelesi 
olarak kabul etmek gerekir. Rusya Federasyonu imparatorluk varisi mi, yoksa de-
mokratik bir devlet mi kurmak istediğini belirlemelidir. Eğer ikinci tercihi seçerse, 
Rusya Federasyonu’nun Kafkasya politikasını değiştirmesi gerekir” açıklamasını 
yapmıştır.47 Yine iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) temsilcisi Seyavuş Nev-
ruzov, Rusya’nın Dağıstan’daki bağımsızlık mücadelesini kendisi gibi diğer Kafkas-
ya ülkelerinin de terörizm olarak kabul etmesini amaçladığını ifade etmiştir.48

Rusya’da Azerbaycanlılara yönelik baskılar ve Azerbaycan’a yönelik asılsız suçla-
malara Zakatala’daki bombalama olayı da eklenince bu konuda açıklamalarda 
bulunan muhalif Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Başkan Birinci Yardımcısı Ali 
Kerimov, Kuzey Kafkasya’daki olayların bir amacının da, Azerbaycan’ı bu olayla-
rın içine çekmek olduğunu ve Rusya tarafının Avar ve Lezgi bölücülerini silahlan-
dırmasının da bu planın bir parçası olduğunu ifade etmiştir.49 Ayrıca, muhalefet, 
iktidardan daha radikal önlemler almayı talep etmiş, askeri kuvvetleri alarma ge-
çirmeyi önermiş, bazı muhalefet temsilcileri Azerbaycan’ın Gebele bölgesinde 
bulunan ve o zaman yasal statüsü belli olmayan Rus askeri radar üssünde bulu-
nan Rus ordusu askerlerinin çıkarılması ve üssün kapatılmasının parlamentoda 
görüşülmesini istemiştir.50  

46 İnterfax, 	6	Ekim	1999’dan	aktaran		www.kavkaz.org/news.
47 Azadlıq,	21-23	Ağustos	1999.	(Dağıstan	olayları	karşısında	muhalefette	bulunan	Musavat	Partisi	(MP)	Baş-

kanı	İsa	Kamber,	Kuzey	Kafkasya’daki	olayların	Rusya’nın	sorunu	olduğunu	ve	bunun	merkez	ile	federas-
yon	arasında	yanlış	 ilişkilerin	bir	 sonucu	olduğunu;	Azerbaycan	Halk	Cephesi	Partisi	 (AHCP)	dış	 ilişki-
lerden	sorumlu	Genel	Başkan	Yardımcısı	Asım	Mollazade,	Rusya’nın	Güney	Kafkasya	Cumhuriyetleri	ile	
ilişkilerinde	askeri	çıkarlara	ağırlık	vermesinin	kendisine	de	zarar	verdiğini;	Azerbaycan	Milli	İstiklal	Partisi	
(AMİP)	Başkanı	Etibar	Hüsenli	(eski	soyadı	Memedov’dur),	Dağıstan’daki	çatışmanın	büyümesi	durumun-
da	dolaylı	olarak	Azerbaycan’ın	ekonomik	ve	politik	olarak	etkileneceğini;	Azerbaycan	Sosyal	Demokrat	
Partisi	 (ASDP)	Başkanı	Zerdüşt	Alizade,	olayları	Dağıstan’daki	 sosyo-ekonomik	kriz	 ile	 ilişkilendirerek	
krizin	temel	sorumlusu	olarak	Rusya’nın	yanlış	politikası	olduğu	yolunda	açıklamada	bulunmuştur	(Azadlıq, 
10	Ağustos	1999).	Muhalefetin	önemli	bir	kısmının	birleştiği	Demokratik	Kongre	Kurumu	adına	bir	açık-
lama	yapan	İsa	Gamber	de,	Dağıstan’daki	olaylardan	rahatsız	olduklarını	ve	bölgedeki	Rus	silahlı	gücünün	
arttığını	belirtmiştir.	(Bkz.	Azadlıq,	19	Ağustos	1999).

48 525-ci Gazete,	15	Eylül	1999.
49 Azadlıq	radyosunun	Rusça	servisinden	aktaran		www.kavkaz.org/news	oktober/news	07_10	html	(Erişim	

Tarihi	1	Kasım	2011)
50	 Gebele’de	bulunan	askeri	radar	üssü	yaklaşık	1400	Rus	askerinin	bulunduğu	askeri	tesistir.	Bu	üssün	eski	

SSCB	ve	şimdiki	Rusya’nın	“Ortadoğu’daki	kulağı”		olduğu	iddia	edilmektedir.			2012	yılı	sonunda	bu	üssün	
varlığına	son	verilmiştir.	 
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Rusya’nın Çeçenistan’daki askeri başarıları, Azerbaycan’ın Çeçenistan’a yardım 
iddialarını kesin dille ret etmesi, Rusya’nın eski SSCB mekânındaki ülkelerle BDT 
çerçevesinde ilişkilerini geliştirme girişimleri ve Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in 
bu girişimlere genelde olumlu baktığını sık sık dile getirmesi sonucu Kuzey Kaf-
kasya olayları nedeniyle iki ülke arasında artan gerginlik azalmaya başlamıştır. Bu 
kapsamda Azerbaycan yönetiminin Ekim 2002’deki Nord-Ost ve Eylül 2004’teki 
Beslan’daki terör eylemlerini sert biçimde kınaması Kuzey Kafkasya’nın ilişkilerdeki 
olumsuz işlevini minimize etmiştir. Yine de Rusya Azerbaycan’ın Kuzey Kafkasya’ya 
ekonomik ve kültürel ilgi göstermesine pek istekli olmamıştır. Ancak bölgede is-
tikrasızlığın nedenleri arasında sosyo-ekonomik sorunların öncelik teşkil etmesi ve 
Rusya’nın bu sorunu çözmedeki artan çabaları 2010 yılından itibaren Kremlin yö-
netiminin Azerbaycan”la ilişkilerde bu konuya önemli işbirliği alanı kimi bakmasına 
imkân tanımıştır. Nitekim Eylül 2010’da Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev’in 
Bakü seferinde bu konu gündeme gelmiş, sonrasında Azerbaycan doğal gazının 
Kuzey Kafkasya’ya verilmesi için anlaşma imzalamıştır. Rusya yönetimin bölgeyi 
kalkındırmada istikametindeki bu anlayışının Azerbaycan sermayesinin bölgeye 
girişi konusunda yeni imkânlar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Sonuç 

Rusya’nın güneyde Azerbaycan ve Gürcistan, batıda Karadeniz ve Azak, doğu-
sunda ise Hazar denizi ile sınırı olan Kuzey Kafkasya, etnik ve dini heterojenliğin 
en yoğun şekilde kendini gösterdiği bölgedir. Bu coğrafya Rusya’da devlet me-
murlarının yolsuzluk oranlarının en yüksek olduğu, otoriter yönetim anlayışının 
en sert şekilde uygulandığı ve güvenlik sorununun en yoğun şekilde mevcut ol-
duğu, bu bağlamda merkezi ve yerel idari ile güvenlik güçlerine karşı fiili savaşın 
yaşandığı en sıcak noktadır. Bu haliyle Kuzey Kafkasya Rusya için ciddi güvenlik 
ve sosyal-ekonomik sorunların mevcut olduğu bölge konumundadır. “Rusya’nın 
Filistini” gibi nitelendirilen bu bölgede durumun yakın dönemde normalleşmesi 
ihtimali ise düşük gözükmektedir. 

Kuzey Kafkasya Rusya’nın geri kalanı ile Azerbaycan arasında tampon bölge 
olması bakımından stratejik öneme haizdir. Tarihsel bağlamda, Kuzey Kafkasya 
bölgesi Rusya’nın denetimine girene kadar esasen Azerbaycan’da kurulan dev-
letlerin siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel etkisi altında kalmıştır. Rus egemen-
liği ile bu etki ciddi biçimde marjinalleşse de, Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya za-
man zaman Rus egemenliğine karşı ortak direniş göstermişler. 

1991 yılında SSCB’nin çöküşü Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasının yanı 
sıra, Kuzey Kafkasya’da bağımsızlık arayışlarını gündeme getirmiştir. Rusya’nın 
özellikle, Çeçenistan’ın bağımsızlık çabalarının askeri yöntemlerle engellemesi 
Kuzey Kafkasya’yı yeni dönemde Rusya-Azerbaycan ilişkilerinde önemli sorun 
alanlarından birini dönüştürmüştür. Esasen ilişkileri bozucu karakteri ile öne çı-
kan Kuzey Kafkasya etkeninin merkezinde Çeçenistan olmuştur. Rusya’nın hem 
bu savaş, hem de kendi yayılmacı amaçları çerçevesinde Kuzey Kafkasya etkeni-
ni Azerbaycan karşı baskı aracı gibi kullanmıştır. 

Mevcut koşullar, Kuzey Kafkasya etkeninin uzun süre daha Rusya-Azerbaycan 
ilişkilerindeki önemli etkenlerden biri olacağını ortaya koymaktadır. Kuzey Kaf-
kasya faktörü ikili ilişkilerde çeşitli jeopolitik, güvenlik, jeoekonomik ve jeokül-
türel etkiler yaratmaktadır.  Sonuç olarak,  Kuzey Kafkasya tarihsel olarak Rusya-
Azerbaycan ilişkilerinde etkin unsurlardan biri olarak varlığını sürdürmüştür ve 
mevcut koşullar bu ilişkilerin yeni jeopolitik, güvenlik, jeoekonomik ve jeokültü-
rel boyutlar eklenerek devam edeceğini göstermektedir.    
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 Arş. Gör. Tekin Aycan TAŞCI*

İNGUŞ – OSET ÇATIŞMASI TARİHİNDE 
RUSYA’NIN ROLÜ

Ruslar, merkezi Kuzey Kafkasya’ya hakim oldukları XVIII. yüzyıldan itibaren böl-
geyi kendi devlet sistemlerine adapte etmek için pek çok idari yapılanma mo-
deli uygulamışlardır. Fakat belirledikleri politikalarda sıklıkla bölgedeki etnik ve 
siyasi durumu göz ardı etmeleri, yerel halklar arasında günümüze kadar uzanan 
çok sayıda anlaşmazlığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu anlaşmazlıklar-
dan bir tanesi bugün Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşetya ve Kuzey Osetya - 
Alanya özerk cumhuriyetleri arasında yaşanmaktadır. 1992 sonbaharında silahlı 
çatışmaya dönüşen anlaşmazlık, İnguşetya’nın Kuzey Osetya’ya bağlı Prigorod 
bölgesi, Mozdok koridoru ve Vladikavkaz şehrinin bir kısmı (Terek nehrinin sağ 
tarafı) üzerinde hak iddia etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu toprakların tarihi 
ve hukuki olarak esasen kime ait olduğu ve bugün kimin idaresi altında bulun-
ması gerektiği meselesi, tartışmanın merkezindedir. Söz konusu çalışma İnguş 
– Oset çatışmasının ortaya çıkış sebebinde Rus idari politikalarının rolünü ince-
lemektedir. 

Anahtar kelimeler: İnguş, Oset, Rus yönetimi, Toprak anlaşmazlığı, Etnik çatış-
ma, 1944 Sürgünü, 1957 Affı

Giriş

XVI. yüzyıldan itibaren Kuzey Kafkasya’da otoritesi artmaya başlayan Rus 
Çarlığı’nın bu bölgedeki yayılma faaliyetleri özellikle I. Petro döneminden son-
ra hız kazanmıştır. Bölgenin tamamen Rus hakimiyetine girişinde 1774 Küçük 
Kaynarca antlaşması oldukça önemli rol oynamıştır. Bu antlaşmayla Kuzey 
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Kafkasya’da Osmanlı engelini bertaraf eden Rusya, bölgedeki yerel halklardan 
olan İnguş ve Osetler üzerinde daha serbest politikalar yürütme imkanı elde 
etmiştir. Aynı dönemde söz konusu halkların Rusya’ya ihtiyaç ve bağımlılıkları-
nın artmasını iyi değerlendiren Çarlık yönetimi şahsi güvenliği temelinde onları 
Küçük Kabartay düzlüklerine iskan etmeye başlamış ve güvenirliliklerine göre 
her biri üzerinde farklı politikalar yürütmeyi tercih etmiştir.  İnguş ve Osetler 
arasındaki etnik anlaşmazlıkların ve toprak ihtilaflarının temeli de bu dönemde 
atılmıştır. Paralel şekilde Rus hakimiyetine giren bu iki halkın Rus kolonizasyonu 
sürecinde kaderleri birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Gerek Ruslarla ilişkilerde, 
gerekse devlet sistemi içerisinde sosyo-ekonomik gelişimler açısından birbirin-
den hızla farklılaşmaya başlayan iki toplum arasında zamanla nifak tohumları 
ekilmiştir. Buna Rusya’nın idari uygulamaları da eklenince günümüze kadar çö-
züme kavuşturulamayan İnguş – Oset anlaşmazlığı olgunlaşmaya başlamıştır. 

Buradan yola çıkarak İnguş – Oset çatışmasının temelinde yatan sebepleri iyi 
anlayabilmek için bu çalışmada XVIII. yüzyıl öncesi ve sonrasındaki tarihi geliş-
meler, Rusların bölgedeki halklara yönelik politikaları ve aldıkları idari kararlar 
incelenmektedir. Konuyla ilgili Türkçe eserler kısıtlıdır. Fakat çok sayıda Rusça 
kaynak ve kaynakçalara ulaşmak mümkündür. Bu makalede çağdaş Türkçe ve 
Rusça eserlerin yanı sıra XIX. yüzyıla ait Rusça kaynaklardan da faydalanılmıştır.  

Oset ve İnguşların Etnik Kökeni

Osetler, Orta Kafkasların dağlık kesimleri ile kuzey düzlüklerinde yaşamakta olup, 
kendilerine “İron” adını vermektedirler. Osetlerin büyük çoğunluğu Ortodoks Hı-
ristiyan olup, bir kısmı da Sünni Müslüman’dır. Dilleri İran kökenlidir. Osetlerin 
kökeniyle ilgili olarak, bazı tarihçiler onların İranlılardan, bazıları ise Alanlardan 
geldiğini iddia etmektedirler. Ancak bir diğer görüşe göre, İran kökenli çeşitli 
kabilelerle Kafkas yerli halklarının karışımı neticesinde Oset halkı oluşmuştur.1

İnguşlar, “Vaynah” adı verilen gruba mensup olup, Çeçen ve Tuşlar’la akrabadırlar. 
İnguşlar kendilerine “Galgay” demektedirler.2  “İnguş” ismi, Çarlık döneminde adı 
“Tarsk” olarak değiştirilen ve İnguş yerleşim birimi olan “Anguşt” köyünden gel-
mektedir.3 İnguşların, dolayısıyla Çeçenlerin, etnik kökeni konusu henüz kesin ola-
rak bilinmemektedir. Anadolu’dan – Urartululardan – geldikleri iddia edilse de bu 
görüş kesin ispatlanmış değildir. Ancak bilinen bir gerçek, tarih içerisinde komşu 
Kafkas kavimlerinin ve dışarıdan gelen göçlerin etkisi altında kalmışlardır.4 

Rus Kolonizasyonu ve İnguş – Oset İlişkileri

Oset – İnguş ilişkileri tarihinin göreceli başlangıcı XVIII. yüzyıldır. Buna dayanak 
oluşturan en önemli unsur, bu yüzyıldan itibaren İnguş ve Osetlerin eş zamanlı 

1	 Tavkul,	Ufuk,	(2009),	Kafkasya Gerçeği,	İstanbul,	Selenge	yay.,	s.	161,	168,	169.
2	 Tavkul,	Ufuk,	(2009),	s.	168,	169,	170.
3	 Tuğul,	Seyit,	(2011),	Kafkasya – Volga – Ural – Sibirya – Halkları,	İstanbul,	Nas	Ajans	yay.,	s.	164.
4	 Tavkul,	Ufuk,	(2009),	s.	170-171.

şekilde Rus çıkar alanına girmesi sonucu Rus kaynaklarının iki toplum hakkında 
kesintisiz ve doğrudan bilgi aktarmaya başlamasıdır.5 

XVIII. yüzyılın ortalarında İnguş ve Osetlere ait siyasi bir bütünlükten söz etmek 
zordur. Çünkü bu yüzyılda iki toplum birbirinden bağımsız topluluklardan, kabi-
lelerden oluşmaktadır.6 Tagaur, Kurtat, Digor topluluklarının “Oset” genel ismiyle; 
Galgay, Galşev, İnguş, Tsorin topluluklarının “İnguş” genel ismiyle tanımlanabil-
mesi için belli bir zaman diliminin daha geçmesi gerekmiştir.7

XVIII. yüzyılın ilk yarısında İnguş ve Osetlerin komşu oldukları Kuzey Kafkasya düz-
lüklerinin Küçük Kabartaylara ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, aynı yüzyılın orta-
larından itibaren Kabartaylar bölgeyi terk etmeye başlamışlardır.8 Kabartaylar, 1730 
– 1740’lı yıllarda İnguş dağlarına, 1760 – 1770’li yıllarda ise Oset dağlarına komşu 
bölgelerden kuzey ve kuzeybatıya; Kabartay ana topraklarına doğru göç etmişler-
dir. Onların boşalttıkları düzlüklerde Terek nehrinin sağ tarafına İnguşlar, sol tarafına 
Osetler Kafkas dağlarından inerek yerleşmeye başlamışlardır.9 (Bkz. Harita 1)

HARİTA 1: 1740 – 1780 İnguş ve Oset Göç Hareketleri ve Yerleşimleri 10

5	 Tsutsiyev,	A.A.,	 (1998),	Osetino-inguşskiy konflikt (1992 – …): ego predıstoriya i faktorı razvitiya. İs-
toriko-sotsiologiçeskiy oçerk.,	Moskva,	ROSSPEN,	s.	7.	

6	 Tsutsiyev,	A.A.,	 (1998),	 s.	 9.	Ayrıca	 İ.	Blaramberg’in	XIX.	yüzyılda	Kuzey	Kafkasya’daki	yerel	 halklar	
arasında	yaşanan	çatışmaların	niteliği	ve	o	halkların	siyasi	yönetim	şekilleri	hakkında	verdiği	bilgiler	bu	
görüşü	desteklemektedir.	Bkz:	Blaramberg,	İogann,	(1992),	Kavkazskaya rukopis,	Stavropol,	Staropolskoe	
knijnoye	izdateltsvo,	s.	26,	165.

7	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	10.
8	 Bliyev,	M.M.,	(1984),	Russko-osetinskie otnoşeniya v XVIII veke. Sbornik dokumentov v 2-h t.(1764 – 1784 

гг.),	Orconikidze,	İR,	Tom	2,	s.	318	–	319;	Berozov,	B.	P.,	(1980),	Pereselenie osetin s gor na ploskost (XVIII 
– XX vv.),	Orconikidze,	İR,	s.	27,	29;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.12.;	Volkova,	Natalya	Georgiyevna.,	(1974),	
Etniçeskiy sostav naseleniya Severnogo Kavkaza v XVIII – naçale XX veka,	Moskova,	izd.	Nauka,	s.	44-45,	
51,	53,	54.

9	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	15;	Volkova,	N.G.	(1974),	s.	55,	56,	64,	113-115,	117,	125,	142,	145.	Bu	arada	
Vaynahların	(İnguş),	XV.	yüzyılın	 ikinci	yarısından	itibaren	1730-1735’lere	kadar	Gizeldon	ve	Terek	ne-
hirleri	arasındaki	bölgede	yaşadıkları	da	ileri	sürülmektedir.	Bkz:	Volkova,	N.	G.,	(1974),	s.	125.

10	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	190.



397396

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

Kabartay beyleri, boşalttıkları Kuzey Kafkasya düzlükleri üzerindeki 
hâkimiyetlerini sürdürme konusunda ısrarcı olmuşlar ve buralara kendilerinden 
sonra yerleşmeye başlayan halklar üzerine sık sık akınlar düzenleyerek vergi ta-
lep etmişlerdir.11 Nitekim merkezi Kafkas dağlarının eteklerindeki düzlükler ge-
nel anlamda XVIII. yüzyılın ortalarına kadar Küçük Kabartay beyleri tarafından 
kontrol edilmiştir. “Kabak” adı verilen Küçük Kabartay topluluklarının Oset dağ-
larına komşu düzlüklerdeki (Terek nehrinin orta ve aşağı kısımlarında) varlığının 
tam anlamıyla son bulması, ancak 1790’lardan sonra gerçekleşmiştir.12

XVIII. yüzyılda İnguş ve Oset toplumları, Kabartay beylerinin günden güne artan 
baskılarına ve yaşadıkları ekonomik sıkıntılara karşı bir dış desteğe ihtiyaç duy-
muşlardır. Bu sebeple XVIII. yüzyılın ikinci yarısında bazı İnguş ve Oset toplumları 
Rusya’nın egemenliği altına girmek için resmi taleplerde bulunmaya başlamış-
lardır.13 Buna paralel olarak aynı dönemde Rusya’nın, Güney Kafkasya’ya ulaşımı 
sağlayan “Gürcü Askeri Yolu”na ve Daryal geçidine ilgisi artmıştır.14 Böylece İnguş 
ve Osetler ile Rusya arasında karşılıklı çıkarlara dayalı ittifak ilişkileri gelişmiş ve 
iki toplum üzerinde Rus kolonizasyon süreci eş zamanlı olarak başlamıştır.15  

İnguş ve Osetler ile kurduğu yakın ilişkileri iyi değerlendiren Ruslar, “onları koru-
mak amacıyla” 1763’te Mozdok kalesini inşa etmiş ve kalenin güvenliği için onun 
etrafına Hıristiyanlaşmış İnguş, Oset, Kabartaylar ile birlikte Rus Kazaklarını yer-
leştirmiştir.16 Mozdok kalesinin inşası, söz konusu toplumlar üzerinde Rusya’nın 
siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda etkisini güçlendirmiştir.17 

Osmanlı Devleti ve Rusya arasında 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca ant-
laşması, Kuzey Kafkasya tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Öyle ki bu 
antlaşma, Rusya’nın Kabartaylar ve diğer Kuzey Kafkasya yerli halkları üzerinde 
serbest politikalar yürütmesini engelleyen 1739 Belgrad antlaşmasının yüküm-
lülüklerini ortadan kaldırmıştır. Artık Rusya’nın Kuzey Kafkasya halklarına müda-
halesi karşısında Osmanlı Devletinin etkisini zorlaşmıştır.18

Rusya açısından, İnguş ve Oset halklarının yaşadıkları topraklar özellikle 1783 
yılından itibaren oldukça önemli hale gelmiştir. Bu tarihte imzalanan Georgi-
yevsk antlaşmasıyla Kartli – Kaheti Çarlığı Rus himayesine girmiş, böylece Daryal 

11	 Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.	20;  Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	15;	Volkova,	N.	G.,	(1974),	s.	115.
12	 Berozov,	B.	P.,	 (1980),	 s.	27-32;	Volkova,	N.G.,	 (1974),	  s.54,55,64. Ayrıca	 İ.	Blaramberg,	1804	yılında	

Küçük	Kabartay’daki	Kabartay	nüfusunu	15	bin	aile	olarak	belirtmektedir. Kabartayların	kuzeye	göçleri	
neticesinde	bu	sayı	1810	–	1812	yıllar	arasında	6	bin	aileye	kadar	inmiştir.	Bkz:	Blaramberg,	İogann,	(1992),	
s.	129.

13	 Bliyev,	M.M.,	(1961),	Osetinskoe posolstvo v Peterburge 1749 – 1752 g.g.,	Orconikidze,	Severo-osetinskoe	
knijnoe	izdatelstvo,	s.	60;	Bliyev,	M.M.,	(1976),	Russko-osetinskie otnasheniya v XVIII veke. Sbornik do-
kumentov v 2-h t. (1742 - 1762),	Tom	1,	İR,	Orconikidze,	s.	9-10;	Bronevskiy,	Semen,	(1823),	Noveyşiye 
geografiçeskiye i istoriçeskiye izvestiya o Kavkaze,	Moskva,	Çast	2,	s.	165-166.

14	 Gürcü	Askeri	 yolunun	 Rusya	 için	 önemi	 hakkında	 bkz:	 Berozov,	 B.	 P.,	 (1980),	 s.30;	 Danilevskiy,	 N.	
(sostavitel),	(1846),	Kavkaz i ego gorskiye jiteli v nıneşnem ix polojeniye,	Moskva,	s.	18-19.

15	 Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.44-45;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.15.	
16	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.12.
17	 Ayrıntılı	bilgi	için	bkz:	Volkova,	N.	G.,	(1974),	s.	138-139.
18	 Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.	46-48.

geçidinin ve tüm Mozdok – Daryal – Gürcistan hattının stratejik önemi Rusya 
için daha da artmıştır. Bu durum, Rusya ile İnguşlar ve Osetler arasındaki iliş-
kilerin gelişimine hız kazandırmıştır. Gürcü Askeri yolunun ve Daryal geçidinin 
güvenliği için 1784 yılında Rusya tarafından Vladikavkaz kalesi inşa edilmiştir. 
Vladikavkaz kalesinin inşası İnguş – Oset toplumları üzerinde Rus kolonizasyon 
sürecinin ikinci etabını oluşturmuştur. Bu tarihten sonra Rusya, bu iki halkı doğ-
rudan kendi idari sistemine uydurma yönünde siyaset başlatmıştır. Ayrıca Terek 
– Kambileyevka nehirleri arasındaki topraklara, Terek boyunca Balta, Lars ve Dar-
yal geçitlerine yeni istihkamların oluşturulmasına karar vermiştir. Çok geçmeden 
Grigoriopolis, Kambileyevka ve Yelizavet kaleleri kurulmuştur.19 

1784 yılında kurulan Vladikavkaz kalesi ve çevresinin güvenliği için Rusya’nın İn-
guşlara ağırlık verdiği gözükmektedir. Bunun sonucu olarak 1784 – 1803 yılları 
arası dönemde Zaur dahil Vladikavkaz çevresinde İnguş nüfusu egemen hale 
gelmiştir. Ancak, XIX. yüzyılın başlarından itibaren bu durum Osetler lehine de-
ğişmeye başlamıştır. 1801 yılında Gürcistan’ın Rusya’ya ilhakı, Gürcü Askeri yo-
lunun güvenliği konusunu Petersburg’un bölgeye yönelik politikalarında temel 
belirleyici unsur haline getirmiştir. Bu noktada bölgede görevli Rus komutanlar 
tarafından özellikle Oset-Tagaurların desteğinin kazanılması, söz konusu yolun 
güvenliği için olmazsa olmaz şart olarak görülmüştür. Böylece XVIII. yüzyılın son-
larına doğru Rus – Oset ilişkilerinin merkezi, Alagir ve Kurtat geçitlerinden Taga-
ur bölgesine kaymıştır. 1803 yılı itibarıyla Terek ile Kambileyevka nehirleri ara-
sındaki topraklarda Oset yerleşimleri Rus eliyle çoğaltılmıştır. 1830 yılına doğru 
Tagaur’da ve Daryal geçidinde güçlü nüfuza sahip Oset-Tagaur kökenli Dudarov 
ailesi ile Rus komutanlar arasındaki ilişkiler stratejik boyut kazanmıştır.20  

1810 yılında Rus yönetimi ile İnguşlar arasında bir antlaşma imzalamış ve Terek’in 
sağ tarafının İnguşların yönetiminde olduğu kabul edilmiştir.21 Böylece bu tarihe ka-
dar yerleşmiş oldukları topraklar üzerindeki hakimiyetleri Rusya tarafından resmen 
tanınmıştır. Bu arada dağlardan düzlüklere doğru hızlanan Oset göçleri, özellikle 
1816 yılında Yermolov’un bölgede Çar naibi olarak göreve başlamasıyla daha orga-
nize ve toplu hal almıştır. Öyle ki onun 1822 tarihli emriyle Gizeldon, Ardon, Fiagdon, 
Suadag, Ursdon ve Terek kıyılarında yeni Oset köyleri ortaya çıkmıştır. Yermolov dö-
neminde Terek’in sol kıyısındaki düzlüklere Digor, Alagir, Kurtat ve Tagaur adlı dört 
Oset toplumu iskân ettirilmiş, böylece çeşitli Oset toplumları bir araya getirilerek on-
ların sosyo-politik bir bütünlük oluşturmaları sağlanmıştır.22

1830’lu yıllar İnguş – Oset meselesinin gelişimi açısından oldukça önemli bir dö-
nemin başlangıcı olmuştur. 1838 – 1859 yılları arasında Şeyh Şamil’e karşı Rusya, 
Oset ve özellikle de İnguş toprakları üzerinde stanitsalar23 kurarak bir güvenlik 
şeridi oluşturmuştur.24 (Bkz: Harita 2)

19	 Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.	71;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	12-13.
20	 Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.	72;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	19-20.
21	 Volkova,	N.G.,	(1974),	s.	161.
22	 Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.	6-7,	84,	88,	107.
23	 Bir	veya	birkaç	Kazak	yerleşim	biriminden	oluşan	büyük	Kazak	köyü,	idari	yerleşim	birimi.	Bkz:	http://

www.vedu.ru/BigEncDic/59600	(Erişim	tarihi:	09.02.2012).
24	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	26-27.



399398

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

HARİTA 2: İnguş-Oset ve Kazak Yerleşim Yerleri 25

Rusya’dan sürekli kendi çıkarlarına uygun politikalar görmeye alışmış ve sürekli bu 
beklentide olan Osetler, ilk başlarda kendi toprakları üzerinde stanitsaların kurul-
masına dostane şekilde yaklaşmışlardır. Buna rağmen Rus Kazakların yerel Kafkas 
halklarına karşı acımasız tavırları kısa zaman sonra Osetlerde huzursuzluk yarat-
mıştır.26 Fakat stanitsalar konusunda en başından beri sıkıntı yaşayan ve buna karşı 
sert tepki gösteren toplum İnguşlar olmuştur. Rusların ve Kazakların İnguşlar üze-
rindeki baskıları, bu toplumda Şamil hareketine eğilimi arttırmış ve onların İslam-
laşmalarını hızlandırmıştır. Böylece İnguşlar ile Osetler arasında dini farklılaşma 
daha belirgin hale gelirken, Rusların İnguşlara bakış açısı da tamamen olumsuz hal 
almıştır. 1840’lardan sonra Rus yönetiminin İnguşlar aleyhine faaliyetleri artmıştır. 

1838 – 1845 yılarında Osetlerin yaşadığı Yekaterinogorod – Vladikavkaz yolu bo-
yunca Zmeysk, Nikolayevsk, Argonsk, Arhansk, Vladikavkaz stanitsaları kurulmuş 
ve Osetler bu bölgelerden güneye, Terek’in sol kıyılarına kaydırılmıştır.27 Ayrıca 
1810 yılından beri İnguşların kullanımında olan Terek – Kambileyevka nehirleri 
arasındaki topraklar büyük ihtimal yine 1830’lu yıllarda devlet arazisine dönüş-
türülmüş ve Kazak yerleşimlerince istila edilen büyük Oset köyü Beslan Tulatovo 
bu topraklara taşınmıştır. Böylece Rus yönetimi tarafından ileride İnguş – Oset 
çatışmasına sebep olacak bir yer ortaya çıkarılmıştır. Aynı şekilde 1830’lu yıllarda 
Vladikavkaz kalesinden güneydoğuya doğru uzanan ve Oset köylerine komşu 
olan Timur ve Totik İnguş köyleri, Nazran bölgesine kaydırılmıştır.28 1845 – 1847 
yıllarında Vladikavkaz’dan Grozni’ye kadar Sunja hattı boyunca Troits, Sleptsov, 
Assinov, Mihaylov stanitsaları kurulmuş, İnguşlar bu topraklardan Malgobek böl-
gesine kaydırılmıştır. 1859 – 1860 yıllarında (Kafkas savaşının sonunda) potansiyel 
tehdit gözüyle bakılan Müslümanlaşmış İnguş halkı yaşadıkları Tarsk vadisi, yukarı 
Sunja ile Kambileyevka bölgesi, Ahki-yurt (1906’dan itibaren Vorontsov-Daşkovsk) 

25	 Tsutsiyev,	Artur,	(2006),	Atlas etnopolitiçeskoy isrorii Kavkaza (1774-2004),	Moskva,	İzdatelstvo	“Yevro-
pa”,	s.	25.

26	 Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.	111.
27	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.27.
28	 Tavkul,	Ufuk,	(2002),	Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya,	İstanbul,	Ötüken,	s.	84.;	Tsutsiyev,	A.A.,	

(1998),		s.33.

ve Assinsk geçidinden (esas olarak Feldmarşal, Nesterovs, Galaşev, Datıh, Alkun sta-
nitsalarından) göç ettirilmiştir. Kafkas savaşı döneminde merkezi Kafkasya’da kuru-
lan Kazak güvenlik şeridi İnguşlara ait tüm dağ eteklerindeki düzlükleri ve dağlık 
bölgelerdeki bazı arazileri istila etmiştir. Sonuç olarak İnguş toprakları dağlık ve 
düzlük alanlar olmak üzere ortadan ikiye bölünmüştür.29 Tüm bu gelişmeler, Rus 
yönetimi ile İnguş halkı arasındaki ilişkileri tamamen bozmuş ve bundan sonra sü-
rekli karşı karşıya gelmelerine sebep olmuştur. 1860’lardan sonra İnguşlar, toprak-
larını geri alabilmek için Rus Kazakları ile mücadeleye başlamışlardır.30

Gelecekteki İnguş – Oset çatışmasına zemin hazırlayan bir diğer unsur da, XIX. 
yüzyılda Rusya’nın bu bölgede hayata geçirdiği idari uygulamalar olmuştur. İlk 
olarak 1836 yılında İnguş ve Oset yerleşimlerinin bulunduğu topraklar “Vladikav-
kaz Okrugu”na bağlanmıştır. 1858 – 1862 yılları arası dönemde bu toprakları içine 
alan “Askeri Oset Okrugu” kurulmuştur. 1862 yılında “Askeri Oset Okrugu”; Askeri 
Oset Okrugu, Askeri İnguş Okrugu ve Sunja’ya bağlı Kazak idari birimine ayrılmış-
tır. 1871 yılında tüm bu okruglar yeniden “Vladikavkaz Okrugu” bünyesinde bir-
leştirilmiş, 1906 – 1907 yılları arasında ise bu idari birimler tekrar birbirlerinden 
koparılmıştır. Bunun ardından Rus yönetimi İnguşlara ait “Nazran İdare Bölgesi”ni 
kurmuştur. Böylece İnguşlar ilk etnik idari bölgelerine sahip olmuşlardır. Artık idari 
sınırların belirlenmesinde etnik yapıların temel alınması prensibi hakim kılınmış ve 
oluşturulan idari yapılar milli devletleri andırır hale gelmiştir. 1910 yılında yapılan 
yeni idari düzenlemeyle de Vladikavkaz bölgesi Osetlere, Nazran bölgesi İnguşlara 
tahsis edilmiştir. Bu durum 1917 Bolşevik devrimine kadar devam etmiştir. Böy-
lece Tagaur, Kurtat, Alagir, Digor, Kugar, Tuallar bir araya getirilerek “Oset” milleti; 
Cerahlar31, Galaşeyler, Galgaylar vd. bir araya getirilerek “İnguş” milleti meydana 
getirilmiştir.32

Sovyet Dönemi

1917 Bolşevik İhtilali sonrası yaşanan iç savaşta Kafkasya’daki Rus Kazakları ile 
Osetler33 Çar yönetimini desteklemişler, onlara tepki duyan İnguşlar ise Çarlık 
yönetimine karşı Bolşeviklerin yanında yer almışlardır. Ülke genelinde yaşanan 
iç savaşın Bolşevikler lehine sonuçlanmasının ardından 16 Nisan 1921 yılında 

29	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.28.
30	 Tavkul,	Ufuk,	(2002),,	s.	84.
31	 İnguş	–	Oset	 toprak	meselesinde	Cerahların	etnik	kökeni	önemli	bir	 tartışma	konusudur.	Vladikavkaz	ve	

Prigorod	bölgelerinin	tarihte	kime	ait	olduğu	konusu	doğrudan	Cerah ve Zaur	yerleşimleri	ile	ilgili	tartışma-
ları	da	beraberinde	getirmektedir.	Çünkü	bugünkü	Prigorod bölgesi	ve	şu	an	ismi	“Yujniy”	olan	Zaur yer-
leşim	birimi,	XVIII.	yüzyılın	ortalarında	ve	XIX.	yüzyılın	başlarında	Cerah	topluluğunun	yoğun	göç	alan-
larını	oluşturmuştur.		Cerahların,	zaman	içerisinde	Oset	ve	İnguş	karışımı	melez	bir	topluluk	haline	geldiği	
yönünde	yaygın	bir	görüş	vardır.	Ancak,	halen	daha	Cerahların	etnik	olarak	kim	oldukları	hakkında	kesin	
kanıtlar	ortaya	konulamamıştır. Ayrıntılı	bilgi	 için	bkz:	Blaramberg,	 İ.	 (1992),	 s.	167-168;	Bliyev,	M.M.,	
(1976),	s.	476;	Bronevskiy,	Semen,	(1823),	s.	153,	159,	160;	Gildenştedt,	İogann	Anton,	(2002),	Puteşestvvi-
ye po Kavkazu v 1770 – 1773 gg.,	Sankt-Peterburg,	Peterburgskoe	Votokovedeniye,	s.	387;	Tsutsiyev,	A.A.,	
(1998),	s.13-18;	Volkova,	N.G.,	(1974),	s.	128-130,	142,	144-145.

32	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),		s.34-37.
33	 1917	yazında	Osetlerce	kurulan	Bolşevik	“Kermen”	partisi	üyeleri	hariç.	Bkz:	Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.197-

199;	Canayev,	A.	K.	 (red.),	 (1972),	Borba za Sovetskuyu vlast v Severnoy Osetii. Sbornik dokumantov i 
materialov,	Orconikidze,	İR,	s.	14.
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Kafkasya’da Sovyet Rusya’ya bağlı “Dağlık Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” kurul-
muştur. İnguşetya “Nazran Okrugu” ve Kuzey Osetya “Vladikavkaz Okrugu” ad 
ve statüleriyle bu cumhuriyete dahil edilmiştir. 1922 – 1924 yılları arası Dağlık 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, merkezi Vladikavkaz olan ve Vladikavkaz (Oset), 
Nazran (İnguş), Sunja (Kazak) ulusal idari birimlerinden oluşan bir federasyon 
görünümünde varlık göstermiştir.34

25 Mart 1922 tarihinde Dağlık Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Merkez Yürütme 
Kurulu’nun kararı ile bugünkü Prigorod rayonu sınırları içindeki Sunja, Voront-
sov-Daşkov, Tars stanitsaları ve Tars kasabası yerine sırasıyla Ahki-yurt (bugün 
Sunja), Tauzen-yurt (bugün Komgaron), Anguşt (bugün Tars), Şolhi aulları kurul-
muş ve bunlar Nazran Okrugu’na bağlanmıştır. Ayrıca Prigorod rayonu dışındaki 
Feldmarşal stanitsası da Alhaste adıyla yine Nazran Okrugu’na dahil edilmiştir.35

1924 yılında Dağlık SSC’nin hukuki varlığına son verilmiştir. Böylece İnguşetya 
ve Kuzey Osetya idari olarak birbirinden ayrılmıştır. 7 Temmuz 1924 tarihinde 
müstakil İnguşetya Özerk Oblastı ve Kuzey Osetya Özerk Oblastı kurulmuştur. 
1924 – 1933 yılları arası dönemde Vladikavkaz bu iki özerk oblastın ortak idari 
merkezi olarak kalmıştır.36 Vladikavkaz Merkez Yürütme Kurulu’nun kararı ile 16 
Şubat 1926 tarihinde Balta – Redant bölgesi ve Batak-koe ile Psedah arasındaki 
toprakların bir bölümü Kuzey Osetya’dan İnguşetya’ya geçmiştir.37 

HARİTA 3: 1924 – 1934 İnguş-Oset İdari Sınırları 38

Oset ve İnguşlar arasındaki anlaşmazlığı derinleştirecek Sovyet yönetimi uygu-
lamaları 1930’lu yıllarda da devam etmiştir. 1933 yılında, özerk şehir statüsün-
deki Vladikavkaz (1931’den itibaren Orconikidze) Kuzey Osetya Özerk Oblastı’na 

34	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	47-50,	55.
35	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	180.
36	 Koniyev,	Yuriy,	(1973),	Avtonomiya narodov Severnogo Kavkaza,	Orconikidze,	İR,	s.102-103;	Orlov,	İ.B.,	

(2010),	 “Kavkaz	 podoben	 ‘spyaşemu’	 zaryadu,	 kotorıy	mojet	 bıt	 podorvan	 v	 luboy	moment”,	Problemı 
Severo-Kavkazskogo federalnogo okruga. Materialı kruglogo stola,	Moskva,	Nauçnıy	Ekspert,	s.	82.

37	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),		s.182-183.
38	 	Tsutsiyev,	Artur,	(2006),	s.	64.

bağlanmıştır.39 15 Ocak 1934 tarihinde Sovyet Yüksek Halk Temsilcileri Meclisi 
kararıyla İnguşetya ile Çeçenistan, Kuzey Kafkasya Krayı bünyesinde birleştiril-
miş ve merkezi Grozniy olan Çeçen – İnguş Özerk Oblastı kurulmuştur. 5 Aralık 
1936 tarihinde kabul edilen yeni anayasanın 22. maddesi uyarınca 21 Ocak 1937 
tarihinde Kuzey Osetya ve Çeçen – İnguş özerk oblastları, otonom cumhuriyet 
statüsüne yükseltilmiştir.40

HARİTA 4: 1934 - 1936 İnguş-Oset İdari Sınırları 41

HARİTA 5: 1936 - 1944 İnguş-Oset İdari Sınırları 42

İnguşlar ile Osetler arasındaki anlaşmazlığın gelişimine ivme kazandıracak bir 
diğer Sovyet uygulaması İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1944 yılında olmuştur. 23 
Şubat 1944 tarihinde, Almanlarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle 370 binden fazla 
Çeçen, 85 binden fazla İnguş Sibirya ve Orta Asya içlerine sürgün edilmiştir. O 
dönemde Çeçen – İnguş Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Prigorod rayonundan top-
lam 32.100 kişi, Kuzey Osetya’ya bağlı Vladikavkaz’dan (Orconikidze) 2.300 kişi 
sürgüne gönderilmiştir. 1939 yılı verilerine göre İnguşetya’da toplam 89.622 kişi 
yaşamaktadır ve bunların 75.019’u İnguş’tur. Sadece Prigorod rayonunun nüfu-
su ise 33.753 kişidir ve bunlardan 28.132’si İnguş’tur. Toplu sürgünlerin ardından 
7 Mart 1944’te Çeçen – İnguş ÖSSC’si ilga edilmiştir. Onun toprakları Dağıstan, 

39	 Kollektif,	(1966),	İstoriya	Severo-Osetinskoy	ASSR,	Orconikidze,	Severo-Osetinskoe	knijnoe	izdatelstvo,	s.	
243.

40	 Koniyev,	Yuriy,	(1973),	s.	104,125;	Kollektif,	(1966),	s.	246.
41	 Tsutsiyev,	Artur,	(2006),	s.	71.
42	 Tsutsiyev,	Artur,	(2006),	s.	72.



403402

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

Gürcistan ve Kuzey Osetya arasında paylaştırılmıştır.43 İnguşların en yoğun yaşa-
dıkları Prigorod bölgesi (güney kısmı hariç) ve İnguşetya’nın diğer batı rayonları 
Kuzey Osetya’ya verilmiştir.44 Bu bölgelere Kuzey Osetya’dan, Güney Osetya’dan 
ve Gürcistan’dan gelen Osetler yerleştirilmiştir. 5 Mart 1953 tarihinde Stalin’in 
ölümünden sonra sürgün edilen halkların geri dönüşü için N. Hruşev tarafından 
1956 yılında bir “af kararı” çıkarılmıştır. Böylece sürgün edilen İnguşların eski 
topraklarına geri dönüş süreci başlamıştır.45 Ocak 1957 Çeçen – İnguş ÖSSC’si 
yeniden kurulmuştur. Tekrar yapılan toprak taksimatında Stavropol Krayı’na ait 
Kargalinsk, Şelkovsk, Naursk rayonları Çeçen – İnguş ÖSSC’ye bağlanırken, bun-
ların aksine 1944’ten önce ona ait olan Prigorod rayonu (Cerah hariç) kendisine 
geri verilmemiştir.46 Ayrıca Vladikavkaz şehri tamamen Osetlere bırakılırken, eski 
Çeçenistan – İnguşetya ÖSSC’sine ait Psedah rayonunun 5-7 kilometrelik kısmı 
da Kuzey Osetya sınırları içerisinde kalmıştır.47

HARİTA 6: 1944 – 1956 ve 1957 Oset İdari Sınırları 48

Bu taksimatlarla ilgili olarak özellikle 1944 yılı öncesi Çeçen – İnguş ÖSSC’sine 
bağlı olan Prigorod rayonunun neden eski sahibine geri verilmediği sorusu ön 
plana çıkmaktadır. Resmi açıklamalara göre Prigorod rayonu ekonomik olarak 
Kuzey Osetya ile tamamen bütünleşmiş haldeydi ve birbirlerinden koparılması 
mümkün değildi. Ayrıca bölgenin İnguş idaresine geçmesi halinde 1944 – 1945 
yılları arasında Prigorod’a Gürcistan’dan gelmiş olan Osetlerin, tekrar geldik-
leri topraklara geri dönmek zorunda kalmaları Gürcistan’da da sorunlara ne-
den olabilirdi. Diğer bazı açıklamalara göre ise bu kararın arkasında Osetlerin 
Moskova’da yürüttükleri lobicilik faaliyetleri etkili olmuştu.49 Bu yıllardan itiba-
ren İnguşlar ile Osetler arasında başlayan gerginlik, 1981 yılında Oset kökenli 
bir taksicinin bir gurup İnguş tarafından öldürülmesiyle ilk kez sıcak çatışmaya 
dönüşmüştür. Sovyet hükümeti çıkan çatışmayı hemen bastırmışsa da iki halk 
arasındaki gerginliğe son verememiştir.50 

43	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.69,	183.
44	 Orlov,	İ.B.,	(2010),	s.	83;	Tuğul,	Seyit,	(2011),	s.	175.
45	 Belozörov,	Vitaliy,	(2005),	Etniçeskaya Karta Severnego Kavkaza,	Moskva,	OGİ,	s.	98.	
46	 Bugay,	N.F.,	Gonov,	A.M.,	 (2004),	Severniy Kavkaz: novıe orientirı natsionalnoy politiki (90-e godı XX 

veka),	Moskva,	Novıy	Hronograf,	s.	253.
47	 Böylece	Kuzey	Osetya	 ile	Mozdok	arasında	ince	bir	hat	oluşturularak	Osetya	 ile	Rusya	arasındaki	fiziki	

bağ,	dolayısıyla	da	irtibat	korunmuştur.	Söz	konusu	bu	hatta	“Mozdok	Oset	Koridoru”	denmektedir.	Bkz:	
Kabuzan,	V.,	(1996),	Naselenie Severnego Kavkaza v XIX-XX vekah,	S.	Peterburg,	Russko-Baltiyskiy	infor-
matsionnıy	tsentr	BLİTS,	s.	209;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.73-74.

48	 Tsutsiyev,	Artur,	(2006),	s.	76,	81.
49	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	74-75
50 	Tavkul,	Ufuk,	(2002),	s.	85.

Perestroyka ve Glastnost Dönemleri (1985 – 1990)

Perestroyka döneminde İnguş – Oset anlaşmazlığı yeni bir boyut kazanmıştır. 
Demokratikleşme hareketleri, siyasette etnik unsurların rolünü arttırmış ve siyasi 
liderleri daha açık şekilde milliyetçi politikalar yürütmeye teşvik etmiştir. 1989 
yılında İnguşlar, kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri Prigorod rayonunun ve 
Valdikavkaz şehrinin sağ kısmının tekrar onlara geri verilmesi için Sovyetler Birli-
ği Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne başvurmuşlardır. İnguşların bu resmi ta-
lebi, Osetler tarafından kendi toprak bütünlüklerine tehdit olarak algılanmış ve 
protesto edilmiştir.51 Ayrıca yine bu yıl SSCB milletvekilleri kongresinde hakların 
sürgüne gönderilmesine yönelik alınmış tüm kararların yasadışı ve canice ilan 
edilmesi, Prigorod rayonu üzerindeki İnguş taleplerini daha da alevlendirmiştir.52

26 Nisan 1991 tarihinde Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek 
Konseyi tarafından “Baskı gören halkların rehabilitasyonu” kanunu kabul edil-
miştir. Bu kanunun 3. ve 6. maddelerine göre 1944 sürgününe kadar geçerli olan 
ulusal idari sınırların tekrar canlandırılması öngörülmüştür.53 Böylece İnguşların 
Prigorod rayonu hakkındaki talepleri için hukuki zemin ortaya çıkmıştır. Fakat 
popülist kaygılarla kabul edilen bu kanun fiiliyata geçemediği gibi İnguş – Oset 
ilişkilerindeki gerilimin de tırmanmasına neden olmuştur.

1991 sonbaharında Dudayev liderliğindeki Çeçenistan, Rusya’dan bağımsızlığını 
ilan etmiştir. Böylece Çeçenistan – İnguşetya ÖSSC’si hukuken son bulmuştur. 
Prigorod’u geri almanın ancak Rusya bünyesinde kalmakla mümkün olacağını 
bilen İnguş yönetimi, 30 Kasım 1991 tarihinde İnguş halkını referanduma teşvik 
etmiştir. Eski ÇİÖSSC toprakları olan Malgobek, Nazran, Sunja, Cerah rayonlarında 
düzenlenen referanduma İnguş halkının %73,7’si katılım göstermiş, bunlardan 
%92,5’i Rusya bünyesinde kalınması lehinde oy kullanmıştır. 4 Haziran 1992 ta-
rihinde Rusya Federasyonu, kendi bünyesinde İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nin 
kurulması kararını onaylamıştır. Fakat bu kararda İnguşetya’nın idari sınırları res-
mi olarak belirtilmemiştir.54  Bu durum, İnguşlar ve Osetler arasındaki toprak an-
laşmazlığının sıcak çatışmaya dönüşmesinde oldukça etkili olmuştur. 

Bu arada İnguş – Oset ilişkilerindeki gergin havayı etkileyen bir diğer önemli un-
sur, kökeni Rusya’nın Gürcistan’ı ilhak ettiği XIX. yüzyıla dayanan ve Sovyetler 
Birliği döneminde Moskova’nın uyguladığı idari politikalarla derinleşen Gürcis-
tan – Güney Osetya arasındaki egemenlik anlaşmazlığı olmuştur.55 1989 yılın-
dan itibaren iyice kızışan Gürcü – Oset ilişkileri 1992 yazında Gürcistan’ın Güney 
Osetya’ya askeri harekat düzenlemesi ile silahlı çatışmaya dönüşmüş ve bu ha-

51	 Tavkul,	Ufuk,	(2002),	s.	86.
52	 Dementyeva,	İrina,	(1994),	Voyna i mir Prigorognogo rayona,	İzdetelstvo	Habra,	s.	11.
53	 Dementyeva,	İrina,	(1994),	s.	11.
54	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	148.
55	 Gürcistan	–	Güney	Osetya	anlaşmazlığının	tarihi	arka	planı	hakkında	bkz:	Taşcı,	Tekin	Aycan,	(2012),	“İki	

Farklı	Pencereden	Güney	Osetya	Sorunu”,	III. Uluslararası Kafkasya Kongresi Bildiriler Kitabı,	Kocaeli,	
Kocaeli	Üniversitesi,	s.	598	-	606.
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dise güneyden Kuzey Osetya’ya yoğun Oset göçüne neden olmuştur.56 Kuzey 
Osetya yönetiminin güneyden gelen Gürcistan vatandaşı Oset mültecileri eski 
İnguş bölgelerine ve evlerine yerleştirmeye başlaması ise İnguşlar ile Osetler 
(Kuzey Osetya) arasındaki gerginliğin birkaç ay sonra sıcak çatışmaya dönüşme-
sinde önemli rol oynamıştır.57

Tüm bu gelişmelerin ardından nihayet 31 Ekim – 5 Kasım 1992 tarihlerinde Ku-
zey Osetya’ya bağlı Prigorod rayonunda İnguşlar ve Osetler arasında silahlı ça-
tışmalar yaşanmıştır. Çatışmalar sonucunda Vladikavkaz ve Prigorod rayonunda 
yaşayan İnguşların neredeyse tamamı İnguşetya’ya kaçmak zorunda kalmıştır.58 
Çatışmalarda Kuzey Osetya topraklarındaki İnguşlara ait 2728, Osetlere ait 848 
ev yıkılmıştır. İnsani kayıplar ise rakamlara göre şöyledir:59

Ölü Yaralı Kayıp Kanun dışı tutuklanan

İnguş 350 457 208 708

Oset 192 379 37 289

TOPLAM 583 939 261 1093

2 Kasım 1992 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafın-
dan Kuzey Osetya ve İnguşetya topraklarında olağanüstü hal yönetiminin kurul-
ması yönünde kararname imzalanmıştır. Bölgedeki askeri harekat 7 Kasım 1992 
tarihine kadar devam etmiştir. 10 Kasım 1992 tarihinde Rusya Federasyonu’na 
bağlı idari birimlerin toprak bütünlüklerinin korunmasına yönelik karar kabul 
edilmiştir.60 Yine 13 Aralık 1993 tarihinde Boris Yeltsin tarafından, birinci etapta 
Prigorod rayonuna bağlı Çermen, Dongaron, Daçno, Kurtat yerleşim birimleri ol-
mak üzere tüm İnguş mültecilerin eski yaşadıkları topraklara geri dönmesi için 
gerekli önlemlerin alınması yönünde kararname imzalanmıştır.61 Bu kararname-
nin ardından İnguşlar, eski topraklarına geri dönmeye başlamışlardır. Fakat İn-
guşların geri dönüşü ile ilgili sorunlar bugüne dek İnguşetya ile Kuzey Osetya 
yönetimleri arasında gerginliklere neden olmuştur. İnguşetya yönetimi, Kuzey 

56	 Gürcü	–	Oset	çatışması	sonucu	7.500	–	26.000	civarı	Oset,	Prigorod	bölgesine	göç	etmiştir.	Bkz: Severnıy 
Kavkaz: slojnosti integratsii (I), etniçnost i konflikt,	 Doklad	 Krizisnoy	 gruppı	 (Yevropa)	 №	 220	 –	 19	
oktyabrya	 2012,	 s.23:	 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/220-the-north-cauca-
sus-the-challenges-of-integration-i-ethnicity-and-conflict.pdf,	(Erişim	tarihi:	30.10.2012).

57	 Tuğul,	Seyit,	(2011),	s.	175.
58	 Resmi	kayıtlara	göre	1989	yılında	Prigorod	rayonunda	26-27	bin,	Mozdok	koridorunda	1,2	bin,	Vladika-

vkaz’ın	sağ	kesiminde	8,8	bin	İnguş	yaşamaktaydı.	Yaklaşık	5	bin	İnguş,	çatışmalar	sonrası	Kuzey	Osetya	
–	Alanya	Cumhuriyeti’ni	terk	etmemişti.	Bkz:	Severnıy Kavkaz: slojnosti integratsii (I), etniçnost i konflikt, 
Doklad	Krizisnoy	gruppı	(Yevropa)	№	220	–	19	oktyabrya	2012,	s.	21:	http://www.crisisgroup.org/~/media/
Files/europe/caucasus/220-the-north-caucasus-the-challenges-of-integration-i-ethnicity-and-conflict.pdf, 
(Erişim	tarihi:	30.10.2012);	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	81.

59	 Tuguz,	 H.İ.,	 “Osetino-inguşskiy	 konflikt:	 problema	 territoriy”,	 http://www.vestnik.adygnet.ru/
files/2005.4/208/tuguz2005_4.pdf	,	(Erişim	tarihi:	07.09.2012).	Ölü	sayısı	bazı	kaynaklarda	407’si	İnguş,	
105’i	Oset	olmak	üzere	toplamda	546	gösterilmektedir.	Bkz:	Bugay,	N.F.,	Gonov,	A.M.,	(2004),	s.	256-257;	
Dementyeva,	İrina,	(1994),	s.	21.;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	5.

60 “29.10.2004:	Osetino-inguşskiy	konflikt	1992	goda:	istoki,	razvitiye,	puti	reşeniya”,	http://parliament-ose-
tia.ru/index.php?id=481,	(Erişim	tarihi:	10.10.2012).

61 Tuguz,	 H.İ.,	 “Osetino-inguşskiy	 konflikt:	 problema	 territoriy”,	 http://www.vestnik.adygnet.ru/
files/2005.4/208/tuguz2005_4.pdf,	(Erişim	tarihi:	07.09.2012).

Osetya’yı göçmenlerin dönüşüne engel olacak hukuki prosedürler uygulamakla 
ve evlerini kaybeden İnguşlar için konut inşaatlarının yavaş ilerletilmesi ile suçla-
maktadır. Kuzey Osetya yönetimi ise çatışmalarda Kuzey Osetya topraklarını terk 
eden tüm İnguşların geri döndüğünü, bu konuda hiçbir problemin kalmadığını 
ileri sürmektedir.62 Resmi verilere göre Ağustos 1994 – 31 Aralık 1999 yılları arası 
dönemde Kuzey Osetya’ya 16,5 bin İnguş’un geri döndüğü belirtilmektedir. Fa-
kat asıl rakamın 9 bin civarında olduğu düşünülmektedir.63 

1993 yılından itibaren İnguşetya ve Kuzey Osetya yönetimleri arasındaki ilişki-
lerin düzeltilmesi ve çatışmaların ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların bertaraf 
edilmesi için birçok işbirliği antlaşması imzalanmıştır. Buna rağmen taraflar ara-
sında toprak ve etnik anlaşmazlık sorunları varlığını sürdürmeye devam etmiştir. 
1998 sonbaharında ikili ilişkilerde gerilim yeniden tırmanmıştır. Milliyetçi Oset-
ler tarafından Prigorod rayonundan İnguşlar tekrar kovulmuş ve düzenlenen 
mitinglerde İnguşların Prigorod’a dönüşlerinin durdurulması talep edilmiştir.64 
2004’te yaşanan Beslan rehine krizi ve 2008 yılında yaşanan Gürcü – Oset kri-
zi de İnguş – Oset ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. 2008 – 2011 yılları arasında 
Vladikavkaz ve Prigorod rayonuna bağlı Kurtat, Dongaron, Daçno, Çermen gibi 
yerleşim birimlerinde iki taraf karşı karşıya gelmiş ve çıkan olaylarda çok sayıda 
yaralanan olmuştur.65 

İnguşlar ile Osetler arasındaki çatışma ortamı, her iki ülke yönetiminin otoriter 
yapısını korumasına yardımcı olurken, bu ülkelerdeki demografik yapının kendi 
lehlerine değişmesini de sağlamaktadır. Nitekim bu ülkelerde başta Rus olmak 
üzere diğer etnik azınlıkların nüfusu hızla azalmakta, dışarıdan gelen kendi ırkla-
rına mensup mültecilerle monoetnik yapı güçlenmektedir. 1989 yılında İnguşet-
ya nüfusunun %62,7’si İnguş, %11,7’si Rus iken, 2000 yılına gelindiğinde İnguş 
nüfus oranı %85’e yükselmiş, Rus nüfusu ise %1’e gerilemiştir. Aynı şekilde Kuzey 
Osetya’ya 1989 – 1999 yılları arasında güneyden 35,9 bin Oset göç ederken, 10,7 
Rus da bu ülkeden dışarıya göç etmiştir.66 

62 Rusya	İstatistik	Kurumu	2010	verilerine	göre	Kuzey	Osetya	–	Alanya	Özerk	Cumhuriyeti’nde	28.336	İn-
guş	yaşamaktadır.	Bkz:	http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html,	(Erişim	tarihi:	
25.09.2012).

63	 Denisova,	G.S,	Radovel,	M.P.,	(2000),	Etnosotsiologiya. Uçebnoe posobiye dlya studentov universitetov i 
pedagogiçeskix vuzov,	Rostov-na-Donu,	İzdatelstvo	OOO	“TSVVR”,	s.	295.

64	 Tişkov,	V.A.,	Filippova,	E.İ,	(2000),	Eski Sovyet Ülkelerinde Etnik İlişkiler ve Sorunlar,	Ankara,	ASAM,	s.	
48-51.

65 Severnıy Kavkaz: slojnosti integratsii (I), etniçnost i konflikt,	Doklad	Krizisnoy	gruppı	(Yevropa)	№	220	
–	19	oktiabria	2012,	s.22:	http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/220-the-north-cauca-
sus-the-challenges-of-integration-i-ethnicity-and-conflict.pdf	(Erişim	tarihi:	30.10.2012).

66	 Denisova,	G.S,	Radovel,	M.P.,	(2000),	s.	297.
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*		 Erciyes	University,	Strategic	Research	Center	(ERUSAM),	Turkey.

HARİTA 7: 2004 İnguş-Oset İdari Sınırları 67

Sonuç

İnguş – Oset ilişkileri tarihinin başlangıcı göreceli olarak XVIII. yüzyıl gösterilse 
de elbette bu tarih daha önceki yüzyıllara kadar uzanmaktadır. Fakat 1992 yılın-
da sıcak çatışmaya dönüşen ve etkisi günümüze kadar devam eden İnguş – Oset 
anlaşmazlığının temellerini XVIII. yüzyıl öncesinde aramak oldukça güçtür. Çün-
kü ancak bu yüzyıldan itibaren İnguş ve Oset toplulukları eski Küçük Kabartay 
düzlüklerine yerleşmeye başlamışlar ve Ruslar tarafından idari sınırlara sahip 
milletlere dönüştürülmüşlerdir. Böylece İnguş – Oset ilişkileri Rus etkisi ve kont-
rolü altında gelişmeye başlamıştır. Bölgedeki hakimiyetini her daim sağlam tut-
mayı kendisine öncelikli amaç edinen Rus yönetimleri yüzyıllar boyunca İnguş 
ve Osetler üzerinde çok çeşitli idari yapılanma modelleri uygulamıştır. Rusya’nın 
bu halkları kendi devlet sistemine adapte etmek için gösterdiği çaba ve yürüttü-
ğü politikalar sonucu tamamen Rusya’ya bağımlı hale gelen İnguş ve Osetlerin 
tarihleri de Rus etkisi altında şekillenmeye başlamıştır. Dolayısıyla bugün iki taraf 
arasında yaşanan etnik ve toprak anlaşmazlıklarının ortaya çıkışında ve olgun-
laşmasında Rusya’nın rolü oldukça büyük olmuştur. 

Sonuç olarak İnguş – Oset anlaşmazlığının temel sebepleri, bu halkların Rus ida-
ri yapısı altına girdikleri dönemden itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Bugün 
sorunu derinlemesine anlayabilmek ve olası çözüm önerileri geliştirebilmek için 
XVIII. yüzyıldan günümüze kadar İnguşlar ve Osetler üzerindeki Rus idari, siyasi, 
sosyal ve ekonomi politikalarını incelemek gerekmektedir. Aksi halde söz konu-
su anlaşmazlıklar hakkında yorum yapmak ve çıkarımlarda bulunmak sağlıklı 
olmayacaktır. 

67	 Tsutsiyev,	Artur,	(2006),	s.	120.

Res. Asst. Tekin Aycan TAŞCI*

THE ROLE OF RUSSIA IN THE HISTORY 
OF THE INGUSH – OSSETIAN CONFLICT

The Russians have applied many administrative structuring models to adapt 
the region to their own state system since the XVIII century, when they ruled 
over the central North Caucaus. However, the frequent ruling of the ethnical 
and political circumstances in the region by the policies determined resulted in 
many conflicts between the local peoples which extend over to our day. One of 
these conflicts is being experienced between the autonomous republics of the 
Ingush and North Ossetia – Alania responsible for the Russian Federation today. 
The conflict, which transformed into an armed conflict in the fall of 1992, arises 
from Ingushetia’s claiming possession on the Prigorod area, Mozdok pass and 
part of the city of Vladikavkaz (right side of River Terek) responsible to North 
Ossetia. This study examines the role of Russian administrative policies in the 
emergence of the Ingush –Ossetian conflict. 

Keywords: Ingush, Osset, Russian Governance, Land conflict, ethnic conflict, 1944 
Exile, 1957 Oblivion 

Introduction 

The 1774 Treaty of Küçük Kaynarca was a landmark in North Caucaus’ falling 
under Russian domination. Having eliminated the Ottoman barrier in North 
Caucaus with this treaty, Russia had the chance to follow more liberal policies 
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on the local peoples in the area. Such peoples need for and dependence on 
Russia also rose significantly during the same period. Making goog use of this 
situation, the Czarism started settling the local peope in the Small Kabarda 
plains for its safety and preferred to carry out separate policies on each one of 
them, depending on their trustworthiness. Two of these peoples, namely, the 
Ingush and the Ossetian parallely fell under Russian dominion. However, in time, 
the relationship of these peoples with the Russians and the socio-economic 
developments thereof within the state system started differing from each 
other quickly. When administrative applications are added to this, the Ingush 
–Ossetian conflict, which has not been able to be solved until now-emerged. 

This study examines historical developments in the XVIII century, Russian 
policies aimed at the peoples in the area and the administrative decisions made 
thereby in order to better understand the reasons underlying the Ingush –
Ossetian conflict. 

Russian Colonization and the Relations between the Ingush – Ossetians

The relative starting date of the history of Ingush – Ossetian relations dates 
back to the XVIII century. The most significant issue acting as a basis for this 
is commencement of a continuous and direct information transfer about both 
societies in the Russian sources starting from this century.1

During the first half of the XVIII century, the northern Caucausian plains 
neighboring the Ingush and Ossetians belonged to the Small Kabarda.However, 
about the midst of the same century, the Kabarday started leaving the area.2 The 
Ingush and Ossetians climbed down the Caucaus Mountains and started settling 
down on the plains vacated by the Kabarday. The Inghushetians settled to the 
right of River Terek and the Ossetians to the left of it.3 However, the esquires of 
Kabarday insisted on carrying on their dominion over the northern Caucasian 
plains they vacated and claimed duties from the peoples that started settling 
down there after them by swamping them frequently.4 These areas continued 
being controlled by the esquires of Small Kabarda up until the end of the XVIII 
century.5

1	 Erciyes	University,	Strategic	Research	Center	(ERUSAM)
		 Tsutsiyev,	 A.A.,	 (1998),	 Osetino-ingushskiy konflikt (1992 – …): ego predistoriya i faktori razvitiya. 

Istoriko-sotsiologicheskiy ocherk.,	Moskva,	ROSSPEN,	s.	7.
2	 Berozov,	B.	P.,	(1980),	Pereselenie osetin s gor na ploskost (XVIII – XX vv.),	Orconikidze,	İR,	s.	27,	29;	

Bliyev,	M.M.,	(1984),	Russko-osetinskie otnosheniya v XVIII veke. Sbornik dokumentov v 2-h t.(1764 – 1784 
гг.),	Orconikidze,	IR,	Tom	2,	s.	318	–	319;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.12.;	Volkova,	Natalya	Georgiyevna.,	
(1974),	Etnicheskiy sostav naseleniya Severnogo Kavkaza v XVIII – nachale XX veka,	Moskova,	izd.	Nauka,	
s.	44	-	45,	51,	53,	54.

3	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	15;	Volkova,	N.G.	(1974),	s.	55,	56,		64,	113-115,	117,	125,	142,	145.	By	the	
way,	some	researches	claim	that	the	Vaynahs	(the	Ingushs)	lived	in	the	area	between	the	Gizeldon	and	Terek	
Rivers	from	the	second	half	of	the	XV	century	to	the	1730-1735s.	See:	Volkova,	N.	G.,	(1974),	s.	125.

4	 Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.20;  Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	15;	Volkova,	N.	G.,	(1974),	s.	115.
5	 Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.	27-32;	Blaramberg,	Iogann,	(1992),	Kavkazskaya rukopis,	Stavropol,	Staropolskoe	

knijnoye	izdateltsvo,s.	129;	Volkova,	N.G.,	(1974),	 s.	54,	55,	64.	

In the XVIII century, the need of the Ingush and Ossetian societies for foreign 
support against the repressions of the esquires of Small Kabarda and the 
economic troubles they were going through. Therefore, some Ingush and 
Ossetian societies started demanding officially to enter into the domination 
of Russia in the second half of the XVIII century.6 In the same period, Russia’s 
interest in the “Georgian Military Road” insuring access to South Caucausia 
and Daryal Passage, as well.7 Thus, the alliance relationships based on mutual 
interests developed between the Ingush and Ossetians and Russia and a process 
of Russian colonization started on both societies simultaneously. Construction 
of the Vladikavkaz castle in 1784 acted as the second stage of the Russian 
colonization process on the Ingush – Ossetian societies. At that, Russia started a 
policy intended for adapting these two communities to its own administrative 
system.  The ingush population was made to settle down around Vladikavkaz 
including Zaur intensively for the safety of the Vladikavkaz during the period 
between 1784 -1803. However, this situation started changing in favor of the 
Ossetians starting from the beginning of the XIX centuries. Following the 
annexation of Georgia to Russia in 1801, the Dudarov family of Ossetian-Tagaur 
origin with significant influence in the area for the safety of the Georgian Military 
Road was allied with. As of 1803, the Ossetian settlements in the land between 
the Terek and Kambileyevka rivers were increased in care of Russia.8

An agreement was concluded between the Russian governance and the Ingush 
and it was agreed that the right side of River Terek was under the Ingush.9 
Thus, their dominion on the lands they had settled down on up until that date 
was officially recognized by Russia. Ossetian migration from the mountains to 
the plains accelerating in the same period became organized and collective 
with the efforts of Czar’s regent General – Governor Yermolov. Four Ossetian 
communities called Digor, Alagir, Kurtat and Tagaur were settled down to the 
plains on the left side of River Terek upon Yermolov’s command in 1922.10

The 1830s were the beginning of a very important period with respect to 
the development of the Ingush –Ossetian conflict. Russa established a safety 
strip against Sheik Samil by building stanitsa11 on the lands of the Ossetians 
and especially of the Ingush.12 The strongest reactions against the stanitsas 
were given by the Ingush. The pressure put on the Ingush by the Russians and 
Cossacks increased the tendency for the Samil movement in this community and 

6	 Bronevskiy,	 Semen,	 (1823),	Noveyshiye geograficheskiye i istoricheskiye izvestiya o Kavkaze,	Moskva,	
Chast	2,	s.	165-166;	Bliyev,	M.M.,	(1961),	Osetinskoe posolstvo v Peterburge 1749 – 1752 g.g.,	Orconikidze,	
Severo-osetinskoe	knijnoe	izdatelstvo,	s.	60;	Bliyev,	M.M.,	(1976),	Russko-osetinskie otnasheniya v XVIII 
veke. Sbornik dokumentov v 2-h t. (1742 - 1762),	Tom	1,	İR,	Orconikidze,	s.	9-10.

7	 For	 the	 significance	of	 the	Georgian	Military	Road	 for	Russia,	 see:	Danilevskiy,	N.	 (sostavitel),	 (1846),	
Kavkaz i ego gorskiye jiteli v nıneşnem ix polojeniye,	Moskva,	s.	18-19;	Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.30.

8	 Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.	44-45,	72;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	12,	13,	15,	19-20.	
9	 Volkova,	N.G.,	(1974),	s.	161.
10	 Berozov,	B.	P.,	(1980),	s.	6-7,	84,	88,	107.
11 Big	Cossacks	village	consisting	of	one	or	more	Cossacks	settlement	units	–	administrative	settlement	unit.	

See:	http://www.vedu.ru/BigEncDic/59600	(Cited	on	09.02.2012).
12	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.26-27.
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accelerated their Islamization. Thus, as the religous differentiation between the 
Ingushs and Ossetians became more distinct, Russia’s point of view about the 
Ingushs became completely negative and Russia increased its activities against 
the Ingushs. The Ossetians were made to settle down on the land between the 
rivers of Terek-Kambileyevka, which had been controlled by the Ingushs since 
1810.13 Many Ingush settlements located to the right of Terek were shifted to 
the Malgobek area between 1845-1847. In 1859-1860, Ingush communities 
were made to migrate from the Tarsk Valley, Upper Sunja and Kambileyevka area 
through the Ahki-yurt and Essinsk passage. The Cossacks safety strip established 
invaded plains in all the mountain feet and some lands in the mountaneous 
areas that belong to the Ingushs. All these destroyed the relations between the 
Russian governance and the Ingushs completley and caused them to confront 
each other continuously thereafter.14

The principle of taking ethnic structures as a basis in determining administrative 
borders was made dominant as of 1906-1907 and the administrative structures 
established started reminding national states. In this period, the “Nazran 
Administrative Region” belonging to the Ingushs was founded by Russia. 
Thus, the Ingushs had their first ethnic administrative region. With a new 
administrative arrangement carried out in 1910, the Vladikavkaz area was 
assigned to the Ossetians and the Nazran area to the Ingushs. In this way; the 
“Ossetian” nation was formed by bringing the Tagaurs, Kurtats, Alagirs, Digors, 
Kugars, Tuals together; and the “Ingush” community was formed by bringing the 
Cerahs15, Galaseys, Galgays etc. together.16

The Soviet Period

Mountain Autonomous Soviet Socialist Republic responsible to Soviet Russia 
was founded in North Caucaus on 16 April 1921. It was included in this republic 
with the names and under the statuses of Ingushetia “Nazran Okrug” and North 
Ossetia “Vladikavkaz Okrug”. On 25 March 1922, Sunja, Vorontsov-Daskov, Tars 
(Angusht) stanitsas within the borders of today’s Prigorod rayon and the town 
of Tars joined the “Nazran Okrugu”. The legal entity of Mountain Autonomous 
Soviet Socialist Republic was terminated in 1924. Thus, Inghusetia and North 

13	 Tavkul,	Ufuk,	(2002),	Etnik Catismalarin Golgesinde Kafkasya,	Istanbul,	Otuken,	s.	84.;	Tsutsiyev,	A.A.,	
(1998),		s.33.

14	 	Tavkul,	Ufuk,	(2002),,	s.	84;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.28.
15	 On	the	matter	of	land	conflict	between	the	Ingushs-	Osetians,	the	ethnic	roots	of	the	Cerahs	are	a	significant	

discussion	 subject.	The	 issue	 of	who	 the	Vladikavkaz	 and	 Prigorod	 areas	 belonged	 to	 in	 history	 brings	
together	the	discussions	relating	to	the	Cerah	and	Zaur	settlements	directly.	This	is	because,	today’s	Prigorod	
area	and	 the	Zaur	settlement	unit,	now	called	as	“Yujniy”	acted	as	 the	 intensive	 immigration	destination	
of	 the	Cerah	 community	 in	 the	middle	 of	XVIII	 century	 and	 the	 beginning	 of	XIX	 century.	There	 is	 a	
common	opinion	that	the	Cerahs	became	a	mixed	blood	comprising	of	the	Osettians	and	the	Ingushs	in	time.	
However,	final	evidences	verifying	who	the	Cerahs	ethnically	are.	For	detailed	information	see:	Blaramberg,	
İ.	(1992),	s.	167-168;	Bliyev,	M.M.,	(1976),	s.476;	Bronevskiy,	Semen,	(1823),	s.153,	159,160;	Gildenshtedt,	
Iogann	 Anton,	 (2002),	 Puteshestviye po Kavkazu v 1770 – 1773 gg.,	 Sankt-Peterburg,	 Peterburgskoe	
Votokovedeniye,	s.	387;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	13-18;	Volkova,	N.G.,	(1974),	s.	128	-130,	142,	144-145.

16	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),		s.	34-37.

Ossetia were separated in administrative terms. On 7 July 1924, the independent 
Ingushetia Autonomous Oblast and North Ossetia Autonomous Oblast were 
founded. Vladikavkaz remained the common administrative center of these two 
autonomous oblasts between 1924 – 1933. On 16 February 1926, the Balta-Redant 
area and part of the land between Batak-koe and Psedah passed from North 
Ossetia to Inghushetia. Vladikavkaz (Orconikidze as of 1931), which had the status 
of an autonomous city, joint North Ossetia autonomous oblast in 1933.On 15 
January 1934, Ingushetia and Chechnya were combined within the body of North 
Caucaus Kray and the Chechen – Ingush Autonomous Oblast was founded with 
its center in Grozniy. On 21 January 1937, North Ossetia and Chechen – Ingush 
autonomous oblasts reached the status of an autonomous republic.17

The 1944 exile and 1956 oblivion were landmarks in the development of the 
conflict between the Ingushs and the Ossetians. On 23 February 1944, more 
than 370 thousand Chechens, more than 85 thousand Ingushs were exiled to 
Siberia and Central Asia based on the justification that they cooperated with 
the Germans. In that period, a total of 32.100 people from the Prigorod rayon 
responsible to the Chechen – Ingush Autonomous Republic and 2.300 people 
from Vladikavkaz (Orconikidze) were sent to exile. According to the data relating 
to the year 1939, a total of 89.622 people lived in Inghusetia and 75.019 of 
these were Ingushs. The population of just the Prigorod rayon was 33.753 and 
28.132 of them were Ingushs. Following the collective exiles, the Chechen – 
Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic was abolished on 7 March 1944. 
The land thereof divided between Dagestan, Georgia and North Ossetia. The 
Prigorod area (except for the southern part), in which the Ingushs lived most 
intensively and the other western rayons of Ingushetia was given to North 
Osettia.18 Osettes coming from North Ossetia, South Ossetia and Georgia were 
settled in these areas. An “Oblivion resolution” was made by Nikita Khrushchev 
in 1956 so that the peoples sent on exile could return. Thus, the exiled Ingushs 
started coming back to their former lands.19 The Chechen – Ingush Autonomous 
Soviet Socialist Republic was founded again in January 1957. During the land 
allotment carried out once again, the Psedah rayon20 and the Prigorod rayon 
(apart from Cerah) that belonged to the Chechen – Ingush Autonomous Soviet 
Socialist Republic were not returned thereto and remained within the borders 
of North Ossetia. Furthermore, the city of Vladikavkaz was completely left to the 
Osettas.21 Therefore, land conflicts started between the Ingushs and Ossetians 

17	 Koniyev,	 Yuriy,	 (1973),	 Avtonomiya narodov Severnogo Kavkaza,	 Orconikidze,	 IR,	 s.102-104,	 246;	
Kollektif,	 (1966),	 Istoriya Severo-Osetinskoy ASSR,	Orconikidze,	Severo-Osetinskoe	knijnoe	 izdatelstvo,	
s.	 243;	Orlov,	 I.B.,	 (2010),	 “Kavkaz	podoben	 ‘spyashemu’	zaryadu,	kotoriy	mojet	bıt	 podorvan	v	 luboy	
moment”,	Problemi Severo-Kavkazskogo federalnogo okruga. Materiali kruglogo stola,	Moskva,	Nauchniy	
Ekspert,	s.82;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	47	-	50,	180,	182	-	183.

18	 Orlov,	I.B.,	(2010),	s.	83;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	69,	183;	Tugul,	Seyit,	(2011),	s.	175.
19	 Belozorov,	Vitaliy,	(2005),	Etnicheskaya Karta Severnego Kavkaza,	Moskva,	OGI,	s.	98.	
20	 Thus,	communication	between	the	North	Ossetia	and	the	Mozdok	reyonu	was	maintained	with	a	thin	line	of	5-7	km	

and	the	pysical	bonds	with	Russia	were	not	cut.	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.73	-	74;	Kabuzan,	V.,	(1996),	Naselenie 
Severnego Kavkaza v XIX-XX vekah,	S.	Peterburg,	Russko-Baltiyskiy	informatsionniy	tsentr	BLITS,	s.	209.

21	 Bugay,	N.F.,	Gonov,	A.M.,	 (2004),	Severniy Kavkaz: novie orientiri natsionalnoy politiki (90-e godı XX 
veka),	Moskva,	Noviy	Hronograf,	s.	253.
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since then. The first bloodshed in the tension between the two parties was 
when an Ossetian taxi driver was killed by a group of Ingushs in 1981. Although 
the Soviet Government suppressed the arising conflict immediately, it could not 
give an end to the tension between the two societies.22  

Perestroyka and Glanost Periods (1985-1990):  

Ingush – Ossetian conflict gained a new dimension during the Perestroika 
period. Starting from 1989, the Ingushs started expressing their demands for 
right over the Prigorod rayon and the right part of the city Valdikavkaz officially. 
Such demands therefrom were considered as a threat to their unity of land by 
the Ossetians and were protested against.23 On 26 April 1991, a law “On the 
Rehabilitation of the Oppressed Peoples” was accepted by the Supreme Soviet of 
the Soviet Union. Articles 3 and 6 of this law proposed the revival of the national 
administrative borders, which were valid until the 1944 exile.24 So, under these 
circumstances, the legal grounds for the Ingush demands relating to the Prigorod 
rayon emerged. However, not only could this law be put into action, but aloso it 
lead to the escalation of the tension between the Ingush – Ossetian relations.  

Chechnya, in the leadership of Dudayev, declared its independence from Russia 
in the fall of 1991. By this way, the Chechen – Ingush Autonomous Soviet Socialist 
Republic came to an end in legal terms. A referendum was held about the future 
of Ingushetia on 30 November 1991. 92,5% of the Ingush people attending 
the referendum voted for staying under the dominium of Russia. The Russian 
Federation approved the foundation of the Ingushetia Autonomous Republic 
within its body on 4 June 1992. However, by the way, the administrative borders 
of Ingushetia were not specified officially.25 This was quite effective in the 
conversion of the land conflict between the Ingushs and the Ossetian.26

Following these developments, armed conflicts were finally experienced 
between the Ingushs and the Ossetians in the Prigorod rayon responsible to 
North Ossetia on 31 October - 5 November 1992. As a result of the conflicts, 
nearly all of the Ingushs living in Vladikavkaz and Prigorod rayon had to escape 
to Ingushetia.27 During the conflicts, 2728 houses belonging to the Ingushs 
and 848 houses belonging to the Ossetians in North Ossetia fell down. And the 
human lost is as follows:28

22	 Tavkul,	Ufuk,	(2002),	s.	85.
23	 Tavkul,	Ufuk,	(2002),	s.	86.
24	 Dementyeva,	İrina,	(1994),	Voyna i mir Prigorognogo rayona,	İzdetelstvo	Habra,	s.	11
25	 Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.148.
26	 Tugul,	Seyit,	(2011),	s.	175.
27 According	to	official	data,	in	1989	in	the	Prigorod	area	26-27	thousand,	in	the	Mozdok	boundry	1,2	thousand,	

in	the	right	side	of	the	Vladikavkaz	area	8,8	thousand	Ingush	were	living.	After	conflict	approximately	5	
thousand	Ingush	stayed	in	these	places.		See:	Severniy Kavkaz: slojnosti integratsii (I), etnichnost i konflikt, 
Doklad	Krizisnoy	gruppi	(Yevropa)	№	220	–	19	oktyabrya	2012,	s.21:	http://www.crisisgroup.org/~/media/
Files/europe/caucasus/220-the-north-caucasus-the-challenges-of-integration-i-ethnicity-and-conflict.pdf 
(Cited	on	30.10.2012);	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.	81.

28 Tuguz,	 H.İ.,	 “Osetino-ingushskiy	 konflikt:	 problema	 territoriy”,	 http://www.vestnik.adygnet.ru/

PERSON Dead Injured Lost Illegally	Arrested
Ingush 350 457 208 708
Ossetian 192 379 37 289
TOTAL 583 939 261 1093

On 2 November 1992, a decree establishing emergency management on the 
lands of North Ossetia and Ingushetia was signed by the President of the Russian 
Federation Boris Yeltsin. On 13 December 1993, a decree intended for taking 
the necessary precautions to make all Ingushian refugees to go back to the 
lands they once lived was signed.29 Following this decree, the Ingushs started 
going back to their former lands. However, problems relating to the return 
of the Ingushs have caused tensions between Ingushetia and North Ossetia 
governances.30 According to official data, it is reported that 16,5 thousand 
Ingushs returned to North Ossetia between Augus 1994- 31 December 1999. 
However, the real figure is considered to be about 9 thousand.31

Many cooperation agreements have been signed between the governances 
of Ingushetia and North Ossetia so that the relations between the two can be 
improved. However, the land and ethnic conflict problems continued existing 
between the parties.32

Conclusion 

Although the beginning of the Ingush – Ossetian relations is relatively claimed 
to be the XVIII century; of course, this date goes back to the centuries before 
that. However, it is quite difficult to look for the basis of the conflict between 
the Ingushs - Ossetians having transformed into close combat in 1992 and the 
effect of which comes down to our day. This is because, it was in that century 
that the Ingush and Osset communities started settling down on the old Small 
Kabarda plains and were transformed into nations with administrative borders 
by the Russians. Thus, the Ingush- Osset relations started developing under the 
influence and control of Russia. Having taken the maintenance of its dominion 
in the area as its prior goal, Russia applied many administrative structuring 
models on the Ingushs and Ossetians for centuries. Histories of the Ingushs 

files/2005.4/208/tuguz2005_4.pdf	 (Cited	on	07.09.2012).	Some	 research	papers	 say	 that	407	 Ingush	and	
105	Osset	died.		There	was	a	total	of	546.	See:	Bugay,	N.F.,	Gonov,	A.M.,	(2004),	s.	256-257;	Dementyeva,	
Irina,	(1994),	s.	21.;	Tsutsiyev,	A.A.,	(1998),	s.5.

29 Tuguz,	 H.I.,	 “Osetino	 –	 ingushskiy	 konflikt:	 problema	 territoriy”,	 http://www.vestnik.adygnet.ru/
files/2005.4/208/tuguz2005_4.pdf	(Cited	on	07.09.2012).

30 In	2010,	the	Russian	Statistics	Department	said	that	there	are	28.336	Ingush	living	in	the	Republic	of	North	
Ossetia	 –	 Alania.	 See:	 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html	 (Cited	 on	
25.09.2012).

31	 Denisova,	G.S,	Radovel,	M.P.,	(2000),	Etnosotsiologiya. Uchebnoe posobiye dlya studentov universitetov i 
pedagogicheskix vuzov,	Rostov-na-Donu,	Izdatelstvo	OOO	“TSVVR”,	s.	295.

32 Tishkov,	V.A.,	Filippova,	E.İ,	(2000),	Eski Sovyet Ülkelerinde Etnik İlişkiler ve Sorunlar,	Ankara,	ASAM,	
s.48-51;	“Severniy Kavkaz: slojnosti integratsii (I), etnichnost i konflikt,	Doklad	Krizisnoy	gruppi”	http://
www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/220-the-north-caucasus-the-challenges-of-integration-
i-ethnicity-and-conflict.pdf	(Cited	on	30.10.2012).
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and Ossetians, which became wholly dependent on Russia as a result of the 
efforts Russia, made and policies it carried out to adapt these communities to its 
own state system also started taking shape under Russian influence. Therefore, 
Russia’s role in the emergence and development of the ethnic and land conflicts 
experienced between the parties today is significantly large. 

As a consequence, main reasons of the Ingush-Ossetian started appearing as of 
the period these communities fell under the administrative dominion of Russia. 
In order the have a deep understanding of the issue today and develop solution 
suggestions, we must study the Russian administrative, political, social and 
economic policies on the Ingushs and Ossetians since the XVIII century.
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Öğr. Gör. Azime TELLİ*

GÜRCİSTAN GÜL DEVRİMİ’NİN DİNAMİKLERİ:
İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER

Post-komünist coğrafyada özgürlük, güvenlik, demokrasi, serbest pazar ekono-
misi ve insan hakları söylemiyle başlayan Renkli Devrimler süreci halen devam 
etmektedir. Sırbistan’daki Beyaz Devrim, Gürcistan’daki Gül Devrimi ile Kafkasya 
ve Orta Asya’ya sıçramıştır. Domino etkisi yaratan Renkli Devrimler’in sembol 
ülkesi olan Gürcistan’da halkın ‘Yeter!’ sloganıyla sokaklara inmesinin üzerinden 
yaklaşık olarak 10 yıl geçti. Modüler devrimlerin önemli bir özelliği olan sivil ita-
atsizlik yöntemlerinin kullanıldığı Gül Devrimi sonrasında iktidar değişti. Ancak 
rejimin değişikliğinden bahsetmek halen mümkün değildir. Çalışma kapsamın-
da Gül Devrimi’ni hazırlayan içsel ve dışsal faktörler aralarındaki etkileşim göz 
önünde bulundurularak ele alınacaktır. Gül Devrimi’ni içsel dinamiklere bağla-
yanların yanı sıra tamamen dışsal dinamiklere dayandıranlar da bulunmaktadır. 
Bu çalışmada devrimi hazırlayan dinamiklerin tek boyutlu olmadığı savından 
yola çıkılarak sürecin her iki boyutu da ortaya konulacaktır. Devrimi hazırlayan 
gelişmeler ve devrim sürecinin ele alınacağı çalışmada devrim sonrasında yaşa-
nan gelişmelere kısmi olarak yer verilecektir.

Anahtar kelimeler: Renkli Devrimler, Gül Devrimi, Gürcistan.
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Giriş

SSCB’nin dağılması ile ortaya çıkan yarı-demokratik rejimleri devirmeye yönelik 
mücadele sıklıkla Renkli Devrimler1 olarak adlandırılmaktadır. Eski Sovyet böl-
gesinde rejim değişikliğine yönelik girişimlerin meydana geldiği 13 halk ayak-
lanmasından yaklaşık yüzde 50’sinde başarılı sonuç elde edilmiş olsa da Renkli 
Devrimler sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle bu devrimlerin sicilleri pek 
parlak değildir.2 

Post-komünist dönemde Sırbistan’da Miloseviç’in(2000) şiddet içermeyen 
halk ayaklanması ile devrilmesinin ardından devrim rüzgarı Gürcistan’da 
Şevardnadze’yi (2003), Ukrayna’da Yanukovych’i(2004) ve Kırgızistan’da 
Akaev’i(2005) koltuğundan etmiştir. 

Sivil devrimlerin temel gerekleri konusunda pek çok analist hem fikirdir: Birincisi 
zayıf ve toplumsal desteğini yitirmiş bir iktidar, ikincisi kitlelerin desteğini arkasına 
almış muhalefet, üçüncüsü ise bağımsız medyanın desteği ile beslenen sivil toplum 
örgütleri, dördüncüsü ise pasif ya da bölünmüş güvenlik güçleri.3 

Gürcistan’da 2 Kasım 2003’te yapılan genel seçimlerden sonra ülkede oluşan si-
yasi buhran, 23 Kasım 2003’te devlet başkanı Edward Şevardnadze’nin istifasına 
yol açan bir dizi olayların gelişmesi, literatüre Gül Devrimi olarak geçen iktidar 
değişikliğine neden olmuştur.4 Gürcistan’ın ilk başbakanı Gamsakhurdia’nın bir 
zamanlar sarf ettiği «düşmanlarımıza mermi değil gül atacağız” sözlerini hatırla-
yan halk parlamento binasına rengârenk güller attığı için Gürcistan‘daki bu halk 
hareketine “Gül Devrimi” denilmiştir.5

Şevardnadze’nin aralıklarla da olsa 24 yıllık iktidarının sonu ve yeni bir dönemin 
başlangıcı olan bu gelişme iç ve dış pek çok etkenin yer aldığı sürecin sonucu-
dur. Aynı zamanda iç ve dış pek çok gelişmeyi etkileyecek sonuçları da olacak-
tır.6 Batı ile yakın ilişkileri olan Şevardnadze’nin Batı’nın destek verdiği bir sivil 
devrim ile iktidardan uzaklaştırılmasına yol açan süreci hazırlayan nedenleri, iç 
ve dış faktörler olarak, birbirleri arasındaki bağı gözden kaçırmadan ele almak 
mümkündür.

1	 Balkanlar	ve	eski	Sovyet	coğrafyasında	2000’li	yıllardan	itibaren	mevcut	iktidarlara	karşı	oluşan	muhalif	
hareketleri	 tanımlamak	amacıyla	medya	 tarafından	kullanılmaya	başlanan	bir	 terimdir.	Terim	daha	sonra	
Orta	Doğu	coğrafyasında	meydana	gelen	ayaklanmaları	da	kapsar	hale	gelmiştir.	Bazı	araştırmacılar	Renkli	
Devrimler’in	 tarihini,	Filipinler’de	1986’da	meydana	gelen	Sarı	Devrime	kadar	dayandırmaktadır.	http://
en.wikipedia.org/wiki/Colour_revolution,	(Erişim	Tarihi:	16.04.2012).

2	 Baev,	Pavel	K.,	(June	2011)	,	“A	Matrix	for	Post-Soviet	‘Color	Revolutions’:	Exorcising	the	Devil	from	
the	Detailsé,	International Area Studies Review,	Volume	14,	Number	2,	s.	3.	

3	 Anable,	David,	(December	2005)	,	“Role	of	Georgia’s	media-	and	Western	aid-	in	the	Rose	Revolution”,	
Joan	Shorenstein	Center	on	the	Press,	Politics and Public Policy,	s.	2.

4	 Oğan,		Sinan,	(2006)	,	“Güç	Mücadelesinde	Kadife	Devrim	Modası:	Gürcistan	Örneği”,	(der.)	Sinan	Oğan,	
Turuncu Devrimler SOROS’un Yeni Dünya Düzeni: ‘İkinci El’ Demokrasi ve Neo-Con’lar,	Birharf	Yayın-
ları,	İstanbul,	s.	210.

5	 “Bir	 Demet	 Devrim”,	 (27.01.2011)	 ,	 NTVMSNBC, www.ntvmsnbc.com/id/25176259/,	 (Erişim	 Tarihi:	
10.04.2011).	

6	 Ağacan,	Kamil,		(Ocak	2004)	,	“Gürcistan’da	‘Örtülü	Devrim’”,	Stratejik Analiz,	s.	55.	

1. Yeni Dünya Düzeni ve Demokrasi Projesi

Soğuk Savaş sonrasında dünya düzeninin yeniden tasarımında eski metotların 
yanı sıra “demokrasi” gibi dünyanın en güçlü silahının kullanıldığı mücadelede 
küresel aktörler hedeflerine ulaşabilmek için “süngü zoruyla demokratikleştirme-
nin” yanı sıra sivil devrimler yolu ile otoriter rejimler devrilerek güdümlü demok-
ratikleşme sürecini başlatmıştır.7 

Demokratlaşma dalgalarını inceleyen Samuel P. Huntington, 19 ve 20. yüzyıl-
larda otoriter sistemlerden demokrasiye geçişlerin mekanizmasını incelemiş, 
demokrasi ve kültür faktörü arasındaki ilişkilere değinmiştir.8 Kökleri Fransız 
ve Amerikan devrimlerine dayanan 1. Demokratlaşma Dalgası (1828-1926) ile 
başlayan demokratlaşma dalgaları 20. yüzyılda birbirini takip etmiştir. II. Dünya 
Savaşı ile birlikte başlayan 2. Demokratlaşma Dalgası’nı 1974’te Portekiz dikta-
törlüğünün yıkılması ile başlayan ve 1989’a kadar süren 3. Dalga Demokratlaşma 
izlemiştir.9 20. yüzyıl Soğuk Savaş’ın bitimiyle Doğu Avrupa ve dağılan S.S.C.B. 
ülkelerinde görülen 4. Dalga Demokratlaşma hareketleri ile kapanmıştır.10 

1.1. Devrim mi, demokratlaşma dalgası mı?

Devrim kelimesi, ani ve şiddetli, kökten bir değişikliği ifade etmek için kullanıl-
maktadır.11 İlk defa 1789 Fransız Devrimi ile kullanılmaya başlanmıştır. İnceleme 
konumuzu oluşturan, devrim olarak nitelendirilen yönetim değişikliklerinin or-
tak özelliklerinden biri şiddet içermemesidir. Yönetim değişikliğini hedefleyen 
bu tür kansız ayaklanmalar sivil devrim olarak kabul görmektedir. Kadife ya da 
Renkli Devrimler olarak adlandırılan bu süreçlerin gerçek anlamda bir devrim ol-
duğu üzerinde uzlaşı sağlanamamıştır. Yeni bir “demokratiklaşma dalgası”, “geçiş/
transition” gibi kavramlar da bu süreçleri tanımlamada kullanılmaktadır. 

1.2. Sivil devrimlerin karakteristik özellikleri

Amacı yarı-demokratik rejimi temsil eden iktidarları şiddet içermeyen kitle hare-
ketleri ile devirmek olan Renkli Devrimler’in karakteristik iki özelliği bulunmak-
tadır: Şiddet içermemeleri ve seçim süreçleri ile yakından ilişkili olmaları. Bunun 
ötesinde bu sözde devrimlerin demokratik ajandası ve dış bağlantılarının da göz 
önünde bulundurulması gerekir. Modüler devrimler olarak nitelendirebileceği-
miz bu devrimler temel olarak 6 özellik sergilemektedir:12

7	 Oğan,	Sinan,	(2006),	s.	21.
8	 Huntington,	Samuel	P.	,	(1993)	,	Üçüncü	Dalga/Yirminci	Yüzyıl	Sonlarında	Demokratlaşma,	(çev.)	Ergun	

Özbudun,	Türk	Demokrasi	Vakfı	Yayınları,	Ankara,	s.70.
9	 Huntington,	Samuel	P.	,	(1993)	,	s.	13-18.
10	 USAK,	(Nisan	2011)	 ,	Tarih Makas Değiştirirken Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Değişim Arzusu,	USAK	

Rapor,	No:	11-02,	s.	5.
11 Wikipedia,	Devrim, http://tr.wikipedia.org/wiki/Devrim,	(Erişim	Tarihi:	02.04.2012).
12	 Beissinger,	Mark R., 	(June	2007),	”Structure	and	Example	in	Modular	Political	Phenomena:	The	Diffusion	

of	Bulldozer/Rose/Orange/Tulip	Revolutions”,	Perpectives on Politics,	Volume	5,	No	2,	s.	261.	
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1) Hileli seçim sonuçlarının sözde demokratik rejimlere karşı kitleleri harekete 
geçirmek için kullanılması,

2) Yerel demokratikleşme hareketlerinin dış güçler tarafından desteklenmesi,

3) Radikal gençlik hareketlerinin sıra dışı protesto taktiklerinin seçimlerden 
önce rejimi yıpratmak, zayıflatmak ve nihai darbenin indirilmesine uygun 
ortam yaratmak için kullanılması,

4) Kısmen dış güçlerin yönlendirilmesi ile muhalefetin tek bir cephe haline 
gelmesi,

5) Dış diplomatik baskılar, özellikle de seçim süreçlerinin olağandışı şekilde 
yakından takip edilmesi,

6) Seçim sonuçlarının şaibeli olduğunun ilan edilmesinden sonra başlayan kitlesel 
gösteriler ve bu gösterilerde sivil itaatsizlik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan 
Gene Sharp’ın13 kitaplarından alınan şiddet içermeyen taktiklerin kullanılması.

Sivil devrimlerde toplumun sürece hazırlanması, muhalefet ile halk arasında ile-
tişimin sağlanmasında sivil toplum kuruluşları(STK), lokomotif görevi görmekte-
dir. Soğuk Savaş sonrası dönemde küreselleşmenin de etkisiyle çalışma alanları 
genişleyen STK’lar, özellikle eski Sovyet coğrafyasındaki yeni siyasal sistemleri 
tehdit etme potansiyeline erişmişler. Bunun başlıca nedeni; söz konusu siyasal 
sistemlerde gereken çalışma ortamını bulmalarının yanı sıra, mensubu oldukları 
devletlerden çok ciddi siyasi ve mali destek bulmaları olmuştur.14

Sivil devrimin gerçekleştiği ülkelerin en önemli sorunlarından biri istikrarsızlık 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitlelerin siyasete aktif katılımı oldukça sınırlıdır. 
Devlet otoritesi alışılmışın ötesinde merkezi ve serttir. Ancak paranoya düzeyine 
varan güvenlik korkuları, merkeziyetçiliği beslemektedir. Liderlerin gereğinden 
fazla güçlenmesi, kurumların ve demokrasinin liderin karizması yanında zayıf 
kaldığı bir duruma yol açmaktadır ki, bu da orta ve uzun vadede siyasi krizlere 
dolayısıyla da istikrarsızlığa neden olmaktadır.15

SSCB coğrafyasında ilk devrimler, Soğuk Savaş’ın şiddetliği olduğu 1980’li yıl-
lardan itibaren yapılmaya başlamıştır. O dönemlerdeki sivil ayaklanma planının 
ilk aşamasında SSCB’nin yıkılması hedeflenmiş ve bunda da başarı sağlanmıştır. 
İkinci aşamasında ise yıkılan Sovyet kuşağının yasal mirasçısı olarak Rusya’nın 
etkisinin kırılmasına yönelik yeni bir plan devreye konulmuştur.16 Sovyetler 
Birliği’nin çözülme sürecine girmesi ile Doğu Bloku ülkelerinde başlayan demok-
ratikleşme sürecinin devamı olarak kabul edilen sivil devrimlerde ortak özellik 
sivil itaatsizlik veya toplumsal itaatsizliktir. Sivil itaatsizlik; kamuya açık tarzda 

13	 Albert	Einstein	Enstitüsü	Başkanı	olan	Prof.	Dr.	Gene	Sharp’ın	sivil	itaatsizlik	konusunda	yazdığı	kitaplar	
34	dile	çevrilmiş	olup,	internet	üzerinden	ücretsiz	olarak	ulaşılabilmektedir.

14	 Oğan,	Sinan,	(2006),	s.	27.
15	 Laçiner,	Sedat	ve	Özertem,	Hasan	Selim,	(2008)	,	“Hazar	Enerji	Kaynakları:	Enerji-Siyaset	İlişkisi	ve	Tür-

kiye”,	(der.)	Turgut	Demirtepe,	Orta Asya ve Kafkasya Güç Politikası,	USAK	Yay.,	Ankara,	s.	105.	
16	 Bozkurt,	Giray	Saynur,	(Bahar	2006)	,	“Gürcistan,	Ukrayna	ve	Kırgızistan’da	Kadife	Devrimler”,	Karadeniz 

Araştırmaları,	Sayı:	9,	s.	151.	

gerçekleştirilen şiddetsiz, vicdani ve aynı zamanda siyasi nitelikli, hukuk normla-
rının bilinçli olarak çiğnenmesi edimidir.17 

2. Gül Devrimi’nin Anatomisi

SSCB’yi oluşturan 15 cumhuriyetten biri olan Gürcistan, Soğuk Savaş’ın sona 
ermesi üzerine 1991’de bağımsızlığını kazanmıştır. Mayıs 1991’de yapılan ilk 
devlet başkanlığı seçimlerini Zviad Gamsakhurdia kazanmıştır. Etnik çatışmalar 
ve ekonomik istikrarsızlığın pençesinde olan Gürcistan’da Ocak 1992’de gerçek-
leşen kansız darbe ile Gamsakhurdia devrilmiştir. Kurtarıcı olarak davet edilen 
SSCB’nin Dışişleri eski Bakanları’ndan Edward Şevardnadze, Ekim 1992’de ya-
pılan seçimlerle devlet ve parlamento başkanı seçilmiştir.18 Abhazya ve Güney 
Osetya’nın ayrılık kararı aldığı, Acaristan ve Cavayetha’nın merkezi otoriteyi dış-
ladığı bir ortamda iktidar olan Şevardnadze, dağılma aşamasında olan bir ülke 
devralmıştır.19 

Eski Sovyet coğrafyasında oluşan güç boşluğunu doldurmak için çeşitli küresel 
ve bölgesel ölçekli aktörler 1991’den bu yana mücadele etmektedir. 11 Eylül son-
ra ABD’nin terör tehdidine karşı demokrasiyi yaygınlaştırma yöntemini seçmesi 
bu bölgede yaşanan gelişmeler üzerinde etkili olmuştur. Güney Kafkasya’nın 
sorunlarla boğuşan ülkesi Gürcistan, Renkli Devrimler’in eski Sovyet coğrafya-
sında ilk durağı olmuştur. Buldozer Devrimi20 ile Miloseviç’i deviren Sırplı genç-
lerin kurduğu Otpor, gençlerin küçük bir hareketinin, büyük bir halk hareketine 
dönüşebileceğini, bunun yanında güçlü bir rejimin yıkılmasına varan sonuçlar 
doğurabileceğini göstermiştir.21 Gürcistan’da sivil devrimi gerçekleştiren dina-
mikler Sırp modelinden esinlenmişlerdir.

2.1. Lider faktörü

SSCB’nin dağılması sonrası dünya siyaset sahnesine çıkan yeni cumhuriyetler 
yönetim biçiminin yapılanmasında başkanlık sistemini tercih etmişlerdir. Düşük 
kurumsallaşma düzeyi, demokrasi geleneğinin sınırlılığı, köklü siyasî partilerin 
yokluğu, totaliter ve tek partili bir yönetim geçmişi ile karakterize edilen bu cum-
huriyetlerde, bir de devlet başkanına geniş yetkiler veren anayasal düzenleme-
ler yapılınca başkanlık sistemi yozlaştırılmıştır. Bunun içindir ki, bu tür sistemleri 
tanımlamak üzere “süper-başkanlık” ya da “başkancı” kavramları türetilmiştir. Bu 
betimleme, Gürcistan için de geçerli olup 2000 yılında Şevardnadze, anayasal 
olarak ikinci ve son kez devlet başkanı seçilmiştir. Bu ise 2005 yılında görev sü-
resinin dolacağı ve Şevardnadze’den boşalacak koltuğa yeni bir ismin oturaca-
ğı anlamına gelmekteydi. Bu yüzdendir başlayan güç mücadeleler sonucunda 

17	 Oğan,	Sinan,	(2006),	s.	25.
18 Wikipedia,	Gürcistan, http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrcistan,	(Erişim	Tarihi:	10.04.2012).	
19	 Ağacan,	Kamil,		(Ocak	2004)	,		s.	55.	
20	 Gösteriler	 sırasında	 Sırp	 Devlet	 Televizyonu	 RTS	 binasına	 buldozerle	 girilmesi	 nedeni	 ile	 bu	 devrime	

Buldozer	Devrimi	adı	verilmiştir.
21	 Türbedar,	Erhan,	(Şubat	2011)	,	“Sırbistan’dan	Mısır’a	Halk	Direnişi”,	TEPAV Değerlendirme Notu,	s.	2.	
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iktidarın yumuşak geçiş yerine devrimle değiştirilmesini sağlayan bölünmeler 
yaşanmıştır.22 

Batı’nın Kafkasya’da destek verdiği liderlerden olan Şevardnadze’nin koltu-
ğundan indirilmesi için görev süresinin dolmasının beklenmemesi sivil devrim 
tehdidine karşı Şevardnadze’nin, Rusya ile yakınlaşmasına bağlanmaktadır. 
Rusya’nın, Gürcistan üzerinde etkili olmasının önünü kesmek için Batı yanlısı 
Şevardnadze’nin yerine “daha Amerikancı” bir lider tercih edilmiştir.23

Renkli Devrim süreçlerinin ana özelliklerinden olan muhalif partilerin ve karşıt 
gurupların iktidara karşı birleşmeleri ve halk tarafından kabul edilebilir liderler 
çıkarması mekanizması Gürcistan’da da işlemiştir. Renkli Devrimler’de iktida-
ra gelen liderlerin hemen hemen hepsi devrilen iktidar içinde önemli görevler 
üstlenmiştir.24 Gül Devrimi’ni gerçekleştiren, Amerika’da eğitim görmüş Mihail 
Saakashvili daha önce Eduard Şevardnadze hükümetinde Adalet Bakanlığı gö-
revinde bulunmuştur. Ancak, Şevardnadze rejiminin yolsuzluklara bulaştığını ve 
düzelmesinin de mümkün olmadığını ileri sürerek iktidar partisi Gürcistan Yurt-
taşlar Birliği’nden ayrılarak muhalefete geçmiştir.25 Şevardnadze’nin istifası son-
rasında devlet başkanı seçilen Saakaşvilli, ABD’nin Gürcistan’daki askeri varlığını 
süresiz olarak uzatırken Rus üslerinin kapatılmasının temel öncelikleri arasında 
olduğunu açıklamıştır.26 Böylece Amerika’ya yakın olmakla birlikte eski Sovyet 
ideolojisinde yetişen Şevardnadze’nin yerini Amerika’da eğitim görmüş, yüzü 
tamamen Batı’ya dönük bir lider almıştır.

2.2. Seçim süreci

Renkli Devrimler için seçim süreci, özellikle de seçim sonuçlarının ilan edilmesi 
kritik öneme sahiptir.  Sırbistan örneğinde olduğu gibi Renkli Devrimler dizisinde 
ayaklanmalar seçim sonuçlarına hile karıştırıldığının ilan edilmesi ile başlamakta-
dır. Devrim için koşulların oluşturulduğu ülkelerde seçimler yaklaştıkça uluslara-
rası STK’ların yerel gönüllüleri ve seçim gözlemcilerini, seçimlerin nasıl doğru ve 
kurallara uygun bir şekilde yapılabileceğine dair eğitmesi; bu ülkelere profesyonel 
seçim gözlemcilerini göndermesi; aynı zamanda seçimlerde usulsüzlük olacağına 
dair yaygın bir kanaat ve bilincin oluşması sağlanmaktadır. Seçim ve oy sayımı yapı-
lırken uluslararası ve yerel STK’ların işbirliği ile “paralel oy sayımları”nın yapılması; 
bu sonuçların seçimden hemen sonra açıklanması ve bu paralel sayımın uluslara-
rası meşruiyetinin daha fazla olması ile gerilim doğmaktadır.27

22	 Ağacan,	Kamil,		(Ocak	2004)	,	s.	55.
23	 Oğan,	Sinan,	(2006),	“Güç	Mücadelesinde	Kafide	Devrim	Modası:	Gürcistan	Örneği”,	(der.)	Sinan	Oğan,	

Turuncu Devrimler SOROS’un Yeni Dünya Düzeni: ‘İkinci El’ Demokrasi ve Neo-Con’lar,	Birharf	Yayınları,	
İstanbul,	s.	211-212.

24	 Oğan,	Sinan,	(2006),	s.	59.
25	 Mitchell,	Lincoln,	(October	2004),	“Georgia’a	Rose	Revolution”,	Current History,	s.	343.
26	 Ulusoy,	Belkıs	ve	Yeşilot,	Okan,	(2006),	“Avrasya	Coğrafyasında	Sivil	Devrimler	ve	Rusya-ABD	Mücade-

lesi”,	(der.)	Sinan	Oğan,	Turuncu Devrimler SOROS’un Yeni Dünya Düzeni: ‘İkinci El’ Demokrasi ve Neo-
Con’lar,	Birharf	Yayınları,	İstanbul,	s.	184.	

27	 Bostan,	Yahya,	“Doğu	Avrupa	ve	Kafkaslar’da	Renkli	Devrimler:	Süreç	Analizi,	www.ekopolitik.org/imag-
es/cust_files/080621185405.pdf,	(Erişim	Tarihi:	15.02.2012),	s.	6-7.

Renkli devrimler öncesinde yaşanan en büyük sıkıntı, seçimlerin yapılmasına, 
seçimlere muhalif partilerin katılımına izin verilmesine rağmen, oylamada ve oy 
sayımında yapılan usulsüzlükler ile iktidarın yönetimde kalmaya devam etme-
sidir.28 

Gürcistan’da, Fair Elections adlı örgütün yaptığı paralel oy sayımları seçimin er-
tesi günü duyurulmuştur. Bu sonuçlara göre Saakaşvili, aldığı % 26,26’lık oy ile 
iktidarın aldığı % 18,92’lik oyu geçerek yeni devlet başkanı olmaya hak kazan-
mıştır. Diğer yandan seçimler yapıldıktan ve paralel oy sayımları sonuçları açık-
landıktan bir süre sonra duyurulan resmi sonuçlar, söylenenlerin tam aksini iddia 
etmektedir. İktidar % 21,32 ile en yüksek oyu almış, muhalefet ise aldığı 18,08 oy 
ile yenilgiye uğramıştır.29 Resmi sonuçlar ile paralel oy sayımları arasındaki zıtlık 
muhalefete, toplumun desteğini alarak kitlesel gösteriler düzenlemeye uygun 
ortam sunmuştur. 

2. 3. Medya faktörü

Sivil devrimlerin motoru olan STK’ların, mobilize olabilmesi ve toplumsal deste-
ği sağlayabilmesi açısından basın özgürlüğünün büyük önemi bulunmaktadır. 
Ancak sivil devrime gebe otoriter ülkelerde devrim ve basın özgürlüğü arasın-
da yumurta tavuk ilişkisi bulunmaktadır. Otoriter rejim mutlak iktidara sahip ise 
devrimcilere destek olacak bağımsız medyadan bahsedilemez. Rejimin otoritesi 
zayıflatılmış ise medya tarafsız hareket edebilir, yani sivil devrimlerin başarıya 
ulaşabilmesi için basın özgürlüğünün devrim süreci öncesinde belirli ölçülerde 
sağlanmış olması gerekmektedir.30 Bağımsız medya sivil devrimlerin adeta yara-
tıcısı ve mutlu sona ulaştırıcısı konumundadır. Çünkü medya sivil devrimlerde 
iletken rolünü üstlenmektedir. Bağımsız basın değişimin sesi ve bazı durumlarda 
resmi yayın organı olmuştur.31 Geniş kitlelere gelişmeleri aktaran medya aynı za-
manda sokağa çıkılmasında işaret fişeği olmuştur. 

Değişim sürecinin başlaması ile birlikte iktidara, medya ve özgürlükler alanında 
yapılan baskı dikkat çekicidir. Uluslararası kuruluşlar ve rejim muhalifleri, rejim 
değişikliğinin sağlanması, demokrasinin etkin kılınabilmesi ve muhalefetin se-
sini duyurabilmesi için medyanın özgür bir şekilde yayın yapabilmesi gereklili-
ğinin farkındadırlar. Ancak üç ülkede de durum tam tersidir. Bu ülkelerde renkli 
devrimler öncesi medya kuruluşları rejimle iç içedir. Hatta iktidar mensupları ve 
yakın akrabaları medyada önemli yayın organlarının sahipleridir. İşte bu şartlar 
altında, uluslararası kuruluşlar muhalif medya organlarını finansal olarak destek-
lemişlerdir. Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da iktidarlara ABD ve AB ülkelerin-
den, medya özgürlüğüyle ilgili olarak diplomatik baskı gelmiştir.32

28	 Thompson,	Mark	and	Kunta,	Philipp,	(October	2004)	,	“Stolen	Elections:	The	Case	of	the	Serbian	October”,	
Journal of Democracy,	Vol	15,	No	4,	s	161.	

29	 Walsh,	Nick	Paton,	(21.11.2003)	,	“Georgia	poll	result	fails	to	end	strife”,	Guardian.
30	 Anable,	David,	(December	2005)	,	“Role	of	Georgia’s	media-	and	Western	aid-	in	the	Rose	Revolution”,	

Joan	Shorenstein	Center	on	the	Press,	Politics and Public Policy,	s.	12
31	 Oğan,	Sinan,	(2006),	s.	65-66.
32	 Bostan,	Yahya,	s.	6.
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Eski SSCB coğrafyasında Renkli Devrimler’in ilk durağı olan Gürcistan’da, bölge-
deki diğer cumhuriyetlere oranla medyanın görece özerk olması önemli bir ay-
rıntıdır. Sürgünden dönüp ülkenin başına geçtiği dönemde muhalif paramiliter 
güçleri zayıflatmak için demokratik ortam yaratmaya önem veren Şevardnadze, 
sonrasında AB ve ABD ile yakın ilişkiler kurma politikası doğrultusunda bağımsız 
medya ve sivil toplum örgütlerine desteğini sürdürmüştür. Hatta Batılı devletler 
nezdinde Gürcistan, demokratikleşme yolunda bir başarı öyküsü olarak kabul 
görmüştür. Ancak 1992’de başlayan demokratik açılıma destek 2001 yılından iti-
baren geri çekilmiştir. Gül Devrimi’nin sembolü olacak olan Rustavi-2 kanalına 
verdiği desteği geri çekmekle kalmayıp kanalı kapatmayı deneyen Şevardnadze, 
muhalefetin daha da güçlenmesine yol açmıştır. Demokratikleşme yerine de-
mokrasiyi yönetmeyi seçen Şevardnadze, demokrasi reformcusu imajı sürdür-
mesi imkansız hale geldiğinde açık toplum hedefinden hızla uzaklaşmıştır.33 Mu-
halefetin güçlenmesinin yaratacağı potansiyel tehdidi gören Şevardnadze gibi 
Mübarek de demokratik açılımın yarattığı tehdidin farkına varmış, ancak kitleler 
açılımdan geri adım atılmasına seyirci kalmamıştır.

Eurasia Foundation 2003 raporunda, Gürcistan’daki demokrasi operasyonu de-
ğerlendirilirken şöyle denilmektedir: “Bağımsız medya olayların anahtarıydı. Rad-
yo ve TV istasyonları canlı olarak tartışmalar ve talk showlar yayımladı; gazeteler 
siyasi haberler yayınladı ve adaylar hakkında bilgi verdi.” Aynı raporda Rustavi-2 
adlı televizyon şebekesinin bölge yöneticisi Jano Zhvania yapılanı çok daha iyi 
açıklamaktadır. “TV istasyonları halkı uyandırdı ve 2003’teki hedefe ulaşıldı. Yerel 
halk sorumluluk duydu ve olaylarda yerini aldı.”34

Gürcistan’da seçim süreci devam ederken Rustavi-2 kanalında Sırp deneyimi-
nin anlatan belgesel defalarca yayınlamıştır. Kasım 2003’de yapılan ikinci tur 
genel seçime 10 gün kala yayına giren “Diktatörü Devirmek” adlı belgeselde 
Miloseveç’in şiddet içermeyen yöntemlerle devrilmesi anlatılmaktadır.35 Gürcis-
tan halkında doğru stratejiyi izlerlerse kan dökülmeden iktidar değişimi yapa-
bilecekleri algısı oluşturan belgeselin yayınlanma tarihi medyanın kritik rolünü 
anlaşılması açısından dikkate değerdir.

2.4. Güvenlik güçlerinin tutumu

Şiddet içermeyen sivil devrimlerin başarıya ulaşması başta ordu olmak üzere ül-
kenin güvenlik güçlerinin tutumuna bağlıdır. Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan 
örneklerinde ordu ve diğer güvenlik güçlerinin göstericilere neredeyse hiçbir 
müdahalede bulunmamaları devrimlerin başarı şanslarını artırmış ve neredeyse 
hiçbir ciddi hadisenin yaşanmamasına sebep olmuştur.36 Bununla birlikte devri-
me giden süreçte polis teşkilatlarının yolsuzluklara karışması ve baskıcı tutum-

33	 Kandelaki,	Giorgi,	 (July	2006),	 “Georgia’s	Rose	Revolution:	A	Participant’s	Perspective”,	United States 
Institute of Peace Special Report 167,	s.	1.	

34	 Oğan,	Sinan,	(2006),	s.	66.
35	 Anable,	David,	(December	2005)	,	s.	10.
36	 Anable,	David,	(December	2005)	,	s.	60.

ları etkili olmuştur. Gürcistan’da halkın Şevardnadze iktidarını devirmesinin ne-
denlerinden biri de polis teşkilatının donatıldıkları geniş yetkiler nedeniyle top-
lumun fakir kesimine karşı keyfi uygulamaları olmuştur. Devrime destek verdiği 
için hedef haline gelen George Soros, yaptığı bir açıklamada şöyle demektedir:37 
“Gürcistan’da Şevardnadze ve devlet üyeleri ile birlikte yolsuzluk karşıtı kampanya-
da çalıştım. Yolsuzluk kaynağı polisti. Polis de Şevardnadze’nin kurmaylarına bağ-
lıydı. O, polise karşı gelemedi. Yeni hükümete yolsuzlukları ortadan kaldırmada ve 
özellikle polis ile ilgili olarak destek oldum. Gürcistan’da polisin şantaj faaliyetlerini 
önlemede başarılı oldum.”

Gürcistan’da liberal otokrasi olarak adlandırılan rejim, güvenlik güçlerinin eleştiri 
ve demokratik baskılara alışkın hale gelmesinde etkili olmuştur. gösteriler başla-
madan güvenlik güçlerine çiçek vermeye başlayan Kmara üyeleri, gösteriler sıra-
sında da güvenlik güçlerinin sempatisini kazanmaya yönelik tavırlar sergilemiş-
tir. Gürcistan’da 20 gün süren protestolar boyunca güvenlik güçleri göstericilere 
karşı güç kullanmamıştır. Gösterilerin başladığı andan itibaren iktidar komuta 
birliği söz konusu olmadığı için caydırıcı olarak güç kartına başvurmamıştır. So-
nuç olarak, 22 Kasım’da gerçekleşen parlamento baskını sırasında güç kullanma 
girişimi de başarısız olmuştur. Göstericilerin kararlılığı karşısında olağanüstü hal 
ilan edilmesini emreden Şevardnadze, bir gün sonra emrini geri çekmiştir. Bu du-
rum Şevardnadze’nin güvenlik güçlerine güvenmediği şeklinde yorumlanmıştır. 
Aslına bakılırsa meşruiyeti tartışmalı olan bu emri fiziken uygulamak mümkün 
değildi. Polis, gösteriler büyüyünce tarafsız kalmayı tercih ederken parçalı bir 
yapıya sahip olan ordu ise en başından itibaren tarafsız kalmıştır.38 Gösteriler bo-
yunca disiplinlerini koruyan protestocular sadece parlamento binası düştüğün-
de binanın kapılarının dar olması nedeni ile pencerelerinden birini kırmak zo-
runda kalmıştır. Bunun dışında hiçbir yağma ya da fiziki saldırı yaşanmamıştır.39

2.5. Yolsuzluk ve yoksulluk

Sivil devrimlerin meydana geldiği ülkelerin ortak özellikleri arasında ekonomik 
kriz de bulunmaktadır. Sivil devrimlerde rejime karşı getirilen en büyük suçlama 
yoksulluk, yolsuzluk ve rüşvettir. Devrim yapmak isteyen güçler argüman olarak 
yoksulluk, yolsuzluk ve rüşvetin arttığı, ekonomi kaynakların belirli bir yönetici 
zümre tarafından paylaştırıldığı ileri sürülmektedir. Rüşvet bu ülkelerde sıradan 
bir olay haline gelmiştir ve rüşvetsiz hiçbir iş yapılmamaktadır.40 Eski Sovyet 
cumhuriyetlerinde yaygın bir şekilde kendisi gösteren yolsuzluk ve rüşvet de 
yoksulluğu artıran bir diğer faktör olarak görülmektedir. Kimi yazarlarca birer 
vergi olarak dikkate alınan Rüşvet Vergisi (Bride Tax) ve Yolsuzluk Vergisi’ni (Cor-

37	 Yücel,	Ramazan,	(Ağustos	2006)	,	“AKP’nin	Soros	Ekonomisi	“Sos”	Veriyor!”,	Milli Çözüm, 
  www.millicozum.com/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=37,	 (Erişim	 Tarihi:	

03.03.2012).	
38	 Welt,	Cory,	(2006)	,	“Georgia’s	Rose	Revolution:	From	Regime	Weakness	to	Regime	Collapse”,	Center	on	

Democracy,	Development,	and	the	Rule	of	Law,	Stanford	University,	April	28-29,	s.	31-33.	
39	 Kandelaki,	Giorgi,	(July	2006),	s.	11.
40	 Oğan,	Sinan,	 (2006)	 ,	 “Yeni	Dünya	Düzeni	 ve	Sivil	Devrimler”,	 (der.)	 Sinan	Oğan,	Turuncu Devrimler 

SOROS’un Yeni Dünya Düzeni: ‘İkinci El’ Demokrasi ve Neo-Con’lar,	Birharf	Yayınları,	İstanbul,	s.	62.
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ruption Tax) diğer vergilerden farkı, elde edilen hasılatın devlet hazine yerine 
bazı kamu görevlilerin ceplerine girmesidir. 2000 yılında yapılan bir araştırmada 
“Rüşvet Vergisi” ve “Yolsuzluk Vergisi” oranlarının Gürcistan’da diğer BDT ülkeleri-
ne kıyasla yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu oran Baltık cumhuriyetlerinde 
% 3 civarındayken, Gürcistan’da % 8,1 olarak tespit edilmiştir.41

SSCB’nin dağılma sürecine girmesi ile tüm ülkede başlayan ekonomik çöküş, 
Gürcistan’ı derinden etkiledi. SSCB’nin dağılma sürecine girmesi ile başlayan 
ekonomik problemler, 1991 yılında Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanmasından 
sonra da devam ederek ülkede hızlı bir ekonomik çöküşe neden olmuştur. Ka-
sım 2003’te Gürcistan nüfusunun % 51.1’i yoksulluk sınırın altında yaşamakta ve 
halkın % 23.6’sı işsizdi.42 Asgari ücretin 20 dolar, emekli maaşının 14 dolar oldu-
ğu ülkede maaşlar çoğu zaman zamanında ödenememekteydi. Şevardnadze’nin 
ekonomik sistemi nüfusun sadece yüzde 1’ini memnun eden bir yapı haline gel-
miştir. Nüfusun yarısının yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkede küçük bir sı-
nıfın kaynakların büyük bir kısmını kullanıyor olması rejim ile toplum arasında 
bir kopukluk yaratmıştır. Şevardnadze’nin aile üyeleri ve yakın çevresinin devlet 
kademelerini ele geçirmeleri toplumsal huzursuzlukları derinleştirmiştir.43 Gül 
Devrimi’nin sembolü olan Kmara, üniversitelerdeki yolsuzluk ve mezunların iş 
bulmada yaşadığı güçlüklerden rahatsız olan bir grup üniversiteli genç tarafın-
dan kurulmuştur. 2000’li yılların başında üniversite mezunlarının iş bulma oranı 
yüzde 4 düzeyindeydi.44

Ekonomik zorluklar halkın Şevardnazde rejimine karşı örgütlenerek Gül 
Devrimi’ni gerçekleştirmesinde ciddi düzeyde etkili olmuştur. 2000 yılı Ekim 
ayında Gürcistan Adalet Bakanı olarak atanan Mihail Saakaşvili, görevde kaldığı 
süre zarfında yönetimdeki adam kayırma ve yolsuzlukları gördüğünü ve kabul-
lenemediğini açıklamıştır. 2001 yılında Saakaşvili, hükümetin üyesi olarak kal-
mayı ahlak anlayışına sığdıramadığını söyleyerek istifa etmiştir.45

2.6. Muhalefet örgütleri ve ortak imgeler

Sivil devrimlerin en önemli ortak özelliklerinden birisi de gençleri iyi bir şekilde 
örgütleyerek devrimlerin motor gücü olarak kullanmalarıdır. Devrim yapılması 
planlanan ülkelerdeki gençler, adları özenle seçilen gençlik teşkilatları etrafın-
da bir araya gelmektedir. Bu gençler STK’lar tarafından eğitimden geçirilmekte, 
kendilerine iyi bir eğitim ve gelecek vaat edilmekte, cömertçe harcanan sıcak 

41	 Schaffer,	Mark	E.,	Turley,	G.,	(20	Nisan	2004)	,	“Effective	Versus	Statutory	Taxation:	Measuring	Effective	
Tax	Administration	 in	Transition	Economics”,	The William Davidson İnstitute,	Working	 Paper,	No:437,	
http://eres.bus.umich.edu/docs/workpapdav/wp347.pdf,	(Erişim	Tarihi:	02.04.2012).	

42	 Philips,	David	L.,	(January	15,	2004)	 ,	“Stability,	Security	and	Sovereignty	in	the	Republic	of	Georgia”,	
Rapid Response Conflict Prevention Asessment, Center	for	Preventive	Action,	s.	11.

43	 Aydın,	Gülşen,	 (2011),	 “Economic	Change	 and	Development	 in	Georgıa	After	The	Rose	Revolutıon:	A	
Boost	to	The	Mıkheıl	Saakashvili’s	Consolıdatıon	of	Authority”,	ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,	Cilt	7,	Sayı	
14,	s.	41.

44	 Kandelaki,	Giorgi,	(July	2006),	s.	6.
45 “Portre:	Mihail	Saakaşvili”,	 (27	Ocak	2004)	 ,	BBC, www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2004/01/040127_

saakasvili.shtml,	(Erişim	Tarihi:	02.03.2012).	

para da bu işsiz ve geleceğinden umutsuz gençlere çok cazip gelmekte ve sayıla-
rı hızla artmaktadır. Bu gençler sokak protestolarını, kamu kurumlarının kuşatıl-
masını, çadır kentlerin kurulmasını örgütlemekte ve eylem çeşitliliğini sağlamak-
tadır. Bu ülkelerde gençlik örgütlerinin yanı sıra başka örgütlerde kurulmaktadır. 
Bu sivil toplum örgütlerinde çalışanlar, Batı tarafından finanse edilen, eğitimden 
geçirilmiş “gönüllülerden” meydana gelmektedir.46

Gürcistan’da kurulan Kmara(Yeter) Gençlik Örgütü, Kasım 2001’de oluşmaya 
başlamış, ancak resmi kayıtlara Nisan 2003’te geçmiştir.47 Çoğunluğu başkent 
Tiflis’te olan öğrenci örgütlerinin bir araya gelmesiyle kurulan Kmara Gençlik 
Örgütü, bütün Gürcistan sathına yayılan teşkilat yapısıyla halkı devrim yönünde 
harekete geçirebilme başarısı göstererek Gül Devrimi’nde önemli bir rol oyna-
mıştır. Kmara’nın kurulmasında ülkenin önde gelen STK’larından Özgürlük Ens-
titüsü48 önemli bir rol üstlenirken, Genç Avukatlar Birliği hukuki sorunlarında ör-
güt üyelerine yasal destek vermiştir.49 Otpor ile aynı amblemi ve sloganı taşıyan 
Kmara örgütü lider kadrosunda yer alacak bir genci Sırbistan’a göndererek dar-
be konusunda gerekli tecrübeyi kazanmasını sağlamıştır. Soros Vakıfları tarafın-
dan finanse edilen Kmara, tecrübelerini devrim sürecine giren diğer ülkelerdeki 
gençlik örgütleri ile paylaşmıştır.50

Yapılan devrimlere bulunan isimler ve bu devrimi simgeleyen öğeler özenle 
seçilmektedir. Bazen bu konularda tam bir ittifak yoksa da dünya kamuoyuna 
hoş gelecek bir isim ve renk bulunmaktadır. Meydanlarda devrimi simgeleyen 
renklerden bol miktarda görülmekte, basında da özenle seçilen bu isimlerle anıl-
makta ve bu şekilde tarihe geçmektedir. Kamuoyu üzerinde son derece etkili 
olan, hafızaya kolay yerleşen, söylenişi kulağa ve kullanışı dile kolay gelen, bütün 
dünya dillerine çevrilebilen bu isimler genelde renk ya da çiçeklerden esinlen-
mektedir.51 

Yine aynı şekilde bu ülkelerde oluşturulan gençlik örgütlerinin bir çoğunda ben-
zer amblemlerin kullanıldığı görülmektedir. İlk olarak Yugoslavya’da Otpor örgütü 
tarafından kullanılan sıkılmış yumruk işareti daha sonra Gürcistan’da Kmara örgü-
tünde ve diğer bazı ülkelerdeki örgütlerde de kullanıldığına şahit olunmaktadır.52

2.7. Dış güçler faktörü

Sivil devrimler birçok etkenin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu devrimlerin 
ortak yanlarından bir diğeri de muhalefete dış güçlerin verdiği açık destektir. Gül 

46	 Oğan,	Sinan,	(2006)	, s.	68
47	 Oğan,	Sinan,	(2006)	, 	s.	82.
48 Üniversite	öğrencileri	tarafından	kurulan	ve	Gül	Devrimi’nde	önemli	rol	üstlenen	Özgürlük	Enstitüsü’nün	

kurucularından	pak	çoğu	devrim	sonrasında	parlamentoya	girmiştir.	Kaynak:	http://en.wikipedia.org/wiki/
Liberty_Institute_(Georgia),	(Erişim	Tarihi:	02.03.2012).	

49	 Kandelaki,	Giorgi,	(July	2006)	,	s.	6.
50	 Kandelaki,	Giorgi,	(July	2006)	,	s.	82-83.
51	 Oğan,	Sinan,	(2006)	, 	s.	56.
52	 Oğan,	Sinan,	(2006)	, 	s.	67.
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Devrimi’nde önemli roller üstlenen Kmara Gençlik Örgütü’nün liderlerinden Gi-
orgi Kandelaki ve Luka Tsuladze dış güçlerin rolü konusunda ilginç bir değerlen-
dirme yapmıştır: Uluslararası toplumun rolü karışık mesajlar sayesinde tartışılır 
hale getirilmiştir. Bazıları değişimin dış güçler tarafından empoze edildiğini ve 
halkın isteği olmadığını iddia etmektedir. Bu yaklaşıma göre sadece Batılı halklar 
demokrasiyi anlama ve barışçıl değişim getirme kabiliyetine sahiptir. Bu yaklaşı-
mı ırkçı bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Bu görüşler halkların değişim ve 
haklarını korumak için ne kadar uzun süredir beklediklerinin farkında olmayan-
lara ait olabilir.53

ABD’nin Tiflis Büyükelçisi olan Richard Miles, 1996’dan 1999’a kadar, yani Yugos-
lavya’daki darbenin hazırlık aşamasında, Belgrad’ta diplomat sıfatıyla bulunmuş-
tur. ABD’nin adeta “darbelerden ve kaos üretmekten sorumlu bakanı” gibi hareket 
eden Miles, Otpor (Direniş) örgütünün kurulmasında başlıca rolü oynamıştır. 
Otpor’un 2003 yılında, Gürcistan’daki “Gül Devrimi”ni gerçekleştiren Kmara (Ye-
ter) ve 2005’te Ukrayna’da “Turuncu Devrim”i gerçekleştiren Pora(Zamanı Geldi) 
isimli öğrenci hareketlerinin kadrolarını da yetiştirmiş olması zincirin nasıl ta-
mamlandığını çarpıcı bir şekilde göstermektedir.54

ABD’nin eski Sovyet coğrafyasına yönelik ilgisinin 11 Eylül sonrası ABD, saldırgan 
bir tutum içine girerek, dünyanın tek hakimi olabilmek için çeşitli yöntemlerle 
stratejik öneme sahip bölgelere yerleşmeye başladı. Özellikle Ortadoğu, Orta 
Asya, Kafkasya ve Karadeniz bölgeleri, ABD’nin üzerinde en yoğun olarak dur-
duğu bölgelerin başında gelmektedir. Dolayısıyla, Kafkasya ve Karadeniz bölge-
lerinin ABD denetimine girmesi için Gürcistan’ın kontrol altına alınması ve Rus 
nüfuzunun bu ülkede tamamen kırılması hayati önem taşımaktadır. Petrol ve 
doğalgaz taşımacılığı, doğu-batı ve kuzey-güney ulaşımı için stratejik bir öne-
me sahip olan Gürcistan, Kafkas ülkelerinin Karadeniz’e çıkabileceği en önemli 
ülke konumundadır. Gürcistan’ın ABD hava ve deniz kuvvetleri açısından da çok 
büyük önemi bulunmaktadır. Daha önce zikrettiğimiz gibi ABD’nin küresel plan-
larında Gürcistan’ın Kafkasya düzleminde özel bir yeri vardır. Şu ana dek Afganis-
tan ve Irak’a yerleşen ABD, Gürcistan üzerinden Güney Kafkasya’da varlığını ve 
etkisini güçlendirmek istemektedir. Türkiye’nin Irak Savaşı’nda istediği desteği 
tam vermeyişi, ABD’yi Gürcistan hususunda daha net ve aktif politika izleme-
ye itmiştir. Gürcistan ABD için emirlerini yerine getirecek bir ülke olmalıdır. Bu 
nedenlerden dolayı ABD en geç 2005 yılında, yani Gürcistan’da yeni başkanlık 
seçimlerinde, kendisine daha yakın, ABD menfaatlerini ülkede ve bölgede daha 
güçlü kollayabilecek, bir adayı bu koltuğa getirmeyi planlıyordu. 2003 Parla-
mento seçimlerinden Batı yanlısı muhalefetin zaferle çıkması karşılığında, görev 
süresi 2005 yılında sona erecek Şevardnadze’nin bu tarihe kadar koltuğunda kal-
masına onay veren Amerika, seçimler yaklaşırken, Rus petrol şirketleri ile işbirliği 
içine giren Şevardnadze’ye karşı daha radikal bir planı uygulamaya koymuştur.55

53	 Oğan,	Sinan,	(2006)	, 	s.	65.
54	 Yürür,	Pınar,	(2005)	,	“Doğu	Avrupa	ve	Balkanlar’da	Amerika	Destekli	Sivil	Toplum	Direnişleri”,	Journal 

of Yasar University,	1	(1),	s.	69.	
55	 Steele,		Jonathan,	(31	Ocak	2004)	,“New	cold	war”,	The Guardian.

ABD’de 1995-2000 yılları arasında Gürcistan’a 200 milyon doların üstünde doğ-
rudan yardımda bulunmuştur. USAID, 2000 yılında Rusya’ya kişi başına 1.25 do-
lar harcarken Gürcistan’da kişi başına 200 dolar harcamıştır. ABD’de Gürcistan’da 
sivil toplumun gelişmesi ve demokratik bir toplumun inşası çalışmalarını USA-
ID, IND, Dünya Bankası ve Avrasya Vakfı’nın yanı sıra George Soros’un kurucusu 
olduğu Açık Toplum Enstitüleri aracılığıyla yürütmüştür.56 Soros devrim sonrası 
yaptığı konuşmalarda “Kadife Devrim” öncesinde ve sonrasında aktif rol oynadı-
ğını ve maddi destek sağladığını, bunu Gürcistan’da demokrasinin yerleşmesi 
adına yaptığını beyan etmiştir.57 Nitekim Şevardnadze devrim sonucu iktidardan 
uzaklaştıktan sonra yaptığı açıklamalarda, kendisini iktidardan indiren eylem-
lerin finansmanlığını Soros’un yaptığını açıklamıştır.58 Açık Toplum Enstitüsü, 
Gürcistan’dan muhalif kanat üyesi iki gencin Sırbistan’a gelerek Otpor üyeleri ile 
bir araya gelmesinin yanı sıra 2003 yazında Otpor üyelerininin 1000 Gürcü genci 
şiddet içermeyen teknikler konusunda yetiştirmek üzere Gürcistan’a gelmelerini 
finanse etmiştir.59 Uygulamalı ve video üzerinden gerçekleşen eğitimler sonuç 
vermiş, iktidar deviren halk ayaklanmasında ne bir dükkanın camı kırılmış, ne de 
bir tek araca zarar verilmiştir.60

ABD’yi kendisini devirmekle suçlayan Şevardnadze, Kasım 2003’te Tiflis’te dü-
zenlenen bir seminerde bunu açıkça dile getirmiştir: “ABD politikalarının en bü-
yük savucusuydum. Irak’ta benim desteğime ihtiyaç duyduklarında, gereken deste-
ği verdim. Ancak, şu anda ülkemde yaşanılanları açıklayamıyorum.”61.

Sonuç

Yeni dünya düzeninin bir parçası olan Renkli Devrim mekanizması eski Sovyet 
coğrafyasını aşıp demokrasi deneyiminin olmadığı Orta Doğu coğrafyasına ulaş-
mıştır. Monarşileri değil otokrasileri hedef alan Renkli Devrimler, şekilsel bile olsa 
iktidarın seçimler aracılığıyla el değiştirdiği ülkelerde ilerleme alanı bulmaktadır. 
Enerji koridorları ve enerji kaynaklarına sahip olan ülkeleri tehdit eden Renkli 
Devrimler, demokratikleşme projesinde kazanımlar sağladığı gibi bazen de ka-
zanımların kaybedilmesi söz konusu olabilmektedir. 

Sivil devrimlerin temel gerekleri konusunda pek çok analist hem fikirdir: Birincisi 
zayıf ve toplumsal desteğini yitirmiş bir iktidar, ikincisi kitlelerin desteğini arka-
sına almış muhalefet, üçüncüsü ise bağımsız medyanın desteğini arkasına almış 

56	 Jones,	 Stephen	F.,	 (2006)	 ,	 “The	Rose	Revolution:	A	Revolution	without	Revolutionaries?”,	Cambridge 
Review of International Affairs,	Vol.	19,	No	1,	s.	42.	

57	 “Gül	 Devrimi’ni	 Ben	 Yaptım”,	 (29	 Nisan	 2007)	 ,	 http://yenisafak.com.tr/yazdir/?t=29.04.2007&c=4
&i=42806,	(Erişim	Tarihi:	05.02.2012).	

58 “Georgia:	Foreign	Interference	in	CIS”,	(28	Kasım	2003)	,	http://english.pravda.ru/mailbox/22/98/387/11389_
Georgia.html,	(Erişim	Tarihi:	03.04.2012).	

59	 Anable,	David,	(December	2005)	,	“Role	of	Georgia’s	media-	and	Western	aid-	in	the	Rose	Revolution”,	
Joan Shorenstein Center on the Press,	Politics	and	Public	Policiy,	s.	4.

60	 Anable,	David,	(December	2005)	,	s.	4.
61 “Georgia:	 Foreign	 interference	 in	 CIS”,	 (28.11.20039	 ,	 Pravda, http://english.pravda.ru/opinion/

columnists/28-11-2003/4180-georgia-0/,	(Erişim	Tarihi:	01.04.2012).		
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sivil toplum örgütleri, dördüncüsü ise pasif ya da bölünmüş güvenlik güçleri.62 
SSCB döneminin istikrarı sonrasında bağımsızlığına kavuşan Gürcistan’da bozu-
lan istikrarı sağlamak üzere bir askeri darbe sonrasında iktidara gelen Şevard-
nadze, liberal ekonomiye dayanan yarı-demokratik bir rejim oluşturmuştur.63 
Batı ile bütünleşmekten yana tavır alarak Batılı devletlerin desteğini arkasına 
alan Şevardnadze, demokratik açılım sürecini hızlandırmak yerine Batı’ya karşı 
güç dengesi politikasını tercih ederek Batı nezdindeki kredisini kaybetmiştir. 

Gürcistan’da seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlayan pro-
testolar sistematik olarak sahne almıştır. Yasal olarak başkanlık döneminin son 
iki yılında olan Şevardnadze’nin gösteriler sonrasında hükümetin istifasını kabul 
etmesi sokaklara dökülen kitleler için yeterli olmamıştır.64 

ABD ve Batı’nın desteğini kaybeden Şevardnadze  protestolar başladıktan 18 
gün sonra istifa ettiklerini açıklamak zorunda kalmıştır. Şiddet içermeyen göste-
rileree ordu müdahil olmamış, polis kuvvetleri de tarafsız kalmıştır. Sivil devrim 
sürecinde katalizör işlevi gören dış güçler kontrolü kaybetmemek için süreci ya-
kından izlemiştir. Gürcistan’da, Şevardnazde karşısına Amerika’da eğitim görmüş 
Saakaşvili çıkartılmıştır. Bununla birlikte Gül Devrimi sonrasında ülkenin demok-
ratikleşme düzeyinde beklenen gelişme sağlanamamıştır.65 Sivil devrimlerin te-
tikleyici unsurlarından olan işsizlik oranı ise 2011 yılında yüzde 15.1 gibi yüksek 
bir oran olarak tespit edilmiştir.66 Gürcistan’ın, ABD destekli demokratikleşme 
projesi zaman içerisinde Rusya’nın “güdümlü demokrasi” anlayışına doğru evril-
mek zorunda kalmıştır. Gül Devrimi’ni bir ters dalganın takip edip etmeyeceği 
yönünde farklı tahminler bulunmaktadır. Kesin olan ise Gürcistan, iç ve dış dina-
miklerinin istikrarlı bir rejim üretmesinin biraz daha zaman alacağıdır.
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Hoseyn KELHOR*

IRAN’S NUCLEAR PROBLEMS AND RUSSIA’S 
INTERESTS

Before the Islamic revolution activities in the nuclear field in Iran can be divided 
into two stages: the formation and development of nuclear.

1. The formation Stage (1956-1974)

The first step in the field of nuclear technology in Iran was taken in 1956. On 
March 5, 1957 the United States and Iran signed an agreement to use atomic 
energy for peaceful purposes. The agreement was comprised of an Introduction 
and 11 articles that gives a comprehensive vision of the US - Iran coorporation 
in the area of nuclear energy. Two years later the agreement signed the National 
Assembly ratified the document on February 1, 1959.1

In the same year US - Iran nuclear agreement was signed, “Tehran University 
Atom Center” swas established in the field of education and research at the 
University of Tehran, at the same time “for the University of Tehran Nuclear 
Center” was created.
 
Upon the request by Tehran University in 1959 the government included the 
issue on the development of atomic reactor in their agenda. The development 
of atomic reactor began in 1961 and ended in 1967; then practical operations 

*		 PhD	Student	Institute	of	Oriental	Studies	of	the	National	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	Azerbaijan.
1	 Musavian	Hosein.	Protokol-e	elhaği	və	rahbord-e	Comhuri-ye	Eslami-ye	Iran,	Tehran,	Mərkəz-e	təhqiqat-e	

estratejik,	1386,	550	s.	çap-e	əvvəl,	p.451.
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started. The power of the reactor was highly enriched (93%), estimated around 
5MW and it had been working with uranium fuel provided by the U.S. by 1979. 
This very reactor was one of the gifts introduced to Iran, Pakistan, Turkey, Israel, 
and Indonesia by the President of the United States D. Eyzenhauerin as part of his 
slogan “Atoms for peace!”. The placement of a nuclear reactor at the University of 
Tehran is considered as the beginning of nuclear activities. In the 1970’s Shah’s 
regime decided to build a series of nuclear power plants to produce electricity. 
Financial resources and economic opportunities needed for the implementation 
of the projects belonged to Iran. That time an American company attached 
to University of Estarford signed a contract with Iran to examine the need for 
nuclear energy in this country and the construction of nuclear power plants of 
20 thousand megawatts by 1995 was considered as an important matter.

2. Development Stage (1974-1979)

In 1974 Iran atomic energy organization was founded and Tehran University 
Atom Center was given to its disposal. The purpose of this action was to develop 
the country’s nuclear program in an organized manner, and the head of the 
organization was appointed by the Shah. The author of the book “Secret War in 
Iran” notes that General Tufanian was the representative of the regime in Iran’s 
nuclear projects. The author states that Tufanian was the spy of CIA and he was 
one of the 5 figures of Pahlavi regime who played a role as a supported in the 
downfall of the regime and contributed to the Islamic Revolution to take place 
in 1978.2

 
In 1974-1978 Iran was collaborating with foreign countries in the field of 
nuclear energy. France, Germany and Great Britain were the countries to which 
Iran mostly relied in the very area. most reliable. After Shah’s visit to France, 
cooperation with France started in 1974. Iran was coorporating with the Great 
Britain particularly in the field of centrifuges and in 1974-1976 contracts were 
signed with British companies in the acquisition and processing of uranium.3 
In August 1975, Germany Grant Work Union company signed an agreement 
with Iran’s atomic energy organization to start construction of the Bushehr 
nuclear power plant. In 1977, two reactors of 1200 megawatt were purchased 
from West Germany and two reactors of 900 megawatt were purchased from 
France for Bushehr atomic energy plant. In December, 1977 the government 
of West Germany signed a contract worth $8 billion in regard to build up four 
nuclear reactors. In 1977, Urdref company of France also concluded a contract 
to collaborate in areas of enrichment of uranium and production of nuclear fuel 
in Iran. Iran intended to buy 20 per cent of the afroementioned company to 
independently produce the fuel needed for the nuclear power stations.

2	 Berryman	Round.	The	secret	war	with	Iran,	Free	Press,	New	York,	2008,	p.52.
3	 Musavian	Hosein.	Protokol-e	elhaği	və	rahbord-e	Comhuri-ye	Eslami-ye	İran,	Tehran,	Markaz-e	təhqiqat-e	

estratejik,	1386,	550	s.	çap-e	əvvəl,	p.	455.

In those years Iran’s main goal was to build an electronic nuclear power plant in 
size of 23 thousand megawatt.4 Iran intended to finish the construction of that 
plant for 15 years.

With the beginning of the Islamic revolution in 1978, everything had turned 
upside down. Anti-western and anti-american attitudes and policies among 
revolutionaries made Western world to reconsider their relations with the 
Islamic Republic of Iran and in spite of the economic agreements between Iran 
and the Western countries, including the U.S., France and Germany,  after the 
revolution collaboration in the field of nuclear projects temporarily ceased.

After the revolution, Iran’s nuclear activities can be divided into two distinct 
phases:

1. Review of nuclear program (1979-1989)

After the revolution, Iran had to re-consider the program of atomic energy 
organization. The law on atomic energy organization emphasized conducting 
research and studies and establishing scientific and technical infrastructure in 
this field necessary for the development of nuclear technology and sciences 
in the country; however, important steps had not been taken till then and 
all activities to be done by the organization had remained in the shadow of 
agreements about building nuclear power plants.

Imam Khomeini seemed to believe that producing nuclear weapons is contrary 
to the teachings of Islam. However, news about Iraq’s efforts to acquire nuclear 
weapons spread out which made the Islamic Republic of Iran compete with 
Saddam Husein. So, in the mid-1980s, Iran started to act in the field.5

In a short period of time activities of the Islamic Republic of Iran yielded some 
results in the field of peaceful aqcuisition of nuclear technology. As a result of 
negotiations with  Siemens company of Germany in regard to continue and 
completion of the construction of Bushir nuclear power plant, in 1987 German 
experts visited Bushir to assess the situation of the atomic plant. As a result of 
Iraq’s air attack one of the German experts was killed and several people were 
injured. In such a situation, Western companies, including Germany unilaterally 
stopped their cooperation with Iran and even asked for compensation. This way, 
Russia took their place and in 1992 an agreement on nuclear cooperation was 
concluded between Iran and Russia.

The complexity, importance of the nuclear industry and lack of readiness of 
the countries with special technology to pass it to another country had proved 
that there is only option to develop this technology with a view to achieve to 

4	 Ashkuri	 Seyid	Abdul	Majid	Kuzbehani,	Mahammad	Ali,	 İran	 və	 enerji-ye	 hastei,	Tehran,	 Pəjuşehha-ye	
eslami-ye	Seda	və	Sima,	1384,	p.61-63.

5	 Pollack	Kenneth	M.,	The	Persian	Puzzle,	New	York,	Publisher,	Random	house,	2004,	p.115.
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the self-sustaining level and to conduct fundamental and strategic research in 
order to establish scientific and technical infrastructure in the field of. Therefore, 
various projects through developing necessary research programs had been 
implemented in Iran to achieve strategic nuclear technology. But, since all 
resources were mobilized for the defence of the country due to growing war that 
the country was forcedly pulled into, the implementation of nuclear projects had 
been facing big difficulties until 1989, the first development plan was adopted. 
Needed foreign currency and the financial constraints in the sale of means and 
equipment together with their sabotage restrained the development of Iran’s 
nuclear program accordingly to the stages considered.

Despite the financial constraints, in the years of 1982-1988 Iranian government 
invested billion riyals into expansion and equipment of new laboratories and 
the establishment of the center of nuclear agriculture in Tehran. On the other 
hand, despite all the efforts and enthusiasms, Iran’s military power was not able 
to reach high goals such as to liberate Iraqi government from Arab Socialist 
Ba’ath Party and set free the Palestinian people. At the same time, some high-
ranking commanders of the army had discussed the issue of having nuclear 
weapons and advanced army with military leaders of the Islamic Republic of 
Iran and further on, this issue increased suspicions of the western world towards 
Iran’s efforts to acquire nuclear weapons.

2.Comprehensive development phase

The comprehensive development phase in the field of nuclear in Iran started 
in 1989 and still continues. Iran’s effortsto acquire nuclear technology have 
resulted in a controversial and unrealistic position of world-wide experts 
towards the country. Nonetheless, after the Iran-Iraq War, Tehran’s efforts in the 
field of nuclear power is considered cost-effective. At that time, they stated that 
the economic development of this area was related to an increase in demand for 
energy. In 1977-2001 consumption of electric power in the country grew by 6.5 
times. By the end of 2000 Iran has implemented 12 projects on the cooperation 
with the International Atomic Energy Agency. In the field of medicine production 
of radiopharmacies, treatment of cancer, establishment of agriculture in new 
methods and others were among plans.6

Tehran Nuclear Research Center has been working as a leading researcher 
of Iran’s Atomic Energy Organization. The center works on plans regarding 
environmental issues and the needs of the medical industry. The productivity 
of soil and proper use of irrigation systems, development of medical equipment 
and dental technology are carried out in the nuclear research center in the city 
of Karaj. Iran is almost in the same row with the lead countries in the field of 
industrial and agricultural uses of nuclear technology. Karaj is considered as the 

6	 Kulligana	L.М.,	Russia	and	Iran	in	the	90’s:	Results	and	perspectives	of	cooperation.	Iran:	dialogue	of	civi-
lizations.	Conference	materials.	–	Moscow,	«Ant»,	2003,	p.	37.

most modern nuclear center in the western Asia in the field of agriculture. Use of 
nuclear technology in other areas was planned in long-term programs of Iranian 
government. Thus, the projects not been realized yet up to date are prepared 
to be implemented by local experts. But the opposite forces to Iran’s nuclear 
program viewed the issue from different perspective. One of the MKI experts 
said: if Iran continues its opposite position to the United States, then it should 
be ready for U.S. military intervention and in this case the most reliable shield is 
to have a nuclear arsenal. In addition, Iran’s opposite position against Israel Iran’s 
affects its regional influence in the aforementioned direction.7

For the construction of a nuclear power plant Iran firstly established contact 
with China, then Russia. Tehran’s close cooperation with Pekin in the field of 
nuclear energy encountered a sharp reaction of Washington. However, despite 
pressure from the United States, Russia was ready to cooperate with its southern 
neighbor. In the first half of the 1990’s, Iran signed a contract with Russia to build 
a nuclear power plant. In addition to bringing a profit worth $800 million to 
Russia, the contract was also creating conditions for the development of the 
nuclear industry.8 Russia’s energy industry was lagging behind due to the 
absence of adequate security technology available in the world. The opposition 
of the U.S. and the West against Russia’s cooperation with Iran in the field of 
nuclear led to the delay in the construction of nuclear power plant until the mid-
1990’s. Because at that time, Russia’s foreign policy focused on cooperation with 
the West in the same direction. But, in January, 1995 an agreement between 
Moscow and Tehran was concluded in regard to complete the first phase of 
1000 megawatt Bushir nuclear power plant.9 The agreement was signed by 
Head of the Atomic Energy Organization of Iran, Reza Amrullahi and Minister 
of Atomic Energy of Russia, Viktor Mikhailov. Russia committed to complete the 
construction of the plant and launch it for use for a period of 4,5 years. To note 
that Russia did not fulfil its obligation in terms of timeframe. On the other hand, 
Russia increased the value of the contract up to $1 billion on various pretexts. 
Delays in Bushir nuclear power plant were in favor of Russia’s national interests. 
But Iran is still considered to be one of the countries who is friend of Russia. 
Robert Friedman points out four major aspects of the importance of Russia’s 
nuclear cooperation with Iran. First, the sale of reactors to Iran has brought a 
large amount of currency to Russia. Vladimir Putin scarcely believed that at a 
time when the U.S. budget deficit was increasing, George W. Bush would be able 
to achieve an agreement with Congress to stop cooperation with Iran in return 
for a promise to pay a large amount of funds. Secondly, Iran always reminded 
Russia that as soon as Bushir reactor starts to operate, they would buy 5 more 
reactors form Russia. Third, Bushir reactor and factories in Russia related to that 
construction with involvement of Russian experts and technicians will achieve 

7	 Pollack	Kenneth	M.	The	Persian	Puzzle,	New	York,	Publisher,	Random	house,	2004,	p.	39.
8	 Sagafi	Ameri,	Naser	Ahadi.	Afsane,	 İran	və	 siyasat-e	neqah	be	 sharg	Tehran,	Pajuheşkade-ye	 təhğiğat-e	

estratejik,	1387,	p.	148.
9	 Musəviyan	Hoseyn.	Protokol-e	elhaği	və	rahbord-e	Comhuri-ye	Eslami-ye	İran,	Tehran,	Markaz-e	təhqiqat-e	

estratejik,	1386,	550	s.	çap-e	əvvəl,	p.	458.
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much greater dynamic in its nuclear industry. Fourth, despite international 
pressures, V. Putin was able to convince the country’s public opinion in the 
state’s independent foreign policy. He used that opportunity in the presidential 
election of 2004, as well.10

Iran-Russia nuclear cooperation was economically very attractive for Russia in 
two respects:
 
1. Construction of a nuclear power plant 
2. To provide nuclear fuel for the plant

Despite the fact that according to the agreement signed between Iran and 
Russia in 1992, Russia undertook to build Bushir nuclear power plant worth only 
$800 million and despite all work in this regard was successfully going on, Iran 
declared its readiness to buy new reactors from Russia. Russia had agreed to 
build the nuclear power plant with the condition that Russia would provide the 
station with nuclear fuel and Iran would not receive any nuclear fuel from other 
countries within 10 years after the power plant starts operating. The annual cost 
of nuclear fuel is $30 million.11

Not to forget that Russia’s policy in relation to the issue of Iran’s nuclear policy 
cannot be properly understood without taking into account of the U.S.’s policy, 
as well as the present and future course of Russian-US relations.

After Iran-Russia agreement, since the mid-1990’s Iran’s nuclear issue has 
become an integral part of the U.S.-Iran relations. U.S. influence on Russia 
in terms of Iran’s nuclear issue showed itself during B. Clinton’s presidency in 
the form of Gore-Chernomyrdin agreement already mentioned. To add that 
the international agencies providing loans to Russia started imposing certain 
conditions. As a result, during B. Yeltsin’s presidency, the construction of the 
nuclear power plant ceased. Despite the fact that B. Yeltsin compromised in the 
face of the U.S.’s pressure and a number of technical problems emerged, in 2002 
a new contract worth $1 billion was signed between the two countries with a 
view to speed up the construction of Bushir nuclear power plant. The contract 
claimed to complete the construction of Bushir nuclear power plant in 2004.

Russia’s policy in relation to Iran’s nuclear issue in comparison to the various 
countries of the world has special importance. The only reason of this was 
not because Russia built the first atomic plant in Iran, but because Russia is 
represented in the IAEA and the UN Security Council. At the time when Iran 
started to pay its much attention to nuclear program, V. Putin decided to slow 
down the speed of the construction of Bushir nuclear power plant. V. Putin 

10	 Freednam,	Robert	O,	“Russia,	a	Partner	for	the	US.	in	the	Post	Saddam	Middle	East?”	Strategic	insiqhts.vol.
III.iscul	4	april	2004.	www.	nps.edu	

11	 Sanai	Mehdi,	Karami	Jahangir.	Ravabet-e	İran	və	Rusiye,	Majmue-ye	magalat,	Tehran,	Enteşarat-e	İras,	388,	
p.	353.

followed that policy until 2005 (until the end of S. M. Khatami’s presidency) so 
that he continued to cooperate with the United States and Europe, as well as 
delayed the construction of Bushir nuclear power plant, but did not stop it at all. 
At the same time, V. Putin did not support sanctions against Iran. No doubt, V. 
Putin successfully used Iran’s nuclear issue to enhance Russia’s role and became 
one of the participants of the major international bargain. The experience of 
recent years has shown that not supporting sanctions against Iran, Russia can 
easily receive concessions from the United States and other Western countries.

On the one hand, Russia shares unfounded concerns of the West in regard to 
Iran’s efforts to acquire nuclear weapon, on the other hand, supports Iran and 
demonstrates opposition to military actions against Iran. To make it clearer, 
Russia sells its first position to the West, the second one to Iran. Are expressed 
more clearly than in the first position in the West, Iran’s position in the second 
row. Indeed, V. Putin’s presidency can be characterized with suspension of 
cooperation in the completion of the construction of the power plant by Russia 
and in this regard, his presidency did not differ much from B. Yeltsin’s. V. Putin’s 
mastery lies in the fact that he was able to sell Iran’s nuclear issue to two clients 
at a time and killed two birds with one stone. The construction of Bushir nuclear 
power plant had been suspended on various pretexts by Moscow to create a 
favorable condition for bargaining with the West.12 Iran also knew that Moscow 
plays an important role in the above-mentioned strategy. Russia supported 
ineffective resolutions make a favor to the United Nations and the United 
States. In fact, Russia were strengthening ties with Iran. As Iran and Russia were 
congnizant of the fact that such resolutions would not make any serious damage 
to their relations, on the one hand, Russian diplomats were actively engaged in 
developing the next resolution against Iran with U.S. counterparts, on the other 
hand, Russia was readily providing the fuel for Bushir light water reactors.13

In order to realize Russia’s approach to Iran’s nuclear issue, Iran should know 
its position and weight in that country’s foreign policy, at the same time it is 
required to accurately assess the true purpose of mutual relations with the 
great powers, especially the United States. Russia always strived to protect 
own interests at all stages of own foreign policy and to understand the weight 
and position of the Islamic Republic of Iran in global and regional relations by 
maintaining its relations with the Western world. 

It’s been almost 10 years Iran’s nuclear issue has become a point of conflict 
between Russia and the U.S. Though Russians set an eye on Iran’s lucrative 
nuclear trade, tendencies of Russian leaders to approach to the West encouraged 
Moscow to obtain privileges from the West in return of nuclear cooperation with 
Iran. Since the mid-1990’s The U.S. has put pressure in different ways on Russia 

12 Momeniyan	Ərəş.	İran	və	Rusiye	dər	əsr-e	Putin:	çe	kəsi	midanət	dər	Kremlin	çe	qozəşt?	6	tirmah	1387.	
www.irdiplomacy.ir

13 Ray	Tekye	və	Nikolas	Qustav,	İran	əz	neqah-e	rusha.	23.10.1386.	www.irdiplomacy.ir.
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to stop nuclear cooperation with Iran.14 However, it is necessary to take into 
account that the Russians continue nuclear cooperation with Iran, but at the 
same time, they tried to consider Washington’s position, as well, in order to keep 
them close to self. Iran’s plans to produce nuclear fuel for the improvement of 
Bushir nuclear power station in Russia serves the purposes of the United States. 
According to the bilateral agreement Russia has to provide the majority of the 
fuel needed for Bushir nuclear power station. Of course, Russia does not want 
Iran to acquire nuclear fuel technology. Talha Kose, a Turkish researcher writes: 
“Though Russia does not go against Iran’s efforts to fortify uranium, but in 
principle, Russia is aware of the indirect disadvantage of such an action for own 
interests and to consider alternate solutions are needed”.15

On the other hand, Russia does not want to lose own position in the field of 
nuclear technology in the competitive market. In the mid-2003 V. Putin clearly 
declared in the summit of G8 that his country would not stand any action in 
terms of the proliferation of weapons which is to the detriment to Russia. It is 
a fact that if Russia stops its nuclear cooperation with Iran, it will bring damage 
to Russia’s position in the market of nuclear technology. In addition, stopping 
nuclear cooperation with Iran, Russia may lose its reputation among developing 
countries, as well. To note that Russia has recently started to restore its position 
had been lost in the international arena. In any case, the importance of Russia’s 
cooperation with Iran, a strong and stable government in the region cannot be 
ignored. In such a circumstance, since 2001 the U.S has been proactive to bring 
harm to the relations between Iran and Russia resorting to all means. In fact, 
in the last meeting of the two countries’ leaders, the United States stated its 
readiness to give privileges to Russia provided that Russia ends its cooperation 
with Iran.

Near and Middle East is full of controversies for Russia. Therefore, Russia is 
doing its best to reduce tensions between itself and other influential powers 
in the region and to gain influence in the Middle East as far as possible through 
protecting own interests in terms of Iran’s nuclear issue. At least, in the course 
of past decade the United States has directly intervened to Iran’s nuclear issue, 
because the U.S. was looking at the issue from the perspective of the 25-year 
rivalry with Iran and the new regional governance. The U.S. diverted all its 
efforts to put pressure on different countries, especially Russia, to prevent Iran 
from implementing nuclear program. The other important aspect related to 
Iran’s nuclear issue is that Russia always tried to be included in the G7 group 
and these efforts had even began in the Soviet era. In 1991, the first time M. 
S. Gorbachev was invited to London meeting and met with the leaders of the 
group in an informal way. Since then over 6 years, Russian officials have been 
attending only political meetings. In 1997, in Denver (the U.S.) summit Russia 

14	 Abbas	Maliki.	“Iran	and	Turan:	To	the	question	of	Iran’s	relations	with	the	countries	of	Central	Asia	and	the	
Caucasus”,	Social-political	journal.	Sweden,	2001,	№5	(17),	pp.	110.

15	 Talha	Kose.	“Iran’s	nuclear	program	and	Middle	East	policy:	Power	balance	and	opportunities	of	diplomacy”,	
SETA	publications	III,	August,	2008.

became a member of the group and the group turned to the G8. Afterwards, 
president of Russia attended economic meetings of the group. The main topics 
of the meetings of the G-8 included energy, global security, prohibition of the 
spread of nuclear weapons, the fight against terrorism and violation of the right 
to moral authority.

As Russia undertook obligations in terms of the above-mentioned issues, it is 
obliged to act in a harmonic way with all other members of the group. Distrust 
of industrial countries of the West’s in regard to Iran’s nuclear activities influenced 
the course of Iran-Russia relations. Briefly to say, Russia’s membership in the group 
has created economic and political interests that are always taken into account 
in the course of Iran’s nuclear issue. Russia’s unstable position in Chechnya or 
movements regarding the velvet revolution in bordering countries may have 
more impact on Russia’s position in regard to U.S. policy on Iran’s nuclear program. 

Another important issue to be noted is the Russian-born population of Israel 
which was th establisher of the deep relationship between Israel and Russia. 
The influx of Jews to Israel has increased after the collapse of the Soviet Union. 
At the meantime, there are 1 million Russian Jews living in Israel and Israel with 
its 5 million population possesses a great reputation and influence. One of its 
indicators is the former Soviet diccident Nathan Saranski becoming the member 
of th government. On the other hand, likely to other countries, it is an important 
issue for Russia to be interested in the relationship with Israel. In other words, 
this relationship is considered to be a kind of small door to the right of the United 
States and an effective tool for use of its political and economic advantages. 
If the Russian-Persiaian cooperation would create opportunities for Persia in 
getting nuclear technology, what kinds of perspectives should be predicted for 
Israel and its influence in the Middle East?

It is also true that there appears to be doubts  about the Russia’s policy related 
to Iran’s nuclear issue, since 2003. It can be obviously seen at the pressures 
made through United Nations and the completion of the construction of a 
nuclear power plant Busir. Many experts believe that the change in this policy 
has 2 reasons: firstly, Russia’s concern over expansion of Iran’s nuclear program; 
secondly, the prevention of US attack to Persia.

In 2002, when Iran’s efforts over the field of nuclear technology has been 
discovered, V. He suddenly realized that he is trapped, because he understood 
that the cooperation between Iran and Russia is much deeper than he imagines. 
He was deasking Tehran to report about its nuclear program to Russia. So, in 
order to put pressure on Iran, Russia began to cooperate mostly with the United 
States and the West and slowly achieved in UN adoption of  fourth resolution 
against Iran on June 9, 2010. And after that, a serious problem occured in the 
relations between Iran and Russia.
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After the presidential election of M. Ahmadinejad (2005), the foreign policy 
of Iran has undergone an influence of its nuclear issue and 9th government 
reviewed the relations between the West and Europe. Iranian Foreign Minister, M. 
Mottaki announced that the 9th government has criticized some international 
treaties and the Western way of thinking. Of course, the 9 th government of Iran 
was considering that S. M. Khatami’s the policy towards West could not be able 
to provide the Iran’s interests quite good. as a result of this,  the policy over view 
towards East  has been reviewed, (the second stage of H. Rafsanjani presidency, 
1993-1997 was the first time), and Russia has become a great priority in foreign 
policy of the Islamic Republic of Iran.

During the presidency of Ahmadinejad, first official visit to Russia was done by  
Ali Larijani-the secretary of the National Security Council and executor of Iran’s 
nuclear issue. He traveled to Moscow in March 2006. At first, the Iranian Foreign 
Minister, M. Mottaki’s visit was being planned, but soon the decision changed 
and this was commissioned to Ali Larijani.

Iran’s newspaper-”Aftab” wrote in reference to the Russian newspaper 
“Kommersant”: “Tehran wanted Mottekin to meet with Putin with hope to 
strengthen the view of Iran on the process of preventing the adoption of the 
resolution towards Iran in UN Security Council. But avoiding this meeting, 
Russian president required Lavrov-Russian Foreign Minister to have a discussion 
with Motteki.  However, this action didn’t obviously show V. Putin’s support to 
Tehran. Therefore, Ahmadinejad personally canceled Mottekin’s visit and instead 
of him, he sent Larijani to Moscow. Although the purpose of Laricani’s visit was 
to discuss Iran’s nuclear issue with Russian officils, it was later stated differently-
the aim was to submit the letter of Iran’s president to Russian president.16

While returning from the trip at Tehran’s Mehrabad airport Larijani replied to 
the correspondent of “Guhan” newspaper: we were able to conduct the 3-stage 
discussions with Russians and to prepare the ground for enabling the control 
of the Agency in order to ensure Iran’s expectations. This complex negotiations 
can also help eliminate some of excuses in order to build trust and Iran’s rights 
related to the fields of research and development can be taken into account, as 
well. Russians accepted these agreements from their point of view and we also 
made our agreements with the European party from our point of view.17

These agreements did not strengthened so much and later it became clear 
that the President of Iran was in a serious controversy with A. Larjani in terms 
of essence of nuclear negotiations with the West. Later on, this conflict ended 
up Larijani’s being removed from the secretariat of the National Security 
Council. But one issue was clear during Larijani’s visit to Moscow: Moscow had 
made efforts to create consensus around Iran’s nuclear issue and to eliminate 
suspicions of the West over Iran’s nuclear activities.

16 	Çera	Mottəki	be	Moskou	nərəftb	18	aban	1385.	www.aftab.ir,	p.	3.
17 	Gozareş-e	Laricani	əz	səfər-e	Moskou	və	Viyen.	14.12.1389.	www.keyhan.ir,	p.	2.

Some analytics think that Russia’s policy with respect to Iran’s nuclear issue was 
formed under the influence of 3 factors:

1. Doubts and suspicion against Iran’s intentions 
2. Efforts to ensure own economic interests.
3. Efforts to participate in the management of Iran’s nuclear crisis 

Russia believes that Iran’s nuclear activities must be under the full control and 
all kinds of declinations should be prevented. But this should not bring damage 
to relations between the two countries and the economic and political relations 
between Iran and Russia should be protacted and maintained, as well. Deputy 
Chairman of the Committee on International Affairs of the Duma, V. Fiachov 
said, “Russia does not want to limit the sovereignty of Iran over atomic energy, 
but Russia gives great importance to international security and we should not 
weaken our mutual relations with other members of the Security Council”.18

The above-mentioned statements prove that in addition to a wide range of 
economic benefits, Russia’s cooperation with Iran in the field of nuclear has also 
helped them take an important position in the international system. addition to 
the economic benefits to occupy an important place in the international system 
has also helped.

Russia’s cooperation with the UN Security Council in process of adoption of 4 
resolutions is of great interest. Those resolutions were adopted on the dates 
of July 13, 2006, December 23, 2006, March 3, 2008 and June 20, 2010. Russia’s 
foreign policy in terms of Iran’s nuclear issue is regulated according to such as 
relations with the West and Iran at the IAEA and the UN Security Council, the NPT 
decisions and international law. Of course, in Russia, there are different views 
on Iran’s nuclear issue. For example, one group thinks that in fact, Iran does not 
want to cooperate with Russia bu tin reality it is for realizing own atomic plans 
through Russia, which means Iran needs to be left free. Presumably, this group is 
under influence and Jewish lobby group and pressure of the U.S. The other group 
believes that at such a time when Russia is thinking about the U.S. domination, 
Russia should not cease its relations with the only country of the region that is 
against the U.S. domination. 

In Iran there is also such an opinion that Russia exlpoits Iran for own interests. 
For example, despite the fact that 15 years passed the construction of Bushir 
atomic power plant has not been completed yet. The views in both countries 
shows that there is not very deep relations between Russia and Iran, and even 
the countries’s intentions to exploit each other in order to carry out own goals. 
But the subtle aspect of this process is that the Iran-Russia relations were not any 
deeper and it has been exposed to deeper changes since the middle of 2010.

18	 Abbas	Maliki.	Iran	and	Turan:	To	the	question	of	Iran’s	relations	with	the	countries	of	Central	Asia	and	the	
Caucasus.	Social-political	journal.	Sweden,	2001,	№5	(17),	p.	129.
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Russians always emphasized the solution to Iran’s nuclear issue by diplomatic 
means and did not support any military solution. Russia’s main principles were 
to maintain good relations between the two countries, cooperation over the 
past 20 years, respect for national sovereignty and non-interference in each 
other’s internal affairs, and to regulate a factor of Iran market.

On the other hand, at the beginning Russians stated that to remove Iran from the 
NPT was a red line for them and if such an event occured, they would consider 
Iran as enemy.

When the conflict between Iran and the West over the enrichment of uranium 
increased and the concern of the international community raised, Russians 
proposed to provide Iran’s nuclear power plant with nuclear fuel or to cooperate 
with Iran in terms of producing nuclear fuel as a solution. However, we witnessed 
that Iran declined those solutions offered by various methods. At that time, the 
idea that the U.S. military attack on Iran was a great threat for V. Putin and he tried 
to have a common language while G. Bush was in power. Because the U.S. military 
attack could damage Russia’s interests in regard to Iran and the Middle East and 
reduce the influence of Russia in the point, in addition to crating a dangerous 
situation in the region. Thus, at that time, Russi thought that it needed to endure 
G. Bush’s madness. Conflict around Iran’s nuclear program caused delays to 
complete the construction of Bushir nuclear power plant by Russia. In  2006, in 
Vienna the head of Russia’s Atomic Energy Organization, S. Kiriyenko declared that 
the nuclear power station would be launched by September, 2007. Nonetheless, 
by the end of 2010, this promise has not been fulfilled.

 The conflict between Iran and Russia about the launch of Bushir atomic power 
station happened in the end of 2007 due to Iran’s payments and finally, it was 
resolved by V. Putin›s visit to Tehran. Another controversial issue was to provide 
Bushir nuclear power plant with nuclear fuel. According to the Russia-Iran 
agreement, Moscow had to provide fuel. in February, 2005 an addition to the 
basic agreement was adopted and according to that document the fuel had 
already been used had to be returned to Russia. Anyway, according to the 
contract between the two countries, in the last days of V. Putin’s presidency Iran 
has transferred 82 tons of nuclear fuel in 8 containers to Russia.

Some analytics think that the construction of Bushir nuclear power plant 
has not completed by Moscow not because of international pressure, rather 
than V. Putin’s diplomacy. Indeed, he was able to use Tehran-Moscow nuclear 
cooperation as a bargain factor for other international issues by delaying the 
construction of Bushir nuclear power plant. For example, to creat a shield 
against the U.S’s missiles in Eastern Europe and expansion of NATO into the East 
was an essential condition to continue Russia-Iran cooperation.

Now majority of experts having impact on the formation of the Russian foreign 
policy consider that different from the times when Tehran provided weapons 

to Bosnian Muslims, today’s Russia and Iran should not stand on the opposite 
sides of barricades. Political scientist of MSU, Vladislav Qulevich writes: “A 
strong strategic alliance between Moscow and Tehran is an excellent “antitoxin” 
against increase of the U.S. impact in the South of Russia”. The absence of such 
an alliance would give freedom to the United States, which would eventually 
eliminate Iran’s potential power, would completely change the situation in the 
Eurasian space, and even cause a crack in the SCO”.19

Another group of influential Russian politicians believes that the suspension of 
Iran’s nuclear program and the cease of Moscow-Tehran alliance for some period 
can be possible in return of ensuring more serious interests. No doubt, the question 
is about achieving global agreements between Russia and the United States.
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THE TURK-TATAR COMMUNITY LIVING IN ROMANIA: 
IDENTITY, LANGUAGE AND EDUCATIONAL POLICIES

The study gives an outlook on the relationship between ethnic identity, 
language and the Romanian state policies regarding the protection of the 
national minorities.
  
The body of the paper presents the latest statistical data on the national 
minorities of Romania, brief comments on their mutual relationship in a 
geographical and historical context. The paper gives detailed information on 
the Romanian official language policies regarding the national minorities: the 
right to learn and be taught, to speak and be heard, to act and be addressed to.

The concluding section underlines the importance of the language policies 
in building intercultural communities based on mutual respect regarding 
differences and dialogue practice.

Keywords: Turk-Tatar community, ethnic identity, educational policy, Romanian 
official language policy, intercultural communities

1. The Ethnic Diversity in Romania

The purpose of my paper is to highlight the multi-ethnic character of the 
Romania’s population as reflected in its institutions, policies and practices. 
Today, in Romania the state policies face the protection of the linguistic rights of 
the national minorities, in accordance with the international legislation.
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The 1992 census reported for the first time in the last six decades the confessional 
structure of the population. Comparing data between censuses is particularly 
relevant for assessing the current situation as well as mutations in this period.

Tabel no.1 The distribution of population in Romania by denomination in 
1930 and 1992

Years Orthodox Catholic Protestant Moselm Jewish Others
1930 71,1 18,1 8,1 0,3 3,4 -
1992 87,1 6,0 6,1 0,2 0,04

Source: V.Gheţău, 1992

In accordance to the 1992 census, Romanian’ population represented 88.1% 
of the total population of the country and the belonging to the Turk-Tatar 
community was 0.2% of the total population. 

In accordance to data provided by the National Institute of Statistics, Population 
and Housing census, 18 -27, March, 2002, volume IV regarding the ethnic and 
confessional structure of the population, in Romania today there are about 
19,399,597 Romanian  inhabitants, 32,098 residents belonging to the Turk 
community and 23,935 inhabitants belonging to the Tatar community, plus 
representatives of other ethnic minority.

Today the world has a population of over 6.5 billion inhabitants and its population 
is very diverse. In 2010 the population of Europe within the standard physical 
geographical boundaries was 711 million according to the definition which has 
been used for centuries, that Europe’s boundaries are on the continental divides 
of the Caucasus and Ural mountains and the Bosporus, including the populated 
parts of countries of Russia, and a portion of Turkey, with tiny parts of Georgia 
and Azerbaidjan1.  

Romania has a significant ethnic and religious diversity, and the interactions 
between majority-minority need further clarification and harmonization in 
the context to communication paradigm. I used Therm „ethnic community” 
to determine some characteristics of the community in the context of today, 
the focus is on sustainable development and perspective. The latter leads to 
modeling Turko-Tatar minority identity so that some elements to easily identify 
community diversity aspect ethnic, linguistic and religious. 2

2. Intercultural Minority – the Turk -Tatar Minority Living in Romania

According to the Census of 18-27, March, 2002, vol. IV, Ethnical and Confessional 
Structure of Population, the population of Romania by nationality is as follows: 

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structure_and_ageing, accessed 
on:	20,	nov.,	2012

2	 Hristache	D.	A.,	Popescu	S.	E.,	Paicu	C.	E.,	Popescu	C.	„An	approach	of	sustainable	development	from	
the	 perspective	 of	 the	 communicational	 paradigm”,	 in	 Metalurgia International vol.XV,	 Special	 Issue	
no.1/2010,	ISSN	1582-2214, 2010, 	58-61 pp.

Romanians 19.399.597, Hungarians  1.434.377; Roma (Gypsies)   535.250; 
Germans  60.088; Ukrainians 61.353; Lippovan-Russians 36.397; Turks 32.098; 
Serbs 22.518; Tartars 23.935; Slovaks 17.199. 

Tabel no. 2 The ethnical structure of Romanina’s population

Ethnical	community	 		Total	inhabitants	

Total	 			21.698.181

Romanians 			19.399.597

Hungarians 					1.434.377

Roma	(Gypsies)	 							535.250

Germans 								60.088

Ukrainians 								61.353

Lippovan-Russians 								36.397

Turks 								32.098

Tartars 								23.935

Serbs 								22.518

Slovaks 								17.199

                      
Source: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, 18-27 martie, vol.IV, 20023

In Romania live 18 officially recognized national minorities, as follows: Germans 
(14 counties in Transylvania), Hungarians (16 counties in Transylvania and Bacău 
county), Lippovan-Russians (Brăila, Tulcea counties), Roma (Gypsies), Serbs 
(Arad, Timiş, Caraş-Severin counties), Slovaks (Timiş, Arad, Bihor, Sălaj counties), 
Tartars (Constanţa county), Turks (Constanta and Tulcea counties), Ukrainians 
(Suceava, Tulcea counties), etc.

In 2002 the ethnic community of Turk-Tatar in all Dobruja counties represented 
0,26 % of the population, comparatively to 0,3% (1992, census), and 0,3% (1930, 
census). 

National minorities represent approximately 10% of Romania’s population, 
their linguistic diversity, and territorial distribution raise specific problems to be 
solved4.

As regarding the census of 1992 the Romanian population represented 88.1% 
of the total population, and the inhabitatnts belonging to Turk-Tatar community 
0.1% of the total population (see Tabel no.1)

3	 http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol4/tabele/t1.pdf,	accessed	on:	20,	nov.,	2012
4	 Ismail,	N., Intercultural	Education.	Intercultural	Minorities	-	The	Turk-Tatar	Minority	Living	in	Romania,	

in	Conference	Preceedings:	Redefining	Community	in	Intercultural	Context.	First	International	Conference,	
Braşov,	16-18,	June,	2011,	Henry	Coandă.	Air	Force	Academy	Publishing	House,	Braşov,	2011,	p.	182
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Tabel nr. 3: The distribution of population by denomination in 2002

Total	inhabitants 21.680.974

Orthodox 18.817.975

Catholic 		1.026.429

Moslem 							67.257

Source: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, 18-27 martie, vol.IV, 20025

Population and Housing census, 18-27, March, 2002 is base don Government 
Decision no.680/2001 and Governmnet Decisison no.504/2001 in accordance 
with the principle of free statement of people. This research presents ethnic and 
confessional structure of the resident population in Romania. The ethnicity was 
based on self declaration. Mother tongue was considered the first language 
spoken in early cbgildhood, usually in family. Membership of religion was based 
on spiritual belief or option as registered under individual statement6. 

3. Cultural Diversity

The language of a minority in order to keep its consciousness in communication 
with other civilizations, cultures and languages belonging to the majority 
communities is concerned about preserving mother tongue, native culture, and 
the links between creative and commiunicative contact with the community. 
Underlining cultural diversity of a minority community is important to highlight 
the diversity of language. The institutions7 and legislative law frame in our 
country, the Eu and their harmonization – the legal and factual level – on human 
rights, good interethnic and intercultural cohabitation is governed by The 
European Charter for Regional or Minority Languages. 

4. The Right to Learn and Be Taught 

This part of the paper is dedicated to a summary presentation of the Romanian 
official language policies. The Turk-Tatar community living in Dobruja territory 
is a national minority and their language, in accordance with the definition 
given by The European Charter for Regional or Minority Languages (Part I, Art.1.a) 
“regional or minority languages” means languages that are: i) traditionally used 
within a given territory of a State by nationals of that State who form a group 
numerically smaller than the rest of the State’s population; and ii) different from 
the official language(s) of that State; it does not include either dialects of the 
official language(s) of the State or the languages of migrants. 

5	 http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol4/tabele/t1.pdf,	accessed	on:	20,	nov.,	2012
6	 Ivan-Ungureanu,	C.,	 (Preşedintele	 Institutului	Naţional	de	Statistică),	Cuvânt înainte. Structura etnică şi 

confesională,	vol.IV,	2002
7	 Hristache,	D.A.,	Spaţiul	public	şi	comportamentul	instituţional,	în	Securitatea	şi	apărarea	spaţiului	sud-est	

european,	în	contextul	transformărilor	de	la	începutul	mileniului	III.	Secţiunea	11	Comunicare	publică,	la	
Sesiunea	anuală	de	comunicări	ştiinţifice	cu	participare	internaţională	-Strategii	XXI/2006,	13-14,	aprilie,	
2006,	Bucureşti,	Editura	Universităţii	Naţionale	de	Apărare	„Carol	I”,	p.63

In the 19th, June, 2012 The Council of Europe Committee of Ministers has made 
public the first report on the application of the European Charter for Regional or 
Minority Languages in Romania. The report has been drawn up by a committee 
of independent experts, which monitors the application of the Charter8. As in 
the above mentioned definitions, the Turk-Tatar community belongs to national 
minority and their language is a minority language. 

The Constitution of Romania Title II, Fundamental rights and freedoms and 
duties, Chapter II, Fundamental rights and freedoms, Article 30, Article 32, (3) 
Right to education9, mentions ”The right of persons belonging to national 
minorities to learn their mother tongue, and their right to be educated in this 
language are guaranteed” and it stipulates that “…the ways to exercise these 
rights shall be regulated by law”. 

The Law of Education, no. 84 / 1995 (modified 1997, republished 1997 and 1999), 
Chapter XII, Education for national minorities, articles 118-126 stipulated the 
right of tuition in minority language. In schools providing tuition in Romanian, 
children belonging to national minorities have the possibility to study in their 
mother tongue at request. Children are organized in forms (1-25 pupils) or 
groups (7-15 pupils, or less, but with the special approval of the Ministry of 
National Education). Pupils have the right to learn their mother tongue in any 
grade starting at the level of beginners. In accordance with the Orders of the 
Minister of National Education No. 3593 / 1998, 3811 / 1998, 3643 / 1999, were 
published textbooks to learn mother tongue and to study literature, history and 
minority’s traditions.  The primary school’s textbook “Güzel Konuşma.I.nci sınıf’ 
was published in 1998, by Leman Ali, Valentine Jercea, Marioara Constantinescu-
Condruţ and Vieroslava Timar. In 1999 it was published the textbook “Alfabe.Türk 
Dili. I.nci sınıf” by Naile Velişa and Leman Ali. The textbooks for secondary school 
“Limba turcă” for 5 grade and 6 grade were published by Mustafa Mehmet and 
Ali Cafer Ahmet-Naci. İn 2000 a new textbook for the 8 grade “Türk Edebiatı.Türk 
Dili.VIII.Sınıf Dersleri” was published by Ulgean Ene Memedemin, Belghiuzar 
Buliga Cartali. 

The Law of Education, no.1, published in the 5th, January, 2011, adopted by the 
Parliament of Romania in February 2011, Title II,Chapter II, Section 12 Education 
for national minorities, articles 45 (2) stipulates the right of tuition in minority 
language in accordance with the local necessities, at parents or foster parents 
reques. In accordance with the Recommendation 1201 (1993) on an additional 
protocol on the rights of national minorities to the European Convention on 
Human Rights, the Assembly recalls its Recommendations 1134 (1990) and 1177 
(1992), its Orders No. 456 (1990) and No. 474 (1992) about minorities’ rights. In 
the texts adopted on Article 3 (1): Every person belonging to a national minority 
shall have the right to express, preserve and develop in complete freedom his/
her religious, ethnic, linguistic and/or cultural identity, without being subjected 

8 http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/RomaniaECRML1_en.pdf, 
accessed	on	20,	nov.,	2012 

9 http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2,	accessed	on	20,	nov.,	2012  
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to any attempt at assimilation against his/her will10. The new law of Education 
changed a lot and is a consequence of many years of recommendations from 
the Council of Europe.

There are still many misunderstandings regarding the use of terms national 
minorities and ethical community. In accordance with the above given 
definitions the Turk-Tatar minority is an ethnical minority with the characteristics 
of a national minority, as it has a national identity and it lives not far from the 
“mother nation”, in the immediate vicinity of Romania11.

5. The Right to Speak and Be Heard

In accordance with the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
Recommendation 1201 (1993) on an additional protocol on the rights of national 
minorities to the European Convention on Human Rights, Section 3-Sbstantive 
rights, Article 7: Every person belonging to a national minority shall have the right 
freely to use his/her mother tongue in private and in public, both orally and in 
writing. This right shall also apply to the use of his/her language in publications 
and in the audiovisual sector12. The purpose of the Romanian Ministry of Culture, 
as presented at The Parliamentary Assembly of the Council of Europe on Cultural 
Policy in Romania, was “…promotion of cultural diversity, assertion of the 
multicultural perspective and of inter-cultural, and protection of the cultural 
identity of ethnic communities”. All these are supported by programs of written 
culture of the Turk-Tatar minority in publications, as: Karadeniz, Caş, Renkler, etc., 
and in the media - Radio station in Constantza county, a Tartar, Turkish /weekly 
program. 

6. The Right to Act and Be Addressed (Public Authorities)

In accordance with the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
Recommendation 1201 (1993) on an additional protocol on the rights of 
national minorities to the European Convention on Human Rights, Section 3 - 
Substantive rights, Article 6: All persons belonging to a national minority shall 
have the right to set up their own organizations, including political parties, the 
national minorities have the right to participate in the political and public life, 
and consequently the right to freedom of their political opinion. The Romanian 
Constitution guarantees one seat in the Lower House of Parliament for the Turk 
minority and one seat for Tatar minority group whose candidates cannot gather 
enough votes to enter the Parliament in accordance with the electoral system.

10 http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta93/EREC1201.htm,	 accessed	 on	 27,	
nov.2012

11 Kiss,	C.,	G.,	Europa Centrală, naţiuni, minorităţi. Studii, eseuri, articole,	Editura	Kriterion,	1997
12 http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta93/EREC1201.htm,	 accessed	 on	 27,	

nov.2012

7. Conclusions

In my paper I offered a general view over a disputed topic, and my intention 
was to inform, than to express my own ideas. I was focused especially on the 
progress made by Romania regarding the legislative and institutional reforms, 
structural changes that have been taken place inside the educational system 
during the last decade. I want to mention that there is much to be done to 
change the mentality of people, to fight against tendencies which are present 
in some parts of the Romanian society, where the traces of the communist past 
are still evident.
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“POLITICS OF MEMORY” IN THE PROCESS OF SHAPING 
ETHNIC IDENTITY OF THE CRIMEAN TATARS, RUSSIAN 
AND UKRAINIANS IN CRIMEA

The aim of the paper is to define the influence of “politics of memory” on the 
ethnic identity of each group. 

Comparative method is applied to define the similarities and differences 
of “politics of memory” of each group. Discourse analysis of contradictory 
historiographies helps to show the content of historical memory of crimean 
residents. The qualitative content analysis of crimean mass media as well as case 
study will help us to understand the way of incorporation of certain historical 
myth into the “political landscape” and its connection with political demands of 
each group.  

Referring to certain historical myths, political elite of each group aims at 
incorporating them into the “political landscape” of crimea in the form of 
monuments, historical and religious buildings, toponyms, holidays, celebrations, 
and the official status of group at the national and regional levels. These 
historical myths incorporated into the political landscape constitute the basis of 
the claims of the crimean tatars for the crimean territory.

Taking into consideration that each ethnic group in crimea has its own “political 
memories” which sometimes contradict to each other, the paper argues that 
promoting historical and religious myths by one ethnic group leads to resistance 
of other ethnic groups. This situation is being used by the political actors in 
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order to get the support of the electorate. Since “political landscape” is a part 
of the symbolic space, these actors have influence on the process of shaping 
ethnic identity of the crimean tatars in crimea.

Keywords: ethnic identity, politics of memory, the Crimean Tatars, Ukrainians, 
Russians.

Introduction 

The collapse of the Soviet Union, in addition to significant political and economic 
reforms, caused changes in the identity level. In the new independent states 
ethnic identity comes to the foreground. National building in Ukraine has been 
conducted on the principle of titular nation. The Russians, who had a privileged 
position in the “hierarchy of nations” found themselves in the position of a 
national minority. The state ethnonational policy was introduced without regard 
to the regional differences.

Being a part of Ukraine, Crimea has its etnonational peculiarities determinate 
by the domination of ethnic Russian (58,5%); the presence of Russian-speaking 
Ukrainians (24,4%), and the Crimean Tatar community (12,1%) that was deported 
in 1944 and repatriated in the late 1980’s and early 1990’s. Ethnic situation in 
Crimea is a result of Soviet Nationality policy that was built on the contradiction. 
Official doctrine had primordial essence due to ethnic belonging was considered 
as natural (primordial) characteristic of a person. It was institutionalized by 
introducing the category of natsionalnost’ that had to be determined according 
to the ethnic origin of parents and recorded in the “fifth column” of the Soviet 
passport without opportunity to change it during the life. However, the Soviet 
nationality policy had a constructivist base. Using censuses, internal passport 
system, replacement, deportation and Russification, Soviet regime created the 
hierarchy of nations, and predetermined the interethnic relations and conflicts 
that have taken place in the Post-Soviet area. As a result of this policy, three 
different ethnic identities were shaped in Crimea: the Russians of Crimea, the 
Ukrainians of Crimea, and the Crimean Tatars. These identities have unique 
features that distinguish Russians in Crimea from Russians in Russia; Ukrainians 
in the peninsula from Ukrainians in the continental part of Ukraine; and Crimean 
Tatars from Volga Tatars. 

The dissolution of Soviet Union and the following privatization actualized the 
property issues in Post-Soviet states. The situation in Crimea was aggravated 
by the repatriation of the Crimean Tatars who raised territorial, economic, 
political and cultural claims to Crimea. All three ethnic groups (the Russians, 
the Ukrainians and the Crimean Tatars) claim Crimea as their own homeland. 
These claims are accompanied by the implementation of politics of memory 
that includes cultivating of historical myths and their incorporation into the 
political landscape of Crimea. Taking into consideration that each ethnic group 
in Crimea has its own “political memories” which sometimes contradict to each 

other, the paper argues that promoting historical and religious myths by one 
ethnic group leads to resistance of other ethnic groups. This situation is being 
used by the political actors in order to get the support of the electorate. Since 
“political landscape” is a part of the symbolic space, these actors have influence 
on the process of shaping ethnic identity of the Crimean Tatars in Crimea.

The aim of the paper is to define the influence of “Politics of Memory” on the 
ethnic identity of each group.

The tasks of the research are as follows: to analyze main historiographies that 
concerns Crimean history and to define the historical myths of each group; to 
understand how historical myths influence on the shaping ethnic identity of 
the Russians, the Ukrainians and the Crimean Tatars in Crimea; to examine the 
integration of certain historical myth into the “political landscape” of Crimea in 
the form of monuments, historical and religious buildings, toponyms, and the 
official status of group at the national and regional levels.

The theoretical framework of the research paper adopts a constructivist approach 
to ethnicity (F. Barth, A. D. Smith, B. Anderson, V. Tishkov). For constructivists, 
ethnicity has roots not “in the heart” or “in the blood”, but rather “in the mind” 
of individuals, which are members of ethnic groups – “imagined communities”. 
In fact, ethnicity is understood as a socially constructed phenomenon. The 
difference between ethnic and national identity and the ways of transformation 
from one to another were developed in the works of A. D. Smith.

Historical Memory and Historical Myths of the Russians, the Ukrainians 
and the Crimean Tatars in Crimea
 
According to Smith’s approach to ethnicity, historical myths and memories play 
a crucial role in shaping ethnic boundaries1. He emphasizes on three possible 
ways in which the past may influence the present: recurrence, continuity and 
appropriation of history. Historical myths and ideas about “golden age” are 
commonplace within all nation-states2. Max Weber also stressed on “memories 
of colonization and migration” in his definition of ethnic group3. Similarly, 
Montserrat Guibernau believes that “history makes us closer to our ancestors, 
and strengthens the subjective belief of being part of extended family”.4 
Taras Kuzio also points out that “issue of myths and history writing is largely 
understood as part of nation-building aspects of nation-states”5. Referring to 

1	 Introduction	(1996),	Ethnicity,	ed.	By	Hutchinson	J,	Smith	A.	Oxford	New	York:	Oxford	University	Press.	
p.7

2	 Smith	 ,	A.D.,	 (1984),	 ‘National	 Identity	 and	Myths	 of	Ethnic	Descent’.	Research in Social Movements, 
Conflict and Change	7,	p.	105

3	 Weber,	M.,	(1978), ‘Economy	and	Society’.	 in	Roth	G.	and	Witthich,	C.	(eds)	Economy and society: An 
Outline of Interpretive Sociology.	Berkeley:	University	of	Carolina	Press,	p.	389

4	 Guibernau,	M.,	(2007),	The Identity of Nations. Polity	Press,	p.	20
5	 Kuzio,	T.	 ,(2005),	 ‘Nation	Building,	History	Writing	 and	Competition	 over	 the	Legacy	 of	Kyiv	Rus	 in	

Ukraine’,	Nationalities Papers	33	(1),	p.	29
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Eriksen, Kuzio argues that history for the anthropologists is not a product of the 
past but a response to requirements of the present.6 The past is constructed 
according to the conditions and desires of those who produced historical 
books in present. Therefore history can never be truly objective7. Historical 
myths define who ethnic “Others” are, they help to formulate image of external 
enemy. Idea of enemy promotes strengthening ethnic boundaries. Historical 
myths also participate in formation of ethnic stereotypes, which is an important 
element in the process of ethnic identification and perceptions of other groups. 
Summarizing these viewpoints we can say that historical memory is some kind 
of autostereotype of cultural tradition that plays one of the essential roles in the 
shaping ethnic or national identity.

Historical myths play an important role in nation building. However, when a 
state is multiethnic, it is very difficult to talk about historical myths that would be 
shared by all ethnic groups of the state. Elite of ethnic groups usually cultivates 
historical myths different or even opposite to those officially existed in the 
state. Once political group comes to power, first of all it “rewrites” the history, 
creating and disseminating historical myths in accordance with their interests. 
This reassessment of history helps to legitimize their policies and to strengthen 
their position in power. There is similar situation with ethnic groups who are 
justifying by historical myths their national building that is often includes 
territorial claims, demands for political participation, for development of culture 
and national education. A kind of “battle for the past” can be watched in the 
society where there is a clash of interests of different social groups and political 
actors. History estimated by certain way is a valuable symbolic resource that has 
mobilizing potential and can be considered as an ideological tool. 

Taking into the consideration all said above, it should be stressed that main task 
of this part of the paper is not to write true and objective history of Crimea, which 
is quite a difficult task, but rather to show how crucial events are perceived in the 
historical myths of Crimean Tatars, Ukrainians and Russians. This analysis helps 
us to understand why three ethnic groups claim Crimea as territory that belongs 
to them and why Crimea is so important for the national identity of each group.

The history of Crimea is described in several historiography traditions. Kuzio 
emphasizes on three main schools within Ukrainian borders. There are 
Ukrainophile, East Slavic and Russophile traditions8. In our case, it should be 
also mentioned “pro-Crimean Tatar” historiography which is presented by 
researchers develop Crimean Tatar politics of memory. Kuzio, using Magocsi 
terms, calls Ukrainophile and Russophile as “mutually exclusive” schools. It 

6	 Kuzio,	T.,	(2005),	p.	31
7	 Kuzio,	T.,	(2002),	‘History,	Memory	and	Nation	building	in	the	Post-Soviet	Colonial	Space’,	Nationalities 

Papers	30	(2),	p.	246
8	 Kuzio,	T.,	 (2005),	 ‘Nation	Building,	History	Writing	 and	Competition	 over	 the	Legacy	 of	Kyiv	Rus	 in	

Ukraine’,	Nationalities Papers	33	(1),	pp.	29	–	58

means that the same historical periods are shown as part of both Ukrainian and 
Russian histories. The essence of East Slavic historiography is “multiple loyalties”. 

Ukrainophile School is dominant within independent Ukraine and it is called 
as “nationalist” historiography. All school textbooks (including books in Crimea) 
are written in the framework of this approach. The territorial factor is the base 
for this historiography. It means that Ukrainian history should include all events 
that have taken place within its contemporary borders9. Therefore history of 
Crimea is a part of Ukrainian history. Ukrainian claims to Crimean peninsula are 
validated within this historiography. 

The Russophile historiography is a history of all land where Russians lived. 
Ukrainians as separated nations is denied in this historiography and they are 
shown as a Russian tribe whose only desire is to reunite with Russia10. Crimea is 
believed as primordial Russian territory. 

In Crimean Tatar historiography, Crimea is believed as indigenous land of 
Crimean Tatars, therefore ethnogenesis of this nation is considered in the strong 
connection to the peninsula. 

The primary task of the historical memory of the three largest ethnic groups in 
the Crimea is to establish a connection of each community with the peninsula. 
Crimean Tatars cultivate the myth of ethnogenesis on the territory of Crimea, 
Russian and Ukrainian - the myth of their antiquity appearance on the peninsula.

In the historical memory that is cultivated by Russophile as well as Ukrainophile 
historiographies it is emphasized the early appearance of the Slavs in Crimea. 
Russian historians Andreev indicates that the Slavs first settled on the Crimean 
peninsula after mid of 10th century when the Crimea was conquered by Prince 
Svyatoslav of Kiev and became a part of the Tmutarakan principality11. Russian 
historian Artamanov 12and L.Yacobson 13 argue that the Slavic settlements 
existed in the Crimea before the 10th century A.C. Russian imperial historiography 
and also early Soviet represented by P.Nadinskiy trying to prove the “Russian” or 
“Slavic” nature of the Crimea, identifying the Scythians as proto-Slavs. However, 
the late Soviet as well as modern pro-Russian historiography dates the first Slavic 
settlement to the tenth century. 14 Analyzing the textbooks used in Ukrainian 
schools (since they are the primary source of historical myths), we found that 
the Slavs appeared in Crimea in VI-VII centuries.15.

9	 Popson,	N.,	 (2001),	 ‘The	Ukrainian	History	Textbook:	 Introducing	Children	 to	 the	“Ukrainian	Nation”’,	
Nationalities Papers	29	(2),	p.	344

10	 Kuzio,	 T.	 (2005),	 ‘Nation	 Building,	 History	Writing	 and	 Competition	 over	 the	 Legacy	 of	 Kyiv	 Rus	 in	
Ukraine’,	Nationalities Papers	33	(1),	p.	38

11	 Andreev,	A.R.	(2002),	Istoriia Kryma,	M:	Belyi	Volk,	p.37
12	 Artamonov,	M.I.,(1962).	Istorija Hazar,	Leningrad,	p.378
13	 Yakobson,	L.L.,	(1973).	Krym v Srednie Veka.,	Moskva,	p.56
14	 Sasse,	G.,	(2007),	The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict,	Harvard	University	Press,	p.68-69
15	 	Sviderskiy	,Y.	(2007),	Istorija Ukrainy: Uchebnik dlja 7 kl.,	K.:	Gramota,	p.23
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The period of Kievan Rus is a kind of “golden age” (in the sense of E. Smith) for 
both nations Russians and Ukrainians. Their “myths of origin” is connected to the 
Kievan Rus, what Smith calls “the appropriation of history”16 

Due to the official historiography in Ukraine includes all the periods and events 
that have taken place in its present boundaries, Kievan Rus within this approach is 
understood to be a “proto-Ukrainian state”, as “an example of Ukraine’s “1,000-year-
old” tradition of state building” to which Russia doesn’t connect17. Princes 
(‘knyaz’ya’) of Kiev are shown as ancestors of current Ukrainians. Consequently all 
territorial possessions of Kievan Rus are considered as indigenous land of Ukraine; 
all achievements of Kievan Princes are believed as achievements of Ukrainian 
nation. Striking example of such achievements is the adoption of Christianity, 
which brought civilization, literacy and culture. Therefore, place where Christianity 
was adopted by Prince Vladimir also is important spiritual element in the identity 
of Ukrainian Nation. Evidence of this argument we can find at the Ukrainian 
banknotes in denomination of one hryvna (issue in 1996). On the reverse of these 
banknotes the Ruins of Chersoneses are painted. 

The school textbook describe the acceptance of Christianity as a key event in 
the formation of the Ukrainian nation. It is stressed that Christianity overcame 
pagan polytheism, contributed to the political and cultural unification of East 
Slavic tribes that led to the formation of Ukrainian ethnos.18 

Times of Kievan Rus’ also have powerful meaning for Russians in their 
identification process with Crimea and especially with current Sevastopol. 
According to the Moscow version of history, Kiev is the ‘Mother of Russian 
cities’ (Kiev – mat’ gorodov russkih) and the word ‘Russia’ originates in the word 
‘Rus’. Kuzio explaining Russophile historiography refers to Nikolai Karamzin’s 
approach, who believed that Kievan Rus’ was transformed into the principality 
of Vladimir-Suzdal, later into Muscovy and finally into the Russian Empire. 
Ukraine’s primary links with Kievan Rus’ and its development outside Russian 
influence were ignored. Low level of cultural unity that existed between the 
Ukrainian and the Muscovite lands from 11th to 13th were also ignored in the 
Russian historiography. The Soviet as well as the Russophile schools deny any 
pre-fourteenth-century history of Ukraine and either, and see Ukrainians as a 
Russian tribe or as a wayward people whose only desire is to reunite with Russia19. 
All ideas about possessions and achievements of Kievan Rus’ correspondingly 
take place in the Russian history. Vladimir’s conversion to Christianity has crucial 
meaning for Russian Orthodox Church (it was The Church of Moscow Patriarchy 
that has been reconstructed in Chersones) as one of the first evidence of 

16	 Smith,	A.	D.,	(2000),	The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism, 
Historical	Society	of	Israel,	Brandeis	University	Press,	University	Press	of	New	England,	p.	64

17	 Kuzio,	T.,	 (2005),	 ‘Nation	Building,	History	Writing	 and	Competition	 over	 the	Legacy	 of	Kyiv	Rus	 in	
Ukraine’,	Nationalities Papers	33	(1),	p.	38

18	 Sviderskiy	,Y.	(2007),	Istorija Ukrainy: Uchebnik dlja 7 kl.,	K.:	Gramota,		p.66
19	 Kuzio,	 T.,	 (2005),	 ‘Nation	 Building,	 History	 Writing	 and	 Competition	 over	 the	 Legacy	 of	 Kyiv	 Rus	

inUkraine’,	Nationalities Papers	33	(1),	pp.	32;	38

appearance of Orthodoxy in the Russian lands. Later, this event was a significant 
point of the idea that Moscow is “The Third Rome”. Importance of the event led 
to the great significance of place where this event has taken place (Sevastopol 
and Crimea). Therefore this idea is one of the arguments in claiming Crimea as 
their own territory for both Ukrainians and Russians. 

Unlike the historical memory of Russian and Ukrainian, which focuses on the 
early appearance of Slavs on the peninsula, Crimean Tatars’ politics of memory 
connects Crimea with ethnogenesis of this ethnic group. Crimean political 
scientist A. Malgin20 as well as the English researcher G. Sasse21 emphasize that 
the efforts of Crimean Tatars to prove indigenous origins of their culture in 
Crimea are kind of response to stereotype prevailing among Crimean Slavs about 
Crimean Tatars as descendants of stranger nomads that was poorly connected 
with their land. Thereby Crimea Tatar politics of memory tries to deny opinion 
about relatively late arrival of their ethnic group on the Crimean peninsula.

One of the examples of transformation of traditional myths of the origin of 
the Crimean Tatars is V. Vozgrin’s book “Historical fate Crimean Tatars”. Vozgrin 
denies widespread opinion about the ethnogenesis of Crimean Tatar nation in 
the XIII-XV centuries. According to Vozgrin various ethnic groups were involved 
in the ethnogenesis of Crimean Tatars, however the population of mountainous 
and the South Coast parts of Crimea that can be considered as indigenous at 
least from the early Iron Age (Tauri, Cimmerians, Scythians, Greeks, Goths, Alans) 
played a central role in this process. The role of nomadic Turks is considered by 
Vozgrin as secondary in this process. He shows etnogenesis of Crimean Tatars 
as mutually assimilation when the local population adopted language and 
religion (Islam) of newcomers and passed on culture and lifestyle to them. By 
this idea Vozgrin tries to prove the negligibility of the influence of Turkic culture 
on the formation of the Crimean Tatars. Crimean historians Malgin stresses that 
Vozgrin’s viewpoint is contrary to the ideological tradition of the Crimean Tatar 
national movement of the early twentieth century that is largely based on the 
“legacy of Genghis Khan.” He describes Genghis Khan as one of the invaders, and 
the Tatars of Crimea - as those who once succumbed to conquest.22

Crimean Tatar researcher R. Kurtiyev argues that the Crimean Tatars appeared 
in result of the combination of autochthonous agricultural tribes in Crimea and 
nomadic Turkic tribes. As a result of this synthesis numerically predominant first 
component was gradually Islamized and adopted Turkish culture. At the same 
time these non-Turkic agricultural tribes preserved their ethnographic and 
anthropological characteristics. 23 [151].

20	 Malgin,	 A.,	 (2000),	 “Novoe	 v	 samosoznanii	 etnicheskih	 grupp	 Kryma”,	 OstrovKrym,	 №3	 (9).	 http://
ok.archipelag.ru/part2/novoe.htm (accessed	on	03.09.2011)

21	 Sasse,	G.,	(2007),	The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict,	Harvard	University	Press,	p.	74
22 Malgin,	A.,	(2000),	“Krymskoe	soobwestvo:	mezhdu	proshlym	i	buduwim”,	OstrovKrym, http://

ok.archipelag.ru/part2/krimskoe-soob.htm	(accessed	on	03.09.2011)
23	 Kurtiev,	R.,	(2005),	‘Etnogenez	i	Etapy	Etnicheskoj	Istorii	Krymskotatarskogo	Naroda’,	Ocherki istorii i 

kul’tury krymskih tatar.	ed.	Chubarov,	E.	Simferopol’:	Krymuchpedgiz,	p.7-16
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A similar version of Crimean Tatars’ ethnogenesis is presented by Western 
researchers. For example, B. Williams describes Crimean Tatars as eclectic Turkish 
Muslim ethnic group that originates from the Goths, Pontian Greeks, Armenians, 
Tatars of the Golden Horde, and other Eastern European ethnic groups [407, p.2]. 
E. Lazzerini indicates that after the Mongol conquest ethnic groups inhabited 
the region were called “Tatars” [371]. In the next 200 years, these ethnic groups 
assimilated with Turkic peoples like Khazars, Pechenegs, Cumans and also with 
settled residents of mountainous and coastal areas of the peninsula like Tauris, 
Cimmerians, Scythians and Sarmatians [4, c.46].

The ethnonyms of Crimean Tatars in different historiographies corroborate 
correspondent myths of their ethnogenesis. In Soviet and Russophile 
historiographies, the nomadic tribes that appeared in the Crimea in the 
thirteenth century are called “Mongol-Tatars”. It is a way to emphasize the direct 
connection of contemporary Crimean Tatars with these nomadic tribes, what is 
used to deny indigenous status of Crimean Tatars in Crimea. In modern school 
textbooks in Ukraine, it is used the name “Mongols” to describe these tribes. 

The politics of memory of Crimean Tatars, as mentioned above, aims on the 
one hand at debunking the myth of the direct connection of Crimean Tatars 
with nomadic tribes, and on the other hand at developing the myth of the 
indigenous nature of Crimean Tatars in Crimea. Crimean Tatar historian stress 
that term “Mongol-Tatars” (mongolo-tataru) is unscientific and it creates a fertile 
ground for the different speculations. He calls this term a “historical relic”. In the 
historical literature, it is used either by tradition or certain ideological order24. 
At the same time, The Crimean Tatar historians stress that Crimean Tatars called 
themselves as ‘Crimean Tatars’ only when dealing with other nations. Their 
endonym is “kırımlı”, what means “Crimean”. In the Russian-speaking Crimean 
Tatar discourse this ethnonym is translated as “Krymtsy”. 25

The period of Crimean Khanate is considered as “Golden Age” in the Crimean 
Tatar politics of memory. The fact of creating an independent state (albeit for a 
short period) has importance for Crimean Tatar identity, as the evidence of early 
formation of the Crimean Tatar nation. According to Crimean Tatar historian 
R. Kurtiyev, the formation of ethnic core of the Crimean Tatar nation had been 
completed till the first half of the 16th century26.

Interpretation of the period of Ottoman vassalage promoted the appearance 
of idea of “common fate” of Crimean Tatar and Turkish nations. The common 
religion and culture (including the common language) is the basis for the 

24 Kurtiev,	R.,	(2005),	‘Etnonim	“Tatar”	I	Etnos	“Krumskie	Tatary”’,	Ocherki istorii i kul’tury krymskih tatar, 
ed.	 Chubarov,	 E.	 Simferopol’:	 Krymuchpedgiz,	 	 http://www.cidct.org.ua/ru/publications/Ocherki/index.
html	(accessed	on	03.09.2011)

25	 Kudusov,	E.,	(1996),	Istorija formirovanija krymskotatarskoj natsii,	Simferopol
26	 Kurtiev,	R.,	(2005),	‘Etnogenez	i	Etapy	Etnicheskoj	Istorii	Krymskotatarskogo	Naroda’,	Ocherki istorii i 

kul’tury krymskih tatar.	ed.	Chubarov,	E.	Simferopol’:	Krymuchpedgiz,	p.7-16

myth of  Turkish nation as a brotherly people and the spiritual guidance of the 
Crimean Tatars.

Russian and Ukrainian historians emphasize on the dependence of the 
Crimean Khanate from the Ottoman Empire and the inability of Crimean Tatars 
to control their state. The important place in the Russian as well as Ukrainian 
historiography is taken by the wars between the Ottoman Empire (including 
the Crimean Khanate as its part) Zaporizhian Sich, Muscovy and the Russian 
Empire. According to the current textbooks in Ukrainian schools27 Zaporizhian 
Cossacks organized their Sich to defend Ukrainians from Turkish and Crimean 
Tatar invasions, which aimed was the loot of the territory and taking captives 
among civilian population in order to sell them later into slavery. Describing the 
facts of cooperation between the Cossacks and the Crimean Tatars, the authors 
emphasize on the treason of Khans. A similar situation can be noticed in the 
Russian historiography, where the Crimean Khanate is shown as the main enemy 
in the foreign policy of Peter the Great. As noted by A. Malgin, Khanate waged 
bloody wars with its Christian neighbors like Russia and the Commonwealth of 
Poland. Crimean cavalry also participated in the Turkish campaigns against the 
Western states. 28 Historical myths accentuate the violence acts of the Crimean 
Tatars. In modern textbook on the history of Ukraine it is stated that in the 
1450-1556 troops of Crimean khans committed 86 major attacks on Ukrainian 
territory what led to lost of 2-2.5 million people29.

Ukrainian researcher on Crimean Tatars V. Kotyhorenko gives an example of 
15-volume academic edition “Ukraine through the ages”, where the chapter 
“Tatar era in Ukraine” descries mostly confrontational examples of the Ukrainian-
Tatar relations in the past. He stresses that there is no mention about peaceful 
coexistence among the Slavs and other Christians and Muslims in Crimea, their 
mutual acculturation, action, interests, and even family ties. 30

In the Crimean Tatar historiography (for example in the works of Vozgrin) the 
stress is made on the aggression of the imperial and Cossack troops that realized 
brutal attacks on the Crimean Khanate31. 

Focus on conflicts in the historical memory leads to the situation when Crimean 
Tatars have the image of the enemy in the historical myths of Russians and 
Ukrainians. Information about Betrayal khans is a kind of source for stereotype 
actively cultivated in the Soviet period about Crimean Tatars as traitors. In this 
situation, we think that it is necessary review the content of history textbooks 
regarding the appraisal of events that influence on negative stereotypes and 
can be can destructive for interethnic peace. 

27	 Sviderskiy	,Y.,	(2007),	Istorija Ukrainy: Uchebnik dlja 7 kl.,	K.:	Gramota,
28	 Malgin,	A.V.	 (2000),	Krymskiy uzel : ocherki politicheskoy istorii Krymskogo poluostrova, 1989-1999, 

Simferopol’:	Novyj	Krym,	p.152
29	 Sviderskiy	,Y.,	(2007),	Istorija Ukrainy: Uchebnik dlja 7 kl.,	K.:	Gramota.
30	 Kotigorenko,	V.O.,	(2005),	Krims’kotatars’kі repatrіanti: problema socіal’noї adaptacіi,	K.:	Svіtogljad,	p.134
31	 Vozgin,	V.E.,	(1992),	Istoricheskiye Sudbu Krumskih Tatar,	Moskva:	Mysl
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An important aspect of both Russian as well as Crimean Tatar historical memory 
is Russian-Turkish wars in the 18th century, the Treaty of Küçük Kaynarca, Aynali-
Kavak Convention and Catherine’s Manifesto about the annexation of Crimea. 
The interpretation of these events in the Russian and Crimean Tatar politics of 
memory created two mutually exclusive myths - about the extremely positive 
and extremely negative impact of Russian Empire on the further development 
of the Crimea.

According to Russian historiography independent Crimean Khanate was not seen 
as a step towards the future capture of Crimea32. It was a way to guarantee the 
safety of the southern borders of the Russian Empire 33. The appearance of the 
Manifesto in 1783 is shown as forced step of the Russian authorities. According 
to Manifesto 1783, Russia gave to Tatars freedom, but they were incapable of 
independent civilized life: rebellion became frequent occurrence; Turkey had 
continued to make attempts of intervention in Khanate; to suppress the riots in 
the southern boundaries, Russia has sustained big financial losses and in order 
to indemnify for the future possible losses it annexed Crimea.34 Researcher of 
historical memory in Crimea Kuzmin indicates that in the national consciousness 
of Crimean Russians the reason of Russian empire’s expansion in the northern 
Black Sea region was the raids of Crimean Tatars to the Russian lands 35.

In the historical memory of the Crimean Tatars Russia is shown as conqueror of 
Crimea. For example, the independence of the Crimean Khanate is evaluated by 
Fisher as nothing more than false, prepared and implemented by Russian forces 
36. Manifesto, in his opinion, was an element of “Russian desire to expand the 
territory of the state, and gain what they considered just recompense for years 
and centuries of Tatar aggression”37.

From the viewpoint of Crimean Tatar historians, this document destroyed the 
independence of the Crimean Khanate and the Crimean Tatar people were 
deprived of its statehood38.

It is very interesting to see which words different authors use describing the 
relations between Crimea and Russia in the 18th century. Western scholars use 
word “annexation”. Russian authors usually describe it as “addition” (prisoedinenie) 

32	 Krjuchkov,	A.V.,	(2006),	“Krym	vo	vneshnej	politike	Rossii	v	60-h-70-h	gg.	XVIII”,	Rossijskij istoricheskij 
zhurnal,	№3,	s.	23-29

33	 Fisher,	A.W.,	(1970),	The Russian Annexation of the Crimea 1772-1783,	Cambridge	University	Press.	
34	 Vozgin,	V.E.,	(1992),	Istoricheskiye Sudbu Krumskih Tatar,	Moskva:	Mysl,	p.	272
35	 Kuzmin,	N.N.,	(2010),	“Istoricheskaja	pamjat’	v	processe	mezhkul’turnogo	vzaimodejstvija”,	

Metodologіja teorіja і praktika socіologіchnogo analіzu suchasnogo suspіl’stva: Zbіrnik naukovih prac’, 
Har’kіv,	Vipusk	16,	p.	419

36	 Fisher,	A.	W.,	(1978),	The Crimean Tatars,	Stanford,	Calif:	Stanford	University,	Hoover	Institution	Press,	
p.69

37	 Fisher,	A.W.,	(1970),	The Russian Annexation of the Crimea 1772-1783,	Cambridge	University	Press.
38 Chubarov,	 E.,	 (2005),	 ‘Anneksiia	 Krymskogo	 Hanstva’,	 Ocherki istorii i kul’tury krymskih tatar.	 ed.	

Chubarov,	 E.	 Simferopol’:	 Krymuchpedgiz,	 http://www.cidct.org.ua/ru/publications/Ocherki/13.html	
(accessed	on	03.09.2011)

or “inclusion” (vklyuchenie v sostav) which has more peaceful and positive shade 
compare to the western “annexation”. In this vein, the attitude to this event is 
also opposite in the Western and Russian historiography. 

Almost all Western scholars and also Turkish and Crimean Tatar give negative 
evaluation of annexation of Crimea, describing it as a policy of expansion of 
Russian imperialism. Crimean Tatar historian Kurtiyev emphasizes that it 
was the time of ethnic strains and tragedies for the Crimean Tatars39. Other 
Crimean Tatar historian Bekirova describes it as dramatic event in Crimean Tatar 
history40. The process of integration of Crimea into Russian Empire is described 
by Western scholar Magocsi as “anxious to liquidate the Tatar heritage as an 
unwanted reminder of the former ‘Mongol yoke’”41. For this purpose, first of all, 
“the newly-acquired territory was almost immediately renamed into Tavrida 
and Tatar place names were replaced by Greek ones”42. Lazzerini stresses that 
“overall the promised benefits of colonialism remained mostly unfulfilled, while 
the negative consequences – economic exploitation, social discrimination 
and cultural imperialism – weight heavily on the local native population that 
stayed behind”43. Vozgin stresses that it had negative effects because Russians 
introduced serfdom in the Crimean society what dropped Crimean Tatars far 
back in the socio-economic and national-political development.44 After Russian 
invasion Crimean Tatar architecture was almost destroyed.45 M. Kuzmin indicates 
that in the historical memory of the Crimean Tatar people, the conquest of the 
Crimea by the Russian Empire is evaluated as unlawful occupation, and region 
under the rule of Russia - as a colony 46.

Politics of Memory among ethnic Russians in Crimea is built on the positive 
characteristics of the Russian annexation of Crimea. Russian historians like 
Nadinskii and Medvedeva stressed on annexation as historical justice, because 
Crimea was returned to its true owner - the Russian people, therefore the 
annexation had historically progressive significance47. Kuzmin stresses that in 
the historical memory of the Russians of Crimea the Crimean Tatar Khanate is 
seen as quasi-state with parasitic economy, it was not capable of independent 

39	 Kurtiev,	R.,	(2005),	‘Etnogenez	i	Etapy	Etnicheskoj	Istorii	Krymskotatarskogo	Naroda’,	Ocherki istorii i 
kul’tury krymskih tatar.	ed.	Chubarov,	E.	Simferopol’:	Krymuchpedgiz,	p.7-16

40	 Bekirova,	G.,	(2003),	‘Problema	Emigracii	Krumskih	Tatar	v	Rossijskoi	Istoricheskoi	Literature	XIX	–	30	
Godov	XX	Veka’,	Uchenue Zapiski TNU	5(17),	Simferopol:	Tavrida,	pp.	68-79

41	 Magocsi,	P.R.,	(1996),	A History of Ukraine.	Toronto:	University	of	Toronto	Press,	p.	347
42	 Sheehy,	A.,	Nahaylo,	B.,	(1980),	‘The	Crimean	Tatars,	Volga	Germans	and	Meskhetians:	Soviet	Treatment	

of	Some	National	Minorities’,	Minority Rights Group Report,	16,	London,	p.	6
43	 Lazzerini,	E.,	(1990)	‘Crimean	Tatars’,	The Nationalities Question in the Soviet Union,	ed.	Graham.	Smith,	

London	and	New	York:	Longman,	p.	323
44	 Vozgin,	V.E.,	(1992),	Istoricheskiye Sudbu Krumskih Tatar,	Moskva:	Mysl,	p.	289
45	 ‘An	Ethnohistorical	 dictionary	 of	 the	Russian	 and	 Soviet	 empires’,	 (1994),	 Ed.	Olson	 J.	 S.	Greenwood	

Publishing	Group,	p.	184
	 Minahan,	J.,	(2002), Encyclopedia of the Stateless Nations: S-Z.	Greenwood	Publishing	Group,	p.501
46	 Kuzmin,	N.N.,	(2010),	“Istoricheskaja	pamjat’	v	processe	mezhkul’turnogo	vzaimodejstvija”,	

Metodologіja teorіja і praktika socіologіchnogo analіzu suchasnogo suspіl’stva: Zbіrnik naukovih prac’, 
Har’kіv,	Vipusk	16,	s.419

47	 Vozgin,	V.E.,	(1992),	Istoricheskiye Sudbu Krumskih Tatar,	Moskva:	Mysl,	p.	274
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existence and after leaving the Ottoman Empire it was naturally included in the 
composition of more successful state48.

Russian scholars49 have opposite opinion about the changes in Crimea after 
its “addition”. The Russian Empire brought economic, political and social 
development. They emphasize on the development of agriculture \, appearance 
of manufacture, intensification of trade, foundation educational institution etc. 
The influence of Russian culture on the region is estimated as introduction of 
the civilization that promoted movement from the dark Middle Ages to the 
progress of modern times50.

Annexation of Crimea by the Russian Empire, the Crimean War 1853-1956, and 
the war with Ottoman Empire in 1877 provoked massive Tatar emigration.51 
By 1897, there were only 180,000 Crimean Tatars, what consisted only 34% of 
peninsula’s population52. Responding to the mass emigration from Crimea, the 
Russian government began to provide policy of resettlement form Russia and 
Ukraine to the peninsula. Consequently, Russians and Ukrainians appeared in 
mass in Crimea in a short space of time and became ethnic majority at once. 
Russian government began to provide a policy of assimilation53, Russification54 
(Russifying) and integration of peninsula into the “Russian World”. Starting 1860, 
Russian government enrolled the Crimean Tatar children into the Russian schools. 
In the Russophile historiography, this fact is interpreted as introduction of the 
public education into the peninsula. In their judgment, it was an indubitable 
step towards the development of retrograde region. However, Crimean Tatars 
as well as Western scholars consider this fact as destruction of Crimean Tatar 
culture by using general Russification.

Despite the fact that the whole politics of memory of Crimean Tatars negatively 
evaluates Russian period in Crimea, last quarter of the 19th century was signified 
by all-Muslim and all-Tatar awakening in the Russian Empire, particularly 
Crimean movement as well.55 One of the greatest representatives of the Crimean 
Tatar national revival was Ismail Bey Gaspıralı (Gasprinskiy). 

48	 Kuzmin,	N.N.,	(2010),	“Istoricheskaja	pamjat’	v	processe	mezhkul’turnogo	vzaimodejstvija”,	Metodologіja 
teorіja і praktika socіologіchnogo analіzu suchasnogo suspіl’stva: Zbіrnik naukovih prac’,	Har’kіv,	Vipusk	
16,	s.419

49	 Andreev,	A.R.,	(2002),	Istoriia Kryma,	M:	Belyi	Volk.
	 Dyulichev,	V.P.	(2005),	Rasskazy po Istorii Kryma.	Simferopol:	ID	Kvadranal	
50	 Kuzmin,	N.N.,	(2010),	“Istoricheskaja	pamjat’	v	processe	mezhkul’turnogo	vzaimodejstvija”,	Metodologіja 

teorіja і praktika socіologіchnogo analіzu suchasnogo suspіl’stva: Zbіrnik naukovih prac’,	Har’kіv,	Vipusk	
16,	s.419

51	 Fisher,	A.	W.,	(1978),	The Crimean Tatars,	Stanford,	Calif:	Stanford	University,	Hoover	Institution	Press,	p.	
93

52	 Magocsi,	P.R.,	(1996),	A History of Ukraine.	Toronto:	University	of	Toronto	Press,	p.	347
	 Sheehy,	A.,	Nahaylo,	B.,	(1980).	‘The	Crimean	Tatars,	Volga	Germans	and	Meskhetians:	Soviet	Treatment	

of	Some	National	Minorities’,	Minority Rights Group Report	16,	London,	p.	7
53	 Minahan,	J.,	(2002), Encyclopedia of the Stateless Nations: S-Z.	Greenwood	Publishing	Group,	p.	501
54	 ‘An	Ethnohistorical	 dictionary	 of	 the	Russian	 and	 Soviet	 empires’.	 (1994),	 Ed.	Olson	 J.	 S.	Greenwood	

Publishing	Group,	p.	184
55	 Fisher,	A.	W.,	(1978),	The Crimean Tatars,	Stanford,	Calif:	Stanford	University,	Hoover	Institution	Press,	p.	94

Collective memory is personified. In memory of nations the central place is taken 
by images important figures - rulers, political and cultural leaders, generals, and 
etc. Such person in Crimean Tatar historical memory is Gaspıralı. His ideas and 
activity had very important impact on shaping ethnic identity of Crimean Tatars. 
His name is a symbol (a national hero) in the process of ethnic identification 
among Crimean Tatars (it is comparable with Pushkin for the Russians and 
Shevchenko for the Ukrainians).

Historical memory of Crimean Tatars connects the beginning of the twentieth 
century with national revival. 1907-1917 was a time of shaping the Crimean 
Tatar national movement. At this time, the nationalist group of Crimean Tatars 
made attempt to establish independent Crimean Tatar state in Crimea under the 
leadership of Noman Çelebi. On November 24, 1917, they founded Crimean Tatar 
National Constituent Assembly (Kurultay) and accepted a new Constitution for 
the Crimean state56. It should be noted that the first Kurultay was held in the 
Khan Palace in Bakhchisaray, what symbolizes historical continuity and political 
demands for Crimea57. However, the attempt was unsuccessful. Bolsheviks 
immediately prevented it and killed nationalist leader Noman Çelebi.58 In the 
historical memory of the Crimean Tatars, he became a national hero who fought 
for the revival of the national state. His poem «Ant Etkenmen» (I vowed), that 
describes inhibition of the Crimean Tatar people, was approved by new Kurultay 
in 1991 as the national anthem of the Crimean Tatar people.

Proclaimed by the Bolsheviks on October, 18, 1921, Crimean Autonomous Soviet 
Socialist Republic is considered as another manifestation of the Crimean Tatar 
national revival in the beginning of 20th century. 59 On the one hand, according 
Soviet practice, autonomy was granted only to regions inhabited by ethnic 
minorities. On the other hand, the national character of the autonomy was not 
mentioned in the Constitution Crimean ASSR. The term “Tatar” was not used in 
the name of republic.60. Nevertheless, Crimean Tatar language was considered to 
be an official language of the republic61. These years almost all authors consider 
as ‘golden age’ within their Soviet experience.62 

56	 Fisher,	A.	W.,	(1978),	p.	115
57	 Sasse,	G.,	(2007),	The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict,	Harvard	University	Press,	p.77
58	 Aydıngün,	 I.,	Aydıngün,	A.,	 (2007).	 ‘Crimean	 Tatars	 Return	 to	 Home:	 Identity	 and	 Cultural	 Revival’,	

Journal of Ethnic and Migration Studies,	33	(1),	p.	115
59	 Lazzerini,	E.,	(1990),	‘Crimean	Tatars’,	The Nationalities Question in the Soviet Union,	ed.	Graham.	Smith,	

London	and	New	York:	Longman,	p.	324
60	 Aydıngün,	 I.,	Aydıngün,	A.,	 (2007).	 ‘Crimean	 Tatars	 Return	 to	 Home:	 Identity	 and	 Cultural	 Revival’,	

Journal of Ethnic and Migration Studies	p.	115
61	 Williams,	B.	G.,	(1998),	‘The	Crimean	Tatar	Exile	in	Central	Asia:	a	Case	Study	in	Group	Destruction	and	

Survival’,	Central Asian Survey	17(2),	p.290
62	 Lazzerini,	E.,	(1990),	‘Crimean	Tatars’,	The Nationalities Question in the Soviet Union,	ed.	Graham.	Smith,	

London	and	New	York:	Longman,	p..	324-325
	 Fisher,	A.	W.,	(1978),	The Crimean Tatars,	Stanford,	Calif:	Stanford	University,	Hoover	Institution	Press,	

p.	135
	 Magocsi,	P.R.,	(1996),	A History of Ukraine.	Toronto:	University	of	Toronto	Press,	p.	579
	 Sheehy,	A.,	Nahaylo,	B.,	(1980),	‘The	Crimean	Tatars,	Volga	Germans	and	Meskhetians:	Soviet	Treatment	

of	Some	National	Minorities’,	Minority Rights Group Report,	16,	London,	p.	7
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Veli Ibrahimov, former leader of left-wing of the nationalist party Milli Firqa, 
became the chairman of the Crimean Central Committee. Fisher considers 
three main directions in Ibrahimov’s policy.63 First of all he introduced Crimean 
Tatars into the all level of the Crimea’s government. Most of the new officials 
were, like Ibrahimov himself, former members of Milli Firqa.64 Second direction 
of Ibrahimov’s policy concerned economic life of peninsula. He returned back 
lands to their former land-owners. During 1925 – 1927, Crimean Tatars, who fled 
during the Civil War, were granted amnesty and encouraged to return home. 
Finally, in cultural sphere, he promoted the policy of korenizatsiya (nativisation)65. 
Despite the numerical inferiority of Crimean Tatars (they consisted no more 
than 25% of total population) in Crimea, korenizatsiya meant ‘Tatarization’. 
Ibrahimov provided re-opening of national Tatar-Run school; institute for 
study Crimean Tatar Language in Taurida University was established, different 
cultural institutions (museums, theatres, libraries, reading rooms) were opened; 
66 Crimean Tatar national pride was boosted by archeological excavations which 
revealed the high standard of culture achieved by the Crimean Khanate67. 
Times, when Ibrahimov headed Crimean ASSR, had great importance for 
shaping national identity among Crimean Tatars. Williams points out, that “a 
whole generation of Crimean Tatars came to believe in their immutable link 
to a security defined, Crimean homeland and to identify with their officially 
recognized Soviet territory as the primary marker of their identity”68. Crimean 
Tatars masses were, for the first time, made to feel that Crimea was their national 
homeland-republic. During the 1920s and 1930s, Crimean Tatars had made 
greater strides in the development of the political national identity, with all of 
its requisite features. 

At the same time, early years of Soviet regime brought also negative 
consequences. Crimean Tatar historian Chubarov stresses on the famine 
between 1921 and 1923. In 1923, 76,000 Crimean Tatars were dead. From 1921 to 
1923, the population decreased from 719,581 to 569,510 people. In Karasubazar 
population decreased to 48% in Staryi Krym – to 40,8%, Feodosiya- to 35,7%, 
and in Sudak – to 36%. 69

63	 Fisher,	A.	W.,	(1978),	The Crimean Tatars,	Stanford,	Calif:	Stanford	University,	Hoover	Institution	Press,	p.	
139

64	 Magocsi,	P.R.,	(1996),	A History of Ukraine.	Toronto:	University	of	Toronto	Press,	p.	580
65	 This	 term	means	 “nativization”	or	 “indigenization”,	 literally	 “putting	down	 roots”,	was	 the	 early	Soviet	

nationalities	policy	promoted	mostly	in	the	1920s	but	with	a	continuing	legacy	in	later	years.	The	primary	
policy	consisted	of	promoting	representatives	of	titular	nations	of	Soviet	republics	and	national	minorities	
on	 lower	 levels	 of	 the	 administrative	 subdivision	 of	 the	 state,	 into	 local	 government,	management	 and	
bureaucracy	in	the	corresponding	national	entities.

66	 Lazzerini,	E.,	(1990),	‘Crimean	Tatars’,	The Nationalities Question in the Soviet Union,	ed.	Graham.	Smith,	
London	and	New	York:	Longman,	p.	325

67	 Sheehy,	A.,	Nahaylo,	B.,	(1980),	‘The	Crimean	Tatars,	Volga	Germans	and	Meskhetians:	Soviet	Treatment	
of	Some	National	Minorities’,	Minority Rights Group Report,	16,	London,		p.	7

68	 Williams,	B.	G.,	(1998),	‘The	Crimean	Tatar	Exile	in	Central	Asia:	a	Case	Study	in	Group	Destruction	and	
Survival’,	Central Asian Survey	17(2),	pp.	285-317

69	 Chubarov,	 E.,	 (2005),	 ‘Anneksiia	 Krymskogo	 Hanstva’,	 Ocherki istorii i kul’tury krymskih tatar.	 ed.	
Chubarov,	E.	Simferopol’:	Krymuchpedgiz,	–	S.	36-39

Next crucial event in Crimean history was the Second World War. Interpretation 
of the events during this period becomes a source of most powerful myths that 
continue to affect the identity of the ethnic communities of modern Crimean 
society. Firstly, it is the myth of the Great Patriotic War, built on the idea of 
struggle against global evil in the form of fascism, and protection homeland 
from invaders. In this situation, any information about going across to the 
enemy side was perceived negatively. Myth of Great Patriotic War has a strong 
emotional component that associated with loss of lives, that I why it was playing 
a crucial role not only during the war, but rather in the postwar period aiming at 
the legitimation of these losses.

According to the Soviet historiography Crimean Tatars were ‘traitors’ of 
Motherland (USSR) and during all war (1941-44) they collaborated with Germans 
occupation regime and fought against the Red Army and the Crimean partisans. 
They were officially accused and during the night of 17-18 May, 1944, all Crimean 
Tatars (about 194 thousand) were deported from the Crimean Autonomous to 
Central Asia. After the War, demobilized Crimean Tatar men were sent to them70. 
They were put in ‘special settlements’ and they were not allowed to return to 
their homeland. The myth of the Crimean Tatars as traitors was actively begun 
to cultivate in the Soviet society. After the dissolution of the Soviet Union and 
creation of independent Ukraine, the same myth was produced about western 
Ukrainians as “traitors of Motherland”. Consequently, historical myth about 
Russians as only winners of the Great Fatherland War was widely spread among 
Russians.

After the deportation of Crimean Tatars two concepts – concept of “crime” and 
concept “victim” became a central element of ethnic identity of the Crimean 
Tatars. It is important to define how these concepts were created. Analyzing 
their mechanisms, the author came to the conclusion that they consist of two 
components: debunking the myth of betrayal and cultivating the myth of 
negative consequences of deportation.

A bulk of researches is devoted to debunking the myth of Crimean Tatars as 
betrayal, but most of them are based on several concepts. First of them is based 
on the justification of Crimean Tatars by the arguments of forced nature of 
collaboration. Crimean historian Polyakov admits Crimean Tatar collaboration, 
but he stresses that they were forced to do it. Crimean partisans robed Crimean 
Tatar villages. Nazi took occasion and armed Crimean Tatars with weapon 
to defend partisans. Later these “units” were used in punitive expedition and 
at the front.71 Greta Uehling emphasizes that “Crimean Tatar participation in 
the German battalions was not necessarily voluntary, often being secured at 

70 Asanova,	D.,	Chubarov,	E.,	(2005),	‘Deportation’,	Ocherki istorii i kul’tury krymskih tatar.	ed.	Chubarov,	
E.	 Simferopol’:	 Krymuchpedgiz.	 http://www.cidct.org.ua/ru/publications/Ocherki/23.html (accessed on 
03.09.2011)

71 Polyakov,	V.,	(1998),	Krym. Sudby Narodov I Lyudei,	Simferopol,	http://www.cidct.org.ua/ru/publications/
sudba/13.html (accessed	on	03.09.2011)
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gunpoint” 72. She also adds that “severe hunger and disease in the Soviet ranks 
led people of all nationalities to desert and join the Germans”.73

Another way to debunk the myth of “traitors” is evidence that the mass 
collaboration during Second World War not only among Crimean Tatars. 
People who took Nazi side were among different nationalities. Williams says 
about “hundreds of thousands of Slavic Russians, Ukrainians and Byelorussians 
who also fought against the Soviet Motherland in so-called ‘Great Fatherland 
War’”74. Some authors also stressed, that people who were deported were not 
collaborators, because Crimean Tatar battalions which fought against Soviet 
partisans were evacuated with the German forces in 194475.

The most emotional, in our opinion, thesis in debunking myth of traitors concerns 
information about the Crimean Tatars, who faithfully served in the Red Army. Referring 
to Pisarev, Fisher points out that nearly 20,000 Crimean Tatars fought on the front 
during the War.76 There were four Generals in the Red Army, more than eighty colonels 
and more than hundreds lieutenant colonels77. Fourteen Crimean Tatars (Fisher says 
about nine persons78) were given the highest award for bravery, the title of Heroes of 
Soviet Union. Ahmed Khan Sultan was twice awarded this order.

Consequently, almost all authors conclude that collaboration with Nazi was 
not a real reason of deportation. As Williams stresses, charges of mass national 
treason were “simply a pretext for cleansing the Soviet Union’s borderland of 
non-Slavic, predominantly Islamic, population”.79 Greta Uehling also argues that 
deportation “was not the real reason for Stalin’s order”. On her opinion Stalin 
wanted complete control of Crimea because it formed an important part of the 
Soviet military strategy. Specifically, the Soviet Union planned to gain access to 
the Dardanelles and acquire territory in Turkey. The Crimean Tatars, who had 
ethnic kin in Turkey, were once again viewed as potentially disloyal. The Soviet 
authorities also wanted to continue the development of Crimea as a health 
resort area for the Soviet Union, particularly for the benefit of party officials and 
the presence of Crimean Tatars could be an obstacle in this way. 80

72	 Uehling,	G.	L,.	(2002),	‘The	Crimean	Tatars’,	Encyclopedia of the Minorities,	Chicago:	Fitzroy	Dearborn.	
http://www.iccrimea.org/scholarly/krimtatars.html#footnote

73	 Uehling,	G.	L,.	(2002)
74	 Williams,	B.	G.,	(1998),	‘The	Crimean	Tatar	Exile	in	Central	Asia:	a	Case	Study	in	Group	Destruction	and	

Survival’,	Central Asian Survey	17(2),	p.	293
75	 Sheehy,	A.,	Nahaylo,	B.,	(1980),	‘The	Crimean	Tatars,	Volga	Germans	and	Meskhetians:	Soviet	Treatment	

of	Some	National	Minorities’,	Minority Rights Group Report,	16,	London,	p.8
	 Williams,	B.	G.,	(1998),	‘The	Crimean	Tatar	Exile	in	Central	Asia:	a	Case	Study	in	Group	Destruction	and	

Survival’,	Central Asian Survey	17(2),	p.	293
76	 Fisher,	A.	W.,	(1978),	The Crimean Tatars,	Stanford,	Calif:	Stanford	University,	Hoover	Institution	Press,	p.	161
77	 Polyakov,	V.,	(1998),	Krym. Sudby Narodov I Lyudei,	Simferopol	http://www.cidct.org.ua/ru/publications/

sudba/13.html
78	 Fisher,	A.	W.,	(1978),	The Crimean Tatars,	Stanford,	Calif:	Stanford	University,	Hoover	Institution	Press,	p.	161
79	 Williams,	B.	G.,	(1998),	‘The	Crimean	Tatar	Exile	in	Central	Asia:	a	Case	Study	in	Group	Destruction	and	

Survival’,	Central Asian Survey	17(2),	p.	294
80	 Uehling,	G.	L,.	(2002),	‘The	Crimean	Tatars’,	Encyclopedia of the Minorities,	Chicago:	Fitzroy	Dearborn,	

http://www.iccrimea.org/scholarly/krimtatars.html#footnote

Together with such rehabilitation of the history, it is actively cultivated the 
image of Crimean Tatars as victims of Soviet regime, that based on memories 
and memoirs about the process of deportation and early years in exile. 
Analyzing Crimean Tatar newspaper discourse Ukrainian researchers Oleksander 
Bogomolov and Igor Semyvolos noted that the loss of their homeland and the 
rights to own land in the result of deportation in 1944, a long period of exile 
without social rights and ability to return to Crimea, memories about the 
attempts to return home and following re-exile - all these discourse constitute 
a powerful image of a crime against the whole nation. Concept of “crime” 
occupies an important place in the Crimean Tatar media and political discourse. 
The biggest annual Crimean Tatar event is mourning meeting dedicated to 
anniversary of the deportation of May 18. 81 

Crimean researcher Olena Veleshko, analyzing the impact of victimization 
factors on the political behavior of Crimean Tatar repatriates, concludes that their 
expectations from government and other ethnic groups are formed under the 
influence of the “victim complex”. Victimization factors directly affect both their 
political behavior, and their positions in interethnic relations and intercultural 
communication. According to the researcher, “victim complex” is a tool to lobby 
for Crimean Tatar political and ethnic interests. 82

The important for identification process of Crimean Tatars is the fact that after 
the deportation and before the returning to Crimea they did not exist in the 
official discourse as ‘Crimean Tatars’. In Soviet censuses term ‘Tatars’ were used 
without adjective “Crimean”. In official documents they were called as “Tatars 
formerly residents in Crimea”. During the period of exile they did not lose their 
identity but rather their identity became much salient. Deportation had played 
an important role in shaping Crimean Tatar national identity. Awareness of 
deportation of the whole nation as common trouble that bring together had 
led to awareness of unity of nation. The result of the deportation was loss of 
homeland what led to creation of the myth of homeland. According to Turkish 
researchers Ayşegül and Ismail Aydıngün, Crimean Tatars “always perceived 
themselves as guests in Central Asia”83. Common idea of returning to homeland 
became a central element of shaping national identity. A strong national 
movement for returning home appeared among Crimean Tatars in exile. This 
movement became a base for political activity of Crimean Tatars in Crimea. 
Crimean Tatars were excluded not only from the political elite of Soviet Union 
but also from all of the important positions that involved decision making. 
Ayşegül and Ismail Aydıngün stress that this discriminatory policy of the Soviet 

81	 Bogomolov,	O.,	Semivolos,	І.,	(2010),	“Krims’kotatars’kij	gazetnij	diskurs:	ujavlennja	pro	sebe”,	Kritika.	–	
2010.	–	Chislo	1–2	(147–148).	–	S.	14

82	 Veleshko,	 O.M.,	 (2008),	 Vpliv	 vіktimnih	 chinnikіv	 na	 polіtichnu	 povedіnku	 krims’kotatars’kih	
repatrіantіv:	avtoref.	dis.	na	zdobuttja	nauk.	stupenja	kand.	polіt.	nauk:	spec.	23.00.05	«Etnopolіtologіja	ta	
etnoderzhavoznavstvo»,	Kyiv,	s.10-11

83	 Aydıngün,	 I.,	 Aydıngün,	 A.	 (2007),	 ‘Crimean	 Tatars	 Return	 to	 Home:	 Identity	 and	 Cultural	 Revival’,		
Journal of Ethnic and Migration Studies	33	(1),	p.	122
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state is most important factors in strengthening of ethnic identity84. Referring 
to the Barth approach, we could say that deportation was a situational factor in 
strengthening ethnic boundaries. During the exile, Crimean Tatars had nostalgic 
feeling towards their homeland and culture, and this ‘symbolic ethnicity’ helped 
to maintain the boundaries of the group85. As a result of living together with 
Uzbeks and other Central Asian people and under the policy of Sovietization 
(Russification), Crimean Tatar culture became hybrid; however “hybrid identity 
did not emerge, since an Uzbek-Crimean Tatar or Russo-Crimean Tatar identity 
does not exist”.86 Therefore, the result of exile was a hybridization of the cultural 
identity and a strengthening of ethnic identity.

The special attention in the politics of memory of ethnic Russians in Crimea 
as well as in Ukrainian official policy is paid to event occurred in 1954, when 
Crimean oblast was given by Khrushchev from the jurisdiction of Russian SFSR 
to the Ukrainian SSR “as a symbol of 300 years of friendship between Russia and 
Ukraine”. Since the transfer was made within the Soviet state, it did not cause 
any major changes in the lives of the population87. The significance of this event 
became apparent only after the collapse of the USSR. The fact of legal transfer 
of Crimea to the Ukrainian SSR is the main argument of Ukrainian government 
when they claim Crimea as region that legally belongs to Ukraine. 

The politics of memory of Russians in Crimea is based on the denying the 
legality of this event. Russian politician Zatulin argues that annexation of Crimea 
to Ukraine was a tragedy and continuation of being of Crimea under Ukraine’s 
authority is a historical injustice. He calls the decision of 1954 as a doubtful 
even from the viewpoint of observance of norms and procedures of Soviet 
legislation.88 Russians especially stress that Sevastopol stays illegally under the 
Ukrainian jurisdiction. Their arguments based on the fact that Sevastopol in 
1948 was transformed into an independent administrative center. Before the 
dissolution of the Soviet Union it was a closed military city, which was financed 
by the Ministry of Defense of USSR. There were no documents about assignation 
of Sevastopol to Ukrainian SSR. There is also important fact that Crimea during 
Soviet times became a resort for Party leader. It led to perception of a special 
importance of their homeland.

The collapse of the Soviet Union and the establishment of an independent 
Ukrainian state in 1991 actualized among the inhabitants of the Crimea the 
issue of ethnic identification. The source for identification as “Soviet citizen” was 
destroyed, and a new identity associated with the Ukrainian nation was not 
appropriate for the Russian-speaking region. Studying the issue of identification 

84	 Aydıngün,	I.,	Aydıngün,	A.	(2007),	p.	119
85	 Aydıngün,	I.,	Aydıngün,	A.	(2007),	p.	117
86	 Aydıngün,	I.,	Aydıngün,	A.	(2007),	p.	118
87	 Malgin,	A.V.,	 (2000),	Krymskiy uzel : ocherki politicheskoy istorii Krymskogo poluostrova, 1989-1999, 

Simferopol’:	Novyj	Krym,	s	11
88	 Zatulin,	K.,	‘Peredacha	Kryma	k	Ukraine	bula	ne	spravedliva	I	nezakonna’	http://news.km.ru/peredacha_

kryma_ukraine_byla_nes

in post-Soviet society of Crimea, A. Malgin concludes that in the late 80’s and early 
90’s, two trends can be distinguished in the political and ideological movements 
of Russian speaking majority in Crimea. On the one hand, it is “irredentism” 
and “reunion” sentiments that were expressed in the requirements to review 
the Act on transfer of Crimea from Russia to the Ukraine in 1954. On the other 
hand, a sense of peculiarity of local Crimean (Crimean-Slavic, Russian-speaking) 
community that has own interests different from the interests of both Moscow 
and Kyiv. Based on these feelings the phenomenon of Crimean regionalism 
has emerged. It has initially denied interpretation of “Crimean question” in the 
framework of property of one of two states-successors of the USSR 89.

This idea of “regionalism” is one of the most popular in the Crimean scientific 
as well as public discourse. It has been developed by such Crimean political 
scientists as Andrey Malgin, Andrey Nikiforov, Oleg Gabrielyan. Nikiforov defines 
“Crimean regional community” as proto ethnic community that has developed 
in the Crimea under certain historical conditions and in the result of long cultural 
and historical process 90.

After the independence of Ukraine, the identity of ethnic Russians in Crimea has 
been formed under the influence of two factors: the nationalist politics of the 
Ukrainian authorities and the repatriation of Crimean Tatars accompanied by 
a deep economic crisis. This provoked a sense of threat among ethnic Russian 
followed by the emigration to Russia 91 and the emergence of different pro-
Russian movements and organizations.

The Crimean Russians identify themselves as the local community which has 
its own specific characteristics that distinguished them from both, the state 
where they live and the historical homeland - Russia. A striking example of 
this regional identity is popular expression: “there is no land for us beyond 
the Perekop” (Perekop is the place in the north of Crimea where the peninsula 
is connected to the continent)92. Russians in Crimea perceive their political 
demands (autonomy, the status of the Russian language), not as a struggle for 
rights of national minority surrounded by titular nation (Ukrainian), but rather as 
efforts to preserve multicultural environment, historically formed in this region.

Unlike Russians and Ukrainians in Crimea, Crimean Tatars did not face the 
identity crisis in the result of collapse of the Soviet Union. In the 1989, Crimean 

89 Malgin,	 A.,	 (2000),	 “Novoe	 v	 samosoznanii	 jetnicheskih	 grupp	 Kryma”,	 OstrovKrym,	 №3	 (9).	 http://
ok.archipelag.ru/part2/novoe.htm	(accessed	on	03.09.2011)

90	 Nikiforov,	 A.R.,	 (2009),	 “Krymskoe	 regional’noe	 soobwestvo:	 opyt	 raznoformatnyh	 i	 raznourovnevyh	
izmerenij”,	Mezhjetnichnye i mezhkonfessional’nye otnoshenija v Krymu: problemy i ihreshenie: zb. nauch. 
statej,Simferopol’:	IV	«Tezis»,	S.	13

91 Kolesnik,	 V.I.,	 “Press-reliz:	 Russkie	 na	 demograficheskoj	 karte	Avtonomnoj	 Respubliki	 Krym”,	 Portal 
Avtonomnaja Respublika Krym,  http://www.ark.gov.ua/index.php?v=9&tek=17&par=9&art=2464 
(accessed	on	03.09.2011)

92 Malgin,	 A.,	 (2000),	 “Novoe	 v	 samosoznanii	 jetnicheskih	 grupp	 Kryma”,	 OstrovKrym,	 №3	 (9).	 http://
ok.archipelag.ru/part2/novoe.htm	(accessed	on	03.09.2011)
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Tatars were officially allowed to return to Crimea. This strong idea of homeland is 
provided by the fact that many of repatriated left comfortable life in Uzbekistan, 
came to Crimea and lived in places without the necessary facilities. We can 
conclude that returning to Crimea does not have just economical reason. 
Actively cultivated myth of homeland plays a central role in this process. Basing 
on the strong perception of Crimea as their only homeland and special status 
as indigenous people they demand from state piece of land in their homeland. 
Referring to certain historical myths that are built on the concepts of “crime” and 
“victim” national movement of Crimean Tatars, along with its main demands for 
the repatriation and provision of the necessary facilities, claims national self-
determination of Crimean Tatars in the form of national autonomy in Crimea. On 
June 1991, National Congress of Crimean Tatars (Kurultay) adopted “Declaration 
of National Sovereignty of the Crimean Tatar people”.93 Kurultay proclaimed 
the establishment of the Mejlis that was defined as a “supreme authorized 
representative body of the Crimean Tatar people”. It was stressed that the Mejlis 
is not a common NGO, but rather a kind of alternative body of state authority.

As we can see, the politics of memory of dominant ethnic groups in Crimea is 
directly related to the historical events in the peninsula. Each group has its own 
“historical myths” and “historical memory” that underlie their claim for Crimea. 

Political Landscape in Crimea

Examined in the previous section historical memory always has the material 
embodiment in the particular territory. Referring to the certain historical myths, 
political elite tries to incorporate them in the territory that is the object of its 
political memory. By other words they try to fill the landscape with the features 
of their presence. To describe this phenomena researchers use definition 
“political landscape”. E. Smith defines it as territorization of memory. He notes 
that to become a national, common memories have to be connected to specific 
places and territory. Historical memory associated with a specific area converts 
into “historical homeland” 94.

The change of the political regime leads to a complete or partial replacement 
of the content of political landscape. After the annexation of Crimea, Russian 
Empire partially changed its symbolic space, reducing the Crimean Tatar 
markers, and adding their own. Soviet regime completely eliminated Crimean 
Tatar and imperial symbols by the establishment of an ideological monopoly in 
the political landscape of Crimea. Establishment of an independent Ukrainian 
state once again changed the situation. In comparison with national level, 
the process of changes in the symbolic space of Crimea has its peculiarities 

93	 Malgin,	A.V.,	 (2000),	Krymskiy uzel : ocherki politicheskoy istorii Krymskogo poluostrova, 1989-1999, 
Simferopol’:	Novyj	Krym,	s.	159

94	 Smith,	A.D.,	 (1996),	 “Culture,	 Community	 and	 Territory:	 The	 Politics	 of	 Ethnicity	 and	 Nationalism”,	
International Affairs,	Vol.	72,	No.	3,	Ethnicity	and	International	Relations,	P.	453-454

determined by such factors as splash of Russian nationalism and separatism, 
repatriation of Crimean Tatars, rejection of Ukrainization, and religious revival.

Currently the “political landscape” of Crimea is composed of symbols related 
to imperial, Soviet and independent periods and also symbols of the Crimean 
Tatars, who are trying to consolidate their national history. Also important factor 
is religion, which has a strong influence on ethnic identity and political ideology 
of each community in Crimea.

In memorial space, Russian ethnic community is presented by monuments that 
epitomize imperial period of the Crimean history. Other examples of symbols that 
belong to the Russian politics of memory are Crimean Academic Russian Drama 
Theater, Churches of the Moscow Patriarchate, monuments to famous Russian 
writers and poets (there are at least 12 monuments to Alexander Pushkin are in 
Crimea95), different monuments, buildings and symbols that can be considered 
as embodiment of “myth of Sevastopol”. The Empire symbols in the political 
landscape of Crimea are intended to cultivate myths of “Russian” past of Crimea. 
One of the strike examples is initiatives to build monuments of Catharine II that 
were accompanied by sharp debates in Sevastopol and Simferopol. In Russian 
historical memory Catharine II is associated with “return” of Crimea under the 
Russian rule. She is also considered as a founder of Simferopol. Crimean Tatar as 
well as Ukrainian organizations protested against this monument. In Crimean 
Tatar politics of memory Catharine II is the person who destroyed their national 
state and culture. According to historical myths of Ukrainians, she destroyed 
the Zaporozhian Sich, introduced serfdom in Ukraine, so her reign became the 
beginning of genocide and assimilation of the Ukrainians and Crimean Tatars in 
Russian Empire. 

Another example of embodiment of historical myth about deliverance of 
“traditionally Russian” Crimea from Crimean Tatar oppression is Dolgorukov 
obelisk in the center of Simferopol. At medallions of this obelisk it was written: 
“In memory of deliverance of Crimea by Russian troops from the Turkish 
invaders in 1771” and “There were headquarters of Russian troops commander 
V.M. Dolgorukov at this place in 1771”. However, in January 2011 as a result of 
restoration, medallions were replaced by others - without these inscriptions 
what met negative reaction of Russian organizations.

Crimean Tatar historical memory in the political landscape of Crimea is mainly 
expressed by the memorials dedicated to the tragic event of deportation. 
An example is the memorial complex “Renaissance” that was built in 2004 on 
the territory of Crimean Industrial-Pedagogical University to mark the 60th 
anniversary of the deportation. Besides memorials of deportation are installed 
in the square near the train station and in the park Salgirka in Simferopol 

95 “Pamjatniki	 A.S.Pushkinu”,	 	 Vikipedija: svobodnaja enciklopedija.	 http://ru.wikipedia.org/wiki/
Pamjatniki_A._S._Pushkinu	(accessed	on	03.09.2011)
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(symbolizing the place where Crimean Tatars were gathered right before 
deportation) and in other cities of the Crimea. Esteem of national heroes 
is expressed in perpetuation of memory of enlightener Ismail Gasprinsky 
(Gaspralı) and pilot Amet-Khan Sultan. There are several Gasprinsky monuments 
in different cities of Crimea and the library in Simferopol was named after him 
(Republican Gasprinskiy Crimean Tatar library). The monument in Alupka, the 
square and flying club in Simferopol, the train station near Yevpatoriya bears the 
name of Amet-Khan Sultan. A group of Crimean Tatar deputies made a proposal 
to name Simferopol International Airport after Amet-Khan Sultan. Other 
symbols of Crimean Tatar historical memory are Bakhchisaray State Historical 
and Cultural complex, Republican Crimean Tatar Art Museum, etc.

An important element of the Crimean memorial space is a monument of 
Ukrainian dissident Pyotr Grigorenko. In the historical memory of the Crimean 
Tatars, as M. Dzhemilev noted, Pyotr Grigorenko was not only defender of the 
rights of Crimean Tatars, but also he was a great friend to all Crimean Tatar 
people. Due to his efforts, the Crimean Tatar problem received publicity in 
the national and later in the global levels96. Crimean Tatars consider that no 
one outside their ethnic group did so much to them as a Ukrainian General 
Grigorenko. This monument, in our opinion, symbolizes also the attitude of 
Crimean Tatars towards Ukrainians: “friendly” nation with common fate. It is also 
an example of cultivation of myth about Crimean Tatars as “only true Ukrainians 
in Crimea”, that is by-turn a manifestation of Crimean Tatar elite’s loyalty to pro-
Ukrainian political forces. At the same time, according to the Russian politics 
of memory, Grigorenko is a “traitor who has broken the oath, the destroyer of 
temples, the victim of political manipulation and a fighter for the rights of others 
to the detriment of their own people”97 [110].

A relatively new trend in the Crimean Tatar politics of memory is symbols that 
deny created in Soviet times myth about the Crimean Tatars, as Nazi collaborators 
and traitors of Fatherland. In August 2010, the monument was putted up to 
Commissioner of Crimean partisans Mustafa Selimov in Sokoline village. [3] A 
month later, in September 2010, it were installed the memorial plates with the 
names of 400 Crimean Tatars soldiers and officers of the Soviet Army, who were 
called to the front in 1941 from Yalta and the surrounding villages and killed during 
World War II. The founders of this memorial stress that it is a harbinger of a very 
important process in rehabilitation of good name of the Crimean Tatar people. 98 

The case of ethnic Ukrainians has its peculiarities in Crimea. According to the 
research of Razumkov Center, despite the existence of Ukrainian ethnic identity, 

96 “100-letnij	jubilej	Petra	Grigorenko”,		Majdan-ІNFORM,  http://maidanua.org/static/news/2007/1192642297.
html	(accessed	on	03.09.2011)

97 Kanaev,	 S.,	 “Istorija	 odnogo	 predatel’stva:	 Neskol’ko	 myslej	 po	 povodu	 Petra	 Grigorenko,	 sovetskogo	
generala,	tatarskogo	geroja	i	grazhdanina	SShA”,	Press-centr	Kongressa	russkih	obwin	Kryma	http://kro-
krim.narod.ru/LITERAT/TATARI/grigoren.htm	(accessed	on	03.09.2011)

98	 “V	Krymu	otkryvajut	pamjatniki	tataram	—	voinam	Krasnoj	armii”,	Rosbalt Ukraina http://www.rosbalt.ru/
ukraina/2010/09/27/775440.html	(accessed	on	03.09.2011)

most Ukrainians in Crimea lost their culture and language in the process of 
Russification under the Soviet Union. Most of ethnic Ukrainians in Crimea (52.7%) 
considers themselves as a representative of the Russian cultural tradition (26.6% 
associates themselves with the Soviet culture, and only 9.7% - with Ukrainian 
one)99. Thus, analyzing Ukrainian politics of memory it is more correct to focus 
on the official policy of the Ukrainian authority in this area. Generally, we can 
conclude that Ukrainian historical memory is purely presented in the memorial 
space of Crimea. However, one of the examples is Taras Shevchenko monuments. 
There is a monument to Hetman Sagaidachny in Sevastopol. The title of the 
musical theater in Simferopol includes adjective “Ukrainian” that has a symbolic 
meaning. Another part of the memorial space of Ukrainian politics of memory is 
symbols that discredit Soviet regime. The example is an initiative of the Crimean 
branch of Ukrainian Public Organization “Our Ukraine” to establish in Simferopol 
memorial dedicated to the victims of totalitarian regime in XX century. 100

The peculiarity of Crimean identity situation is also determined by high level 
of Soviet identity among Crimean population (17.4% of ethnic Russians, 26.6% 
ethnic Ukrainians identify themselves with the Soviet culture)101. Strong position 
of Soviet politics of memory is clearly reflected in the political landscape of 
Crimea. At the time of the Soviet Union there were more than 2,800 monuments 
of revolutionary, combat and labor glory in Crimea102. Once Ukraine became 
independent, the quantity of these symbols was reduced. However, in 
comparison with other regions of Ukraine (especially Western), it has changed 
less. Soviet symbols are mostly presented by monumental complexes dedicated 
to the Great Patriotic War (eternal flame, Tombs of the Unknown Soldier, tanks) 
and monuments to Lenin. The political force that cultivates Soviet historical 
memory is Communist Party of Crimea. Another component of the politics of 
memory of communists dedicated to denials of historical myths of Ukrainians 
that concern, for example soldiers of nationalist movement OUN-UPA or Famine 
1932-33. In 2007 Communist Party of Ukraine established three-meters Steles 
of memory of victims of the OUN-UPA103 in Simferopol. It is written on this 
monument: “In memory of the victims of the Soviet people, fallen at the hands 
of fascists – solders of OUN-UPA and other fascist collaborators”. 

The contrast of “historical memories” of different ethnic groups in the Crimea 
inevitably leads to tension in the political landscape of Crimea. Attempts to 
incorporate certain historical myth into the political landscape provoke sharp 

99	 “Krims’kij	 socіum:	 lіnії	 podіlu	 ta	 perspektivi	 konsolіdacіi”,	 (2009),	 [Analіtichna	 dopovіd’	 Centru	
Razumkova],	Nacіonal’na bezpeka і oborona,	№5,	S.3

100 “Proukrainskie	 organizacii	 razvorachivajut	 kampaniju	 po	 ustanovke	 pamjatnika	 zhertvam	 totalitarizma”,		
aq.Media: Kurorty i Turizm, http://test.aq-media.info/node/601	(accessed	on	03.09.2011)

101	“Krims’kij	 socіum:	 lіnії	 podіlu	 ta	 perspektivi	 konsolіdacіi”,	 (2009),	 [Analіtichna	 dopovіd’	 Centru	
Razumkova],	Nacіonal’na bezpeka і oborona,	№5,	S.3

102 “Pamjatniki	 revoljucionnoj,	 boevoj	 i	 trudovoj	 slavy	 “,	 Pamjatniki Kryma. Putevoditel, http://www.
monument.pp.ru/MONUMENTS-OF-REVOLUTIONARY-FIGHTING-AND-LABOUR-GLORY.php 
(accessed	on	03.09.2011)

103	OUN-UPA	-	Organization	of	Ukrainian	Nationalists	-	Ukrainian	Insurgent	Army	was	a	Ukrainian	political	
movement	in	the	Western	part	of	Ukraine
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discussions that sometimes develop into so-called “war of monuments”. It 
has several forms: from Mass Media controversy and protest meetings to 
desecration or destruction of “unwanted” monuments. The main confrontation 
in political landscape coincides with the general political opposition in Crimea. 
Implementation of pro-Russian politics of memory is negatively perceived by 
Crimean Tatar and pro-Ukrainian organizations. Crimean Tatar and Ukrainian 
politics of memory is similarly opposed by both communist and pro-Russian 
political actors. All three political sides (Crimean Tatar, Russian and Ukrainian 
organizations) struggle against the communist legacy in political landscape of 
Crimea. 

Another way of incorporation of historical memory into the political landscape 
is toponymy. B. Andersen stresses that maps play a key role in creating the 
phenomenon of “imagined communities” 104. It can be used for classification 
purposes, to identify and categorize people, regions, languages, memorials and 
monuments105. The maps and the process of their creation G. Sasse describes 
as the part of political process. Changes in political authority entails renaming 
cities, streets, squares, etc.. 

After the annexation to the Russian Empire, the name “Taurida” (Tauria province) 
was awarded to the Crimea. This name appeals to the Greek culture (excluding 
Crimean Tatar stage of history). The same principle was applied for newly 
created cities and towns. Trying to understand why Russians, who captured 
the Crimea, did not do a simple translation of the Tatar toponyms into Russian 
but completely replaced them with other Greek names, G. Sasse comes to the 
conclusion that Greek names affirmed Russia’s claim to be a successor of the 
Byzantine Empire. And Crimea was geographically the closest part of the new 
Russian Empire to the boundaries of old Byzantine Empire.106 Establishment 
of Soviet Regime provokes revision of toponyms once again. Streets in towns 
and villages were renamed in honor of ideologically correct people and events. 
The names of towns and villages that were not of Russian origin were replaced 
after the deportation of Crimean Tartars from of the peninsula. The collapse of 
the Soviet Union and the creation of an independent Ukraine for the nth time 
actualized the issue of changing names in the political landscape of the country. 
The process of “redrawing” maps and plans of cities has begun in Ukraine in the 
early days of independence under the slogan of “national rebirth” and “nation-
building”. However, these processes hardly touched the Crimea.

Currently the majority of Crimean toponyms are preserved from the Soviet 
times. From time to time the question about the necessity to change the names 
of towns, streets, squares, etc. is raised in the Crimean society. However, which of 
the former name should be accepted? Each ethnic group offers its own version 

104	Anderson,	B.,	(1990),	Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism,	[6th	ed.],			
London	Verso,	p.173-175

105	Sasse,	G.,	(2007),	The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict,	Harvard	University	Press,	p.42
106	Sasse,	G.,	(2007),	p.43

of the toponyms. In fact, it means the question “historical memory of which 
ethnic group should be incorporated into the political landscape of Crimea?”

Crimean Tatars demand the restoration of toponyms that existed in Crimea in 
pre-Russian and pre-Soviet period. It should be noted that most of the Crimean 
Tatar Mass Media use only names that are correspondent to their politics of 
memory. For example Akmescit (for Simferopol) Ak’ Yar (for Sevastopol), Kefe 
(for Feodosiya), Kezlev (for Yevpatoria), Karasubazar (Belohorsk).

Pro-Russian organizations in Crimea demand to replace the current toponyms 
with those that existed at the time of the Russian Empire. Especially it concerns 
urban toponymy like the names of streets, avenues, squares, etc. One of the 
Russian organization in Crimea “With Russia to future” states that Bolshevik 
executioners are still presented in the names of streets and villages. They 
demands to restore the historical name of the street, which now bear the names 
of Bela Kun, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Karl Marx, Vladimir Lenin-Ulyanov, 
Kalinin, Dzerzhinsky, Vorovsky, Bolshevik, and the names of the other Bolshevik 
executioners of Slav population 107. In 2008, Simferopol city council decided to 
restore the names of some main streets: Rosa Luxemburg Street was changed to 
Alexander Nevsky, Karl Liebknecht Street - to Dolgorukov, Oktyabrskaya Street 
to Petropavlovsk. 

The central government in Kiev required the translation of current toponyms 
in Crimea into Ukrainian. In 2010, Simferopol City Council made an attempt 
to implement this project what caused protests from pro-Russian parties and 
blocs. The deputy council of “Russian bloc” Natalya Lantuh commented such 
actions in Simferopol as violation of international law, due to the proper names 
and place names are not supposed to be translated, but their phonetic sound 
has to be described by of the letters of national language. 108 

Almost all pro-Russian organizations, including communists oppose initiatives 
of Crimean Tatars in the toponyms issue. Their arguments based on two main 
points. According to the first of them, Crimean Tatars constitute only 12% of 
the population of Crimea, what does not make reasonable satisfaction of 
their demands. Second statement refers to the fact that Crimea was inhabited 
by different peoples, so Greeks or Italians have more rights in this issue. 
Moreover, they stressed that Crimean Khanate existed about 300 years, what is 
corresponded to the Russian presence on the peninsula. 109 Marking of Crimean 

107 “Zajavlenie	Patrioticheskogo	bloka	«V	buduwee	–	s	Rossiej!»	O	likvidacii	imjon	bol’shevistskih	palachej	v	
toponimike	Simferopolja	i	Kryma”,	Press-centr Kongressa russkih obshin Kryma , http://kro-krim.narod.ru/
GAZETA/gaseta.htm	(accessed	on	03.09.2011)

108 Semena,	N.,	“Krymskaja	 toponimika:	uprazhnenija,	zloupotreblenija,	oshibki...”,	 	Den’,  http://www.day.
kiev.ua/305613	(accessed	on	03.09.2011)

109 Polevoj,	A.,	 «Oranzhevyh»	uzhe	net,	 no	 bor’ba	 s	 russkoj	 toponimikoj	Kryma	vse	 ravno	prodolzhaetsja.	
Konsul’tanty	ukrainskoj	vlasti	neozhidanno	vyskazalis’	za	vozvrat	k	geograficheskim	nazvanijam	vremen	
Krymskogo	 hanstva,	 	 Bor’ba Mirovyh centrov http://www.win.ru/school/6241.phtml (accessed on 
03.09.2011)
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political landscape by symbols of Crimean Tatar historical memory is contrary to 
politics of memory and political goals of ethnic Russians. Since the dominance 
in the symbolic space of certain territory justifies the claims of all material 
resources there, the changing toponyms in favor of Crimean Tatars will actually 
mean the recognition of their rights on the territory of Crimea.

Being significant factor for ethnic identification, religion is actively involved 
in the politics of memory. Smith in his book ‘National Identity’ stresses on the 
correlation between “religious identity” and “ethnic identity”. He points out that 
in some communities “religion criteria of differentiation” can be the base for 
ethnic identity of these groups110. Religious identities according to Smith “are 
based on alignments of culture and its elements – values, symbols, myths and 
traditions, often codified in customs and ritual”111. 

The religious diversity in Crimea is presented by two dominant communities: 
Orthodox and Muslims. Morover, there is a division of Orthodox Churches in 
Ukraine that has geopolitical reasons. One of the main Churches (Orthodox 
Church of Moscow Patriarchy) is subordinated to Moscow cleric leader. Other 
Church (Orthodox Church of Kyiv Patriarchy) is subordinated to Kyiv. In the 
case of Crimea the religious boundaries is coincide with ethnic ones. Most of 
Crimean Tatars are Muslims; and most of Russian and Ukrainians are Orthodox. 
In such situation Crimean Tatars constitute a minority in both senses – ethnic 
and religious. Therefore religion is serves to be an additional component of 
ethnic identity, which could also increase the level of social distance between 
ethnic (and/or religious) groups in Crimea in the framework of dichotomy “we-
they”. Especially it is noticeable in the conflict situations on religious base when 
religious identity participates in the process of definition “who we are” and “who 
they are”.  

There were several cases of confrontation with religious component in 
Crimean society for the last decade, such as events around the metal cross in 
Morskoe (so-called Krestopoval), building of church in Golubinka, restoration 
of madrasah near Dormition cloister (Uspenskiy monastr), the demands to 
eliminate the city market from the territory of ancient Muslims cemetery 
“Azizler” in Bakhchisarai, protest against the sale of the territory of another 
Muslims cemetery to commercial organizations in Yevpatoriya, protest against 
building the highway through ancient Muslim cemetery in Gaspra, setting up 
the Andrey Pervozvanuy monument in Feodosia, the allocation of land for 
construction Mosque (Juma Jami) in Simferopol. All this conflict situation can be 
divided into two groups: 1) Crimean Tatar activists protest against the initiatives 
of including Orthodox symbols (memorial crosses, church, monument of 
Orthodox Holly persons) in the political landscape of Crimea; 2) the Crimean 
Tatar organizations demand to restore Muslim symbols (cemeteries, madrasah, 

110		Smith,	A.	D.,	(1991),	National Identity,	London	:	Penguin	Books,	p.	7	
111		Smith,	A.	D.,	(1991),	p.6

mosques) that were abandoned after the deportation. In fact, it reinforces the 
myth of Muslim history of peninsula. These conflict situations appeared due 
to clash of politics of memory implemented by political actors that focus on 
two main ethno-religious community: on the one hand Orthodox Russians and 
Russian-speaking Ukrainians, and other hand Crimean Tatar Muslims. Marking 
of political landscape of Crimea by certain religious symbols helps to shows 
the connection of correspondent ethnic (and religious) community with the 
territory of Crimea, and to justify their territorial claims. It means that historical 
myths about ethnogenesis (in the case of Crimean Tatars) or earlier appearance 
in the region (in case the Russians or Slavs) are accomplished by the myth of 
historical roots of Islam and Orthodoxy in Crimea.

Justification of political and economic claims of the group is also realizing in the 
form of its official status that provides certain guarantees. There is mismatch 
of self-identified and official statuses of each of three ethnic groups in Crimea. 
Accordingly, it makes difficult to satisfy the claims of the group that correspond 
to its imagined or desired status in the society. Ukrainians identify themselves as 
a titular nation, but in the reality of Crimea they are minority or even “minority 
within a minority”. Officially, ethnic Russians are minority in Ukraine. However, 
constituting more than half of peninsula’s population and having strongest 
position in authority of Crimea ethnic Russian identify themselves as “national 
majority”. The Crimean Tatars are considered as “minority” (in both numerical 
and sociological senses), but they are totally against this status emphasizing 
that it diminishes their real positions in Crimea. They identify themselves 
as “Indigenous People” of Crimea stressing that the Crimean Tatars have 
historically developed as a national group on the territory of Crimea and, unlike 
other minorities in Ukraine and in Crimea, do not have a homeland or a kin state 
outside of Crimea112; and “only in their historical homeland they could hope for 
preserving and developing native language, national traditions and culture”113. 
Another demand concerns legitimation of status of “Deported Nation” in the 
Ukrainian law system. Due to the certain status presupposes correspondent 
political, economic and cultural rights, the efforts to achieve this status can be 
considered as a component in the politics of memory of that group. 

Conclusion

Symbolism plays important role in the process of ethnic identification. The 
symbolic space of the ethnic group is based on the “politics of memory”. 
Historical myths of the dominant ethnic groups in Crimea are influenced by 
several historiographies that can be considered as mutually exclusive. Each 

112 Shevel,	O.	(2001),	‘Crimean	Tatars	and	the	Ukrainian	state:	the	challenge	of	politics,	the	use	of	law,	and	
the	 meaning	 of	 rhetoric’.	 Krimski Studii	 1(7):	 109-129	 http://www.iccrimea.org/scholarly/oshevel.html 
(accessed	on	03.09.2011)

113 Bekirov,	 N.,	 ‘Osobennosti	 statusa	 Krymskih	 Tatar	 v	 konstitutsionnom	 kontekste	 Ukrainy’,	 Center 
informacii I dokumentacii Krumskih tatar. http://www.cidct.org.ua/ru/publications/Krimtat/8.html	(accessed 
on	03.09.2011)
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ethnic group refers to correspondent historiography and its historical myths 
to claim their rights on the peninsula. Correlation of ethnic sentiments and 
territorial belonging is a key element of the identity process of the dominant 
communities in Crimea.

The main point of the Crimean Tatar historical memory is based on the idea that 
ethnogenesis of Crimean Tatar nation took place within the territory of Crimean 
peninsula; therefore they are the “indigenous people” of Crimea. It is the main 
argument when they claim the Crimean territory as their homeland. The times 
of Crimean Khanate was seen as the so-called “golden age” of this nation they 
have developed a society and a culture. Russian conquest and annexation of 
Crimea is viewed as quite tragic. As a result of this conquest Crimean Tatars lost 
their own statehood and their traditional social and economic structure were 
destroyed and supplanted by Russian lifestyle. Soviet times are seen as the most 
difficult period in the Crimean Tatar history. Soviet government committed a 
crime against whole Crimean Tatar nation, deported them from homeland. 
Almost half of the Crimean Tatar population was died during the deportation and 
due to the hard conditions in Central Asia. They were exposed to discrimination 
in cultural, educational, economic and political spheres. In the exile the idea of 
homeland became central element of their national identity. Starting with the 
year 1989 and especially after the collapse of the Soviet Union, Crimean Tatars 
began to return to Crimea. This process of repatriation has a special symbolic 
meaning such as the restoration of justice for whole repressed nation. Having 
analyzed the historical myths of the Crimean Tatars, one can conclude that the 
central element of the Crimean Tatars ethnic identity is based on three concepts: 
“concept of land” (idea of the Homeland), “concept of crime” (referring to the 
deportation and forced migrations), and “concept of victim” (repatriation and 
land claims). Thus, it was the Soviet regime who promoted shaping Crimean 
Tatar national identity with strong sense of Crimea as their only homeland.

Ukrainian claims on Crimea are based on the so-called Ukrainophile 
historiography. Ukrainian historians refer to times of Kievan Rus’ and 
Zaporozhian Sich (as old Ukrainian states) and argue that Ukrainians appeared 
in Crimea before Russians. They do not claim Ukrainians as indigenous people in 
the peninsula, but rather refer to the legal transfer of Crimean oblast’ from the 
jurisdiction of Russian SFSR to Ukrainian SSR (1954), and also to the geographical 
belongingness of the peninsula to Ukraine.

Russian territorial claims to Crimea also refer to times of Kievan Rus’. In Russian 
historical myths, Historical Slavic population appeared in the Crimea before 
Turkic one. Annexation of Crimea is considered as a reestablishing of the rights 
of the Russian people to its own land. Russia is shown as rescuer of Crimean 
Tatars that were nomadic and uncivilized population. By inclusion of Crimea 
to Russia, the last one brought civilization and promoted the development 
and prosperity of Crimea. Negative stereotypes about Crimean Tatars such 
as they are illiterate and retrograde had appeared. Especially this message 

was cultivated in the Soviet history and it had serious effects on the ethnic 
identification of Soviet generation of Russians and Ukrainians. The transfer of 
Crimean oblast’ from the jurisdiction of Russian SFSR to the Ukrainian SSR is not 
recognized in the historical memory of Russians. The implementation of Russian 
politics of memory to preserve Russian culture and language is considered 
as not a struggle of national minorities for their rights, but rather as efforts to 
secure historically shaped international environment in the region.

Development of peaceful interethnic relations in Crimea requires the 
understanding that there is no objective history, and the historical truth is 
always a relative construct within the boundaries of certain ethnic group. 
Because, used at schools historiography is a basis for understanding ethnic 
relations among younger generation, describing the history with focus on 
conflict has to be changed to a more “peaceful” way. It can help to reduce the 
negative stereotypes about other ethnic group.

Political landscape in Crimea can be characterized by transitional period. 
Preserving a lot of Soviet symbols, it includes the embodiments of Russian, 
Crimean Tatar and official Ukrainian historical myth. There is some kind of 
the struggle for historical memory between the Slavic and the Crimean Tatar 
communities, Russians and the Ukrainians, Russian and Communists. Religion is 
serves to be an additional component of ethnic identity, which could also increase 
the level of social distance between ethnic (and/or religious) groups in Crimea. 
The special importance has been put on the issue of return, rehabilitation and 
reconstruction of religious buildings and memorial structures; establishment of 
religious symbols and monuments of famous historical figures; changing names 
of settlements and reappraisal of historical events. However, if one ethnic group 
considers such changes as the restoration of historical justice and the realization 
of the religious rights, the other group usually considers this act as aggression 
and humiliation of their national or religious feelings.
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Zeynep TOPAL*

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE GÜRCÜLER VE 
GÜRCİSTAN ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 
HAKKINDA BİR İNCELEME

Dünya’da ve Türkiye’de Gürcüler ve Gürcistan üzerine yapılan çalışmalar hakkın-
da bir inceleme yapmak amacıyla hazırlanan bildiride Gürcüler hakkında yapılan 
ilk çalışmalardan günümüze kadar olanlar konu edilmiştir. Eserler tek tek tespit 
edilmiş, kaynak değerine göre tasnifi yapılmış ve içerikleri incelenmiştir. Geçmiş-
ten günümüze kadar yapılan çalışmaları kapsadığından çalışma bu alanda çalı-
şacak araştırmacılar için kaynak tespiti yönünden yardımcı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Gürcüler, Gürcistan, Acara, Batum

Kafkasya tarihi hakkında dünyada yapılan ilk çalışmalar, XIX. yüzyılın başların-
dan itibaren ivme kazanmıştır. Bütün doğu toplumlarını olduğu gibi Kafkasya 
ve Kafkas halklarını da tanımaya çalışan oryantalistler, dilden edebiyata, tarihten 
sanata, arkeolojiden antropolojiye pek çok farklı dalda eserler vererek Kafkasya 
çalışmalarını başlatmışlardır. Bu araştırmaların yoğunlaştığı sahalardan birisi de 
Gürcüler ve Gürcistan’dır.

Dünyada Gürcüler hakkında yapılan çalışmalar, XIX. yüzyılın ilk çeyreğinden son-
ra ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmaları, Marie Félicité Brosset’nin başlattığı 
kabul edilmiştir. Fransız asıllı olan M. Brosset, Gürcü ve Ermeniler üzerine çalış-
malarıyla tanınmıştır. Brosset Yunanca, Latince, İbranice ve Arapça öğrenmiştir 
ve 1826’dan itibaren kendini Ermeni ve Gürcü dillerini, tarihlerini, kültürlerini 
öğrenmeye adamıştır.
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M. Brosset, Chronique Géorgienne  adı ile Gürcü Kronikleri’ni (Kartlis Tskhovreba) 
çevirmiş ve 1830 yılında yayınlamıştır. Kronikler IX. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar 
farklı metinlerden bir dizi oluşturmaktadırlar. XI. yüzyıl boyunca kaydedilen bu 
üç kronik Gürcülerin Kralları ve Patrikleri Tarihi, Kral Vakhtang Gorgasali Tarihi ve 
Şehit Aziz Archil adlarıyla kaydedilmiştir. Bu kroniklerde Gürcü tarihi, I. Vakhtang 
Gorgasali’nin (446-502) hükümdarlığından torunu Archil’in ölümüne kadar an-
latılmıştır. XII. yüzyılın ortalarında ise külliyata iki kronik daha eklenmiştir. Bun-
lardan ilkinde VIII. yüzyılın sonlarından itibaren anlatılmaya başlanmıştır. Kartli 
Kroniği olarak kaydedilmiş bu kronikte bütün Gürcülerin Kralı olarak anılan III. 
Bagrat’tan (960- 1014), II. George’nin (1072- 1089) ilk hükümdarlık yıllarından 
bahsedilmiştir. IV. David’in (1089- 1125) hükümdarlığını anlatan Kralların Kralı 
David’in Tarihi isimli kronik ise bu külliyata eklenmiş diğer kroniktir.1  M. Brosset, 
Imperial Academy of Sciences başkanı tarafından 1837’de Saint Petersburg’a da-
vet edilmiştir. Bu süreçte 1837 yılında Éléments de la Langue Géorgienne adıyla 
Gürcü sözlüğünü hazırlamıştır. 2 

M. Brosset 1847-48 yıllarında Kafkasya’ya gitmiş, Ortaçağ ve İlkçağ’a ait bütün 
Gürcü kroniklerini çevirmiş, 1849’dan 1858’e kadar yedi kısım halinde, Histoire 
de la Géorgie adıyla yayınlamıştır. Gürcü Krallığı’nın geniş bilgiler içeren iki ciltlik 
kroniğinin çevrilmesi ile oluşan eserde, ilk Kartli Kralı Kartoslu Parnavaz’ın (M.Ö. 
302-307) hayatından başlamış, Altmış birinci Kral, ‘dünyayı aydınlatan’ manasın-
da olan Lasha lâkabını taşıyan IV. Giorgi (1212-1223) devrine kadar Gürcistan’ı 
yöneten bütün krallardan bahsetmiştir. Değişik zamanlarda Gürcistan’a çevre 
ülkelerden yapılan akınları ve Gürcülerin bunlara karşı yaptıkları savaşları an-
latmıştır. Hazarların akınlarını, Makedonyalı İskender’in Gürcistan’a girmesini, 
İranlı’ların Gürcistan’a girmesini, Kral Mirian’ın (265-342) ve bütün Gürcistan’ın, 
Aziz Nino tarafından Hıristiyanlığı kabul etmesini, Aziz Nino’nun müridi olan 
rahip Abiatar’ın sözlerini, aynı rahip Abiatar’ın Hazret-i İsa’nın entarisine dâir 
ikinci nutkunu, Aziz Nino’nun müridi olan ve Kral Mirian’ın Hıristiyanlığı kabul 
ederek Aziz’e tâbi oluşunu, haçın diktirilişini, kiliselerin inşa edilişini aktarmış-
tır.3 Brosset’in neşrettiği bu eserin Giorgi Lasha dönemi hakkındaki kısımları da 
1991’de İngilizce olarak yayınlanmıştır.4

M. Brosset, 1639’dan 1770’e kadar olan Çarlar ve Gürcü Kralları arasındaki yazış-
maları da yayınlamıştır.5 1861-1868 yılları arasında Ermeni tarihi ve kültürü üze-
rine yoğunlaşan yazar, bu çalışmalarını 1876 yılına kadar tamamlamıştır. 1880 
yılında Rusya’dan ayrılan Brosset, Ermeni ve Gürcü kültürü üzerine iki yüz elliden 
fazla eser yazmıştır.

1	 Brosset,	Marie-	Félicité,	(1830),	Chronique Géorgienne, Société	Royale	Asiatique	de	France.
2	 Brosset,	Marie-	Félicité,	 (1837)	Éléments de la Langue Géorgienne, Paris,	 Imprimerie	Royale.	 -Reprint:	

Osnabrück:	Biblio	1974.
3	 Brosset,	 Marie-	 Félicité,	 (1848-58),	 	Histoire de la Géorgie depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, 7	

volumes,	Saint	Petersburg.
4 The Georgian Chronicle The Period of Giorgi Lasha	(Çev.	S.	Qaukhchishvili-K.	Vivian),	Amsterdam	1991.
5	 Brosset,	Marie-	Félicité,	(1887),	Bibliographie analytique des ouvrages de 1824- 1876,		l’Académie	impéri-

ale	des	sciences.

İngiliz bilim adamı olan W.E.D. Allen’in Güney Kafkas tarihi üzerine çalışmalara 
başlamasıyla İngilizler de Kafkas coğrafyasıyla ilgilenmeye başlamıştır. 1929 yı-
lında Allen, Gürcistan’daki büyük göç yollarını incelemeye başlamış,6 II. Dünya 
Savaşı öncesinde çok seyahat etmiş, Kafkas ve Anadolu insanı tarihi üzerine 
kapsamlı araştırmalar yapmıştır. 1930 yılında Kartvel çalışmalarına yer verdiği 
Georgic adlı gazetesinde Sir Oliver Wardrop’la beraber Gürcü Tarihi Toplumu’nu 
yayınlamıştır. 1932 yılında ise A History of the Georgian People adlı kitabını yaz-
mıştır. Kitapta, Gürcü tarihini başlangıcından XIX. yüzyılda Rusların fethine kadar 
anlatılmıştır. Allen bu eserini yazarken Gürcü kroniklerinden yararlanmıştır.7 Kol-
his ve İberia devletlerinin dağılmasıyla ortaya çıkan kabilelerin IX. ve X. yüzyıl-
larda Bagrati hanedanlığı altında tekrar birleşmesi ile başlayan eser, X. yüzyıldan 
XII. yüzyıla kadar Gürcü Krallığı’nın gelişmesi ile devam etmiştir. 1243 yılında ise 
Gürcistan ve Ermenistan Moğol istilasına maruz kalmıştır. Kafkas tarihi, Rusya 
üzerine çalışmalarda bulunan Allen 1953 yılında Caucasian Battlefields: A History 
of the Wars on the Turko-Caucasian Border 1828-19218 adlı eserini oluşturmuştur. 

Allen’den sonra İngiliz bilim adamı David Marshall Lang da Kafkas araştırmala-
rı üzerine eğilmiştir. Kafkas çalışmaları profesörü olan Lang, Gürcü, Ermeni ve 
eski Bulgar tarihi üzerinde çalışmıştır ve özellikle de Gürcü literatürüne olduk-
ça hâkimdir. Cambridge’de eğitimini tamamlayan Lang, II. Dünya Savaşı sıra-
sında İran’da görev yapmıştır. 1944 yılında İran’a Tebriz Muavin Konsolos vekili 
olarak atanmış, böylece Tebriz’deki Ermeni nüfusunu yakından tanıma fırsatı 
bulmuştur. 1949 yılında Londra Üniversitesinde Doğu Bilimleri Okulu ve Afrika 
Çalışmaları kürsüsünün bir üyesi olmuştur. 1957’de The Last Years of the Georgi-
an Monarchy, 1658-18329 adlı kitabını yazmıştır. Önce okutman, daha sonra da 
doçent olarak Gürcü dili dersleri vermiş, ardından 1964 yılında Kafkas çalışmaları 
profesörü olmuştur. 1960-70’li yıllarda üç kez Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti’ni 
ziyaret etmiştir. 

David Marshall Lang 1962 yılında A Modern History of Soviet Georgia10 kitabını 
yazmıştır. On iki bölümden oluşan kitapta öncelikle Kafkasların coğrafi yapısına, 
birçok ırkı, dili ve ulusu bünyesinde barındırdığına, Kafkasların ikliminin aşırı de-
recede farklılık gösterdiğine değinmiştir. Gürcü edebiyatına ve sanatına ayrıca 
değinmiş ve önemle üzerinde durmuştur. Kabile yönetiminden Monarşi’ye ge-
çişi, Romalıların bölgeye gelişini, Hıristiyanlığın kabulünü ve feodalizmin gelişi-
mini, Bagrat hanedanlığının yükselişini ve Moğol, Osmanlı, Safevi devletlerinin 
boyunduruğu altında geçirilen zamanı, Rus monarşisini ve çöküşünü anlatmıştır. 
1855- 1894 yıllarındaki toplumsal değişim ve ulusal uyanışta; serflikten kurtu-
luşu, Gürcü aydınların yükselişini ve bunlarda 1877- 78 Osmanlı- Rus Savaşı’nın 
etkisini irdelemiştir. 1894- 1904 arasında Çarlık rejiminin yavaş yavaş baskı altına 

6	 Allen,	W.E.D.,	(1929),	The March- Lands of Georgia,	Royal	Geographical	Society’s	Geographical	Journal.
7	 Allen,	W.E.D.	(1981),	A History of the Georgian People,	Newyork,	önsözden.
8	 Allen,	 W.E.D.	 (1953),	 Caucasian Battlefields: A History of the Wars on the Turco-Caucasian 

Border,1828-1921, Cambridge	U.P.
9	 Lang,	David	Marshall,	(1957),	The Last Years of the Georgian Monarchy, 1658-1832,	New	York,	Columbia	

University	Press.
10	 Lang,	David	Marshall,	(1962),	A Modern History of Soviet Georgia, London.
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alınmasını, Marksist, popülist, devrimci Stalin’in gençliği ve Marksizm’in yeraltın-
dan ilerleyip kendine yasal bir zemin hazırlama mücadelesini ele alan Lang, 1905 
Gürcistan Devrimi’ni anlatmıştır. 1917- 18 yıllarında bağımsızlığa doğru giden 
Gürcistan’da yapılan ekonomik yenilikleri, sosyal devrimleri açıklamış, Gürcü ki-
lisesinde yapılan yeniliklere değinmiştir. Son olarak da 1917’nin Aralık ayından 
1920’lerin başlarına kadar Gürcistan ve Komünist Rusya arasındaki iletişimsiz-
likten, Gürcistan’ın Sovyet Rusya rejimine girmesinden ve Stalin döneminden 
bahsetmiştir.

David Marshall Lang, Gürcistan’la ilgili bu kitabından kısa süre sonra, 1966’da 
The Georgians11 adlı eserini yazmıştır. Bu eser Neşenur Domaniç tarafından 1997 
yılında Türkçeye çevrilmiştir.12 Uzun süre Londra Üniversitesi’nin Kafkas Araştır-
maları Bölümü’nü idare etmiş, Cambridge Üniversitesi’nde Kafkas dilleri ve tarihi 
ile ilgili dersler vermiştir.

Rus Doğubilimci olan Vladimir Feodoriviç Minorsky, Fars tarihi, edebiyatı, coğraf-
yası, kültürü hakkında araştırmalar yapmıştır. Moskova’da hukuk öğrenimi gör-
dükten sonra (1896-1900) Lazarev Doğu Dilleri Enstitüsü’ne devam ederek Arap-
ça, Farsça, Türkçe ve İslâm tarihi okumuştur. Arkasından Dışişleri Bakanlığı’nda 
diplomat kadrosuyla görev almış ve 1904-1917 yılları arasında Rusya’nın Tebriz, 
Tahran ve İstanbul elçiliklerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca Osmanlı- 
İran sınır komisyonunda üyelik yapmış ve Rus Türkistan’ı valiliği emrinde çalış-
mıştır. Asya’da ve Müslüman topraklarında geçirdiği diplomatlık yılları kendisine 
büyük araştırma imkânları sağlamıştır ve en önemli araştırmalarından biri, bâtınî 
fırkalardan Ehl-i Hak (Aliilâhîler) üzerine kaleme aldığı eseridir.

Bolşevik İhtilâli’nin ardından ülkesine dönmediği için diplomatlık mesleği sona 
eren Minorsky kendini akademik çalışmalara adamıştır. 1923’ten itibaren Paris’teki 
Ecole Nationale des Language Orientales Vivantes’ta Fars edebiyatı, daha sonra 
Türk dili ve İslâm tarihi dersleri vermeye başlamıştır. 1932’de Londra Üniversitesi’ne 
bağlı The School of Oriental and African Studies’e Farsça hocası tayin edilmiş ve 
burada 1937’de profesör olmuştur; emekliye ayrıldığı 1944’ten sonra da görevini 
sürdürmüştür. Emekliliği boyunca Cambridge’de kalan Minorsky eserlerinin çoğu-
nu bu dönemde kaleme almıştır. 1951’de İstanbul’daki Milletlerarası Şarkiyatçılar 
Kongresi’ne katılmıştır. 1953 yılında yayınlanan 6 ciltlik Studies in Caucasian His-
tory13 isimli çalışması halen çok önemli bir eser konumundadır. The Turks, Iran and 
the Caucasus in the Middle Ages14 1978’de yayınlanmıştır.

Gürcü çalışmaları arasında The Making of the Georgian Nation15 eseriyle Ronald 
Grigor Suny önemli bir yere sahiptir. Chicago Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi 
profesörü olan Suny, Ermeni Araştırmaları Derneği Başkanı olarak da görev yap-

11	 Lang,	David	Marshall,	(1966),	The Georgians, New	York.
12	 Lang,	David	Marshall, (1997),	Gürcüler,	çev.	Neşenur	Domaniç,	İstanbul.
13	 Minorsky,	Vladimir,	(1953),	Studies in Caucasian History,	Cambridge	University	Press.
14	 Minorsky,	Vladimir,	(1978),	The Turks, Iran and the Caucasus in the Middle Ages,	Variorum	Reprints
15	 Suny,	Ronald	Grigor,	(1988),	The Making of the Georgian Nation,	Indiana	Universtiy	Press.

mıştır. Profesör Suny’nin entelektüel ilgisi Rus İmparatorluğu’nun Rus olmayan 
milletleri, özellikle de Güney Kafkaslar (Ermeniler, Azeriler ve Gürcüler) üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Suny’nin bu çalışmalardaki amacı nüfusu Rus olmayan Rusya ve 
SSCB’nin, çok uluslu devletin ve bu büyük toplumun emperyalizmin gelişimin-
de, ulus oluşturma çalışmalarının tarihini incelemektir. Suny bu çalışmalarını im-
paratorlukların ve milletlerin doğasından, sosyal ve kültürel tarihi çalışmalara, 
tarihçilik ve metodoloji çalışmalarından tarihçilerin geleneksel kaygılarına ve 
diğer sosyal bilim yöntemleri ve modellerini de kapsayarak oluşturmuştur.

İngiltere’nin Exeter Üniversitesi’nde Yunan ve Roma tarihi çalışan Prof. Dr. Da-
vid Braund, Karadeniz Bölgesi’yle özellikle de Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’la il-
gilenmiştir. Bölgeye birçok defa seyahat etmiş olan Braund akıcı şekilde Rusça 
konuşmaktadır. 1994 yılında Oxford Üniversitesi yayınlarından çıkan Georgia in 
antiquity: a History of Colchis and Trans-Caucasian İberia16 kitabında ilk defa ta-
rihten günümüze Gürcüler, Gürcüler dışında biri tarafından anlatılmıştır. Son yıl-
larda bölgede yapılan önemli arkeolojik çalışmalar doğrultusunda yazılan kitap 
ilim dünyasına antik Gürcistan’ın tanıtımı acısından önem taşımaktadır. Sadece 
harabe bir bölgenin geçmişi için değil, antik tarihçilerin daha aşina olduğu konu 
ve sorunların bilgilendirilmesi için yapılmış bir çalışmadır.

1969 yılında Harvard Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi’nde Ermeni Araş-
tırmaları bölümü kurulduğunda, Robert W. Thomson bu bölümün başkanlı-
ğına atanmıştır. 1992’ye kadar görevinde kalan Thomson, Ermeniler üzerinde 
dünyada önde gelen çalışmaları yapmıştır. Daha sonrada çalışmalarına Oxford 
Üniversitesi’nde devam etmiştir. Eski Ermeni, Süryani ve Rum belgelerinin birço-
ğunu İngilizceye çevirmiştir. Ermeni dilini anlatan iki ders kitabı da hazırlamıştır. 
Rewriting Caucasian History: The Mediaeval Armenian Adaptation of the Georgi-
an Chronicles17 isimli eseri 1996 yılında yayınlanan ve Gürcüler üzerine yaptığı 
önemli bir çalışmadır. XVIII. yüzyılda çözülen Gürcü kroniklerinin sadece Gür-
cistan tarihi ile ilgili yerleri XIX. yüzyılda birçok araştırmacı tarafından yayınlan-
mıştır. Ancak Ermeni tarihiyle alakalı bilgiler de veren kroniklerin Ermeniler ile 
ilgili yerleri yayınlanmamıştır. Thomson bu kitabında önce Gürcüler ile alakalı 
bölümü selefleri gibi yazmış, daha sonrada Ermeni tarihini ilgilendiren kısımla-
rını Gürcüceden Ermeniceye çevirerek yayınlamıştır.  Onun eserinden kısa süre 
sonra, 1998’de, Anonim Gürcü Tarihi K’art’lis Chovreba’nın tıpkı basımı yapılarak 
bilim dünyasının hizmetine sunulmuştur.18

Oryantalist bilim adamlarından başka Kafkas bölgesi son dönemlerde özellikle 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılma sürecinde Batılı gazetecilerin, 
araştırmacıların da dikkatini çekmiştir. Muhabir olarak bölgeye giden gazeteci-
lerin 1990’larda bölge için yazdıkları Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 

16	 Braund,	David,	 (1994),	Georgia in antiquity: a History of Colchis and Trans-Caucasian İlberia, Oxford	
Press.

17	 Thomson,	Robert	W.	(1996),	 ‘Rewriting Caucasian History: The Mediaeval Armenian Adaptation of the 
Georgian Chronicles’, Clarendon	Press.

18 K’art’lis C’xovreba I-II, (Çev.	S.	H.	Rapp),	New	York	1998.	
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dağılmasının ardından Batının bu bölgeye olan bakış açısını anlamak adına 
önemlidir.

Yazar ve gazeteci Peter Nasmyth’in Gürcüler üzerine yazdıkları oldukça dikkat 
çekicidir. Son 13 yılını Kafkasları gezerek geçiren gazeteci Washington Post gibi 
önemli gazetelerde bölge ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Sovyetler Birliği’nin çö-
küşün sırasında muhabirlik yapan Namstyh’nin Gürcülere olan yakınlığı 1980’ler-
de başlamıştır. 1988 yılında Leningrad ve Londra arasında TV uydu köprüsünün 
kurulmasında ve ilk canlı müzik yayınının organize edilmesinde etkili olmuştur 
ve o zamandan beri yayın devam etmektedir. Güney Kafkasya’nın eski ‘düşman-
ları’ arasında kalan Kafkas çocuklarının terapotik sanat projesi gibi birçok kültü-
rel projede yazı yazmıştır. Yaptığı bu çalışmalarla Birleşmiş Milletler Medya Barış 
Ödülü’ne aday gösterilmiştir. Yazarın son kitabı Georgia: In the Mountains of Po-
etry19 1999 yılında basılmıştır.

1954 doğumlu olan Thomas Goltz 1990’larda Kafkas bölgesindeki çatışmalarla 
ilgili yazdıklarıyla bilinen Amerikalı gazeteci- yazardır. Japonya’da doğup, Kuzey 
Dakota’da büyüyen ve New York Üniversite’sinden Orta Doğu uzmanı olarak 
mezun olan Goltz, Türkiye ve Kafkas bölgesinde Eski Sovyetler Birliği dönemin-
den son on beş yıla kadar çalışmıştır. Bu dönem boyunca Karabağ üzerinden 
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, Çeçenistan’daki ayrılıkçı çatışma ve 
Abhazya’nın Gürcistan’dan ayrılma savaşı, nedeniyle bir kriz muhabiri olarak ta-
nınır hale gelmiştir. Almanca, Türkçe, Arapça, Azerice ve Rusça bilen Goltz 2006 
yılında Georgia Diary20 (Gürcü Günlüğü: Sovyet sonrası Kafkasya’da savaş ve siyasi 
kaos hikâyesi)’ni yayınlamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonra, 
Gürcistan Cumhuriyeti bir dizi güç mücadelelerinin, yaygın suç ve yolsuzluğun, 
ayrılıkçı hareketlerin ve Çeçenistan’da yayılan acı savaşın ağına düşmüştür. Ga-
zeteci Goltz bu gelişmeleri izlemiş, Sovyet rejiminin ardından bölgede devam 
eden mücadeleleri birinci ağızdan anlatmıştır.

Colombia Üniversitesi’nde Uluslararası Politika Uygulamaları dersleri veren Lin-
coln Abraham Mitchell’in bölgede yaptığı çalışmalar bölgenin kaderinde önemli 
değişimlere sebep olmuştur. Mitchell 2002-2004 yılları arasında Gürcistan Ulu-
sal Demokratik Enstitüsü’nde başkan olarak görev yapmıştır. Kasım 2003 yılında 
Gürcistan’ın Eski Sovyet Cumhuriyeti’nde yapılan seçimler protesto edilmiştir ve 
bu durum Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze’nin istifasına yol açmıştır. Şe-
vardnadze yönetimi Gürcistan’ı yeniden inşa etmek, Batı’ya doğru yönlendirmek 
ve Avrupa tarzı demokrasi geliştirmek için söz veren Cumhurbaşkanı Mikheil Sa-
akaşvili liderliğinde demokratik olarak seçilmiş hükümete devretmiştir. XXI. yüz-
yılın ilk yıllarında Gül Devrimi olarak bilinen bu demokratik hareket bu dönemin 
renkli devrimlerinden sadece biriydi. Gül Devrimi’nin birinci elden ilk tanığı olan 
Lincoln, değişimi getiren Gürcülerle de çalışmış, devrimin tezahür etmesinde 
büyük rol oynamıştır. Gül Devrimi’ne hakim olan Lincoln 2009 yılında Uncertain 

19	 Nasmyth,	Peter,	(2006),	Georgia in the Mountains of  Poetry,	Taylor&	Francis.
20	 Goltz,	 Thomas,	 (2009),	 Georgia Diary:  A Chronicle of War and Political Chaos in the Post-Soviet 

Caucasus,	M.E.Sharpe.	

democracy: US foreign policy and Georgia’s Rose Revolution21  adlı kitabı yazarak 
Şevardnadze’nin devrilmesine yol açan olayları anlatmış, yeni rejimin dayanma 
gücüne katkı sağlayacak önemli analizlerde bulunmuştur. 

Dünyada Gürcüler ve Gürcistan’la ilgili çalışmalar bu seyirde gelişirken Türkiye’de 
Gürcü tarihine ait ilk çalışmalar makale boyutunda başlamıştır. 1952 yılında Şina-
si Altundağ’ın Osmanlı İdaresi ve Gürcüler22 adlı makalesi bu bakımdan ilk örnek 
olarak kabul edilebilir. 

Türkiye’de Gürcüler ve Gürcistan dendiğinde ilk akla gelen tarihçilerden biri-
si, Prof. Dr. Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu’dur. Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu Kafkas 
tarihi ile yakından ilgilenmiş, Gürcü Tarihi ile ilgili araştırmalarda bulunmuştur. 
1967 tarihinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne Öğretim 
Görevlisi olarak girmiş, Doçentlik Dil Eğitimi için 1972-73 yıllarında Fransa’da bu-
lunmuş, 1975 yılında Kür ve Çoruh Boylarında Kıpçaklar ve Atabek Beğliği23 adlı 
tezi ile Ortaçağ Kürsüsü’nde doçent olmuştur. 1976-1983 yılları arasında, Atatürk 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Bölümü Başkanlığı yapan Kırzıoğlu, 
1982 yılında  Ani Şehri Tarihi adlı tezi ile Profesör olmuştur. Özellikle Kars Tarihi 
üzerine çalışan Kırzıoğlu’nun Türkiye’de Gürcü tarihi üzerine önemli araştırmala-
rı vardır. Gürcistan’da Eski Türk İnanç ve Geleneklerinin İzleri24 ,Trabzon’a En Yakın 
Ülke Gürcistan25, Tarih Boyunca Türk Gürcü İlişkileri26 adlı makaleleri Gürcü Tarihi 
açısından önemlidir.27

Gürcü asıllı Türk vatandaşı olan Ahmet Özkan (Melaşvili)’nin 1968 yılında kaleme 
aldığı Gürcüstan adlı kitabı28  Türkiye’de yaşayan Gürcüler için oldukça önemli-
dir. Aslında mühendis olan Melaşvili, Türkiyeli Gürcülerin “Biz kimiz?” sorusuna 
cevap aramaktadır. Türkiye’deki Gürcü kimliğinin yaşamasına ve sahiplenilme-
sine yönelik çalışmalarda bulunan yazar, Gürcü tarihinin saptırıldığı, Hıristiyan 
Gürcülere bir kimlik arayışı içinde olunduğu, Müslüman Gürcülerden hiç bahse-
dilmediği gibi çeşitli sebeplerden bilim çevrelerinden önemli eleştiriler almıştır.

Aslen Gürcü olan Fahrettin Çiloğlu’nun 1993 yılında yazdığı Dilden Dine Edebi-
yattan Sanata Gürcü Tarihi adlı kitabı, Türkiye’de Gürcülerin daha yakından tanın-
ması için önemli bir eserdir. Gürcü tarihi içinde Kafkasya göçlerine de değinen 
Çiloğlu, göçlerdeki Rus baskısına ayrıca temas etmiştir. Rus hükümetinin 1862’de 

21	 Mitchell,	 Lincoln	 	 Abraham,	 (2009),	 Uncertain democracy :US foreign policy and Georgia’s Rose 
Revolution,	Pennyslvania.

22	 Altundağ,	Şinasi,	(1952),	“Osmanlı	İdaresi	ve	Gürcüler”,	AÜDTCFD, X/1-2,	s.	79-90.
23	 Kırzıoğlu,	M.	Fahrettin,	(1992),	Yukarı- Kür ve Çoruh Boyları’nda Kıpçaklar,	Ankara.
24	 Kırzıoğlu,	M.	Fahrettin,	 (1975)	“Gürcistan’da	Eski	Türk	İnanç	ve	Geleneklerinin	İzleri”,	I. Uluslararası 

Türk Folklor Kongresi (23- 30 Haziran 1975) Bildiri Özetleri,	Ankara
25	 Kırzıoğlu,	M.	Fahrettin,	(2002),	“Trabzon’a	En	Yakın	Ülke	Gürcistan”, Trabzon ve Çevresi Uluslararası 

Tarih- Dil- Edebiyat Sempozyumu (Trabzon 3-5 Mayıs 2001) Bildirileri, I,	Trabzon.
26	 Kırzıoğlu,	M.	Fahrettin,	(2000),	“Tarih	Boyunca	Türk-	Gürcü	İlişkileri”,	Atatürk 4. Uluslararası Kongresi 

(Türkistan- Kazakistan, 25- 29 Ekim 1999), I,	Ankara.
27	 Dayı,	 Esin,	 (2005)	 “Prof.	 Dr.	 Fahrettin	 Kırzıoğlu’nun	 Hayat	 Hikâyesi”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi, S. 28,	Erzurum	2005,	Prof.	Dr.	M.	Fahrettin	Kırzıoğlu	Özel	Sayısı.
28	 Melaşvili,	Ahmet	Özkan,(1968),	Gürcüstan,	İstanbul.
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Kafkasya’daki halkı mutlak göç ettirme kararı aldığını, bu kararla aslında burala-
rın Ruslaştırılıp Hıristiyanlaştırılmaya çalışıldığını belirtmiştir.29  Küçük yaştan iti-
baren Gürcüceye hâkim olan Çiloğlu, Türkiye’de ki Gürcücenin modern dili takip 
edememiş, Osmanlı sınırlarında kalmış olduğundan kendi imkânları ile Modern 
Gürcüceyi öğrenmiş ve Borçka Mektupları, Gürcü Köyleri, İstanbul Gürcüleri , 
Acara Mektupları gibi tarihsel içerikli kitapları da Türkçeye çevirmiştir.

1997 yılında David Marshall Lang’in The Georgians kitabının Gürcüler adı ile Türk-
çeye çevrilmesi ile birlikte Türkiye’de Gürcüler ve Gürcü tarihine olan ilgi artmaya 
başlamıştır. Kitapta yaklaşık üç bin yıllık bir döneme yayılan bir süreçte Kafkas 
topraklarında yaşayan Gürcü ulusunun köklerine, dini geleneklerine ve inanç-
larına değinilmiştir. Kendilerine kartvel-ebi, anayurtlarına da sa-kartvel-o diyen 
Gürcüler bu isimleri de Gürcü halkının atası olan efsanevi Kartlos ile bağlantıla-
mışlardır. Çok yakın dönemlere kadar Gürcistan’da Bronz Çağı öncesinde insan 
yaşamına dair bir şey bilinmediğinden, yapılan arkeolojik çalışmalar ışığında 
Gürcistan’ın da insanlığın doğuşuna tanıklık eden topraklar arasında olduğunu 
anlatan kitap, bu bakımdan önemlidir. Kitapta,  çok bükümlü ve kıvrımlı bir dil 
olan Gürcücenin kökenine de değinilmiştir. Gürcücenin ilk dönemlerde sınırlı bir 
bölgede üç ana linguistik kola (İberce (Gürcüce), Svanca ve Megrelce- Lazca) ay-
rılmış Kafkas dil ailesinden İber- Kafkas grubundan olduğu belirtilmiştir. Gürcü 
diline ve edebiyatına da değinen Lang, Kraliçe Tamara döneminde Altın Çağı’nı 
yaşayan Gürcistan’ın edebiyat alanında da en parlak döneminde olduğuna de-
ğinmiştir. 

Yunus Zeyrek’in 1999 yılında Gürcistan- Acaristan ve Türkiye adlı çalışmasında 
Türkler arasında Gürcü olarak bilinen milletin aslında Kartvel olduğunu, Kart-
vel halkın Ortodoks Hıristiyan, Tiflis ve çevresini içine alan Kartli ve Kolhet böl-
gesinde yaşadıklarını belirtmiştir. Gürcülerin en eski tarihi kaynağı olan Kortlis 
Çkhovreba’ya göre Çoruh ve Kür boylarının milattan önceki zamanlarda bir Türk 
varlığı olduğunu ifade etmiştir.30 Aynı yazar 2001 yılında Acaristan ve Acarlar adlı 
kitabı yazdığında ise Acaralıların Gürcistan tarihi ve kültüründeki yerini ortaya 
koymaya çalışmıştır.31

Sedat Özden ise 1999 yılında ünlü seyyah Moritz Wagner’in Kafkaslara yaptığı 
seyahat notlarını dilimize çevirerek Kafkas Rus Savaşı’nda Çerkezler- Çeçenler- 
Kazaklar ve Gürcüler32 adı ile yayınlamıştır. Alman seyyah ve doğa tarihçisi olan 
Wagner Kırım’dan yola çıkarak Kafkaslar üzerine seyahate çıkmış, gezi notları-
nı da 1856 yılında Travels in Persia, Georgia and Koordistan: With Sketches of the 
Cossacks and the Caucasus adı ile üç cilt olarak yayınlamıştır. Dilimize bir kısmı 
çevrilen bu eser vesika olması bakımından oldukça önemlidir.33

29	 Çiloğlu,	Fahrettin,	(1993),	Dilden Dine Edebiyattan Sanata Gürcü Tarihi,		İstanbul.
30	 Zeyrek,	Yunus,	(1999),	Gürcistan- Acaristan ve Türkiye,	Türk	Ocakları	Trabzon	Şubesi.
31	 Zeyrek,	Yunus,	(2001),	Acaristan ve Acarlar, Ankara.
32	 Özden,	Sedat,	(1999),	Kafkas Rus Savaşı’nda Çerkezler, Çeçenler, Kazaklar ve Gürcüler,	İstanbul.
33	 Wagner,	Moritz	(1856),	Travels in Persia, Georgia and Koordistan: With Sketches of the Cossacks and the 

Caucasus, London.

Nikoloz Berdzenişvili- Simon Canişa’nın Gürcü tarihi üzerine yazdığı on iki ciltlik 
eserin özeti niteliğindeki birinci cildi, 2000 yılında Gürcüce’den Hayri Hayrioğlu 
tarafından Gürcistan Tarihi  adı ile çevrilmiştir. Gürcistan topraklarında yaşayan 
ilk insan topluluklarından 1800’de Kartli topraklarının Ruslara ilhakına kadar 
olan bütün dönemi anlatmaktadır. Kitap Gürcistan’ın yetiştirdiği tarihçiler ta-
rafından yazılmış ancak kaynak olarak yine Gürcü kroniklerinden ve arkeolojik 
kazılardan yararlanıldığından Gürcistan Tarihi adı altında yazılan diğer kitaplarla 
benzerlik taşımaktadır. 34 

Türkiye’de 2000’li yıllarda ivme kazanan Gürcistan ve Gürcülerle ilgili çalışma-
lar sayesinde bugün pek çok mesele aydınlatılmıştır. 2000 yılında Nebi Gümüş, 
Marmara Üniversitesi’nde XVI. Asır Osmanlı- Gürcü İlişkileri üzerine doktora tezi 
hazırlamıştır.35 2001 yılında Serpil Sürmeli’nin Türk- Gürcü İlişkileri: 1918- 192136 
adlı kitabı basılmıştır. Sürmeli’nin bu kitabı kapsadığı dönem acısından oldukça 
önemlidir. Kafkas sınırlarının çizilmesi iki ülke arasında gerginliğe sebep olmuş-
tur. Rus İhtilali’nin gerçekleşmesiyle kendini Bolşevik’lerden kurtarmaya çalışan 
Gürcistan bu dönemde çıkar yollar aramış ancak neticede çok başarılı olama-
mıştır. Önce Almanya’nın sonra da İngiltere’nin etkisi altına girmiştir. Ancak bu 
iki güçte Gürcistan’ın jeostratejik konumundan yararlanmak için Gürcistan’ın 
yanında yer almış, çok geçmeden gerçek niyetlerini de ortaya koymuşlardır. 
Bağımsız olup, bağımsızlığını kabul ettirmek isteyen Gürcistan’ın Kafkaslardaki 
sınır çatışmaları en büyük sorunu olmuştur. Bir yandan Rusya’dan kendini ko-
rumak isterken bir yandan da sınırlarını korumak zorunda kalmıştır. Türkiye ile 
olan münasebetinde de Kars, Ardahan ve Batum ön planda gelmiştir. Sürmeli 
bu kitabında Gürcistan’ın üç yıllık bağımsızlık hayatını, hep ensesinde duyduğu 
Bolşevik tehlikesini, korkularını, beklentilerini, sonunda Bolşevikleştirilmesini 
anlatmış, Gürcistan’ın bu durumunun Milli Mücadele dönemindeki Türkiye’ye 
olan etkisine, Kafkas sınırlarımızda yaşanan olaylara değinmiştir.

M. Brosset’in Histoire de la Géorgie, adlı eseri Türkçeye Hrand D. Andreasyan Gür-
cistan Tarihi adı ile çevirmiş ve Türk Tarih Kurumu 2003 yılında yayınlamıştır.37 
Böylece 1848’de hazırlanan bu eser Türk okuyucusuyla buluşabilmiştir. Kısa süre 
sonra yayımlanan iki eser vasıtasıyla da dış politika bağlamında Türk-Gürcü iliş-
kileri ele alınmaktadır. Okan Mert’in 2004 yılında Türkiye’nin Kafkas Politikası ve 
Gürcistan kitabı yayınlanmış38 bir yıl sonra da Enis Şahin’in, Diplomasi ve Sınır: 
Gümrü Görüşmeleri ve Protokolleri 1918 adlı kitabı yayınlanmıştır.39 

2000’li yılların sonlarında yayınlanan bazı eserler, Gürcistan’ın ve Gürcülerin 
Türkiye’de az bilinen zamanlarına ışık tutmuştur. Bunlardan İbrahim Tellioğlu ta-
rafından kaleme XI.- XIII. Yüzyıllarda Türk- Gürcü İlişkileri isimli eser, 2009 yılında 

34	 Berdzenşvili,	Nikolaz-	Canaşia,	Simon,	(1997),	Gürcistan Tarihi (Çev.	Hayri	Hayrioğlu),	İstanbul.
35	 Gümüş,	Nebi,	(2000),		XVI. Asır Osmanlı-Gürcistan İlişkileri,	Marmara	Üniversitesi	SBE	Yayımlanmamış	

doktora	tezi,	İstanbul.
36	 Sürmeli,	Serpil,	(2001),	Türk- Gürcü İlişkileri 1918-1921,	Atatürk	Araştırma	Merkezi.
37 Gürcistan Tarihi	(Çev.	Hrand	D.	Andreasyan), Ankara	2003.
38	 Mert,	Okan,	(2004),		Türkiye’nin Kafkas Politikası ve Gürcistan, İstanbul.
39	 Şahin,	Enis,	(2005),	‘Diplomasi ve Sınır: Gümrü Görüşmeleri ve Protokolleri 1918, İstanbul.



499498

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

yayınlanmıştır.40  Bu çalışmada Türkler ve Gürcülerin binlerce yıllık ortak tarihinin 
iki asrı ele alınmıştır. XI-XIII. yüzyıllar boyunca tarihte ilk defa Kral David zamanın-
da Gürcistan’da siyasi birlik sağlanmış, Kraliçe Tamara zamanında ise Gürcü kral-
lığı en geniş sınırlara ulaşarak, Kafkasların en büyük gücü olmuştur. Kral Giorgi 
zamanında Moğol istilaları başlamış, krallığı bir arada tutabilmek için mücadele 
edilmiştir. Bu dönemde kalabalık soydaşlarına yurt arayan Selçuklular ise sınır-
larını Kafkaslara yayma amacıyla bölgeye ataklarda bulunmuş ve bu iki toplulu-
ğun ilişkilerini başlatmışlardır. Tellioğlu bu kitabında bu iki topluluğun ilişkilerini, 
mücadelelerini sadece taraf olanlara ait kaynaklardan edindiği bilgilerle değil, 
konuyla ilgili bütün kaynakları tarayarak anlatılmıştır. 2010’da Nebi Gümüş’ün 
doçentlik takdim tezi olan Gürcistan’da İslamiyet’in Yayılması konulu eser yayın-
lanmıştır.41 Aynı yıl benzer konudaki diğer bir çalışma olan Mehmet Cog tarafın-
dan Kafkasların Güneyinde İslamiyet’in Yayılması konulu eser kaleme alınmıştır.42 
Böylece İslamiyet’in Gürcistan’a yayılması ve Gürcülerin bu yayılmaya yaklaşımı 
ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bununla birlikte Özge Denizci’nin 2004- 2009 
yılları arasında Gürcistan’da saha çalışması yaparak yayına hazırladığı Gürcüler: 
Tarih, Dil, Kültür ve Müzik kitabı da 2010 yılında yayınlanmıştır. Saha çalışması 
dışında çeşitli yazılı, görsel ve işitsel kaynaklardan da yararlanılarak hazırlanan 
kitapta Gürcüler düğünlerinden, cenaze törenlerine, dillerinden tarihlerine her 
bir kültürel öğenin müzikle yoğrulması ile anlatılmıştır.43

Sonuç olarak 1849’da Gürcü tarihi ile tanışan Batı dünyası, bölge üzerinde yap-
tığı çalışmalara günümüze kadar devam etmiştir. Brosset, Allen, Lang gibi ilk 
araştırmacıların ortaya koyduğu eserler Thomson, Suny gibi bilim adamlarının 
çalışmalarıyla beslenmiştir.

Türkiye’de ise M. Fahrettin Kırzıoğlu ile başlamış Gürcüler ve Gürcistan’la ilgili 
çalışmaların ilk kısmı daha çok bu toplumu ve ülkeyi tanıtıcı çalışmalardır. Bugün 
geldiğimiz noktada ise Gürcistan ve Gürcistan’da yaşayan halklar konusundaki 
bilgiler oldukça gelişmiştir. SSCB’nin dağılmasının ardından bölgenin öneminin 
artmasıyla çalışmalara verilen önem de artmıştır.

Gürcülerle ilgili olarak dünyada yapılan çalışmalarla bu toplumun tarihinde boş-
lukta kalan yer hemen hemen yok gibidir. Ülkemizde ise Ortaçağ ve Cumhuriyet 
dönemi büyük ölçüde aydınlatılmıştır. XIV ve XV. Yüzyıllarda Gürcistan’ı anlata-
cak çalışmalarla Ortaçağ kısmı tamamlanabilirken aynı şekilde 1930’lu yıllardan 
yakın döneme kadar olan zamanla da Cumhuriyet tarihi dönemindeki açık dol-
durulacaktır. Ancak İlkçağ’da Gürcistan ve Gürcüler hakkında Türkiye’de yapılan 
çalışmalar yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Bununla birlikte XVII-XIX. yüzyılda Gür-
cistan ve Gürcüler üzerine çalışmalar yapılmasına da ihtiyaç vardır. Diğer yandan 
Uluslararası İlişkiler disiplininde Türk-Gürcü ilişkilerine dair çalışmaların yeniden 
ivme kazandığı da dikkat çekmektedir. 

40	 Tellioğlu,	İbrahim,	(2009),		XI.- XIII. Yüzyıllarda Türk- Gürcü İlişkileri, Trabzon.	
41	 Gümüş,	Nebi,	(2007),	İlk	Dönem	İslâm-Gürcü	İlişkileri,	Rize.
42	 Cog,	Mehmet,	(2010),	Kafkasların Güneyinde İslamiyet’in Yayılması,	Trabzon.
43	 Denizci,	Özge,	(2010),	Gürcüler: Tarih, Dil,  Kültür ve Müzik,		Chiviyazıları	Yayınevi.

Gürcüler, Gürcistan ve Türk-Gürcü ilişkilerinin XX. yüzyıldaki boyutu hakkında 
Türkiye’de yapılan çalışmalar arasında büyük kopukluklar vardır. XX. yüzyılda iki 
millet de oldukça çalkantılı dönemler yaşamıştır. 1877- 1878 Rus Harbi’yle Kara-
deniz ve Kafkaslarda başlayan hareketlenme XX. yüzyıl boyunca devam etmiştir, 
I. Dünya Savaşı gerçekleşmiş ve ardından da Türklerin Milli Mücadelesi ile Tür-
kiye- Gürcistan sınırı şekillenmiştir. Yeni kurulan Cumhuriyet’le ilk resmi ilişkiyi 
kuran komşularından biri de Gürcistan olmuştur. Uzun yıllar birlikte huzur içinde 
yaşayan bu iki milletin XX. yüzyıldaki konjonktüre bağlı olarak ilişkilerinde iniş-
ler çıkışlar olmuştur. Bölgenin bu dönemde artan önemi göz önüne alındığında 
Türkiye’de Gürcüler ve Gürcistan üzerinde daha ayrıntılı çalışmalar yapılmasının 
büyük bir ihtiyaç olduğu açıktır.
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Doç. Dr. Coşkun TOPAL*

TÜRKİYE’NİN KARADENİZ POLİTİKASI VE KARADENİZ
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (KEİ)

Tarih boyunca birçok mücadeleye sahne olan Karadeniz bölgesi, Soğuk Savaş 
sonrası “Güç Dengesi” açısından jeostratejik önemini korumaktadır. Soğuk Sava-
şın bitimiyle birlikte Türkiye’nin bölgedeki jeopolitik, askeri ve stratejik konumu 
güçlenmiştir. Türkiye bölgede büyüyen askeri gücü ile kendi siyasi ve askeri çı-
karlarını, önüne açılan jeopolitik fırsatları gözetmede daha bağımsız hareket et-
meye başlamıştır. Bu süreçte enerji kaynakları üzerinde yaşanan güç mücadelesi 
açısından uluslararası aktörlerin bölgeye yönelik ilgileri her geçen gün artmak-
tadır. Bu durum Karadeniz’de var olan petrol ve doğalgaz potansiyeli açısından 
olduğu kadar, 11 Eylül 2001 sonrası istikrarsızlaşan Orta Doğu bölgesi karşısında 
Kafkasya ve Hazar kaynaklarının daha önemli hale gelmesinin de bir sonucudur. 
Nitekim Arap Baharı sonrası, Kafkasya ve Orta Doğu bölgesinde adeta bir Soğuk 
Savaş yaşanmaktadır. Bu nüfuz mücadelesi Kuzey’de Karadeniz Bölgesi ve Hazar 
Havzası, güneyde Basra Körfezi ve Doğu Akdeniz’i içine almaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’nin Karadeniz politikası ve bu bağlamda temelleri 
Türkiye’nin inisiyatifi ile atılan KEİ ile olan ilişkiler ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler: Karadeniz Güvenliği, KEİ, Karadeniz Jeopolitiği

Giriş

Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde yaşanan değişim, dünya 
güç dengelerinde küresel ve bölgesel ölçekte önemli değişiklikler meydana ge-
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tirmiştir. Nitekim 1990’lı yıllara kadar bölgedeki hassas güç dengesi karşısında 
Türkiye, Karadeniz ve Orta Asya bölgelerine yönelik politikalarında, iki kutuplu 
güç dengesine dayalı bir statüko içerisinde aktif bir dış politika izlemekten uzak 
bulunuyordu1. Doğu Bloku’nun çöküşü ve buna bağlı olarak iki kutuplu ulusla-
rarası ilişkiler sisteminin sona ermesi, uluslararası ilişkileri, ittifakları, stratejik dü-
şünceleri, “tehdit, savunma ve güvenlik” gibi kavramların algılanışını da temel-
den etkilemiş ve böylece yeni bölgesel ve uluslararası dengelerin oluşmasına 
yol açmıştır. Nitekim Türkiye, dış politikada hayati çıkarlarını korumak için ikili 
ve çok taraflı birçok uluslararası örgütte yer almıştır. Türkiye’nin içinde yer aldığı 
uluslararası örgütler arasında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)’nin ayrı bir öne-
mi bulunmaktadır.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)

1980’lerde eski Sovyetler Birliği’nin gıda ve tüketim malları talebi ile Türkiye’nin 
enerjiye olan ihtiyacının işbirliği çerçevesinde karşılanması düşüncesi, KEİ’nin 
kuruluşunda önemli rol oynamıştır. Başlangıçta bir serbest ticaret bölgesi oluş-
turma fikri ile yola çıkılmış, Romanya ve Bulgaristan’ın da katılması ekonomik 
işbirliği çerçevesinde yeni bir örgütlenmeye gidilmesi kararlaştırılmıştır. Nitekim 
işbirliğine ilişkin ilk somut toplantı Türkiye’nin evsahipliğinde 19 Aralık 1990’da 
Ankara’da yapılmıştır. Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ermenistan temsilci-
lerinin de dâhil olduğu eski Sovyetler Birliği heyeti ile Romanya ve Bulgaristan 
temsilcileri toplantıda yer almışlardır. Toplantı sonucunda “Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği”nin kurulması hususunda anlaşma sağlandığı resmen açıklanmıştır. 12-
13 Mart 1991 tarihlerinde Bükreş’te, 23-24 Nisan 1991 tarihlerinde Sofya’da yapı-
lan uzman düzeyinde toplantılar sonucu KEİ’nin amaçları ve prensipleri üzerinde 
görüş birliğine varılmıştır. 3 Şubat 1992 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen toplantıda ise Türkiye, Rusya Federasyonu, Romanya, Azerbaycan, 
Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Bulgaristan KEİ ile ilgili temel bel-
geyi parafe etmişlerdir2. 

Çok taraflı bölgesel bir ekonomik işbirliği örgütü olarak kurulan KEİ’nin kuruluş 
amacı Karadeniz havzasındaki ülkeler arasında ticareti ve ekonomik işbirliğini 
geliştirerek ekonomik kalkınmaya, refaha ve bölgedeki siyasî istikrara katkıda 
bulunmaktır. KEİ’nin temeli, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaris-
tan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye 
ve Ukrayna’nın, 25 Haziran 1992’de, İstanbul’da “Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Zirve Bildirisi”ni imzalamaları ile atılmıştır. “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirve 
Bildirisi”ni imzalayan devletler, KEİ Örgütü’nün kurucu üyeleri olarak kabul edil-
miştir. Kurucu devletler, KEİ Zirve Bildirisi’nde olduğu gibi, 25 Haziran 1992 tarihli 
“Boğaziçi Açıklaması”nda, 30 Haziran 1995 tarihli “KEİ Katılımcı Devletleri Yük-
sek Düzeyli Toplantısının Bükreş Bildirisi” ve 25 Ekim 1996 tarihli “KEİ Katılımcı 

1	 Ustun	C.	Europeanization of Foreign Policy: The Case of Turkish Foreign Policy Towards the Black Sea 
Region,  Journal of Southeast European And Black Sea Studies,	Vol.	10,	No.2,	 June	2010,	225-242;	
Available	from:	Scopus,	Ipswich,	MA.	Accessed	February	14,	2013.	

2	 http://www.mfa.gov.tr/karadeniz-ekonomik-isbirligi-orgutu-_kei_.tr.mfa.	

Devletleri Devlet ya da Hükümet Başkanları Moskova Bildirisi”nde de Birleşmiş 
Milletler Şartı’nda, Helsinki Nihaî Senedinde ve Yeni Avrupa için Paris Şartı’nda 
yer alan ilkeleri benimsediklerini ifade etmişlerdir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü Şartı, 5 Haziran 1998’de Yalta’da yapılan Devlet ya da Hükümet Başkanla-
rı Zirvesinde imzalanarak 1 Mayıs 1999’da yürürlüğe girdi. Türkiye, Sözleşme’yi 5 
Haziran 1998’de imzaladı ve 23 Haziran 1999’da onayladı. Sözleşmenin onaylan-
masına ilişkin 4392 sayılı yasa, 23 Haziran 1999’da TBMM’de kabul edildi. Yasa, 25 
Haziran 1999 tarihli ve 23736 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı3. 

KEİ’nin amaçları arasında, KEİ bölgesindeki devletler arasında kalıcı ve yakın 
işbirliğini teşvik etmek, bölgesel girişim ve ilerlemeyi teşvik etmek yer almak-
tadır. Bunun için üyelerin potansiyelinin ve karşılıklı yararlara dayalı ekonomik 
işbirliğinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Üye devletler, insan haklarına ve te-
mel özgürlüklere dayalı, ekonomik serbestlik, sosyal adalet, eşit güvenlik ve is-
tikrar yoluyla refaha ulaşılabileceği görüşünü benimsemektedir. Dolayısıyla bu 
bağlamda Avrupa Birliği tecrübesine büyük önem vermekte ve benzer bölgesel 
girişimlerle, uluslararası örgüt ve malî kuruluşlarla iletişime açık bulunmaktadır. 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği, kuruluşundan itibaren geçen 20 yıllık süre amaçla-
rını gerçekleştirme yolunda büyük ilerlemeler kaydetmiştir4. 

KEİ’nin Amaçları5

KEİ’nin amaçları kuruluş anlaşmasında altı madde olarak sıralanmıştır. Bu amaçlar-
dan ilki dostluk ve iyi komşuluk ruhuyla hareket etmek ve üye devletler arasındaki 
karşılıklı saygı, güven, diyalog ve işbirliğini sağlamlaştırmaktır. Ayrıca ikili ve çok ta-
raflı işbirliğini uluslararası hukuk kuralları ve ilkeleri temeli üzerinde daha fazla ge-
liştirmek ve çeşitlendirmek; iş yaşamını geliştirmek ve ekonomik işbirliği sürecine 
doğrudan katılan şirket ve kuruluşların ferdi ve kollektif girişimlerini teşvik etmek 
KEİ’nin amaçları arasındadır. Örgütün diğer amaçları arasında, ekonomik işbirliğini, 
üye devletlerin uluslararası örgütlere ya da kuruluşlara tam veya diğer nitelikteki 
üyeliklerinden kaynaklanan uluslararası yükümlülükleriyle çelişmeyecek ve üçün-
cü ülkelerle ilişkilerini geliştirmelerini engellemeyecek tarzda geliştirmek, ilgili üye 
devletlerin özel ekonomik koşullarını ve menfaatlerini dikkate almak ve son olarak 
diğer ilgili devletlerin, uluslararası ekonomik ve malî kuruluşlarla şirket ve teşeb-
büslerin KEİ sürecine katılımlarını teşvik etmek yer almaktadır.

KEİ’nin İşbirliği Alanları

KEİ, temelde üye ülkelerin refahı ve sürdürülebilir kalkınmalarını sağlamaya yöne-
lik beşerî, doğal ve diğer kaynaklarını daha etkin biçimde kullanmayı amaçlamak-

3 http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc083/kanuntbmmc083/
kanuntbmmc08304392.pdf.	

4 KEİ	Örgütü	Şartının	TBMM	tarafından	onaylanmasının	uygun	bulunduğuna	ilişkin	23	Haziran	1999	tarih	ve	
4392	Sayılı	Kanun	için		bkz.	http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.durumu?kanun_no=4392.	

5	 http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc083/kanuntbmmc083/
kanuntbmmc08304392.pdf.	
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tadır. Dolayısıyla KEİ’nin bu hedefine yönelik olarak ticaret ve ekonomik kalkınma; 
bankacılık ve finansman, iletişim, enerji, ulaşım, tarım ve tarımsal sanayi, sağlık ve 
eczacılık, çevre koruması, turizm, bilim ve teknoloji, istatistikî veri ve ekonomik 
bilgi değişimi, gümrükler ve diğer sınır yetkilileri arasında işbirliği, insan ilişkileri, 
örgütlü suçlar ve uyuşturucu, silah ve radyoaktif madde kaçakçılığı, her türlü terör 
hareketi ve yasadışı göçle mücadele alanları başta olmak üzere ilgili diğer birçok 
alanda işbirliği imkânları bulunmaktadır. KEİ,  üye devletlerin bilim çevreleri, öğre-
tim görevlileri ve bilim adamları arasındaki işbirliğini de desteklemektedir. 

KEİ’nin Yapısı6

Kurucu Devletler ve Katılım: KEİ, coğrafi anlamda üye devletlerin ülkelerini 
kapsamaktadır. 25 Haziran 1992’de, İstanbul’da “Karadeniz Ekonomik İşbirliğine 
İlişkin Zirve Deklarasyonu”nu imzalayan devletler “Kurucu Devletler” olarak ka-
bul edilmiştir. 

Bununla birlikte KEİ Örgütü’ne katılım, üye olmak isteyen ve KEİ Anlaşması’nda 
yer alan ilke ve amaçları üstlenmeye muktedir ve istekli bulunan her devlete 
açıktır. Yeni üyelik başvurularının incelenmesi ve onaylanması KEİ Dışişleri Ba-
kanları Konseyi yetkisindedir. 

Ayrıca herhangi bir üye devlet, KEİ Uluslararası Daimi Sekretaryasının Genel Sek-
reterine konuyla ilgili kararı hakkında resmen bildirimde bulunmak suretiyle KEİ 
üyeliğinden çekilmek hakkına sahiptir. 

Gözlemciler: KEİ’nin, gözlemci statüsü verdiği hükümetlerarası ya da hükümet-
dışı kuruluşlar ya da devletler “Gözlemciler “ olarak örgütte yer alabilmektedir. 
Gözlemci Statüsü, kendi isteğiyle KEİ’nin çalışmalarına fiilen ve değerli katkılarda 
bulunmaya hazır olduğunu beyan eden her devlete ve uluslararası kuruluşa açık 
bulunmaktadır. Dışişleri Bakanları Konseyi, Yönetmelik Kurallarına uygun olarak, 
Gözlemci Statüsünü verebilir, askıya alabilir ya da sona erdirebilir.

Ayrıca KEİ, karşılıklı ilgi alanlarına giren çeşitli konularda işbirliği yapmak isteyen 
üçüncü taraflarla da ilişkiler geliştirme imkânlarına da sahiptir. Nitekim bu amaç-
la KEİ Dışişleri Bankaları Konseyi kararı ile Diyalog ortaklığı ve sektörel diyalog 
ortaklığı mekanizmaları da bulunmaktadır. 

KEİ’nin Organları7

Zirve Toplantısı: Üye devletlerin devlet ya da hükümet başkanlarının gerekti-
ğinde bir araya gelmesi ile oluşan toplantılar, Zirve Toplantısı olarak adlandırıl-
maktadır. 

6 http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc083/kanuntbmmc083/
kanuntbmmc08304392.pdf.	

7 http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc083/kanuntbmmc083/
kanuntbmmc08304392.pdf.	

Dışişleri Bakanları Konseyi: Dışişleri Bakanları Konseyi (Konsey), KEİ’nin düzen-
li olarak toplanan, temel karar alma organıdır. Nitekim Konsey, ayrıca üyelik ve 
gözlemcilik statüsüne ilişkin kararlar başta olmak üzere KEİ’nin faaliyetlerine iliş-
kin ve alt organlar tarafından sunulan bütün konularda gereken kararları almak-
tadır. Ayrıca usul hükümlerini kabul etmek ve değiştirmek; KEİ içinde bulunan 
Alt Organlar kurmak, bunlara görevler vermek, görevlerini belirlemek, değiştir-
mek veya sona erdirmek Konsey’in yetkisindedir. 

Konsey, karar alma sürecinde bütün konularda oydaşma sağlanmasına gayret gös-
termektedir. . Usul Hükümlerinde belirtilen bazı konularda, oydaşma zorunlu olmakla 
birlikte Konsey,  genel olarak üye devletlerin üçte iki çoğunluğu ile karar almaktadır. 

Troyka: Dönem Başkanı, KEİ’nin bir önceki ve bir sonraki Dönem Başkanları ya 
da onların temsilcilerinden oluşmaktadır.  Dönem Başkanının talebi üzerine 
KEİ’nin mevcut ve geleceğe ait faaliyetleri ile uluslararası örgüt ve kuruluşlarla 
ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere uygun görülecek bir dü-
zeyde toplanmaktadır. 

Dönem Başkanı: KEİ dönem başkanlığını üstlenen üye devletin Dışişleri Bakanı 
ya da ilgili Devletin Hükümeti tarafından bu amaçla tayin edilen diğer bir ba-
kan dönem başkanı olarak adlandırılmaktadır. Dönem Başkanı, KEİ çerçevesinde 
yürütülen bütün faaliyetleri koordine etmekte, kabul edilen sonuç ve kararların 
uygulanmasını olduğu gibi KEİ faaliyetlerinin uygun biçimde yönlendirilmesini 
sağlamaktadır. Dönem Başkanlığı, İngilizce alfabetik sıraya göre her altı ayda bir 
rotasyona tâbi bulunmakta, bir üye devlet tarafından üstlenilmediği takdirde sı-
radaki ilk üye devlet tarafından üstlenilmektedir.

Yüksek Düzeyli Memurlar Komitesi:  Üye Devletlerin Dışişleri Bakanlarını tem-
sil etmekte ve onlar adına hareket etmektedir. Yüksek Düzeyli Memurlar Komi-
tesi; Alt Organların faaliyetlerini gözden geçirmekte, Konseyin aldığı kararların 
ve tavsiyelerin uygulanmasını değerlendirmekte, Konsey’e sunulacak tavsiye 
ve önerileri incelemektedir. Komite ayrıca KEİ’nin bağlı kuruluşlarıyla işbirliği ve 
koordinasyona dair konuları incelemekte, Konsey’e bu konular hakkında bilgi 
vermekte ve gerektiğinde bunlara ilişkin tavsiye ve önerileri hazırlamaktadır. KEİ 
faaliyetlerinin örgütsel düzenlemeye ilişkin veçhelerini görüşmek, faaliyet tak-
vimi hazırlığına katılmak, Konsey’in ve Dönem Başkanı’nın yetkileri dışında ka-
lan hususlarda kararlar almak; KEİ’nin yıllık bütçesini Konsey’in onayına sunmak; 
bütçenin denetlenmesini gerçekleştirecek özel bir alt grup için uzmanlar tayin 
etmek de komitenin yetkileri arasındadır.

Uluslararası Daimi Sekretarya: KEİ’nin sekreterlik hizmetleri Uluslararası Daimi 
Sekretarya (UDS)  tarafından yerine getirilmektedir. UDS, İstanbul’da bulunmak-
tadır. UDS,  KEİ’nin Dönem Başkanının yetkisi altında görev yapmakta ve bu yetki 
Genel Sekreter tarafından kullanılmaktadır. UDS personeli, Uluslararası memur-
lar olarak görevlerini KEİ’nin ilke ve amaçları doğrultusunda tarafsızlık içerisinde 
yerine getirmektedir. Bu bağlamda, UDS personeli sadece örgüte karşı sorumlu 
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olup uluslararası memur sıfatıyla bağdaşmayan her türlü davranıştan kaçınmak 
zorundadır.

Genel Sekreter: Örgütün Uluslararası Daimi Sekretaryası’nın Genel Sekreteri,  
KEİ Genel Sekreteri olarak adlandırılmaktadır. 

Alt Organlar: Dışişleri Bakanları Konseyi, Alt Organlar kurabilmektedir. Alt Or-
ganlar Konsey tarafından belirlenen görevleri yerine getirmekte, ortak projeler 
hazırlamakta, bu projelerin ilgili oldukları alanlardaki uygulanmasını izlemekte 
ve Konseye faaliyetlerinin durumu hakkında raporlar ve tavsiyeler sunmaktadır.

KEİ’ne Bağlı Kuruluşlar8

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA): Üye Devletle-
rin Ulusal Parlamentolarını temsil eden KEİPA, 26 Şubat 1993 tarihinde, Arnavut-
luk, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, 
Ukrayna ve Türkiye Parlamento başkanlarının İstanbul’da toplanarak yayımladık-
ları ortak bir deklarasyonla kurulmuştur. Bu aşamada, KEİPA’ya gözlemci statü-
sünde katılmayı tercih eden Yunanistan asambleye Haziran 1995’te, Bulgaristan 
ise Haziran 1997’de tam üye olmuştur9.

KEİPA’nın amaçları arasında, üye devletler arasındaki işbirliğini üye ülkelerin 
parlamenterleri aracılığıyla toplumlarına benimsetmek; ekonomik, ticari, sosyal, 
kültürel ye siyasal işbirliği faaliyetlerine yasal dayanaklar sağlamak ve KEİ’nin 
amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak yer almaktadır. KEİPA, KEİ’ne sü-
recine hukukî ve siyasal zemin hazırlamanın yanı sıra, parlamentolar aracılığıyla 
sürece siyasî destek sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece parlamentolar arasında, 
siyasî, ekonomik, ticarî, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği, dayanışma, diyalog 
ortamını yaratarak, bölge halkları arasında güven ve iyi komşuluk ilişkilerinin 
geliştirilmesine, böylelikle, bölgede barış ve istikrarın tesisine ve korunmasına 
somut katkılar sunacaktır. KEİPA, üye ülkelerin devlet ya da hükümet başkanları 
ile dışişleri bakanları toplantılarında alınan kararların uygulanması için gerekli 
yasal düzenlemeleri gerçekleştirmekte, üye ülkelerin ulusal parlamentolarına, 
bu ülkelerdeki parlamenter demokrasinin geliştirilmesine yönelik yardımda bu-
lunmakta ayrıca uluslararası ve bölgesel diğer kuruluşlar ve KEİ ülkeleri arasında-
ki işbirliğini geliştirmeye çalışmaktadır. KEİPA, Karadeniz İşbirliği sürecine istişarî 
mahiyette gerekli desteği sağlamaktadır. KEİ, amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
KEİPA ile yakın işbirliği içindedir10.

8 http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc083/kanuntbmmc083/
kanuntbmmc08304392.pdf.	

9	 Türkiye	Cumhuriyeti	Hükümeti	 ile	Karadeniz	Ekonomik	 İşbirliği	Örgütü	Arasında	Karadeniz	Ekonomik	
İşbirliği	 Parlamenter	 Asamblesi	 (KEİPA) Uluslararası	 Sekretaryası	 İçin	 Evsahibi	 Ülke	 Anlaşmasının	
Onaylanmasının	Uygun	Bulunduğuna	Dair	Kanun	Tasarısı	ve	Dışişleri	Komisyonu	raporunun	müzakeresi	
sırasında	Ak	Parti	Grubu	adına	Kars	Milletvekili	Zeki	Karabayır’ın	konuşması.	Bkz.	T.B.M.M. Tutanak 
Dergisi, Dönem:22, Cilt:4, Yasama Yılı:1, 31. Birleşim, 5.2. 2003 Tarihli Oturum, s.383, http://www.
tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c004/tbmm22004031.pdf. 

10 Türkiye-Karadeniz Ekonomik İşbirliği İlişkileri Alt Komisyonu Raporu, Kitap 4,	 Dünyada	

KEİ İş Konseyi: KEİ üye devletlerinin iş çevrelerinin temsilcilerinden oluşan hü-
kümetlerdışı uluslararası bir kuruluştur. İş Konseyi’nin raporları Konsey’e bilgi 
için ve gerektiğinde bunlara uygun faaliyetlerde bulunmak üzere sunulmaktadır. 

KEİ; bölge ülkeleri arasındaki ulaştırma ve ticaret alanında işbirliğini amaçlamak-
tadır. Bu amaçla  “KEİ Üyesi Ülkelerin İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Kolaylaştırıl-
ması Anlaşması” ile “KEİ Üyesi Ülkelerin Profesyonel Sürücüleri İçin Vize İşlemle-
rinin Kolaylaştırılması Anlaşması” Tirana’da, 23 Ekim 2008 tarihinde düzenlenen 
19. KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, 
Ermenistan ve Moldova tarafından da imzalanmıştır11.

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası: KEİ’ne üye devletler, 30 Haziran 
1994’te Tiflis’te imzalanan “Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB)’nın Ku-
ruluşuna Dair Anlaşma” ile KTKB’nı kurmuşlardır. Bankanın amacı, KTKB’nın ku-
ruluşuna dair Anlaşma’nın hükümleri çerçevesinde bölge halklarının ekonomik 
refahına yönelik olarak üye devletlerin geçiş süreçlerine etkin biçimde katkıda 
bulunmak, bölgesel projeleri finanse etmek ve desteklemek, üye devletlerin 
kamu ve özel sektörlerinin projeleri ile üye devletler arasındaki ticarî faaliyetler 
için gerekli diğer bankacılık hizmetlerini sağlamak olarak ortaya konmuştur. 

Ayrıca KEİ,  üye devletlerin bilim çevreleri, öğretim görevlileri ve bilim adamları 
arasındaki işbirliğini de desteklemektedir12.

Türkiye’nin Karadeniz Politikasi ve KEİ

Türkiye, KEİ’nin sekretaryasının İstanbul’da bulunması ve kurucu üye olması 
dolayısıyla örgütün faaliyetlerini ülke ve bölge menfaatleri açısından yakından 
takip etmektedir. KEİ, Türkiye’nin, merkezî, jeopolitik konumu açısından ticarî ve 
ekonomik ilişkilerini çok yönlü olarak geliştirmesine imkân verecek çok önemli 
bir platform özelliği taşımaktadır. Türkiye, Asya ve Avrupa ülkesi olmanın yanı 
sıra, Karadeniz ve Akdeniz’e açılan uzun kıyıları ve Balkan, Kafkas ve Ortadoğu 
bölgelerinin ortasında yer alması ile eşsiz bir konuma sahip bulunmaktadır. Do-
layısıyla Asya, Avrupa ve Afrika Kıtaları arasındaki en kısa hava, deniz ve Karayol-
ları Türkiye üzerinden geçmektedir. Türkiye’nin çok yönlü birleştirici bir köprü 
ve platform olma özelliği, KEİ’nin kuruluşunda önemli bir etken olmuştur. KEİ, 
Türkiye’nin dış politikasında ve dış ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde yararla-
nabileceği çok önemli bir kaldıraç niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla Türkiye, örgü-
tün gelişip, güçlenmesini istemektedir13. 

Küreselleşme	 ve	 Bölgesel	 Entegrasyonlar	 (AT,	 NAFTA,	 Pasifik)	 ve	 Türkiye	 (	 AT,	 EFTA,	 KEİ,	 Türk	
Cumhuriyetleri,	EKİT	(ECO),	İslam	Ülkeleri)	İlişkileri	Özel	Komisyonu,	T.C.	Başbakanlık	DPT	Müsteşarlığı	
Yayın	No:	DPT:2379-ÖIK:443,	Ocak	1995;	www.kalkinma.gov.tr/DocObjects/Download/3340/oik443.pdf. 

11 http://www.mfa.gov.tr/karadeniz-ekonomik-isbirligi-orgutu-_kei_.tr.mfa.	
12 http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc083/kanuntbmmc083/

kanuntbmmc08304392.pdf.	
13 Türkiye	Cumhuriyeti	Hükümeti	 ile	Karadeniz	Ekonomik	 İşbirliği	Örgütü	Arasında	Karadeniz	Ekonomik	

İşbirliği	 Parlamenter	 Asamblesi	 (KEİPA) Uluslararası	 Sekretaryası	 İçin	 Evsahibi	 Ülke	 Anlaşmasının	
Onaylanmasının	Uygun	Bulunduğuna	Dair	Kanun	Tasarısı	ve	Dışişleri	Komisyonu	raporunun	müzakeresi	
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Karadeniz, Hazar Denizi ve Ege, Akdeniz, Adriyatik hattı üzerinde bulunan deniz 
bağlantıları Asya-Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri ekseninde 
bulunan ülkeler açısından son derece önemlidir. Bu önem dolayısıyla KEİ çerçe-
vesinde Türkiye ile komşu ve bölge ülkeler arasında bulunan deniz otoyolları-
nın geliştirilmesi amacıyla Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcis-
tan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Ukrayna ve 
Ermenistan’ın katılımıyla 19 Nisan 2007 tarihinde Belgrad’da “Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat 
Muhtırası” imzalandı. Türkiye’nin ulaştırma politikaları bakımından uluslararası 
bir platform sağlayan Mutabakat Muhtırası; Karadeniz ve Hazar Denizi ülkeleri 
arasında bütünleşik bir ulaştırma sistemini ve Trans-Avrupa ulaşım ağının Kara-
deniz ulaşım ağına bağlanmasını öngörmektedir14.

Türkiye, 2011 yılı verileri ile 503.7 milyon nüfusu ve 17.57 (Trilyon $) Gayrısa-
fi Milli Hasıla (GSMH) ile büyük bir ekonomik güç olan Avrupa Birliği’ne üyelik 
müzakerelerini sürdürmektedir15. Bununla birlikte 2008 yılında ABD’de başlayan 
krizin etkilerinin Avrupa Birliği ülkelerinde süregitmesi, ekonomik büyüme ve 
refah artışını devam ettirmek isteyen Türkiye açısından alternatif pazar bölgele-
rinin önemini daha da arttırmaktadır. KEİ’ne üye 11 devletin ekonomileri arasın-
da yapısal anlamda ciddi farklılıklar mevcuttur16. Bununla birlikte Dünya Bankası 
verilerine göre 2011 yılında KEİ ülkelerinin nüfus ve GSMH miktarları aşağıdaki 
tabloda gösterildiği gibi gerçekleşmiştir17. 

Nüfus (Milyon)2011 Yüzölçümü GSMH (Milyar $)
Arnavutluk 3.2 29 12.96
Ermenistan 3.1 30 10.25
Azerbaycan 9.1 87 63.40
Bulgaristan 7.4 111 53.51
Gürcistan 4.4 70 14.37

Yunanistan 11.3 132 289.6
Moldova 3.5 337 7
Romanya 21.3 238 179.8

Rusya Federasyonu 141.9 17,100 1858
Türkiye 73.6 775 775
Ukrayna 45.7 664 165.2

sırasında	CHP	Grubu	adına	İstanbul	Milletvekili	Şükrü	M.	Elekdağ’ın	konuşması.	Bkz.	T.B.M.M. Tutanak 
Dergisi, Dönem:22, Cilt:4, Yasama Yılı:1, 31.Birleşim, 5.2. 2003 Tarihli Oturum, s383, 

 http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c004/tbmm22004031.pdf. 
14 “Karadeniz	 Ekonomik	 İşbirliği	 Bölgesinde	 Deniz	 Otoyollarının	 Geliştirilmesi	 Hakkında	 Mutabakat	

Muhtırası”nın	Onaylanmasının	Uygun	Bulunduğuna	Dair	Kanun	ve	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	Dışişleri	
Komisyonu’nun	 8	 Haziran	 2010	 tarihli	 raporu	 için	 	 için	 bkz.	T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem:23, 
Cilt:94, Yasama Yılı:5, 70. Birleşim, 23.2. 2011 Tarihli Oturum,

 http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d23/c094/tbmm23094070.pdf.
15 http://data.worldbank.org/region/EUU.	
16 Mehmet	Dikkaya	&	Mehmet	Orhan,	“Economies of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) Countries 

and their Bilateral Trade”,	Journal of Economic and Social Research	6	(2),	63-86;	http://www.fatih.edu.
tr/~jesr/jesr.dikkaya.orhan.pdf.	

17 http://data.worldbank.org/country.	

Tablodan da görüleceği üzere KEİ, yaklaşık 325 milyon nüfus ve 3.5 (Trilyon $) 
GSMH ile Türkiye’nin ekonomik büyümeyi destekleyen etkin dış politikası bakı-
mından da önemli bir enstruman olma potansiyeli taşımaktadır.

Türkiye, 1 Temmuz-31 Aralık 2012 tarihleri arasında altı ay süre ile üstlendiği KEİ 
Dönem Başkanlığı’nı 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Ukrayna’ya devretmiştir. 
KEİ’nin küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında etkinlik ve görünürlüğü art-
maktadır. Nitekim KEİ 20. Kuruluş Yıldönümü Devlet ya da Hükümet Başkanları 
Zirvesi, Türkiye- Sırbistan eşbaşkanlığında 26 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleşmiştir. Zirvede küresel ve bölgesel ekonomik gelişmeler ışığında KEİ’ye 
yeni bir vizyon kazandırılması, etkinlik ve görünürlüğünün artırılması ele alın-
mış ve KEİ’nin önümüzdeki on yıllık sürece dair hedeflerini belirleyen Ekonomik 
Gündem Belgesi kabul edilmiştir. Ekonomik Gündem Belgesi, ticaret, ulaştırma, 
enerji, haberleşme, bilim ve teknoloji, turizm ve eğitim başta olmak üzere birçok 
alanda KEİ’nin 2020 yılına yönelik vizyonunu ortaya koymaktadır18. 

Sonuç

Soğuk Savaş sonrası dönemde devletten devlete yönelik klasik anlamda bilinen 
simetrik tehdit algısı değişmiş, asimetrik ve çok boyutlu bir nitelik kazanmış-
tır. Bu çerçevede enerji ve ticaret yollarının üzerindeki jeostratejik konumu ile 
Türkiye, yeni tehdit ve risklerin yoğunlaştığı Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu 
üçgeninin merkezinde yer almış ve etkin bir dış politika sürecine girmiştir. İki-
li ve çok taraflı birçok uluslararası örgütte yer alan Türkiye’nin içinde yer aldı-
ğı uluslararası örgütler arasında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)’nin ayrı bir 
önemi bulunmaktadır. Nitekim Sovyetler Birliği’nin dağılması sürecinde, 1992 
yılında Türkiye’nin öncülüğü ile kurulan KEİ, geçen 20 yıl içinde kurumsallaşmayı 
tamamlamış ve bölge ülkeleri için önemi her geçen daha büyük bir kabul gören 
platforma dönüşmüştür.
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DIKKAYA,	Mehmet	&	Mehmet	ORHAN,	 “Economies of the Black Sea Economic Coo-

18  http://www.mfa.gov.tr/karadeniz-ekonomik-isbirligi-orgutu-_kei_.tr.mfa.	
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Yrd. Doç. Dr. Pınar YÜRÜR*

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNDE BİR KAVŞAK:
BALKANLAR VE KARADENİZ

Bu çalışma ile amaçlanan, Balkanlar-Karadeniz kavşağında günümüze dek atı-
lan barışçı  çabaları ortaya koyarak, ülkemiz ve diğer bölge ülkeleri için istikrarlı 
olması gereken ortamın korunması için atılabilecek yeni adımların, alınabilecek 
tedbirleri değerlendirmektir. Bu seneyi önemli kılan da tarihte Türklerin tarihin-
deki en büyük katliam ve sürgüne uğradıkları Balkan Savaşları’nın 100. yılına 
denk gelmesidir. O tarihten bugüne bölge huzur ve barış yüzü görememiştir. 
Bölgede işbirliği çabaları 1950’lerin ikinci yarısı ile 1960’larda da devam etti. So-
ğuk Savaş sonrası benzer işbirliği girişimlerinin çoğaldığını görmekteyiz ve bu 
işbirliğine küresel aktörler de bir şekilde katılmaktadırlar. AB perspektifiyle savaş 
mirasından kurtulmak isteyen Balkan ülkeleri ve adeta bir barış denizine dönü-
şen Karadeniz havzasındaki ülkeler bir araya gelebilme başarısını göstermişler-
dir. Son dönemlerde sıkça vurgu yaptığımız soft-power yaklaşımının en güzel 
örneklerinden birisidir KEİ.

Anahtar kelimeler: Balkanlar, Balkan Paktı, Karadeniz işbirliği

Giriş

Karadeniz, kıyısında 6 ülke olmasına (Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, 
Türkiye, Ukrayna) ve 460.000 km2’lik alanına rağmen, Avrupa ve Asya’daki akarsu 
havzalarında bulunan 21 ülkeden toplam 2.300.000 km2’yi bulan geniş bir böl-
genin tüm etkileri Karadeniz’e taşınmaktadır. 
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Karadeniz havzası ve Türk Boğazları sistemi, özellikle Tuna-Ren-Main kanalının 
açılması ile Baltık ve Kuzey denizi ile de birleşmiş ve giderek trafiği artan, tüm 
dünyanın kullandığı bir su yolu haline gelmiştir.

Karadeniz bölgesi aynı zamanda Balkan ülkesi olan Bulgaristan, Romanya, Arna-
vutluk, Yunanistan, Sırbistan ve Türkiye açısından Balkanlar ile de bir noktada bir-
leşmektedir. Geçmişte Karadeniz in aksine yoğun ihtilaflar yaşayan Balkanlarda-
ki istikrar ortamı tabiatı ile Karadeniz’in güvenliğini yakından ilgilendirmektedir. 
Nitekim bir dizi Balkan ülkesi Karadeniz’e kıyısı olmamasına karşın ileride KEİ’nin 
üyesi olmuşlardır.  Balkan ve Karadeniz ülkeleri olan Bulgaristan ve Romanya’nın 
AB’ye girmesiyle Karadeniz bir anlamda da Avrupa Denizi’ne dönüşmüştür.

Bu çalışma ile amaçlanan, Balkanlar-Karadeniz kavşağında günümüze dek atı-
lan barışçı  çabaları ortaya koyarak, ülkemiz ve diğer bölge ülkeleri için istikrarlı 
olması gereken ortamın korunması için atılabilecek yeni adımların, alınabilecek 
tedbirleri değerlendirmektir. Bu seneyi önemli kılan da tarihte Türklerin tarihin-
deki en büyük katliam ve sürgüne uğradıkları Balkan Savaşları’nın 100. yılına 
denk gelmesidir. O tarihten bugüne bölge huzur ve barış yüzü görememiştir.   

Bölgesel İşbirliğine Uzanan Tarihsel Süreç

1990’lara kadar ki tarihi süreçte daha fazla Balkanlar kavramını kullanmamın se-
bebi henüz Karadeniz kıyısı ülkelerden Ukrayna ve Gürcistan’ın yine Karadeniz 
havzası ülkelerinden Ermenistan ve Moldova’nın bağımsızlıklarını ilan etmemiş 
olması nedeniyledir.

17 yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti sınırlarındaki Balkanlar topraklarında dış 
güçlerin kışkırtmalarıyla başlayan ayaklanmalar giderek bu toprakların elden 
çıkması ve Balkan ülkelerinin ardarda bağımsızlık ilan etmeleriyle sonuçlanmış-
tır. Hemen akabinde bölgedeki istikrar ve barış ortamı giderek bir ihtilaf ortamı-
na dönüştü ve o tarihten itibaren Balkanlar literatüre de geçen barut fıçısı sıfatını 
kazandı. 1911’de önce Osmanlı Devleti’ne karşı başlattıkları ve Osmanlı’nın ağır 
mağlubiyete uğrayıp Balkanlardan çekilmesi sonucunda, Balkanlarda siyasi ba-
kımdan büyük bir boşluk ve dengesizlik meydana gelmiş ancak anlaşamayan 
Balkan devletleri, birbirine düşmüşlerdir. Bu tarihten itibaren uzayıp giden kanlı 
savaşlar bölgenin yüzyıla yakın bir süre kan ve gözyaşı ile anılacağı bir süreci 
başlatmıştır. 

Karadeniz’e de kıyısı olan Balkanlar 1930’lardan 1990’lara kadar olan dönem-
de bölgesel işbirliğinde hızlı ve ciddi örgütlenmelere sahne olmuştur. Ancak bu 
çabalar bölgede istikrar ve güvenliğin tesis edilmesini sağlayamamıştır. Bölge-
nin iç dinamiklerinin de etkisi ile bir dünya savaşını başlatan alan olan Balkan-
lar sürekli olarak ciddi çatışmaları ve acımasız etnik temizlikleri yaşamış, tüm bu 
olumsuzluklar uzun yıllar birlikte barış içinde yaşayan ülke halkları arasına nefret 
tohumlarının serpilmesi gerçeğini beraberinde getirmiştir.

1930’lardan 1990’lara Bölgesel İşbirliği

I.Dünya Savaşı’ndan sonra Balkanlar’daki barış çabalarında Türkiye girişimci 
bir rol üstlenmiştir. Balkanlar politikasını bu dönemde statükoculuk üzerine 
temellendirilen Türkiye Balkan ülkeleriyle dostluk antlaşmaları imzalanmış ve 
bu sayede bölgedeki barış ve istikrar ortamına katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 
Arnavutluk’la 1923’te Bulgaristan ve Yugoslavya’yla da 1925’te benzer dostluk 
antlaşmaları imzalanmıştır.

İki dünya savaşı arası dönemde bölgede özellikle Bulgaristan ve İtalya’nın yayıl-
macı dış politikalarından endişe duyulmaktaydı. Bu süreçte Türkiye ve Yunanistan, 
kısa süre önce yaşanan savaşın anılarını bir kenara bırakarak yeni bir ikili ilişki sis-
tematiği inşa etmeyi başarmışlardır. 1930’lar, 1919-1922 arası ordularının başında 
birbirlerine karşı savaşan iki lider olan Atatürk ve Venizelos’un iki ülke arasındaki 
yakınlaşma sürecine öncülük etmeleri tarihsel açıdan da anlamlıdır. 1930’da iki 
ülke Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşması’nı, 1933’te de Samimi 
Anlaşma’yı (Entente Cordiale) imzalayarak ilişkilerini kurumsallaştırmıştır.

1930-1934 arası Ankara ve Atina’nın öncülüğünde düzenlenen dört Balkan Kon-
feransı sonucunda 1934’te Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın 
öncülüğünde Balkan Paktı imzalanmıştır. Burada vurgulanması gereken nokta 
Balkan Paktının, dış ülkelerin müdahalesi olmaksızın yalnızca bölge ülkelerinin 
bir inisiyatifi olarak ortaya çıkmış olmasıdır. Ancak Birkaç yıl içinde patlak veren 
II. Dünya Savaşı, Paktı ortadan kaldırmıştır.

Soğuk Savaş döneminde, Balkan devletleri arasında bir başka işbirliği girişimi 
daha bulunmaktadır. Bu girişim, II. Balkan Paktı diye de bilinen 1953-54’te var-
lık göstermiş Balkan İttifakı’dır. Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında 
Şubat 1953’te Ankara’da imzalanan “Dostluk ve işbirliği Anlaşması”na dayanı-
yordu. Bu antlaşma ile birlikte, imzacı devletlerin sınırları dışarıdan gelecek bir 
saldırganlık karşısında korunacaktı.

Balkan ittifakı, ABD’nin yardımlarıyla kurulmuş ve Soğuk Savaş bağlamına 
gayet iyi oturmuştu. ABD, bölgedeki iki NATO üyesi ülke ve Yugoslavya arasında 
ittifak oluşturarak ülkeyi Batı Blokuna çekmek istiyordu. Dolayısıyla Pakt’ın oluş-
turulmasının arkasındaki esas  neden, bölge devletleri arasında geniş çaplı bir 
işbirliğinden ziyade Batı’nın güvenlik kaygılarıydı. Bu yüzden de Balkan devletle-
rinin çoğu, diğer bir deyişle Doğu Bloğu’nun Balkan üyeleri, Balkan ittifakı’ndan 
dışlandı. Balkan İttifakı’nın ömrü de uzun sürmedi. 7 yıl sonra 1960 da feshedildi. 
Başarısızlığın gerisinde, ittifakın dış bir aktör konumundaki ABD tarafından şekil-
lendirilmesinin yanı sıra bölgesel düzeyde bir iktisadi, siyasal ve sosyal görünüşe 
sahip olmayıp neredeyse sadece Batı Bloku’nun güvenlik kaygılarına dayanan 
bir oluşum olması yatmaktadır. 

Bölgede işbirliği çabaları 1950’lerin ikinci yarısı ile 1960’larda da devam etti. Bir 
Karadeniz ülkesi olan Romanya’nın o dönemki Başbakanı Çivu Stoica tarafından 
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hazırlanan planlar bu bağlamda önemli yere sahiptir. 1957 ve 1959 yıllarında ha-
zırladığı planlar doğrultusundan bölgesel işbirliği çağrısı yaptı. Sovyetler Birliği 
tarafından da desteklenen planlar tabiatıyla Soğuk savaş ortamından kaynakla-
nan nedenlerle Türkiye ve Yunanistan tarafından destek görmemiştir. 

Sosyalist bloğun çok ciddi bir değişim geçireceği 1980’lerin sonlarına doğru, Ar-
navutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Türkiye ve Yugoslavya’nın dışişleri 
bakanları tarafından Şubat 1988’de Belgrad’da bir toplantı düzenlendi. Bu top-
lantı, ticaret, ekonomi, sanayi, kültür, ulaşım, çevre ve insani konular gibi pek çok 
alanda bölgesel işbirliği girişimlerine öncülük etmiş oldu. Bu tarihte başlayan ve 
1987-91 döneminde devam eden girişimler bölgedeki işbirliğinin “Altın Çağı”nı 
oluşturuyordu. Bu tarihler arasından Karadeniz kıyısı ülkeleri Gürcistan ve Ukray-
na henüz Rusya’dan bağımsızlığını ilan etmedikleri için bu işbirliği girişimlerinde 
yer almamışlardır.

Soğuk Savaş Sonrası Bölgesel İşbirliğinden Kesişen Çıkarlar

Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarının ikinci toplantısı Ekim 1990’da Tiran’da dü-
zenlendi ve bu toplantıda bölge devletleri, Avrupa ile bütünleşmenin ilk adımının 
demokratik yönetimler kurulması olduğu konusunda görüş birliğine vardılar. An-
cak Yugoslavya’nın dağılması Tiran toplantısından kısa bir süre sonra gerçekleş-
mişti ve Balkanlar’daki istikrar ağır bir darbe daha almıştı. Eski Yugoslavya toprak-
larında patlak veren kriz bölgesel işbirliği önünde önemli bir engel oluşturuyordu. 
Çok taraşı İşbirliği Süreci de, yeniden hayata geçirilmek için 1995 yılı sonunda im-
zalanacak olan Dayton Barış Antlaşması’nı beklemek durumunda kaldı.

Aslında Soğuk Savaş sonrasında Balkanlar’da çok sayıda iki taraşı işbirliği girişi-
mine rastlamak mümkündür. Çok sayıda işbirliği girişlimi sayesinde Balkanlar, 
bugün, ikili, üçlü ve çok taraşı etkileşimin düzenli bir uygulama hâline geldiği bir 
bölgeye dönüşmüş durumdadır. Bu girişimlerin çoğu hükümetler ve hükümet-
dışı aktörleri içermektedir ve çok-boyutlu niteliktedir. 

Balkanlar ve Karadeniz’de çok taralı işbirliği girişimlerinin kesişmesinin ilk önemli 
örneği 1992’de kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) idi. Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği, Karadeniz, Kafkasya ve Balkan ülkelerini bir araya getirmeyi amaçlayan 
bir Türk girişimiydi. Eski Yugoslavya dışındaki tüm Balkan devletleri KEİ’nin kurucu 
üyeleri oldular. KEİ’nin kuruluşuna ilk başta eski Yugoslavya da üye olmak üzere 
davet edilmiş ancak Slovenya ile Hırvatistan’da savaş patlak verince davette ısrar 
edilmemiştir.  KEİ hem hükümetler hem de hükümet-dışı kuruluşlar boyutuna sa-
hiptir. Bunun yanı sıra, uluslararası kimliği de zaman içinde ağırlık kazanmış, Hazi-
ran 1998’de Yalta’da imzalanan KEİB Anlaşması ile uluslararası bir ekonomik örgüte 
dönüşmüş ve ismi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olmuştur.

Nisan 2004’te Sırbistan’ın katılımıyla KEİ üye sayısı oniki olmuştur. Güney 
Kıbrıs Rum yönetimi ve Karadağ katılım başvurusu yapmış, ancak Türkiye ve 
Yunanistan’ın karşılıklı veto haklarını kullanmasıyla bu başvurular reddedilmiştir.

Bölgesel aktörlerin geliştirdiği diğer girişimler, Temmuz 1996’daki Sofya top-
lantısıyla yeniden canlanan Güneydoğu Avrupa’da İstikrar ve İşbirliğine 
Dair Balkan Konferansı ve Güneydoğu Avrupa için Çok Uluslu Barış Koru-
ma Gücü’dür. Şubat 1996’da başlatılan AB girişimi Royamount Süreci, Aralık 
1996’da hayata geçirilen ABD destekli Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi, 
1999’da kurulan İstikrar Paktı ve NATO tarafından 1994’te başlatılan Barış İçin 
Ortaklık projesi dış aktörler tarafından geliştirilen bölgesel işbirliği girişimleridir.

Hem Balkan ülkesi hem de Karadeniz’e kıyıdaş ülke olma sıfatını taşıyan Bulga-
ristan ve Romanya’nın 2007 yılında Avrupa Birliği’ne üye olmaları Karadeniz’i Av-
rupa için daha önemli bir konuma getirmiştir. 

Bu bağlam da AB’nin işbirliği girişimleri ile bölgede barış ve istikrar için daha fazla 
çaba harcadığı görülmektedir. Bunun önemli örneklerinden birisi ENPI Karadeniz 
Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2007-2013) dır. Bu çok taraflı işbirliği 
programında Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, 
Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 7 katılımcı ülke daha yer almakta-
dır. Söz konusu Programa Avrupa Birliği bütçesinden sağlanan yardım Türkiye için 
IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) fonlarıyla temin edilirken, diğer 7 ülke için ENPI 
(Avrupa Komşuluk Politikası Aracı) tahsisatı aracılığıyla aktarılmaktadır.

Bir başka girişim olan Balkan ve Karadeniz Bölgesel Komisyonu” Avrupa’da iş-
birliğini sağlamak ve tüm bölgelere eşit kalkınma fırsatları sunmak üzere kuru-
lan Avrupa Kıyı Bölgeleri (CPMR) kapsamında kurulmuştur. Balkan ve Karadeniz 
Bölgesel Komisyonu’nun amacı bir düşünce kuruluşu olarak Avrupa Birliği’nin 
Balkanlar ve Karadeniz Bölgesi ile ilgili politikalarının şekillenmesinde bölge ül-
kelerinin ve insanının söz sahibi olmasını sağlamaktır. Bu programın isminden 
de anlaşılacağı üzere Avrupa Birliği de Karadeniz ve Balkanları barış ve istikrarın 
kalıcı olmasını arzu ettiği ortak bir coğrafya olarak değerlendirmektedir. Avru-
pa Kıyı Bölgeleri Konferansı’nın (CPMR) alt komisyonu olan Balkan ve Karadeniz 
Komisyonu’nun Genel Kurul toplantısı 21-23 Haziran 2012 tarihlerinde Sinop’ta 
gerçekleştirildi. 

SONSÖZ

Soğuk Savaş sonrası benzer işbirliği girişimlerinin çoğaldığını görmekteyiz ve 
bu işbirliğine küresel aktörler de bir şekilde katılmaktadırlar. AB perspektifiyle 
savaş mirasından kurtulmak isteyen Balkan ülkeleri ve adeta bir barış denizine 
dönüşen Karadeniz havzasındaki ülkeler bir araya gelebilme başarısını göster-
mişlerdir. Son dönemlerde sıkça vurgu yaptığımız soft-power yaklaşımının en 
güzel örneklerinden birisidir KEİ. Bölge ülkelerinin aynı anda başka Euro-Atlantik 
örgütlere üyelikleri, farklı çıkarları ve sınır anlaşmazlıkları, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliğinin daha faal olmasını engellemekle birlikte böyle bir oluşum etrafında 
düzenli toplantılar yapılması, çeşitli alt komisyonların amaçları doğrultusunda 
sosyal, kültürel, çevresel konularda bu ülkelerin bir araya gelebilmesinin de di-
yaloğun artmasındaki başarısını yadsıyamayız.
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Ancak Karadeniz Havzası ve Balkan Ülkeleri refah ve zenginliklerini arttıra bilmek 
için yeni perspektifler de geliştirmeleri gerekir. Ve öncelikle bunu diğer küresel 
aktörlerin değil kendi elleriyle yapmalıdırlar ki bölgede daha kalıcı barış ve dost-
luk ortamı gelişsin, bölge de daha fazla inisiyatif sahibi olunabilsin.
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THE BRITISH DIPLOMACY IN THE BLACK SEA 
IN THE EARLY OF THE 19TH CENTURY

Our study gives an outlook of the early 19th century over the time following the 
Congress of Vienna (1815) when political and economical interest of the Great 
Powers for the south-eastern Europe was increased. That was underlined by the 
rising conflict between Greeks and Ottomans and the increasing evolution of the 
uprising events in Walachia (1821). In the given context, the Ottoman-Russian 
rivalry threatened the British balance of power in the Eastern Mediterranean.

The body of the paper refers to the events of 1830 when Lord Palmerston became 
foreign secretary; London supported Greek War of Independence and carefully 
watched the rising of Russian political influence in the Balkans, highlighted in 
the agreement of Hünkyâr İskelesi, in 1833. In the given political circumstances 
England’s goal was to increase its influence in Constantinople and to maintain 
the Ottoman Empire as a great power in Eastern Europe.

The concluding section underlines England’s high political interest in 
Constantinople and its economical interests, both supported by England’s trade 
in the Ottoman domains.

Keywords: Black Sea, Anglo-ottoman trade, English equilibrium policy, Hünkyâr 
İskelesi, Ottoman Empire.
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1. Introduction. 

1. a. A short overview about British Diplomacy in the Black Sea 

The Black Sea is an important sea space for Turkey. At the end of the 16th 
century when the Ottoman Empire succeeded to take the Black Sea under its 
control, they prohibited the passage of all foreign vessels into the Black Sea. 
Totally isolated from international trade at the end of the 16th century, the Black 
Sea became an inland sea and remained at this status until the signing of the 
Treaty of Küçük Kaynarca in 1774.  

At the beginning of the 18th century the Ottoman Empire had under its control 
the sea routes leading to the Black Sea, and the Ottomans refused to give the 
right to pass the Straits and to enter the Black Sea for all foreign vessels. Foreign 
flagged vessels including merchant vessels were not allowed to enter the 
Black Sea and do trade in its harbors. The period when the Straits were under 
the control of the Ottoman Empire, from the point of view of the Imperial pact 
regarding the permission for the merchant vessels to enter the Black Sea, can be 
divided in four different periods.

The third period starts with the permission given by the Ottomans to Russian 
merchant vessels to enter the Black Sea, after the signing of the Treaty of Küçük 
Kaynarca (1774), and it ends at the beginning of the 1800’s, when the other 
European countries got the permission to pass through the Straits, navigate in 
the Black Sea and do trade in its quays and harbors. 

The last period began at the end of the Crimean War (1853-1856) when the 
Ottomans gave permission to pass through the Straits to military vessels also.

All the commercial agreements for these periods, between the Ottomans and 
the other European countries, had specific stipulations regarding the passage 
through the Straits, enter and navigate the Black Sea and do trade in the 
Ottoman harbors and quays. It is well known that the Straits were under the 
Ottomans control for a long period, for more than two centuries1.

1. b. England’s attitude towards the Ottoman Empire in the late 18th century

The crisis with Russia over Ochakov in 1791 highlighted the fact that England 
was awakening into its interest to preserve the integrity of the Ottoman Empire, 
as it was essential in supporting the British Empire that was rapidly expanding 
in India. The English ambassador at Constantinople got a new significance, as he 
was the connection which linked the kingdom to its eastern domains. 

1	 Ismail,	N.,	Relaţii economice anglo-otomane în Marea Neagră între 1774-1840,	Editura	Kriterion,	Cluj-
Napoca,	2011,	p.	103

The treaty of Jassy was an agreement between the Russians and Ottoman 
Empires ending the Russian-ottoman War of 1787-1792 confirming Russian’s 
increasing dominance in the Black Sea.

The treaty of Jassy signed in January 1792 by Grand Vizier Koca Yusuf Pasha and 
Prince Bezborodko (who had succeeded Prince Potemkin as the head of the 
Russian delegation when Prince Potemkin died) recognized Russia’s annexation 
of the Crimean Khanate and carried the Russian frontier to the River Dniester. 
The treaty gave the opportunity to Tsarina Catherine to obtain from the 
Ottoman Empire the permission to all Russian merchants trading or settling in 
any of the ports of the Black Sea. That was the opportunity for the English Levant 
merchants to get the permission from the Ottomans for the English vessels to 
enter the Black Sea. The whole situation allowed the English Levant merchants 
to acquire from the Porte the long-forbidden right to enter and navigate into 
the Black Sea.

England’s attitude explains William Pitt the Young’s position and protest2 to 
recognition the annexation of Crimea by Tsarina Catherine II. William Pitt the 
Young launches an ultimatum in the House of Commons, threatening Russia 
with military intervention in defense of the Ottoman Empire. Prime Minister’s 
actions were dismissed both by Parliament and British public, because Russia 
was regarded as an important ally in political and a good trading partner. 
Ochakov episode was a tense moment without immediate consequences upon 
Anglo-Russian relationships because both powers were concerned about the 
revolutionary situation in France.

French expedition in Egypt led by Napoleon Bonaparte in 1789, led the Ottoman 
Empire to ally with England, and with its traditional rival Russia. 

The Eastern Question after 1800 faced new challenges from 1803 to 1829 when 
it was decisively influenced by the Russian-Ottoman war started in 1806, the 
treaty of Bucharest in 1812 and the Congress of Vienna (1814-1815) that had not 
been addressed to it. 

2. The Great Powers and the Black Sea in the late 18th century

2. a. Russia’s interest in the Black Sea region in the late 18th century

In March 1801, Alexander I, ascended the throne, and Russia’s foreign policy 
towards the Ottomans was kept to a certain extent during the rain of his 
predecessor, Paul I, who supported the Ottoman Empire and ended by an 
alliance in 17983.
  

2	 Lăzărescu,	D.,	Diplomaţi iluştrii. William Pitt	,	vol.V,	Editura	Politică,	Bucureşti,	1986,	p.175
3	 Stroia,	M.,	Românii, marile puteri şi sud-estul Europei (1800-1830),	Editura	Semne,	București,	2002,		p.58 
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Russia’s new attitude towards the Sublime Porte was sent to V.S.Tomar in 
Istanbul and to V.I. Markov, Russia’s Ambassador in Paris asking them to support 
the Sublime Porte in a favorable peace with France. In the early 19th century 
Russia continued its territorial expansion for future action in the south in a 
historical moment for Western European powers when they were less concerned 
about South-eastern Europe. Russia’s goal was to transform the Romanian 
Principalities, Moldavia and Walachia into an important base from which to 
promote territorial expansion towards the Balkan. Russian diplomacy failed to 
establish Empire’s border on Danube, and in 1812 it draw back enclosing only 
eastern Moldavia, the region between Prut and Dniester, named Bessarabia. 
Tsarist government influence in Romanian domestic policy strengthened after 
the treaty of Bucharest (1812) pending for the favorable moment to integrate 
them into the Russian Empire. In the early 19th century the northern Black Sea’s 
coast and Odessa port were under Russian control, in this respect from 1803 to 
1814 Odessa harbor was the main gate to export of the Black Sea.

2. b. England’s attitude towards the Black Sea region in the late 18th century

England, in the same period by the efforts of its diplomats in Constantinople 
obtained in 1802 the privilege to trade in the Black Sea and Lower Danube ports, 
in accordance with the old capitulation rules that were agreed with the Sublime 
Porte (custom duty of 3%). This privilege allowed to English Ambassador at 
Istanbul, Lord Thomas Elgin, to establish and appoint a consul in Bucharest, 
who was in charge for Walachia and Moldavia. Under these circumstances, in 
January 1803, Francis Summerers was appointed General Consul of England in 
Bucharest, and he was in charge for Walachia and Moldavia.
  
In 1804 the British ambassador with the Sublime Porte requested the Ottoman 
government preferential customs tariffs on goods carried by British merchant 
ships in the black Sea, and the request was approved in July 1805 [Wood]. 
England, by its favorable position granted by the Sublime Porte managed to 
penetrate with its merchant ships in the Black Sea even before the Peace Treaty 
of Bucharest. England managed to get “ruhsat” authorization to practice trade 
in the Black sea’s ports”…. This was issued to authorize the trade of England in 
the Black Sea [to practice trade]” [BOA, Istanbul, HAT 121/4963(1217, Z, 29, Ha/ 
22.04.1803.AD) „Ve Karadeniz ticaretine İngiltereliye ruhsat verilmiş...”]

In 1815, Europe was led by two major powers: the tsarist Empire – on the one 
side a conservative monarchy with the most powerful army in the Eastern Europe, 
and on the other side Britain, a constitutional monarchy, the master power of seas 
and oceans, with a strong military and commercial fleet, in the Western Europe. 
In September 1815, the Tsarist diplomacy initiated the Holly Alliance, joined by 
Prussia and Austria. The Holly Alliance was instituted to defend the new order 
in Europe after the Congress of Vienna. Since 1821, under the circumstances of 
socio-political movement initiated by Christain peoples of the Balkans, England 
and Russia tried to consolidate their positions in southeastern Europe. 

The Secretary of State for Foreign Affairs, Castlereagh worked with the Congress 
of Vienna to provide peace in Europe. His Congress system required the great 
powers meeting every two years in order to collectively manage European 
affairs. The Congress But he resolved the polish crisis at the Congress of Vienna 
and the question of Greek independence at Laybach. The following ten years 
saw five European Congress where disputes were resolved with diminishing 
degree of effectiveness.

The political environmet in Balkans in 1821, reffering here to Greece and Walachia 
put the Russian diplomacy in an unfavorable position because according to the 
Holly Alliance, as it was stated at the Congress of Laybach, Russia was forced to 
disagree Greeks and Roamnians rebellion actions. Russia lost the opportunity to 
interffere in the Ottoman Empire’ domestic affairs, and failed to initiate an army 
action in Ottoman domains4. Balkan’s political situation in 1821 build a negative 
image to Ottoman Empire, Russia was taken by surprise, England, Austria and 
France tried to negotiate the political crisis but the mediation was transformed in 
a long military conflict between Ottomans and Greeks. Finally, by 1822, the whole 
political system collapsed. During this period, Russia emerged as England’s main 
enemy, mostly because of tensions associated with the Eastern Question.

3. Western European’s Diplomacy at Constantinople in the early 19th century

3. a. England’s Diplomacy at Constantinople in the early 19th century

In the years of 1822, Lord Castlereagh continued to competently manage 
England’s foreign policy, pursuing a policy of continental engagement 
uncharacteristic of British foreign policy. By the end of the 1822 the whole 
Congress system collapsed because of the irreconcilable differences of opinion 
among Great Britain, Austria, and Russia, and lack of support for the Congress 
system in British public opinion. The Holly Alliance, which Lord Castlereagh 
opposed, lingered for some time and had effects on the domestic affairs. The 
Congress system which was designed and proposed by Castlereagh as a form 
of collective and collaborative security for Europe managed the Polish crisis 
at Vienna and the question of Greek independence at Laybach. Great Britain 
Eastern policy at the beginning of the 19th century aimed a prosperous and 
free trade in the Black Sea and Lower Danube ensuring a good communication 
route with India and British colonies5. England’s foreign policy was disturbed by 
Ottoman Empire’s diplomatic situation as Britain supported Greece in the Greek 
war of independence from the Ottoman Empire. The Ottoman government was 
isolated, could not resist Russia’s territorial expansion and had to accept the 
terms imposed by the government in St. Petersburg. In 1826 the Ottomans were 
obliged to conclude the Convention of Akkerman.

4	 Anderson,	M.S.,	The Eastern Question: Study of International Relations 1774-1923,	New	York,	St.	Martin’s	
Press,	1968

5	 Ardelenu,	C.,	Evoluţia intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării (1829-1914),	Editura	
Istros.	Muzeul	Brăilei,	Brăila,	2008,	p.46
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3. b. Russia’s Diplomacy at Constantinople in the early 19th century 

The Convention of Akkerman brought unrestricted rights to Russia to navigate 
in all Ottoman’s seas, and the tsarist regime of St.Petersburg got Sulina, a harbor 
at the mouth of the Danube. From political view Russia became the protector 
of Moldavia and Walachia. Economically speaking, Romanian Principalities 
countries were in advantage as they gained the right to practice a free trade 
with the condition to ensure and provide the necessary grain supply to Sublime 
Porte. In the autumn of 1826, after the Akkerman Convention Russia obtained 
the right to control trade and navigation on Danube, the right to navigate in all 
the Ottoman’s seas and the Romanian Principalities gained the right to practice 
a free trade. A British Consul in charge in Bucharest underlined the British 
Diplomacy’s interest to get the right and necessary information and details 
about this part of world. The last international events created by the situation 
in the Balkan region culminated with the outbreak of the Russian-Ottoman 
military conflict of 1828-1829, with major consequences on Moldavia and 
Wallachia’s trade and policy.

British merchants who did trade in the black Sea and Lower Danube ports had 
no benefits from the provision of the Akkerman’s Convention due to strained 
relationships between Britain and Ottoman Empire.

London’s cabinet supported by the French cabinet, aimed to not allow Russia 
to interfere and control the Greeks independence problem. After many 
negotiations with Russia, England managed to conclude the Convention of 
London in July 1827, which by its stipulations actually got to the end of the Holly 
Alliance. Lord Canning’s foreign policy was continued by the Duke of Wellington, 
who became the next Prime Minister, and by his Foreign Affair Secretary, Lord 
George Aberdeen6. 

The Sublime Porte, France and Britain failed to come to any agreement 
regarding the Greek Revolt and Russia used the moment to declare war to the 
Ottoman Empire. The military hostilities were unfavorable to Ottomans but they 
got military support from England, and Russia ended the war in September 
1829, followed by the peace of Adrianople. Greek question was regulated by 
the London Conference of 1832, when the Ottoman Empire recognized the 
independence of the new state, whose boundaries were set by the Treaty of 
Constantinople that was ratified at the London Conference in 1832.

4. Great Powers’ policy in Constantinople in the early 19th century

4. a. Lord Palmerston’s policy in Constantinople in the early 19th century

Lord Palmerston dominated British foreign policy from 1830 to 1865. His foreign 
policy’s goal was to keep Britain dominant by maintaining the balance of power 

6	 Mureşan,C.,Vianu,A.,Păiuşan,R.,	Downing Street 10,	Editura	Dacia,	Cluj-Napoca,	1984,	p.117

in Europe7. Stratford Canning (1831-1832) and Lord John Ponsonby (1832-1841) 
were British Ambassadors to the Ottoman Empire while Lord Palmerston was in 
charge for Britain foreign policy. Stratford Canning was a British diplomat and 
politician, well known as the long life British Ambassadors to the Ottoman Empire. 
He was first appointment as Ambassador to the Ottoman Empire between 1825 
and 1828. In 1841 he was once again appointed Ambassador to the Ottoman 
Empire, a position he held for the next 17 years. Stratford Canning came to be 
seen as one of the leading figures in Constantinople, as British influence over 
the Porte increased and the Ottomans came to be seen more and more as 
British clients. After 1829 when Lord Palmerston was in charge for Britain foreign 
policy’s, Britain policy’s goal was to keep and maintain the Ottoman Empire as 
a great power controlling the Black Sea Straits. England’s main political interest 
to preserve the Ottoman Empire’s integrity was its own economical interest for 
ensuring British dominance of the eastern Mediterranean8.

It is known Lord Palmerston’s foreign policy for Europe, and his attitude towards 
Austria’s interest for trade in Danube and the Black Sea which could provide 
direct links between Vienna and Constantinople by steam ships. Austria’s trade 
initiative by steam ships in Danube and Black Sea was not a good point for 
the government in St. Petersburg. At the end of many negotiations between 
England and Austria the two parts agreed a trade and navigation treaty in the 
summer of 1838, which provided also an agreement regarding ships under the 
British and Austria flag trading on the Danube.

Russia was interested to pursue an active policy in the Balkans and by the Black 
Straits to provide a direct access to the Mediterranean Sea. Russia’s economic, 
political and strategic interest was to have supremacy in Eastern Europe and to 
take control over the Balkans. England, France and Austria had the same goals 
as Russia, and their main fear was to stop Russia’s advance towards the Balkans 
and Mediterranean. They aimed to support the integrity of the Ottoman Empire, 
which was the most reliable barrier to the expansion of Russia.

4. b. Frnace and Russia’s policy in Constantinople in the early 19th century 

Russia was the winner of Peace Treaty of Adrianople and got the right to control 
the navigation on Danube. Russian merchant ships were allowed to move 
pass through the Black Sea’s Straits, and Ottomans lost the control of trade in 
Romanian Principalities9. 

France was forced to ally with Russia and signed a trade agreement with France, 
opening the French trade at Russian ports of the Black Sea. France renewed 

7	 Lăzărescu,	D.,	Lord Palmerston 1784-1865. Diplomaţi iluştri,	Editura	Politică,	Bucureşti,	1973,	p.168
8	 Ardelenu,	C.,	Evoluţia intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării (1829-1914),	Editura	

Istros.	Muzeul	Brăilei,	Brăila,	2008,	p.46
9	 Florescu,	R.R.,	The Struggle against Russia in the Romanian Principalities 1821-1854,	The	Centre	 for	

Romanian	Studies,	Iaşi,	1997,	p.151
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commercial capitulations with the Ottoman Empire and got the access to trade 
with Egypt entering the Red Sea opening the trade route towards India.
  
Lord Stanford Canning a British diplomat and politician known as British 
ambassador to the Ottoman Empire, was first appointed as ambassador to the 
Sublime Porte between 1825 and 1828. When Lord Palmerston became British 
foreign secretary, Canning returned to Constantinople in 1831, but returned in 
1832. In 1841 he was once again appointed ambassador to the Ottoman Empire, 
a position he hold for the next 17 years. Canning came to be seen as one of the 
leading figures in Constantinople, as British influence over the Porte increased 
and the Ottomans came to be seen more and more as British clients.  
  
British ambassador in Constantinople aimed the evolution of Greek-Ottoman 
conflict and peace negotiations on both sides, as can be seen in the letter sent 
from Naples on 29, April, 1829 where the ambassador mentioned the difficulties 
that he faced during negotiations. The letter was written in Naples and it was 
recorded in the Romanian National Archives, microfilm collection, Public Office 
(P.R.O.), Foreign Office (F.O.), 78/178, c.638-640, Turkey10.

Russia aimed the access of its fleet to the Straits and the possibility to enter the 
Mediterranean Sea, was a major threat to the Ottomans. English and French 
ambassadors in charge at Constantinople put a lot of pressure on Ottoman 
government regarding its relationships with Egypt and Syria.

Russian diplomacy at Constantinople used this moment of weakness in its 
advantage and concluded an alliance with the Ottoman Empire over a period of 
eight years. The agreement was signed in Hünkyâr İskelesi in July 1833 and had 
important changes in terms of Straits regime. By a secret clause in exchange for 
its help, Russia requested the Ottoman government to close the Straits to any 
foreign power that was Russia’s enemy, while Russian fleet was allowed to enter 
the Straits and Mediterranean Sea11.  

After the agreement signed between Russia and Ottoman Empire at Hünkyâr 
İskelesi in 1833, Lord Palmerston appointed a new consul in Romanian 
Principalities and David Urquhart as new ambassador in Constantinople. David 
Urquhart a Scottish diplomat and writer joined the nationalist cause in the Greek 
War of Independence in1827, when he was seriously injured and spent the next 
few years championing the Greek cause in letters to the British government. In 

10	 P.R.O.,	F.O.,	Turkey,	78/178,	c.638-640”...Your Lordship’s new Instructions, has induced me in this instance 
to announce one of the dearest wishes of my heart, I console myself with the persuasion that the cause of 
His Majesty’s service will not be impeded by my retirement, and also, may I be allowed to add, with the 
hope my zealous exertions will not be formed on that account available under other circumstances, for the 
advancement[...] Your Lordship will I trust, permit Me at a proper season to bring under consideration 
the services of those individuals in the employment of this Embassy upon whom the Greek Negotiations 
have imposed a most unusual busthen of labour and personal sacrifice. Whatever difficulty [...] may have 
attended any part of those negotiations, they who have acted under my orders, are not to blame....”

11	 Gogeanu,	P.,	Strâmtorile Mării Negre de-a lungul istoriei,	Editura	Politică,	Bucureşti,	1966,	p.71

1831 he was appointed by Sir Stratford Canning in mission to Istanbul to settle 
the border between Greece and Ottoman Empire. David Urquhart main role 
as British ambassador in Istanbul was to nurture the support of Koca Muftafa 
Reşid Pasha, intimate advisor to the Sultan Mahmud II, but he found himself 
increasingly attracted by Ottoman culture and civilization, becoming alarmed at 
the threat of Russian intervention in the Balkans. David Urquhart’s campaigning, 
and publication Turkey and its Resources, brought him the appointment on a trade 
mission to the region in 1833. In 1835 David Urquhart was appointed secretary 
of embassy at İstanbul. Lord Palmerston was angered by the 1833 Treaty of 
Hünkyâr İskelesi a mutual assistance pact between Russia and the Ottomans, 
but was annoyed and hostile towards David Urquhart. In 1835, before leaving 
for the East, he founded a periodical called the Portfolio, and in the first issue 
printed a series of Russian state papers, which made a profound impression.

Lord Palmerston is best remembered for his direction of British foreign policy 
through a period when Britain was at the height of its power, serving terms 
as both Foreign Secretary and Prime Minister. Some of his aggressive actions, 
were greatly controversial at the time, and remain so today. Lord Palmerston’s 
overall policy was to safeguard British interests, maintain peace, and keep the 
balance of power in Europe. Lord Palmerston had long maintained a suspicious 
and hostile attitude towards Russia, whose autocratic government offended 
his liberal principles and whose ever-growing size challenged the strength of 
the British Empire. Despite his popular reputation he signed in 1838, at Balta 
Limanı the commercial agreement with the Ottoman Empire12. The commercial 
agreement brought a lot of advantages, so England by the 8 (eight) articles of 
the treaty obtained the clause of the most favored nation, British merchants 
were allowed to lease, purchase and exploit agricultural raw products without 
being required to seek special permission. Import tariffs were set at the rate of 
3% to 5%, the export tariffs were set at the rate of 3% to 12%, and tariffs for 
goods in transit were set at the rate of 3%.

Under these circumstances, England led by Lord Palmerston’s policy, managed 
to annihilate Russia’s ambitions regarding Eastern question and showed the fact 
that it is not interested to negotiations “Ottoman legacy” with tsar’s diplomats 
despite repeated offers from St.Petersburg.

5. Conclusions regarding British diplomacy in the Black Sea in early 19th 
century in Romanian sources

The evolution of the British diplomacy at the beginning of the 19th century 
followed the directions to safeguard British interests, maintain peace, and 
keep the balance of power in Europe. Lord Palmerston had long maintained a 
suspicious and hostile attitude towards Russia, becoming alarmed at the threat 

12	 Florescu,	R.R.,	The Struggle against Russia in the Romanian Principalities 1821-1854,	The	Centre	 for	
Romanian	Studies,	Iaşi,	1997,	p.251
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*		 	Mersin	Üniversitesi,	İİBF,	Türkiye.

of Russian intervention in the Balkans. All these aspects were underlined by 
Romanian historians as Paul Cernovodeanu with his works Relaţiile comerciale 
româno-engleze în contextual politicii orientale a Marii Britanii (1803-1878) 
published in 1986.  For the first time Paul Cernovodeanu published a work about 
the Eastern question from the perspective of London’s cabinet in Romania13. 
His works are supported by sources at first hand from Foreign Office Archives 
related to Britain economy and diplomacy. Constantin Ardelenu, with his 
Evoluţia intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării (1829-1914) 
published in 2008, Florescu, R. Radu with The Struggle against Russia in the 
Romanian Principalities 1821-1854, published in 1997 underlined the political 
and economical situation in the Romanian Principalities during the Greek war of 
independence and the influence over Romanian Principalities political situation.
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Yrd. Doç. Dr. Göknil ERBAŞ*

KEİ’NİN 20. YILDÖNÜMÜNDE KARADENİZ’DE 
BÖLGESELCİLİK

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Karadeniz bölgesi uluslararası are-
nada giderek önem kazanmıştır.  Sistemlerini küreselleşme kavramı etrafından 
dönüştüren yeni devletler ortaya çıktı. Öte yandan Karadeniz uluslararası-global 
sistemin bir parçası haline geldi. Bu süreçte, bölge ülkeleri tarafından, eski Sov-
yet ekonomilerinden dönüşüme ve bölgesel ekonomilerin küresel piyasalarla 
bütünleşmesine katkıda bulunan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ku-
ruldu. KEİ bu sürecin uygulanmasında son 20 yılın ana aktörü oldu. Bu çalışmayla 
Karadeniz jeopolitiğinin, bölgeselleşme/bölgeselcilik kavramı ile tartışılması he-
deflenmiştir. Karadeniz jeopolitiği iki adımda değişmiştir. Birincisi, 1990’lardaki 
bölgeselleşme olup KEİ’de ifadesini bulmuştur. İkincisi ise 2000’li yıllardaki küre-
selleşme eksenindeki bölgeselleşmedir. 

KEİ, Haziran 2012’de 20. Yaşını kutladı. Kuruluşundan bugüne üye devletlerin 
bölgesel işbirliğine önemli katkıda bulundu ve bölgenin 21. Yüzyıldaki jeopolitik 
değerinin tedricen artışına dönük projeler gerçekleştirdi. Bu bağlamda, çalışma, 
KEİ’nin politikalarının genel bir analizini bölgeselleşme perspektifinden sağla-
maktadır.

Anahtar kelimeler: KEİ, Bölgeselleşme, Ekonomik İşbirliği
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)1 Karadeniz coğrafyasına yönelik nadir 
örgütlenme çabalarından biri olarak 1992 yılından bu yana faaliyet göstermek-
tedir. Geçen bu 20 yılda hem uluslararası sistemde hem de Karadeniz coğraf-
yasında oldukça önemli değişimler yaşanmıştır. Tüm bu değişim sürecinde KEİ 
ise varlığını sürdürmüştür. Rusya Fedarasyonu’nun (RF) bölgede etkinlik arayı-
şı, Karadeniz’e üye ülke sayısının artması ve yeni ülkelerdeki demokratikleşme 
hareketlerinin beraberinde getirdiği sıkıntılı süreçler ve hatta 2008 yılında Gür-
cistan ile Rusya arasındaki çatışmayı da göz önünde bulundurursak Karadeniz 
coğrafyası uluslararası alanda hareketli bir 20 yıl geçirmiştir. Bununla birlikte KEİ 
üzerinde herhangi bir değişim veya değişim isteği söz konusu olmamıştır. Böyle 
bir durumda iki ihtimal oluşmaktadır. Biri KEİ’nin son derece efektif bir yapıda 
çalışmalarını sürdürdüğü ve bu nedenle değişen şartlara uyum sağlama kapasi-
tesinin bulunduğu, diğeri ise KEİ’nin işlevinin son derece az olması nedeniyle ne 
üye devletler ne de uluslararası toplumda dikkate alınmadığıdır. Bu iki ihtimal-
den maalesef ikicisinin geçerli olduğunu bilmekteyiz. 
 
KEİ’nin 20. yılı tüm bu işlevsizlik tartışmaları açısından yeniden değerlendirme 
yapılması için uygun bir zamanlamadır. İstanbul’da gerçekleştirilen zirvede2 KEİ 
için bir gelecek planı oluşturulması yönünde niyet belirtilmiştir. Bu niyetin ne 
kadar sürdürülebilir olduğu ilerleyen zamanlarda görülecektir. Fakat bir ön de-
ğerlendirme yapılması gerekirse çoğu üye ülkenin devlet başkanları düzeyinde 
değil de bakan düzeyinde toplantıya katılması bile KEİ’ye verilen önemi gözler 
önüne sermektedir.

KEİ’nin geleceği ve işleyişi konusunda tartışmalar bir yana bırakılacak olursa 
örgütün bu zamana kadar bölgeye kazandırdıklarına bakmakta fayda bulun-
maktadır. Karadeniz coğrafyası bölgeselliği konusunda KEİ kayda değer tek ör-
gütlenme olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Dolayısıyla Karadeniz 
bölgesi kavramının eğer geçerliliği varsa bunu bir ölçüde KEİ’ye borçludur. Bu 
kapsamda söz konusu çalışmada KEİ’nin Karadeniz bölgeselliği içindeki yeri ve 
Karadeniz’in bir bölge olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiği ele alınacaktır. 
Bölgeselliğin birçok tanımı ve çalışma alanı bulunmaktadır. Bununla birlikte söz 
konusu çalışmada coğrafi bölgesellik üzerinden hareket edilecektir. 

Bölgesellik Nedir? 

Bölgesellik (Regionalism), Soğuk Savaş sonrasının sıklıkla kullanılan tanımların-
dan biridir. Dünyayı bölgesel temelde örgütlemeye, daha da özel olarak belli bir 
bölgesel proje kapsamında politika üretmeye yarar. Bölgeselleşme (Regionali-
zation) ise daha karmaşık süreçler sonucu bölgelerin oluşması ile ilgilidir. Bunun 
bilinçli olarak mı planlandığı, yoksa kendiliğinden süreçler tarafından mı oluştu-

1	 Söz	konusu	çalışmada	Karadeniz	Ekonomik	İşbirliği	Örgütü,	Türk	Dış	İşleri	Bakanlığı’nın	kullandığı	üzere	
KEİ	olarak	kısaltılacaktır.	

2	 Bkz.	 Türk	 Dış	 İşleri	 Bakanlığı	 web	 sitesi:	 <http://www.mfa.gov.tr/kei-uyesi-ulke-devlet-ve-hukumet-
baskanlari-istanbulda-gelecek-on-yil-icin-orgutun-hedeflerini-belirleyecekler.tr.mfa> 

rulduğu konusunda tüm yazarları kapsayan bir fikir birliği yoktur.3 Bölgesellik, 
küreselleşmenin etkisiyle 1990’ların başında bölgesel entegrasyonların önem 
kazandığı ve ekonomik işbirliği modellerinin etkin olduğu bir dönemde ön pla-
na çıkmıştır. KEİ de aslında tam da bu dönem koşullarının yaratmış olduğu bir 
ekonomik işbirliği modelidir. 
 
KEİ, 1992 yılında Karadeniz coğrafyasında yer alan 11 ülkenin katılımıyla kurul-
muştur. Üye ülkeler arasında çok taraflı ekonomik ve siyasi uyumu amaçlayan 
bir model kurmayı hedeflemiştir.4 Kuruluşundaki üye ülkelere bakacak olursak; 
Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldo-
va, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna’dır. Bu ülkelere 2004 yılında Sırbistan 
dahil olarak KEİ’nin üye sayısı 12’ye çıkmıştır ve halen bu sayıda devam etmek-
tedir. Karadeniz’e kıyısı olan altı ülke haricinde Karadeniz ile bağlantısı olma-
yan ülkelerin de örgüte üye olduğunu görmekteyiz. Azerbaycan, Ermenistan 
ve Yunanistan’ın geniş Karadeniz coğrafyası içinde yer aldığını kabul etsek bile 
Arnavutluk ve Sırbistan’ın üyeliklerinin coğrafi açıdan Karadeniz ile bağlantısını 
kurmak daha zor olmaktadır. 

Söz konusu çalışmada coğrafi açıdan bölgeselleşme üzerinde durulmakla bir-
likte Karadeniz bölgeselleşmesinin kendine has durumunu daha belirgin gös-
termek için Michael Emerson’un sınıflandırma çabasına bakmakta fayda vardır.5 
Karadeniz bölgeselleşmesi Michael Emerson’un yaptığı dokuz ayrı sınıflandır-
manın hiç birine tam olarak oturmamaktadır. Bu tanımlamalar içinde jeopoli-
tik bölgeselleşme olarak belirttiği kısımda ortak jeopolitik etki alanı yaratma ve 
güvenlik endişesi taşıma ortak paydasını ise üye devletlerde görmemektedir. 
Uluslararası terörizm veya insan kaçakçılığı gibi ortak güvenlik konularında iş-
birliği alanlarının geliştirilmemiş olması ve KEİ içinde bu yönde politika üretme 
eğiliminin olmaması Emerson’un bu yaklaşımını doğrulamaktadır.

Gerçekten Karadeniz coğrafyasına KEİ üzerinden bakıldığında son derece dağı-
nık ve ilgisiz bir yapılanma ile karşılaşmaktayız. Bunda hem üyelerin coğrafi ola-
rak dağınıklığı hem de kendi aralarındaki sorunlar ve farklı politik örgütlenmeler 
içinde yer alma istekleri etkili olmaktadır. Bununla birlikte Karadeniz coğrafyası 
1990 sonrasının dağınık uluslararası ilişkiler ortamında oluşturulmuş bir örgüt 
olarak iyi niyetli bir girişimin ötesinde bölgeyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Karadeniz coğrafyasının bir bölge olarak tanımının yapılmasında klasik jeopo-
litik bakış açısının etkisi belirleyici olmaktadır. Klasik jeopolitik yaklaşıma göre 
bir coğrafi alanın önemi onun stratejik durumu ile bağlantılıdır. Jeopolitik, belirli 
bir coğrafyaya ilişkin üretilen politikanın ismiyken6 bölgesellikle bağlantısı da 

3	 Hettne,	Björn,	“Teori	ve	Pratikte	Güvenliğin	Bölgeselleşmesi,”	Uluslararası İlişkiler,	Cilt	5,	Sayı	18	(Yaz	
2008),	s.89.		(ss.	87-106)

4 Bkz.	BSEC	resmi	web	sitesi:	<	http://www.bsec-organization.org/Information/Pages/bsec.aspx> 
5	 Michael	Emerson,	“The	EU’s	New	Black	Sea	Policy,	What	Kind	of	Regionalism	is	this?”	CEPS Working 

Document, No.297,	(July	2008),	s.2.	
6	 Jeopolitiğin	çeşitli	tanımları	bulunmakla	birlikte	özellikle	1990’larla	birlikte	eleştirel	jeopolitiğin	katkısıyla	

jeopolitiğin	belirli	bir	coğrafyaya	ilişkin	üretilen	politik	bilginin	ismi	olduğu	yönünde	tanımlar	yapılmak-
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bu kapsamdadır. Bir coğrafi alanın bölge olarak tanımlanması maddi unsurların 
yanında siyasi koşullara da bağlıdır. Bölge, devlete ait bir kavram değil, coğraf-
yaya ait bir kavramdır. Özellikle küreselleşmenin toplumun ve politikanın tüm 
katmanlarına yayılmasıyla birlikte bir coğrafyanın bölge olarak tanımlanması 
boş bir fikir olma riskini taşımaya başlamıştır.7 Küresel, bölgesel ve hatta ulusal 
yapılar arasındaki ilişkinin çok boyutlu olması coğrafi tanımlamaların günümüz-
de içiçe geçmesine neden olmuştur. Bu nedenle bir coğrafi alanın bölge tanım-
laması yapılırken ekonomik ilişkiler gibi daha somut veriler üzerinden hareket 
etmekte fayda vardır. Bu açıdan Karadeniz coğrafyasının bir bölge olarak tanım-
lanabilmesinin en önemli faktörü KEİ olmaktadır. KEİ üyeleri arasında bağlayıcı 
ekonomik temeller kurmamış olsa da bu yönde bir niyet bildirimi olması dolayı-
sıyla Karadeniz bölgeselleşmenin en belirleyici unsuru olmaktadır. 

Jeopolitik yaklaşımlara göre bölgeselliği ele alırsak, çok temel bir yaklaşımı önce-
likle belirtmek gerekir. O da Peter Jay’ın makalesi ile ünlenen “iyi bölgesellik, iyi 
jeopolitik; kötü bölgesellik, kötü jeopolitiktir” argümanıdır.8 Bu argüman, bölgesel-
lik ile jeopolitik arasındaki ilişkiyi basitleştirerek formüle etmektedir. Aynı zaman-
da dönemin bölgesellik yaklaşımlarıyla jeopolitik arasındaki siyasi unsura vurgu 
yapmaktadır. 1970’ler klasik jeopolitik söylemin yoğun olduğu, bölge kavramının 
kutuplar arası ilişki bazında ele alındığı yıllardır. 1979 yılındaki bu söylem, aynı za-
manda dönemin politik koşullarını karşılamaktaydı. Birçok uluslararası ilişkiler teri-
minde olduğu gibi 1990 sonrasında değişen koşullarla birlikte jeopolitik tanımla-
malar da değişmiştir. KEİ’nin de 1990 sonrası bir oluşum olduğu göz önüne alınırsa 
klasik jeopolitik tanımlamalarla bölgeselliğe yaptığı etkinin tartışılması mümkün 
olmamaktadır. Karadeniz jeopolitiği aşama aşama değişirken KEİ de bu değişim 
içinde yer almış ve Karadeniz bölgeselleşmesinin somut örneği olmuştur. 
  
Alt Bölge Nedir? 

1980’lerin sonuna doğru bölgeselleşmede alt-bölge (sub-region) kavramının 
kullanımı artmıştır.9 1990’lardaki jeopolitik yaklaşımlara göre de Karadeniz coğ-
rafyası bir bölge olmaktan ziyade daha çok bir “alt bölge” olarak tanımlanmak-
tadır. Genel olarak uluslararası politikada alt-bölge kavramının kullanılmaya 
başlanması küreselleşmenin etkisiyle küçük ekonomik gruplaşmaların artması, 
daha spesifik alanlarda işbirliği yapan ülkelerin bir araya gelmesinden kaynak-
lanmıştır. Bunun jeopolitik yansıması ise, çok ülkeli ve etkin NATO, Varşova Paktı 
gibi kutuplaşmış örgütler yerine daha küçük çaplı başka örgütlenmelerin ortaya 
çıkmasıdır. Özellikle AB gibi bölgesel entegrasyon örneği bir örgütün diğer kü-
çük ölçekli bölgelerle işbirliği yaptığı politikalarında alt-bölgeselleşmeye verdiği 
önem 1990’ların sonunda itibaren artmıştır.

tadır.	Bu	konuda	bkz.	Tuathail	Gearoid	O’,	Critical Geopolitics,	Borderlines,	University	of	Minnesota	Press,	
1996.

7	 Raimo	Vayrynen,	“Regionalism:	Old	and	New,”	International Studies Review,	Vol.5,	2005,	s.25.	(25-51)
8	 Peter	Jay,	“Regionalism	as	Geopolitics,”	Foreign Affairs,	1979,	ss.	485-514.	
9	 Vayrynen,	op. cit.,	s.26.

Öyleyse, Karadeniz coğrafyası için de uygun görülen bu alt-bölge kavramının 
jeopolitik açıdan yansımasına bakmakta fayda vardır. Bölge ile alt-bölge birbi-
rinden çok da farklı kavramlar değildir. Alt-bölge, bölgenin içinde yer alan ve 
bir takım özellikleri nedeniyle bölgeden ayrışan daha küçük ölçekli bir coğrafi 
alandır.10 Genellikle bir deniz veya göl ile çevrelenmiş veya ortak paylaşım alanı 
yaratılmıştır. Devlet sınırları kültürel ve sosyal geçişkenliğe sahiptir. 

Yukarıdaki birkaç madde Karadeniz coğrafyasının alt-bölge olma özelliğini belir-
ginleştirmektedir. Karadeniz alt-bölgesi, Karadeniz çevresindeki sınırdaş ülkeleri, 
kültürel ve sosyal geçişkenliği de barındıracak şekilde içermektedir. Dolayısıyla 
Karadeniz coğrafyası içinde bir alt-bölgeden bahsetmek mümkündür. Jeopolitik 
açıdan değerlendirdiğimizde Karadeniz coğrafyası için alt-bölge tanımlamasının 
klasik jeopolitik yaklaşımlarda da küreselleşme sonrası bölgeselleşmeyi ele alan 
kültürel jeopolitikte de yer alması muhtemeldir.
 
Karadeniz’in bir alt bölge olarak tanımlanmasına ilk kez Mackinder’de rastlamak-
tayız. Mackinder Karadeniz’i heartland içinde yer alan bir alt-bölge olarak tasvir 
etmektedir.11 Daha sonra Karadeniz’in Nicholas Spykman’ın Kenar Kuşak’ı (rim-
land) içerisinde görüyoruz.12 Karadeniz, klasik jeopolitik çalışmalarındaki bölge 
kavramının merkezinde yer almamakla birlikte, stratejik açıdan önemli kabul 
edilen Avrasya’ya bitişik bir su alanı olması nedeniyle ikinci derecede önemli 
bölge olarak ele alınmıştır.

Karadeniz’in bir alt bölge mi yoksa kendine has bir bölge mi olduğu yönünde bu 
aşamada belirsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. Karadeniz’in bölgesel tanımla-
malar içinde nasıl ele alındığı sorunu, o coğrafyaya ilişkin geliştirilecek politikay-
la bağlantılıdır. Belirli bir coğrafyaya yönelik kullanılan tanımlamalar kullanıcının 
niyetini ortaya koyar. Dolayısıyla Karadeniz’i bir bölge olarak kabul edip özel bir 
Karadeniz politikası geliştiren AB gibi uluslararası aktörlerin bu bölgeye yönelik 
politikalarının kapsamının genişlediğini, Karadeniz’i bir alt-bölge olarak ele alıp 
buraya yönelik belirgin politikalar üretmeyen RF gibi bölge içi aktörlerin politi-
kalarının yüzeysel olacağını anlayabiliriz. 

KEİ Karadeniz bölgeselliğinin neresinde? 

Karadeniz bölgesinin tanımına ilişkin karmaşık bir yaklaşım olduğuna yukarıda 
değindim. Bu kapsamda Karadeniz bölgeselliğinin en somut örneği olan KEİ’nin 
Karadeniz coğrafyasına ilişkin bir bölge kavramı oluşturmaya etkisi öne çıkan bir 
konudur. 

10	 Panagiota	Manoli,	The Dynamics of Black Sea Sub-Regionalism,	Ashgate	Publishing,	2012,	s.17-19.	
11	 H.	Mackinder,	‘The	Geographical	Pivot	of	History’,	The Geographical Journal,	Vol.23,	No.4,	(April	1904)	

ss.	421–437
12	 Liviu	Bogdan	Vlad,	Gheorghe	Hurduzeu,	Andrei	Josan,	“Geopolitical	Reconfigurations	 in	 the	Black	Sea	

Area	at	the	Begining	of	the	21st	Century,”	Romanian Review on Political Geography,	No.1,	Anul	XI,	2009,	
s.67.	(65-76)	
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KEİ, kurulduğu 1990’lı yılların başından bu yana yaklaşık 20 senedir faaliyet gös-
termektedir. Bu süre boyunca, 1990’larda ekonomik işbirliği konusunda ortak 
çalışma alanları oluşturulmasına önem verilmiştir. Bunun sonucunda hali hazır-
da KEİ bünyesinde 19 işbirliği alanı bulunmaktadır. Bunlar:

o Tarım
o Bankacılık ve Finans
o Suçla mücadele
o Kültür
o Gümrük konuları
o Acil durum yardımlaşması
o Eğitim
o Enerji
o Çevre koruması
o İstatistiki bilgi paylaşımı
o Sağlık ve eczacılık
o Bilgi ve haberleşme teknolojileri
o Kurumsal yenilik ve iyi yönetişim
o Bilim ve teknoloji
o Küçük ve Orta ölçekli işletmeler
o Turizm
o Ticaret ve ekonomik kalkınma
o Ulaşım
o Ülke koordinasyonları

Yukarıda bu 19 işbirliği alanını, KEİ’nin uluslararası ilişkilerde ortak politika geliş-
tirilebilecek tüm sivil konulara bir şekilde değindiğini göstermektedir. Bu kadar 
çeşitli başlıkta politika alanının olması örgütü hareketlendirebileceği gibi ilginin 
dağılmasına ve konu başlıklarında derinleşme yoluna gidilmemesine de neden 
olabilir. Yukarıdaki başlıklarda birçok çalışma grubunun herhangi bir konuda so-
nuca varmış bir politikasının olmadığı görülmektedir.13 Bununla birlikte özellikle 
ulaşım alanında Karadeniz Çevre Otoyolu projesi gibi oluşumlar da dikkat çek-
mektedir.14 Dolayısıyla Karadeniz bölgeselliğinin pekiştirilmesi için gerekli olan 
işbirliği alanlarının çeşitlenmesi kadar bunların derinleşmesi de lazımdır. KEİ’nin 
çeşitlenme konusunda bir sorun yaşamamakla birlikte derinleşme konusunda 
ciddi bir eksiğinin olduğu ortadadır. Bununla birlikte projelerin canlanması yö-
nünde bir niyetin olduğu da Karadeniz Çevre Otoyolu projesinde de görüldüğü 
gibi bulunmaktadır.

KEİ’nin kuruluşundaki temel çıkış noktası esasında bölgeselleşme ve bütünleş-
me modelidir. Dönem itibariyle AB’nin birlik olma yolunda attığı önemli adım-
lar bölgeselleşmenin popüler olmasını ve bu yolla ülkelerin kazanım sağlama 

13	 Bu	 konuda	 sonuca	 varılmış	 anlaşmalar	 için	 bkz.	 <http://www.bsec-organization.org/documents/
LegalDocuments/agreementmous/Pages/agree.aspx>	(02.12.2012).

14	 Ayrıntılı	 bilgi	 için	 bkz.	 <http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/UluslararasiProjeler/
KaradenizTeskilati.aspx>	

amacının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu nedenle Avrupa’daki bölgeselleşme-
ye dayalı bütünleşme modeli diğer bölgeselleşme umudu taşıyan coğrafyalar 
için umut olmuştur. Elbette AB modeli Karadeniz için uygulanabilirlikten uzaktır. 
Fakat KEİ’nin kuruluşu ile AB’nin ortaya çıkışının aynı yıllara rastlaması kuruluş 
aşamasında böyle bir niyetin oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

Kuruluş aşamasındaki bir diğer niyet ise Sovyet sonrası coğrafyada birbirinden 
farklı ülkelerin bir araya getirilmesidir. Soğuk Savaş boyunca politik olarak ayrı 
kutuplarda yer alan ülkelerin işbirliği yapması için bir araya getirilmesi ve bu sa-
yede bölgesel bir kimlik oluşturulması hedeflenmiştir.15 Karadenizlilik kimliğini 
oluşturmak bu kadar çok etnili ve dinli bir coğrafyada oldukça zor bir hedeftir. 
Bununla birlikte ortak kültürel özelliklerin beslenerek görünür hale getirilmesi 
hem bölgeselleşmeye hem de toplumsal barışa hizmet edecek bir faktördür. 
KEİ’nin Parlamenter Asamblesi bu amaca yönelik olarak faaliyetlerin gösterilme-
si yönünde çalışmalarda bulunmaktadır.16 Asamble’nin bu yöndeki çalışmaları 
etki alanı dar olmasına rağmen sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yürütülmek-
tedir. Bu tarz sosyal ve kültürel faaliyetlere aracılık etmesi KEİ’nin varlığına ilişkin 
eleştirileri de azaltmaktadır.

KEİ’nin Karadeniz bölgeselleşesine bir diğer katkısı, söz konusu coğrafyadaki ih-
tilaflı ülkeleri bir araya getiriyor olmasıdır. PABSEC kuruluşundan sonraki süreçte 
siyasi konuları konuşmama yönünde ilke kararı almıştır. Bu ihtilaflı konular nede-
niyle asamblenin işleyişinin engellenmesi nedeniyle alınan bir karardır. KEİ içeri-
sinde yer alan çalışma gruplarında veya toplantılarda da siyasi konular nedeniyle 
zaman zaman aksamalar olmaktadır. Bununla birlikte ihtilaflı üye devletlerin bir 
araya gelebilecekleri nadir organizasyonlardan biridir. Son olarak Ermenistan’ın 
dönem başkanlığında Azerbaycan Erivan’daki toplantılara katılmıştır.17 Taraflar 
arasında birçok ciddi sorun olmasına rağmen Karadeniz odaklı politikaları geliş-
tirildiği bir platformda bir araya gelmeleri bölgeselleşmenin önemini de ortaya 
çıkarmaktadır. KEİ içerisindeki politika ve projelerin artması Karadeniz bölgesel-
liğini geliştirecek en belirgin araçlardan biridir. 

Sonuç olarak, Karadeniz coğrafyası bölgeselleşme tanımlarına tam olarak uyma-
sa da kendine has özellikleri nedeniyle “bölge” olarak tanımlanmaktadır. Bölge 
olarak tanımlanamamasının nedenleri arasında belirgin bir coğrafi ayrımın ol-
maması, komşu devletler arasında işbirliği alanlarının gelişmemiş olmaması ve 
ortak çıkar alanlarının azlığı ön plana çıkarken, bölge olarak tanımlanabilmesi 
için gerekli olan bu öğelerin bir ölçüde de olsa KEİ tarafından karşılandığı görül-
mektedir. KEİ’nin örgütsel bazda başarısızlığına ilişkin tartışmalar bu kapsamda 
geçersiz olmaktadır. KEİ, son 20 yılda uluslararası sistemdeki bir çok değişikliğe 
karşın, özellikle 1990’ların belirsiz siyasi ortamında, küreselleşmenin yoğunlaş-
masında ve 2000’lerdeki güç mücadelelerinde varlığını sürdürmesini büyük öl-

15	 Mustafa	 Aydın,	 Ömer	 Fazlıoğlu,	 The	 Turkish	 Policy	 towards	 the	 Wider	 Black	 Sea	 Region	 and	 its	
Chairmanship	of	the	BSEC	(May-October	2007),	Xenophon Paper,	No.2,	s.131.	(129-140)

16	 Bkz.	PABSEC	web	sitesi:	<http://www.pabsec.org/Activities.asp>	
17	 <http://en.apa.az/xeber_azerbaijan_to_attend_bsec_meeting_in_arm_203910.html>	(09.12.2013)	
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çüde örgütsel esnekliğine borçludur. KEİ, mevcut 12 üyesi ile birbirinden son 
derece farklı ekonomik ve siyasi yapıdaki ülkenin bir araya gelebildiği nadir 
örgütlenmelerden biridir. Uluslararası ilişkilerde sonuç odaklı bakış açısı yerine 
süreçsel bir yaklaşımın faydaları göz önüne alındığında KEİ’nin en azından Ka-
radeniz bölgeselleşmesine yönelik bir algı ve kamuoyu yaratılmasında başarılı 
olduğunu söyleyebiliriz. 

KEİ’ye üye ülkelerin coğrafi olarak Karadeniz bölgesi dışına yayılmış olması18 ör-
gütün bölgeselleşmeyi destekleyen pozisyonunu daraltmaktadır. Bununla bir-
likte Karadeniz çevre yolu gibi uygulamada pratikliği ve işlevselliği yüksek olacak 
projelerin yapılıyor olması bu coğrafi dağılımı avantaja dönüştürebilecek nitelik-
tedir. Karadeniz coğrafyasında çekirdek bir örgütlenme, esasında Karadenizlilik 
temasını daha çok besleyecek bir girişim olacaktır. Bununla birlikte KEİ’nin son 
20 yılda kaydettiği yol, bu tarz bir örgütlenmenin ne kadar etkin olabileceğini 
sorgulatır. KEİ içinde AB modelinde olduğu gibi çok vitesli politika alanlarının 
yaratılması hem örgütün işlevselliğini arttırır hem de bölgesel örgütlenmeyi hız-
landırır. 

Gelinen noktada KEİ, Karadeniz bölgeselleşmesini 1990’ların başından beri aşa-
ma aşama geliştirmiş bir örgüt olarak varlığını korumaktadır. Üye ülkelerin Ka-
radeniz bölgeselleşmesini geliştirme yolunda atacakları adımlar için uygun bir 
platformdur. Uluslararası politikanın seyri ve üye devletlerin tercihlerine göre 
Karadeniz bölgesi daha belirgin bir şekilde gündeme gelme potansiyeline sa-
hiptir ve bundan dolayı da Karadeniz bölgeselleşmesi, KEİ’nin katkılarıyla geliş-
meye devam etmektedir.
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TOWARDS CORRUPTION AND CORRUPTION 
PRACTICE: DOUBLE STANDARDS OR COGNITIVE 
DISSONANCE?

Corruption counteraction requires definite and consistent ideas about the 
essence and forms of corrupt behaviour. In other words, in the course of 
development and implementation of a national anticorruption policy, it is 
important to consider existing standards or stereotypes in the understanding 
of corruption. In the public opinion, corruption may take various forms; and a 
model described in an anticorruption law is not always acceptable for people. 
Moreover, there are types of actions that look like corruption but are not 
corruption from a legal perspective; conversely, circumstances that may not 
look corrupt at first sight are corruption under the law. It is very important to 
determine how respondents understand corruption and how they distinguish 
its various forms in specific everyday situations. Opinions about the extent of 
corruption in a specific sphere are shaped not only by the understanding of 
corruption but also by corruption experience of the respondents.

Keywords: Corruption, double standards, Ukraine

Introduction

Corruption counteraction requires definite and consistent ideas about the 
essence and forms of corrupt behaviour. In other words, in the course of 
development and implementation of a national anticorruption policy, it is 
important to consider existing standards or stereotypes in the understanding 
of corruption. People rely on such standards in their assessments of various 
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dimensions of corruption, which, sometimes, differ from a legislative vision of 
the essence and forms of corruption entirely. In the countries where the process 
of implementation of the international anticorruption conventions containing 
fundamental or model descriptions of elements of corruption crimes has not 
been completed, the picture is even more complicated. For instance, prior to 
June 2009 (the first attempt to pass “the anticorruption package”), only an 
insignificant number of administrative offences was classified as corruption 
under the Ukrainian law. At the same time, various types of actions were 
regarded as corruption both by the public and by politicians. 

From a legal standpoint, there is presumed knowledge of the law. In other 
words, for the purposes of law enforcement, it is presumed that every citizen 
is aware of the types of actions that are considered corruption crimes or 
administrative corruption offences in a given society. However, social reality 
considerably deviates from the regulatory model of the anticorruption laws. 
Besides, the problem in this case is much more complex than a mere knowledge 
of respective legal provisions.

In the public opinion, corruption may take various forms; and a model described 
in an anticorruption law is not always acceptable for people. Moreover, there 
are types of actions that look like corruption but are not corruption from a legal 
perspective; conversely, circumstances that may not look corrupt at first sight 
are corruption under the law. It is very important to determine how respondents 
understand corruption and how they distinguish its various forms in specific 
everyday situations. From a socio cultural perspective, perceived assessments of 
corruption depend on the public conceptions of corruption. 

Patterns of Understanding of Corruption as a Social Phenomenon 

The analysis, specifically, understanding of corruption as a certain type of social 
phenomena and understanding of particular types of corrupt actions.

The first perspective sought to collect the data on the most common public 
stereotypes forming the grounds for decision-making in specific and true-life 
situations that reveal general outlines of the corruption understanding. In-
depth interviews were used at this stage. The method allows obtaining accurate 
information on the internal mechanisms of shaping of opinions and perceptions 
that are associated with the essence of corruption phenomenon. Given that the 
interviews were conducted with representatives of different social and professional 
groups, an interpretation of the findings allows indentifying a number of principal 
features in the understanding of corruption in the Ukrainian society. 

Shaping of corruption understanding primarily depends on a number of mass 
mind frames that set stereotype interpretations of corruption and its prevalence 
that are the most common in the Ukrainian society. The following stereotypes 
deserve a special attention.

1. Personification of corruption 

This trend is evident in the association of corruption in a particular sphere with 
specific notorious persons (for instance, Pavlo Lazarenko, Leonid Kuchma etc.), 
or with a construct (for instance, members of parliament, politicians, judges, the 
government etc.) The underlying basis for this frame is a concept that corruption 
is a result of corrupt human nature. Respectively, all efforts to counter corruption 
become explicitly personalized, i.e. “we should confront specific individuals 
instead of the system or its institutes.”

“Corruption reigns only at the top, it is where the big money is, and those things that 
are going on at the level of “ordinary people” are just an attempt to simplify life.” (О., 
female, 29 years of age, entrepreneur).

“The first thing that comes to mind is a civil servant receiving an envelope with cash in 
his office.” (К., male, 25 years of age, graduate degree, human resources manager)

However, most often this stereotype shows in the assessments of actions of 
specific individuals, in particular, at the top government level that appear in the 
political discourse. 

2. Corruption implies low quality public services and low efficiency of 
operations of public institutions in general. 

This approach is evident in the tendency to explain poor quality services, 
rude attitude of public officials and negligent performance of office duties 
by corruption. This stereotype is also politically sensitive. Taking into account 
that the in-depth interviews were held over a relatively long period of time 
that coincided with the establishment of the new power, this correlation was 
particularly evident. The respondents often used explanations that were 
founded on the key statements of the new government about “flaws in the 
system,” “legacy of the previous regime” etc. 

“… First of all, these are public officials, bribes, when you come to a hospital and 
have to give a chocolate bar on every occasion to do something; it’s collection of 
money in schools and kindergartens for something they are in need of; putting 10-
20 UAH between pages when you need to get a certificate, … when under the law 
it takes two weeks and it took me four months to get it…. It’s already a system.” (N., 
female, 30 years of age, works a secretary) 

“…corruption in Ukraine is a system, it’s a general rule in contacts with public 
officials.” (K., 47 years of age, private entrepreneur, graduate degree, married)

“Negligent performance of official duties is a common thing in this country. It used 
to be different before they brought it in. They are used to do it this way.” (G., female, 
43 years of age, married, a faculty member)
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“Such actions are always corruption and there are no exceptions because they 
(various big and petty public officials make a profit on us and do not care, if these 
100 UAH could be all one has and one has to give them away like that only so they 
do their job!!!” (V., 31 years of age, a schoolteacher)

3. Double standards in the interpretation of corruption 

The analysis of the transcripts of the in-depth interviews suggests the following 
trend in the understanding of corruption. On the one hand, corruption is 
denounced and seen as a negative practice; on the other hand, there are infinite 
excuses for it. This trend is quite common. In most cases, corrupt practices are 
justified by conventions: “it’s conventional in the society,” “everybody’s doing 
it” and “it does not harm anyone” are commonly used phrases to explain own 
actions, although corrupt actions of others are classified as crimes. 

Apart from this purely subjective approach, there are objective reasons for 
corruption being mentioned as well. They also rely on a perception that, on the 
one hand, corruption is a socially dangerous and criminal practice but, at the 
same time, it is an integral part of life, a habit of forced use of corruption means 
caused by social economic factors. One of the respondents has aptly pointed 
out the following: 

“…So, on the one hand, corruption is believed to be socially inacceptable, it is 
denounced by the mass media, curbing of corruption is an ever-present element 
of election campaigns of nearly every single political force. On the other hand, 
corruption has become an integral element of life of average Ukrainians. Many of us 
attempt to bribe even when nobody’s asking for it.” 

“…public officials (physicians, MPs, traffic police and police officers etc.) should live 
on their salary, and when they receive any other income (in addition to bonuses, 
premiums etc.) or, the more so, receive it in order to render a service by abusing their 
office, it’s always a crime. From a legal point of view. However, there is a moral aspect 
as well. In addition, everyone understands that civil servants cannot survive on their 
salary. Therefore, from a moral prospective, I close my eyes to such “aid” to a traffic 
police officer to speed up issuing of papers, a physician to prescribe medications 
that will help. I understand, they are all human beings and their children need food. 
However, there’s a limit to everything, and a multimillion bribe for a land lot owned 
by the state or for the discharge of a criminal is not justifiable by any morals.” (І., 
female of retirement age, a working English teacher).

Justification of corruption in specific circumstances that has acquired 
features of a firmly instilled social stereotype is the key characteristic of 
double standards in the understanding of corruption. The following excuses for 
corruption stated by respondents are worth mentioning: 

А. Corruption is a part of the national tradition:

Corruption might be a national tradition, it’s a typical trait of our people.”(О., male, 
an employee of a construction firm)

B. Actions viewed as corruption are in fact a gesture of gratitude or help:

“In this country, corruption in majority of cases is only a gesture of gratitude or 
rendering assistance needed and not a wrongful behaviour” (О., female, , 67 years 
of age, retired); 

“…probably nepotism is not corruption really. Maybe assisting in settling some 
problems, even a promotion or a title, if needed, these actions are not corruption. 
It’s more of a mutual help.”(Female, 43 years of age, married, a faculty member)

“…there’s gratitude. When one person helps another one to deal with problems, 
these are just human relations.””If it is not systematic, it’s not corruption.” (Р., female, 
40 years of age, a housewife)

C. Corruption is a habit: 

“We encourage corruption ourselves. I want my child to go to this kindergarten, and 
not that one, this one, which is close to my house. I can afford it and I pay, and she 
goes to the kindergarten I want. We are used to the fact that we have to “give” if we 
want to get what we want. We profess that those who do not “give” don’t get.” (О., 
29 years of age, entrepreneur);

“Corruption has already become a habit and it’s a common thing that we do not 
view it as something illegal. Indeed, one may thank a physician, for instance, but 
why? It’s his immediate duty to provide care to me and to my child … we bring 
money everywhere, and it is subconscious, as a rule.” (О., female, 29 years of age, 
private business)

D. Corruption is a result of low wages and poor remuneration of the civil 
servants and public sector employees, therefore, corruption deals should 
not be condemned: 

“… for instance, when one gives money to a physician to perform a surgery well, 
to buy good medications, to assign a nurse to attend, it’s not corruption. Clearly, 
from a moral perspective it does not seem right, however, the reality is that this the 
physician who with millions of other employees in this country who do not even live 
but survive, who is downgraded to a rank of a destitute, is not thinking about the 
surgery because he is concerned with meeting his ends.”(С., male, a farm manager); 

“In some instances, corruption could be viewed as a gratuity for the work performed; 
it could take a monetary form (a small amount of money, 5-10 UAH) or a form of a 
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box of chocolates. Therefore, this should not be seen as bribery as opposed to getting 
a land lot for 10 000 UAH. In my opinion, I can give a chocolate bar to a nurse (not 
more) for getting me on a drip because I understand that she receives 800 UAH and 
she cannot afford chocolates, because she has to spend on more important things 
(in most cases it’s just enough to pay utility bills.) (An engineer, male, 45 years of 
age)

The studies on the gender-related justification of corruption suggest that there 
are gender-based discrepancies in the preferred explanations of corruption. 
Men are more direct in classifying such actions as corruption; they justify 
corrupt actions both on the part of public officials and on the part of those 
who offer bribes less frequently. Women, as a rule, tend to justify bribery of 
public officials by a sincere desire to repay for a favour and corrupt actions of 
public officials by unfairly low salaries and a need to “feed the family.” 

This said, there is a rather large group of the respondents who do not accept 
corruption at all and do not look for or find any justifications for corrupt 
actions. “….they do their job, they get salary for it.”(N., female, 30 years of age, 
married, works as a secretary in a private firm); 

“... All this is corruption, even small tips, gifts etc. It starts small and turns into 
something very big.” (G., 43 years of age, married, a faculty member); 

“Abusing your office, blackmailing, collecting compromising evidence about 
people they are going to extort money from, intimidation, threats etc.” (І., female of 
retirement age, a working teacher of English) 

“… Some corruption acts have merged into our lives as something usual and are 
not perceived as crimes …. But still, it’s corruption!...” (K., 47 years of age, a private 
entrepreneur, graduate degree, married); 

“Generally speaking, corruption is relations between an individual who needs 
something and another individual who can assist in this matter, but the problem 
is that often this individual has a right to get the same results on legal grounds. So, 
corruption is relations between one party that has a claim on something or possibly 
wants something and another party, a civil servant as a rule, who extorts a bribe for 
simply doing his job, or creates a situation when it’s simply impossible to settle even 
an trivial matter.”(С., male, a farm manager in the Mykolayiv Region) 

Accordingly, the survey suggests that there is a controversial mixture of 
discontent with corruption and its denunciation and a tendency to justify 
its use in certain everyday circumstances, i.e. it reveals double standards in 
the understanding of corruption prevailing in the mass mind. 

4. Situational definition of corruption

In the public view, corruption is, most often, associated with certain corrupt 
circumstances or corruption experienced by respondents or their relatives or 
friends. The analysis of the findings of the in-depth interviews also suggests that 
there is a clear public stereotype to classify some cases as corruption, on the 
one hand, and as a voluntary payment for some privileges or a conventional 
legitimate gratitude, on the other hand. In particular, in order to find a more 
specific definition to the public understanding of corruption, the respondents 
were offered to answer the question “Are these actions always corruption? 
Would they possibly stop being corruption under some circumstances?” 

The responses to these questions confirmed the presence of the above 
stereotype. Moreover, we have uncovered that this stereotype is sometimes 
combined with various mindsets (frames) used to explain a situation, including 
the following:

І. It is corruption only when public officials intentionally create particular 
circumstances or otherwise extort a bribe or another form of illegal benefit. 
If a public official acts legally or is neutral, then giving him/her certain 
benefits is not corruption but rather a sincere gesture of gratitude. 

“It is corruption only when an official seeks to receive a bribe, seeks to achieve this 
goal by any means, and when an applicant is willing, from the bottom of the heart, 
to thank someone who has helped him/her in dealing with an issue, in this case, 
such actions are not corruption, they are sincere, they are a gesture of gratitude for 
the actions that has been already taken…” (L., female of retirement age, a working 
teacher of English); 

“Some situations are not corruption …because they (public officials) act legally and 
then people reward them as a gesture of gratitude. But only when this reward is not 
a condition of the actions).” (A private entrepreneur, male, 30 years of age, degree 
in economics);

“Instances when I, for instance, decide to pay back a physician for medical care are 
not corruption as opposed to a situation when money are literally being pulled off 
from me.” (Female, 55 years of age, a support staff member)

ІІ. Classification of actions as corruption depends on the amount of the 
bribe and the nature of the issue settled in the result of a corruption deal: 

“We should not, probably, always blame those who take bribes, because 
there are different amounts involved and different forms. Not everybody in 
our country receives sufficient salaries and we all want to live better, without 
thinking whether it is a crime or not, because we all have families we have to 
provide for.” (Male, 40 years of age, technical profession, publicly owned company)



545544

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

However, there’s a limit to everything, and a multimillion bribe for a land lot owned 
by the state or for the discharge of a criminal is not justifiable by any standards.” (І., 
female of retirement age, a working teacher of English).

In other words, there is a division into “large-scale corruption” and 
“everyday corruption” commonly accepted in the contemporary studies on 
corruption. In the general public opinion, a similar division is an established 
stereotype that is becoming one of the most common motives to justify 
corruption. The findings of the in-depth interviews also point to another quite 
common idea that “corruption is somewhere else, in the upper circles of power, 
and things happening with average people are not corruption.” In these cases, the 
arguments put forward to justify own attitude involve a variety of circumstances. 
In particular, linking corruption to the size of an illegitimate benefit is a quite 
important aspect, considering possible perspectives of legislative regulation 
of liability for corruption. Respondents point out that the amount of money 
involved in corrupt transactions is important. 

ІІІ. A case when an individual who has means to pay a public official to 
obtain certain benefits or to simplify a procedure does so is not viewed as 
corruption.

“In some circumstances, in contacts with the government, if I can afford to spend 
a certain amount of money to bribe and it would simplify the process of decision-
making or would bring me advantages, it is not corruption.”

This case is the most striking example of the functional attitude to corruption 
of some citizens. 

To conclude, citizens, as a rule, classify as corruption only those actions of public 
officials that involve extortion or intentional creation of conditions to incite a 
corrupt payment. The generally accepted definition of corruption also depends on 
the amount of corrupt payment and the nature of the issue to be settled, as well as 
the personality of the inducer and the outcomes of the deal. Cases where corruption 
benefits the individual who bribes a public official, the amount of bribery is not 
large and the nature of the issue involved does not substantially affect the interests 
of the public or an individual should not be viewed as corruption.

5. Forced nature of corruption

This stereotype perception of corruption is similar to the above-mentioned 
rationalized approach to the corruption understanding. However, this approach 
justifies not the mere fact of widespread corruption but rather the reasons 
why people engage in corruption deals. In other words, people are placed in 
circumstances when it becomes very difficult if not impossible to get a required 
service or result: 

“corruption is any actions aiming at illegitimate enrichment (even when it implies 
a small amount, such as 100 UAH) by, so to say, “fleecing poor citizens,” who, for 
instance, need to have an urgent surgery done, and a surgeon refuses to do it 
alluding to a lack of equipment or medications, and he delays the time of surgery 
while this could be dangerous for our health, therefore we, basically, have to act … 
“you give money and they find everything.“ (Female, 55 years of age, a technical 
support staff member); 

“I got a job, I pay for this, but I receive an opportunity to ‘earn my crust.’ I wish 
corruption were only in one company, but it has penetrated into all spheres of 
our life. Therefore, there is nothing to choose from, pay if you want to get a job!...” 
(Female, 29 years of age, an entrepreneur)

Therefore, corruption is everywhere. Moreover, there are excuses not only for 
own approaches, there are excuses for the attitude of those who extort. Most 
often, the arguments involved include statements about low salaries and poor 
care on the part of the state. In this interpretation, corruption is viewed as a 
mutual assistance to “a person like me who needs to feed the family.” 

In this case, the state (the government) is most often to blame because it pays 
public officials so little. It suggests an inclination to shift responsibly for 
corruption on an “abstract entity” instead of specific parties to a corruption 
deal. Here, we may talk about stereotype shifting of responsibility for corrupt 
practices. 

In short, corruption is perceived as an illegal act, although of a constrained 
nature, because there is a system in place in the society that forces people to 
engage in corrupt transactions. In this respect, there is an old saying in Ukraine 
“wheels don’t run without oil.” Besides, the state is to blame; it has not ensured 
proper operations of public institutions and a reasonable salary level for civil 
servants and public sector employees.

6. Stereotype labeling of certain spheres 

In the analysis of the survey and in-depth interview findings, we have uncovered 
a clear trend to stereotypically label certain sectors and settings that 
persistently are associated with corruption in the opinion of the general public. 
The institutions affected include educational and medical settings, courts, law 
enforcement and self-government bodies of various levels. It is worth noting, 
that these stigmas create an impression of pervasive and extensive corruption 
in the society in general and distort the real picture. 

In conclusion, we would like to summarize the key traits in the understanding of 
corruption in the mass mind of Ukrainians:
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-  personification of corruption;
-  attribution of the poor quality of services and low efficiency of public officials 

and public bodies to corruption 
-  double standards in the understanding of corruption: denouncing 

corruption, on the one hand, and condoning it, on the other hand
-  situational definition of corruption: some actions are classified as corruption 

subject to specific life circumstances. It suggests high tolerance and a 
functional attitude to corruption on the part of the general public 

-  forced nature of corruption: corruption prevails because the state places 
both officials and citizens in situation where corruption is “a means of 
survival” for both of them

-  stereotype labeling of certain sectors resulting in a distortion of the real 
corruption picture in the country in general.

Socio Cultural Factors Affecting the Understanding and Perception of 
Corruption

The attitude to corruption is always controversial and has an emotional 
overtone. Besides, as any other society, Ukraine has established traditional 
frames in perception of certain actions or cases that are being actively promoted 
by the mass media and, with time, gradually acquire characteristics of legitimate 
practices in the public opinion. Common public stereotypes in perception of 
corruption and corrupt actions have socio cultural peculiarities and are a 
result of the poor awareness and a lack of understanding of corruption by the 
population. 

In order to identify the socio cultural factors affecting the public understanding 
and perception of corruption, we have examined sources of information on 
corruption that are used by the public as well as familiarity of the public with the 
most significant anticorruption events in the society (in particular, the adoption 
of the new anticorruption legislation). We have also conducted a comparative 
analysis of the assessments of the situation in the context of corruption and the 
attitude to corruption of people who have and have not had corruption-related 
experience over the past 12 months. 

According to the respondents, firsthand experience (69%) and accounts of 
family members, friends and acquaintances etc. (60%) are the primary 
source of information on the levels of corruption in the society for majority 
of people. The mass media remain the most popular source of information 
for twenty eight percent of the interviewed and are very popular among the 
businesspeople (41%). Overall, a quite large share of the public is not interested 
in the topic of corruption at all (26%) and eight percent ignore any information 
of that sort all together. Only seven percent of the respondents look for such 
information on their own initiative. In short, personal experience and accounts 
of family and friends are the major sources of information on corruption for the 
public; for less than a third of the public and nearly a half of the businesspeople 

the main source of information on corruption is the mass media. For a third part 
of the public (34%), the topic of corruption is of no interest at all and only seven 
percent are interested in this subject matter.

To assess the level of public awareness about anticorruption efforts, we have 
included questions on the most recent important event in this field, i.e. the 
adoption of the new anticorruption legislation and repeated postponing of its 
coming into force, into the questionnaire.

Of those who are interested in the topic of corruption and independently 
look for information on this matter, a quite large number of responses (30%) 
fall into the category “I have never heard of the bill till now.”

The levels of awareness of different categories of population (in particular, 
average citizens, businesspeople and civil servants) were studied separately. 
Only seven percent of the businesspeople know about it. Among the civil 
servants, fifty-one percent know about this fact in general, twenty-nine percent 
know about it in detail and sixteen percent have never heard of it. For forty-
seven percent, firsthand knowledge of the law is the primary ground to develop 
a personal opinion. Twenty six percent of the businesspeople rely on the 
assessments of colleagues and friends. On average, only fourteen percent are 
interested in expert opinions. Majority of the interviewed, both among citizens, 
businesspeople and civil servants, cannot evaluate the above-mentioned bills 
due to a lack of information. Businesspeople approve of the new legislation the 
most (23%) compared to sixteen percent of members of the public and thirteen 
percent of the civil servants. 

In respect of the postponement of the coming into force of the new legislation, 
there is a somewhat different number of those who know about it in detail. 
Thirty one percent of the civil servants compared to six percent of citizens and a 
slightly higher number of businesspeople (14%) are well aware of the fact that, 
in June 2009, the Parliament passed a package of laws to curb corruption and, 
in March 2010, it postponed its coming in to effect until January 1, 2011. This 
said, majority of the respondents among the public, businesspeople and civil 
servants have never heard of it or know about it in general terms. 

The level of public awareness about the adoption of the anticorruption law 
and postponement of its coming into force suggests that citizens are not very 
familiar with the anticorruption efforts. Even in the group affected by these laws 
the most (civil servants), twenty percent did not know about their adoption. 
The legislation was primarily assessed based on external factors and, as a rule, 
not expert opinions because only fourteen percent are interested in expert 
opinions. Forty-seven percent of the civil servants develop their opinions on a 
piece of legislation by studying it firsthand. A lack of reliable information in this 
field is the biggest problem, because majority of the interviewed were not able 
to assess these laws due to a lack of information about them. 
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1

*	 Anadolu	University,	FEAS,	Turkey.

In the absence of information, socio cultural stereotypes in the understanding 
of corruption become the most important factors of perceived corruption 
and its growth. They significantly affect opinions of the general public and 
professional groups on the extent, scale and prevalence of corruption in the 
Ukrainian society. 

To a great extent, public perceptions of the extent of corruption in a particular 
sphere are shaped by the understanding of corruption. Moreover, there is a 
general stereotype trend to label certain spheres and institutions as corrupt. In 
other words, for this group of population, the words corruption and education 
are virtually synonyms. 

However, as the survey suggests, opinions about the extent of corruption in 
a specific sphere are shaped not only by the understanding of corruption 
but also by corruption experience of the respondents. In this context, we 
refer to two aspects in the perceptions of the corruption extent in a specific 
group by different social groups. The first group refers to available corruption 
experience (experience in corruption transactions in a specific field or 
institution); the second group refers to subjective labeling of a specific field 
that relies on the general ideas, the media effect and prevailing stereotypes that 
shape perceptions of corruption of a specific sector.

In order to compare the impact of subjective labeling and corruption experience 
on the perceptions of corruption, we selected sectors that are widely believed 
to be the most corrupt in terms of frequency of corruption transactions. In 
other words, corruption experience of the public in contacts with respective 
institutions representing certain spheres was the main criterion for the selection 
of sectors for a comparative analysis of corruption prevalence. Perceived 
corruption in a specific sector depends on the above-mentioned factors, more 
specifically, awareness, personal experience and stereotypes prevailing in the 
society. This said, the evaluation of corruption levels in a particular field based on 
personal experience differs from the assessments of corruption levels based on 
subjective assessments in the absence of corruption experience. In other words, 
assessments of corruption in particular sectors of life and public institutions 
depend on the presence or absence of corruption experience. 

To conduct the comparative analysis, we selected four public sectors and 
authorities subject to their perceived corruption levels, specifically, sectors with 
high corruption levels; sectors with corruption levels above average; sectors 
with moderate corruption levels; and sectors with low levels of corruption. 

( *The research conducted by Institute of Applied Humanitarian Research 2008-
2010, Ukraine)

Asst. Prof. Dr. Cumhur DÜLGER* 

WHAT IS THE CONCEPT OF POLICY ORIENTED 
CAPITAL APPROACH? EVULATION OF CONCEPT 
OF POLCIY ORIENTED CAPITAL APPROACH FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BLACK SEA 
REGION

The concept of sustainable development mainly depends on the balance 
between human being and nature. Sustainable development without depleting 
the natural resources available can be defined as meeting the needs of future 
generations. In addition, sustainable development has the deepest meaning 
such as social, environmental, economic, and cultural aspects of a concept. 
Therefore, policy-oriented capital approach can describe that today’s current 
needs are met without harming future generations. The most important feature 
of the concept of policy-oriented capital approach is compatible with national 
planning policies and improving the quality. Policy-oriented capital approach 
contributors to economic growth in a sustainable way, and all activities are 
evaluated in terms of contribution to the quality of human life. Moreover, 
policy-oriented capital approach management is a kind of mixing of technical 
knowledge and values. In this paper, the concept of policy-oriented capital 
approach evaluates in terms of the sustainable development in the Black Sea 
Region and public spending can be largely explained by the quality of policy-
oriented capital approach. Purpose of the paper is evaluation of concept of 
policy oriented capital approach for sustainable development in the Black Sea 
Region. 

Keywords: Regional development, planning, sustainable development, attending 
to making decision progress, policy-oriented capital approach
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Introduction

According to Ninth Development Plan was prepared with the vision of “Turkey, 
a country of information society, growing in stability, sharing more equitably, 
globally competitive and fully completed her coherence with the European 
Union” as well as within the framework of the Long Term Strategy (2001-2023). 
Within the framework of the changing economic and social conditions in the 
world and in Turkey regional development and sustainable development and 
plans have become a much more important instrument than they were in 
the past and due to these conditions, redesigning of those plans has become 
inevitable. In this context, fiscal planning concept based on formulating each 
area in detail to a strategic approach, which increases predictability, puts 
forth the institutional and structural regulations that would allow for a more 
efficient functioning of the market, prioritizes problems, and focuses on basic 
goals and priorities while considering macro balances within the framework of 
the determined development vision and transparent society, is being realized 
as a result of the redefinition of the role of the state in the economy. With this 
new understanding, an effective monitoring and evaluation mechanism was 
included in the fiscal planning in order to ensure efficiency and transparency in 
the implementation as well as set up a basis for accountability within the process 
of realizing the envisaged strategic goals and priorities.( Ninth Development 
Plan, 2006) Moreover, Turkey has a strong framework for development that 
makes a real and measurable difference in the lives of people, in that it also 
gives for significant reductions in regional development and increasing level 
of sustainable development in the progress of European Union. By pursuing 
this global framework, Turkey is going to be continued to toward sustainable 
and equitable development for all, while successfully acceding to the European 
Union. In this progress, Turkey has to get a regional development plan and 
rule is well on the way to meet and even exceed the goals for reduction 
inter-regional inequality. Yet, behind all of them, public administration goals 
and new approach to find solution on inter-regional inequality like policy 
oriented capital approach are key points into national planning, program 
implementation and reform efforts and reaching the economic and social 
goals. Finally, this paper discusses evaluation of concept of policy oriented 
capital approach for sustainable development in the Black Sea Region. 1 

1. Terms for Public Administration, Sustainable Development and Policy 
Oriented Capital Approach

Citizens/clients: Individuals and households are simultaneously citizens 
and clients of services -e.g. healthcare, education, and electricity-2 

1	 Dülger,	 Cumhur,	 (2012),	 “Good	 Governance	 and	 Its	 Effects	 of	 Fiscal	 Plans	 and	 Rules	 on	 Public	
Administration	and	Transparency:	The	Case	of	Turkey”-unpublished	paper-,	Good	Governance	 in	Local	
Self-Government:	 European	 and	National	Trends	Conference,	October	 12-13,	 2012,	 Šiauliai	University,	
Šiauliai,	Lithuania

2	 Brown,	Taylor,	Hughes	Claire,	Midgley	Tim	(2008),	“Developing	Capacities	for	Accountability	and	Voice”,	
UNDP,	Sofia,	Bulgaria,p.5

Politicians/policymakers: Politicians are elected or unelected officials, who 
regulate, legislate and tax, while policy makers implement and enforce these 
rules of the game.3

Accountability: the capacity and will of those who set and, crucially, implement 
a society’s rules – including the executive at different levels and public officials 
– to respond to citizens’ demands. Answerability and enforceability are critical 
dimensions of substantive accountability and real accountability implies some 
form of sanction – be it through the ballot box, legal processes, institutional 
oversight bodies, or media exposure.4

Monitoring: Monitoring is defined that as the systematic and continuous 
collecting, analyzing and using of information for the purpose of management and 
decision-making. The purpose of monitoring is to achieve efficient and effective 
performance of an operation. Monitoring systems should therefore provide 
information to the right people at the right time to help them make informed 
decisions. Monitoring must highlight the strengths and weaknesses in project 
implementation, enabling managers to deal with problems, finding solutions 
and adapt to changing circumstances in order to improve project performance.5 

Monitoring provides information on project progress, gathered through 
a number of resources, e.g. the Financing Agreement or Proposal; a sector 
programme, region or country agreement, Activity Schedule, reporting 
documentation and most importantly, by visiting the project in the field. The 
status of a project can be only assessed following interviews with all parties 
involved in a project, including the beneficiaries.6

Results Based Monitoring (RBM): RBM forms part of the self-evaluation of a 
project/programme. It is designed to help keep the results in view at all times and 
to steer the project/programme accordingly. Results-based monitoring takes in 
the whole results chain, from inputs, via activities and outputs through to the 
outcomes and impacts; it represents another facet of an already established 
monitoring procedure. The distinctive feature is that this kind of monitoring 
focuses not only on what has been done, but attempts to identify the changes 
generated by what has been done.7

According to UN, RBM can mean different things to different people and 
organizations. A simple explanation is that RBM is a broad management strategy 
aimed at changing the way institutions operate, by improving performance, 
programmatic focus and delivery. It reflects the way an organization applies 

3	 Brown,	Taylor,	Hughes	Claire,	Midgley	Tim	(2008)	,p.5
4	 O’Neil,	T.,	Foresti,	M.	and	Hudson,	A.	,(2007),	“Evaluation	of	Citizens'	Voice	and	Accountability:	Review	

of	the	Literature	and	Donor	Approaches”
5	 European	Commission	Europe	Aid	Co-operation	Office,	(2008),	p.12
6	 European	Commission	Europe	Aid	Co-operation	Office,	(2008),	p.12
7	 Deutsche	Gesellschaft	 für	Technische	Zusammenarbeit	 (GTZ)	GmbH,	 (2004),”Results-based	Monitoring	

Guidelines	for	Technical	Cooperation	Projects	and	Programmes”,p.	7
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processes and resources to undertake interventions to achieve commonly 
agreed results. Moreover, RBM is a participatory and team-based approach to 
programme planning and focuses on achieving defined and measurable results 
and impacts. It is designed to improve programme delivery and strengthen 
management effectiveness, efficiency and accountability. RBM helps moving 
the focus of programming, managing and decision-making from inputs and 
processes to the objectives to be met. In programming phase it ensures that there 
is a necessary and sufficient sum of interventions to achieve an expected result.8 

 
RBM helps moving the focus of programming, managing and decision-making 
from inputs and processes to the objectives to be met. In programming 
phase it ensures that there is a necessary and sufficient sum of interventions 
to achieve an expected result. During the implementation phase the RBM 
approach helps to ensure and monitor that all available financial, human 
and institutional resources continue to support the intended results.9 

Sustainable Development: There are many definitions of sustainable 
development, 

Sustainable development according to World Bank, development meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs.10

Sustainable development according to European Union, sustainable 
development stands for meeting the needs of present generations without 
jeopardizing the ability of futures generations to meet their own needs – in 
other words, a better quality of life for everyone, now and for generations to 
come. It offers a vision of progress that integrates immediate and longer-
term objectives, local and global action, and regards social, economic and 
environmental issues as inseparable and interdependent components of 
human progress. Sustainable development will not be brought about by 
policies only: it must be taken up by society at large as a principle guiding the 
many choices each citizen makes every day, as well as the big political and 
economic decisions that have. This requires profound changes in thinking, in 
economic and social structures and in consumption and production patterns.11 

Sustainable development according to the International Institute for Sustainable 
Development, sustainable development is development that meets the needs 
of the present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs. It contains within it two key concepts:12

8	 UNESCO,	 “Results-Based	 Programming,	 Management	 and	 Monitoring	 (RBM),	 UNESCO	 Guiding	
Principles”	(2008),	p.	6

9	 UNESCO,	p.	6
10	 http://ec.europa.eu/environment/eussd/,	(cited	on	27.11.2012)
11	 http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html,	(	cited	on	27.11.2012)
12	 http://www.iisd.org/sd/,	(	cited	on	27.11.2012)

-  the concept of needs, in particular the essential needs of the world’s poor, to 
which overriding priority should be given; and

-  the idea of limitations imposed by the state of technology and social 
organization on the environment’s ability to meet present and future needs.

The term of sustainable means that a kind of progress to “ending” or “lasting” 
then sustainable development is development that lasts. Hence, sustainable 
development as developments that may continue for a long term, or at least 
considered by long term policy. In addition, for sustainable development, 
economic literature it is usual to define sustainable developments as 
developments where the level of welfare, or living standards per capita broadly 
defined, are not decreasing over time. 13

2. Policy Oriented Approach (POA) and The Concept of Policy Oriented 
Approach : 

POA is simply based on monitoring. As it is mentioned before that the primary 
goal of monitoring is to indicate whether the combined effects of all the policies-
public- influencing all services to be heading in the right direction i.e., toward 
both an absolute improvement for people and a narrowing of the avoidable 
gaps. Monitoring should provide an overview of a general situation and raise 
questions for further investigation, but generally will not explain the causes of 
widening, stagnant. Monitoring and explanatory research complement each 
other.14 Moreover, Monitoring is defined as the systematic and continuous 
collecting, analysing and using of information for the purpose of management 
and decision-making. The purpose of monitoring is to achieve efficient and 
effective performance of an operation. Monitoring systems should therefore 
provide information to the right people at the right time to help them make 
informed decisions. Monitoring must highlight the strengths and weaknesses 
in project implementation, enabling managers to deal with problems, finding 
solutions and adapt to changing circumstances in order to improve project 
performance. Monitoring provides information on project progress, gathered 
through a number of resources, e.g. the Financing Agreement or Proposal; a 
sector programme or country agreement.15

Monitoring should focus on collecting and analysing information on,16 

 
- Physical progress (input provision, activities undertaken and results 

delivered) and the quality of process (i.e. stakeholder participation and local 
capacity building);

13	 Moe	Thorvald,	“The	Norwegian	Model	of	Sustainable	Development.	A	Policy	Oriented	Capital	Framework	
for	Measurement	and	Policies”,	p.8

14	 Braveman	Paula,	“Monitoring	Equity	in	Health:	A	Policy-Oriented	Approach	in	Low-	and	Middle-Income	
Countries”,	World	Health	Organization	(W.H.O.)	Division	of	Analysis,	Research,	and	Assessment,	p.12

15	 European	 Commission	 Europe	 Aid	 Co-operation	 Office,	 (2008),	 “Handbook	 for	 Results-Oriented	
Monitoring	of	EC	External	Assistance	(projects	and	programmes)”,	p.12

16	 European	Commission	Europe	Aid	Co-operation	Office,	(2008),	p.12
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- Financial progress (budget and expenditure)
- Preliminary response by target groups to project activities (i.e. use of services 

or facilities and changes in knowledge, attitudes or practices)
- Reasons for any unexpected or adverse response by target groups, and what 

remedial action can be taken.

2.1. Policy Oriented Approach (POA- The Monitoring Process):17 

General requirements of a policy-oriented monitoring process18

1. Relevance to policy: The information should be useful to guide short- and medium- as well 
as long-term actions.

2. Reliability: The data to be used must be of sufficient quality to be a reliable basis for guiding 
policy; absence of bias will often be more important than precision.

3. Simplicity: The techniques required for both data collection and analysis must be feasible for 
the local personnel who will perform these functions in an ongoing fashion.

4. Affordability: The resources needed for all requisite activities (data collection, quality 
control, analysis, presentation must be within reach during the time period under consideration.

5. Sustainability: It must be possible not only to carry out the effort as a one-time investigation, 
but to sustain the entire process on a routine basis over time.

6. Timeliness: If the time lag to produce the information is too long, a given approach that might 
eventually yield useful information may not be suitable for policy-oriented monitoring, at least 
with respect to short- or medium-term policy questions.

17	 European	Commission	Europe	Aid	Co-operation	Office,	(2008),	p.12.(Box	4	is	a	bit	different	from	original	
text	due	on	preferring	to	use	word	of	“arrangement”	instead	of	word	of	“execution”)

3. Regional Development, Sustainable Development and Public 
Administration and Terms for Turkish Financial Management System and 
Sustainable Development (Public Financial Management and Control Law-
5018)18

Turkey is located at the intersection of three continents and stands as a 
crossroad between Asia and Europe. And also Turkey is the thirty-fourth largest 
country in the world with an area of 783,562 km2. The total land of the country 
is classified as 35% agriculture land, 27% forests, 18% pastures and meadows; 
the other uses account for the 20%. Its population has risen from 56.5 million 
in 1990 to 72.9 million in 2006. Population density of 94.8 people/ km2 and an 
annual population growth rate of 1.2% since 1990. Young population <22 age ~ 
30 000 000 people.19 The urbanization ratio has reached to 61.4% in 2006 from 
52.9% in 1990. The urbanization ratio has reached to 61.4% in 2006 from 52.9% 
in 1990.

Turkey has made significant progress the last two decades regarding a strong 
reform of public administration policy. The authorities are discussing the 
adoption of fiscal rules and much more effective implementations in public 
management. A draft Fiscal Rule Law was prepared and submitted to the 
parliament in 2010.20 

This Law is to regulate structure and  functioning  of  the  public  financial  
management,  preparation and implementation of the public budgets, 
accounting and reporting of  all financial transactions, and financial control 
in  line  with the politics and objectives covered in the development plans and 
regional programs, in order to ensure the effective, economic and efficient 
collection and utilization of public resources for sustainable development. This 
Law covers the financial management and control of public administrations 
within the scope of general government, encompassing public administrations 
within the scope of central government, social security institutions, and local 
administrations. 21

Public administrations within the scope of general government: refer to 
public administrations within the scope of central government, social security 
institutions and local administrations, which are determined according to 
international standards. 22

Public administrations within the scope of central government: refer to 
public administrations in charts I, II and III of this Law.

18	 Braveman	Paula,	“Monitoring	Equity	in	Health:	A	Policy-Oriented	Approach	in	Low-	and	Middle-Income	
Countries”,	p.12

19	 UNDP,	“Integration	of	Sustainable	Development	into	Sectorial	Policies	-	the	Turkish	Case”,	p.1
20	 Kaya	Fatih	and	Selihan	Yılar	(2011),	“Fiscal	Transformation	in	Turkey	over	the	Last	Two	Decades”,	

OECD	Journal	on	Budgeting,	Volume	2011/1
21	 Public	Financial	Management	and	Control	Law	no.	5018,	2012
22	 Public	Financial	Management	and	Control	Law	no.	5018
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Regulatory and supervisory agencies:  refer to agencies defined in chart III of 
this Law.

Local administrations: refer to municipalities, special provincial administrations 
and to associations and administrations related to or established by them, 
or where they are a member which perform public activities with authorities 
limited to specific geographic regions and services.

Budget: refers to the document which indicates the revenue and expenditure 
estimations of a certain period and issues related to their realization, and which 
is put into force as required by the relevant procedures.

Public resources: refer to public revenues including those acquired through 
borrowing, and to movable and immovable, deposits, receivables and rights 
and all kinds of valuables, that all belong to the public.

Public expenditure: refers to public expenditures consisting of payments 
for the goods and services acquired and for the works done pursuant to their 
respective laws, social security contributions, interest payments of domestic 
and foreign debts, general borrowing expenditures, payments resulting from 
the discounted sale of borrowing instruments, economic, financial and social 
transfers, donations and grants, and other expenditures.

Public revenue: refers to taxes, levies, charges, holding funds, shares or 
similar revenues acquired pursuant to their respective laws, revenues from 
interests, surcharges and fines, all types of revenues acquired from movable 
and immovable, revenues obtained from services rendered, revenues from 
premium-sold borrowing instruments, deductions from social security  
premiums, donations and grants received, and other revenues.

Public financial management: refers to legal and administrative systems and 
processes that will ensure the effective, economic and efficient utilization of 
public resources in accordance with defined standards.

Financial control: refers to the control system, institutional structure, method 
and processes, which are established to ensure the effective, economic and 
efficient utilization of public resources in line with the determined aims and the 
rules established by the relevant legislation.

Strategic plan: refers to the plan which includes medium and long term 
goals, basic principles and policies, objectives and priorities and performance 
indicators of public administrations, as well as the methods and the resource 
distribution to achieve these.

4. Case: Sustainable Development, Policy Oriented Approach and Evaluation 
of Public Projects by Using the Point Method System in Black Sea Region

The point method is widely used23. It requires identifying several compensable 
factors each with several degrees and also the degree to which each of these 
factors is present in public projects. A different number of points are usually 
assigned for each degree of each factor. It is determined the degree to which 
each factor is present in the public projects and also need only add up the 
corresponding number of points for each factor and arrive at an overall point 
value for the public projects. 24 Here are steps:

First, determine clusters of public projects to be evaluated or pointing the 
advantages of the projects in the cities relative to each other. Here are the 
criteria used to define the project:

Budget Total	Time Contribute	to	the	
Region

Contribute	to	the	
overall

And for Giresun has five different public projects which are called P1, P2…if so, 
Project Evaluation Table

Projects Budget (million 
Euro)

Total Time 
(year)

Contribute to 
the Region

Contribute to 
the overall

P1 20 1 9 4

P2 15 1 7 7

P3 20 0,5 4 8

P4 15 0,5 5 8

P5 30 2 10 5
 
Thereby the monitor must indicate importance and urgency by assigning at the 
end of each criteria a value ranging from (1) to (10) with: (10) = important and 
urgent; (1) = less important and less urgent –given by decision-making -25

23	 For	more	details	about	Point	Method	System :	Ergün	ERASLAN	ve	Alper	ARIKAN,	(2004),	Gazi	Üniv.	
Müh.	Mim.	Fak.,	Cilt	19,	No	2,	139-150,	Boyd	and	Vandenberghe,	“Interior-point	methods”,	Das,	B.	ve	
Garcia-Diaz,	A.(2001),	“Factor	Selection

	 Guidelines	for	Job	Evaluation:	A	Computerized	Statistical	Procedure”,	Computers	&	Industrial	
Engineering.	

24 www.citeman.com/10196-the-point-method-of-job-evaluation.html#ixzz2Dbaw0H3F, ( cited on 
29.11.2012)

25	 Different	Decision	Making	Techniques	can	improve	decision	outcomes	and	one	of	them	is	Analytic	Hierarchy	
Process	(AHP)	as	well.	Analytic	Hierarchy	Process	(AHP)	is	s	an	enhanced	multiple	criteria	technique	that	
uses	paired	comparison	with	additional	mathematics	 to	help	address	 the	subjectivity	and	intuition	that	 is	
inherent	in	a	human	decision	making	technique.	AHP	was	originally	developed	by	Dr.	Thomas	Saaty	in	the	
1970s.	This	technique	is	usually	applied	to	very	complex	group	decisions.	For	more	information:	Thomas	L.	
Saaty,	“How	to	make	a	decision:	The	Analytic	Hierarchy	Process”,(1990),	European	Journal	of	Operational	
Research	48,	p.9-26,	North-Holland	
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For Giresun, The table gives us information that total amount of budgeting is 
100 million euro, expiration date of projects is two years at least and contribute 
to the region average point of projects is 35/5=7 and contribute to the overall 
point of projects is 32/5=6,4.
Evaluations can be used for other cities,

Cities Budget (million 
Euro)

Total Time 
(year)

Contribute to 
the Region

Contribute to 
the overall

Artvin 100 2 7 6,4

Giresun 200 3 8,2 8

Trabzon 150 1 5,5 9,1

Rize 300 4 9 5,8

Second, necessary to determine the importance levels of criteria. These criteria 
may be discussed by an expert group and may be evaluates by using is Analytic 
Hierarchy Process (AHP) again. For instead, budget (million euro) 30%, total 
time (year) 30%, contribute to the region 20% and contribute to the overall 
20% (total must be 100%). Then, interval and corresponding to the points are 
determined by decision making. Points must be given range of 10. For instead, 
for budgeting, budget is 10 points range to 100, budget is 8 points range from 
100 to 200, budget is 6 points range from 200 to 300. Similarly, for total time 
(year), time is 10 points till 1 year; time is 8 points from 1 to 2 years, time is 6 
points from 2 to 3 years and time is 4 points from 3 to 4 years. According to data, 

Weight 0,3 0,3 0,2 0,2

Cities Budget 
(million 
Euro)

Total Time 
(year)

Contribute 
to the Region

Contribute 
to the 
overall

Weighted 
point

Artvin 10 8 7 6,4 8,08

Giresun 8 6 8,2 8 7,44

Trabzon 10 10 5,5 9,1 8,92

Rize 6 4 9 5,8 5,96

Total point for Giresun is,
0, 3*10+…+0, 2*6, 4=8, 08 and also estimating of other cities can be evaluated 
by same method.
Finally, Giresun gets 8, 08 range of 10 but Artvin gets 5, 96 range of 10. So, it is 
said that
 

Weighted point EU’s value

from	1	to	2,	5 4

from	2,	5	to	5 3

from	5	to	7,	5 2

from	7,	5	to	10 1

EU’s value is the most important section of the monitoring report. According to 
the monitor must indicate importance and a value ranging from (1) to (4) with: 
(1) = important and urgent; (2) = important but less urgent; (3) = urgent but less 
important; (4) = less important and less urgent. We can get which project or 
which government expenditures are much more important or acceptable than 
others by taking this method.

Conclusion

As we know that, government projects and government investments has 
emerged as a tool for establishing strong regional development and sustainable 
development in developing countries. The methodology of use policy oriented 
approach accessed which is from government sources, and analyses it using 
universally accepted research techniques. Hereby, in Turkey, policy oriented 
approach can help overcome some of regional development problems. It may 
help to create the attentive and informed audience that is a requisite for effective 
budgeting in his/her region. The public project evaluation, its importance 
and benefits must be explained to local people then the point method can be 
used to relative evaluation of the works of regional expenditures in Black Sea 
Region. Moreover, it is necessary to consider when decision making progress, 
decentralization which is agencies had more opportunity to lead their decision-
making process. Strategy development units were created in line agencies and 
given responsibility for preparing strategic plans, performance programmes, 
budget proposals and activity reports, together with the function of improving 
the internal control system in the parent organization, budget classification which 
is an analytical budget classification was established in 2004. This classification is 
based on international COFOG codes (Classification of Functions of Government) 
with administrative, functional and economical breakdowns. Finally, 
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XVI. YÜZYILDA AHISKA ŞEHRİNDE SOSYAL VE 
EKONOMİK HAYAT

312 yıl (1266-1578) Samtskhe Atabeyleri Devleti’ine ve 250 yıl (1579-1829) Os-
manlı Devleti’nin Çıldır Vilayeti’ne başkentlik yapmış Ahıska günümüzde Gür-
cistan Cumhuriyeti Samtskhe-Cavaheti Bölgesi’nin baş şehri olup Anadolu’yu 
Gürcistan’a ve oradan da Kafkaslara bağlayan yol güzergahında bulunmaktadır. 
Ahıska 9 Ağustos 1578 Çıldır Meydan Savaşı sonrasında Osmanlı hakimiyeti-
ne geçmiş ve Çıldır Beylerbeyliği’nin merkezi olmuştur. Osmanlı Devleti için 
siyasi bakımdan Ahıska’nın alınması, Avrupa’da Viyana’nın alınmasından daha 
önemli idi. Çünkü birincisi, Ahıska tarihen stratejik konumda olup Osman-
lı Devleti’nin Kafkaslar ve ordan da Orta Asya yolunu açmış oluyordu, ikincisi, 
Ahıska Anadolu’nun “kilidi” konumuda olup Osmanlı Devleti’nin Doğu sınırlarını 
Safevilerin tehdidinden kurtarıyordu. Bu çalışmanın amacı, 1595 tarihli “Defter-i 
Mufassal Vilayet-i Gürcistan” tahrir defterine göre Ahıska şehrinin sosyal ve eko-
nomik yapısını tespit etmektir.
 
Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Gürcistan Cumhuriyeti, Samtshe-Cavaheti, 
Ahıska.
 
Giriş: 1595 (1004) Tarihli “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” Tahrir Defteri

Günümüzde Gürcistan Cumhuriyeti’nin Samtshe- Cavakheti Vilayeti sınırları 
içerisinde olan Ahıska III. Murad padişahlığı zamanında Lala Mustafa Paşa tara-
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fından 9 Ağustos 1978 yılında fethedildi. Osmanlı Devleti için siyasi bakımdan 
Ahıska’nın fethi Avrupa’da Viyana’nın alınmasından daha önemli idi. Çünkü Ahıs-
ka çok önemli stratejik bir konumda olup Osmanlı Devleti’nin Kafkaslar yolunu 
açmış oluyordu. Şirvan halkına yardım etmek, Hazar sahillerini kontrol altına al-
mak, Orta Asya’ya ve onun Buhara, Samerkent gibi tarihi ipek yolunda yerleşen 
şehirlere ve Çine ve Hindistan’a ulaşmak için en uygun kapı Ahıska ve Çevresi idi. 
Ayrıca Ahıska Anadolu’nun “kilidi” konumunda olup Osmanlı Devleti’nin Doğu 
sınırlarını Safevi’lerin tehit ve baskınlarından koruyordu. Osmanlılar Ahıska böl-
gesini fethettikten sonra oranın tahririni yaptılar. 1595 yılında yapılan “Gürcistan 
Vilayeti Mufassal Defteri” tahririnde asıl amaç XVI. Yüzyılın sonlarında ve XVII. 
Yüzyılın evvellerinde Ahıska bölgesinden toplanılan vergilerin miktarı ve çeşit-
leri, onların düzenli toplanması için gereken tedbirlerin alınması idi. Çünkü tarih 
boyunca her bir devlette olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de vergi toplanması 
devletin mevcudiyeti açısından çok önemli idi. XVI.Yüzyıla baktığımızda Osmanlı 
Devleti’nde çok ilerlemiş bir hukuk düzeninin olduğunu görüyoruz. Bu ise in-
sanların vergi vermesinin düzenli olmasını sağlıyordu. Amerika’nın Princeton 
Üniversitesi Osmanlı Tarihi Hocası Prof. Heath Lowry’nin dediği gibi “Osmanlılar’ı 
600 yıl ayakta tutan vergi sistemi ve adalet” olmuştur1. Vergi amacıyla düzenle-
nen bu tahrir defteri bölgenin sosyal-ekonomik, politik tarihi ve coğrafyası hak-
kında ansiklopedik bilgi veren çok değerli bir arşiv belgesidir. Bu tahrir defterin-
de bölgenin idari bölümü olan vilayet, sancak, nahiye, köyler ve orada bulunan 
cami, köprü, dükkan hakkında resmi bilgiler sunmaktadır. Bu defterin Osmanlıca 
el yazısı şu an S. Cikiya namına bağlı Gürcistan Devlet Müzesi’nin Türk Elyazıları 
Bölümünde 1 No’lu Elyazısı adı altında bulunmaktadır2. Ayrıca bu tahrir defteri 
3 kitap halinde Cikiya tarafından 1940-1958 yıllarında yayınlanmış olup şu cilt-
lerden ibarettir:

1. Cilt I: Osmanlı Türkçesiyle, 1947, Gürcüce ve Rusça mukaddime ve metin mü-
talaalarıyla / XX+17+516 s.ve 15 Tablo/ 

2. Cilt II: Metnin Gürcüce tercümesi, 1941, Gürcüce ve Rusça önsöz ve dipnot 
izahlarıyla /XV+503 s./

3. Cilt III: (1958), Metnin esas ilmi değerlendirmesini ihtiva eden, biri manuskrip-
tin tasviri, diğeri de metinle ilgili coğrafya ve yer isimleri bilimi /toponomastik/
bakımından mülahazalardan meydana gelen iki bölüm halinde, yine Gürcüce ve 
Rusça önsözle birlikte /16+660 s./

Bu deftere göre Gürcistan Vilayeti şu Livalara /Sancaklara/ bölünmüştür: 

I.  Ahıska Sancağının Nahiyeleri: 1. Güney, 2. Kuzay, 3. Ude, 4. Kvabliani, 5. Az-
ğur, 6. Altunkale, 7.Otshe, 8. Aspinza, 9. Çeçerek.

1 Heath	Lowry,	 “Osmanlılar’ı	 600	Yıl	Ayakta	Tutan	Vergi	 Sistemi	 ve	Adalettir”,	 http://www.dilbilimi.net/
lowry_osmanli_adaleti.pdf	(Erişim	Tarihi:	05.10.2012).

2	 Cikia,	S.	Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan. III. Kitap.	 İzdatelstvo	Akademii	Nauk	Gruzinskoy	SSR,	
Tbilisi-1958,	s.	015.

II.  Hertvis Sancağının Nahiyeleri: 1. Hertvis, 2. Meşe-Cavahet, 3. Buzmaret.
III.  Ahılkelek Sancağının Nahiyeleri: Akşehir, Tmogvi, Nialiskur.
IV.  Çıldır Sancağının Nahiyeleri: 1. Canbaz, 2. Kanarbel, Kurtkale.
V.  Posof Sancağının Nahiyeleri: 1. Güney, 2. Kuzay.
VI.  Bedre Sancağının Nahiyeleri: 1. Bedre, 2. Kaşvet.
VII.  Büyük Ardahan Sancağının Nahiyeleri: 1. Güney, 2. Kuzay, 3. Meşe-Ardahan.
VIII.  Panak Sancağının Nahiyeleri: 1. Panak, 2. Kiamhe, 3. Panaskert3. 

Defterde toplam 1160 yer adlarının ismi geçmektedir. Günümüzde bu yerleşim bi-
rimleri Gürcistan Cumhuriyeti’nin Borjomi, Akhaltskhe, Adigeni, Aspinza, Akhalka-
laki, Ninosminda ve Türkiye sınırları içerisinde olan Ardahan ve Posof arazilerinde 
olmuştur. Tahrir Defteri bölgenin sosyal-ekonomik durumu, devletin vergi sistemi, 
vergiye tabi şahısların isim ve baba adları gibi önemli bilgiler içermektedir. Reaya-
nın başlıca meşguliyeti zirai ürünleri üretmek ve hayvancılıkla meşgul olmak idi. 
Burada her bir köyün verdiği vergi kalemleri ve miktarları gösterilmiştir. Ama ne-
dense 53 köy tahrir dışında kalmıştır. Genelde bunlar Borjomi bölgesine ait köyler 
idi. Osmanlı fethine kadar Borcom bölgesinde 53 köy ve 1500 hane vardı. 1595 
yılında ise köy sayısı 12, hane sayısı ise 20 ye kadar azalmıştı4.

Son 25 yılda Osmanlı tahrir defterlerinin incelenmesine geniş yer verilse de 
Osmanlı’nın düzenlediği 1595 tarihli “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” gibi 
çok değerli bir hazine bu çalışmaların dışında kalmıştır. Biz de bunu göz önünde 
bulundurarak tahrir defteri verilerine dayanarak vilayet ve paşa sancağı merkezi 
olan Ahıska hakkında çalışmamızı sergilemeye çalıştık.

I. Ahıska’nın Coğrafi Konumu ve Kısa Tarihi

1. Ahıska’nın Coğrafi Konumu

Günümüzde Gürcistan Cumhuriyeti’nin Samtskhe- Cavakheti Vilayeti’nin mer-
kezi olan Ahıska5 41°38'20'' Kuzey ve 42°59'10'' Doğu meridiyenleri arasında yer 
almakta olup Türkiye sınırına 15 km uzaklıktadır. Şehir deniz seviyesinden 979, 8 
m. yükseklikte olup Posof çayının iki tarafında yerleşmiştir. Ahıska şehri karayolu 
ile Tiflis, Batum ve Türkiye’ye bağlanmaktadır. Ayrıca Vale’ye kadar gelen demir 
yolu Ahıska’yı Tiflise, oradan da Azerbaycan ve Orta Asya bağlar. Ahıska yalnız 
Gürcistan’ın değil tüm Kafkasya’nın güzel ve en önemli şehiridir. Şehir üç kısım-
dan ibarettir: Rabat-Kale, eski ve yeni şehir6. Rabat Kalesi büyük ve geçilmez kaya 
üzerinde kurulu olup 3 taraftan tabiat tarafından korunmaktadır. Dördüncü ta-
rafı ise kalın duvarla korunmakta idi. Eski şehir nehrin bir tarafında, yeni şehir 
ise nehrin diğer tarafında yerleşmekte idi. Her iki tarafı köprü birleştirmektedir.

3	 Cikia,	 S.	Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan. I. Kitap.	 İzdatelstvo	Akademii	 Nauk	 Gruzinskoy	 SSR,	
Tbilisi-1947,	 s.	 6-18,	 404-410;.	 Cikia,	 S.	 Defter-i	 Mufassal	 Vilayet-i	 Gürcistan.	 II.	 Kitap.	 İzdatelstvo	
Akademii	Nauk	Gruzinskoy	SSR,	Tbilisi-1941,	s.	7-21,	393-402.

4	 İvelashvili,	T.,	Javakhetis	Etno-Sosialuri	Mdgomareoba	Gurjistanis	Vilaetis	Didi	Davtris	Mikhedvit.	
5	 Resim	1.	Ahıska’nın	Rabat	Kalesi’nden	görüntüsü.
6	 Zubova,	P.,Kartina Kavkazskogo Kraya. IV. Chast,	ST.	Petersburg,	1833,	s.	298.	
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Resim 1. Ahıska’nın Rabat Kalesi’nden Görüntüsü.

1. Ahıska’nın Kısa Tarihi

Ahıska ve çevresinin tarihi adı Meskhetiya’dır7. Meskheti tarih boyunca 
Gürcistan’ın en önemli bölgesi olmuştır. Aleksandr Proneli’nin söylediği gibi; 
“Yunanistan dünya medeniyeti için ne idise Meskheti de Gürcistan için o idi”8. 
Meskhetiya “Meshi” kavminin yaşadığı yer demektir. Ahıska 312 yıl (1266-1578) 
Samtskhe Atabeyleri Devleti’ne, 250 yıl (1579-1829) Çıldır (Ahıska) Vilayeti’ne 
başkentlik yapmıştır. Ahıska daha sonralar sırasıyla kaza ve rayon merkezi ol-
muştur. Günümüzde ise 6 ilçeyi birleştiren Samtskhe-Cavakheti’nin Vilayet mer-
kezidir.

IX. Yüzyıla ait olup Güney Gürcistan’nın çarı I. Kurapalat’ın küçük oğlu Gvaram 
Mampalma Lomsia, Odzrkhe ve Cvari isminde 3 kale inşa ettirdi. Vakhuşti Bato-
nişvili’ de Ahıska Kelesinin Lomsia9 olduğunu bildirmektedir. Tarihi kaynaklarda 
şehrin adına ilk olarak 1204 yılında Basian savaşında rastlıyoruz. 

XIII. Yüzyılda şehir Cakeli hanedanlalıların eline geçti.. Bu zaman Sarkis Cakeli 
Samtskhe idaresine tayin olunarak Atabey unvanını aldı. Atabeyler hanedanı 
Zarzma, Çule, Sapara gibi arazileri de topraklarına kattılar. Bu zaman Samtskhe-
Saatabago’da kanunlar kitabı olan “Beka ve Ağbuğa Kanunnamesi” adlı yasa 
kitabı düzenlendi. Samtskhe’nin son ortadoks idare edicisi olan III. Menüçöhr, 
daha sonralar Müslüman olarak Mustafa adını almıştı.

Osmanlı Devleti ile Gürcü Krallıkları arasında 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u almasından sonra başlayan ilişikler 1461 yılında daha da yoğunlaştı. 
Çünkü bu yıl Trabzon alınmıştı ve Osmanlılar artık Gürcülerle komşu olmuştu10.

7	 Zeyrek,	Y.	Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri,	Ankara	2001,	s.	6.
8	 Bluashvili,	Uça.	Meshetis SahelovaniShvilebi”,	Tbilisi	2008,	s.	118.
9	 Akhaltskhis	 İstoriuli	 da	 Kulturuli	 Dzeglebi,	 http://akhaltsikhe.wordpress.com/	 (Erişim	 Tarihi:	 20	 Ekim	

2012).
10	 Svanidze.M.,	Osmaletis	İstoria,	c.	1,	Chronografy	Yayınevi,	Tiflis	1999,	s.	72.

XVI. Yüzyıl sonları Osmanlı Devleti için Doğu seferlerinin yapılması ve bilhassa 
Ahıska bölgesi daha çok önem taşımakta idi. Bu yüzden Osmanlı Devleti için 
Ahıska’nın alınması Avrupa’da Viyana’nın alınmasından daha önemli idi. Osmanlı 
Devleti’nin Şark seferlerindeki amacının şunlar olduğunu düşünmekteyiz:

1. Ahıska stratejik ve ticari konumda olup Osmanlı yolunu Kafkaslara ve Orta 
Asya’ya açmak;

2. Şii baskısıyla “Sünni vergisi11”  ödeyen Dağıstan ve Şirvan halkını korumak;
3. Hac ve ticaret yollarını açmak12;
4. Ticaret ve sanayi bakımdan yalnız Gürcistan’da değil, tüm Kafkasya’nın en 

önemli İpek Yolu şehri olan Tiflis’e ulaşmak;
5. Hazar Denizi’nin kıyılarını kontrol altına almak13;
6. Orta Asya’nın Taşkent, Buhara, Samerkant, Fergana gibi İpek Yolu’nda bulu-

nan şehirlerine ulaşmak;
7. İpek Yolu’nun önemli şehirlerinden olan Kaşgar’a (Çine) ve oradan da 

Hindistan’a ulaşmak;
8. Doğu taraftan sürekli tehdit unsuru oluşturan Safevilerden kurtulmak için 

Ahıska’yı Anadolu’nun “kilidi” konumuna getirmek.
 
9 Ağustos 1578 yılında Çıldır düzünde Zurzna ve Sintsal köyleri arasında Osmanlı-
Safevi savaşı sonucunda14 Ahıska ve çevresi Osmanlı hakimiyetine girmiş bulu-
nuyor.

Çıldır zaferinden sonra Lala Mustafa Paşa bölgede Osmanlı hakimiyetini daha da 
güçlendirmek için Osmanlı idari düzenlemelerini oluşturdu. 1 Temmuz 1579 ta-
rihinde yeni kurulan Çıldır Beylerbeyliği’ne Müslüman olan ve Mustafa adını alan 
Menüçöhr’ü getirdi15. İlk kuruluşta sancak sayısı 6 olan Ahıska Vilayeti’nin sancak 
sayısı daha sonralar 14-21 arası değişmiştir16. 

XII-XIII. Yüzyıllarda Ahıska’ya sahip olan Toreli hanedanı ünlü kadın hükümdar 
olan Tamara’nın yanında yüksek görevler almışlardı17. 

16 Nisan 1088 yılında Ahıska’daki büyük deprem Tmogvi gibi bir şehri tahrip etti, 
1280 depremi ise Azğur ve Mtskheta kilselerini yıktı18. XIV. Yüzyıldan itibaren Ca-
keli hanedanı bu bölgeyi yönetiyordu. Transit yolların Ahıska’dan geçmesi onun 
önemini daha çok artırıyordu. Ayrıca IX-XIII. Yüzyıllar feodal Gürcistan’ının politik, 
ekonomi ve kültürel yükselişi zamanında Ahıska da önemini daha da artırmıştı. 

11	 Zeyrek,	Yunus.	Tarih-i Osmam Paşa”Özdemiroğlu Osman Paşanın Kafkasya Fetihleri (H. 986-988 / M. 
1578/1580),Kültür	Bakanlığı,	Ankara-2001,	s.	6.

12	 Zeyrek,	Y.	(2001),	s.	6.
13	 Zeyrek,	Y.	(2001),	s.	6.
14	 Lomsadze,	Shota.	Meskheti i meskhi.	1999,	s.	19.
15	 Emecen,F.	“Çıldır	Eyaleti”,Diyanet	İslam	Ansiklopedisi	(DIA.),	1993,	s.	300.
16	 Turan,	Ş.	 (1963).	 “XVII.Yüzyılda Osmanlı İmparatorlu’ğunun İdari Taksimatı”/1631-32 tarihli bir İdari 

TaksimatDefteri”,	Atatürk	Üniversitesi	1961	Yıllığı,	s.	222-223.
17	 Zakaraya,	Parmen.	Drevniye goroda i kreposti Gruzii,	Tbilisi-1982,	s.	21.
18	 Marie	Felicite	BROSSET,	Gürcistan Tarihi,	Ankara	2003,	s.	387
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Bu öyle bir devir idi ki, yeni yeni şehirler meydana geliyor, şehir hayatı yükseliyor, 
sanat üretimi ve uluslararası ticari ilişikler genişliyordu. 1895 yılında Samtshe-
Cavakheti Vilayeti’nin Ahıska kazasının Skorza köyünde 4 Avrupa madeni parası 
(sikke)19 bulunmuştu. Bu madeni paralardan biri Lehistan- Litvanya Devleti za-
manında (1569-1795) hazırlanmıştı. Bu ise İpek yolu üzerinde olan Ahıska’nın 
çok eskiden ticaret merkezi olduğunun ve Avrupa, Baltik ve İskandinav ülkeleri 
ile ticaret ilişkilerinin bulunduğunun kanıtıdır.

Bu yüzden Ahıska yabancıların dikkatinde idi. Şehir en zor gününü XIII. Yüzyılın 
ikinci yarısında Moğolların saldırısı zamanı yaşamıştır20. 

Rusya için Kafkaslar çok önemli bir istikamet idi. Çünkü onlar sıcak denizlere 
inmek istiyordu. Karşısında ise Osmanlı gibi muhteşem bir devlet var idi.1828-
1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ruslar zafer kazanıyor ve Osmanlı 14 Eylül 1829 ta-
rihinde çok ağır şartları olan Edirne Antlaşmasını imzalıyor. Bu antlaşmaya göre 
Ahıska Vilayeti’nin Kuzey 4 sancağı: Ahıska, Hertvis, Ahalkalak ve Bedre sancak-
ları Ruslara savaş tazminatı olarak veriliyor. 

2. Ahıska Kütüphanesi  

1795 yılında Rusya İmparatorluğu’nun Başkenti olan Sankt-Petersburg şehrinde 
kütüphane açıldı. Kütüphanenin açılışından sonra en önemli el yazıları Rus ordu-
sunun İran ve Osmanlı Devleti ile yaptığı savaşlarda elde edilmiştir. Erdebil, Er-
zurum, Edirne, Akhaltskhe kütüphanelerinden Fars, Arap ve Türk dillerinde 420 
adet elyazısı bu kütüphaneye getirilmiştir21. 
 
3 Ekim 1828 tarihli”Tifliskie vedomosti” gazetesinin 16 numarasında “P.S” imzasıyla  
“Akhalsih Camisi ve Kütüphane” başlıklı bir makalesi yayınlanmıştı. Bu makalede 
Doğu’da zamanın en zengin kütüphanesi sayılan Erdebil kütüphanesi ile Ahıska 
kütüphanesi mukayese ediliyor ve Ahıska kütüphanesinin el yazılarının çok eski 
olduğu, onların bilimsel öneminden bahsedilmişti22. Ahıska kütüphanesi’nin 
Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olan el yazıları Rusya’nın Sankt-
Petersburg şehrinde kütüphanede okuyucularını beklemektedir.

3. Ahmediye Camisi ve Medrese

Ahmediye Camisi hakkında Türk, Gürcü ve Rus kaynaklarında ortak bir nokta bu-
lunmaktadır. Bu da Ahıska Camisinin Çıldır beylerbeği Hacı Ahmet Paşa tarafın-
dan 1749 yılında yaptırılmasıdır. Ahmed paşanın 1748 yılında23 Çıldır mir-mirani 
tayin edilmesini göz önünde bulundurursak onun bir yıl içerisinde böyle muhteşem 

19 Javakhishvili, N. “Maloizvestnıye Stranitsı İstorii Gruzino-Baltiyskikh Otnosheniy (X-XVIII VV”), 
http://www.ca-c.org/c-g/2010/journal_rus/c-g-3-4/14.shtml.	(Erişim	Tarihi:	22	Ekim	2012).	

20	 Zakaraya,	P.(1982),	s.	21.
21	 Vostochnıye	 Rukopisnıye	 Fondı,	 http://www.nlr.ru/fonds/manuscripts/east.htm	 (Erişim	 Tarihi:	 11	 Ekim	

2012).
22 Azerbaycan Metbu Tarihi.	2006.
23	 Kasap,	M.,Osmanlı Gürcüleri,	Gürcistan	Dostluk	Derneği,	2004,	s.	123

bir sanat eserinin yapılmasının mümküm olmadığının kanısındayız. Ayrıca 1595 
Tarihli “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” Tahrir Defteri’nde Ahıska camii şeri-
finden söz edilmektedir24. 1624 yılında İstanbul’a gelip Müslüman olan ve Sefer 
Paşa25 adını alan Cakeli Beka geri döndükten sonra Ahıska camisini Ayasofya’ya 
benzetmiş ve “Ahmediye Camisi 2. Ayasofya’dır”26 demiştir. Bu ünlü caminin İs-
tanbul’dakı Ayasofya’ya benzer şekilde inşa edildiği bilinmektedir27. Ünlü seyyah 
Evliya Çelebi 1647 yılında Ahıska’da olduğu zaman Ahıska camisinden de söz et-
mektedir28. Verdiğimiz bu üç örnek Ahıska camisinin 1749 yılında değil Osmanlı 
tarafından düzenlenen tahrir defteri bilgilerine dayanarak 1595 yılı öncesi yapıl-
mıştır. Zira Tahrir Defterleri devrin aynasıdır.

Caminin duvarları yonulmuş taşlardan olup kubbesi kalın direkler üzerindedir. 
Bu direkler geniş bakır halkalarla bağlanmıştır. Kubbenin en yüksek kısmında içi 
kurşunlanmış altından ay ve yıldızlar vardır. Cami içi kandillerle ışıklandırılıyordu. 
Caminin üç kapısı vardı. Ayrıca caminin yanında  medrese ve iki çeşme daha vardı.

1828-1829 Rus-Türk savaşı sonucu Ahmediye camisi ve yanındakı medrese Rus 
tarafında kalmış. Ne Rus, ne de Sovyet İmparatorlukları tarafından önemsenme-
miştir. Tam 183 yıl sonra Ahmediye Camisi ve yanındaki medrese kültür mirası 
olarak Gürcistan Devleti tarafından korunma altına alınmış ve çok yüksek seviye-
de restore edilmiştir29. 

Resim 2: Ahmediye Camisi ve Medrese

24	 	Cikia,	S.	(1947),	s.	21;	Cikia,	S.	(1941),	s.	24.
25	 	Kasap,	M.,	(2004),s.	113.
26	 Antonovskaya,	A.,“Velikiy	Mouravi”.	Kniga	Shestaya,	İzdatelstvo	“Merani”,	Tbilisi,	1981,	s.	17
27 Potto, V. A. Kavkazskaya Voyna. Cilt 4, Turetskaya Voyna 1812-1829 gg. s. 95.
28 Evliya Çelebi Seyahatnamesi:	 Bursa-Bolu-Trabzon-Erzurum-Azerbaycan-Kafkasya-Kırım-Girit.	

Hazırlıyanlar:	Yücel	Dağlı-Seyit	Ali	Karaman.	2.	Cilt-	2.	Kitap.	YKY-	İstanbul.	s.	376-377.
29	 Resim	2:	Ahmediye	Camisi	ve	Medrese
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4. Defterde Adı Geçen Tarihi Şahsiyetler

a) Hızır Paşa: 1595 Tarihli Tahrir Defteri’nde Hızır paşa Çıldır Beylerbeyi olarak 
gösterilmiştir30.

b) Menüçöhr  ve Osmanlı Padişahı III. Murad tarafından onun ailesine veri-
len Ferman31.

Resim: 3. Menüçöhr ve Ailesine Sultan IV. Murad Tarafından Verilen Ferman

Menüçöhr II Samtskhe-Saatabago Atabeylerinden Keyhüsrev ve XVI. Yüzyılın 
ünlü kadın politikacısı Dedisimedi’nin üçüncü oğludur32. O siyaset adamı idi.

Keyhüsrev II. 1581 yılında vefat ettikten sonra Samtskhe’nin kanuni olarak ata-
beyi Kvarkvare IV. oldu. Ama devleti onun annesi Dedisimedi ve ondan sonrakı 
kardeşi Menüçöhr idare ediyordu33.

Menüçöhr’ün yıllık geliri 900.000 akçe idi. Ona ait 17 kale ve 141 köy var idi. 
Yani 1576 yılına kadar Şalikaşvililerin elindeki Tmogvi ve Çıldır; Amatkisşvililerin 
elindeki Khertvis ve Diasamidze’lerin elindeki Azğur ve Aspinza da Menüçöhr’e 
verilmiş oluyordu34. 1593 yılında Osmanlı Padişahı III. Murad tarafından Atabey 
Menüçöhr’ün ailesine verilen Ferman35’la onların mülkleri kanunlaştırılmıştı. 

30	 Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.	
31	 Resim	3.	Menüçöhr	ve	Ailesine	Sultan	IV.	Murad	tarafından	Verilen	Ferman.
32 Abuladze,	S.	Manuçar	II,	atabagi.	Samtskhis	atabagi	1550-1607	yıllarında,	http://qim.ge/manuchar%20II.

html	(e.t.	18.10.2012).
33	 Abuladze,	S.,	Manuçar,	II,	atabagi,	Samtskhis	atabagi	1550-1607	yıllarında,http://qim.ge/manuchar%20II.

html	(e.t.	18.10.2012).
34 Abuladze,	S.,	Manuçar,	II,	atabagi,	Samtskhis	atabagi	1550-1607	yıllarında,http://qim.ge/manuchar%20II.

html	(e.t.	18.10.2012).
35 Resim 3: 1593 yılında Osmanlı Padişahı III. Murad tarafından Atabey Menüçöhr’ün ailesine verilen Ferman

c) Dedisimedi

Dedisimedi- Gürcüce “Annenin umudu”36anlamına gelmektedir. Dedisimedi Bag-
rat Muhran Batoni’nin kızı, amirspasalar Atabey Keyhosrov’un hanımı, Kvarkvare 
ve Menüçöhr Atabeylerin annesidir. Onun ismi Osmanlı kaynaklarında dul, yaşlı 
kadın, Altunkale’nin sahibi gibi geçmektedir37. XVI. Yüzyılın II. Yarısında Atabey-
ler Devleti’nin politik hayatında önemli yeri vardı. İsminin 1545 yılına kadar, yani 
evlenene kadar Debora idi. Dedisimedi adını Atabey Amirspasalara gelin gel-
dikten sonra bu ismi almıştır. Bu Keyhosrovun 1489 da ölen annesinin ismi idi. 
O 9 çocuk annesi idi38. 1573 yılında kocası öldükten sonra yerine Keyhosrov’un 
oğlu Atabey Kvarkvare geçti. Ama Atabeylik görevini onun annesi Dedisimedi 
yapıyordu. Onun yönetimi Osmanlı-Safevi savaşlarının olduğu ağır zamana denk 
gelmişti.

Dedisimedi Samtskhe kaleseinin anahtarını Menüçöhr’le sultana gönderdi. Sul-
tan buna cevap olarak üç köyü onun yönetimine verdi39.

Ayrıca Dedisimedi’nin Ahıska Rabat’ta, Ahıska Sancağı Güney Nahiyesi Klde40, 
Azğur Rabatı’nda41, Azğur Nahiyesi’nin Sinuban42 (Gurkel’e yakın) ve Zurzana43, 
Çıldır Sancağı Kanarbel Nahiyesi Kanarbel44 köylerinde bağları, bahçeleri, bos-
tanları, tarlaları, çayırları var idi.

1576-1579 yıllarında Samtskhe’de iç feodal savaşında askeri operasyona bizzat 
kendisi komutanlık yapıyordu. O, “Meshi Vakainame Kronikası”nın yazarların-
dandır45.

Dedisimedi iktidarında çok başarılı, güçlü, adil yönetici olarak bilinmektedir. 
1184 yılında Gürcistan tahtına çıkan Tamara XII. Yüzyılda Türk- Gürcü ilişklerin-
de yeni bir dönemin açılmasına46 sebep olduğu gibi Dedisimedi de XVI. Yüzyıl 
Samtskhe-Saatabago iktidarında Osmanlı-Gürcü ilişklerinde yeni bir dönemin 
başlangıcına sebep olmuştur.

36	 Parizhskaya	Khronika	(Gruzinskaya	Khronika	XVIII	veka).	
37 Abuladze, S., Dedisimedi, XVI. Yüzyılın II. Yarısında Samtskhe-Saatabago’nun Faktik Yönetici, http://www.

qim.ge/dedisimedi.html(Erişim Tarihi: 29 Eylül 2012).
38 Abuladze, S. “Dedisimedi. XVI. S. Meore nakhevari Samtskhe-Saarabagos, paktobrivi mmartveli” http://

www.qim.ge/dedisimedi.html (Erişim Tarihi: 20 Eylül 2012). 
39 Abuladze, S. “Dedisimedi. XVI. S. Meore nakhevari Samtskhe-Saarabagos, paktobrivi mmartveli” http://

www.qim.ge/dedisimedi.html(Erişim Tarihi: 29 Eylül 2012).
40	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	30;	Cikia,	S.	(1941),	s.	34.
41	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	87;	Cikia,	S.	(1941),	s.	90.
42	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	99;	Cikia,	S.	(1941),	s.	101.
43	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	102;	Cikia,	S.	(1941),	s.	104.
44	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	281;	Cikia,	S.	(1941),	s.	276
45	 Kartuli	Sabchota	Ensiklopediya,	Cilt	3,	s.	433,	Tbilisi	1978.	
46	 İbrahim	Tellioğlu,	XI-XII.	Yüzyıllarda	Türk-Gürcü	ilişikler,	Serander	Yayınları,	Trabzon	2009,	s.	91
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d) Elena

Elena Hatuna Kartli Çarı Simon’un kızı ve Atabey Menüçöhr’ün hanımıdır. Tah-
rir Defterinde Ahıska Rabat’ta ve Kuzay Nahiyesi’nin Büyük Merek köyünde 
Simon’nun kızı Elene ve Menüçöhr’ün hanımı şeklinde ismi geçmekte olup bağ-
ları, tarlaları, çayırı olduğu kayıtlarda  mevcuttur47.

e) Ana Hatuna

1595 Tarihli tahrir defterinde ismi geçen Ana Hatuna gürcü siyasetçi ve komu-
tan, Osmanlı İmaratorluğu’nda Magrav Han olarak bilinen Georgi Saakadze’nin 
(1570- 3 Ekim 1629) kızı48 ve Ahıska Beylerbeyi Sefer Paşa’nın gelinidir. Ana 
Hatuna’nın Ahıska Rabat’ta bağı, tarlası, bir değirmenlik arazide hissesi ve çayırı 
vardı49. 

5. Ünlü Gezginlerin Gözüyle Ahıska

Evliya Çelebi ve Ahıska

1647 yılında Ahıska’da bulunan ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi Ahıska Kalesi 
hakkında yazıyordu ki, Ahıska Kalesi taş yapı olup sanki Ferhad işi ferah verici bir 
kaledir. Kalenin iki kapısı vardır: Kapılardan biri doğuya, diğeri ise batıya açılırdı. 
Toplam 28 mihrabı olup Kalede 1100 kadar bağsız ve bahçesiz temiz toprak ile 
örtülü haneler vardı. Yukarı kalede I. Selim camii olup minaresi yıkılmış durum-
dadır. Aşağki kalede eski yapı ve kalabalık cemaate sahip Halil Ağa Camisi ferah 
verici ve iç açıcı bir cami olduğu yazılmıştır. Ayrıca mahalle mescitleri, hamamları 
ve 300 e kadar dükkan vardır. Vilayet valisi Sefer Paşa gürcü asıllı bir yiğit, hüner-
li kumandan, mert Osmanlı veziridir. Kethudası Derviş Ağa da gürcü asıllı olup 
kerem sahibi er kişi idi. Seyfi Ağa ve hanedan sahipleri hünerli mert kişiler idir50.

Katip Çelebi ve Ahıska

Kâtib Çelebi’nin Cihannümâ’sında, “Çıldır cenklerde harab olmağla Ahıska’ya ilhak 
idüb müstakil bir eyâlet etmişler. Hududu şarkı Kars cenûbu Çıldır ve garbı Cebel-i 
Gürcistan şimâli Tiflis. Ve sancakları bunlardır: Acara, Ardanuc, Ardahan-ı Büzürk 
Ardahan-ı Küçük, Sevka / Soka ?tabi‘ Oltu, Petkerek ocaklıkdır. Penek, Posthov, Ta-
vusker, Çıldır, Haçrek, Hartos, Şavşad ocaklıkdır. Göle, Livane ocaklıkdır. Mahcil nısf-ı 
Livâne ocaklıkdır. Mamervan, Ahılkelek, Teralet ?.... Ahısha hala taht-ı vilâyetdir.” 
şeklinde bilgiler vardır51.

47	 Cikia,	S.,(1947),	s.	42;	Cikia,	(1941),	s.	46.
48 Kamil,	 A.,”Velikiy	 Mouravi-	 Georgiy	 Saakadze”,http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43480953045/

Georgiy-Saakadze.	(Erişim	Tarihi:	23	Ekim	2012).
49	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	21;	Cikia,	S.	(1941),	s.	24.
50	 Evliya	Çelebi	Seyahatnamesi,	(1999),	s.	376-377.
51	 Kâtib	Çelebi,	Cihannümâ,	İstanbul	1145,	s.	408.

6. Ahıska’nın Kullanılış Şekilleri ve Etimolojisi

Akhıskha ismine “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” tahrir defterinin I. Cildinin 
6, 8, 9, 19, 21, 22, 33, 50, 53 ve başka; II. Cildin ise 7, 9, 11, 24, 37, 54, 55, 57 ve 
başka sayfalarında rastlıyoruz. Akhaltskhe52 ismi türkçe tam tercüme edilmemiş 
ve Ahıska53 şeklinde kayıtlara geçmiştir. Bu kelime Osmanlı zamanında Akhıskha 
ve Akhıska olarak iki şekilde kullanılmakta idi. Dünyaca ünlü coğrafyacı ve tarih-
çi Katip Çelebi (1606-1657) her iki şekli kullanmakta idi: “Akhıskha, nam-ı diğer 
Akhıska Gürcistan hudutlarına dahildir”54. Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi’nde 
“Eyalet-i Çıldır nam-ı diğer Ahıska”dan bahsederken eyalet sancakları hakkında 
bilgi vermektedir55. Ünlü seyyah Evliya Çelebi Ahıska’yı paşa tahtı olduğunu bil-
direrek Akhıska kelimesinden başka Akhıska, Akherska, Akıska, Ahıçka56 forma-
larını da kullanmaktadır. J. V. Hammer ise her yerde Achiska formasını kullanmış-
tır57.Rus bilim adamı Platona Zubova Axalsixe şeklini kullanarak gürcüce “Yeni 
kale” anlamına geldiğini söylemektedir58. Şemseddin Sami Akhalçikh kelimesi 
hakkında şöyle yazmıştır: “Akhaltsikh yeni kale demektir”59.Dr. M. Fahrettin Kızı-
oğlu Ahıska, Akhıskha ve Akhıska şekillerini kullanmıştır60. Marie Felice BROSSET 
eristav Beşken Cakeli’den bahsederken açıklamada onun “eski Ahal Tzike atabek-
lerinin ataları Cakel ailesi veya Cak sahiplerinden ilk bilinen şahıstır61“ cümlesini 
kullanarak Ahıska’yı Ahal Tzike şeklinde ifade etmiştir. Ahıska’yı Akhizka (Axizka) 
olarak söyleyip manasının da “Güçlü Kale”olduğunu da söyleyenler vardır62. Fe-
zulillah İbn Ruzbihan Hunci “Tarih-i Alam-Ara-i Amini” eserinde Ahıska’yı Akhiska 
(Axiska) gibi yazmıştır63.

“Ahıska”ya “Sa-mskhe”, “Saatabago” denildiğini söyleyenler de va.r64 Oysaki Sa-
mskhe günümüzde Adigeni, Akhaltskhe ve Aspinza belediyelerinin tarihi adıdır. 
Ayrıca Samtskhe mesh kaviminin yaşadığı yer demek olduğu gibi “Üç Kale” an-
lamına da gelmektedir. “Saatabago” da geniş bir arazinin, 312 yıl yaşamış Ata-
beyler Devleti’nin tarihi adıdır. Bu durımda “Ahıska” şehrine “Sa-mtskhe” veya 
“Saatabago” denilmez ve böyle bir durum da söz konusu değildir. Ahıska konu-

52	 Günümüzde	Samtskhe-	Cavakheti	Vilayeti’nin	baş	şehri	Akhaltskhe	şehridir.	Ayrıca	bu	isim	yaşayış	birimi	
olarakGürcistan’nın	Kaspi,	Kazbegi	ve	Duşeti	ilçelerinde	de	mevcuttur	(Sak.	SSR	Administrasiul-Teritoriuli	
dakopa”,	Tbilisi,	1949,	s.	162).

53	 Günümüzde	Ahıska	ismi	Azerbaycan	Cumhuriyeti’nin	Sabirabad	ilçesine	bağlı	bir	köydür.	Bu	köyde	1944	
yılında	Gürcistan’ınMeskheti	bölgesinden	sürgün	olunanlar	ve	onların	çocukları	ve	torunları	yaşamaktadırlar	
(Azerbaycan	 Respublikası	 Prezidentinin	 İşler	 İdaresinin	 Prezident	 Kitabxanası-	 İnzibati-erazi	 Vahidleri,	
s.155).

54	 Katip	Çelebi,	(1145),	s.	408.
55	 Sofyalı	Ali	Çavuş	Kanunnamesi,	haz.	Midhat	Sertoğlu,	İstanbul	1992,	s.	36.
56	 EvliyaSeyahatnamesi,	(1999),	s.	163.
57	 GOR.	IV.	C.	s.	723.
58	 Zubova,	P.	(1833),	s.	280.
59	 ŞemseddinSami,	Feraşer-i	Kamus-i	El-alam”,	İstanbul,	1306	(1889),	s.	45-46.
60	 KIRZIOĞLU,	M.	F.,	Osmanlılar’ın	Kafkas-Ellerini	Fethi	 (1451-1590),	2.	Baskı,	TTK	Basımevi,	Ankara	

1998,	s.	294,	307,	452.
61	 Marie	Felicite	Brosset,	(2003),	s.	279.
62	 Potto,	V.	A.	Kavkazskaya	Voyna.	Cilt	4,	Turetskaya	Voyna	1812-1829	gg.	s.	58.
63 Fazulullakh	İbn	Ruzbikhan	Khunji,	“	Tarikh-i	Alam-Ara-i	Amini”,	http://www.vostlit.info/Texts/rus/Hunji/

frametext1.htm	e.t.	05.10.2012
64	 Zeyrek,	Y.,	(2001),s.	7.	
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sunu ele alanların bir kısmı “Ahıska” sözcüğünü Kitab-i Dede Korkut’ta ki, “Ak-
Sıka” ile ilişkisini söyleyerek bununda “Ak-Kala” manasını taşıdığını belirtmek-
teler65. “Ahıska”nın Dede Korkut’tan gelme “Ak-Sıka” olduğunu savunanlardan 
Ahıska’nın Akhal-Kelek olduğunu da belirtmekten çekinmemişler66. Oysaki “Ak-
halkalaki” (Yeni Şehir) bölgede olan başka bir şehirdir. Bu şehir Osmanlı zama-
nında Akşehir adlandırıldığını tahrir defterinden öğreniyoruz. Dede Korkut’taki 
Ak-Sıka’nın Ahıska (Akhaltsikhe) ile ilişkisi muhakkaktır, ama “Ak-Sıka””Ak Kala” 
değildir. Doğrudur, her iki cümledeki “AK” beyaz anlamındadır. Bunu Kaşgarlı 
Mahmud’un “Divan-i Lugat-İt-Türk” sözlüğünde de görmekteyiz67. Kaşgarlı söz-
lüğünde “Sıka” açıklaması verilmemiş. Ona daha yakın “SIK” kelimesi verilmiştir ki, 
bunun da anlamı “az” demektir. “Olarda koy sık ol”, yani “Onlarda koyun azdır”68. 

1958 yılında Azerbaycan’ın Sabirabad ilçesinde kurulan Axısxa (Akhıskha) köyü 
yerli halk tarafından Akıska olarak telaffuz edilmiş ve bu deyim hala de devam 
etmektedir.

Tahrir defterinin her yerinde yalnız Akhıskha (Axısxa) olarak kullanılan bu coğrafi 
birim şunları ifade etmektedir:

1. Vilayetin başşehri- paşa tahtı, beylerbeyliğin merkezi,
2. Ahıska Sancağı’nın merkezi,
3. Nahiye merkezi,
4. Karye-köy (belli bir halkın yaşadığı yer). 
 
Şu önemli hususu belirtmek gerekir ki, tahrir defterinde Gürcistan veya da Ahıska 
Vilayeti kayıtlarına rastlanmamaktır. Osmanlı Devleti’nde Vilayetin resmi adı “Çıldır 
Vilayeti”dir. Vilayetin merkezi Ahıska olduğundan konumuzu “Ahıska Vilayeti” ola-
rak adlandırdık.

Defterde Ahıska karye (köy) olarak adlandırılsa da köy olmadığı kesin. Ayrıca 
Ahıska’nın ismi kasaba olarak geçmektedir. Rabat isimli bir muhteşem kaleye de 
sahip olan Ahıska’nın şehir olması muhakkaktır.

Akhalshikhe gürcüce Yeni Kale demektir. Ahıska Akhalshikhe’nin tercümesi ol-
mayıp Müslümanlar  tarafından telaffüz şeklidir. Ahıska şehrinin en eski ismi 
Lomsia’dır. Lomsia eski Gürcücede Lomi kelimesinden gelip Boğa demektir. Şeh-
rin isminin Boğa kültünden ileri geldiği muhakkaktır. Boğa kültü Mısır’da, Antik 
Yunan’da, Roma’da, Mezopatamya’da da görülmekte idi. Mesheti kültünde boğa 
güç ve bereket sembolü olarak kabul edilmişti. Ayrıca boğa toprağın sürülme-
si ve tarım ürünlerinin üretilmesindeki rolüne göre de çok saygı görmekte idi. 
Ahıska ile ilgili armalarda Boğanın olması dediklerimizin kanıtıdır69. M. Ö. 2700-

65	 Dervişeva,	F.	AHISKA	TÜRKLERİ	(Sözlü	Kültür	Bağlamında),Yüksek	Lisans	Tezi,	Ankara	2006,	s.5.
66	 Dervişeva,	F.	(2006),	s.	5.
67	 Kaşgarlı	Mahmud,	Divanü	Lugat-İt-Türk”,	(Çeviri),	Çeviren	Besim	Atalay.	5.	Baskı,	Cilt	I,	Ankara	2006,	s.	8.
68	 Kaşgarlı	Mahmud,	(2006),	s.	130.	
69	 Samtskhe-Saatabago	Bayrağı,	Ahıska	Armaları

2000 yıllarında Kıbrıs, Girit, Sardunya ve Malta adalarında da Boğa kültü yaygın 
idi. Boğa kültünün Avrupa’da da olduğu bilinmektedir. Günümüzde İstanbul Ka-
dıköy Altıyol’da boğa heykeli bulunmaktadır. Bu heykel 1864 yılında heykelteraş İzi-
dor Bonhevr tarafından Fransız gücünü Almanlara göstermek için yapılmıştı..‘’Güç 
simgesi” olan bu heykel daha sonralar Almanya’ya getirilmiş ve 1917 yılında Alman 
Kralı II. Wilhelm Baş komutan vekili Enver Paşa’ya hediye etmiştir. Paris’te yapılan 
boğa heykeli Avrupa’da da boğa kültünün olduğu bildirmektedir70.

Ahıska bölgesinde çok eskiden boğa kültünün olması onunla ilgili bayrak ve ar-
malarda da gözükmektedir. 

1. Samtskhe-Saatabago’nun Bayrağı

Samtshe-Saatabago (1266- 1579) Devleti’nin bayrağı yeşil renkte olup astarı ma-
vidir. Orada bayrakla birlikte yatan boğa resmi vardır. Bayrakta kılıç ve iki siyah 
yıldız vardır71.

Resim 4. Samtskhe-Saatabago Devleti’nin Bayrağı.

2. Ahıska Arması. Yıl 1843

21 Mayıs 1843 yılında Gürcü-İmereti Vilayeti’nin diğer armaları ile birlikte Ahıska 
kazasının arması72 da Senatın 26. 07. 1843 tarihli ve 17061 No’lu kararıyla onay-
lanmıştır (ПСЗ, т. XVIII).

Resim 5: Ahıska’nın Arması. Yıl 1843

Resmin yarısının üst kısmında, altın sahada Gürcü-İmereti armasının bir kısmı; 
altta, kırmızı sahada, eski kale duvarları, yanında sağ tarafta otlamakta olan boğa 

70 http://www.yazarkafe.com/icerik/431410/kadikoyun-sembolu-boga-heykeli.htm	 (Erişim	 Tarihi:	 17	 Ekim	
2012

71	 Resim	4:	Samtskhe-Saatabago	Devleti’nin	Bayrağı	(1266-1578).
72	 Resim	5:	Ahıska	Kazasının	Arması.	Yıl	1843.
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resmi var, sol tarafta bolluk ve bereket otlakları ve toprak, tarım ürünlerini akset-
tiren bolluk ve bereket boynuzu vardır. 

3. Ahıska’nın Günümüzdeki Arması73

Resim 6. Ahıska’nın Günümüzdeki Arması

Resim diş şeklinde ortadan ayrılmıştır. Üst kısmında gümüş sahada Kırmızı kılıç 
ve ucu sağa çevrilmiş şekilde olup her iki tarafında genişlenmiş kırmızı haçlar 
vardır. Tablonun alt ikinci kısmında ise yeşil alanda yatan aslan resmi vardır. Res-
min kenarları 3 kuleli taçlarla süslenmiştir. Tablonun alt kısmında gümüş bant 
üzerinde siyah harflerle gürcü dilide Akhaltsikhe yazılmıştır. Bunun da anlamı 
“Yeni kale” demektir74.

Hem Samtskhe Atabeyleri zamanında (1266-1579), hem Çar Rusyası zamanında, 
hem de Gürcistan Cumhuriyeti zamanında Ahıska bölgesinin bayrak ve arma-
larında Boğa ve Aslan resimleri olması bolluk, bereket ve güçlülük anlamlarını 
ifade ederek kullanılmıştır. Eski Gürcücede Boğa ve yeni Gürcücede Aslan an-
lamlarını ifade eden “Loma”75 ve “Lomi” kelimeleri Ahıska’nın eski adının “Lom-
sia” olduğunun bir kanıtıdır. Mesheti Dağı’nın da eski isminin Boğa kültünden 
gelerek “Lomsia” olduğu bilinmektedir76. Tıpkı Toras’un olduğu gibi. Toros ismi-
nin de Boğa kültünden ileri geldiği bilinmektedir77. Alman Coğrafyacı Heinrich 
Kiepert’in “Eski Coğrafya Ders Kitabı” isimli eserinde Toros adının kökünün Sami 
dil ailesinin bir üyesi olan eski Arameik dilinden olduğu ve “Tür” kelimesinden 
oluştuğu belirtilmiştir ve ne dikkat çekicidir ki, Tür kelimesi hem Boğa hem de 
Dağ anlamına gelmektedir. Kiepert’e göre Tür kelimesi Anadolu yoluyla Eski 
Yunanca’ya geçmiş ve bu dile göre uyarlanarak Toros şeklini kazanmıştır78. 

73 Resim 6: Ahıska’nın Günümüzdeki Arması
74	 Alexandr	Mikaberidze.	“Gürcü	Arma	Bilgisi”
75 Universaluri,	Ensiklopediuri	Leksikoni	 (K-L),http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-

00---off-0dictiona--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--00-3-1-
00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=dictiona&cl=CL4&d=HASH0121dd69b3bf92260
3a1a97d.2.8	(Erişim	Tarihi:	17	Ekim	2012).	

76 http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0dictiona--00-1--0-10-0---0-
--0prompt-10--..-4-------0-1l--11-en-50---20-preferences---00-3-1-00-0-0-11-1-1utfZz-8-00&cl=C-
L1.1&d=HASH0121dd69b3bf922603a1a97d.2.4&gt=2.	e.t.	22.10.2012

77	 Küncü,	Cem.	Toros	 isminin	kökeni.	http://www.yumuktepe.com/toros-isminin-kokeni-cem-kuncu/	Erişim	
Tarihi:	5	Ekim	2012.	

78	 Küncü,	Cem.	Toros	 isminin	kökeni.	http://www.yumuktepe.com/toros-isminin-kokeni-cem-kuncu/	Erişim	
Tarihi:	5	Ekim	2012

Ahıska bölgesi 1829 yılında Rusya İmperyasına katıldı. Şehir Akhaltsih olarak ad-
landırıldı. 1867 yılına kadar Kutaisi Vilayeti, daha sonralar ise Tiflis Vilayeti sınır-
ları içerisinde idi. Şu an Ahıska Gürcistan Cumhuriyeti’nin Samtskhe-Cavakheti 
Bölgesinin baş şehri olup Türkiye Cumhuriyeti’nin Artvin ve Ardahan şehirleriyle 
kardeşleşmiş şehir konumundadır.

Ahıska Onomastikası - Ad Bilimi

Osmanlılar tarafından düzenlenen 1595 Tarihli “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gür-
cistan” Tahrir Defteri Gürcistan Türkologiyasının babası sayılan akademisyen Ser-
gey Cikia tarafından gürcü diline tercüme edilmiş ve yayınlanmıştır. 1595 tarihli 
tahrir defteri Çıldır, nam-ı diğer Ahıska Vilayeti’den toplanan vergilerin çeşitle-
ri, miktarları, vilayetin sosyal hayatı ve benzerleri  hakkında bilgi vermektedir. 
Defter Dil, Tarih, Coğrafya, Onomastika için değerli bilgiler vermektedir. Ahıska 
Vilayeti’nin idari bölümü, sancaklar, nahiyeler ve köylerin isimleri hakkında bilgi-
ler araştırmacılar için değerli kaynak bilgileridir. 

Tahrir defteri XVI. Yüzyılda yaşamış insanların sosyal, ekonomik durumlarını, on-
ların tarım ve hayvancılık meşguliyetleri hakkında değerli bilgiler de içermek-
tedir. 1595 tarihli tahrir defteri tarih, ekonomik, dil, coğrafya uzmanları için çok 
değerli bir kaynaktır. Bu yüzden bu kaynağı okumak ve incelemek tarih, dil ve 
kültür açısından çok önemlidir. Tahrir defterinde onomastik birimlerin incelen-
mesi de önemli alanlardandır. Onomastik yunanca onomastikos kelimesinden 
gelmektedir. Onoma ad, isim demektir. Onomastika özel isimlerin kökeni ve an-
lamları ile uğraşan dilbilim dalıdır79.

Onomastik, dilbiliminin özel isimleri inceleyen bir dalıdır. Onomastikçiler arasın-
da, dilin tüm sözcüklerinin özel isimlerden türediğini iddia edenler bile var. Yu-
nanca onomastikosdan gelir. (onoma: ad) adla ilgili demektir, adların kokeni ve 
anlamları ile uğraşan dilbilim dalıdır. Onomastika başlıca olarak antroponi (insan 
adları) ve toponomi (yer adları) diye iki kısma ayrılır. Konumuz Ahıska şehrinin 
Sosyal-ekonomik durumu olduğundan araştırmamızı da bu yönden değerlen-
direceğiz:

 a. Antroponi 

1595 Tarihli “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” tahrir defteri kayıtlarında paşa 
sancağı ve vilayet merkezi Ahıska’da vergi mükellefi olan 174 hane reisi var idi. 
Bu isimleri onomastik bakımından incelediğimiz zaman şu hususları görmekteyiz:

1.  Günümüze kadar gelip ve şu anda da kullanılan isimler. Örnek: Rüstem, Nu-
rali, Mamuka, İvane, Çelebi, Giorgi, Zurab, Davit, Çabuka, Murad, Novruz, 
Simon ve b.

79 http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/onomastik	e.t.	10.10.	2012.



577576

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

2.  Unutulmuş ve günümüzde kullanılmayan isimler: Örnek: Ağdgomel, Maisur, 
Gulabi, Asvatur, Kakala, Babu, Ganturalı, Matata, Konkal, Bayandur, Ülkmez, 
Yesa gibi.

3.  İki ismin birleşmesinden türeyen isimler: Örnek: Muradbahşi, Yesanorses, 
Şahveli, Pirveli, Nuraziz, Stepanamir gibi.

4.  “Gül” sözcüğü ile düzelenler: Örnek: Varazgül, Şahgül, Simongül gibi.
5.  “Verdi” sözcüğü ile düzelenler: Örnek: Hudaverdi gibi
6.  Dini karakterli isimler. Örnek: Keşiş
7.  Defterde şahıs isimleri ile yanı sıra baba adları da verilmiştir. Örnek: Mirhan 

oğlu, Şahenşah oğlu, Muradbeg oğlu gibi.
8.  XVI. Yüzyılda soyadları kullanılmamakta idi. Genelde baba adı “oğlu” sözcü-

ğü ile birlikte kullanlıyordu. Ahıskalılarda daha sonralar İsme “-gil” eklemek-
le sülale bildiriliyordu. Örnek: Ahıska Sancağı’nın Sakuneti köyünde tahrir 
defterinde Yordana oğlu, XX. Yüzyıl ve hatta günümüzde de “Yordanagil” 
olarak bilinmektedir.

b. Toponomi

Onomastik biliminin ikinci kolu olan Toponimi, yer isimlerinden bahseden bilim 
alanıdır. Yunanca topos (yer) ve onoma (ad) sözcüklerinden meydana gelmiştir. 
Ahıska şehri ile ilgili defterdeki kayıtlardaki toponimleri şöyle gruplaştırabiliriz:

1. Şehir toponimi: Çıldır, Ahıska;
2. Kale toponimi: Rabat80Ahıska’nın en eski mahallesi idi81. 

Resim 7: Ahıska Rabat Kalesi.

Rabat Arapça bir kelime olup Orta Asya ve İran şehirlerinde sanatkar ve tica-
retçilerin yaşadığı mahalle idi. IX-X. Yüzyıllardan başlayarak Rabat Doğu feodal 

80	 Resim	7.	Ahıska	Rabat	Kalesi.
81	 Civil.	Ge,	Rabati,	Akhaltsikhe,	http://www.civil.ge/geo/category.php?id=87&size=wide&gallery=87

şehirlerin ekonomi ve politik merkezi halinde idi82. Gürcistan Devleti tarafından 
Ahıska Rabatı’nun restoresi son derece titizlikle yapılarak bu tarhi yerin ikinci 
defa canlanmasına sebep olmuştur. İşte Rabat’ın resimleri tarihi anıtlara saygı-
nın göstergesidir83.

3. Köy toponimleri: Çeçerek, Zuğurtula, Tomar
 
Çeçerek- Günümüzde Samtskhe-Cavakheti Vilayeti’nin Akhaltskhe Belediyesi’nin 
Minadze Nahiyesi’ne bağlı bir köy olup Kura ve Posof Çayının birleştiği yerdedir. 
Deniz seviyesinden 1000 m. yüksekte olup Ahıska merkezden 5 km  uzaklıktadır. 
Köyde orta çağdan kalma kilse vardır. XVI. Yüzyıl sonlarından 1829 yılına kadar 
Çeçerek Nahiyesi’nin merkezi idi84.
 
Skordza (Tahrir Defteri’nde Zuğurtula olarak geçmektedir) - Akhaltskhe 
Belediyesi’nin Uraveli Nahiyesi’nin bir köyü. Uraveli Nehri’nin sağ tarafında yer-
leşmiş olup deniz seviyesinden 1100 m yüksekliktedir. Ahıska’dan 16 km uzaklık-
tadır. XIII. Yüzyıldan kaya içerisine kapanmış mimari kompleksler vardır85

4. Yayla Toponimi: Tozibolo;
5. Nehir Toponimi: Kura.

Türkiye’de Kuzey-Doğu Anadolu’nun Türkiye’de Kuzey-Doğu Anadolu’nun Alla-
hüekber ve Yalnızçam86 dağlarından başlayan Kura Nehri yalnız Ahıska bölgesinin 
değil, Gürcistan’ın ve hatta Kafkasya’nın en büyük nehridir. Ahıska topraklarından 
geçen Kura Nehri Kafkasya’nın en büyük nehri olup başlangıcını Türkiye’den 2742 
m yükseklikten alır. Uzunluğu 1515 km87.906 km Azerbaycan topraklarındadır. 
Havzasının genişliği 188 000 km2. Vardzia88 taraftan Gürcistan topraklarına girip 
Hertvis, Aspinza, Minadze, Sinis, Sakuneti, Agara, Taşiskari köylerinden ve Borcomi, 
Gori, Mtskheta, Tiflis, Rusavi şehirlerinden geçtikten sonra Azerbaycan’ın Minge-
çevir, Yevlakh, Sabirabad, Şirvan, Salyan şehirlerinden geçerek Neftçala ilçesinde 
Hazar Denizi’ne dökülür. Kür Nehri sulama için kullanıldığı gibi elektrik enerjisi 
alınmasında da kullanılmaktadır. Kura Nehri balıklarıyla çok zengin bir nehirdir. 

Kura Nehri’nde sazan türleri (Cyprinidae familyası), yayın balığı (silirus glanis), 
dağ ve dere balığı (salmo trutta macrostigma veya fario), tatlı su kefali (L. cepha-
lus), tahta balığı, turna balığı ve gümüş balığı mevcuttur89. 

82	 http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=3&t=33639
83	 http://www.google.ge/search?q=%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%

83%98&hl=ka&rlz=1R2SKPT_trTR439&site=webhp&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X		
&ei=Lax2UObrH8exhAfiuoDQDg&ved=0CBoQsAQ&biw=1024&bih=540

84	 Kartuli	Sabchota	Ensiklopediya,	Cilt	11,	s.	387,	Tbilisi	1987.	
85 Skordza,	http://dzeglebi.com/view.php?id=65,	e.t.	27.10.2012
86 Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’dan geçen Kura (Kür) Nehrinde Kirlilik Durumu, http://www.

ekolojiteknik.com/?s=aktuel&id=72 e.t. 25.10.2012
87	 Maruashvili,	L.	Sakartvelos	Pizikuri	Geograpia.	Sakartvelos	SSR	Bunebrivi	Pirobebis	Zogai	Dakhasiateba	

da	Regionuli	Ağtserloba,	Gamomsemloba	Tsodna,	Tbilisi	1964,	s.	63.	
88	 Kurberashvili,	L.,	Mtkvari,	http://mtkvari1.blogspot.com/	e.t.	24.10.2012
89 Kura	Nehri	Bilgi	Notu,http://www.ardahan-cevreorman.gov.tr/kura_nehri.pdf	e.t.	24.10.2012
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Kura nehrinin sağ kolları: Paravani (uzunluğu 74 km, Borcomula(uzunluğu 29 
km), Gucaretskali (43 km), Dzaa (42 km), Taba(29 km), Tudzami(5 km), Algeti 
(108 km), Ktsia Xrami(201 km), Akstafa (121 km), Tavusçay, Şamkorçay, Genceçay 
(uzunluğu 39 km), Terter (184 km), Haçinçay, Araz(1072 km);

Sol kolları: Posof çayı ve onun Kvablian kolu ile birlikte 64 km, Liahvi -115 km, 
Ksani 84 km, Aragvi 112 km, İyori 320 km ve Alazani 390 km.

XVI. Yüzyılda Ahıska’da Ekonomik Hayat:

Yollar tarih boyunca şehirlerin ticari fonksionu ve önemini aksettiren en önem-
li husus idi. Bu bakımdan XVI. Yüzyılda Ahıska’dan geçen yolları belirtmek çok 
önemlidir. Şöyleki:

1. Ahıska’dan sağ tarafa Tarihi Cavahet yolu.
2. Ahıska’nın sol tarafa giden yol Batum ve Karadeniz’e çıkış yolu.
3. Ahıska’dan kuzey istikametinde ise Şirvan, Dağıstan, Hazar denizi ve oradan 

da İpek Yolu’nun en önemli şehirleri olan Kaşgar, Buhara, Samerkand yolu.

Görüldüğü gibi Ahıska stratejik önemle kalmayıp, aynı zamanda ticari bir yolun 
üzerinde bulunmaktadır. 1595 yılı Osmanlı tahrir defterindeki vergi kalemlerini 
incelediğimiz zaman şehrin ekonomik canlılığını görmekteyiz. Bu canlılığa se-
bep bölgenin iklim ve coğrafi şartlarının uygun olması, doğal kaynakların ve her 
türlü bitki örtüsünün bulunmasıdır. Bu da bölgede tarım ve hayvancılığın geliş-
mesini sağlayan unsurlardır.

Osmanlı Devleti’nin her yerinde olduğu gibi Ahıska’da da tarım ekonominin te-
melini teşkil ediyordu. Ekincilik, bağcılık ve hayvancılık hem halkın başlıca meş-
guliyeti, hem de geçim kaynağı idi.

XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısına dikkat ettiğimizde çok ge-
lişmiş olduğunu görmekteyiz. Aynı durum Ahıska şehrinde de söz konusudur. Bu 
dönemin ekonomik yapısını daha iyi incelemek için gereken en önemli kaynak 
tapu-tahrir defterleridir. Biz de 1595 Tarihli “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” 
tahrir defteri ışığında Ahıska şehrinin ekonomik yapısını incelediğimiz zaman 
şunu görüyoruz ki, şehir XVI. Yüzyılda tarım, hayvancılık ve bağcılığın yoğun ya-
pıldığı bir yerdir.

Ahıska’da Toprağın Tasarruf Şekli Ve Taksimatı: 

1595 Tarihli Tahrir Defteri’ne göre Ahıska Merkezde toprağın taksimatı şöyledir:

1. Ahıska Cami-i Şerifi Vakıf arazileri:
a. Menüçöhr’ün 10 kilelik 3 hisse bağı
b. Mençöhr’ün30 kilelik 3 hisse tarlası, 1 adet değirmen inşası için ayrılmış arsa,
c. Menüçöhr, Dedisimedi ve Ana hatunun 1 hisse çayırı ve bağı,

2. Zaim Kaya’nın bağı ve tarlası,
3. Çeçerek zaimi Katip Yusuf’un tasarrufundaki Menüçöhr’ün 5 kilelik 1 hisse 

bağı ve bostanı,
4. Çıldır Vilayet, Defter Kethudası Kaya’nın tasarrufundaki Menüçöhr’ün 5 kile-

lik 1 hisse bağı,
5. Mikender Masur oğlunun tasarrufundaki 4 kilelik 2 hisse zemin tarla
6. Ahıska Rabat Kalesi’ne ait Kür nehrinin köprüsünden Verana köy sınırına ka-

dar olan meralar,
7. Ahıska Rabatı nüfusuna ait Tozibolo yaylası90.

Bu taksimattan göründüğü ibi Ahıska şehrinin toprağının büyük bir kısmı Me-
nöçöhr ve ailesine aittir. Bu mülkler sultan III. Murat’ın fermanıyla onlara veril-
miştir91.

Yukarıdaki taksimattan da göründüğü gibi Osmanlı Devleti Ahıska’da Malikane-
Divani Toprak Sistemi uygulamıştı. Bu sisteme göre toprağı tasarruf eden Şer’i 
mahkeme hükümleri gereğince belirlenmiş bir ödenek yapmakta idiler. Geri ka-
lan kısmından ise diğer vergiler ödenmekte idi.

Ahıska Şehri:

Vilayet ve paşa sancağı merkezi olan Ahıska çok eski bir yerleşim  birimi olmakla 
174 haneden ibarettir. İspenç ve Resm-i Hınzır vergilerinden belli oluyor ki, nü-
fusun çoğu gayr-i müslimden ibarettir.

Ahıska Şehrinin Nüfusu: 

Osmanlı toplumunda en önemli kesim o zamanki adıyla “reaya” teşkil etmekte-
dir. Reaya ekonomik hayatın tarım ve ziraata dayalı olan Osmanlı toplumunda 
üretimi elinde tutan, çeşitli vergileri vermekte yükümlü olarak devletin tüm hiz-
metlerini, savaş giderlerini, yöneticilerin masraflarını karşılayan bir sınıf idi. İm-
paratorluğun her yerinde olduğu gibi Ahıska Vilayeti’nde de ekonomi reayanın 
sırtına dayanmakta idi. 

1595 yılı tahrir defteri çok titizlikle hazırlansa da tam nüfus hakkında her han-
gi bir kayıta rastlamıyoruz. Ama vergi ödeyecek yaşa gelen şehirli, köylü, evli, 
bekar, dul, göçebe her aile reisi adı ve babasının adı ile yazılmış ve “hane”olarak 
kabul edilmektedir.

Nüfus hesaplanmasında araştırmacılar genel olarak Ömer Lütfü Barkan’ın kabul 
ettiği “5 kat sayısı” ile çarparak toplam nüfusu bulmaktalar92. Ama bunu Ahıs-

90	 Cikia,	(1947),	s.	21-22,	Cikia,	(1941),	s.	24-25.
91 Ferman.	 Sultan	 III.	 Murad,	 “Osmaluri	 Dokumentebi”,	 http://illuminateddocument.ge/ge/page/view/11/

ottoman	e.t.	29.09.2012
92	 Dalgalı,	 F.,	 45	NumaralıTapu	Tahrir	Defterine	Göre	Simav	Nahiyesi.	 (Basılmamış	Yüksek	Lisans	Tezi).	

Kütahya.	Dumlupınar	Üniversitesi.Sosyal	Bilimler	Enstitüsü.	2008,	s.	27.
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ka Vilayeti’ne ait etmekte zorlanıyoruz. Zira Ahıska Vilayeti sakinlerinin aile bü-
yüklüğü 5-8 çocuk arasındadır. Bunu Osmanlı hakimiyeti sonrası yapılan resmi 
187093ve 188694 nüfus sayımlarında da görmekteyiz. Resmi olan sayımlardaki 
nüfus ortalaması her hane için 8 kişi olan rakamı nüfus sayı hesaplamalarında 
kullanılmasını doğru bulmaktayız. Bu durumda Nüfusu =hane x 8 şeklinde olur.

Vilayet merkezi olan Ahıska’da 174 hane olduğu görülmektedir. Resm-i İspenç ve 
Resm-i Hınzır vergi ödemelerinden şu görülüyor ki, nüfusun çoğu gayr-i müslim-
dir. Köylerden farklı olarak burada piskopos yararına 2 akçelik ödenek görmüyo-
ruz. Bu da şehirde piskoposun olmadığını göstermektedir. 174 haneyi 8 katsayı 
ile çarptığımızda yaklaşık nüfusun 1392 kişi olduğunu görmekteyiz. Bu rakam 
bile kent nüfus hesaplanmasında eksik sayılmaktadır. Çünkü tahrir defterlerin-
de kadı, asker, idari yöneticiler kayıta alınmamaktadır. Bu yüzden şehir nüfusu 
genelde tahrir defterlerindekinden fazladır. Kesin sayısı bilinmeyen yukarıdaki 
zümreler için nüfusun % 15’i kadar bir sayı eklenmektedir95. Sayısı bilinmeyen 
zümreleri % 15 (208 kişi) eklediğimiz zaman Ahıska’nın kent olarak nüfusu 1600 
kişiden ibarettir.
 
Ahıska Şehrinde Üretimi Yapılan Tarım Ürünleri ve Onlardan Alınan Vergiler: 

XVI. Yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun her yerinde olduğu gibi Ahıs-
ka Vilayeti’nde de ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dayanmakta idi. Bu 
durum aynen Ahıska kentinde de görülmekte idi. Yalnız şunu söyleyebiliriz ki, 
Ahıska şehrinden vergi olarak toplanan 30000 akçenin 24790 akçesi tarım ürün-
lerinden ve hayvancılıktan alınan vergiler teşkil etmekte idi. Bu da Ahıska şehrin-
den alınan tüm verginin % 83’ünü bulmakta idi. 1595 yılında tarım ürünlerinden 
alınan vergi hınta (buğday), şair (arpa), çavdar ve erzenin vergi tahrir dökümü 
verilmiş olup onları inceleyelim.

1-Hububat Üretimi

Hınta (Buğday)

Hınta buğday96 demektir. Buğdayın vatanı Mezopatamya’dır. Buradan tüm dün-
yaya yayılarak Kolumb’un karavalı ile Amerika kıyılarına kadar ulaşmıştır97. Buğ-
day temel gıda maddesi olduğundan Ahıska’da bu ürünün üretimine çok önem 
veriliyordu. Buğdayın atık maddesi olan saman hayvan yemi olarak kullanılıyor-
du. Defterde bu verginin ismi “hınta” olarak geçmektedir. Şehirden 80098 kile 
buğday vergisi alınıyordu ki, bunun da tahrir değeri 960099 akçe idi. Gürcistan 

93	 Sbornik	Materialov	dlya	Opisaniya	Tiflisskoy	Gubernii,Tiflis,	1870,	s.	1-34
94	 Svod	Statisticheskikh	Dannıkh	o	Naseleniya	Zakavkazskogo	Kraya,	Tiflis,	1893
95	 Emecen,	F.	M.	(1989).	XVI.Asırda	Manisa	Kazası.	s.	57.
96	 Parlatır,	İ.	Osmanlı	Türkçesi	sözlüğü,	TDK.	Yargı	Yayınları,4.	Baskı,	Ankara	2011,	628.
97	 Evstigneev.	G.	M.	,	Livşits	Y.	A.	,	Singaevskiy,	O.	N.	Taynı	produktov	pitaniya”(Yiyecek	maddelerin	sırları),	

“Pişevaya	Promışlennost”	Yayınları,	Moskova	1972,	s.	8.
98	 Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
99	 Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.

Kanunnamesi gereğince halktan 1/5 vergi alındığına göre toplam üretimin 4000 
kile olduğunu görmekteyiz. Genel olarak kişi başına 2.9 kile buğday düşmekte-
dir. Tahrir defterinden belli olduğuna göre 1 kile buğdayın fiyatı 12 akçedir. Bu 
durumda 1 kg buğdayın fiyatı 0.47 akçeye denk gelmektedir. 

Şair (Arpa)

Şair Arapça arpa100 demektir. Arpa Ahıska şehrinde tarım ürünlerinden buğday-
dan sonra ikinci yeri tutmaktadır. Arpanın vatanı Arabistan, Sinay ve Kafkasya’dır. 
Kafkasya’dan Merkezi Avrupa’ya yayılmış ve XVI. Yüzyılda Avrupa’nın en önemli 
tahıl ürünlerinden biri olmuştur101.

Bu bitki çok dayanıklı olup buğdayın ekilmediği yerlerde de ekilip ürün vere-
bilir. Daha çok hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Defterde arpa “ şair” olarak 
adlandırılmaktadır. Arpa vergisinin miktarı 700 kile, tahrir kıymeti ise 7000 ak-
çedir. Kilenin Gürcistan Kanunnamesi’nde miktarı gösterilmediğinden biz İstan-
bul kilesini baz almayı uygun buluyoruz. Zira o zamanlar İstanbul başkent idi ve 
çok yerde İstanbul kilesi ölçü olarak baz alınmakta idi. 1 kile 25,656 kg’a denk 
gelmekte idi102. Tahrir defteri bilgilerine göre arpanın bir kilesinin kıymeti 10 
akçedir. Gürcistan Kanunnamesi’ne gereğince 1/5 vergi alındığına göre Ahıska 
şehrindeki üretim 3500 kile olmaktadır. Kilesi 10 akçe olan arpanın 1 kg fiyatı 
0,39 akçe olmaktadır.

Çavdar

Buğday ve arpadan sonra üretim olarak üçüncü sırayı çavdar almaktadır. Çavda-
rın tarihi çok eski olup vatanı Çin’dir. Çin kültür anıtları ülkede 5000 yıl önce çav-
dar yetiştirilmesini kanıtlamaktadır103. Çavdar serin yayla iklimini sever. Hayvan 
yemi olarak kullanılmaktadır. Çavdardan alınan vergi miktarı 250 kile ve onun 
tahrir değeri ise 2000 akçedir. Ahıska şehrinde çavdar üretimi 1250 kiledir. Çav-
darın bir kilesinin fiyatı 8 akçe olduğundan bunun da 1 kg kıymeti 0,3 akçedir.

Erzen

Ahıska şehrinde üretimi yapılan bir diğer ürün de erzen başlığı altında vergi 
tahsil edilen darıdır. Mısırın vatanı Güney Amerika’dır. İsviçre bilim tabiat ada-
mı Dekandol’a göre ise mısırın ana vatanı Ekvator ve Kolombiya’dır. Bir başkaları 
ise, mısırın vatanı olarak Florida’dır. XVI. Yüzyılda İspanya ve İngiltere gıda olarak 
kullanan ilk Avrupa ülkeleridir104.  Mısırın tarihi M.Ö bir kaç bin yıl öncelere ait 
olup vatanı Güney Amerika’da Peru, Şili ve Boliviya (bazılarına göre ise Ekvador 

100		Parlatır,	İ.	(2011),	s.	1554.
101	Evstigneev.G.	M.	(1972),	s.	8.
102		İnalcık,	H.	‘‘Ağırlıklar	ve	Ölçüler’’.	Osmanlı	İmparatorluğu’nun	Ekonomik	Ve	Sosyal	Tarihi,	I.	,	Paris
							2000,	s.	444.	
103		Evstigneev.	G.	M.	(1972),s.	8
104			Evstigneev.	G.	M.	(1972),s.	8
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ve Kolumbiya’dır). Hindular daha sonra Orta Amerika ve Meksika’ya getirmişler-
dir105. Avrupalılardan mısırla ilk tanışan Kristof Kolomb olmuştur. O, mısır bitkisini 
1492 yılında Küba adasında görmüş ve şöyle demiştir: “Ben Mais isminde bitki 
gördüm”106.

XV. Yüzyıl sonlarında mısırı İspanya’ya ve daha sonra İngiltere, Fransa ve İtalya’ya 
getirdiler. Portekizliler bu bitkiyi Hindistan’a, Çin’e ve Yava adasına getirdiler. 
Mısır daha sonra Kırım’dan Ukrayna’nın güney bölgelerine, Kuzey Kafkasya ve 
Gürcistan’a yayıldı107.

Buğdaygillerden olan darı insan gıdası olarak kullanıldığı gibi hayvan yemi ola-
rak da kullanılmaktaydı. Ahıska Vilayeti’nde darı olarak bilinen bu ürün günümüz 
Türkçesinde kullanılan mısırdır. Ahıskalılar buna ‘’Lazut” derlerdi. Mısır anlamına 
gelen darı kelimesi günümüzde Azerbaycan resmi dilinde hala da kullanılmak-
tadır. Ahıska şehrinde erzen vergisi 100 kile olup bunun da tahrir kıymeti 1000 
akçedir. Tahrir kıymetinden de görüldüğü gibi erzen’in 1 kilesinin fiyatı 10 akçe-
dir. Yani 1 kg erzen 0,39 akçeyi bulmaktadır. Erzenin üretim miktarı 500 kiledir.

Böylelikle, Ahıska şehrinde kişi başına düşen üretim miktarı buğday 2.9, arpa 2.5, 
0.9, erzen 0.4 kile olmuştur. 

Ahıska Şehrinde Hayvancılık ve Bunlarla İlgili Diğer Vergiler. Arıcılık

1. Resm-i Hınzır

XVI. Yüzyıl sonlarında zirai ürünlerden sonra en büyük gelir kaynağı hayvancı-
lık idi. Ahıska Vilayeti’nde büyük ölçüde koyunculuk ve domuzculuk gelişmişti. 
Ancak Ahıska şehir merkezinde koyunculuk olmadığını görmekteyiz. Nüfusu 
gayr-i müslim olan Ahıska’nın hayvancılıkta başlıca meşguliyeti ve gelir kaynağı 
domuzculuk idi. Burada alınan vergi miktarı 300 akçe idi. Vergi olarak her do-
muzdan bir akçe alındığına göre şehirde 300 domuzun olduğu kayıtlardan belli 
olmaktadır.

Arıcılık

Gürcistan Vilayeti Kanunnamesi’ne göre “resm-i kevvare öşr’i aselden bedel olarak 
her kovandan ikişer akçe alınır”108 şeklinde bal öşrünün kovan başına akçe olarak 
tahsil edildiği yazılmaktadır. Defterde Resm-i Küvare olarak vergi çeşidinin bulun-
ması bu bölgede arıcılığın olması ve balcılık yapıldığını göstermektedir. Arıcılığın 
tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Arıların ürettiği bal, içinde olan vitaminlerle in-
sanlar için tarih boyunca şifa niteliğinde olmuştur. Arıcılık kutsal sayılan bir meslek 

105		Evstigneev.	G.M.(1972),s.	13
106		Evstigneev.	G.	M.	(1972),s.	13
107		Evstigneev.	G.	M.	(1972),s.	13
108	Akgündüz,	A.	Osmanlı	Kanunnameleri	ve	Hukuki	Tahlilleri,	7/1.	Kitap,	Kanuni	devrei	Kanunnameleri	(IV);	

7/II.	Kitap.	II.	Selim	Devri	Kanunnameleri,	VI.	Bölüm:	Gürcistan	Eyaleti	Kanunnameleri,	1994.	s.	580.

olmuş, arı ve arı ürünlerine bütün dinlerde itibar edilmiştir. Kur’an’da bu konuya 
dikkat çekilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in 16. suresi olan Nahl suresinin 68,69. ayetlerinde 
şöyle buyrulmaktadır: “Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların 
kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böyle-
ce Rabb’inin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların karınlarından türlü 
renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir 
topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.” 

Arkeoloji araştırmalar sonucunda belli olmuştur ki, arılar yaklaşık ilk insanın yara-
tılmasından 56 milyon yıl önce mevcut olmuştur. Eski kültür yapıtlarına dayana-
rak şunu söylemek olur ki, ilk insan besleyici madde olarak balı peşine koşmuş-
lardı. İnsanın bal üretiminin taş devrinde olması İspanya’nın Valensiye şehrinde 
bulunan anıtlardan belli olmaktadır. Mısır piramitlerinde balın gıda maddesi ve 
tedavi amaçlı kullanılmasına dair bilgiler bulunmaktadır.

Matematikin babası Pisagor yazıyordu ki, 90 yaşına gelmesine sebep sürekli bal 
yediği içindir109.

İbni Sina uzun ömürlülük için balın yenilmesini öneriyordu. O diyordu ki, eğer 
gençliğinizi korumak istiyorsansa bal yeyiniz. İbni sina 45 yaş üzerinde olanların 
sürekli bal yemelerinin gerektiğini söylemekte idi110. Arı Türklerde tüm arı türle-
rine verilen addır. Türklerin ilk kez Anadolu da balarısı sözünü kullanmaya başla-
dıkları sanılmaktadır. Kaşgarlı Mahmud un açıklamasından da anlaşıldığına göre 
Türkler önceleri bala arı yağı diyorlardı. Sonraları özellikle batı Türkleri (Oğuzlar, 
Kıpçaklar, Suvarlar,..) bal demeye başladılar.

Osmanlı İmparatorluğu’nun diğer vilayetlerinde olduğu gibi, Ahıska Vilayeti’nde 
de arıcılığa önem verilmişti. Zaten Ahıska Vilayetinin coğrafi konumu arıcılık için 
son derece uygun koşullara sahip idi. Ahıska şehrinden Resm-i Kevvare adı altın-
da alınan verginin miktarı 440111 akçedir.

Resm-i Yonca Ve Giyah ve Resm-i Yaylak

Hayvancılıkla ilgili vergilerden olan yonca ve giyah ve yaylak vergisi Ahıska şeh-
rinden alınmakta idi. Bu kentten alınan yonca ve giyah vergisi olarak 500 akçe, 
yaylak vergisi olarak 135 akçe alınmakta idi.

Yaylak, köy halkının yaz mevsimini geçirmek için olan yerleridir. Resm-i Yaylak 
dışarıdan gelen halkın hayvanlarının, özellikle koyunlarının kışlamasından alı-
nan vergidir. Defterde bazen Resm-i Yaylak ve Resm-i Yatak olarak, bazen de ikisi 
bir arada vergilendirilmiştir. Ahıska’da şehir olarak bu vergi Resm-i Yaylak adı al-
tında kayıt olunmuştur. Sürülerini başka bir tımarda ve miri yaylaklarda otlatan 
sürü sahipleri ve konar-göçer raiyetten yılda bir defaya mahsus alınan vergidir. 

109	Evstigneev.	G.	M.	(1972),s.	72.
110	Evstigneev.	G.	M.	(1972),s.	72-73.
111	Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
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Gürcistan Kanunnamesi’ne göre kışlayan her sürüden 1 koyun alınması uygun 
görülmüştür112. Sürü az olduğu zaman 10 koyuna 1 akçe alınması kanun gereği 
olmuştur.

Bakliyat 

Araştırma kaynağımız olan tahrir defterine göre bakliyat türleri şunlardır: nohut, 
mercimek ve bakla. Bunların vergi miktarının az olmasına rağmen Ahıska şehrin-
de yetiştirilmekte idi.

Nohut 
Nohut113 farsça nehud kelimesinden olup yemeklik bitkidir. Ahıska şehrinde no-
hudun vergi miktarı 5 kile114 olup, onun da tahrir değeri 150 akçedir115. Bu da 1 
kile nohudun 30 akçe olduğunu göstermektedir. 

Mercimek
Mercimek fars dilinde olan merdümek116 (adamcık, gözbebeği) kelimesinde tü-
renmiş olup Osmanlı zamanın da ades kelimesi de kullanılırdı. Bunun üretimi 
buğday ve arpaya göre çok azdır. Ahıska şehrinden mercimeğin vergi miktarı 5 
kile, onun tahrir kıymeti ise 100 akçedir117. Şehirde 1 kile mercimeğin fiyatı 20 
akçe olarak belirlenmişti.

Bakla
Bakla Arapça bakl (yemeklilik yeşil bitki) kelimesinden alınmış olup Türkçede 
belli bir bitkinin adıdır118. Ahıska şehrinde nohut ve mercimekten de az ekilen 
bakliyat türüdür. Bunun vergi miktarı 4 kile, tahrir değeri ise 60 akçedir119. Bura-
dan da göründüğü gibi 1 kile baklanın fiyatı 15 akçedir. 

Ahıska Şehrinde Bağcılık ve Bostancılık

1595 tarihli Tahrir Defteri’ne göre Ahıska şehrinde bağcılık ve meyvecilikle alaka-
lı Resm-i meyve, Resm-i Bostan ve Şıra adı altında vergi çeşitleri gözükmektedir. 

Bostan
Bostan, fars dilinde bu, buy, yani koku ve stan, yer, ülke, yöre anlamlarını veren 
iki kelimeden teşkil olunmuştur. Bostan’ın güzel kokulu çiçeklerin bulunduğu 
yer anlamını taşımaktadır120. Tabii Türkçede bu anlamı değişmiş ve yemeklik 
yeşil bitkilerin yetiştirildiği yer anlamını benimsemiştir. Defterde Resm-i bostan 

112		Akgündüz,	A.	(1994),	s.	580.
113		Eyuboğlu,	İ.	Z.	Türk	Dilinin	Etimoloji	Sözlüğü,	Sosyal	Yayınları,	İstanbul	2004,	s.	496.
114		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
115		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
116		Eyuboğlu;	İ.	Z.	(2004),	481.
117		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
118		Eyuboğlu;	İ.	Z.	(2004),	67.
119		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
120		Eyuboğlu;	İ.	Z.	(2004),	96.

adı altında hangi ürünlerin olduğu ayrıntılı yazılmamıştır. Bostanın aynı zaman-
da kavun-karpuzun ortak adı olduğunu bildiğimizden Ahıska şehrinde bostan 
vergisi adı altında kavun, karpuz gibi ürünlerin olduğu muhakkaktır. Tahrir dö-
kümünden de göründüğü gibi Ahıska şehrinden resm-i bostan adı altında 550 
akçe vergi alınıyordu. 

Meyve
Meyve fars dilinde mive121 kelimesinden türemiş olup yemiş anlamını taşımak-
tadır. Türkçede ise bu anlamını değiştirerek elma, armut ve s. ürünlerin ortak adı 
şeklinde kullanılmış ve şu anda da kullanılmaktadır. Ahıska şehrinden resm-i 
meyve adı altında 500 akçe122 vergi alınıyordu. Şehirde olan meyvelerin çeşit ve 
miktarları hakkında bilgi edinemiyoruz. Çünkü meyve öşrü kayıt olunurken yal-
nız verginin bedeli akçe olarak yazılmıştı.

Şıra
Şıra – farsça şire kelimesinden alınıp bunun da kökü Latinceye dayanmaktadır. 
Laticanın siraeum kelimesi üzüm suyu anlamına gelmektedir123. Budin ve Ahıs-
ka gibi ortadoks vilayetlerde şıra şarap anlamında kullanılmakta idi. Şıra üretimi 
Ahıska bölgesinde çok eskiden yapılmakta idi. En eski şarapçılık örneği 8000 yıl 
öncesine ait olup, bunun da Gürcistan’da olduğu keşfedilmiştir124.

Şıra üzümden alınır. Üzüm yetiştirme Ahıska’nın en önemli ekin alanlarından 
biridir. Ahıska Vilayeti yalnız Osmanlı Devleti’nde değil bütün dünyada yüksek 
alanda ve dağlık yerlerde üzüm yetiştirilen tek bir bölgedir. Ahıska Vilayeti’nde 
en kaliteli üzüm çeşitleri yetiştirilmekteydi. Bu vilayette yetiştirilen üzümün ka-
lite farkı şu şekildedir:

1.  Rakımı 900-1000 m. olan Vale’de yetiştirilen üzüm,
2.  Rakımı 1000-1200 m. olan Sazel, Arkissihe, Yukarki ve Aşağki Pamaç, Yukarki 

ve Aşağki Shvlis köylerinde yetiştirilen üzüm,
3.  Rakımı 1300 m. üzerinde olan Yukarki ve Aşağki Naohreb köyünde yetiştiri-

len üzüm.

Genelde üzüm bağları Kura, Posof ve Kvabliyan nehirlerinin Güney, Güney-Doğu 
ve Güney-Batı kısımlarında daha iyi yetişmekte idi. Buranın üzümlerinden alınan 
şıra Ahıska’nın Güney Nahiyesi’nde teraslar üzerinde yetiştirilen üzüm şırasından 
daha kaliteli idi.

Menöçöhr’ün, Dedisimedi Dedora ve Ana Hatun’un125 bağlarının üzümleri çok 
kaliteli olup şehir dışı pazarlarda da rağbet görmekte idi.

121		Eyuboğlu;	İ.	Z.	(2004),	483.
122		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
123		Eyuboğlu;	İ.	Z.	(2004),	483.
124		Belluck,	Ram	728	Aralık	2003.	Now	that’s	what	you	call	a	real	vintage:	professor	unearths	
	 8.000-year-old	wine	The	Independ	(Londra).
125	Cikia,	S.	(1947),	s.	21-22,	Cikia,	(1941),	s.	24-25.Bel
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Ahıska şehrinden şıradan alınan vergi miktarı ağırlık olarak300 men ve onun 
da tahrir değeri 2400 akçe idi126. Gürcistan coğrafyasında “menn” ağırlık ölçüsü 
olarak şıra ölçümlerinde kullanılmıştır127. Halil İnalcık’a göre menn 12 okka, yani 
15,388 kg olmak üzere ağır ve 6 okka, yani 7,694 kg olmak üzere hafif olmak 
üzere ikiye ayrılır128. “ Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” Tahrir Defteri vergi de-
ğerlerinden anlaşıldığı gibi 1 menn 8 akçedir129. Şarapçılık Gürcistan’da en eski 
tarihten mevcuttur. M.Ö. öncesi III. Yüzyılda Gürcistan’da üzüm bağları mevcut 
idi130. Şota Rustaveli yani XII. Yüzyıl Maddi Medeniyet anıtları Gürcistan’da üzüm-
cülük ve şarapçılığın çok geliştiğini bildirmektedir.

Ahıska Şehrinde Reayadan Alınan İspenç Vergisi

1595 yılında Tahrir kayıtları yapılırken Ahıska halkı gayr-i müslim idi. Bu yüzden 
onlar İspenç vergisini ödemeye tabi tutulmuşlardı. İspenç topraklı, topraksız, evli 
veya bekar olduğuna bakılmaksızın, büluğ çağına erişmiş, köylü göçebe, şehir ve 
kasabada oturan her gayri müslim erkekten alınan örfi bir baş vergisidir131.

Osmanlı fethettiği yerlerde ziraati artırmak için reayaya maksimum kolaylık sağ-
lanırdı. Gürcistan Eyaleti taşlık ve verimsiz olduğundan tarımla uğraşan Hristiyan 
halktan ancak ispenç olarak 25 akçe 132 alınırdı. Onlardan Gürcistan Kanunname-
si gereğince çift vergisi, dönüm vergisi ve yarım vergi alınmazdı.  Ahıska şehrin-
de tarım ve hayvancılıkla uğraşan 174 nefer hane reisinden toplam 4350 akçe 
ispenç vergisi alınmakta idi133.  

Bad-i Hava Ve Resm-i Arusiye

1595 tarihli tahrir defterinde Bad-i Heva ve Resm-i Arus birlikte kaydolunmuştur. 
Bunları ayrı ayrılıkta şöyle açıklaya biliriz: 

1.Bad-i Hava Vergisi

Ahıska şehrinde yukarıda adı geçen vergilerin dışında değişik isimlerle adlandı-
rılan şahsa ait vergi çeşitleri de vardır. Bad-i hava giderlerinin bir kısmını sancak-
beyi alır, diğer kısmını da tımar sahibi sipahi aldığı için bazen bad-i hava vergileri 
nısf-ı bad-i hava olarak kaydedilmiştir. 

2.Resm-i Arusiye

Resm-i Arus veya resm-i arusi ye badi-heva  grubuna dahil vergilerdendir. Gür-
cistan Kanunnamesi gereğince arusiye (gelin) vergisi beylerbeyi, sancakbeyi ve 

126	Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
127	Cikia,S.	(1947).	
128	İnalcık,	H.	Osmanlı	İmparatorluğu	Klasik	Çağ	1300-1600,	Çeviren	Ruşen	Sezer,	İstanbul,	2003,	s.	248
129	Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
130	Evstigneev.	G.	M.	(1972),s.	87
131	.Ö.	Lütfi	Barkan,	“Çiftlik”,	İ.	A.,	M.	E.	B.	Basımevi,	İstanbul	1988,c.	3.	S.	393.
132	Akgündüz.	A.	(1994),	s.	578.
133	Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.

timar sahipleri arazilerinde evlenen bakire kızlardan altmışar akçe, dul kadınlar-
dan otuz akçe alınması uygun görülmüştü134. Bakire kızın gelin vergisi babası 
kimin vergi mükellefi ise ona verilirdi. Dul hanımlar kimin toprağında yaşıyorsa 
vergisini ona veriyordu. Ama büyük tımar sahipleri, avcı kızları, kale muhafızla-
rı ve bekarların gelir vergisi padişaha kaydolunuyordu. Defterde bad-i heva ve 
resm-i arus adı altında Ahıska şehrinde toplanan bu verginin miktarı 355 akçedir.

Resm-i Tapu Ve Daştebani

1.Resm-i Tapu

Bu vergi şehir, köy ve mezralarda yapılan evler için üzerinde olan toprağın öşrü-
nü karşılamak amacıyla alınmakta idi. Bu da toprağın değerine göre tapu vergisi 
alınmakta idi. Genelde ürün vermeyen veya az ürün veren topraklarda evler ya-
pılırdı. Bu yüzden verginin az ödenmesini sağlıyordu. Ağrıca o bölge halkı verim-
li toprakları ancak ekin için kullanmaya özen gösteriyorlardı. Bu tarih boyunca 
hep böyle devam etmişti. Bölge halkının 1944 yıl sürgün öncesi oturduğu evleri 
görmüş olanlar bizim bu düşüncemizi onaylamış olurlar.
 
2.Resm-i Daştebani

Daştebani koruma, kır bekçisi anlamına gelmektedir. Daştebaninin görevi ekin-
leri, bağ ve bahçeleri korumak idi.

Ahıska şehrinden tapu ve daştebani vergisi olarak 500 akçe alınmakta idi. Bu ver-
gi çeşidi Sancak beyi hassına ait idi. Tahrir defterinde bu iki vergi çeşidi genelde 
“Resm-i Tapu ve Daştebani” şeklinde kaydolunmaktadır. 

Ahıska Şehrinde Değirmencilik

XVI. Yüzyıl sonlarında Ahıska Vilayeti’nde bulunan işletmelerin başında değir-
menler geliyordu. Değirmenlerden alınan vergi Mufassal defterde “Resm-i As-
yab” olarak kaydedilmiş reayadan alınan vergiler içerisindedir. Değirmenler çalış-
ma süresine göre vergilendiriliyordu. Değirmen vergisi olarak her çalıştırılan de-
ğirmen için ayda 5 akçe alınırdı. Yani yıl boyu çalıştırılsa 60 akçe,6 ay çalıştırılsa 30 
akçe alınması uygun görülmüştü. Gürcistan Kanunnamesi’nde değirmen vergisi 
için defterde kaydolunduğu kadar alınsın diye yazılmıştı. Yeni yapılan değirmen-
ler de eski değirmenler kadar vergiye tabi idi. Ahıska şehrinde Menüçöhr’ün, De-
disimedi ve Ana Hatun’un bağ ve değirmeninden 120 akçe135 alınması hakkında 
kayıtlar yazılmıştır. Şehirdeki değirmen miktarı hakkında bir bilgi yazılmamıştır. 
Ama 1 adet yeni değirmen136 için arsanın ayrıldığı kayıta geçmiştir. 

134		Akgündüz.	A.	(1994),	s.	580).
135		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
136		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
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*		 Ankara	University,	Institute	of	Political	Science	and	Public	Relation,	Turkey.

Sonuç

“XVI. YÜZYILDA AHISKA ŞEHRİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT” 
konulu çalışmamızdan şu sonuçlara varıyoruz:

1.  Ahıska şehri Osmanlı hakimiyetine dahil olduktan sonra Osmanlı İdari 
Teşkilatı’na göre kurulmuş ve yönetilmiştir.

2.  XVI. Yüyılda Osmanlı Devleti’nde çok ilerlemiş hukuk düzeni vardı. Bu da 
Ahıska bölgesinden düzenli vergi toplanmasını sağlıyordu. Amerika’nın Prin-
ceton Üniversitesi Osmanlı Tarihi Hocası Prof. Heath Lowry’nin dediği gibi 
“Osmanlılar’ı 600 yıl ayakta tutan vergi sistemi ve adalet” olmuştur.

3.  Ahıska şehri ışığında Kafkaslarda Osmanlı hakimiyeti yıllarını araştırmak, ta-
nımak, bilmek ve öğrenmek hem Türkiye için, hem Gürcistan ve hem de Kaf-
kas tarihçiliği için büyük önem taşımaktadır. 

4.  Akhıska, Akherska, Akıska, Ahıçka, Akhıskha, Akhizka, Ak-Sıka olarak çeşitli 
şekillerde telaffuz edilen Ahıska Gürcüce Akhalsikhe olup Yeni Kale anlamına 
gelmektedir.

5.  Ahıska Vilayeti’nin XVI. Yüzyıl sosyal ve ekonomik durumu tahrir defterleri ışı-
ğında incelenmemiştir. Ahıska şehri hakkında olan bu çalışmamız bu konuda 
gelecekte yapılacak geniş kapsamlı araştırmalar için ileriye doğru atılmış ilk 
adımlardan olacaktır.

6.  Onomastika bakımından zengin bilgilerle dolu olan bu tahrir defteri Dil, Ta-
rih ve Coğrafya bilim adamları için değerli bir kaynaktır.

7.  XVI. Yüzyıl Tahrir Defteri olan “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” henüz gü-
nümüz Türkçesine çevrilmemiştir. Tarafımızdan yapılan Nahiye-i Güney-i Der 
Liva-i Akhıskha kısmındaki Ahıska Rabatı Kalesi ile ilgili bilgilerin günümüz 
Türkçesine çevrilmesi gelecekte Ahıska ile ilgili olan Tahrir Defteri’nin tama-
mının çevrilmesi ve basılması yolunda önemli olacaktır.

8.  Ahıska Şehri hakkında “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” tahrir defteri 
verilerine bakılarak hem Ahıska’nın, hem de Osmanlı Devleti’nin XVI. Yüzyıl 
sonlarında diğer kentlerin genel durumu hakkında fikir sahibi olunacaktır.

Shota BEKADZE*

SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN AHISKA 
(AKHALTSIKHE) CITY IN XVI. CENTURY

Ahıska City which was the capital of Atabey State for 312 years (1266-1578) and 
the capital of the province of Childir of Ottoman’s States for 250 years (1579-
1829). Nowasays, Ahiska is the main city of Samtskhe-Javakheti region, Georgia. 
It is on the route that connects Anatolia to Georgia and the Caucasus. Ahiska 
became the part of Ottoman state after the war of Childir on 9th august, 1578 
and became the centre of Childir Beylerbeyi. Politically, for the Ottoman State, 
to unite Ahiska in its Empirical territory was more important than conquering 
Vienna. Because first, historically its strategic location was opening the doors for 
Ottoman Empire to the Caucasia and the Central Asia secondly, Ahiska was the 
“key of Anatolia” and was keeping the east part of Ottoman Sate from the threat 
of Safavids. The main purpose of this study is to identify the social and economic 
structure of Ahiska city according to the Defter-i Mufassal Vilayet-i Gurcistan’’ 
dated 1595. 

Keywords: Ottoman State, Georgia, Samtskhe-Javakheti, Ahiska. 

Introduction: State Recordings of ‘‘Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan’’ 
Dated 1595 (1004)

Ahiska that is today in the teritory Samtskhe-Javakheti, of the republic of 
Georgia, was conquered by Lale Mustafa Pasha on 9th August 1578 year during 
the reign of Murat III Pasha. Conquering of Ahiska by Ottoman state, was more 
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important than conquering Vienna because, it was opening the door for the 
whole Caucasus. Ahiska and its environments were the most suitable places-in 
order: to help the people of Shirvan, for controlling the shores of Caspian sea, 
for reaching Middle Asia, India, China and the most important cities which were 
situated on the silk road: Samarkand and Bukhara. Besides, Ahiska was the key 
of Anatolia that was keeping it from the threat of Safavids. After conquering 
Ahiska, the Ottoman’s made the recordings of it. The aim of the State recordings 
dated 1595 of ‘‘Gurcistan Vilayeti Mufassal Defteri’’ was to determine the amount 
and kind of taxes, to take measures to collect it regularly during the end of XVI 
Century and the beginning of XVII Century. In history, as in everywhere like in 
Ottoman State the tax was the source of sustenance to the state. When we look 
at the XVI century of Ottoman state, we see that it had the most advanced law 
system. And these ensured that taxes were paid on the regular basis. As the 
teacher of Ottoman history at Princeton University, Prof. Heath Lowry stated: 
’’The sustenence of Ottoman state for 600 years was its tax system and justice’’1. 
The state recordings that was made for the aim of taxes, is one of the most 
important archive that gives us the socio-economic, political and geographical 
history. The administrative division of the state recordings are: Province, 
starboard, sub-district, villages, mosque situated there, bridge and shop. There 
are official informations about the listings I made above. The handwritings in 
original Ottoman language of these recordings are in the museum in Georgia 
on behalf of S. Jikia and it is the section of Turkish handwriting No.12. Besides 
this, recordings were published in three volumes in 1940-1958 years by S. Jikia. 

Volume I: In Ottoman Turkish, 1947, with Georgian and Russian preface and 
deliberation, / XX+17+516 P. and 15 chart/ 

Volume II: Translation of the text in Georgian, 1941, Georgian and Russian 
preface with foot-not explanations, /XV+503 p/. 

Volume III: (1958), contains the main scientific assessment of the texts, one is 
depiction of the manuscripts, Second contains geography and place name 
science/ toponomastic/ that occurred after considerations whit Georgian and 
Russian translations preface /16+660 p./ 

According to this state recording, Georgia province was divided into the 
following: districts /starboards/ 

I. The sub-district of Ahiska starboards: 1. south 2. Kuzay, 3.Ude 4. Kvabliani 5. 
Azgur, 6. Altunkale, 7. Otshe, 8. Aspindza, 9. CHecherek.

II. II. The sub-district of Khertvis starboards: 1. Hertvis, 2. Meshe-Javakhet, 3. 
Buzmaret.

1	 Heath	Lowry,	 ‘‘Osmanlılar’ı	600	Yıl	Ayakta	Tutan	Vergi	Sistemi	ve	Adalettir’’,	http://www.dilbilimi.net/
lowry_osmanli_adaleti.pdf	(Date	accessed:	05.10.2012).

2	 Cikia,	S.	Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan. III. Kitap.	 İzdatelstvo	Akademii	Nauk	Gruzinskoy	SSR,	
Tbilisi-1958,	s.	015.

III. The sub-district of Ahilkelek starboards: Akshehir, Tmogvi, Nialiskuri.
IV. The sub-district of Childir starboards: 1. Canbaz, 2. Kanarbel, kurtkale.
V. The sub-district of Posof starboards: 1.South, 2. Kuzay.
VI. The sub-district of Bedre starboards: 1. Bedre, 2. Kashvet.
VII. The sub-district of big Ardahan starboards: 1. South 2. Kuzay 3.Meshe-

Ardahan.
VIII. The sub-district of Panak starboards: 1. Pamak, 2. Kihamhe, 3. Panaskert3.

In the State recordings the total names of places stated were 1160. These 
settlements mentioned are in two countries. One in Georgia: Borjomi, 
Akhaltsikhe, Adigeni, Aspindza, Akhalkalaki, Ninotsminda and the other in 
Turkey: Ardahan and Posof lands. In the state recordings there are information 
about the socio-economic situation of the places, the tax system of the state, 
the very important data about the taxable people‘s and their fathers names. 
The main activity of the community was to produce agricultural goods and be 
involved in livestock. In the recordings, there is information of the taxes given 
by every village, but for unknown reason there are not any records of other 53 
villages. These were the villages of Borjomi. Until the conquest of Ottoman, 
there were 53 villages and 1500 tax-paying households. In 1595, the number 
of villages was 12 and tax-payer households’ number was 20. As we see the 
numbers of tax-paying households and villages was decreased before the year 
mentioned above4 . 

In the last 25 years there was given a big attention to the state recordings of 
Ottoman State, but the ‘‘Defter-i Mufassal Vilayet-i Gurcistan’’ dated 1595 that 
is very valuable treasure, was one of the exception. Taking consideration of this 
point we tried to provide information about Ahiska that was the centre of the 
province and starboards of Pasha. 

1. Geographic location of Ahiska

Ahiska5 that is the centre of the province of Samtskhe- Javakheti region, republic 
of Georgia, is located between 41°38′20 north and 42°59′10 east meridian. It is 
15 km. Far from the board of Turkey. It is located 979, 8 above the sea level and 
is on the either side of Posov river (Mtkvari). By highway it connects Tbilisi and 
Batumi to Turkey. Besides, the railway that reaches till Vale, connects Ahiska to 
Tbilisi and from there to Central Asia. Ahiska is very important and beautiful city 
of not only Georgia but also the whole Caucasus. The city is divided into three 
parts: Castle of Rabat, Old and New city6. 

3	 Cikia,	 S.	Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan. I. Kitap.	 İzdatelstvo	Akademii	 Nauk	 Gruzinskoy	 SSR,	
Tbilisi-1947,	 s.	 6-18,	 404-410;.	 Cikia,	 S.	 Defter-i	 Mufassal	 Vilayet-i	 Gürcistan.	 II.	 Kitap.	 İzdatelstvo	
Akademii	Nauk	Gruzinskoy	SSR,	Tbilisi-1941,	s.	7-21,	393-402.

4	 İvelashvili,	T.,	Javakhetis	Etno-Sosialuri	Mdgomareoba	Gurjistanis	Vilaetis	Didi	Davtris	Mikhedvit
5 Picture 1.	The	image	from	Rabati	castle,	Ahiska.
6	 Zubova,	P.,	Kartina Kavkazskogo Kraya. IV. Chast,	ST.	Petersburg,	1833,	s.	298.
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Picture 1. The images from Rabati castle, Ahiska

Castel of Rabat is located on the big and impassable rock and its three parts are 
naturally defended. The 4th side was defended by thick wall. The old city was on 
one part of the river and the new one on other side. The bridge unites both sides. 

2. The short history of Ahiska

The historical name of Ahiska and its environments is Meskheti7. Meskheti 
was the most important region of Georgia throughout history. According to 
Alexander Proneli’’ Meskheti was as important for Georgian civilisation as Greece 
for the whole world’’8.  Meskheti means the place where Meskhi people live9. 
Ahıska City which was the capital of Atabey State for 312 years (1266-1578) and 
the capital of the province of Childir of Ottoman State  for 250 years (1579-1829). 
Afterwards, Ahiska was recpectivly the centre of judicial district and the region. 
Today it is the centre of Samtskhe-Javakheti region that combines 6 districts of 
the province.

Belongs to the IX Century, the small sun of Kurapalat I, the ruler of the south 
Georgia, Gvaram Mampali, had constructed 3 castle. The names of these castles 
were: Lomsia, Odzrkhe, Jvari. According Vakhushti, Bagrationi, the name of the 
Ahiska castle was Lomsia10. The name of the city was appeared for the first time 
in the historical resources in 1204 during the war of Basiani. 

XIII Century the ruler of the city was the dynasties of Djakeli. At this time Sarkis 
Djakeli was assigned as the ruler of Samtskhe administration and got the title of 
Atabeys. The dynasties of Atabeys united the following lands to their land: Zarzma, 
Chule, Sapara. The code of Samtskhe-Saatabago called: ’’Beka and Agbugha 

7	 Zeyrek,	Y.	Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri,	Ankara	2001,	s.	6.
8	 Bluashvili,	Uça.	Meshetis Sahelovani Shvilebi’’,	Tbilisi	2008,	s.	118.
9	 It	 is	 very	 important	 to	mention	 that	 in	Turkish	 language	Meskheti	means	Ahiska	 and	Meskhi-Ahiskali,	

Akhaltsikhe	city	is	known	as	Ahiska.
10 Akhaltskhis	İstoriuli	da	Kulturuli	Dzeglebi,	http://akhaltsikhe.wordpress.com/ (Date	accessed:	20	Octomber 

2012).

law’’ was created at this time. Manuchar III, who was the last ruler of orthodox of 
Samtskhe, afterwards became Muslim and got the new name as Mustafa. 

The relations between Ottoman Sate and Georgian kingdoms began in 1453 
when Fatih Sultan Mehmed first conquered Istanbul and the relations intensified 
in 1461. Because, in that time, Trabzon was taken and Ottomans became 
neighbour with Georgians11 

At the last of XVI Century, it played great role for Ottoman state to begin east 
expeditions and from point of this, the region of Ahiska was very important. 
Therefore for Ottoman Empire conquering Ahiska was more important than 
Vienna. That’s why we think that the aim of orient expeditions of Ottoman state 
was the following:

1. Using its strategic location and commercial positions of Ahiska that would 
open the doors for Ottoman’s to the Caucasus and the Central Asia;

2. Protecting the inhabitants of Dagestan and Shriven who had to pay ’’Sunni 
tax12’’ from the force of Shiite’s;

3. Open the commercial and pilgrimage routes13;
4. To reach to the silk-road city-Tbilisi which is very important industrial and 

commercial centre not only Georgia but also the whole Caucasus;
5. To control of the shores of Caspian sea14;
6. To reach to the following cities of the Central Asia, which were located on 

the silk-roads: Tashkent, Bukhara, Samarkand, Fergana; 
7. To reach one of the most important silk-road city, Kashgar (China) and 

though it reach to India;
8. To make Ahiska the ’’key of Anatolia’’ in order to get protected from the 

regular threat of Safavids from the east.

On 9th August 1578, in the field of Childir, between the villages of Zurzna and 
Sintsal the war between Ottoman and Safavids took place. After the war15 Ahiska 
and its surroundings became a part of the Ottoman Empire.

After the victory of Childir, Lala Mustafa Pasha established administrative 
arrangements in order to strengthen the Ottoman’s domination in the region. 
Newly founded Childir Beylerbeyi, on the 1st July 1579 year, brought Manuchor 
to rule it, who became Muslim and got the new name Mustafa16. For the first 
time it founded the number of starboards of Ahiska province was 6, later the 
number of the starboards changed between 14 and 2117. 

11	 Svanidze.	M.,	Osmaletis	İstoria,	c.	1,	Chronografy	Yayınevi,	Tiflis	1999,	s.	72.
12	 Zeyrek,	Yunus.	Tarih-i Osmam Paşa’’	Özdemiroğlu Osman Paşanın Kafkasya Fetihleri (H. 986-988 / M. 

1578/1580),	Kültür	Bakanlığı,	Ankara-2001,	s.	6.
13	 Zeyrek,	Y.	(2001),	s.	6.
14	 Zeyrek,	Y.	(2001),	s.	6.
15	 Lomsadze,	Shota.	Meskheti i meskhi.	1999,	s.	19.
16	 Emecen,	F.’’Çıldır	Eyaleti’’,Diyanet	İslam	Ansiklopedisi	(DIA.),	1993,	s.	300.
17	 Turan,	Ş.	(	1963	).’’XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorlu’ğunun İdari Taksimatı’’/1631-32 tarihli bir İdari 

Taksimat Defteri’’,	Atatürk	Üniversitesi	1961	Yıllığı,	s.	222-223.
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In the XII-XIII Centuries the owner of Ahiska was the dynasty of Toreli, who took 
very high positions next to the famous famale ruler Tamara18. 

The earthquake that occurred in Ahiska on 16th of April, 1088 destroyed a 
city of Tmogvi. The earthquake in 1280 destroyed the churches of Atskuri and 
Mtskheta19. From the XIV Century the dynasty of Djakeli ruled this region. The 
point increased the importance of Ahiska was that the transit routes were 
connected to it. Besides, Between IX-XIII Centuries, the political, economic and 
cultural rise of the feudal Georgia, increased the importance of Ahiska. This was 
such a period when new cities were appeared, city life was raised, art production 
and foreign trade relations were developed. The European coins (sikke20) was 
found in Samtskhe-Javakheti province of Ahiska district’s of Skordza village in 
1895 year. One of these coins was prepared in Polish-Lithuanian state in time 
(1569-1795). This proves that Ahiska that is located on the silk-road was the 
trade centre in the very old time and had commercial relations with European, 
Baltic and Scandinavian countries. 
 
That’s why the attention of foreigners was given to Ahiska. The most difficult 
days that the city faced were at the second half of XIII Century during Mongols 
attack21. 
 
Ahiska was very important destination for Russians, because they wanted to go 
down to the warm seas. But there was such a spectacular state like Ottoman that 
was against it. During 1828-1829 war between Ottoman and Russia resulted in 
the defeat of Ottomans and on 14th September 1928 signed the Edirne treaty 
that had very heavy conditions. According to this treaty, the four starboards of 
Ahiska province:Ahiska, Hertvis, Ahalkalak and Bedre had given to Russians as 
war reparations.

3. Library of Ahiska

A library was opened in 1795 in Saint- Petersburg which was the capital city 
of the Russian Empire. After the library was opened, the most important 
manuscripts were obtained during Russian army’s battle between Iran and the 
Ottoman Empire. Totally, 429 manuscripts were brought at this library from 
Erdebil, Erzurum, Edirne, and Akhaltsikhe that was written in the following 
languages: Persian, Arabian and Turkish languages22. 
 
According to the ‘‘Tifliskie vedomosti’’ newspaper dated 3/10/1828 edition 16 , with 
‘‘P.S’’. Signature published an article titled: ’’Ahiska mosque and the library’’. In the 

18	 Zakaraya,	Parmen.	Drevniye goroda i kreposti Gruzii,	Tbilisi-1982,	s.	21.
19	 Marie	Felicite	BROSSET,	Gürcistan Tarihi,	Ankara	2003,	s.	387
20	 Javakhishvili,	N.	‘‘Maloizvestnıye	Stranitsı	İstorii	Gruzino-Baltiyskikh	Otnosheniy	(X-XVIII	VV’’),	http://

www.ca-c.org/c-g/2010/journal_rus/c-g-3-4/14.shtml.	(Date	accessed:	22	Octomber	2012).
21	 Zakaraya,	P.	(1982),	s.	21.
22	 Vostochnıye	 Rukopisnıye	 Fondı,	 http://www.nlr.ru/fonds/manuscripts/east.htm	 (Date	 accessed:	 11	 Oct.	

2012).

article there are comparisons between Ahiska library and Erdebil library that was 
the richest library in the east at that time. It is mentioned the scientific importance 
of Ahiska library and its manuscript dated to old times23. The manuscripts of 
Ahiska library that was written in Arabic, Persian, Ottoman Turkish languages is 
kept in the library of Saint-Petersburg and waiting for its readers. 

4. Ahmadiyya mosque and Madrasa

In Turkish, Russian and Georgian resources can be found common point about 
Ahiska mosque. The commonness based on the information that asserts that 
the mosque was built in 1749 year by Haci Ahmed Pasha who was the ruler of 
Childir Beylerbeyi. If we consider the appointment of Ahmed Pasha to Childir 
Beylerbeyi in 1748 year24, we understand that it is impossible to build such a 
magnificent artwork in just one year. Furthermore, in ‘‘Defter-i Mufassal Vilayet-i 
Gurcistan’’ state recordings dated 1595, there is mentioned about Ahiska 
mosque25. After coming to Istanbul in 1624, Beka Djakeli became Muslim and 
took the name of Sefer Pasha26. After returning back, he likened the mosque of 
Ahiska to the Hagia Sophia and said: ’’Ahmadiyya mosque is the second Hagia 
Sophia ’’27. This famous mosque was built and imitated to Hagia Sophia28. Evliya 
Chelebi, the famous pilgrim, talked about Ahiska mosque when he was there in 
164729. By the three examples provided here and based on the state recordings 
of Ottoman’s, it is confirmed that the mosque wasn’t built in 1749 but earlier 
than 1595. The state recording was the mirror of the era. 
 
The walls of Ahiska mosque is from carved stones and the dome is on the 
thick poles. These poles are tied with wide proper rings. In the highest part of 
the dome is made with lead and there are golden moon and stars. Light was 
provided by candles in the mosque. There were three doors of the mosque. 
Besides, there was madrasa and two more fountains. 
 
As a result of Russian-Turkish war between 1828-1829 years, Ahmadiyya 
mosque and the madrasa next to it was left on the Russian side. Neither Russia 
nor Soviyet Union Empire gave attention to them. After only 183 years later, The 
Georgian government took the mosque and madrasa under the protection of 
cultural heritage and restored them in a highest level30,

23 Azerbaycan Metbu Tarihi.	2006.	
24	 Kasap,	M.,	Osmanlı Gürcüleri,	Gürcistan	Dostluk	Derneği,	2004,	s.	123
25	 Cikia,	S.	(1947),	s.	21;	Cikia,	S.	(1941),	s.	24.
26	 Kasap,	M.,	(2004),	s.	113.
27	 Antonovskaya,	A.,	‘‘Velikiy	Mouravi’’.	Kniga	Shestaya,	İzdatelstvo	‘‘Merani’’,	Tbilisi,	1981,	s.	17
28 Potto, V. A. Kavkazskaya Voyna. Cilt 4, Turetskaya Voyna 1812-1829 gg. s. 95.
29 Evliya Çelebi Seyahatnamesi:	 Bursa-Bolu-Trabzon-Erzurum-Azerbaycan-Kafkasya-Kırım-Girit.	

Hazırlıyanlar:	Yücel	Dağlı-Seyit	Ali	Karaman.	2.	CİLT-	2.	KİTAP.	YKY-	İSTANBUL	s.	376-377.
30 Picture 2: Ahmadiyya mosque and madrasa
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Picture 2: Ahmadiyya mosque and the madrasa

5. The historical figures names that mentioned in the recordings:

a) Hizir Pasha: In the state recordings dated 1595, Hizir Pasha was shown 
as the beylerbeyi of Childir31. 

b) Manuchor and the edict32 given to him by the Sultan Murat III:

Manuchor II is the son of Keyhusrev-the ruler of Samtskhe-Saatabago and the 
third son of the most popular woman politician named Dedisimeda. She was a 
politician of the XVI century33. 

Keyhusrev II was died in 1581 and the ruler of Samtskhe became Kvarkvare IV as 
the rule. But the state was being governed by his mother-Dedisimeda and his 
next small brother34. 

The annual income of Manuchar was 900.000 akche35. There was 12 castle and 
144 villages in his property. So, till 1578 year, Childir and Tmogvi -property of 
Shalikashvilis, Kertvisi property of Amatkishvili’s and Diasamidze’s property 
Adzgur and Aspindza, was given to Manuchor36. By the edict37 given by Murat III 
to his family, the property of Atabey (ruler) Manuchar was enacted.

31	 Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
32 Chart 3: The edic givven to Manuchor and his family by the Ottoman Sultan Murat III in 1593
33 Abuladze,	S.	Manuçar	II,	atabagi.	Samtskhis	atabagi	1550-1607	yıllarında,	http://qim.ge/manuchar%20II.

html	(Date	accessed:	18.10.2012).
34 Abuladze,	S.,	Manuçar,	II,	atabagi,	Samtskhis	atabagi	1550-1607	yıllarında,	http://qim.ge/manuchar%20II.

html	(Date	accessed:	18.10.2012).
35	 Silver	coins,	coins	used	in	Ottoman	Empire.
36 Abuladze,	S.,	Manuçar,	II,	atabagi,	Samtskhis	atabagi	1550-1607,	http://qim.ge/manuchar%20II.html	(Date	

accessed:	18.10.2012).
37 Resim 3: The edict givven to Manuchor and his family by the Ottoman Sultan Murat III in 1593.

c) Dedisimedi:

Dedisimedi means ’’the hope of mother’’38 in Georgian language. Dedisimedi is 
the daughter of Bagrat Muhran Batoni, the wife of Amirspasalar keyikhosro and 
the mother of Manuchor’s and Kvarkvare Atabey’s. Her name in the Ottoman 
recourses was mentioned as: widow, old woman, the owner of Altunkale39. She 
played an important role in the political life of Atabeyi State in the second half of 
XVI century. Her name was Debora before marriage till 1489. She got the name 
of Dedisimeda after she came as bride to Amirspasalar family. This was the name 
of the mother of Keyhosro who was died in 1489. She had 9 children40. After 
died her husband in 1578   instead of her came the son of Keyhosro, Atabeyi 
Kvarkvare. But the duty of Atabey was done his mother-Dedisimedi. Her rule was 
during the very critic time when there was war between Ottomans and Safavids. 

Dedisimedi sent the key of Samtskhe castle to the Sultan with Manuchor. And in 
response she got three more villages under her rule41. 
 
Besides, Dedisimedi had vineyards, orchards, gardens, fields, meadows in the 
following villages: in Ahiska Rabati, in Klde42-the south sub-district of Ahiska, in 
Azgur Rabati43, in the sub-district of Azgur-Tsinuban44 (near Gurkel village) and 
in Zurzna45, in the starboards of Childir, in the sub-district of karanbel, in village 
Karnabel46. 

During the internal feudal war in 1576-1579 years, she was commander in the 
military operations. She was the co-author of ‘‘Meshi Vakainame Kronikası’47’.

Dedisimedi was known as very successful, powerful, fair ruler. Tamari who 
was acceded to the Georgian throne in 1184 caused the opening of the new 
era48 between Turkish and Georgians relations in the XII Century. Under the 
Dedisimedi rule of Samtskhe-Saatabago, launched the new era of the relations 
between Georgia and Turkey in the XVI century. 

38	 Parizhskaya	Khronika	(Gruzinskaya	Khronika	XVIII	veka).
39 Abuladze, S., Dedisimedi,  XVI. Yüzyılın II. Yarısında Samtskhe-Saatabago’nun Faktik Yönetici, http://www.

qim.ge/dedisimedi.html (Date	accessed: 29 Eylül 2012).
40 Abuladze, S. ‘‘Dedisimedi. XVI. S. Meore nakhevari Samtskhe-Saarabagos, paktobrivi mmartveli’’ http://

www.qim.ge/dedisimedi.html (Date	accessed: 20 September 2012).
41 Abuladze, S. ‘‘Dedisimedi. XVI. S. Meore nakhevari Samtskhe-Saarabagos, paktobrivi mmartveli’’ http://

www.qim.ge/dedisimedi.html (Date	accessed: 29 Sep. 2012).
42	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	30;	Cikia,	S.	(1941),	s.	34.
43	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	87;	Cikia,	S.	(1941),	s.	90.
44	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	99;	Cikia,	S.	(1941),	s.	101.
45	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	102;	Cikia,	S.	(1941),	s.	104.
46	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	281;	Cikia,	S.	(1941),	s.	276.
47	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	281;	Cikia,	S.	(1941),	s.	276.
48	 İbrahim	Tellioğlu,	XI-XII.	Yüzyıllarda	Türk-Gürcü	ilişikler,	Serander	Yayınları,	Trabzon	2009,	s.	91
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Picture 3: The edict givven to Manuchor and his family by the Ottoman Sultan Murat III in 1593.

d) Elena 

Elena Hatun was the daughter of Charl Simon from Kartli and the wife of Atabeyi 
(ruler) Manuchar. In the state recordings, it is stated like: Simon’s daughter and 
Manuchar’s wife Elena in the north sub-district. There are records available 
about that they had: vineyards, fields, meadows49.

e) Ana Hatuna

According to the state recordings Ana Hatuna is the daughter50 of Giorgi 
Saakadze (1570-3/10/1629) known as Magrav Han in Ottoman Empire. He was 
Georgian politician and commandant. Ana Hatun was the bride of Sefer Pasha 
the ruler of the Beylerbeyi of Ahiska. Ana Hatuna had vineyard, field, a share in 
one mill land and meadow51. 

6. Through the Eyes of the Famous Pilgrims

Evliya Chelebi and Ahiska

The Turkish traveller Evliya Chelebi was in Ahiska and wrote about it: Ahiska 
castle was built of Stone as if it was built by Ferhad52. It was spacious transmitter 
castle. The castle had two doors: One of the doors opens to the east, the second 
one opens to the west. There were 28 altars in the castle with about 1100 houses 

49	 Cikia,	S.,(1947),	s.	42;	Cikia,	(1941),	s.	46.
50 Kamil,	 A.,‘‘Velikiy	 Mouravi-	 Georgiy	 Saakadze’’,http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43480953045/

Georgiy-Saakadze.	(Date	accessed:	23	Oct.	2012).
51	 Cikia,	S.,	(1947),	s.	21;	Cikia,	S.	(1941),	s.	24.
52	 He	is	the	hero	of	love	that	pierce	the	mountain	for	the	sake	of	love.

covered with clean soil. There was not any vineyard and garden on that soil. 
Up side of the castle there was a mosque named after Selim I. The minaret of 
the mosque was demolished. It was written in the down side of the castle that 
there was old mosque named after Hilal Aga which had the ability of crowded 
congregation. It was a spacious transmitter and clean-cut mosque. Besides, there 
were masjids, baths and about 300 shops in the districts there. The governor of 
the province-Sefer Pasha was Georgian decent, bold man, skilful commander, 
and brave Ottoman vizier. Kethudasi Dervish Agha was also Georgian decent, 
brave and generous person. Seifi Agha and his dynasty were skilful and brave 
householders.

Chelebi book and Ahiska

In the book of Katib Chelebi named ’’Cihannuma’’, it was written that: Childir was 
destroyed by wars and Ahiska became the province centre. The border of Ahiska 
is: In the east with Kars, in the south with Childir, in the west with Georgia and in 
the north with Tbilisi. The starboards of Ahiska province is: Adjara, Ardanuch, Big 
Ardahan, Small Ardahan, Shoka, Oltu, Petkerek, Penek, Posov, Tavusker, Childir, 
Hacrek, Khertvisi, Shavshat is ocaklik53, Gole, Livane is ocaklik. The half of the 
crop of Livane is ocaklik. Marervan, Ahilkelek, Tarlet is the starboards of Ahiska, 
so it is the central starboards. 

The Scopes of Ahiska and Etymology 

We face the name of Ahiska in the ‘‘Defter-i Mufassal Vilayet-i Gurcistan’’ state 
recordings, in the following pages of the 1st volume: 6, 8, 9, 19, 21, 22, 33, 50, 53 
and others, and in the following pages of the second volume: 7, 9, 11, 24, 37, 54, 
55, 57 and in other pages. Akhaltsike54 was not fully translated into Turkish and 
recorded as Ahiska55. In the Ottoman period this word was used as Akhiskha 
and Akhiska. The world-famous geographer and historian clerk Chelebi (1606-
1657) was using both of them: ’’Akhiskha, other name Akhiska is inside the 
board of Georgia’’56. Ali Chavush from Sophia was mentioned in his codes about 
’’Childir province, other name Ahiska’’, and other starboards of the province57. 
The famous pilgrim Evliya Chelebi, declaring that Ahiska is the throne of Pasha 
and is called in different forms, as: Akhiska, Akherska, Akiska, Ahichka58. But J. 
V. Hammer only used the form- Ahiska in everywhere59. The Russian scientist, 
Platona Zubova used Axalsixe form and stated that it means ’’New Castle’’ in 

53	 A	place	which	is	given	for	services	done	by	someone	
54	 Nowadays,	 Ahiska	 is	 the	 the	 province	 of	 Samtskhe-Javakheti.	 In	 Ahiska(Meskheti)	 is	 Akhaltsikhe	 is	

the	main	 city.	This	 name	 is	 also	 in	 other	 part	 of	Georgia,	 like:	Kaspi,	Kazbegi	 and	Dusheti	 (Sak.	 SSR	
Administrasiul-Teritoriuli	dakopa’’,	Tbilisi,	1949,	s.	162).

55	 Nowadays,	Ahiska	is	the	name	of	a	village	in	Sabirabad	region	of	Azerbaijan.	In	this	village	there	are	living	
the	people	and	theirs	childiren	who	where	exiled	from	Meskheti	region	of	Georgia	in	1944	(Azerbaycan	
Respublikası	Prezidentinin	İşler	İdaresinin	Prezident	Kitabxanası-	İnzibati-erazi	Vahidleri,	s.155).

56	 Katip	Çelebi,	(1145),	s.	408.
57	 Sofyalı	Ali	Çavuş	Kanunnamesi,	haz.	Midhat	Sertoğlu,	İstanbul	1992,	s.	36.
58	 Evliya	Seyahatnamesi,	(1999),	s.	163.
59	 GOR.	IV.	C.	s.	723.
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Georgian language60. Shemseddin Samih wrote about the word Akhalchikh the 
followings: ’’Akhaltsikh means new castle’’61. Dr. M. Fahrettin KİRZİOGLU used 
the following forms: Ahiska, Akhiskha ve Akhiska62. When Marie Felice BROSSET 
was talking about Eritav Beshken Djakeli, stated that he was the ancestors of 
old Ahal Tzike Atabeys, family of Djakeli, the first person known in the Djakeli 
Dynasty63 and expressed Ahiska as Ahal Tzike. There are also some people 
that use Ahiska as Akhizka (Axizka) and assert that it means ’’Strong Castle’’64. 
Fezulillah Ibn Ruzbihan Hunci used Ahiska as Akhiska (Axiska) in his work called: 
‘‘Tarih-i Alam-Ara-i Amini’’65.

It is also said that there are some people that calls ’’Sa-mskhe’’ ’’Saatabago’’ to 
Ahiska66. Whereas Sa-mtskhe nowadays was the historical name of the following 
municipalities: Adigeni, Akhaltskhe and Aspinza. Besides, the meaning 
of Samtskhe is both the place where Meskhi tribe live and ’’three castles’’. 
’’Saatabago’’ was the historical name of wide range of land where Atabeys 
state lived for 312 year. In this instance it is not correct to call ’’Sa-mtskhe’’ 
or ’’Saatabago’’ to Ahiska city. And such a case doesn’t occur. Some people 
addresses to this issue says that Ahiska had relations with the words ’’Ak-Sika’’ 
that is mentioned in ’’Kitab-i Dede Korkut’’ that means ’’Ak-kale’’(white castle)67. 
The defenders of the ideas that Ahiska word is derived from the word ’’Ak-Sika’’ 
stated in Dede Korkut book, are not hesitated to note that Ahiska means Akhal-
Kelek68. Whereas ’’Akhalkalaki’’(new city) is the name of other city situated in that 
region. We learn from the state recordings of Ottoman State that Akalkalaki was 
named Aksheir by them afterwards. There is no doubt that the name of ’’Ak-Sika’’ 
mentioned in ’’Dede Korkut book’’ has relations with Ahiska (Akhaltsikhe), but 
’’Ak-Sika’’ is not ’’Ak-Kale’’ (New castle). It is true that in both words has ’’Ak’’ that 
means white. We see this in the dictionary of Kashgarli Mahmud called ‘‘Divan-i 
Lugat-İt-Türk’’69. In the Kashgarli dictionary the word SIk is given that means few, 
but there is not any explanation about word ’’Sika’’. ‘‘Olarda koy sık ol’’ that means 
that ’’they have few sheep’’70.

The village was founded in 1958 in Azerbaijan, Sabirabad Region, was 
pronounced Axisxa (Akhiskha) by local inhabitant and its name is still the same. 

60	 Zubova,	P.	(1833),	s.	280.
61	 Şemseddin	Sami,	Feraşer-i	Kamus-i	El-alam’’,	İstanbul,	1306	(1889),	s.	45-46.
62	 KIRZIOĞLU,	M.	F.,	Osmanlılar’ın	Kafkas-Ellerini	Fethi	 (1451-1590),	2.	Baskı,	TTK	Basımevi,	Ankara	

1998,	s.	294,	307,	452.
63	 Marie	Felicite	Brosset,	(2003),	s.	279.
64	 Potto,	V.	A.	Kavkazskaya	Voyna.	Cilt	4,	Turetskaya	Voyna	1812-1829	gg.	s.	58.
65	 Fazulullakh	İbn	Ruzbikhan	Khunji,	‘‘	Tarikh-i	Alam-Ara-i	Amini’’,	http://www.vostlit.info/Texts/rus/Hunji/

frametext1.htm	Date	accessed:		05.10.2012
66	 Zeyrek,	Y.,	(2001),	s.	7.
67	 Dervişeva,	F.	Ahıska	Türkleri	(Sözlü	Kültür	Bağlamında),Yüksek	Lisans	Tezi,	Ankara	2006,	s.5.
68	 Dervişeva,	F.	(2006),	s.	5.
69	 Kaşgarlı	Mahmud,	Divanü	Lugat-İt-Türk’’,	(Translation),	translator	Besim	Atalay.	5.	Baskı,	Cilt	I,	Ankara	

2006,	s.	8.
70	 Kaşgarlı	Mahmud,	(2006),	s.	130.

In the state recordings this geographical unit is used as just Akhiskha (Axisxa) 
that means the followings:

1. The main city of the province, Pasha’s throne, centre of Beylerbeyi;
2. The centre of Ahiska starboard;
3. The centre of the sub-district;
4. Karye- Village (place where certain people live).

It is very important to note that in the state recordings there is not any record 
mentioned about Georgian or Ahiska province. The official name of this provin-
ce in Ottoman state was ’’ Childir province’’. Because the centre of the province 
was Ahiska, that’s why we named it Ahiska province. 

In the state recordings it was referred that Ahiska was Kairye (village) but it is cle-
ar that Ahiska was not a village. In addition, the name of Ahiska stated as Town. 
 
Akhaltsikhe in Georgian language means the new castle. Ahiska is not the 
translation of Akhaltsikhe but it is the form pronounced by Muslim people. 
The oldest name of Ahiska was Lomsia. Lomsia derived from the old Georgian 
word Lomi that means bull. There is no doubt that the name is derived from bull 
cult. The bull cult was in the following places: in Egypt, Ancient Greece, Rome, 
Mesopotamia. In Meskheti cult bull was accepted as the symbol of power and 
fertility. In addition, the bull was respected from the point that it played a great 
rule in producing agricultural products. In the riggings about Ahiska, the point 
that there is a bull is the evidence of what we said above71. The bull cult was 
spread in Cyprus, Crete, Sardinia and Malta islands in 2700-2000 years B.C. It is 
also known that the bull cult was in Europe too. Nowadays, in Kadikoy-Altinyol, 
Istanbul there is the statue of a bull. This statue was built in 1864 by sculptor 
named İzidor Bonhevr, in order to show France strength to German people. That 
statue was the ’’symbol of strength’’ and was brought to Germany and afterwards 
in 1917 year the king of Germany Wilhelm II gave it as a gift to Enver Pasha, the 
deputy of chief commander. The statue of the bull made in Paris is the indicator 
that was a bull cult in Europe too72. 

The fact that in ancient time there was a bull cult in Ahiska can be learnt from 
the flags and riggings:

71	 The	flag	of	Samtskhe-Saatabago	and	the	riggings.
72	 http://www.yazarkafe.com/icerik/431410/kadikoyun-sembolu-boga-heykeli.htm	 (Date	 accessed:	 17	 Oct.	

2012)



603602

V.
 K

ar
ad

en
iz

 U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
em

po
zy

um
u

V.
 B

la
ck

 S
ea

 In
te

rn
at

ıo
na

l S
ym

po
sı

um

1. The flag of Samtskhe-Saatabago

The flag of Samtskhe-Saatabago73 (1266-1579) State is green with blue lining. In 
the flag there is a bull that is lying with a flag. On the flag there is a sword and 
two black stars. 

Picture 4: The flag of Samtskhe-Saatabago

2. The riggings of Ahiska. 1843 year

The riggings of Ahiska74 and Imereti provinces were approved by the Senate in 
21/05/1843 by decision No. 1706 dated 26/07/1843 (ПСЗ, т. XVIII): 

Picture 5: The riggings of Ahiska. 1843 year.

In the first half part of up the picture, in the golden field there is some part of 
Georgian-Imeretian riggings. In below part there are old walls of the castle, near 
it at the right place there are a picture of a bull grazing on, at the left side of the 
picture there is an abundance and fertility horn that refers to the abundance 
and fertility of the grasslands and agricultural products. 

73 Picture	4:	The	flag	of	Samtskhe-Saatabago
74 Picture 5:	The	riggings	of	Ahiska	region.	1843.

3. The modern riggings of Ahiska75

Picture 6: The modern riggings of Ahiska.

The picture is divided from the middle part. In upside part there is silver field with 
red sword which tip is turned to the right side and there are red broaden crosses in 
both sides. In the second part of the picture, there is a lion lying in the green field. 
The edges of the picture are decorated with towers crown. In the below side of the 
picture there is written Akhaltsikhe in Georgian language with black alphabet on 
the silver band. The meaning of that written word is ’’new castle’’76. 
 
The picture of the lion and bull on the flag and riggings of Ahiska, in the Atabeys 
(1266-1579), Charles Russian and Georgia republic periods, was used to indicate 
the abundances, fertilities and strengths. The fact that in old Georgian language 
’’loma’’77 meant a bull, and in modern language Lomi means lion. These all proves 
that the old name of Ahiska was Lomsia. It is also known that the old name of 
Meskheti mountain was ’’lomsia’’ and it came from the bull cult78, like the Toros 
mountain. It is also known that the Toros name came from bull cult79. It is also 
very important to note the book named ’’old textbook of geography’’ written by 
German geographer, Heinrich Kiepert that states that Toros name was derived 
from ’’Tür’’ which was ancient Aremik language, member of Samal language 
groups. It is very important to mention that the meaning of TÜR was both a bull 
and mountain. According to Kiepert, the word of ’’Tür’’ came to ancient Greece 
language through Anatolia and was adapted, then got new shape like Toros80.

75 Picture 6:	The	modern	riggings	of	Ahiska.
76	 Alexandr	Mikaberidze.	‘‘Gürcü	Arma	Bilgisi’’.	
77 Universaluri,	Ensiklopediuri	Leksikoni	(K-L), http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-

00---off-0dictiona--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--00-3-1-
00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=dictiona&cl=CL4&d=HASH0121dd69b3bf92260
3a1a97d.2.8 (Date	accessed:	17	Oct.	2012).

78 http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0dictiona--00-1--0-10-0---0---
0prompt-10--..-4-------0-1l--11-en-50---20-preferences---00-3-1-00-0-0-11-1-1utfZz-8-00&cl=CL1.1&d=
HASH0121dd69b3bf922603a1a97d.2.4&gt=2.	Date	accessed:	22.10.2012

79	 Küncü,	 Cem.	 Toros	 isminin	 kökeni.	 http://www.yumuktepe.com/toros-isminin-kokeni-cem-kuncu/	 Date	
accessed:	5	Oct.	2012.

80	 Küncü,	 Cem.	 Toros	 isminin	 kökeni.	 http://www.yumuktepe.com/toros-isminin-kokeni-cem-kuncu/	 Date	
accessed:	5	Oct.	2012
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In 1829 Ahiska joined to the Russian Empire. The city was named as Akhaltsih. 
Till 1867 Ahiska was within the boundaries of Kutaisi province, but later it 
become within the province of Tbilisi. Nowadays, Ahiska is the main city of 
Samtskhe-Javakheti region of Georgia, and is considered as brother cites of 
Turkey: Ardahan and Artvin.

The Onomastics of Ahiska- A science that Explains a Name or Names

The state recordings ‘‘Defter-i Mufassal Vilayet-i Gurcistan’’ dated 1595, 
organized by Ottomans, was translated into Georgian language and published 
by the academician Sergey Djikia who was known as the father of turkology. In 
the state recordings there is information about: The types of taxes taken from 
Childir, so called Ahiska province, the quantities of it and provides information 
about the social life of the province. The recordings give us valuable information 
about language, history, geography, onomastics. The administration divisions 
of Ahiska province, starboards and the village names are valuable resources for 
the researchers.

The state recording includes information about the social and economic status 
of the people living in the XVI century. It also contains valuable information 
about their occupations in agricultural and animal husbandry. The state 
recordings dated 1595 is very valuable resources for the experts of language, 
economics, language, geography. That’s why it is very important to read and 
examine these recourses. The examining of onomastics units in state recordings 
is also one of the most important spheres. Onomastics is derived from Greek 
words onomastikos. Onoma means name. Onomastics is a branch of linguistics 
dealing with the origin and meaning of proper names81. 

Onomastics is a branch of linguistics that studies proper names. Some of the 
masters of onomatology claim that all the words of a language are derived from 
the proper names. Comes from the Greece words onomastikos.(Onoma=name)
is related with the name. A branch  of science dealing with the origin and 
meanings of the names. Onomatology is divided into two parts: Antropony 
(human names) and toponymy (place names). However, my research is related 
to Ahiska city, we will investigate it according that direction:

Antropony
 
In the recordings ‘‘Defter-i Mufassal Vilayet-i Gurcistan’’ dated 1595, there are 174 
tax-paying households in Ahiska that was considered the centre of starboard 
of Pasha and the province. When we examine these names in the terms of 
onomastics, we see the following issues:

81	 http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/onomastik	Date	accessed	10.10.	2012.

1. The names that is reached up today and is currently used. These names 
are: Rutem, Nurali, Mamuka, İvane, Chelebi, Giorgi, Zurab, Davit, Chabuka, 
Murad, Novruz, Simon and others;

2. Forgotten and unused names for today. These are: Agdgomel, Maisur, 
Gulabi, Asvatur, Kakala, Babu, Ganturali, Matata, Konkal, Bayandur, Ulkmez, 
Yesa and the like;

3. The name derives from the combination of two names. These are: 
Muradbahshi, Yesanorses, Shahveli, Pirveli, Nuraziz, Stepanamir and the like;

4. The names that is made from ’’GUL’’. The Examples: Varazgul, Şahgul, 
Simongül and the like;

5. The names that is made from ’’Verdi’’ word. The Example: Hudaverdi and 
the like;

6. The religious character names. Example: Monk;
7. In the recordings there are individual names as well as father names. 

Example: Son of Mirhan , Son of Shahenshah, son of Muradbeg and the like;
8. In the XVI century there were not used surnames. Instead it, it was used 

‘’OGUL’’ with father’s name that meant the son. Afterwards, around 
Meskhetians (Ahiska people) there was used ’’GİL’’ that was added to names 
and meant the lineage (dynasty). Example: In the village of Ahiska starboard, 
named Sakuneti, there was living Yordanaoglu (the son of Yordana) stated 
in state recordings. In the XX century and even nowadays, there are known 
as ’’Yordanagil’’. The people came from ’’Yordanagil’’ dynasties are living in 
the following places: Azerbaijan, Georgia and Bursa city/Turkey. 

Troponymy

Toponymy, the second branch of onomatology is the science of the place names. 
It is derived from Greek word ’’Toposonoma’’. Topos means place and onoma is 
name. We can group the toponymies related to Ahiska city (Akhaltsikhe) that is 
given in state recordings:

1.  The toponymy of city: Childir, Ahiska;
2.  The toponymy of the castle: Rabati82 that was the oldest district of Ahiska83. 

Rabati was an Arabic word that was the district in the central Asian and Iran 
cities where artists and traders was living. Beginning with IX-X centuries, 
Rabati was the centre of economical and political centre of east feudal 
cities84. The restoration of Ahiska Rabati was done extremely carefully by the 
government of Georgia and this caused the second revival of it. The number 
7 picture85 shows us the restored status of Ahiska Rabati and this is the sign 
of respect for the restored historical monuments86. 

82 Picture 7.	Rabati	castle,	Ahiska
83	 Civil.	Ge,	Rabati,	Akhaltsikhe,	http://www.civil.ge/geo/category.php?id=87&size=wide&gallery=87
84	 http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=3&t=33639
85 Picture 7.	Rabati	castle,	Ahiska
86	 http://www.google.ge/search?q=%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E

1%83%98&hl=ka&rlz=1R2SKPT_trTR439&site=webhp&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ
&sa=X&ei=Lax2UObrH8exhAfiuoDQDg&ved=0CBoQsAQ&biw=1024&bih=540
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 Picture 7: Rabati castle of Ahiska

3. Village toponymies: Checherek, Zugurtula, Tomar

Nowadays, Checherek is a village situated in Ahiska municipality of Samtskhe-
Javakheti province, sub-district of Minadze. It is on the place where Posov and 
Mtkhvari streams interconnect. It is situated 1000 metre above sea level and 
5 kilometres far from the centre of Akiska. There is a medieval church in the 
village. It was the centre of Checherek subdistriict from the end of XVI centuries 
till 1829 year87. 

Skordza (was known as Zugurtula in the state recordings)- is a village of Uravel 
sub-district of the ahiska municipality. It i located on the right side of the Uravel 
river and is 1000 metre above the sea level. 16 kilometres far from Ahiska. There 
are architectural complexes inside the rock88. 

4. A plateau toponymy: Tozibolo

5. A river toponymy: Mtkhvari

The origin of the river Mtkhvari begins from the Anatolian mountains of 
Allahuekber and Yanlizcham89. It is the biggest river not only in Ahiska region 
and Georgia, but also in the whole Caucasus. The origin of Mtkhvari River is in 
Turkey and it is 2742 metre above the sea level. It flows through the land of 
Ahiska and is the biggest river in Caucasus. The length of it is 1515 metre90. In 
Azerbaijan territory it is 906 km long. The basin width is 188.000 squire  km. In 

87	 Kartuli	Sabchota	Ensiklopediya,	Cilt	11,	s.	387,	Tbilisi	1987.
88 Skordza,	http://dzeglebi.com/view.php?id=65,	Date	accessed:	27.10.2012
89 Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’dan geçen Kura (Kür) Nehrinde Kirlilik Durumu, http://www.

ekolojiteknik.com/?s=aktuel&id=72 Date	accessed: 25.10.2012
90	 Kartuli	Sabchota	Ensiklopediya,	Cilt	11,	s.	387,	Tbilisi	1987.

Georgia territory the river flows through Vardzia91, Hertvis, Aspindza, Minadze, 
Sinis, Sakuneti, Agara, Tashiskari villages and Borjomi, Gori, Mtskheta, Tbilisi, 
Rustavi cities. Afterwards, it flows in Azerbaijani territory through Mingechevir, 
Yevlakh, Sabirabad, Shirvan, Salyan cities and in Neftchala District it pours to 
the Caspian Sea. The Mtkvari is used not only in irrigation but also in obtaining 
electrical energy. The river is very rich with fishes. 
 
In the Mtkhvari River there are the following species of fish available: Carp species 
(Cyprinidae family), catfish (Silirus glanis), mountain and river fish (salmo, trutta, 
macrostigma or fario), chub (L. cephalus), wooden fish, pike and smelt92. 
 
The right arms of riv. Mtkvari are: Paravani ( 74 km long), Borcomula (29 km long), 
Gucaretskali (43 km ), Dza (42 km), Taba (29 km), Tudzami ( 5km ), Algeti (108 
km), Tsiakhriakhami ( 201km ), Akstapha (121 km), Tavushchay, Shamkorchay, 
Gencechay (39 km long), Terter (184), Hachinchay, Araz (1072 km);
 
Left arms: Posov stream with its Kvablian arms is 64 km long, Liahvi-115 km, 
Ksani 84km, Aragvi 112 km, Iyori 312 km and Alazani 390km. 

Economic Life in Ahıska 

Roads were the most important case that reflected the significance and 
commercial function of the cities throughout history. In this sense, it’s very 
important to explain the roads going through Ahiska in XVI Century. So: 

1) The right side of the roads goes through Ahıska is historical Javakheti road 
2) In the left side of Ahiska is called Batumi road and Black sea existence road
3) In the south direction of Ahiska, Dagestan, Caspian sea and Kashgar - the 

most important city of the silk road, Bukhara, Samarkand roads.

As you see, besides its strategic importance of Ahiska, it is also situated on the 
commercial road. When viewing the ‘’State Registration’’ tax items of Ottoman’s 
dated 1595, we see the City’s economic vitality. The cause of this vitality was 
the suitable climatic and geographical condition of the region, natural resources 
and the presence of all types of vegetation. These circumstances enables for 
developing agriculture and animal husbandry in this area.
 
As in every part of Ottoman state, agriculture was the main source of economy 
in Ahiska too. Sowings, viticulture, livestock were the main activity the people 
involved and were mainstay of life. We see how developed the Ottoman state 
was when we pay attention to its structure in XVI century. The same situation 
is in Ahiska city. The dead registration book is the main source to research the 
economic structure of this period in detail. When we researching the economic 

91	 Kurberashvili,	L.,	Mtkvari,	http://mtkvari1.blogspot.com/	Date	accessed:	24.10.2012
92	 Kura	Nehri	Bilgi	Notu,	http://www.ardahan-cevreorman.gov.tr/kura_nehri.pdf	Date	accessed:	24.10.2012
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structure of Ahiska according to the ‘‘Defter-i Mufassal Vilayet-i Gurcistan’’ state 
recordings dated 1595, we see that agriculture, livestock and viticulture is the 
main activity the city is involved in XVI century. 

A. Type of thrift of the land in Ahıska and allotment:
 
According to the state recordings dated 1595, the allotment of land in Ahiska 
centre was like:

1) Mosque sheriff foundation of terrain 
a) Three share of Manuchar’s bunch amounted 10 kileh93;
b) Three share of field of Manuchar’s amounted 30 kileh and the terrain 

reserved to build a mill;
c) One share of meadow and cord of Manucher’s, Dedisimeda’s and Ana 

Hatun’s; 
2) The cord and field of Zaim Kaya;
3) The household of Chechrek, 1 share of vineyard of Manuchors that 

amounted 5 Kileh is in Katip Yusuf’s disposal;
4) Manuchar’s desposal of 1 share of vineyard that amounted 5 Kileh in Childir 

province;
5) Two share amounted 4 kileh ground field of the desposal of Mikhender 

Mansuroglu;
6) Ahiska Rabat castle’s meadows expanded from Kura River to Verana village;
7) The property of Ahiska Rabati inhabitants-Tozibolo plateau94 .

As you see from this division, the biggest part of Ahıska land was the property 
of Manuchor’s and his family. This was given to them by the command of Sultan 
Murat III. 95

As we see from the division above, Ottoman state was using the land system of 
Malikane-Divani in Ahiska. According to this land system the person who thrifts 
the land had to pay rentals defined by Shariah court decree. Other taxes were 
paid by others. 

Ahiska City 

Ahiska was the centre of province and pasha starboard, old inhabited place, 
with about 174 dynasties. It becomes clear from the taxes: İspench96 and Resm-i 
Hinzir97 that the population was not Muslim. 

 

93	 Bushel,	item	used	for	measuring	quantiity	of	goods.	1	kileh	equals	25,656	kilograms.	
94	 Cikia,	(1947),	s.	21-22,	Cikia,	(1941),	s.	24-25.
95 The edict givven to Manuchor and his family by the Ottoman Sultan Murat III in 1593
96	 A	tax	taken	from	christian	people	involved	in	agriculture.
97	 A	pig	tax.

The population of Ahiska City

The most important part of Ottoman state was known as ‘‘reaya98’’. This was a 
class that were moving the production processes in the Ottoman state where 
the economic life was depended on tillage and agriculture, have to pay different 
kinds of taxes in order to serve, pay the war and ruling classes expenditure of the 
state. The economy was depended on the reaya in Ahiska province as in other 
part of the empire. 

Beside the fact that the state recordings dated 1595 was made very carefully, the 
exact population is unknown. But everyone reached at the age of paying taxes: 
citizens, villagers, married, singles, widows, every head of migrant family’s name 
are written by father’s name and were accepted as dynasty. 

For calculating the population, Omer Lutfu Barkan’s method was used: 
multiplication by five (Dalgalı, 2008: 27). But this method can’t be used for 
Ahiska province, because the population of a family there was 5-8 people. We 
see this when we look the calculations made after Ottoman, in 1870 (Sbornik, 
1870:1-34) and in 1886 (calculation 1886). We consider that the correct way of 
official calculation is by multiplying by 8 to every dynasty. In this case the total 
population will be like: Dynasty x 8. 

In the centre of the province- Ahiska, there were 147 dynasties. From the taxes: 
tax of ispench and tax of hinzir it seems that the big part of the population was 
not Muslim. Differently from villages, here we can’t see 2 akche tax given for 
the benefit of bishop. This means that here was not bishop. Multiplying 174 
dynasties by 8 we see that the population was 1392 persons. This number is not 
enough for calculating the population of the city because in state recordings, 
lawyers, soldiers, ruling class’s number were not considered in the registration 
book. And that’s why the number of the population is more than given in state 
registration. For the unknown number the category of given above, %15 more 
is added of the total population (Emecen; 1989: 57). The unknown category 
that is not given makes 208-%15 of total population. If we add this to the total 
population we get the Ahiska city’s population as 1600 person. 

The Agricultural Products Produced in Ahiska and Taxes Taken from Them

As in every part of Ottoman state in the last XVI Century the basis of economy 
was depended on agriculture and stockbreeding. The same situation was seen 
in Ahiska province. We can only say that the total taxes taken from Ahiska city 
was 30.000 akche and out of which 24790 akche was taken from agriculture and 
livestock. It was totally 83% of all the taxes. The taxes taken from agricultural 
products were the followings: Hinta (wheat), Shair (barley), rye, millet and below 
we will discuss all of that in detail separately:

98	 	A	group	of	people	who	were	under	the	command	of	monarch.	
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1-Production of vegetable

A. Hinta ( wheat ):

Hinta means wheat99. The homeland of wheat is Mesopotamia. From there it 
was spread all over the world and it reached to America’s shore with the carnival 
of Columbus100. The attention was paid to wheat production in Ahiska, because 
of the fact that was the main food there. The waste material of wheat-hay was 
used as provender. In the recordings, the name of this tax is referred as ‘’hinta’’. 
800101 bushel of wheat was taken from the city as a tax and recorded value of 
this was 9600102akche. According the code of laws of Georgia 1/5 tax was taken 
from the people and the total production equalled to 4000 bushel. In general, 
the total quantity of bushel of wheat per capita was totalled 2.9. According the 
state recordings the price of one bushel of wheat was 12 akche. In this instance 
the price of 1 kilogram wheat was 0.47 akche. 

B. Shair-( Barley)

In Arabic shair means barley103. From the agricultural products barley was ranked 
in the second place in Ahiska. The homeland of barley is Arabia, Peninsula and 
the Caucasus. From the Caucasus it spread to central Europe and in the XVI 
Century and became one of the most important grain products104.
 
This plant was very durable and may be sowed in that places where wheat 
can’t grow and produce product. It is mostly used as provender. In the register 
book barley was named as shair. The tax quantity of barley was 700 bushel, 
and recorded price was 7000 akche. Because the amount of bushel in the 
code of Georgia was not given, we consider the bushel of Istanbul, because 
Istanbul was the capital city and in many place its bushel was considered as a 
unit of measurement. One bushel represented 25,656 kg105 (İnalcık,2000:444). 
According to the information given in State recordings the price of one bushel 
of barley were 10 akche. According to the code of Georgia 1/5 tax was taken and 
the total production was 3500 bushel in Ahiska city. One bushel of burley was 10 
akche and the price one kilogram was 0.39 akche. 

99	 Parlatır,	İ.	Osmanlı	Türkçesi	sözlüğü,	TDK.	Yargı	Yayınları,	4.	Baskı,		Ankara	2011,	628.
100	Евстигнеев	 Г.	 М.	 Лившиц	Ю.	 А.	 Сингаевский	 О.	 Н.	 Тайны	 продуктов	 питания.	 Издательство	 ‘‘	

Пищевая	промышленнсть››.	МОСКВА	1972,	s.	8
101	Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
102	Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24
103	Parlatır,	İ.	(2011),	s.	1554.
104	Evstigneev.	G.	M.	 ,	Livşits	Y.	A.	 ,	Singaevskiy,	O.	N.	Taynı	produktov	pitaniya’’	 (	The	 secrets	of	 eaten	

goods),	‘‘Pişevaya	Promışlennost’’	Yayınları,	Moskova	1972,	s.	8
105	İnalcık,	H.	‘‘Ağırlıklar	ve	Ölçüler’’.	Osmanlı	İmparatorluğu’nun	Ekonomik	Ve	Sosyal	Tarihi,	I.	,	Paris	2000,	

s.	444.

C. Rye

After wheat and barley, rye production was ranked 3rd place. The history of rye 
was very old and China is the homeland of it. The cultural monuments of China 
prove that rye was grown there 5000 years ago106. The appropriate place of rye 
is plateau and cool climate. It was used as provender. The tax taken from rye was 
250 bushel and its recorded value was 2000 akche. The rye production in Ahiska 
city was 1250 bushel. Each bushel of rye cost 8 akche so that one kilogram’s 
value will be 0.3 akche. 

D. Erzen-millet

Another product which is produced in Ahiska city was millet and tax was collected 
under the name of Erzen. South America is the homeland of corn. According 
to Swiss natural scientist- Dekandol, the homeland of corn was Ecuador and 
Columbia. Other claim that homeland of corn is Florida. First time in history in the 
XVI century in Spain and England, corn was used as a food product107. The history 
of corn goes back to some thousand years B.C. and South America: Peru, Chile, 
Bolivia is the homeland of it (for some opinions Ecuador and Columbia are the 
homeland of it). Afterwards, Hindus brought it to Central America and Mexico108. 
Christopher Columbus was the first European met the corn. In 1492 year, He saw 
corn for the first time in the island of Cuba and said: ‘’I saw a plant named Mais’’109. 

At the end of XV century, they brought corn firstly to Spain and afterwards to 
England, France, and Italy. The Portuguese brought this plant to China and the 
island of Java. Afterwards, corn was spread from the Crimea to the south part of 
the Ukraine, North part of Caucasus and Georgia110. 

The millet that is included in the group of grains may be used as human food, 
as well as provender. In the province of Ahiska this product was known as millet 
but in modern Turkish language it is called corn. The Meskhetian called this as 
’’LAZUT’’. In the official language Azerbaijani millet is used instead of corn. In 
the Ahiska city the tax of millet was 10 bushel and recorded price of this was 
totalled 1000 akche. As seen from state recordings price, one bushel of millet 
cost 10 akche. So, a kilogram of millet is 0.39 bushel. The total quantity of millet 
produced was 500 bushel.

So, in  Ahiska city the quantity of products per capita for wheat was-2.9 for 
barley- 2.5, millet 0.4 bushel.

Livestock in Ahiska city and tax taken from it.  Apiculture.

106		Евстигнеев	Г.	М.a.g.e.	s.	8
107		Евстигнеев	Г.	М.a.g.e.	s.	8
108		Евстигнеев	Г.	М.a.g.e.	s.	13
109	Евстигнеев	Г.	М.a.g.e.	s.	13
110	Евстигнеев	Г.	М.a.g.e.	s.	13
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1. Pig breeding

After XVI century, the source of income from livestock was ranked in the 2nd place 
after agricultural goods. In Ahiska province, pig breeding and sheep breeding was 
highly developed. We see that in Ahiska city centre there was not sheep breeding. 
The population of Ahiska was not Muslim and the main preoccupation and source 
of resources of the inhabitant was pig breeding. The tax taken from here was 300 
akche. For each pig one akche was taken as a tax and from this data we determine 
that the total number of pig in Ahiska city was 300. 

2. Apiculture

According to the code of the province of Georgia the tax taken from honey was 
named as ‘‘resm-i kevvare oshr’’ and for every bucket two bushel was taken111. 
Bushel was taken from each tithe of honey bucket. The fact that in the State 
recordings there are honey tax; it proves that there was apiculture and bee-
keeping. The history of beekeeping is as old as human history. The honey 
produced by bees and its contents of different kind of vitamins has been healing 
for people throughout history. Bee-keeping was sacred profession; bee and 
bee’s production was accredited in every religion. Attention is drawn about this 
issue even in Quran. In the  Quran, 16. surah of Nahl’s 68,69 ayah it is stated 
that: ’’Your Allah reveal to bee: Make home in the mountains, trees and the trellis 
made by them. Then eat from all the fruits, and in this way walk, fly through the 
way that good facilitated for you. Produce different kind of sherbet from them 
that will be healing for human. Certainly, for the deliberative community there 
is really such  ayah’’. 

According to the archaeological research it is appeared that the creation of bee 
was 56 million years older than mankind. Based on the records of old culture we 
can say that honey was first item that human was fed. The people’s engagement 
of honey production goes back to stone age. This is proved from the monuments 
found in Valencia, Spain. In the Egypt’s pyramids there is information about that 
honey was treatment food and used for a cure purposes. 

The father of mathematics- Pythagore was writing that the reason that he 
reached at the age of 90 was the fact that he often ate honey112. 

Ibni Sina proposed to eat honey for in order to live long. He said that in order 
to protect your youth eat honey. He stated that the people above 45 years old 
had to eat honey often113. Among Turkish all kinds of bees are named as bee. 
It is supposed that in Anatolia, Turks used name- honey bee for the first time. 
According KAŞGARLI Mahmud explanation, Turkish people called the honey as 

111	Akgündüz,	A.	Osmanlı	Kanunnameleri	ve	Hukuki	Tahlilleri,	7/1.	Kitap,	Kanuni	devrei	Kanunnameleri	(IV);	7/
II.	Kitap.	II.	Selim	Devri	Kanunnameleri,	VI.	Bölüm:	Gürcistan	Eyaleti	Kanunnameleri,	1994.	s.	580.

112	Yine	orada	s.72
113	Yine	orada.	72-73

bee’s oil. And afterwards the Turks living in the west ( Oghuzs, kipchaks, Suvars) 
started to call it just honey.

Attention was given to apiculture in Ahiska province like in different province 
of Ottoman Empire. The geographical environment in Ahiska province was 
suitable for apiculture. The tax taken from honey was called Resm-i Kevvare and 
the quantity of tax taken was 440114 akche. 

Taxes of trefoil, hay and mountain pasture.

The taxes of trefoil, hay, mountain pasture is related to livestock which was 
taken from Ahiska city. Trefoil and hay tax taken was 500 akche, tax of mountain 
pasture 135 akche. 

Mountain pasture is a place where villagers spent their summer time. Resm-i 
Yaylak is the tax taken from people’s animals coming from other places, 
especially, from sheep been kept during winter. In the recordings, the name of 
the tax taken was called as Resmi -i Yaylak or Resm-i Yatak, but sometimes it is 
used together. In Ahiska city the name of this tax was called as Resm-i yaylak. 
It’s a tax taken once a year from the local owner’s of the flocks and also from the 
comers from different places for pasturing. According to the code of Georgia, in 
every flock one sheep was taken as a tax115. In case if the flock number was few 
in that case for every 10 sheep one akche was taken as tax. 

Pulses

According to the resources that we used- State recordings, the types of pulses 
are: chickpea, lentil and bean. Despite the fact that it was grown in Ahiska city, 
the tax taken from it was few. 

A. Chickpea:

Nohut (in English language-Chickpea)116 is derived from Persian word nehud 
and means edible food. In Ahiska city the quantity of chickpea was 5 bushel117 
and 150 akche118 was taken from it. It means that each bushel was cost 30 akche. 

B. Lentil 

Mercimek (in English lentil) derived from Persian word merdumek119 (wretch, 
Pupil) and in Ottoman its name was also named as: Ades. The production of 

114		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
115		Akgündüz,	A.	(1994),	s.	580.
116		Eyuboğlu,	İ.	Z.	Türk	Dilinin	Etimoloji	Sözlüğü,	Sosyal	Yayınları,	İstanbul	2004,	s.	496.
117		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
118		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
119		Eyuboğlu;	İ.	Z.	(2004),	481.
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this comparing wheat and barley was so fewer. In Ahiska city the tax quantity of 
lentil was 5 bushel and the cost in the recordings it is 100120akche. In the city the 
price of each bushel determined as 20 akche. 

C. Bean –Bakla 

Bean (bakla) derived from the Arabic word bakl (edible green plant) and in 
Turkish language it is the name of some kind of plant121. It is kind of pulses that 
were grown in Ahiska city. The quantity of it was less then chickpea and lentil. 
The tax quantity is 4 bushel, and recorded cost is 60 akche122. As it is seen from 
this, the price of each bushel is 15 akche. 

Viticulture and truck farming in Ahiska city

According the State recordings dated 1595, In Ahiska city the following taxes 
were taken: Resm-i meyve, Resm-i Bostan ve Shira (we will list the mean of this 
taxes below). It was related to tax taken from fruit.

A. Bostan (vegetable garden) 

Bostan (vegetable garden) is a Persian word derived from the two words: Bu, 
buy that means smell and stan that refers place, country, region. So, it is a place 
where there are flowers with good smell123. The meaning of this was changed 
in Turkish language and means the place where edible green plant is grown. 
In the recoding it is clearly stated in detail which product tax was due under 
Resm-i bostan (tax of vegetable garden). Because of the fact that melon and 
watermelon is growing in the vegetable garden, the tax from them was also 
due to this tax in Ahiska city. According the state recordings, the total tax taken 
under resm-i bostan (tax of garden) was 550 akche. 

B. Meyve (Fruit) 

Meyve (fruit) in Persian language is derived from mive124 word and means fruit. 
In Turkish the meaning was changed and used to express the common name of 
apple, pear and so on. It is still used in Turkish language. In Ahiska city, the tax 
named resm-i meyve (fruit tax) and quantity of tax taken was 500125 akche. We 
couldn’t identify the variety and quantity of the fruit, because only the total cost 
recorded is known for us. 

120		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24
121		Eyuboğlu;	İ.	Z.	(2004),	67.
122		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
123		Eyuboğlu;	İ.	Z.	(2004),	96.
124		Eyuboğlu;	İ.	Z.	(2004),	483.
125		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24

C. Shira (wine) 

Shira is taken from Persian word shira and based on the Latin root. In Latin 
language the meaning of this word is the water of the grape126. In the orthodox 
province like Budin and Ahiska, shira was used to identify wine. The production 
of wine in Ahiska goes back to the old time. The oldest wine-making example 
had been discovered in Georgia that is dated back 8000 years (Belluck,2003:728). 
Wine is made from grape. Ahiska is one of the most important crops of grape 
cultivation. Ahiska province was the only place not just in Ottoman Empire but 
in all over the world, where the grape is growing in high and mountain areas. 
Different kinds of grape grown in Ahiska province was the best quality. The 
difference of the quality of grape grown in Ahiska was such as: 

1) The grape grown in Vale was as high as 900-1000meter;
2) The grape was grown in the following villages: Sazel, Arkissihe, Up and 

Down Pumach, Up and Down Shvilis that was 1000-1200 meter high.
3) The grape grown Up and Down Naokhrebi that was more than 1300 meter.

Generally the vineyards were mostly in the following places: South, south-east, 
south-west parts of the following rivers- Mtkhvari, Posov and Kvablyan. The 
wine got form these places was better in quality then wine got from the grapes 
grown on the south terraces of the sub-district of Ahiska. 

The wine of the yards of Menochor’s, Dedisimedi, Dedora and Ana Hatun’s127 was 
the best and was demanded outside of the city. 

The taxes taken from wine in Ahiska city as the measure of weight was named as 
’’menn’’ and in the state recordings the value of it was 2400128akche. In Georgia 
geography, ’’ menn’’ is used as a measurement of weight and wine129. According 
to Hilal Inancık, ’’menn’’ is devided into two ways: First as one menn makes 12 
okka that is about 15,388 kilogram-heavy and second, menn that is 6 okka 
that makes 7,694 kilograms-light130. As it is understood from‘‘Defter-i Mufassal 
Vilayet-i Gurcistan’’ state recordings one menn is 8 akche131. We can see wine-
making in Georgia in ancient time. The history of vineyards was dated back III 
century B.C132. Shota Rustaveli-The monuments of material and civilization of XII 
century shows us the development of wine-making and grape culture. 

126		Eyuboğlu;	İ.	Z.	(2004),	483.
127		Cikia,	S.	(1947),	s.	21-22,	Cikia,	(1941),	s.	24-25.
128		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.	
129		Cikia,S.	(	1947	).
130		İnalcık,	H.	Osmanlı	İmparatorluğu	Klasik	Çağ	1300-1600,	Çeviren	Ruşen	Sezer,	İstanbul,	2003,	s.	248
131		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
132		Yine	orada.	S.87	
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The İspench tax taken from the community from Ahiska city

During the state recordings time in 1595, the inhabitants of Ahiska were not 
Muslim. That’s why they had to pay Ispench tax. Ispench was a kind of customary 
tax taken from everyone that are not Muslim, regardless weather they are 
grounded or ungrounded, married or single, peasant or nomadic, city or town 
inhabitants. Every non Muslim male reached at the age of puberty had to pay 
that tax133. After Ottoman conquering the places, maximum convenience was 
given to people in order to increase agricultural productivity. Only 25 akche was 
taken from Christian people involved in agriculture because the land in province 
of Georgia was stony and inefficient134. Double tax, land tax, half tax was not 
taken from them. The total ispench tax taken in Ahiska city from the people 
involved in livestock and agriculture was 4350 akche. There were totally 147 tax 
paying households135. 

Bad-i Hava ve Resm-i Arusiye Taxes

Bad-i heva ve resm-i arusye was used together in state recordings dated 1595. 
Separately we can explain them as:

1. Tax of Bad-i Hava- fine paid on neglected fields (English meaning) 

In Ahiska city there were other kinds of taxes mentioned above. These were 
privately owned tax types that named differently. One part of Bad-i hava 
expenditure was given to the head of starboard; other part had taken by a 
cavalryman hold the Timar (fief with a annual value less than 20.000 akche). 
Because of this revenue the tax sometimes was called half Bad-i Hava (fine paid 
on neglected fields). 

 2. Resm-i Arusiye: In English- Tax of bride

The tax of bride is included to Bad-i Heva tax (tax paid on neglected fields). 
According the code of Georgia, 60 akche was taken from the virgin girls, and 
30 akche was taken from the widows marrying in the lands of the governor of 
the Sanjak136 and fief holders137. The bride tax of the virgin girl was given to the 
institution where her father was generally paying the taxes. The widows were 
paying the taxes to the landholder where they were living. But the taxes of the 
large fief holders, Hunters girls, castle guards and singles taxes was recorded to 
give directly to Sultan. The total taxes recorded in the state recording under the 
name of Bad-i Heva ve Resm-i arus was 355 akche. 

133		Ö.	Lütfi	Barkan,	‘‘Çiftlik’’,	İ.	A.,	M.	E.	B.	Basımevi,	İstanbul	1988,	c.	3.	S.	393.
134		Akgündüz.	A.	(1994),	s.	578.
135		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24.
136		The	chief	administrative	unit	in	Ottoman	Empire	governed	by	starboards	Bey.
137		Akgündüz.	A.	(1994),	s.	580).

Tax of Tapu ve Daştebani 

1. Resm-i Tapu (tax of title-deed)

It was a tax taken from cities, villages, field of abandoned villages in order to 
meet tithe of the tax of the land on which the houses were build. The title-deed 
was taken according the value of the land. In general the houses were built on 
the land which was unproductive or less productive. And that’s why the tax 
given was less in the mention places. Besides, the inhabitants of the place were 
given attention to use productive lands for sowing. This was unchanged during 
the history. Everyone can confirm our opinion if they had seen the houses where 
the people were living before deportation, till 1944. 

2. Resm-i Dashtebani-Tax of keeper 

Dashtebani means protection, keeper of wild. The duty of Dashtebani was to 
protect the crops, orchards and gardens. 

The tax of title-deed and keeper was 500 akche in Ahiska. Thease kind of tax 
belonged to the head of Sanjak. In the state recordings this taxes was known as 
’’Resm- Tapu ve Dashtebani’’.

Milling in Ahiska city

At the end of the XVI century mills were one of the most popular enterprises 
in Ahiska province. Water mills were turning grain into four. The tax taken from 
the mills were recorded as ’’Resm-i Asyab’’ in State register and are among the 
taxes taken from the people. The tax of the mills was depended on the duration 
of the time worked. The monthly tax of the mill that is being used was 5 akche. 
So, taxes taken from mill being used yearly was 60 akche and the mill being 
used for 6 month had to pay 30 akche. As written in the code of Georgia, there 
mentioned to take tax from the mills. The new constructed mills had had to 
pay the same quantity of tax. There were records about to take 120 akche as a 
tax from the mills of: Manuchour, Dedisimeda and Ana Hatun138. There was not 
information about the number of mills in the city. But in records it mentioned 
that a piece of land was allocated for building one mill. 

SUMMERY 

From our studies of: ’’Social and Economic Life in Ahiska in the XVI century’’ we 
can make the following conclusions: 

1. The city of Ahiska was ruled and governed according to the Ottoman 
administrative rule after it became a part of it. 

138		Cikia,	S.	(1947),	s.	21,	Cikia,	(1941),	s.	24
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2. The system of Ottoman state’s rule in the XVI century was very advanced. 
This made it easy to collect taxes regularly in Ahiska province. According to 
the teacher of Ottoman history in Princeton University: ’’The tax system and 
justice was the reason of sustaining Ottoman’s for 600 years’’.

3. Based on Ahiska city, exploring, identifying, knowing and studying of the 
years of the Ottoman rule is very important both for Turkish and Caucasian 
historiography. 

4. Ahiska is pronounced differently like: Akhıska, Akherska, Akiska, Ahıchka, 
Akhiskha, Akhizka, Ak-Sika is called Akhaltsike in Georgian that means the 
new castle. 

5. The social and economic situation of Ahiska in the XVI century was not 
studied according to the State recordings of Ottoman. This study about 
Ahiska will be one of the first steps of more detailed research in future. 

6. From the onomastic point of view the state recordings is full of rich 
information that is very important resource of language, history and 
geography. 

7. ‘‘Defter-i Mufassal Vilayet-i Gurcistan’’ is as state recording dated XVI 
Century   that is not translated in morden Turkish yet. Nahiye-i Guney-i Der 
Liva-i Ahiska Rabati Castel - that is translated by us in modern Turkish will 
be useful in the future in order to translate and publish the state recordings 
about Ahiska in full. 

8. Considering ‘‘Defter-i Mufassal Vilayet-i Gurcistan’’ state recordings that is 
about Ahiska city, will help us to gain ideas not only about Ahiska but also 
the general conditions of other provinces at the end of the XVI Century.
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Ek:

1595 Tarihli ‘’Defter-i Mufassak Vilayet-i Gürcistan” Tahrir Defteri’ndeki Ahıska’nın 
Tahriri Günümüz Türkçesiyle

(‘’Defteri Mufassal Vilayeti Gürcistan”, Türkçe metnin neşr, tercüme, teşrih ve 
tetkik edeni S. CIKIA. I. Kitap. Metin, Tbilisi, 1947, s. 19-22; II. Kitap. Tercüme, 
Tbilisi, 1941, s. 22-25 (Gürcüce) )

Karye-i Rabat-i Kale-i Akhıskha Tabi-i m- Ahıska Rabatı Kalesi Köyü (adı geçen 
nahiyeye bağlı )

Yesa	Norses	Keşişin	oğlu Manvel	Gabeda	oğlu İskender onun oğlu Çelebi onun kardeşi Asatur	onun	kardeşi

Muradbahşi	Orsela	oğlu Ağdgomel	onun	oğlu Ülkmez Meryem oğlu Tsamal	Mirveli	oğlu Bakar	Matata	oğlu

Çolaka onun oğlu Ganturalı	Şahenşah	oğlu Ğarib onun oğlu Tarnik	onun	kardeşi Varazgül	Koror	oğlu

Rüstem	Canidiyar	oğlu Grigol	onun	oğlu İvane Hudad oğlu Şahguli Kupera oğlu Bayandur	Gegi	oğlu

Andronik	onun	oğlu Matata	onun	kardeşi Yesa	onun	kardeşi Tarnik	Masura	oğlu Armina	Kezar	oğlu

Ağdgomel	onun	kardeşi Rüstem	onun	oğlu Ardaşez	onun	kardeşi Babuna	onun	kardeşi Gözel	onun	kardeşi

Maisur	Gula	oğlu Yaralı	onun	kardeşi Çelebi… oğlu Şirin onun kardeşi Zöhrab	Abakur	oğlu

Gulabi	onun	kardeşi Pirali	onun	oğlu Serapion	Keşiş	oğlu Şahveli Keşiş oğlu Masur	Sarkis	oğlu

Yarali	Simon	oğlu Gözel	Muradbeg	oğlu İskender onun kardeşi Giorgi	Yanğul	oğlu Gözel	onun	kardeşi

Nurali	onun	kardeşi Mamuk	Oha	oğlu Anania	Hunas	oğlu Mamuka	onun	oğlu Keşiş	Someh	oğlu

Şahveli Mirhan oğlu Konkal	onun	kardeşi Grigol	onun	oğlu Zurab	Mirarslan	oğlu Batata	onun	oğlu

Asvatur	onun	oğlu Matata	Totor	oğlu Gözel	Haçatur	oğlu Rüstem	onun	kardeşi Masur	Avanos	oğlu

Rüstem	Devletyar	oğlu Bayandur	onun	oğlu Bakar	Tsamal	oğlu Babu	Mirhan	oğlu Gözel	…oğlu

Şahmurad onun kardeşi Gözel	Sarkis	oğlu Asvatur	onun	oğlu Yarali	Gandula	oğlu Tarnik	onun	kardeşi

Asvatur	Davit	oğlu Mirveli	Babal	oğlu Varazgül	onun	kardeşi Asvatur	onun	kardeşi Çabuka Naskida oğlu

Mirveli	onun	kardeşi …	onun	kardeşi Tsamal	Rostevan	oğlu Nurali…	oğlu Abram	Rüstem	oğlu

Kakala	Beta	oğlu Ganturali	onun	kardeşi Asvatur	Avak	oğlu Davit	onun	oğlu Davit	Mozğveri	oğlu

Babu	onun	oğlu Yarali	Zakara	oğlu Bayandur	onun	kardeşi Murad	Safo	oğlu Grigol	Simon	oğlu

Mirveli	Kişmiş	oğlu Şahveli onun kardeşi Maisur	onun	kardeşi Mikender	Asvatur	oğlu Narindavit…	oğlu

Nurali	onun	oğlu Stepan	Amir	Sarkis	oğlu Tarnik	Dirgül	oğlu Kakal	Mikela	oğlu Batata	onun	oğlu

Çelebi Naib oğlu Rüstem	onun	kardeşi Maisur	onun	oğlu	 Bayandur	onun	oğlu Mamuka	Kuzan	oğlu

Şahmurad deli oğlu Keğo	Yarali	oğlu Mnvel	Şergil	oğlu Rüstem	Vangül	oğlu Tarnik	Gabedula	oğlu

Bakar	Katam	oğlu Gözel	…oğlu Matata	onun	oğlu Grigola	İvane	oğlu Davit	İsrail	oğlu

Babu	onun	kardeşi Tarnik	onun	kardeşi Çolaka onun kardeşi Zakara	Kerdek	oğlu Yakub	onun	oğlu

Kakal	Gözel	oğlu Murad	Dahak	oğlu Varzel	Alim	oğlu İvane Emran oğlu Yusup	Navera	oğlu

Varazgül	onun	kardeşi Kuzan	onun	kardeşi Rüstem	onun	oğlu Davit	Nurala	oğlu Abram	onun	kardeşi

Zaretel	Zaraspa	oğlu Grigol	onun	kardeşi Manvel	onun	kardeşi …	oğlu Davit	Gogina	oğlu

Narin	Davit	onun	oğlu Kuzan	Hosik	oğlu Tarnik	Gözel	oğlu Vifri	Yusuf	oğlu Davit	Rüstem	oğlu

Mamuka	onun	kardeşi Grigol	onun	kardeşi Haçatur	Dural	oğlu Varsime	onun	kardeşi Babela	Markos	oğlu

Matata	Keygubad	oğlu Novruz	Bulğadar	oğlu İskender onun kardeşi Varzel	Hudaverdi	oğlu Mihela	onun	kardeşi

Tarnik	onun	oğlu Bulğadar	onun	oğlu Nuraziz	Zebede	oğlu Serapion	Mareh	oğlu Kazara	Murvaz	oğlu

Varzel	Ğartuğa	oğlu Gözel	onun	oğlu Rüstem	Loloma	oğlu Simon	onun	oğlu Yakub	Mozğveri	oğlu

Amiran	onun	oğlu Gandula	onun	kardeşi Husebek	onun	kardeşi Manvel	Sapion	oğlu Yusup	Paron	oğlu

Bakar	Yaza	oğlu Simongül	Azar	oğlu Mamuka	Rüstem	oğlu Çolaka Mako oğlu Masur	Salman	oğlu

Asatur	onun	oğlu Mikita	onun	kardeşi Şirin Çelebi oğlu Minas	Sarkis	Bekzade

Toplam Hasıl: 30000. 

Vergi		Çeşitleri Kile Kıymeti Vergi	Çeşitleri Kıymeti
İspenç 174	nefer 4350 Resm-i	yonca	ve	giyah 500
Hınta(Buğday) 800 9600 Resm-i	meyve 500
Şair (Arpa) 700 7000 Resm-i	tapu	ve	daştebani 500
Çavdar 250 2000 Resm-i	bostan 550
Erzen 100 1000 Resm-i	hınzır 300
Nohut 5 150 Resm-i	kevare 440
Mercimek 5 100 Bad-i	heva	ve	resm-i	arus 355
Bakla 4 60 Resm-i	yaylak 135
Şira 300	men 2400

Çıldır Mir-Mirani Hızır Paşadan şer’i mahkeme hükmü gereğince Ahıska Rabatı’nda 
yerleşenAhıska kasabası Çami-i Şerif Vakıfı: 10 kilelik 3 hisse Menüçöhrün bağı ve 30 
kilelik 3 hisse tarla, 1 adet değirmen için yer, Menüçöhr’ün, Dedisimedi’nin ve Ana 
Hatun’un1 hisse çayırı; onların bağından ve değirmeninden maktu olarak yılda 120 
akçe, tarlalarından öşrü alınarakVakıf tutanağı ile deftere kaydolunsun ki, ondan 
sonra yukarıda ismi geçen bağlardan ve değirmenden maktu olarak 120 akçe 
toprak sahibine ödensin. Geri kalan kısmı ise Hızır Paşa tarafından Ahıska’da olan 
Cami-i Şerif’in ihtiyaçları için ödenecektir.

Kaya Zaim’in tasarrufundaki bir hisse bağ ve zemin tarla için şer’i mahkeme 
hükmünce maktu olarak yılda 30 akçe ödenir.

Çeçerek Zaim’i Katip Yusuf’un tasarrufundaki Menüçöhr’ün 5 kilelik 1 hisse bağı, 
bostanı için mahkeme hükmünce maktu olarak yılda 15 akçe ödenir. 3 günde bir 
defa sulama suyu onun tasarrufunda olması kayıt olunmuştur.

Çıldır VilayetiDefter Kethudası Kaya’nın tasarrufundakı Menüçöhr’ün beş kilelik bir 
hisse bağı için mahkeme hükmü gereğince maktu olarak yılda 30 akçe ödenir.

Hav Kedav Mikender Masur oğlunun tasarrufundaki 4 kilelik 2 hisse ve 2 hisse 
zemin tarlanın vergi ve behresini verir.

Bilir kişilerin bildirdiklerine göre Kür nehrinin köprüsünden …. Kadar ve 
buradan Zuğurtula ve Tomar ve …kadar Virana adlanan köy sınırına kadar olan 
mera Ahıska Kalesi Rabatı tasarrufunda olduğundan eskiden de onların merası 
olmuştur. Bu yüzden eski kurallar gereğince eskiden ona ait olan mera yeni 
defterde de ona ait olması kayıt olunsun.

Tozibolo yaylası yukarıda adı geçen Rabat’ın ahalisinindir. 
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Sayın başkan, çok değerli sayın rektörümüz Prof. Dr. Aygün Attar’a ve KARASAM 
başkanı Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya’ya özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben 
ikinci defa Giresun’da bulunuyorum ama ilk defa Giresun’da uluslararası bir 
toplantıda bulunuyorum. Sağ olun, var olun büyük başarılar elde etmişsiniz. 
İki gün beraber olduğumuz zamanda çok değerli konuşmacılar, araştırmacılar, 
profesörler, akademisyenler, siyasetçiler fikirlerini, araştırmalarını sundular. 3 
devletten milletvekilinin burada bulunması Türkiye Cumhuriyeti’nin vali sıfatıyla 
burada bulunması, belediye başkanının burada bulunması, bence konferansa 
başka bir özellik de kattı. 

Gürcistan’dan gelen rektör bey sunumunda, barış içinde bir arada yaşama sanatını 
gençlere öğretelim, sanat gibi bunu bildirelim ki barış içinde yaşayabilsinler 
demişti. Hemen bir değerlendirmesini yapmak istiyorum, konferansta çok 
şeyler barış üzerinden gitti. Bazen çok uzakta görülen barış olabiliyor, bazen hiç 
ümit etmediğimiz barış oluyor, kendi ülkemden örnek vermek istiyorum. 1990 
yılında Bulgaristan iç savaşa sürükleniyordu. Bütün analizler öyle gösterirdi ki 
Bulgaristan’da Bulgar - Türk savaşı sahnededir diye. 40 günün içinde 400-450 
bin Türk, Bulgar yönetimi tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Türkler 
evini barkını bırakıp bir bavulla Türkiye sınırına bir akşamda çıkmak zorunda 
kalmışlardır. Bu bir devlet politikası olarak etnik temizleme düşüncesiyle yapıldı. 
Ondan sonra Bulgaristan’da komünizm düştü ve meydanlar karıştı. Bir taraftan 
Türkler, bir taraftan Bulgarlar gösteriler yaptılar. Biz de kendimizi o zaman 
halkın önünde bulduk ister istemez, aylarca masalara oturduk, yüz binlerce kişi 
mitingler düzenledi. 7 milyonluk bir ülkede her gün yüz binlerce kişi Azadlık 
meydanına çıkıyor Kırcaali’de bağırıyor düşünebiliyor musunuz? O yüz bin kişi 
öç almak istiyor, karşıda yüz bin kişi de aynısını konuşuyordu. Öyle bir bıçak 

Remzi OSMAN 
(Bulgaristan Parlamentosu - Kırcaali Milletvekili) 
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sırtında olan durum için, bütün batı analizi yapan kişiler Bulgaristan’da barış 
olmayacağı tahmininde bulundular. Bir grup genç siyasetçi biz Bulgaristan’da bu 
barışı becerebildik. Bizim genç başkanımız Ahmet Doğan cezaevinden çıkmıştı 
o zaman -20 yıl ceza almıştı ama 5 yılda çıktı- kendimize partner bulduk diğer 
sağcı partilerden ve biz bu barış sanatını okuyuncaya, duyuncaya kadar hayatta 
uygulamak zorunda kaldık. Demek ki niyet oldu mu barışa er ya da geç varılıyor 
çünkü er de geç de beraber yaşayacağız. 

Değerli arkadaşlar bu iki gün içinde araştırmacılar çok önemli konuların üzerinde 
durdular, hepsi birbirinden üstündü. Gürcistan’dan, Ukrayna’dan, Azerbaycan’dan, 
Rusya’dan, Romanya’dan katılan bütün konukların raporları, araştırmaları 
birbirinden çok önemlidir. Biz de onların konuşmalarında bu bölgede bir şeyi izledik 
ki; barış varsa sadece bir devletin barışı olmaz, bütün bölgenin barışı olacak. Fakirlik 
varsa gerçekten birinin değil hepsi öyle olacak bulaşacak, iyilik zenginlik varsa 
hepinize olur. Bu konuya artık AB de katılıyor, Bulgaristan ile Romanya üzerinden 
AB, Karadeniz bölgesinin bir tarafıdır. Bu sorumluluktan AB kaçamaz. O nedenle 
AB parlamentosunda Bulgaristan ve Romanya Parlamentosu milletvekilleri 
beraber Karadeniz bölgesinde olanı biteni birkaç defa gündeme koydular. Sadece 
Karadeniz’i deniz olarak değil bütün bölgeyi de kapsayacak şekilde ele alıyorlar. 
Çok önemli bir şey olan enerji politikalarını gündeme koydular, enerji politikası 
dünyada artık silahın gücü kadar güce sahiptir. Şunu yakın geçmişte gördük 
Avrupa’da çok büyük bir siyasi çıkarlar geziyor, o görüşmelerde devletler arasında 
samimiyet değil çıkarlar vardır ki bu da normaldir. İki kişinin olduğu yerde herkesin 
bir çıkarı var, önemli olan konuşmaktır. 

Sempozyum boyunca sıkça duyduğumuz yumuşak gücün kullanılması barış 
görüşmelerinde her zaman için netice verir. Ama barış bir bölgede sadece tek taraflı 
olmaz biri sadece taviz vermez. İki taraf da elini uzatacak. Ganire Paşayeva’nın dediği 
gibi elini uzattın mı karşıda da bir el bulman gerek. Eğer biz o eli bulamazsak barış 
olmaz. Romanya’dan gelen konuşmacı üzerinde durdu, enerji siyaseti barışı getiriyor. 
İster istemez barışı getiriyor çünkü enerjiyi beraber kullanmamız gerekiyor. 

Bugün artık birbirimizi gerçekten daha iyi tanımaya başlıyoruz. Ben açılış 
konuşmamda biz birbirimizi tanımıyoruz dediğimde kişisel olarak değil, devletler 
olarak, ben bir Türk olarak değil Bulgaristan olarak tanımadığımızı kasettim. 
Türkiye az tanınır, Gürcistan az tanınır. Bu olaylarda ülkelerin arasında bu 
ilişkileri üniversitelerin gündeme koymaları beni çok mutlu etti. Üniversitelerin 
önemini konuşmacılardan biri ortaya koydu. Bence de büyük önemi var çünkü 
üniversitede çalışan gençler, tecrübeli profesörler, asistanlar hepsi önemlidir, 
onlar siyasetçilerden farklı bir tavır koyuyorlar. Akademik camiada yapılan 
tartışmalar daha olumlu. Daha kolay birbirinizle tartışabiliyorsunuz ama sadece 
üniversitelerden, akademik alanlardan olan kişilerle de tartışmalar netice 
vermiyor. Kesinlikle aranızda siyasetçilerin bulunmasını doğru görüyoruz. Bu 
nedenle benim şahsi bir tavsiyem gelecek konferanslarda da siyasetçilerin 
katılımının sağlanması iyi olur. 
Herkese teşekkür ederim.

Prof. Dr. Alexander VASHCHENKO
(Kuban Devlet Üniversitesi, Rusya Federasyonu)

Saygıdeğer meslektaşlarım, Sayın Attar, Sayın Sarıkaya, Kuban Devlet Üniversitesi 
delegasyonu adına 5. Karadeniz Uluslararası Sempozyumunu hazırlayanlara 
ve bizi bu sempozyuma davet edenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca buradaki 
tercümanlara bu zor görevi üstlendikleri için teşekkür ediyorum. 

Ortak düşüncemizi belirtmek istiyorum. Bizim sempozyumumuz çok verimli 
geçti. Hızla gelişen bu dünyada bizim yani akademisyenlerin ve bilim 
adamlarının görevi, ortaya çıkan problemlere duyarlı olmak ve onları çözmeye 
yardımcı olmaktır. Sempozyumda bütün Karadeniz ülkelerinin delegasyonları 
vardı ayrıca İngiltere ve ABD’den de misafirlerimiz vardı. Hepimizin farklı 
olmasına rağmen biz hep beraber bugünkü aktüel, bölgesel ve uluslararası 
konuları değerlendirebildik. 

Bütün anlatılanları ben iki gruba ayırmak istiyorum. Birinci grupta jeopolitik 
bölgesel sorunlar ve bu sorunların nasıl çözüleceği ele alınmıştır. İkinci grupta, 
ekonomik, kültürel ve işbirliği konuları ele alındı. Bu sempozyumda iki laf çok 
kullanıldı, “çatışma ve işbirliği” ve bu da tesadüf değil. Karadeniz bölgesi, içinde 
350 milyon nüfusla 12 ülkeyi bulunduruyor. Karadeniz bölgesi çok ulusludur, 
farklı din mensuplarını bulunduruyor ve bunlarla beraber hızla gelişiyor. Ama bu 
gelişmeyi farklı jeopolitik çıkarların ortaya çıkardığı sorunlar engellemektedir. 
Bana göre Karadeniz bölgesinin gelişmesi için şu şartlara uyulması gerekiyor. 
Sorunların savaşa dönüşmesini engellemek ve aynı zamanda her alanda mümkün 
olduğunca işbirliği içerisinde bulunmak. Ve bunun sonucunda Karadeniz 
ülkeleri birbirlerine o kadar bağlı olacaklar ki savaşmak onların çıkarlarına karşı 
olacaktır. Biz bir daha adım atacağız ve bir adım önde olacağız ve bu Karadeniz 
bölgesindeki insanların daha iyi yaşamasını sağlayacaktır. Bunu lütfen iyi dinleyin 
bu çok önemli bir şey. Bir önemli insanın sözü vardır “uluslararası arenanın temel 
aktörleri eskiden asker ve diplomattı ama şimdi turist ve teröristtir.” Ama ben bu 
Karadeniz bölgesinde, bu evimizde sadece turistlerin ve diplomatların ağırlıklı 
olmasını istiyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. 
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Prof. Kakhaber KORDZAIA
(Uluslararası Kafkas Üniversitesi, Gürcistan)

Öncelikle bu harika sempozyumun düzenleyicilerine minnetimi ifade etmek 
istiyorum. Herşey gerçekten çok iyi organize edilmişti ve bu sempozyuma davet 
edildiğimiz için çok mutluyuz. Giresun’a ilk defa geldim ve çok iyi imkanlara 
sahip olan üniversitenizi beğendim. Üniversite personeli çok yetenekli ve 
Giresun şehri çok büyüleyici ve güzel. 

Bu sempozyumda birçok harika ve ilgi çekici insanla tanıştım, bilgi paylaşımlarımız 
oldu, bütün katılımcılar çok samimiydi ve Karadeniz bölgesi ile ilgili bilgilerini 
birbirlerine aktardılar ki bu benim için gerçekten çok değerliydi. Sempozyumun 
bütün konuları çok ilginçti. Bazen katılımcıların fikirleri, dinleyicilerin fikirlerinden 
çok farklı oldu. Ancak böyle olması daha iyi oldu çünkü tartıştığımız zaman farklı 
olan fikirleri ancak böyle daha iyi anlayabilirdik. 

Bütün ülkeler kendi stratejik çıkarlarına ve politikacılarına sahiptir ve her zaman 
bu stratejik çıkarları takip etmeye çalışırlar. Ancak gerçekte sıradan insanların 
çıkarları ülkelerin stratejik çıkarlarından çoğunlukla farklıdır. Yani politikacılar 
bilimadamlarını, çoğunlukla barış, dostluk, özgür seyahat ve birbirleriyle yakın 
ilişkiler kurmak isteyen sıradan insanları dinlemeliler. 

Bu sempozyumun en iyi özelliği, bir seferlik değil sürekli ve düzenli bir şekişde 
yapılıyor olmasıdır. Ilk seferde insanlar burada toplanıyorlar ve gelecek yıllarda bu 
devam ediyor. Böylece bizler Karadeniz bölgesi hakkında konuşma ve Karadeniz 
bölgesindeki sorunarı tartışma imkanına daha fazla imkan bulabiliyoruz. Bizim 
üniversitemizin bu sempozyuma katılan heyeti, Degerli Rektör bizi bir dahaki 
sempozyuma da davet ederse çok mutlu olacaktır. 

Son olarak Sayın Aygün Attar hakkında iki kelam etmek istiyorum. Sempozyumun 
bütün katılımcılarına karşı çok özenliydi, personeline karşı çok katıydı ancak 
onun katılığının amacı cazibesi ve gülüşüdür ve Sayın Attar,  “yumuşak güç” için 
en iyi örnektir. Çok teşekkür ederim. 

Dr. Ionut PURICA
(Dünya Enerji Konseyi Romanya Komitesi Üyesi, Romanya)
 
Öncelikle, değerli Rektöre ve onun şahsında Giresun Üniversitesi’ne, parlamento 
temsilcilerinin değerli üyelerine ve herkese teşekkür ederim.

Sizlere burada ne anlatacağımı düşünürken, bazı metaforik düşünceler aklıma 
geldi. Nuh’un gemisi efsanesini hatırlarsınız, Efsanedeki olaylar, Akdeniz’in 
taşması ve Boğazları oluşturup Karadeniz’e akmasıyla başlıyordu. Bu efsane 
aslında kötü ilkeleri ve kötü algılarıyla birlikte eski dünyayı yıkıp yokedip, barışa 
doğru yeni bir yol yaratacak her tür yeni özelliklerle daha barışçıl, çevreyle 
daha uyumlu yeni bir dünya kurma hikayesidir. Bazı insanlar çatışmaların iyi 
olduğunu söyleyebilir çünkü bu barışın değerine, barışa yönelik yola işaret 
eder. Fakat gerçek değer, barışın kendisindedir ve herhangi biri barışın gerçek 
değerine alıştığında çatışma işe yaramaz hale gelir. Ne düşünüyorum, şuan 
bu salonda bulunanların %70ini yarının dünyasını inşa etmesini beklediğimiz 
gençler oluşturuyor. Çok pragmatik olarak, dikkat edin professor, gelecek 20 yıl 
içinde bizim maaşlarımızı ödeyecek konumda olabilecek bu gençleri eğitmek 
zorundasınız. Giresun İnisiyatifi adı ile anılan bu sivil bilimsel girişimin başlamış 
olması çok önemli. Aslında benim bahsettiğim Kaos Teorisindeki kelebek etkisi, 
küçük bir kelebeğin Amazon’da kanat çırpması, tamamlayıcı olaylarla Pasifik’te 
tayfun oluşmasını tetikleyebilir. Karadeniz kıyısındaki bir şehirden çıkan küçük bir 
inisiyatif belki de genişlemeye başlayacak ve barış ve anlayışa doğru bir değişim 
dalgasını tetikleyecek. Dün ikinci oturumdaki moderatörlüğüm sırasında “algılar 
çok önemlidir” demiştim ve bu algıları biraraya getirecek, karşılaştıracak yere, 
diğerlerinin algılarını anlayacak durumda olmaya ihtiyaç var. Aslında diğerlerine 
ne istediklerini veya ne algıladıklarını açıklamalarına zaman vermemiz gerekiyor. 
Ancak böylece anlayışı oluşturabiliriz, işbirliğini ve kalkınmayı sağlayacak gerçek 
algıyı yaratabiliriz.

Bu benim Giresun’a ilk gelişim ama Türkiye’ye daha önce gelmiştim. Karadeniz 
bölgesinin . Kanaatimce, Karadeniz bölgesi, ekonomik birlik, siyasal birlik veya 
adına ne derseniz deyin bu tür bütünleşmelerden bağımsız olarak, uzun tarihi 
serüven içinde yeniden doğan genç bir mantaliteye sahip oluyor. Biz Karadeniz 
bölgesinin yenilenme döngüsüne giriyoruz. Bu bölge bunun bütün içeriğine 
sahip; iyi kaynaklar, iyi eğitim, barışçıl bir yolda ilerlemeye istekli insanlar. Burada 
olmak büyük bir zevkti ve Karadeniz çevresinde çeşitli girişimlerin olduğunu 
söylememe imkan verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Yalçın Sarıkaya 
ile Sivastopol’de tanıştığımız zaman da bahsettiğim işbirliğini yapacağız. 
Biz Romanya’da iki yılda bir Dünya Enerji Konseyi’nin enerji konferasnını 
gerçekleştiriyoruz, diğerleri muhtemelen Gücistan’da, veya Rusya’da yani 
Karadeniz’de olacak. Bütün bu olguları bir araya getiren bu tür etkinlikler 
belirli bir ağ oluşturma yolundadır. Her ne kadar sıklıkla kullanımı dolayısıyla 
bugünlerde değerini yitirmişse de “network” kelimesini kullanmama izin verin, 
Karadeniz etrafında bir çeşit iletişim ağı oluşturulursa, bilgilerimizi, fikirlerimizi 
ve değerlerimizi paylaşabiliriz. Teşekkürler. 
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Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA
(Giresun Üniversitesi KARASAM Müdürü)

Büyük bir dezavantajımız çapı ve kalitesi yükselmiş olan sempozyumun 
tam da bu niteliğinden kaynaklanıyor. Eş zamanlı oturumlar nedeniyle 
herkesin her konuşmayı dinleme imkânı olmuyor. Bu nedenle sempozyum 
değerlendirmesinde bütün konuşmalara ilişkin bir hülasa yapma imkanımız 
yok. Bu bakımdan tek tek konuşmaların içeriğine giremiyoruz. Bir başka husus 
bütün bilimsel toplantılarda bütün meslektaşlarım böyle takdir edecektir 
zannediyorum, en değerli konuşmalar en seyrek salonlarda genellikle cereyan 
ediyor, bu da bir kaçınılmaz sonuç olarak ortada fakat bütün bunlara rağmen 
bir kere çok ilgi duyulan bir sempozyum icra ettiğimizi yani bu ilgiyi de sonuna 
kadar sürdürdüğümüzü akşamın bu saatinde bu salonda bizimle birlikte 
olan meslektaşlarımız, ilgililer, kent halkından insanlar, basın mensupları ve 
öğrencilerimizle görüyoruz. 

Bu sempozyumun güzel meyveleri oldu. Öncelikle önemli protokollerin 
imzası bu sempozyum sayesinde dün akşam itibariyle gerçekleşti. Bir de şimdi 
geleceğe dönük somut olarak neler olabileceğine,  neler yapılabileceğine 
ilişkin bir şeyler ifade etmek zamanıdır. Toplanıyoruz, konuşuyoruz sonra biz 
bunları kitaplaştırıyoruz, paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Lütfen bu birikimin 
burada kalmasına müsaade etmeyin ve sayın rektörümüzün bahsettiği gibi bu 
tecrübeleri çevrenizle paylaşınız. Şimdi değerli konuklarımızdan istirhamım 
ülkelerine döndüklerinde, mutlaka bizim temas noktalarımızı bu konularla 
ilgilenen çevreleriyle paylaşmaları, ikincisi bu sempozyumun çıktılarına ilgi 
duyacak bütün kimselere sempozyum bildirilerini yayınlayacağımız kitabı 
paylaşmaları, üçüncüsü, kendi kurumlarında -çünkü burada üniversiteleri 
ve kurumları temsil eden kimseler var- bizimle ilerde yapılabilecek, işbirliği 
imkanları üzerinde toplantılar gerçekleştirmeleri, bunları bizimle paylaşmaları. 
Kendilerine şimdiden, ilerideki bu yönlü çabaları nedeniyle teşekkür ediyorum. 

Ben de KARASAM’ın müdürü olarak başta sayın rektörümüz olmak üzere, 
üniversitemizin bütün akademik ve idari personeline, temizlik görevlilerimizden 
güvenlik görevlilerimize ve şoförlerimize kadar sıkıntılarımızı paylaşan bütün 
personelimize ve elbette KARASAM’ın dar bir insan kaynağı var bunun dışında 
bizlere yardımcı olan çok kıymetli öğrencilerimize hepinizin huzurunda 
yürekten teşekkür ediyorum ve onları alkışlıyorum. 6. Sempozyumda görüşmek 
temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

I would like to present my special thanks to Dear Mr. President, inestimable dear 
Rector Mrs. Prof. Dr. Aygün Attar and Assoc. Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya, director of 
BLACKCSR. I am here for second time, but first time in an international conference 
in Giresun. Thank you very much, you have been achieved very big successes. 
Inestimable speakers, researchers, professors, academicians and politicians have 
presented their ideas and researches during two days. In my opinion, presence 
of Parliamentarians from three states and attendance of Governor of Turkish 
Republic and Mayor of Giresun added to the Conference very different feature. 

Mr. Rector (Kakhaber Kordzaia), who came from Georgia, told that we should 
teach to art of living together to youth and should inform this to them as an art 
and so they could live in peace, in his presentation. At once I would like to take 
stock of it. So many things talked related to peace in Conference. Sometimes it 
could be peace, which seen far away, and sometimes it could be peace, which we 
never hope. I would like to give example from my country. Bulgaria was sliding 
into a domestic war in in 1990. All the analysis referred that there is a Bulgarian-
Turkish war on the stage. 400-450 thousand Turkish people subjected to forced 
migration within 40 days. Turkish people was obliged to leave their homes and 
arriving to Turkish border only a suitcase within a night. This was exercised 
as state policy by the idea of ethnic cleansing. Following that communism 
fell down in Bulgaria and there were clash in the streets. Both Bulgarians and 
Turkish peoples held demonstrations. Unavoidably we found ourselves in front 
of the mob. We sat the tables for months and hundreds of thousands peoples 
held demonstrations. Can you imagine that hundreds of thousands peoples 
showed up Azadlık square and shouting at Kırcaali in a 7 million country? And 
that hundreds of thousands peoples was wanting to take revenge and opposed 

Remzi OSMAN 
(Bulgaria Parliament - Kırcaali Parliamentarian) 

EVALUATION & CLOSING SESSION
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hundreds of thousands peoples either. And in a tough situation, all the western 
analysts speculated that peace impossible in Bulgaria. But we could achieved 
the peace in Bulgaria as a group of young politician. When our young president 
Ahmet Doğan, who was fined with 20 years but come out of prison in 5 years, 
get out of prison we found partner from right-wing parties. And we obliged 
to apply this art of peace until we heard it. So if there were intent for peace, 
eventually we could arrive to peace, because eventually we should live together.    

All dear researches laid stress on very important points within these two days 
and each of them superior than others. Reports and researches of all the guests 
participated from Georgia, Ukraine, Azerbaijan, Russia and Romania were one 
more important than the other. We concluded one thing from their presentations 
related to region that if there were peace it couldn’t be a peace of one country, 
it should be peace of the region.  If there was a poverty, it would contaminate 
the others, but if there was a wealth, it would contaminate, as well. Now EU 
participated to this topic as well and EU now is a part of Blacksea region over 
Bulgaria and Romania. EU can’t escape from this responsibility. So, Bulgarian 
and Romanian Parliamentarians jointly brought forward what is goings-on in 
Blacksea region in European Parliament several times. They handle the Blacksea 
as not only sea, but covering all the region. They put energy policy to the agenda 
and energy policy is very important and as stronger as gun power. We have seen 
that there were very big benefits walking around in Europe, and there were only 
interests of the states in meeting tables. States talking and acting according 
to their interest and it is normal, but important point is coming together and 
talking with each other.   

Using of the soft power, which we heard throughout the symposium, always 
give result during the peace negotiations. But the peace couldn’t be one sided, 
I mean not only one side make concessions to other. When you reach out, you 
should find a hand in other side as Ganire Paşayeva sad. If we couldn’t find this 
hand, there wasn’t a peace. As pointed by Romanian speaker, energy bring the 
peace. Unavoidably it brings the peace because we should use it all together.  

Today we really start to know each other better than before. When I told that we 
don’t know each other in my opening speech, I didn’t refer it being personally 
and I refer it as state. That is to say we don’t know Turkey as Bulgaria. Turkey 
and Georgia known a little in Bulgaria. Universities bring forward relations 
between states and it makes me really happy. One of the speakers presented 
importance of the Universities. And this is very important due to youths, 
experienced professors and assistants take up very different position than 
politicians. The debates, which made in academic community, are much more 
positive. You can discuss with one another easily, but the debates, which make 
only in Universities and academic fields, don’t produce result. So we approve 
presence of politicians in this debates. Therefore, in my opinion, attendance of 
politicians should be provided to the future congresses. I would like to express 
my gratitude to everyone

Prof. Dr. Alexander VASHCHENKO
(Kuban State University, Russian Federation)

My respectable colleagues, dear Attar, dear Sarıkaya, I would like to thank to 
drafters of 5th.  Black Sea International Symposium and the people, who invited 
us to the Symposium. Also I would like to thank to translators for undertaking 
this hard job. 

I would like to state our common idea. Our symposium was very fruitful. Our 
mission –that is to say academicians and scientists- be sensitive to occurring 
problems and try to help solution of them. There were delegations from all the 
Blacksea countries, also we had guests from England and USA in the symposium. 
Although all we are different, we evaluated actual, regional and international 
topics all together.  

I would like to divide all the topics into two groups. Geopolitic regional 
problems and their solutions were held in the first group. Economic, cultural 
and cooperation topics were held in the second group. There was two words 
“Conflict and Cooperation” mostly mentioned in the symposium and it’s not a 
coincidence. Blacksea region includes 350 million people and 12 countries in 
his body. Blacksea region is multi-national and it includes members of different 
religious. And it rapidly develops with these differences. But this development 
is blocking by the problems, which occurred by different geopolitical interests. 
In my opinion for the development of the Black Sea region following conditions 
must be complied with. Prevention of problems returning to war and at the 
same time to cooperate in every field as far as possible. At the end of this 
process Blacksea countries will be interconnect to each other, so that the war 
will be oppose to their interests.  And as a result, the Black Sea countries will 
be connected to each other so that the fight would be against their interests. 
We will step again, we will be one step ahead and this provide better life for 
people, who live in Blacksea region.  Please listen carefully because this is very 
important thing. This is a word of a very important person “Main actors of the 
international arena was soldiers and diplomats, but now tourist and terrorist.” 
But I want tourists and diplomats primarily in the Black Sea region, where is our 
house.  Thank you for your attention.  
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Prof. Kakhaber KORDZAIA
(Caucasus International University, Georgia)

First of all I want to express my gratefulness to the organisers of this wonderful 
symposium. Everything was really very well organised and we are glad to invited 
on this symposium. It was my first time in Giresun city and I like to very much 
university which has really very good facilities. University staff is very efficient 
and old city of Giresun is also very charming and nice. 

On this symposium I could meet many wonderful people, very interesting 
people, shared a lot of information, all of them were very friendly and formed 
toward each other and information which I could get about our Black Sea region 
was really valuable for me. All topics of the symposium were very interesting. 
Sometimes the opinion of participants was very different from the opinion of 
the audience. But it was good even better, because we discussed so sometimes 
we could understand more when opinions are different. 

All countries have their strategic interests and politicians always try to follow 
these strategic interests. But in reality, ordinary peoples’ interests are mainly 
different from the countries’ strategic interests. So politicians should listen to 
the scientists, should listen to the ordinary people who mostly want peace, want 
friendship and want travelling and to be close to each other. 

The good point about of this symposium is that this is not the only time and it 
continues. First time people gathered here and next year it will be held again 
and next year and so on. So we have more possibilities to talk about Black Sea 
region to discuss the problems of Black Sea region. And our delegation from 
our university will be glad if Dear Rector will invite again us for next symposium. 

Finally I want to say two words about Ms. Aygün Attar. She was really very 
attentive to each participant of our symposium and she is really very strict to 
her staff but her strictness was only a tool for her charm and her smile and I think 
she is really a good example for the “soft power”. Thank you very much.

Dr. Ionut PURICA
(World Energy Council Romanian Member Committee, Romania)

First, allow me to bring along with the others my thanks to the gracious Rector 
and the body of Professors of the Giresun University, to the honorable members 
of parliament presented and to all of you. 

I was thinking what to tell you and it occurs to me that probably some 
metaphoric thinks would not be displaced. You remember that the legend of 
the flat with the Ark of the Noah comes from the region of the Black Sea when 
the Bosphorous was overflowed by the Mediterranean and so on. That legend is 
actually about destroying the old world with bad principles and bad perceptions 
and building up a new world that is more friendly to the environment, more 
peaceful with all sort of new features that would actually create a route to peace. 
Some people may say well the conflict is good because it is pointing the way 
to peace to the value of peace. But the real value is in peace itself and one is 
accustomed to that value, to the real value of peace, conflict becomes absolute 
and useless. What I think is that, we are now in this room having 70% of the 
presence young people that are supposed to build the world of tomorrow. And 
being very pragmatic, take care professors you have to educate those people 
such as to be in the position in 20 years from now to pay our pensions. It is very 
important to create a certain type of emulation and the “Giresun initiative” has 
started. Actually my image of it is the butterfly effect in Chaos Theory where the 
small butterfly that flips the air over the Amazons through amplifying events 
triggers typhoon in the Pacific. Probably a small initiative coming from a city 
somewhere on the Black Sea coast is starting to get amplitude and to trigger the 
wave of change toward peace and understanding. And as I was saying yesterday 
during my moderation of the second session “perceptions are very important”. 
And the place to bring perceptions, to compare perceptions, to be in a position 
to understand the perceptions of others is something that is needed. Actually to 
give others the time to explain what they want or what they perceive. Such that 
to create understanding, to true understanding to create cooperation and from 
that, to create progress. 

This is my first time in Giresun also, but not my first time in Turkey. I think that 
the Black Sea Region, - now I’m going not on the small time horizons- regardless 
of the economic unions or political unions or whatever you want to call them, 
is having that sort of young mentality that is now reborn in a long history. We 
are entering a cycle of renewal of the Black Sea region. That has got all the 
ingredients; good resources, good education, people that are actually willing to 
do that in a peaceful way. Thank you again so much it has been a great pleasure 
being here and allow me to tell you that there are various types of initiatives 
around the Black Sea. Probably we will have to cooperate I mention in Sivastopol 
where I have met Yalçın Sarıkaya, in Romania where every two year we held a 
conference on energy of the World Energy Council, probably there will be others 
in Georgia or even in Russia on the Black Sea. Such events that put together 
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all those things try to create a certain network. Let me use the word “network” 
-probably that is losing its value nowadays because of frequence of being used- 
a type of network of communications around the Black Sea so that we can get 
to share knowledge and share opinions and value. Thank you. 

Assoc. Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA
(Giresun University – Director of BLACKCSR)

One of our handicaps stems just from the growing diameter and quality of this 
symposium. Because of the synchronically held sessions it becomes impossible 
for anybody to follow all sessions. For this reason, we haven’t got the ability 
to make a total evaluation which concerns all speeches. From this aspect, I’m 
afraid we can not examine the papers or presentations individually. Another 
important point to mention, as far as I guess all my collagues will admit that in 
such academic meetings generally the most valuable speeches are being made 
towards seldom audiences. Although this stands as a reality, we understand all 
together -with media, academicians, ordinary people and students-, at this late 
evening time that we held an attentive symposium and it still goes on. 

This symposium beared good fruits. First of all, important cooperation protocols 
in the academic and education fields have been realized yesterday evening by 
the opportunity of the symposium. Now it is time to look beyond in order to 
determine what can be achieved in the future concretely. We gather, we speak 
and we publish the proceedings and share them with all concerning parties. 
Please do not let all those accumulations to stay at its place and as Ms. Rector 
mentioned share your experiences with your environment. My requesting 
from all participants is firs to share our contact details with their collagues and 
secondly share the proceedings of the symposium thirdly, to make negotiations 
at their own institutions in pursuit for future cooperation with us. I’d like to thank 
in advance to all of the participants for their future endeavours.

As the Director of the BLACKCSR I also want to thank first our Rector and to all 
academic and administrative staff of our University, from security and driver to 
caretaker staff and finally with its limited human resource to our BLACKCSR and 
dear students who helped us in front of all the audience and I’d like to give an 
applause to them. Hope to meet at the 6th Black Sea International Symposium.






