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KAFKASYA’DA ALTILI PLATFORM NE DERECE İŞLEVSEL? 
 
Platformun Oluşturulması 
İçinde bulunduğumuz günlerde, ABD ve Rusya ile olan ilişkilerin dış politikasında önemli ölçüde belirleyici 
olduğu ve bu bağlamda her iki küresel aktörle de hassas ve dengeli ilişkiler kurma çabasında olan 
Türkiye’nin bu çabasının beklenen işlevi yerine getirmediği artık şüphe götürmez bir gerçek hâlini almış 
durumdadır. ABD’yle ilişkilerini -genel geçer politikası düşünüldüğünde- kendisi için ideal olan bir seviyede 
tutmayı başaramayan Türkiye, bu durumdan olumsuz etkileneceğini öngörmüş ve neticede etkinlik 
gösterebileceği, Şangay İşbirliği Örgütü gibi alternatif sahalar aramaya başlamıştır. Bu anlamda Türkiye, 
başta Dağlık Karabağ Sorunu olmak üzere bölge ülkelerinin pek çok anlaşmazlığına ev sahipliği yapan 
Kafkas bölgesini -diğer bölge ülkelerinde de olduğu gibi- dış politikası için bir yatırım alanı olarak 
görmüştür. Sonuçta bölge ülkeleri arasında -en azından söylemsel düzeyde- sorunları birlikte çözme eğilimi 
meydana gelmiştir. Söz konusu eğilimin bir sonucu olarak bölge ülkelerinin oluşturacağı çözüm üretici 6’lı 
bir platformun devreye sokulması gündeme gelmiştir.  
 

 
1 Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi, osmansezgin2003@gmail.com 
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Esasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008 yılında başbakanlığı döneminde “Kafkas 
İttifakı” adıyla kurulması önerilen2, bir iddiaya göre de daha önce İran tarafından önerilen3 ancak hayata 
geçmeyen bu oluşumun kurulması, 2020 yılı sonunda İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından Erdoğan’ın 
Azerbaycan’a yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından gündeme getirilmiştir. Ardından 
Erdoğan ve İran yetkilileri4, bu teklifi olumlu karşıladıklarını belirtmişlerdir. Yapılan çalışmaların ardından; 
6’lı platform/3+3 bölgesel istişareleri (3+3 ifadesi; Türkiye, Rusya, İran üçlüsü ile birlikte üç Güney Kafkasya 
devletini -Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan- içermektedir.) şeklinde meydana getirilen oluşum; ilk 
toplantısını 10 Aralık günü Moskova’da dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirmiştir. 
Gürcistan’ın katılmadığı bu ilk toplantıda bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi için görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.5 
 
Platform ve Üye Ülkeler Amaçlarına Ulaşabilecek mi? 
Platformun temel hedefleri arasında “tüm katılımcıların ortak çıkarlarına ilişkin pratik konulara 
odaklanılması” ve “barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla atılacak güven artırıcı adımlar bağlamında 
ticaret, ekonomi, ulaştırma, kültür ve insani konulara öncelik verilmesi” sayılmaktadır. Ancak bu hedeflerin 
gerçekleştirilebilmesinin yolu, hiç şüphesiz üye ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli 
problemlerin çözüme kavuşturulmasından geçmektedir. Bu aşamanın ise henüz tamamlanmamış olduğu 
açık bir şekilde gözlenmektedir. Öncelikle konuya Türkiye açısından bakılırsa yukarıda da ifade edildiği gibi 
Kafkasya bağlamındaki bu platformla Türkiye, ABD engeline takılmaksızın etkinlik gösterebileceği bir alan 
edinmiş olmaktadır. Dolayısıyla İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’yla sahip olduğu belirleyici rolü ve nüfuzunu 
daha somut bir temele oturtarak pekiştirecektir. Aynı şekilde 10 Kasım 2020’de Rusya, Azerbaycan ve 
Ermenistan arasında imzalanan, bir anlamda saf dışı kalmış olduğu ateşkes antlaşmasının ardından ileride 
imzalanması beklenen barış antlaşmasında etkili olma fırsatını elde edebilecektir. 
 
Bu oluşumun içinde yer almakla Türkiye, Rusya ve İran’a biraz daha yaklaşmış olacaktır. Ancak bu yakınlığın 
bir üçlü ittifakı doğurması beklenmemelidir. Zira Rusya’nın Türkiye’ye bakışı, hâlen Türkiye’nin NATO’nun 
sınırdaki karakolu konumunda bulunduğu yönündedir ki mevcut durum da böyledir. Yine de Kafkasya 
bağlamından çıkıldığında genel anlamda bu yakınlaşmanın, dikkatleri Suriye’deki gelişmelere çevirmesi 
muhtemeldir. Son günlerde basına düşen; her ne kadar sonradan bazı şartlar altında bunu yapacağını 
açıklasa da Türkiye’nin Rusya’ya Suriye’den ilk fırsatta çekileceği güvencesini verdiği iddiasının da bunun bir 
tezahürü olduğunu söylemek mümkündür.6 
 
 

 
2 https://web.archive.org/web/20080819153520/http://www.stargazete.com/politika/24-saatte-ittifak-120867.htm 
3 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-guller/kafkaslar-icin-33-modeli-1752660 
4 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iranin-ankara-buyukelcisi-ferazmend-kafkasyada-3-3-mekanizmasina-destek-verdiklerini- 
  vurguladi/2428515 
5 https://www.mfa.gov.tr/no_-413_-3-3-bolgesel-istisareleri-hk.tr.mfa 
6 https://islamianaliz.com/haber/8946561/rusya-turkiye-ilk-firsatta-suriyeden-askerlerini-cekecegini-belirtti 
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Öte yandan bu platformun oluşturulmasının Türkiye’nin Ermenistan’la normalleşme planının bir parçasını 
teşkil ettiği görülmektedir. Bu süreçte Türkiye’nin Azerbaycan’la olan müttefikliğini korumak konusunda 
daha fazla çaba sarf etmesi gerekecektir. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, atılan adımlarda her zaman 
Azerbaycan’la birlikte hareket edildiğini vurgulamıştır.7 Ancak 2008 yılındaki normalleşme temayülünün 
yerini tekrar karşılıklı gerginliğe bırakmış olması anımsanırsa bu normalleşme çabalarının hassas bir süreç 
olduğu ve sonuçsuz kalma ihtimalinin yüksek olduğu, böyle bir durumda da içerisindeki iki üye ülkenin 
aralarının gergin olduğu bir platformun etki ve fonksiyonunun azalacağı söylenebilir. 
 
Platform konusunda Gürcistan’ın tutumuna bakıldığında Gürcistan yönetiminin ilk başta böyle bir oluşumda 
yer alınmasının önemli olduğunu belirten söylemlerde bulunduğu, ancak daha sonra muhalefetin de 
etkisiyle katılmaktan vazgeçtiği ve kendisine gelen daveti reddettiği görülmektedir.8 Çünkü Gürcistan, 
topraklarının yaklaşık %20’sini işgal altında bulunduran komşusu Rusya ile herhangi bir uluslararası 
oluşumda bulunmamayı bir ilke olarak kabul ettiğini daha önce de dile getirmiştir. Bunun yanında 
platforma üye ülkelerin genel anlamda ABD ve Batı’ya muhalif bir çizgide bulunması, Batı yanlısı 
Gürcistan’ın böyle bir oluşuma dâhil olmaktan imtina etmesine neden olmuştur. Sonuç olarak Gürcistan’ın 
platform dışında kalmayı tercih etmesinin hem platformun kapsayıcılığına gölge düşmesine hem de zaten 
bu ülkeler arasında eli en güçlü ülke olan Rusya’nın platformdaki ağırlığının biraz daha artmasına yol açtığı 
söylenebilir. 
 
Platformun Rusya açısından konumu sorgulandığı takdirde Rusya’nın bu oluşuma pek ehemmiyet 
vermediği görülecektir. Rusya’nın Kafkasya’daki nüfuz alanını Türkiye ve İran ile paylaşarak bu alanı 
nispeten küçülteceği bu platforma katılmasındaki asıl hedefinin bu iki ülke ile arasında bulunan müttefiklik 
ilişkisini devam ettirmek olduğu yorumunu yapmak mümkündür. Aynı şekilde bölgesel anlamda en önemli 
güncel sorun olan Dağlık Karabağ Sorunu’ndaki rolünü sürdürmek isteyen Rusya’nın böyle bir oluşumda yer 
alması ve dahası diğer ülkelere göre olan konumu itibariyle buna ev sahipliği yapması kaçınılmazdır. 
Aslında daha bariz ve öncelikli olarak ifade edilmesi gereken bir durum vardır ki o da bu platformun 
Rusya’nın varlığı ve desteğiyle kurulmuş olmasıdır. 
 
3+3’lü veya daha doğrusu 3+2’li platformdan en kârlı çıkacak tarafın Ermenistan olduğu ifade edilmektedir. 
Zira gerek savaştaki yenilgisinden gerekse içeride yaşadığı siyasi kargaşadan ötürü zor günler yaşayan 
Ermenistan açısından hem Türkiye ve Azerbaycan’ın hem de Rusya’nın bir arada olduğu bu oluşumda yer 
almak, bölgede yaşadığı sorunlardan daha az zararla kurtulmasını mümkün kılabilir. Bu platformun 
kurulmasıyla eşzamanlı olarak Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme aşamasında bulunuyor olması da büyük 
oranda dışa kapalı vaziyette bulunan Ermenistan’ın ekonomik anlamda nefes almasını sağlayacaktır. Böyle 
avantajlar mevcut iken Ermenistan’ın alacağı tavır merak konusudur. Türkiye’den toprak talebi ve Dağlık 
Karabağ’da hak iddia etmesi konusunda hem Ermeni halkının hem de Ermeni siyasetinin süregelen keskin 

 
7 https://www.milligazete.com.tr/haber/8853699/cavusogludan-ermenistan-ile-normallesme-aciklamasi 
8 https://tr.sputniknews.com/20211210/rusya-gurcistan-guney-kafkasya-isbirligi-gorusmesine-daveti-reddetti-1051630660.html 
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tutumu bilinmektedir. Ancak Başbakan Paşinyan bu oluşuma katılmayı onaylamasıyla kendi iktidarı adına 
risk alarak muhalefet tarafından büyük bir taviz olarak nitelendirilmesi muhtemel bir adımda bulunmuştur. 
Öte yandan Paşinyan yönetiminin Batı’ya yakınlığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan 
Ermenistan’ın platformdaki konumunun hassas olduğunu belirtmek gerekir. Yine de Azerbaycan’la 
imzalanacak olan barış antlaşması ve Nahcivan ile Azerbaycan arasında Zengezur Koridoru’nun 
oluşturulması hususunda etkili olması beklenen bu platformun dışında kalması; Ermenistan’ın dışta 
bulunan -hatta belki de platformun karşısında kabul edilen- bir ülke konumunda olarak söz konusu 
hususlarda elde edebileceği kazanımları yitirmesi anlamına gelecektir. Bununla beraber Ermenistan’ın 
platforma katılmasından sonra Paşinyan Dağlık Karabağ konusunda çözüm bulmak için (!) kurulan AGİT 
Minsk Grubuna atıfla; platformda, hâlihazırda mevcut bulunan mekanizmaların üzerinde çalıştığı konuların 
tartışılmayacağını söyleyerek altılı platforma Dağlık Karabağ Sorunu’nun çözümünün kapısını kapatmak 
istemiştir. Paşinyan bunda başarılı olduğu takdirde ise Kafkasya’da en çok öne çıkan sorunu göz ardı edecek 
olan platform, bundan sonra herhangi bir anlam ifade etmeyen kuru bir ortaklık ilişkisine dönüşecektir. 
 
Platformun kurulmasını gündeme getiren Azerbaycan için bu platformun işlevinin bölgedeki kazanımlarını 
pekiştirmek ve Türkiye ve Rusya ile olan müttefiklik ilişkisini güçlendirmek olduğu açıktır. İran’ın ise aslında 
Güney Kafkasya ülkeleriyle ilişkilerini araya üçüncü bir taraf girmeksizin ikili düzeyde sürdürmeyi tercih 
ettiği dile getirilmekteyse de9 bölgedeki gelişmelere İran’ın kayıtsız kalması mümkün değildir. Aynı şekilde 
böylesi bir platformla İran’ın ABD’nin yaptırımlarını delme imkânı elde edeceği değerlendirmesinde 
bulunulmaktadır. İran’ın platformdaki asıl rolü ise, Zengezur Koridoru’nun açılıp açılmaması konusunda 
belirgin olacaktır. Zira bu koridor açıldığı takdirde daha önce anakaradan kopuk olan Nahcivan Özerk Bölgesi 
ile Azerbaycan arasında ulaşımı sağlayan İran, bu avantajı yitirmiş olacaktır. Azerbaycan’la çok da iyi 
ilişkilere sahip olmaması da İran’ın platformdaki yerini etkileyecektir. Neticede İran’ın platformda, bölgede 
güçlü bir nüfuzu bulunmaması itibariyle kısmen pasif durumda olacağını öngörmek mümkündür.  
 
Sonuç olarak 3+3 formatındaki altılı platformun; üyelerinin çıkarlarının birbirleriyle çatıştığı, bu sebeple çok 
da etkili olması beklenmeyen bir platform olduğu yorumu yapılabilir. Ancak durumun böyle olup 
olmayacağını zaman gösterecektir. 
 

Kaynaklar 
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9 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/karabag-zaferinin-birinci-yilinda-guney-kafkasya /2415647 


