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AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ 
 
Geçen Süreç 
İçerisinde bulunduğumuz günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı gündemdeki yerini korurken Kafkasya 
bağlamındaki diplomatik hareketlilik büyük güçlerin yeni bir çekişme alanına dönüşecek şekilde devam 
etmektedir. 
 
Savaştan sonra geçen 1,5 yılın ardından Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış müzakereleri, henüz elle 
tutulur bir sonuca ulaşamamıştır. Geçen sürece bakılırsa Rusya, sahayı başka güçlere bırakmamak adına 
hâlen -kısmî olarak da olsa- güdümünde bulunduğu görülen bu iki ülke arasında arabuluculuk rolünü 
üstlenerek savaşın bitirilmesi ve ateşkesin ilanı hususunda öncülük etmiş ve bölgeye kendi barış gücünü 

 
1 Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi, osmansezgin2003@gmail.com 
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yerleştirmiştir. Söz konusu arabuluculuk rolünü ve elde etmesi olası kazanımları yitirmek istemeyen Rusya, 
iki ülke arasında başlattığı teması yine kendi kontrolü altında devam ettirmek istemiştir. Bu doğrultuda, 
imzalanacak olan barış antlaşmasının temellerini belirlemek amacıyla taraflar arasındaki ilk görüşme; 11 
Ocak 2021’de ülke liderlerinin Moskova’da buluşmasıyla gerçekleşmiştir. Görüşmelerin ardından liderler; 
Rusya-İran arasındaki ulaşımı sağlayacak olan kuzey-güney yönlü ve Azerbaycan-Türkiye arasındaki 
doğrudan ulaşımı sağlayacak olan doğu-batı yönlü ulaşım hatları gibi bölgenin gelişmesi ve kalkınmasına 
yönelik konuların içerisinde yer aldığı ortak bir bildiride bulunmuşlardır. Öte yandan bildiride siyasi anlamda 
barış antlaşmasına yönelik bir söylemde bulunulmamıştır.2 Bu bildiriyle eş zamanlı olarak karşılıklı iletişim 
ve ulaşım hatlarının açılması ve kontrolünün müzakeresi için başbakan yardımcıları düzeyinde bir komisyon 
oluşturulmuş ve bu komisyon bazı seri toplantılar yapmıştır.3 
 
Bu bildirinin ardından gerek mezkûr ulaşım projeleri konusunda gerekse de barış imzalanması konusunda 
herhangi bir somut adım atılamamıştır. Ağır ilerleyen bu süreçte taraflar arasındaki ikinci görüşme, yine 
devlet başkanları düzeyinde 26 Kasım 2021’de Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilmiştir. Üçlü toplantıda 
önceki görüşmenin ana teması olan ulaşım koridorlarının yanında sınır ihtilafları ve bölgeyle alakalı insani 
konular ele alınmıştır. Toplantının ardından sınırların belirlenmesi amacıyla ikili bir komisyon kurulmasını 
öngören bir bildiri yayınlanmıştır.4 Karabağ’ın statüsü ise bu toplantıda da belirsiz kalmıştır. 
 
Rusya’nın işlettiği süreç ve attığı adımlar bu şekildeyken gerek bölge ülkeleri gerekse de büyük güçler, 
durumu bir fırsat olarak görmüş ve kazanımlar elde etmek için çeşitli hamleler yapma yoluna gitmişlerdir. 
Sözgelimi Türkiye, savaş sırasında söylemsel ve donanımsal düzeyde desteklemiş olduğu Azerbaycan ile 
ilişkilerini daha üst bir düzeye taşıyarak bölgede nüfuzunu güçlendirmek istemiştir. 
 
15 Haziran 2021’de Türkiye’nin Azerbaycan’la olan müttefikliğini pekiştirdiği Şuşa Beyannamesi’nin 
imzalanması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye, Rusya, İran, Gürcistan, Ermenistan ve 
Azerbaycan’dan oluşacak olan altılı bir platform önerisini yinelemiş ve böylece Türkiye aralık ayında resmen 
faaliyete geçen -ne kadar etkili olacağı tartışılır olan- bu platformla bölgede öncü bir role sahip olmayı 
hedeflemiştir.5 Öte yandan ateşkesin imzalanması esnasında Rusya tarafından bir anlamda “saf dışı” 
bırakılsa da Karabağ bölgesine yerleşen barış gücüne ve gözlem merkezine, cüzi6 bir birlik ile ortak olmayı 
başarmıştır. Asıl konu olan barış görüşmelerine dönülürse Türkiye, baştan beri barış müzakerelerini 
destekleyen açıklamalarda bulunmuş ve kendisi de Ermenistan’la yumuşama ve normalleşme sürecini 
başlatmıştır. 

 
2 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusya-azerbaycan-ve-ermenistandan-daglik-karabagda-ekonomiyi-canlandiracak-ortak-  
  bildiri/2106375 
3 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ikinci-karabag-sonrasi-azerbaycan-ermenistan-muzakereleri-ne-durumda/2261442 
4 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/azerbaycan-ve-ermenistan-sinirlarin-belirlenmesine-yonelik-adimlar-atma-konusunda-  
  anlasti/2431807 
5 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/susa-beyannamesi-bolgesel-baris-ve-is-birliginin-teminati/2280430 
6 https://www.indyturk.com/node/412201/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/endi%C5%9Fe-verici-durumlar%C4%B1n-analizi 
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AB Müdahalesi 
Esasında çok da parlak geçmeyen barış görüşmelerinin yeniden gündeme gelmesine neden olan şey ise 
Avrupa Birliği’nin -ifade yerindeyse- olaya el atması olmuştur. Daha önce, Azerbaycan ile Türkiye’nin 
üzerinde durduğu Zengezur (Nahcivan) Koridoru’na karşı bölge ulaşımındaki rolünü yitirmekten endişe eden 
İran’ın desteklediği kuzey-güney doğrultulu koridora destek veren ve bu koridor için yüklü miktarda fon 
ayıran, bununla birlikte siyasi faaliyetleri AGİT Minsk Grubu’na havale eden AB; işlevsiz kalan bu grubun 
yerine bizzat kendisi siyasi anlamda girişimde bulunmuş ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın 
imzalanması için kolları sıvamıştır. Neticede 14 Aralık’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan 
Başbakanı Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel Brüksel’de bir araya gelmiştir. Görüşmede 
taraflar, iki ülke arasındaki demir yolu ulaşımının yeniden sağlanması hususunda anlaşmaya varmıştır.7 
 
AB, çalışmalarını sürdürmüş ve 4 Şubat’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da katılımıyla sanal ortamda 
dörtlü bir zirve düzenlenmiştir. Ermenistan’ın 1. Karabağ Savaşı’nda kaybolan ve öldürülerek toplu mezarlara 
konulduğu iddia edilen siviller konusunda iş birliği taahhüdü karşılığında Azerbaycan esir tuttuğu 8 Ermeni 
askeri serbest bırakmıştır.8 
 
Süreç bu şekilde devamlı olarak üçüncü taraflarla ilerlememiş, Azerbaycan mart ayında ilişkilerin 
normalleştirilmesi için Ermenistan’a beş maddeden oluşan bir teklif sunmuştur. “Devletlerin birbirlerinin 
egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı 
olarak tanıması”, “devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür 
iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi”, “birbirlerinin 
güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve 
BM Antlaşması’nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak”, “sınırların belirlenmesi ve 
diplomatik ilişkilerin kurulması” ve “ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının 
kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği” şeklinde ifade edilen bu maddeleri Ermenistan kabul etmiştir. 
 
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Aliyev ve Paşinyan arasında 6 Nisan’da yeniden üçlü bir zirve 
düzenlenmiştir. Zirvede; barış antlaşmasının hazırlanması hususunda dışişleri bakanlıklarının devreye 
sokulması, Soçi Zirvesi’nde öngörülen sınırlar konusunda müzakereler gerçekleştirecek komisyonun 
oluşturulması, insani sorunların çözümü, çatışma bölgelerindeki mayınların temizlenmesi ve iki ülke 
arasındaki ulaşımın temin edilmesi gibi maddeler ele alınmıştır.9 
 
 
 
 
 

 
7 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-azerbaycan-ve-ermenistan-demir-yolu-hatlari-konusunda-anlasti/2447622 
8 https://tr.euronews.com/2022/02/07/azerbaycan-ab-arabuluculuguyla-gozalt-ndaki-8-askeri-ermenistan-a-iade-etti 
9  https://www.aa.com.tr/tr/analiz/azerbaycan-ve-ermenistan-nihai-baris-icin-onemli-adimlar-atti/2558506 
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Azerbaycan ve Ermenistan’ın Tutumu 
Öncelikle belirtmek gerekir ki her iki ülke de barış antlaşmasının imzalanmasına açıkça ihtiyaç duymaktadır. 
Ermenistan daha fazla kayba uğramamayı, Azerbaycan da elde ettiklerini yitirmemeyi arzulamaktadır. Her 
iki taraftan da barışı destekleyen açıklamalar yapılmıştır. Bununla birlikte sınırda meydana geldiği iddia 
edilen çatışmalar, barışın imzalanıp imzalanmayacağı ve imzalansa bile bölgede sükûnetin sağlanıp 
sağlanamayacağı konusunda akıllarda soru işaretleri bırakmaktadır. Zira her iki taraf birbirini provokasyonla 
suçlamaktadır. Bu durum da barış müzakerelerindeki atmosferin yumuşamamasına yol açmaktadır. Öte 
yandan bu çatışmalar konusunda medyadaki veri kirliliği nedeniyle bölgede canlı bir gözlem yapmaksızın 
haklı tarafı belirlemek de mümkün görünmemektedir. Yine de her iki tarafın tutumuna bakıldığı zaman 
Ermenistan’ın halihazırdaki durumdan memnun olmadığını belirten tutumu, bu çatışmalarda Ermeni 
tarafının rolünün ağır bastığı düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Burada Azerbaycan’ın -sınırlar konusunda- 
istediğini elde etmiş olduğunu da unutmamak gerekir. 
 
Barış müzakereleri konusunda Ermenistan’ı tek yönlü olarak ele almak yanlıştır. Çünkü hem Karabağ 
konusunda hem de Paşinyan hükûmeti konusunda Ermenistan’da siyasi anlamda gergin bir ortam 
mevcuttur. Gerek sözde Dağlık Karabağ yönetimi gerekse söylemleriyle “rövanşist” olarak nitelendirilen 
muhalif kanat, Karabağ konusunda yaşanan yenilgiye rağmen önceden beri sürdürülegelen uzlaşmaz ve 
taviz vermez tutumun devam ettirilmesinden yanadır.10 Paşinyan kanadı ise bir çözüme götürmeyen bu 
tutumun terk edilerek yıllar boyu devam eden içe dönüklüğün sona erdirilmesi ve dünyaya açılmanın 
gerçekleştirilmesini savunmaktadır. Bu durumun sonucunda iç dinamiklere göre şekillenmesi beklenen 
kararsız karakterli dış politika sebebiyle de müzakerelerin seyri konusunda öngörüde bulunmak 
zorlaşmaktadır. Azerbaycan’ın müzakerelerdeki genel tavrı ise “Karabağ  
konusunun tamamen kendisine bağlı ve kendisiyle ilgili olduğu”  
yönündedir ve görüşmelerde Aliyev, bu tavrın bir sonucu olarak 
Paşinyan’ın Karabağ’ı gündeme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Ermenistan’ın BAYRAKTAR TB2’den ilhamla ürettiği yeni yerli SİHA’larını da bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Bk.: 
   https://www.milligazete.com.tr/haber/9828082/ermenistan-yerli-sihalarini-tanitti-verdikleri-isim-tanidik-cikti 
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getirerek bazı kayıpları telafi etmek istemesinin önüne geçmek amacıyla çaba göstermektedir. Bundan 
dolayıdır ki bugüne kadarki müzakerelerde daha çok genel anlamda ilişkilerin düzeltilmesi ve ulaşım 
konularına yer verilmiştir. 
 
AB’nin öncülük ettiği görüşmelere Azerbaycan ve Ermenistan’ın kayıtsız kalmadığı görülmektedir. Son 
görüşmeden sadece 5 gün sonra Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının barış konusundaki istişare 
ettikleri bir görüşme gerçekleştirmeleri bunun göstergesidir.11 Durumu özetlemek gerekirse, barış 
antlaşmasının imzalanabilmesi için tarafların psikolojik durumları henüz olması gereken biçimde değildir. 
Halen her iki tarafın arasında mantık değil, duygusallığın; daha açık bir ifadeyle antipatinin hâkim olduğu 
görülmektedir. Bu açıdan her iki tarafın da memnun kalacağı bir barış için aradan belli bir zaman geçmesi 
gerekmektedir.12 
 
Sonuç 
Görüşmelerin seyrine değinilmeden önce görüşmeleri şekillendiren ana konuları şu şekilde özetlemek 
mümkündür: 

• Karabağ bölgesinin siyasi statüsü 
• Sınırların belirlenmesi 
• Laçın ve Zengezur Koridorlarının kontrolü 
• Bölgedeki demir yolu ve kara yolu ulaşımının canlandırılması 
• İnsani konular (kayıp, öldürülen siviller) 
• Esir askerlerin iadesi 
• Mayınlı bölgelerin tespiti ve temizlenmesi 
• İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi 
 

Bu konulardan Karabağ konusu, yukarıda bahsedilen sebepten ötürü henüz görüşmelerde kendisine yer 
bulamamıştır. Halbuki Azerbaycan’ın tamamını kurtarmasına ramak kalmışken Rusya’nın müdahalesiyle 
imzalanan ateşkes nedeniyle Azerbaycan’ın toprağı olan Karabağ bölgesi, Ermenilerde kalacaktır. Böylece 2. 
Karabağ Savaşı asıl amacına ulaşmamış olacak ve bölgede gerilim devam edecektir. Elbette bölgenin 
Azerbaycan hakimiyetine girmesi durumunda bölgede sular durulacak değildir. Ancak mevcut durum da 
kesinlikle Azerbaycan’ın yararına değildir. Diğer konularda ise Azerbaycan büyük oranda ağırlığını hissettirmiş 
görünmektedir. Karşılıklı ilişkilerin düzeltilmesi ise barış görüşmelerinin çok ötesinde ve Türkiye-Ermenistan 
normalleşmesiyle paralel şekilde ancak sağlanabilecektir. AB ve Rusya’nın barış müzakerelerindeki rolleri de 
bu bağlamda irdelenmesi gereken önemli konulardandır. Rusya en baştan beri bütün gelişmeleri kendi 
kontrolü altında tutma çabası içerisinde bulunmuş, bölgede hem ara bulucu rolüyle hem de “barış gücüyle” 
bilfiil varlığını göstermiştir. Dahası Rusya’nın söz konusu “barış gücünü” bölgeden çekmeye niyeti olmadığına 

 
11 https://www.agos.com.tr/tr/yazi/26968/ermenistan-ve-azerbaycan-disisleri-bakanlari-telefonda-gorustu 
12 https://www.ankasam.org/azerbaycan-ve-ermenistan-halklarinin-barisi-nasil-saglanabilir/ 
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dair iddialar bulunmaktadır.13 Hâl böyleyken AB’nin müdahalesinin ne kadar etkili olacağı tartışmalıdır. 
Rusya’nın AB’ye müdahale etmemesini buna bağlamak mümkündür.  
 
Öte yandan AB bu açılımını tam da Rusya’nın Ukrayna’ya çıkarma yapmaya hazırlandığı bir dönemde 
yapmıştır. Rusya’nın ilişkileri yumuşak tutmak adına bu gelişmeye sessiz kalmış olması da ihtimal 
dahilindedir. Böyle bir vaziyette Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’un Brüksel’deki görüşmelere olumlu bakıldığı 
açıklamasını yapması da Rusya’nın, AB’nin bu girişimlerinin kendi işini kolaylaştırma işlevi gördüğü 
düşüncesinde olduğunu göstermektedir. 
 
AB’nin arabulucu rolüne soyunmasının Erivan için bir fırsat teşkil etmesi mümkündür. Zira Ermeni lobileri 
küresel çaptaki faaliyetleriyle “dünya patronlarını” kendi safına çekmeyi başarmıştır. Bununla birlikte 
Erivan’ın Rusya ile Batı arasındaki kararsız tavrının kendisi açısından ne boyutta bir dezavantaj teşkil edeceği 
tartışılırdır. Duruma Bakü açısından bakıldığında da her ne kadar Ermeni lobileri güçlü faaliyetler yürütse de 
“dünya patronlarının şımarık çocuğu” İsrail’le ilişkilerinin dikkate değer bir düzeyde olması durumu 
karmaşıklaştırmaktadır. Belki de Ermenistan’ın göreli yalnızlığının sebeplerinden birisi budur. Öte yandan AB 
müdahalesi Azerbaycan için bölgede Rusya’nın dilediği gibi etkili olmasının kısmen de olsa önüne geçilmesi 
anlamına gelmektedir ve bu da Azerbaycan için olumlu bir durumdur. Böyle bir tabloda AB ara buluculuğunun 
nasıl sonuçlanacağı zamanla kendisini gösterecektir. 
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13 https://www.indyturk.com/node/412201/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/endi%C5%9Fe-verici-durumlar%C4%B1n-analizi 


