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Modern ulusal sistem aslında hepimizin çok yakından bildiği
gibi batı merkezi bir sistem. Bu sistemin kaflkasya’ya gelmesi
süreci yaklaşık ondan 100 sene sonra başlayan bir süreç. Aslında
yansımaları, etkisi ve uluslararası ilişkiler bakımından son 500
senede en stratejik kırılmadır. Kafkasya için bu starejik
kırılmaların değişik boyutları var. Bütün bu süreci ifade eden dört
önemli aşama var. Onlardan bir tanesi 1700’ler. 1700’lere kadar
Kafkasya; ana aktörlerin Türk ve İslam aktörlerinin olduğu bir
coğrafya. Bu coğrafya temel olarak Türk ve İslam kültürünün
egemen ve belirleyici olduğu, Hırıstiyan kültürünün daha geri
planda, yani nerdeyse olmadığı, ya da sosyal boyutta belli
azınlıklarla temsil olunduğu, örneğin Gürcülerin ve başka
farklılıklarla anılan bir coğrafyaydı. Ama 18. yüzyıldan itibaren bu
dengelerin, yani Kafkasya’daki mevcut güç dengelerini faklılık
göstermeye başladığını görüyoruz.
Rusya’nın daha 15. yüzyıldan itibaren başlayan imperyal
vizyonu ve onun üzerine kurulan yapının Kafkasya’ya kadar gelip
ulaşması etkili olmuştur. Büyük Petro veya Deli Petro’yla beraber
Rusya, Çar devleti büyük güç olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bügün
büyük güc olmanın göstergelerinden biri nükleer güç sahibi
1

QAFSAM Başkan Yardımcısı, Bakü.

Kafkasya’da Stratejik Kırılmalar ve Ermeniler

olmaksa, o dönemin büyük güç olmanın göstergelerinden biri de
denizlere açılır olmaktı. Bu açıdan bunu kısmı olarak başaran bir
yapıdan bahsediyoruz. Kafkasya tam da bu dönemde dengeleri
değiştiren bir sürecin parçasına dönüşüyor.
Bu dönemde Rusların Kafkasya’da bir aktör olarak, yani bölge
dışı, Türk- İslam kültürün dışındaki bir actor gibi bölgeye girişini
ve Rusya’nın yükselişi ve Petro’nun bölgeye ilgisi, Hazar denizine
ilgisi ve bununla beraber Rusya’nın bölge siyasetinde yavaş yavaş
etkinliğini,
varlığını
göstermeye
başladığını
görüyoruz.
Ermenilerin bu süreçteki katılımını iki nokta üzerinden
değerlendirebiliriz. Birincisi, Ermenilerin bu coğrafyadaki değişimi
farketmiş olmaları, Ermenilerin Petro’ya elçi göndermesi. İşte
birincisi bu değişimi ilk farketmeleri ve güç dengesi değişiminden
faydalanmaya çalışmaları. İkincisi, yükselen gücün burda daha
fazla yetkin olmasını sağlamak için onlara kendi “hizmetlerini”
teklif etmeleri.
İkinci önemli dönemeç Fransız devriminden 1830’lere kadar
varan bir süreç. Burada bakıyoruz küresel anlamda Fransız
devrimi var, ardından bunun yarattığı uluslararası ilişkilerde,
uluslararası ilişkilerinin merkezi alanında yaratabildiği kavgalar
var ki Napolyon savaşları sonucu ortaya çıkan bir sistem var,
Versal sistemi. Bu sistemin getirdiği yapı şunu gösterdi:
Birincisi, güç dengesinin uluslararası ilişkiler literatürürnün
en kurgulanmış örneklerinden biri olarak, belki kurumsallaşmış
örneklerinden biri olarak siyasete girdiğini ki Kafkasya siyasetinde
de bu güç dengesinin değişim unsurlarını görebiliyoruz.
İkincisi uluslararası ilişkilerde millî devlet, özellikle
milliyetçilik olgusunun belirleyici hâle gelme sürecini ortaya
çıkaran küresel anlamda boyutu. Peki bunun bölgesel etkisi ve
bunun Kafkasya’ya yansıması nasıl oldu? Artık Kafkasya’da
Rusya’nın gücünü arttırdı. Hatta Napolyon yenilgiye uğradıktan
sonra Avrupa siyasetinin ana aktörlerinden bir tanesi, Avrupa’nın
jandarması dediğimiz, devrimlere karşı gerektiği zaman
cezalandırıcı işlemleri ortaya koyan bir aktör olarak görüyoruz.
Bunun bölgeye yansıması ne oldu? Kafkasya’ya yansıması nasıl
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oldu? Hepimizin bildiği gibi üç önemli savaş yaşandı ve bu
savaşların sonucuda Gülistan ve Türkmençay anlaşmaları ve bir de
Osmanlı-Rusya savaşları sonucunda Edirne anlaşması imzalandı.
Bu üç anlaşma sonucu Rusya artık Kafkasya’da belirleyici aktör
haline geldi. Peki Ermeniler bundan nasıl faydalandılar diye
baktığımız zaman şu ortaya çıktı: 1770’lerde bölgede büyük bir
Ermeni nüfusundan bahsedemeyiz. Dolayısıyla bir Ermeni
toprağından da bahsedemiyoruz. Fakat 1813 ve 1828 anlaşmaları
ile Edirne anlaşmasının önemli sonuçlarından bitanesi
Kafkasya’da bir Ermeni yurdunun ortaya çıkarılmış olmasıdır.
Dolayısıyla artık bir nüfus var ve bu nüfusun yerleştiği bir alan
var. 19. yüzyılda yerleşen bu nüfusun kurumsal bir yapı haline
gelmesi süreci, giderek mevzi edinmesi süreci karşımıza çıkıyor. O
dönemin Rusların bölge yönetimiyle ilgili yaklaşımına baktığımız
zaman bölgede Ermenileri kayıran, onları kurumsallaştıran bir
yapının çeşitli dizaynlar üzerinden oluşturulmaya çalışıldığı, buna
engel olan unsurların, yani toplumun, yapının, sistematiğin tasviye
edilmesini görüyoruz. Bu dönem şartlarında bölge perakende,
çeşitli ufak hanlıklardan oluşan, yani iç bütünlüğü olmayan bir
yapıya sahipti.
Rusya’nın burada belirleyici olması ki halen bunu görüyoruz,
şöyle bir sonuç doğurdu: 17-18. Yüzyılda, hatta 19. yüzyılın başında
bölgede nüfus, kültür, ekonomi ve coğrafiya açısından Türkler,
Müslümanlar
belirleyici unsurdu. Dönemin en önemli Rus
edebiyatçılarından Lermantov şöyle ifade eder:
Bölgenin Fransızcası Tatarca, yani Türkçedir. 18. yüzyılda
bunun ne analama gelindiğini iyi biliyoruz. Bölgenin o dönemdeki
alafranga dili Türkçeydi, bu da bu coğrafyanın ne kadar Türk
olduğunu, Türk dilinin ne kadar etkin olduğunu gösterir. Ama
üzerinden 100 sene geçiyor ve Rusların bu 100 senedeki politikası
sonucunda bölge insanları birbirleriyle Rusça konuşuyorlar. Halen
bağımsızlık üzerinden 30 sene geçmesine rağmen bu sıkıntı
ortadan kalkmış değil.
3. stratejik kırılma 19. Yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde,
özellikle 1914-1925 olarak görülüyor. Küresel anlamda bir dünya
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savaşı ortaya çıktı. Ardından 20. yüzyıla damgasını vuran bir
Bolşevik devrimi sonucunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler ortaya
çıktı. Sonra Osmanlı dağıldı ve bölgesel dinamikler yeniden
şekillenmeye başladı. Rusya imparatorluğunun dağılmasından
sonra bağımsız cumhuriyetler ilan olundu. Tabii bizim de
kazanımlarımız oldu, bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu.
Ama burdaki Ermeniler de başkenti olan bir milli devlet oluşumu
kazandılar.
4. dönemeçte; kritik kürüsel, bölgesel, iç dinamiklerin
sarsıntılar geçirdiği dönemde gerçekleşen ve her seferindede kârlı
çıkan bir süreçten bahsediyoruz ki hep bizim zararlı çıktığımız bir
süreçti. Ardından soğuk savaş, daha sonra perestroika, Berlin
duvarının yıkılması, onun ardından küresel anlamda kominizimin
bitişi, yeni bir küresel sisteme dönüş tartışmaları, Sovyetler
Birliği’nin dağılması, yeni cumhuriyetlerin ortaya çıkması süreçleri
yaşandı. Fakat değişmeyen iki şey var: Ermenilerin kazanma, elde
etmesi ve bizim kaybetmemiz. Burda ne oldu? Bağımsız
Ermenistan devleti yeniden ilan ediliyor, bunun üzerine artık
toprak edinme aşamasına, yani yeni topraklar edinme aşamasına
geçen bir sürece başlıyor. İşte Karabağ’ın işgali, ondan sonra bunla
kalmayıp Ermeni soykırımı iddialarıyla yeni bir aşamaya geçen,
küresel anlamda yani ermeni kazamların küresel stratejiyle yeni
bir boyuta taşımak isteyen, Türkiye’yi baskı altına almaya çalışan
bir süreci görüyoruz.
Bütün bu süreçlerde Ermeniler kârlı çıkabilecek refleskler
geliştirdiler, hamleler gerçekleştirdiler. Gerektiği zaman solculukla
ki Taşnaksiyon’un bir boyutu da solculuktur, yani sosyal demokrat
üzerinden beslendiler, milliyetçilikle, zaman zaman liberalcilikle
beslendiler. Şimdi de trend olan küreselleşme, bölgeselleşme,
liberlizm, işbirliği alanları, teknolojik gelişmeler vs. kullanıyorlar.
Bugünkü dünyada kârlı çıkmak istiyorsanız, dünyaya açılıp
dünyadaki trendleri yakalayabilmek lazım. Ermenistan mesela
kendi kendine ambargo uyguluyor. Bu anlamda ki Ermeni harekat
tarzına çok da uygun olmayan trendleri takip ediyor, uygun
olmayan reaksiyon gösteriyor. Yani işbirliği, yeni bir siyasal
sisteme geçiş, bu siyasal sistemin içersindeki o trendlerden
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maksimum kâr elde etme, bu maksimum kâr elde etme içerisinde
toprak elde etme, daha geri planda, önemli olan trendlerin dışında
kalma gibi.
Şimdi ulusal sistem ilginç bir hale doğru gidiyor. Bu, son 500
yıldaki yeni bir değişim süreci olacak. Son 500 yılda, küresel
system hep Batı merkezliydi. İsmine Anglosakson dünyası deyin,
ismine Atlantik havzası deyin hep Batı merkezli. Ama önümüzdeki
dönemde durum değişiyor. Kimilerinin Pasifik yüzyılı dediği,
kimilerinin Çin yüzyılı dediği, benim şahsen bir Atlantik
Anglosakson olarak değerlendirdiğim durumdan yola çıkarak,
Amerikan-Çin, belki İngiliz-Amerikan, yoksa Çin-Amerikan kültür
tarzı gibi böyle bir sentezden oluşan bir yapı karşımıza çıkacak.
Şimdi bu noktada Ermenistan’ı ele alırsak, Ermenilerin kârlı
çıkabilmesi kendi coğrafyası itibariyle doğu ile batı arasındaki, bu
iki dünya yani Atlantik dünyası ile Pasifik dünyası arasındaki o
stratejik geçiş noktasında rol oynayabilmesi mümkün olabilirdi.
Ama bugün geldikleri noktada o rolü neyle oynayabilirler? O rolü
oynayabilecek en önemli unsur, mesela geçiş yollarındaki
projelerinde rol alabilmek olabilirdi ki bu projelerin dışında
kaldılar. Onu başarırlarsa belki dünya küresel trendini
yakalayabilecekler. Ama şunu da söyleyeyim ki bu sistem henüz
oluşmadı.
Bu noktada Kafkasya’daki Ermeni faaliyetlerine bakarken,
İsterseniz Ermeni aklı, isterseniz teknolojisi yani mahareti,
isterseniz Ermeni birliği, isterseniz Ermeni kültürü açısından,
konjöktürel olarak kendini mobilize edebilen bir topluluktan
bahsediyoruz, kriz dönemlerinden hep kârlı çıkan bir toplumdan
bahsediyoruz. Biz de kriz dönemlerinde hep zararlı çıkan bi
toplumuz. Dolayısıyla sürece bakarak ve bunu göz ardı etmeden
bir yaklaşım içersinde bulunmamız, ona göre reaksiyon
belirtmemiz gerektiğini düşünüyorum.
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