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Özet
Bu makalede, üç Güney Kafkasya ülkesinden biri olan Gürcistan’daki Abhazya ve
Güney Osetya sorunlarna odaklanlmakta; sorunlarn tarihsel geçmiine ve geliimine iaret
edilerek, çatmalarn çözümü yönündeki sürecin tkanmasn açklamaya çallmaktadr.
Bu balamda Türkiye ve Rusya gibi iki bölgesel gücün Gürcistan ile ilikileri ve bu devletlerin bölgedeki etnik çatmalara ilikin politikalar tahlil edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Abhazya, Güney Osetya, Türkiye, Rusya.

Gürcistan ve Rusya arasndaki ilikilerin kökleri Sovyet dönemine kadar uzanmaktadr. O dönemde de Gürcistan, Rus kartlnn güçlü olduu bir Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti olarak tannmtr. SSCB’nin dald dönemde, Gürcistan’n bamszln ilan etmesinden itibaren Rus-Gürcü ilikileri sorunlardan
kurtulamamtr. Rusya Federasyonu’nun, Kafkasya’da kilit mevkide yer alan
Gürcistan üzerindeki nüfuzundan vazgeçmeye yanamamas, Gürcü devlet
adamlarnn ise buna kar milliyetçi bir duru sergilemeye çalmalar gerginlik
yaratan balca fay hatt olmutur.
SSCB’nin dalmasn takip eden ilk yllarda Rusya Devlet Bakan Boris
Yeltsin ve Dileri Genel Sekreteri Andrey Kozirev tarafndan uyarlanan
“Atlantist”lerin Bat yanls politikalar ile birlikte serbest piyasa ekonomisine
geçite ve demokratikletirmedeki baarszlk “Avrasyaclk” ideolojisinin yükselmesinde önemli rol oynamtr. 1993 ylndan itibaren “Yakn Çevre” doktrininin yürürlüe girmesiyle birlikte eski Sovyet bölgelerine ek olarak önemli
stratejik ve ekonomik çkarlara sahip Kafkasya’da Rusya’nn etkisi tekrar ortaya çkmaya balamtr.1 Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin ve Varova Pakt'n
oluturan eski müttefiklerinin Bat'ya kayd düüncesinde olan Rusya Federasyonu “Yakn Çevre” doktrinine odaklanm ve buna göre “Orta Asya ve
Kafkasya’y arka bahçesi” olarak tanmlam ve bölgede dier güçlerin nüfuz
kazanmasn durdurmay hedeflemitir. Bu nedenle Kafkasya politikasn yenileyen ve sertletiren Rusya Federasyonu, dünyaya Rusya için yüzyllar boyunca
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bir kalkan görevi gören Kafkasya bölgesinin kendi nüfuz alan olduunu tekrar
vurgulamaya balamtr.2
Rusya Federasyonu, eski Sovyetlerin mirasna konan bir süper güç olarak
varln devam ettirmek ve güneyden gelen tehditlere kar koymak amacyla
Kafkasya'y kontrolü altnda tutarak bir “tampon bölge” oluturabilmek için
uramtr.3 Kafkasya'nn Rusya için üç stratejik önemi vardr. Bunlardan biri
Asya'daki rakipleri Türkiye ve ran ile buluma noktas olmas, ikincisi Kafkasya'nn Orta Asya'ya açlan bir kap durumunda olmas, üçüncüsü ise Orta Dou
yolu üzerinde bulunmasdr.4
Tarih boyunca çatmalarn eksik olmad Kafkasya Bölgesi, bu özelliini
Souk Sava döneminin sona ermesinden sonra da sürdürmütür. Sovyetler
Birlii’nin dalmasyla birlikte etnik temelli sorunlar bölgede çatmaya dönümütür. Rusya’nn bölgeyi yeniden kontrol altna alabilmek için “etnik
sorunlar kullanma politikas” Kafkasya’nn kalknmasn geciktirmekte ve istikrarnn önünde önemli bir engel tekil etmektedir. Buna ramen özellikle Güney Kafkasya Bölgesindeki hedef ülke olan Gürcistan’da, çatma alanlarn
desteklemek Rusya’nn çkarlarna hizmet etmektedir.
Bu nedenle Rusya, Kafkasya'daki tarihi, siyasi, askeri ve ekonomik çkarlarnn karsndaki tehlikeleri ve bu çkarlarn tehdit eden Bat'nn ve Türkiye'nin
Kafkasya'daki etkinliini ortadan kaldrmay hedeflemitir. Kafkasya'daki varln uluslararas kamuoyuna “bölgedeki etnik milliyetçilii ve slamî radikalizmi
kontrol etmek, bu balamda uluslararas terörizmin Kafkasya uzantlarn yok
etmek ve bölgede istikrar salamak” olarak açklamtr.
Bu balamda Güney Kafkasya’da Abhaz-Gürcü ve Oset-Gürcü etnik çatmalara yönelik Rusya’nn politikalarn ekillendiren ve Gürcistan’n Rusya
açsndan deeriyle ilgili pek çok faktörden söz edilebilir.
Bu ana faktörlerden birincisi askeri ve ekonomik etkiye sahip Gürcistan’n
stratejik konumudur. NATO üyesi Türkiye’ye komu olan Gürcistan, Souk
Sava srasnda önemli askeri üslere ev sahiplii yapmtr. Bu üslerde bulunan
Rus askerleri ve silahlarnn durumu henüz çözülememi bir sorundur. Rusya’nn askeri stratejistlerine göre Kafkasya’ya yönelik güvenlik politikalarnn
anahtar ülkesi Gürcistan’dr.
Rusya’nn kontrol ettii baz önemli petrol ve doalgaz borularnn Batya
giden mevcut ve potansiyel rotalar Gürcistan’dan geçmekte ve önemli Karadeniz limanlar Gürcistan topraklarnda bulunmaktadr. Bu da ülkeyi Rusya için
önemli klan ikinci bir faktördür. Bakü-Tiflis-Ceyhan projesinin gerçeklemesi-
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nin ardndan Gürcistan’n bu jeo-stratejik önemi tekrar göz önüne gelmitir.5
Bunun ötesinde Bat ve Türkiye eilimli politikalar izleyen ve Rusya’nn müttefiki Ermenistan ile toprak balants oluturan Azerbaycan üzerine Rusya’nn
bask oluturma denemelerinde vazgeçilmez olmasndan dolay Gürcistan
Rusya için önemlidir. Rusya’dan Güney Kafkasya’ya uzanan kara ve demiryollarnn Gürcistan ve Abhazya corafi konumunun içinden geçmesi bölgeye bir
baka stratejik ilgi salamaktadr. Bunun ötesinde, Gürcistan Karadeniz’e kys
olan tek güney Kafkasya ülkesi olarak, Rusya’nn scak denizlere ulamas için
daha fazla stratejik önem tamaktadr. Bu ayn zamanda Rusya’nn Gürcistan’daki askeri varl ile de ilgilidir. Rusya’nn Gürcistan’da bulunan askeri
varln geri çekmesi Rusya’nn ayn zamanda Karadeniz’deki kontrolünü kaybetmesi anlamna gelmektedir.6 Ülkenin öneminden dolay Rusya Gürcistan’n
etki çemberinin içinde kalmasn istemektedir. Bu nedenlerden ötürü Gürcistan’n kendi nüfuz alanndan çkarak NATO ve AB gibi Bat kurumlarna yaknlamasn istememektedir ve bunu temin etmek için etnik çatmalar kullanmaktadr. Gürcistan Eitim ve Bilim Bakan Ghia Nodia’nn iddia ettii gibi,
“Gürcistan’n uzaklamasn durdurmann tek yolu iç zorluklar çoaltmaktr: Zayf ve
bölünmü olan Gürcistan Rusya’nn etkisine daha az direnç gösterecektir”7
Güney Kafkasya’da yaanan etnik çatmalardan Rusya’nn deiken ve
çelikili bir politika izlediini iddia etmek yanl olmaz. Bu çelikili tutumun
nedenleri, Rusya Federasyonu’nun içindeki yerel dengelerde ve Gürcistan’n
Rusya politikalarnda yer alr. Rusya Federasyonu’nun içindeki dengeler incelendiinde, Savunma Bakanl ve Duma genellikle Abhaz ayrlkçlarna sözel
olduu gibi somut askeri destek verirken, Rusya Devlet Bakan’nn ve Dileri
Bakanl’nn Gürcistan hükümetine arka çkt görülebilir.8
Esasen Rusya Gürcistan’da statükonun korunmas taraftar bir politika izlemektedir. Zira dier türlü Gürcistan’dan koparlarak tam bamszln kazanmas veya kazandrlmas durumunda bunun Rusya Federasyonu içerisindeki Çeçenistan gibi bir ksm cumhuriyetlere kötü örnek olma tehlikesini de
Moskova göze almak zorunda kalacaktr. Zaten bu yüzden, Güney Osetya’nn
daha önceki bamszlk ilanlarn ve Rusya’ya katlma taleplerini Moskova
kabul etmemitir. Rusya’nn Gürcistan’a kar ar ve dengesiz güç kullanmasn sorunun çözümünden ziyade kendisini uluslararas bir aktör olarak ilan
etmesi eklinde yorumlamak gerekmektedir. Ayrca ünlü diplomat H.
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Kissinger’n “Güçlü devletler terk ettikleri topraklara bir gün dönerler” felsefesinin de
burada rol oynadn belirtmekte fayda var.9 “Bu bölgeler benim bölgem, buralarda
ABD’nin hegemonyasna izin vermem” felsefesi Rusya’nn gücünü toplamasndan
sonra Gürcistan’a kar bu sert çkyla tekrar uygulamaya konmutur.

GÜNEY OSETYA SORUNU
Sovyetler Birlii’nin dalma sürecinde Güney Osetya bölgesinde, Rusya desteindeki bamszlk yanls güçler tarafndan tek yanl olarak bamszlk ilan
edildi.10 Bu srada bölgede çkan sava durdurmak için yaplan anlamann da
etkisiyle de facto bir yönetim ortaya çkt. Bölgede halen Rusya’nn desteindeki
bamszlk yanls yönetim ile Gürcistan hükümetinin atad yönetim olmak
üzere iki ayr yönetim bulunmaktadr. Bugün bu de facto yönetim tarafndan
Güney Osetya Cumhuriyeti olarak adlandrlan Tshinvali ve çevresi bamszlk
yanls yönetimin merkezi olarak ayrlkç yönetim tarafndan kontrol edilmektedir. Bölgenin yaklak yars ise Gürcistan hükümetinin kontrolü altndadr ve
bu hükümetin merkezi Kurta’dr.
Güney Osetya sorunu, bamszln ilk yllarnda Gürcistan’ oldukça uratrmtr. Bölge nüfusunun yaklak %75’ni oluturan Osetler, Austos
1990’da egemenliklerini ilan ettiler ve Güney Osetya’y “Demokratik Sovyet
Cumhuriyeti”ne dönütüren bir karar aldlar.11 Buna tepki olarak Tiflis’teki
Gamsahurdiya yönetimi Aralk 1990’da, Güney Osetya’nn özerkliini kaldrdn ilan ederek bölgeye asker yollad. Yaklak iki yl süren çatmalar sonu-
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cunda Güney Osetya’dan Rusya Federasyonu’na bal Kuzey Osetya’ya yaklak 100 bin mülteci snd.12 Gürcü yetkililer Rusya’y çatmalar srasnda
Osetlere yardm etmekle suçladlar. Rusya’daki baz çevrelerin Osetleri destekledii kesin olmakla birlikte, Moskova Haziran 1992’ye kadar Tiflis’le kar
karya gelmemek için resmi olarak tarafsz bir politika izledi. Rusya Devlet
Bakan Boris Yeltsin ile Gürcistan’n yeni Devlet Bakan Eduard
Shevardnadze arasnda varlan bir anlamayla bölgedeki çatmalar sona erdi.
Anlamaya göre Rus, Gürcü ve Oset kuvvetlerinden oluan üçlü bir bar gücü
özerk bölgenin Gürcistan’la olan snrna yerletirilecekti. Ekim 1992’de Avrupa Güvenlik ve birlii tekilat (AGT) gözlemcileri üçlü bar gücünün bölgedeki çatmay önlediini ve istikrar saladn açklad.13 Bununla birlikte
Güney Osetya sorununa halen kalc bir siyasi çözüm bulunabilmi deildir.
Güneydeki Osetler, Kuzey Osetya ile birlemek ve Rusya’nn yönetimi altna
girmek yönündeki isteklerini sürdürmektedirler. Bu dorultuda Güney Osetya
Parlamentosu Kasm 1992’de Rusya’ya katlma karar almtr.14
Gürcüler ise Osetlerin Gürcistan’da “özel statü” sahibi olmalar için hiçbir
tarihi ve hukuki dayanaklarnn olmadn iddia etmektedirler. Eski Gürcü
yurdu içinde yer alan bu bölgenin, Sovyet yönetimi tarafndan tamamen keyfi
gerekçelerle özerk hale getirildiini söylemektedirler. Tiflis bu yüzden Güney
Osetlerin bekleyebilecei en büyük ayrcaln kültürel özerklik olabileceini
savunmaktadr.15 Tiflis bu yöndeki eilimini 1995 Gürcistan Anayasas’nda
açkça ortaya koymutur. Yeni anayasada Abhazya ve Acara’ya özerklik verilirken, Güney Osetya’ya sadece kültürel ayrcalklar tannmtr.16
Osetler, Rusya’nn iki yüzyldr Kafkasya’da en çok gözettii bir halk konumuna gelmitir.17 Bu yaknlk Oset-Gürcü çatmasnn yan sra Kuzey
Osetya-nguetya sorununda da etkisini hissettirmitir. Oset-ngu çatmasnda Moskova tarafszlk sözüne ramen, Osetlerin yannda yer almtr.18
Çünkü Ruslar Osetleri Kafkaslardaki stratejik ortaklar olarak görmektedir.
Güney ve Kuzey Osetya’nn corafi konumlar ve Moskova yanls tutumlar,
Rusya’nn Kuzey Kafkasya’daki siyasi ve ekonomik üstünlüünün devamn
salamaktadr.
Gürcistan Devlet Bakan Mikhail Saakashvili göreve geldikten sonra ülkenin toprak bütünlüünün tesisini temel hedeflerinden biri olarak belirlemitir. Haziran 2004’de “Osetya ile Yeniden Uzlama Plan”n açklam ve bölge-
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ye yönelik ekonomik projelere arlk verilmesi yolunda bir karar almtr.
Saakashvili giriimlerinde Bat desteinin önemine dikkat çekmekteydi ve daha önceki giriimlerdeki baarszln sebepleri arasnda bu olgu telaffuz edilmekteydi. Bu sebeple, Eylül 2006’da Bat eilimli hava estiren ve d politikann salamlatrlmasna etkide bulunan “Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi” kabul
edildi. Strateji Belgesi’nde, Rus askeri üslerinin durumu ve ayrlkç rejimlerle
mücadeleden özellikle söz edilmekte ve belgede buna ilikin özel hükümler
vard. Ayrlkç siyasi rejimlerden, ülkenin demokrasiye geçii önündeki en
büyük engel olarak bahsedilmekteydi. Belgede, Güney Osetya’ya ilikin özel
hükümlerin bulunmas, Saakashvili’nin en son meseleye ilikin giriiminin
temellerinin bu belgeye dayanmasn iddia etmeye imkân vermekteydi. Söz
konusu mesele üzerine, belgede Osetlerden zoru terk etme çars yaplmakta,
merkez yönetimle yapc bar görümelerin gereklilii vurgulanmaktadr. “Uluslararas destein gerekli olduu, ama bunun tek ülkenin tekelinde olmasnn kabul
edilemez” olduu ifade edilmitir ki, burada Rusya kastedilmekteydi.
D Politikann salamlatrlmas sonrasnda Saakashvili, strateji belgesinde belirtilen hükümlerden yola çkarak stratejik bir hamleyle 12 Kasm
2006’da Güney Osetya’da yaplan bamszlk referandumu ve Devlet Bakanl seçimlerine Rus yanls, ayrlkç Eduard Kokoiti’ye rakip olarak, Güney
Osetya’nn eski Babakan Dimitri Sanakoev’i öne sürmütür. Eduard Kokoiti
oylarn % 98,1’ini alarak 2001’den sonra yeniden “Güney Osetya Devlet Bakan” seçilmitir. “Güney Osetya'nn bamsz bir devlet olmasn ister misiniz?” Bamszlk referandumunda ise % 99,88 orannda “evet oyu” kullanlmtr. Dimitri
Sanakoev Kokoiti kart ve Tiflis’le ibirlii güdümlü bir politikacyd. Güney
Osetya’nn Gürcü yerleim birimlerinde yaplan ve Tiflis tarafndan desteklenen seçimlerde ise, Sanokoev kazanrken, “Güney Osetya'nn Gürcistan ile federatif ilikileri kurmasn ister misiniz?” referandumunda “evet” sonucu ortaya çkmtr. Saakashvili’nin uluslararas toplumu artan manevrasn Rusya tepkiyle
karlam ve Güney Osetya’da Kokoiti, Sanokoyev’den “Tiflis Kuklas” diye
bahsetmitir. Ülkede Rusya ve Gürcistan yanls iki tane fiili hükümet biriminin
olumas Bat tarafndan da ho karlanmayan bir gelimeydi. Gürcistan Hükümeti, Güney Osetya yönetimini uluslararas topluma gayri meru gösterme
ve Tshinvali’ye alternatif bir iktidar oluturma plannn parças olarak yeni bir
“Güney Osetya yönetim birimi” kurma plann uygulamak için müzakerelere
balamt. Gürcistan Devlet Bakan Saakashvili, 19 Mart 2007 tarihinde bölgeye giderek Sanakoev ile görümü ve bu görümenin ardndan Güney
Osetya’da idari bir birim kurulmas yönünde talimat vermitir. 5 Nisan’da Gürcistan Devlet Bakan Mihail Saakashvili’nin ‘Güney Osetya Yönetim Birimi’
yasa tasars Gürcistan parlamentosunda ilk müzakerede kabul edilmitir.
Tasar çerçevesinde, Kokoiti ve Sanakoev’in bölgenin özerk statüsü üzerinde
çalacak geçici bir idari yap kurmalar, geçici idareye içileri, maliye, ekonomi, bilim ve eitim, salk ve sosyal güvenlik, kültür, tarm, adalet ve çevre
alanlarnda bakan yardmclar atamas imkannn verilmesi, ayrca rehabilitasyon projelerinin uygulanmas ve bölgenin kalknmas için özel bir mali paketin
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hazrlanmas öngörülmütür. Ayrca çatma taraflar arasnda diyaloun gelitirilmesi Güney Osetya’nn Gürcistan egemenliindeki rolünün belirlenmesi,
bölgeye daha fazla insani yardm ve uluslararas örgütlerin olumlu temaslarda
bulunmasna yardmc olunmas da tasar kapsamna alnmtr. Gürcistan
yönetimi bu çerçevede, Güney Osetya’da geçici bir idari birim kurulmasna
yönelik çalmalarn hzlandrm, bölgedeki “alternatif hükümet” ile dorudan
görümelere balam, görümelerde kurulacak idari birimin “Güney Osetya”
olarak adlandrlmas konusunda “alternatif hükümet” ile anlamaya varmtr.
Plan ABD ve AB tarafndan bölgedeki etnik çatman barçl yollarla çözme
giriimi olarak bahsedilse de, Rusya Dileri Bakanl basn açklamasnda
“Uluslararas kabul görmü iki müzakereci taraf var. Yeni bir taraf bu sürece sokmaya
kalkmak, abartmadan suça edeerdir” diye çkmtr. 19
Gürcistan, ayrca Kokoiti yönetimine bu görümelere dahil olma çarsnda bulunmutur. Gürcistan yönetimi, bölgedeki anlamazl barç görümelerle çözmek için Nisan 2007’de parlamento kararyla Güney Osetya Geçici
Yönetimi’ni ibana getirdi. Bu yönetimin banda bulunanlar, eski ayrlkç
yönetiminde yer alan kiilerdi. Güney Osetya geçici yönetimi, 2007 ylnda
bütün Gürcistan çapnda ve bu bölgede de facto yönetimin kontrolü dnda
kalan yerlerde, bamszlk yanls Eduard Kokoiti’yi ülkeden çkarmak için
Kokoiti Fandarast ad altnda barçl eylemler gerçekletirdi.20 Güney
Osetya’da kurulacak idari birime ilikin yasa tasarsnn Gürcistan Parlamentosu’nda 8 Mays 2007 tarihinde onaylanmasn takiben, Sanakoev, 10 Mays
2007’de Güney Osetya Devlet Bakan Saakashvili tarafndan anlan idari birimin bana getirildi.21
17 ubat 2008 tarihinde Kosova’nn bamszln ilan etmesinden sonra
Güney Osetya Parlamentosu, bamszlnn tannmas için 3 Mart 2008 tarihinde Rusya Federasyonu, Bamsz Devletler Topluluu, BM ve AB'ye çarda
bulunmutur. Güney Osetya parlamentosu kabul ettii kararda Kosova'nn
ikna edici bir örnek olduunu belirterek, Kosova örnei ile “Egemen devletlerin toprak bütünlüü” argümannn önceliini yitirdiini savunmutur.22
Bu gelimeler, Gürcistan Devlet Bakan Saakashvili’nin ypranan iktidarn bir sava baars ile güçlendirme planyla adeta tepkimeye girmitir. Nitekim Saakashvili’nin Abhazya ile Güney Osetya’y yeniden Gürcistan’n bir parças haline getirerek, ülkesine NATO ile AB kaplarn açabilmek için bu iki
bölgeye kar güç kullanmas beklenilen bir gelimeydi. Ancak 8 Austos’ta
balayan sava ile Saakashvili’nin bütün planlar altüst oldu.


19

Zaur iriyev, “Saakavili’nin Güney Osetya Hamlesi: Talar yerinden oynatr m?”,
http://www.usakgundem.com/uahaber.php?id=11863
20
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4732541.ece
21
Hasan Kanbolat, “Abhazya ve Güney Osetya Sorunu Çatmaya Yönelebilir mi?”, Stratejik Analiz,
Haziran 2008, s.78.
22
Hasan Kanbolat, “Güney Osetya Sorununun Yakn Tarihi”, 11 Austos 2008,
http://www.asam.org.tr/tr/yazigoster.asp?ID=2441&kat1=42&kat2=
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ABHAZYA SORUNU
Abhazya Gürcistan için Güney Osetya’dan daha çetrefilli bir sorun olmutur.
Kafkasya halklarndan olan Abhazlar, kendi adlaryla anlan bu bölgede %
17’lik nüfus oranlaryla aznlk durumundadr. Bat ve Türkiye kamuoyunda
bilinenin aksine, Abhazlar Türk dilli bir halk deildir ve bölgede yaayan 100
bin Abhaz’n büyük çounluu Ortodoks Hristiyan’dr.23 Müslüman Abhazlarn
büyük çounluu Çerkez, Çeçen ve Dastanl Müslümanlarla birlikte 19. Yüzyln sonlarnda Rus saldrlarndan kaçp Osmanl mparatorluu’na snmtr.24 Bu göçlerden sonra Ortodoks Abhazlar bölgede çounluk haline gelmitir.
Abhazya sorunu 1991’den günümüze kadar iki önemli aama geçirmitir.
1991-1995 yllar arasndaki ilk dönemde Abhazya sorunu trmanm ve youn
silahl çatmalar yaanmtr. Gürcistan’da Eduard Shevardnadze’nin iktidara
gelmesinden sonra 1992 baharnda, Rusya Federasyonu bölgede çatmalar
körükledi. Çatmalar, genelde Kuzey Kafkasya’da özelde Kuzey Osetya’da bir
kzgnlk dalgas yaratt. Rusya gizli olarak yapt silah yardmyla Güney
Osetya’daki çatmalar desteklemesine ramen o ana kadar durum üzerine
yorum yapmaktan çekinirken artk açkça tehdit edici açklamalar yapmaya
balad.
22 Haziran 1992’de Rusya Parlamentosu Bakan Ruslan Hasbulatov,
Gürcistan hükümeti geri adm atmad müddetçe Güney Osetya’nn Rusya
Federasyonu’na balanma isteklerini dikkate alacaklarn açklad ve Rusya
Bakan Yardmcs A. Rutskov, Shevardnadze ile iletiime geçerek Tiflis’i bombalamakla tehdit etti.25 Dier taraftan 1992-1993 döneminde, Rusya’nn askeri
müdahalesinin Rusya Savunma Bakan Grachev tarafndan onaylanmasyla,
Abhaz-Gürcistan sava tekrar alevlendi. Rusya’nn bu hareketi, Gürcistan’
zayflatmay, bölgedeki Türk ve Bat etkisini azaltmay ve petrol rezervlerine
eriimi kontrol etmeyi hedeflemekteydi.
Abhazya parlamentosunun 23 Temmuz 1992’de özerk cumhuriyetin bamszln ilan etmesi Tiflis’le olan diyalogu tamamen koparmtr.26 Gürcistan’n Güney Osetya sorunu ile uramasn frsat bilen Abhazlar, Moskova’nn
da kendilerini destekleyeceklerini düünerek bamszlklarn ilan etmilerdi.
Ancak bu karara tepki olarak ar milliyetçi Gürcü silahl gruplar Abhazya’ya
girince Gürcistan’da yeni bir iç sava balad.
Bunun üzerine Rusya Federasyonu’na bal özerk bölgelerde yaayan
halklar temsil eden Kafkasya Konfederasyonu, Abhazya’y desteklediini ilan


23

Lakoba, S. (1995) “Abkhazia is Abkhazia”, Central Asian Survey, 14(1), s.101 (s. 97-105).
P. B. Henze, (1994) “Kafkasya’da Çatma: Geçmi, Sorunlar ve Gelecek çin Öngörüler”, Avrasya
Etütleri, lkbahar, s.69(s.66-80).
25
Alexei Zverev, "Ethnic Conflicts in the Caucasus 1988-1994," Bruno Coppitiers (der.), Contested
Borders in the Caucasus, Vrije Universiteit Brussels, Brüksel: Vubpress, 1996.
26
Çilolu, F. (1998) Rusya Federasyonu ve Transkafkasya’da Etnik Çatmalar, Çev. N. Domaniç, stanbul,
Sinatle Yaynevi, s.207.
24
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ederek bölgeye silahl gönüllüler yollad.27 Moskova ve özellikle Yeltsin Rusya’nn Abhazya’daki çatmalara kart iddialarn sürekli olarak reddetti.
Ancak ar milliyetçi ve komünistlerin denetimindeki Rus birliklerinin
Abhazlar destekledii bamsz kaynaklarca dorulanmtr. Rus ordusunun
müdahalesinde Yeltsin’in ne ölçüde etkisi olduu belirsizdir.28 Ayrca Türkiye’den de 100-200 kadar gönüllü Abhazya’y desteklemek üzere bölgeye gitti.
Hatta bu gönüllülerden bazlar çatmalarda hayatlarn kaybetti.29 Böylece
Gürcistan’a kar çok milliyetli bir ordu olutu. Komuta kademesinde genelde
Abhazlarn bulunduu orduda Kuzey Kafkasyal, Türk ve Ruslarn yansra bölgede yaayan Rum, Ermeni ve Estonlar vard.30 Abhaz ordusu karsnda yenilgiye urayan Gürcü birlikleri Eylül 1993’te bölgeden çekildi.31
Savata kazanlan bu baar Abhazlar cesaretlendirdi. Austos 1992’ye
kadar Gürcistan ile federatif bir ilikiyi savunan Abhazya, daha sonra bu görüünü deitirerek Tiflis ile ancak konfederatif bir yapy kabul edebileceini
açklad.32
Gürcistan Bamsz Devletler Topluluu’na girmeyi reddederek Rusya’nn
hakimiyeti altnda olmay istemediini göstermiti. Fakat Rusya’nn basksyla
1993’te BDT’ye girmeye zorland. Tiflis’in bu pozitif hareketine cevap olarak,
Rusya’nn arabuluculuunda, Shevardnadze ve Abhazya lideri Ardzinba arasnda bir atekes yapld. Bu atekesin içerii olarak Abhazya, Gürcistan’n
uluslararas belirlenmi snrlar içinde tannd. Hükümsüz saylan bu antlamadan sonra, yine Rusya’nn yardmyla, 23 Temmuz 1993’te Sochi antlamasyla sonuçlanan ikinci bir atekes yapld. Bu antlama altnda, savaanlarn
silahszlandrlmas, Abhazya’dan Gürcistan askerlerinin geri çekilmesi, meru
Sokhumi hükümetinin geri dönmesi, süreci izlemek üzere üçlü komisyon kurulmas üzerinde fikir birliine varld.33
Yeltsin’in Tiflis’i ziyareti srasnda 3 ubat 1994’te sonuçlanan “Dostluk
ve yi Komuluk Antlamas” ile Gürcistan Devlet Bakan Shevardnadze, Ruslarn Vaziani, Batum, Gudauta ve Ahalkeleki’deki askeri üslerini muhafaza
etmelerine izin verdi.34 Bu antlama ile Rusya, Gürcistan’n bamszlk politi
27

Vasilyeva, O., T. Muzayev (1998) “Kuzey Kafkasya’da Milliyetçilik ve Ayrlkçlk”, Kafkasya Yazlar,
Yl:1, Say:4, Yaz, s.17(s 13-17)
28
Henze, P. B. (1994) “Kafkasya’da Çatma: Geçmi, Sorunlar ve Gelecek çin Öngörüler”, Avrasya
Etütleri, lkbahar, s.73(s.66-80).
29
“Yeni Bir Sava Felaket Olur”, Mamuli (1997) Say:4, Ekim-Aralk, s. 20-21.
30
Overeem, P. (1995) “Report of a UNPO Coordinated Human Rights Mission to Abkhazia and
Georgia”, Central Asian Survey, 14(1), s.137 (s. 127-154).
31
Fuller, E. (1997) “Georgia Stabilizes”, Transition, 7 February, s. 82-83.
32
Lakoba, S. (1995) “Abkhazia is Abkhazia”, Central Asian Survey, 14(1), s.103(s. 97-105).
33
Evgeny M.Kozhokin, "Georgia-Abkhazia," Jeremy R.Azrael and Emil A.Pain (eds.), US and Russian
Policymaking with respect to the use of Force, California, Rand Publication.,1996.
http://www.rand.org/publications/CF/CF129/CF-129.chapter5.html.
34
Rusya'nn Gürcistan'daki askeri varl hakknda bkz.; David Darchiashvili, "Russian Military Presence
in Georgia: The Parties Attitudes and Prospects," Caucasian Regional Studies, Vol. 2, No.1,
1997,http://www.poli.vub.ac.be/; Irakli Aladashvili, "Russian Military Bases in South Caucasus," The
Army and Society in Georgia, Vol. 7, No.10, 1999.
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kalarn takip etmesini önleyecek, Gürcistan sorununa müdahale etmesini
salayacak gerekli frsat elde etti ve Sovyetler Birlii zamanndan beri olan
Türkiye snrndaki Rus Askeri Birlii’nin varln da güvence altna ald.
Shevardnadze’nin Rus askerlerinin Türk snrna yerletirilmesini kabul etmesi
Türkiye ile olan ilikilerini olumsuz etkiledi. Fakat Rusya ile olan problemlerini
çözmek için Shevardnadze’nin baka bir seçenei de yoktu. 1994’teki etnik
çatmalarn zorlamasyla Gürcistan ve Rusya arasndaki uzlama 1997’ye
kadar sürdü.
Abhazya Halk Kongresi Nisan 1995’teki toplantsnda Moskova’ya çarda bulunarak Abhazya’nn Rusya’nn korumas altna girmek istediini belirtti.
Ancak 1995’ten itibaren Moskova’nn Tiflis’e yaklamasyla bölgedeki dengeler deimeye balad. Rusya’nn bu tutum deiikliinde çeitli etkenler rol
oynad. Öncelikle Çeçenistan’daki çatmalarda zor durumda kalan Rusya
1995’in sonlarndan itibaren Abhaz limanlarn ablukaya ald ve Abhazya pasaportunu tanmamaya balad.35
Abhazya’daki çatmalarda Çeçenler Gürcülere kar savamt. Bu yüzden Moskova Abhazlarn Çeçenlere yardm etmesinden çekiniyordu. Ayrca
Çeçenistan’n Rusya ve Gürcistan dnda Karadeniz’e açlan tek kaps
Abhazya idi. Kafkasya Konfederasyonu’nun bir üyesi olan Abhazya’nn fazlaca
güçlenmesi, Rusya’dan çok Çeçenistan’a yarayacakt.36 Son olarak, Moskova
Abhazya’nn bölgeyle etnik ve kültürel balar olan Türkiye tarafndan desteklenmeye balandn düünerek, Tiflis’e daha yakn bir politika izlemeye balad.37 Deien bu koullarda Tiflis Ocak 1996’daki BDT toplantsnda
Abhazya’ya ekonomik ambargo karar aldrtmakta zorlanmad. Ayrca Abhazlar
da tutumlarn yumuatarak, konfederasyonun yansra federasyon için de
Tiflis’e baz yeni teklifler sundular.38
Ocak 1996’da Azeri petrolünü Abhazya üzerinden Novorossisk’e tayacak bir boru hattnn yapm üzerine Rusya ile Gürcistan arasnda gizli görümeler yapld. Bu görümeler srasnda Moskova Gürcistan’a Abhazya üzerinde
egemenliini salamas için yardm önerdi. Gürcistan’n öneriyi kabul etmesini
zorlamak için Rusya Savunma Bakan Grachev ubat 1996’da, Abhazya’dan
Rus Bar Gücünün çekilmesi ve Gürcülere Abhazya’da etnik çatmalarn ve
ayrlkçlarn iddetinin tekrar balayabileceinin iaretini vererek tehdit etti.39
Abhazya’daki çatmalar sonunda önemli bir mülteci sorunu dodu. Bölge nüfusunun yaklak yüzde 45’ini oluturan 250 bin Gürcü Gürcistan’a snrken, 70-80 bin kadar Rus Rusya Federasyonu’na gitti.40 20-25 bin kadar


35

Tsereteli, I. (1996) “Seeking Stability under Shevardnadze”, Transition, 26 July, s.44(s. 42-45).
Lakoba, S. (1995) “Abkhazia is Abkhazia”, Central Asian Survey, 14(1), s.103(s. 97-105).
37
“Currents in the Caucasus”, Briefing (1996) Issue:1092, May 27, s. 8.
38
Tsereteli, I. (1996) “Seeking Stability under Shevardnadze”, Transition, 26 July, s.44(s. 42-45).
39
Michael Croissant, "Transkafkasya'da Petrol ve Rus Emperyalizmi," Avrasya Etüdleri, (1), 1996, s. 24.
40
Overeem, P. (1995) “Report of a UNPO Coordinated Human Rights Mission to Abkhazia and
Georgia”, Central Asian Survey, 14(1), s.145 (s. 127-154).
36
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Abhaz da bölgeyi terk etti.41 Ayrca bölgede yaayan Rum ve Yahudi aznlk
mensuplarndan Yunanistan ve srail’e göçenler oldu. Bu göçlerle Abhazya
nüfusunun yaklak yüzde 60-70’i gidince, bölgede çok ciddi igücü aç dodu ve baz kamu hizmetleri yürütülemez hale geldi. Örnein polis gücünün
personel aç yüzde 50’ye ularken, 65 sandalyeli Yüksek Meclis’in sadece 35
üyesi Abhazya’da kald.42
Rusya ile Gürcistan arasndaki uzlama sonucu 1990’larn ikinci yarsna
kadar Abhazya, izolasyon politikasyla karlat. Bununla birlikte 1997’den
sonra Gürcistan, Rusya’dan uzak, batya ve Türkiye’ye daha yakn bir d politika çizgisi takip etmeye balad. Gürcü-Abhaz bar görümelerinin tekrar
balamas nedeniyle 1997 yl dikkate deerdir. 14 Austos’ta Shevardnadze
ve Abhaz lideri Vladislav Ardzinba biraraya geldiler ve taraflarn problemleri
çözmek için silah kullanmaktan saknacaklarn ifade eden Tiflis bildirisi üzerine uzlatlar. Tüm ilgili taraflarn destekledii bar sürecine ramen, dört
Abhaz polisinin Gürcüler tarafndan öldürülmesiyle Gürcü-Abhaz çatmas
tekrar balad. Abhazya, polislerin Gürcü “Tetri Legioni” organizasyonu tarafndan öldürüldüünü iddia etti. Fakat bu iddia Gürcistan hükümeti tarafndan
reddedildi. 19 Mays’ta Gali bölgesine ar silahlarla ve tanklarla giren
Abhazlara Rus Bar koruyucular müdahale etmedi. Gürcistan basnndaki
haber raporlar Ruslarn Abhazlara ar toplar ile arka çktn iddia etti. O
dönemde Shevardnadze de, Rusya’y “dümanl tahrip etmekle” suçlad. Yine
bu dönemde, Shevardnadze, Abhazya’daki Rus Bar Koruyucu Kuvvetlerin
ilevsiz olduunu ve Rusya’nn Gürcistan’a olan kaçnlmaz sorumluluklarn
yerine getirmede baarsz olduunu savundu.43 Bar sürecindeki bu geri adm, Rusya, BM ve Avrupa Güvenlik ve birlii Tekilat (OSCE) himayesinde
taraflar arasnda müzakerelerin tekrar balamasyla düzeltilmeye çalld; (lk
olarak 16 Ekim 1998’de Atina’daki, daha sonra 7-9 Haziran 1999 stanbul’daki
ve 15 Mart 2001 Yalta’daki görümelerle).
RUSYA POLTKALARI AÇISINDA GÜRCSTAN
Uzmanlar, 1990’l yllar boyunca Rusya’nn Gürcistan politikasnda iki ayr
eilim olduunu bildirmektedir. Rus Dileri Bakanl, istikrarl bir Gürcistan’la kurulacak iyi ilikiler yoluyla ülkenin Rusya nüfuzunda tutulmas gerektiini savunurken, Savunma Bakanl Gürcistan üzerinde kurulacak tek tarafl
bir baskdan yana olmutur.44 Sonuçta Rus politikasnn ikinci eilim yönünde
ekillendii söylenebilir. Ruslar, Gürcistan’n toprak bütünlüünü tehdit eden


41

“Yeni Bir Sava Felaket Olur”, Mamuli (1997) Say:4, Ekim-Aralk, s. 20
Overeem, P. (1995) “Report of a UNPO Coordinated Human Rights Mission to Abkhazia and
Georgia”, Central Asian Survey, 14(1), s.145
43
Dov Lynch, The Conflict in Abkhazia, Dilemmas in Russian Peacekeeping Policy, London, The Royal Institute
of International Affairs, 1998, p. 32.
44
James Graham, “Russia’s Policy Toward Ethnic Conflict in Independent Georgia”,
http://www.historyorb.com/russia/georgia.shtml
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Abhazya ve Güney Osetya sorunlarnda Tiflis aleyhinde tavr alarak ülkede bir
iç sava durumunun olumasna katkda bulunmutur. ç çekimeler sonucunda 1995’te Cumhurbakan seçilen Shevardnadze döneminde Gürcistan, ayrlkçlk politikas izleyen iki bölgeyle ilgili Rus taleplerine uygun bir çözümü
kabul etmek zorunda kalmtr. Abhazya fiilen bamsz duruma gelmi, Güney
Osetya’da ise Avrupa Güvenlik ve birlii Tekilat (AGT) bünyesinde kurulan
ve Rus, Gürcü ve Oset askerlerinden oluan bir bar gücü konulandrlmtr.
Gürcistan’n Bat eksenine yönelmesi, bu dönem boyunca Türkiye ile olan
ilikilerin younlamas ve Shevardnadze’nin Bakü-Tiflis-Ceyhan projesine göz
yummas Rusya’y ileri derecede rahatsz etti. 1998 ylnda Shevardnadze’ye
yaplan ikinci suikast giriimi bu rahatszln boyutunu gösterir. Bakana suikast denemesinde bulunan teröristlerin Çeçen asll olduklar ve Rusya’nn
hakimiyetindeki Dastan otonom cumhuriyetine ait kimlik kartlar tadklar
tespit edilmitir. Gürcistan yetkilileri, suikaste karan bu kiiler hakkndaki
açklamalarn doru olmadn ve hedef artmak için yapldn öne sürerek
verilen bilgileri reddetmilerdir.45 Dört ylda iki suikast giriiminden kurtulan
Shevardnadze, suikast giriimlerinin Hazar petrolünün uluslararas pazarlara
aktarlmas ile ilgili olduunu ve boru hatlarnn ülkesinden geçmesine kar
kuvvetlerce ismen Rusya tarafndan yürütüldüünü iddia etti.46 Ekim 2001’de
Shevardnadze’nin “Gürcistan Rusya’nn güney kanad deildir. Daha ziyade
Türkiye’nin kuzey kanaddr.” eklinde bildirimde bulunmasyla 8 Ekim
2001’de Abhazya’da bir BM helikopteri vurularak düürüldü ve bir gün sonra
da Kodori geçidi bombaland.47
Rusya’nn Gürcistan’a, Çeçenistan’a gidip savaabilmelerine olanak salayacak ekilde uluslararas teröristleri kendi bölgelerinde bulunmalarna izin
vermekle suçlamasnn ve Rusya ile zayflayan balarn kar dengesi olarak
Tiflis yönetiminin ABD’ye yaklamaya balamasndan sonra Rusya ve Gürcistan arasnda zaten gergin olan ilikiler iyice kopma noktasna geldi. Bu çerçevede Gürcistan’a snr güvenlii salamak ve “Eitim ve Yeniletirme” program
ile orduyu modernize etmek üzere Nisan 2002’de Gürcistan ve ABD arasndaki
ilikiler younlat. Bundan cesaret alarak, Gürcistan, Haziran 2002’de, NATO
üyelii için müracaat etti. 11 Eylül’den sonra Gürcistan’da ABD askerinin varl, Abhazya, Gürcistan ve Rusya arasndaki üçlü ilikilere yeni bir boyut getirdi.48 11 Eylül’ün ardndan Rusya hem bölgedeki ülkelerin ABD ile daha sk
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Milliyet ,11 Mart 1998.
New York Times, 22 Ekim 1998. Mustafa Aydn, "Kafkasya ve Orta Asya ile likiler," içinde Baskn Oran
(ed.), Türk D Politikas, Kurtulu Savandan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt II, 4. Bask, stanbul:
letiim Yaynlar, 2002, p.421.
47
Lezsek Buszynski, "Russia and the Commonwealth of Independent States in 2002, Going Seperate
Ways," Central Asian Survey, Vol. 43, No. 1, 2003, p. 23; Jean-Christophe Peuch, " Tbilisi Claims Russia
Behind Recent Bombings," RFE/RL, 29 Kasm 2001.
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Rick Fawn, "Russia's Relactant Retreat from the Caucasus: Abkhazia, Georgia and the US after 11
September 2001," Rick Fawn,(ed.), Realignments in Russian Foreign Policy, London, Frank Cass, 2003, p.
136.
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ilikiler kurmasn görmezden gelmek ve hem de politikalarnda bölgedeki ABD
varln kabullenmek zorundayd. 2003’te gerçekleen “Gül Devrimi” ile Gürcistan, Rusya ilikileri yeni bir mecraya girmitir. Shevardnadze’yi devirerek
Cumhurbakan olan Saakashvili’ye bata ABD olmak üzere Bat tarafndan
gösterilen destek, Gürcistan’n Rus nüfuzundan uzaklamakta olduunun
iareti olmutur. Ayn dönemde gerçekleen bir dizi toplumsal hareket, Karadeniz ve Hazar havzalarnda Bat yanls rejimlerin Rusya aleyhine güç kazanaca izlenimi yaratmtr. Böyle bir ortamda Saakashvili, bahsini ettiimiz dier
bölgelere benzer bir sorun tekil eden Acarya üzerinde kontrol salamakta
baarl olmutur. Saakashvili, Abhazya ve Güney Osetya sorunlarn da ayn
ekilde çözme hedefini açklamtr. Güney Osetya’nn Rus yanls hükümetine
alternatif olarak sürgünde bir Oset hükümeti kurdurarak bölgedeki bamszlk
yanls eilimle mücadele etmeyi amaçlayan Gürcü lider, Abhazya bölgesindeki
Yukar Kodor’a da askeri ynak yapmtr.49 Bu durum BM’nin de tepkisini
çekmi ve Gürcistan’dan uluslararas anlamalara uygun olarak bölgeyi silahszlandrmas istenmitir. Rusya ise Saakashvili’nin hamlelerine iddetle kar
çkmakta ve Abhazya ile Güney Osetya’y desteklediini her frsatta göstermektedir. Gürcistan içinde özerk bir bölge olan Güney Osetya, Rusya Federasyonu’na bal özerk cumhuriyet Kuzey Osetya ile birlemeyi arzulamakta,
özerk bir cumhuriyet olan Abhazya ise bamszlk için mücadele vermektedir.
Uluslararas hukuka göre her iki bölge de Gürcistan’n egemenliindedir. Ancak Tiflis yönetimi bu bölgelerin büyük ksmnda fiili kontrole sahip deildir.50
2004 yl sonlarnda Gürcistan’n Bireysel Ortaklk Eylem Plan’n kabul
ederek NATO’ya sunmasyla ülkenin NATO’ya katlmas yönünde önemli bir
adm atlmtr. Rusya ve Gürcistan arasndaki önemli bir çkar ayrl anlamna
gelen bu olayn ardndan ilikilerde krize yol açan olaylar art arda yaanmaya
balamtr. Bunlarn ilki 22 Ocak 2006’daki bombal saldrlardr. Ayn gün
içinde önce Osetya’daki Rus-Gürcü snrna yakn bir yerde yaplan saldr ile
Rusya’dan Gürcistan ve Ermenistan’a doalgaz tayan borular patlatlm,
ardndan Rusya Federasyonu’nun Karaçay-Çerkez bölgesinde Rusya’dan Gürcistan’a elektrik tayan hatlar saldrya urayarak kullanm d braklmtr.
Enerji için büyük oranda Rusya’ya baml olan Gürcistan’da saldrlar yüzünden enerji sknts ba göstermise de, sorunun büyümesi Azerbaycan’n acil
yardm sayesinde önlenmitir.51 Gürcü yetkilileri, saldrlarda “Gürcistan’a
kar saldrgan politikalar izleyen Rusya’nn sorumluluu bulunduunu” iddia
etmi, Rus taraf ise bunu yalanlamtr.52 Gürcistan ve Rusya arasnda hzla
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bozulan ilikilerin daha kötüye gitmesini engellemek üzere Rusya Devlet Bakan Putin ile Gürcistan Cumhurbakan Saakashvili 13 Haziran 2006’da Moskova’da bir araya gelmitir. Ancak sert geçtii bildirilen görümede hiçbir somut gelime kaydedilemedii anlalmtr. Üstelik, 28 Eylül 2006’da iki ülke
arasndaki diplomatik ilikilerin kopmasna yol açan yeni bir olay yaanmtr.
Ondan fazla Gürcü vatandayla birlikte Rus gizli servisi GRU adna çalt
iddia edilen dört Rus subay Rusya adna casusluk yaptklar suçlamasyla Tiflis’te tutuklanmtr. Olaya tepki gösteren Rusya ertesi gün Tiflis büyükelçisi
Kovalenko’yu geri çarm ve büyükelçilii boaltmaya balamtr.53 Gürcistan’n Rusya’nn muhalefetine ramen NATO’ya katlmyla ilgili görümelerin
younlat bir dönemin ardndan gelen casusluk skandaln, Rusya’nn Gürcistan’a yönelik yaptrmlar izlemitir. Rusya, Gürcistan’a yönelik tüm ulam
ve iletiimi durdurmu, ayrca Rusya’daki Gürcü ekonomik faaliyetlerine yönelik basklar artmtr. Gürcistan’daki Rus üslerinin boaltlmas ilemi durdurulmu, ayrca Gürcistan’a kar bir BM kararnn alnmas için çaba gösterilmitir. Gürcü yetkililer Rusya’nn basks karsnda kararl bir duru sergileyerek restleme yolunu seçmitir. Bu tavrn sonuç getirdii söylenebilir. Rusya’nn BM nezdindeki çabalar ABD vetosuyla boa çkarlm, Ekim aynda ise
Rus lider Putin Gürcistan’daki üslerin tahliyesine devam emri vermitir. Ocak
2007’de Rusya Büyükelçisi Tiflis’e geri dönmütür. Rusya’nn geri adm atmasna gerekçe olarak; yaptrmlarn Gürcistan’n direncini krmadn, aksine
ülkenin Bat’ya daha hzl biçimde kaymasna neden olduu yönündeki izlenimi gösterilmektedir. Ayrca Rusya’nn Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olma isteinin ancak örgütün üyelerinden birisi olan Gürcistan’n onay ile gerçekleecek olmas, Rusya’y daha ileri gitmekten alkoyan bir mülahaza oluturmu
olabilir.
Tiflis yönetimi, “6 Austos 2007 akamnda Kuzey Osetya’da bulunan
Mozdok askeri hava üssünden kalkt tahmin edilen iki Rus sava uçann
hava sahas ihlali yaparak, Gürcü topraklarna 700 kiloluk bir bomba attn”
öne sürmü ve Rusya Federasyonu’nu saldrganlkla suçlamtr.54 Gürcistan,
Rus büyükelçisine bir protesto notas vermi, Ruslar ise suçlamay kesin bir
dille reddetmitir. Güney Osetya’nn Rus yanls hükümeti de Gürcistan’n
Rusya’ya kar bir komplo kurmak için kendi topraklarn kendisinin bombaladn iddia etmitir. Ancak baz uzmanlar, Gürcistan’n elindeki Su-25 uçaklarnn söz konusu operasyonu yapabilecek nitelikte olmadn ve saldrnn Rus
Su-24 uçaklar tarafndan yaplmasnn muhtemel olduu görüündedir. Gürcistan saldr sonrasnda BM Güvenlik Konseyi’ni konuyla ilgili acil toplantya
çarm ancak Konsey bu talebi reddetmitir. Olayn yaratt gerginlik henüz
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sürmekteyken 26 Austos’ta yeni bir hava sahas ihlali gündeme gelmitir.
Gürcistan’n iddiasna göre, Gürcü hava sahasn Abhazya’ya yakn bir noktadan ihlal eden birkaç Rus uçandan birisi Gürcü uçaksavarlar tarafndan düürülmütür. Rusya iddiay hayal ürünü olarak deerlendirirken, Rusya yanls
Abhazya Genelkurmay Bakan’nn bölgede bir uçan dütüünü dorulamas
ilginç bir noktadr.55
likilere son darbeyi indiren olay, 2008 Güney Osetya sava olmutur.
Gürcistan ordusunun 8 Austos 2008 günü Güney Osetya’da balatt operasyon ve bu operasyona Rusya’nn verdii tepki, Güney Osetya’y bir anda
uluslararas ilgi oda hâline getirmitir. Gürcistan’n, bamszln ilan eden
Güney Osetya Özerk Cumhuriyeti’ne kar "anayasal düzeni yeniden salama
operasyonu" ad altnda balatt askerî saldrya Rusya, Güney Osetya’nin
bakenti Tsinvali’de toplam 2 bin dolaynda Rus vatanda sivilin ve Rus bar
gücü askerinin yaamn kaybettiini öne sürerek, çok sert bir askerî karlk
vereceini ilan etti. Bu açklamay takip eden gün içinde de, Rusya Güney
Osetya’nn tamamnda askerî denetimi ele geçirerek Güney Osetya’daki vatandalarn ve bar gücü askerlerini korumakta kararl olduunu açklad. Rus
uçaklar Gürcistan' bombalamaya balad. Gürcü birlikler bakent
Tshinvali'nin çevresindeki 8 yerleim birimini kontrol altna aldlar, iki Rus
uçan düürdüler ve üç Rus askerini yaraladlar. Ruslar ise Gürcistan karakollarna ate açarak saldrlara cevap verdiler. Gürcistan'da seferberlik ilan edildi.
Modernizasyonunu Türkiye'nin yapm olduu, Gürcistan'n bakenti Tiflis'e 35
kilometre mesafedeki Marneuli havaalann Rus sava uçaklar bombalad. Rus
ordusu tanklarn Tshinvali'deki Gürcü bölgesine doru sürdü.56 Rus donanmasna ait sava gemileri Gürcistan'n Karadeniz kylarn ablukaya ald ve gemilere, Gürcistan'a "silah ve askeri donanm girmesini engelleme emri" verildi.57
Tiflis de 10 Austos 2008 tarihinde tek yanl olarak atekes ilan etti. Ancak, Rus taraf bu atekes önerisini kabul edebilmesi için “Gürcistan’a bal
silahl unsurlarn Güney Osetya’nn tamamn boaltmas ve Tiflis’in tek yanl
olarak bir daha Güney Osetya’ya kar askerî güç kullanmama taahhüdünde
bulunmas” koulunu ileri sürdü. Ksa sürede bölge Rusya tarafndan ele geçirildi. Neticede sivil kayplarn58 1500 ile 2000 arasnda olduu “Be gün sava”
olarak adlandrlan Rus-Gürcü sava, Rusya Devlet Bakan Dimitriy
Medvedev’in, 12 Austos 2008’de, Gürcistan’ bara zorlama operasyonunun
tamamland açklamasyla sona erdi. Gürcistan kaybeden taraf oldu. Güney
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Osetya bölgesinden Gürcü kuvvetleri çkarld ve Abhaz güçleri Kodori Vadisi’ni ele geçirdi. 16 Austos 2008 tarihinde atekes imzaland.59
Güney Osetya krizi olarak adlandrdmz Rusya ve Gürcistan arasnda
yaanan bu son sava, özellikle Rusya açsndan, beklenen ve istenen bir gelimeydi. Rusya Federasyonu’nu savaa zorlayan hem iç hem de d sebepler
zaman içerisinde olgunlanca, bir ksm yapay basklarn etkisi altnda, olay
kendiliinden ortaya çkm oldu.
26 Austos 2008'de Rusya Federasyonu Devlet Bakan Dimitri
Medvedev, 3 Eylül 2008'de Nikaragua'nn Sosyalist Devlet Bakan Daniel
Ortega Güney Osetya Cumhuriyeti ve Abhazya Cumhuriyeti'nin bamszln
tandn açklad.60
Savan ana maksad, Rusya’nn Güney Osetya’y kontrol altna almas,
Abhazya’daki konumunu güçlendirmesi ve Gürcülerin askeri potansiyeline ar
bir darbe indirmesiydi. Rusya bir anlamda hedefine eriti. Güney Osetya’nn
bamszln tanyarak Gürcistan’a bir ders verdi. Ancak Rusya’nn üstünlüünü kabul eden uzun vadeli iddial yorumda bulunmak için henüz erken.
Kafkaslar’da bar, halen pamuk ipliine bal ve her an bütün dengeler deiebilir.
Soruna nereden baktnz oldukça önemlidir. Rusya açsndan bakarsanz, Gürcistan Hitler olarak adlandrlan Saakashvili’nin soykrmndan kurtulmutur. Gürcistan açsndan bakarsanz Rusya Gürcistan’ ilhak etmek istemitir.
Rusya Devlet Bakan Medvedev, Rus televizyonlarndan ve radyolardan
canl yaynlanan açklamasnda, Gürcistan'n Zviad Gamsahurdiya döneminde,
bu cumhuriyetlerde "soykrm giriiminde bulunduunu" ve Mihail Saakashvili
yönetiminin de ayn yöntemi tercih ettiini ileri sürerek, "Her iki olayda da
Gürcü Osetleri soykrmdan Rusya kurtarmt" dedi.61
Medvedev, Rusya'nn Gürcistan'n toprak bütünlüüne saygl olduunu
ve bandan beri bu sorunun diplomatik yollarla çözülmesi taraftar olduunu
ama Gürcü yönetiminin son saldrsyla gündemin deitiini ve tek seçeneklerinin iddetten yana olduunu söyledi. Güney Osetya ve Abhazya'nn Rusya'ya
yapt bavurunun Rus parlamentosunun alt kanad Duma ve üst kanad Federasyon Konseyi'nde kabul edildiini hatrlatan Medvedev, "Bu konuda artk
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bizim de bir karar almamz gerekiyor. lgili bütün uluslararas hukuku göz önünde bulundurarak bu cumhuriyetlerin bamszlklarn tanyoruz" dedi.
Medvedev, "nsanlarn hayatn kurtarmann tek yönteminin bu olduunu düünerek dier devletlerin de bu konuda Rusya'y örnek alarak hareket etmesini istiyoruz"
diye açklamada bulundu. Öte yandan, Gürcistan, Rusya Devlet Bakan
Dimitri Medvedev'in Güney Osetya ve Abhazya'nn bamszln öngören
karar imzalamasn, topraklarnn ilhak olarak gördüünü bildirdi.
Gürcistan Dileri Bakan Yardmcs Giga Bokeria, Rusya'nn bu davran
ile Gürcistan'n topraklarn ilhak ettiini ifade etti. Bokeria, "Bu, Gürcistan'n
parças olan bölgelerin açk bir ekilde ilhakdr" dedi. Rusya Devlet Bakan Dmitri
Medvedev, Soçi'de toplanan Güvenlik Konseyi toplants sonras Güney
Osetya ve Abhazya'nn bamszln öngören tasary imzalad. Medvedev
toplant sonras yapt açklamada, dier ülkeleri de bu iki ülkeyi tanmaya
davet etti.62
Bat ile ilikilerin gerilmesine neden olacak imza öncesi, Almanya ansölyesi Angela Merkel ve ABD Bakan George W. Bush Medvedev'i tanma konusunda uyardlar. Rus yetkililer ise Tiflis'in binlerce Oset'in ölümüne neden olan
operasyonu gerçekletirmesinin ardndan bu iki bölgeyi kaybettiini, bunu
kabullenmenin gerektiini iaret ettiler.
Rusya'nn NATO daimi temsilcisi Dmitri Rogozin ise u an gelinen noktay
Birinci Dünya Sava'nn yaand yllara benzeterek “ilikilerde yeni dondurulmu
alanlarn olumas kaçnlmaz” dedi. Rus RBK gazetesine açklamada bulunan
Rogozin, "Var olan atmosfer bana 1914 ylnda Avrupa'da yaanan süreci hatrlatyor.
Bir terörist dünya güçlerini kar karya getirmiti" dedi ve Gürcistan Cumhurbakan Mihail Saakashvili'yi Avusturya-Macaristan veliahd Franz Ferdinand'
öldürerek Birinci Dünya Sava'n balatan Srp milliyetçisi Gavrilo Princip'e
benzetti.63
TÜRKYE’NN BÖLGE POLTKASI VE ETNK ÇATIMALAR
KARISINDA TUTUMU
Türkiye Kafkasya politikasnda Azerbaycan’a ve Dalk Karaba’a, Rusya “Yakn
Çevre” doktrinine odaklandndan, Gürcistan Abhazya ve Güney Osetya’daki
çatmalarla megul olduundan 1994 ylna kadar Türkiye-Gürcistan ilikilerinde önemli bir gelime olmamtr. Karaba çatmasndan sonra Türkiye’nin
Ermenistan ile ilikilerinin bozulmas sonucunda Türkiye’nin Azerbaycan ve
Orta Asya ile temas kurabilmesi için Gürcistan önemli bir ülke olmutur. Hazar
petrolünün Batya tanmasnda anahtar ülke olan Gürcistan’n stratejik önemi
Türkiye ile Gürcistan arasndaki ilikilerin gelimesine yol açmtr.
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Shevardnadze Rusya’y ayrlkç hareketleri desteklemekle suçlamasna ve
Gürcistan’n BDT’ye girmesini reddetmesine ramen, birçok vatanda gibi,
Gürcülerin sadece Abhazlara kar deil gerçekte Ruslara kar savatn ve
Gürcülerin böylesine güçlü bir rakip için kuvvetlerinin ve kaynaklarnn yeterli
olmadn ve de çözümün Moskova’dan geçtiini de biliyordu. Bundan dolay
Shevardnadze, Boris Yeltsin ile görüerek ülkesinin bölgesel bütünlüünü
korumaya çalt ve Gürcistan’n bamsz bir devlet olarak kalmasnn bir zorunluluu olarak Gürcistan’n BDT’ye dahil edilmesini kabul etti.64 Bununla
birlikte, Shevardnadze’nin Rusya’nn etkisini dengelemek için Gürcistan’n
Batnn desteine ihtiyaç olduu fikri, onun Bat eilimli politikalar izlemesine
sebep oldu ve bu ilikide Türkiye önemli bir balant noktas olarak ortaya
çkt.
Gürcistan’daki etnik çatmalar Türkiye’de de sorunlara yol açt ve özellikle Abhazlarn durumu birçok olaya sebep oldu. Abhazya’nn Gürcistan’n
bölgesel bütünlüü içinde yer aldn Türkiye her frsatta resmi olarak bildirse
de, Türkiye’de yerleik yaklak 300.000 Abhaz65 Türkiye devlet politikasndan
farkl hareket etmeye çaltlar ve zaman zaman bunu iki ülke arasnda kalm
gizli bir probleme dönütürdüler. Farkl kurumlarn davetlisi olarak Türkiye’yi
birçok defa ziyaret eden Abhazya Bakan Vladislav Ardzinba hiçbir ziyareti
için devlet görevlilerinden resmi bir davet almamtr. Buna ramen Türkiye’de
bulunan Abhaz diasporasnn finansal yardmlaryla Sukhumi’de bir cami ve üç
eitim enstitüsü yaplmtr.66 Gürcistan’n Türkiye için olan stratejik önemi ile
Abhaz kökenli vatandalarnn istekleri arasnda kalan Türkiye, 1996’ya kadar
açk bir politika sergileyememi, fakat 1990’larn ikinci yarsndan sonra Gürcistan ile Türkiye arasndaki ilikiler geliince daha aktif ve kararl bir politika
takip edebilmitir. Abhaz kökenli bir grup Türk vatanda ve Tiflis yönetimi ile
iyi ilikilere sahip Türkiye taraflar arasnda arabuluculuk yapabilecek önemli bir
devlettir. Bu balamda Türkiye’nin ev sahiplii yapt 7-9 Haziran 1999’da
stanbul’da her iki tarafn bir araya getirildii toplant ve Türkiye’nin bölgesel
problemlere barç çözümleri desteklemesi, Türkiye’nin oynad aktif tutum
için çok önemlidir.67 Toplantdan bir hafta önce Kafkas-Abhaz Dayanma
Dernei’nin tüm üyelerinin Dileri Bakanl’na davet edilmesi hükümetin
Abhaz kökenli vatandalarna deer verdiini göstermesi yönünden kayda
deerdir.68 BM Cenevre süreciyle ilgili yaplan toplantda, taraflar karlkl ekonomik aktiviteleri ve yardm gelitirmek ve snrlarda terör hareketlerini
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önlemek için komisyonlarn kurulmasna karar verdi. Eylül 2003’te dönemin
Türkiye Dileri Bakan Abdullah Gül’ün Tiflis ziyaretinde, Gürcistan Devlet
Bakan Malkhaz Kakabadze’nin “Türkiye BM Genel Sekreterlik Dostlar Grubu’na
katlmaldr”69 eklindeki ifadesine, Türkiye’nin Ocak 2004’te, “Bu öneriye Türkiye
Abhaz sorununa barç yollarla ve Gürcistan’n bölgesel bütünlüü içinde çözüm aramaktadr” eklinde Türkiye’nin Gürcistan Büyükelçisine cevap vermesiyle öncesinde tkanma noktasna gelen giriimler yeniden canlanm oldu.70
Gürcistan-Rusya arasndaki gerilim arttkça, bunu dengeleyici unsur olarak Gürcistan-Türkiye arasndaki ilikiler younlat. Gerçekte 1997-1998 dönemi Gürcistan-Türkiye ilikilerinin kuvvetlendii ve Gürcistan’n Bakü-TiflisCeyhan (BTC) boru hatt projesini desteklemeye balad bir dönemdir.
1990’larn ikinci yarsnda balayan bu uzlama, “stratejik ortaklk” seviyesine
ilerlemitir. “Gül Devrimi”71 nden sonra Gürcistan’n Türkiye’ye yönelik politikalarnda bir deiiklik yaanmamtr ve Shevardnadze’den daha da Bat yanls olan yeni Devlet Bakan Saakashvili, BTC boru hattn onaylam ve iler
durumda olmasn temin etmitir.
Gürcistan’n güvenliini ve enerji nakil hatlarnn tam ilevsel olmasn olumsuz etkileyecek birçok problem vardr. Rusya’nn destekledii Abhazya ve
Güney Osetya bölgelerinin boru hatlar güzergahna çok yakn olmas bu problemlerin banda gelmektedir. Hükümet bana geçen Saakashvili Gürcistan’da
hakimiyeti kontrol altna aldktan sonra ilk olarak Acaristan sorununu çözmek
için bölgeyi ziyaret etmek istedi. Fakat Rusya'yla yakn ilikide olan Acaristan
Otonom Bölgesi lideri Aslan Abashidze’nin yeni yönetimi tanmad eklindeki seçim sonras bildirisi ile Cholohi gümrüünden geçiine izin verilmedi. Bu
çerçevede bölgede uzun süren ve sava eiine kadar gelen kriz yaand.72
Bölgeye ekonomik ambargo uygulanmas eklindeki Saakashvili’nin yant
ile kriz trmand. 18 Mart 2004’te ABD ve Rusya’nn araya girmesi ile ancak
geçici olarak çözülebildi. Türkiye sorunun barçl yollarla çözümünü desteklemekle birlikte, askeri müdahale durumunda Kars Antlamas’na dayanabileceini de belirtti.73 Yaplan diplomatik görümeler sonucunda gerekli destei
bulamayan Aslan Abaidze 5 Mays 2004’te (önceki Dileri Bakan ve dönemin Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Igor Ivanov’a sözde
elik etmek üzere Batum’dan Moskova’ya) ülkeyi terk etmek zorunda kald.
Böylece Aslan Abashidze ve Saakashvili arasndaki kriz sona ermi oldu. Aslan
Abashidze’nin 2004'te devrilmesinden sonra Acara Özerk Cumhuriyeti’nin
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statüsü Gürcistan anayasasnda yaplan deiikliklerle kstland. 6 Mays
2004’te Gürcistan Parlamentosu’nun yetkisiyle Acaristan’daki bölgesel hükümeti feshetti. Acaristan’daki çatmann çözümlenmesi ile cesaretlenen Cumhurbakan Abhazya ve Güney Osetya’nn Gürcistan ile birlemesini salayacan duyurdu. Bununla birlikte Güney Osetya problemine hzla hareket eden
Saakashvili Rusya’nn sert reaksiyonuyla karlat ve geri adm atmak zorunda
kald.74 Shevardnadze’nin de daha önce deindii gibi problemin Gürcistan ile
Güney Osetya arasnda deil Gürcistan ile Rusya arasnda olduunu kabul etti.
BM’in Güney Osetya probleminde rol almayaca bildirisi; Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluu (ECSC)’nin ilgili taraflar sadece yumuatma politikasyla snrlamas ve ABD’nin Rusya’nn karsna çkmama politikas üzerine Saakashvili
geri adm atmak zorunda kald. Güney Osetya da baarsz olunca Cumhurbakan Rusya’nn rehberliinde Abhazya sorununun görümelerine bavurmak zorunda kald. Saakashvili Abhazya’da bar korumakla görevli ve balca
Ruslardan oluan kuvvetlere batl ve özellikle Amerikal kuvvetlerin katlmn
salamak için çalt. Dier taraftan ABD Gürcistan’a problemlerin çözümü için
Rusya ile görümelerini tavsiye etti ve Abhazya çatmalarnn çözümünde
daha fazla taahhütte bulunmak istemediini gösterdi. Gürcistan etnik sorunlaryla yüzyüze gelindiinde Türkiye’nin tutumu ABD’nin tutumundan farkl deildi. Acaristan çatmas srasnda Türkiye Dileri Bakanl sadece “Gürcistan bölgesel bütünlüüne destek” mesaj yaynlarken75, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Ünal Çeviköz çalt bakanln bildirisinin ilerisine giderek 1921
Kars Antlamasna atfen “Gürcistan’n bir parças olan Acaristan otonom bölgesine
Türkiye’nin asker gönderme hakk vardr”76 bildirisinde bulunmutu.77 Bu meselenin
Rus medyasnda detayl tartlmas ve bu durumun Gürcistan’daki gelimelerle T.C. Dileri Bakanl’nn ilgili olduunun ilikilendirilmesinden sonra dönemin Dileri Bakan Abdullah Gül, Türkiye’nin bu sorunu Kars Antlamas’yla ilikilendirmediini bildirdi. Tiflis ile yaanan gerilim srasnda Abashidze
Türkiye’nin “garantör devlet” olarak bölgesel gelimelere müdahale etmesi
gerektii talebinde bulundu.78 Dier taraftan Ankara Aslan Abashidze ve
Saakashvili ile olan ilikilerine ramen Moskova’nn yapt gibi aktif görümeci rolünü üstlenmedi ve arka planda kalmay tercih etti. Öncesinde 2000 ylnda Batum ve Acaristan arasndaki kriz süresinde Cumhurbakan Demirel Hikmet Çetin’i özel elçi olarak görevlendirmiti. 2004’te kriz bitiminin hemen
sonrasnda önceki Dileri Bakan Yaar Yak ve önceki Devlet Bakan
Refaaddin ahin 19-21 Mart 2004’te Tiflis ve Batum’a seyahat ettiler ve prob-
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lemin çözümünden duyduklar mutluluu ifade ettiler.79 Aslan Abashidze’ye
ramen Türkiye’nin müdahil olmaktan çekinmesi, problemi Gürcistan’n yerel
problemi olarak görmesi, Gürcistan Cumhurbakan Mikhail Saakashvili tarafndan “Gürcistan’n bölgesel bütünlüünün sürdürülmesi için çok yapc”
olarak deerlendirilmitir. Buna ilave olarak Saakashvili Rusya hükümetinden
ziyade Duma’nn içindeki baz tutucu unsurlarn Acaristan’daki krize müdahale
etmek için bir bahane aradklarn bu unsurlarn kendi hareketlerini meru
göstermek için Türkiye’nin müdahale etmesini arzuladklarn ve de Türkiye’nin
krize uzak durmasnn akllca bir yaklam olduunu iddia etti.80
Gürcistan’daki etnik çatmalarn Rusya, Türkiye ve Gürcistan açsndan
farkl sonuçlar vardr. Rusya Türkiye için son derece yararl BTC projesini baltalamak, baka bir deyile Azeri petrolünün Batya Gürcistan yoluyla ulamasn engellemek amacyla Kafkaslardaki istikrarszl devam ettirmek için Gürcistan’daki etnik çatmalar desteklemektedir. Gürcistan’daki politik kaos ve
etnik çatmalar bir taraftan Gürcistan’ Avrasya petrolü için daha az çekici bir
güzergah haline getirirken, dier taraftan bölgede yaanan istikrarszlk Gürcistan’ Rusya’ya yakn olmaya zorlamaktadr. Nitekim Rusya ekonomik, sosyal ve
siyasi olarak örtülü müdahalelerle destekledii Gürcistan’da askeri ve politik
varln kuvvetlendirmek için önce Gürcistan’n ilk Devlet Bakan olan
Gamsahurdia hükümetini devirerek rakibi Shevardnadze yönetimini baa getirmitir. Ancak Shevardnadze yönetiminin ulusalc eilimler göstermeye balamas ile bu defa Güney Osetya Abhazya ve Acaristan’daki problemler
provoke edilerek Gürcistan 1993 yl sonunda BDT'ye girmeyi kabul etmek
zorunda kalm ve Rusya ile bir askeri ibirlii anlamas imzalamtr. Böylece
Rusya, Gürcistan ile imzalad anlama ile SSCB dönemine ait Türkiye snrndaki askeri varln tekrar elde etmitir.81 Gürcistan’da ikinci perde ise son
gelimelerle oynanmaya balam. Rusya’nn Ermenistan ve Gürcistan'daki
kazançlar, Azerbaycan'a basklarn artrmasn kolaylatrmtr.
Gürcistan’daki bu durum, uluslararas kamuoyunu olduu kadar Türkiye’yi
de ilgilendirmektedir. Özellikle Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattnn yaplmasnn
ardndan Türkiye-Gürcistan ilikilerinin oldukça iyi seyrettii gözlenmitir.
Batum’daki uluslararas havaliman Mays aynda iki ülke arasnda ortak kullanma açlm ve Türkiye’den iç hat statüsünde uçu yaplabilecek ilk yabanc
havaliman haline gelmitir. Öte yandan, Türkiye-Rusya ilikileri de 2000’li
yllarda büyük gelime göstermitir. Enerji alanndaki ibirlii bata olmak
üzere ekonomik ilikiler oldukça ileri düzeydedir. Üstelik ABD’nin Ortadou
politikasnn bata Kuzey Irak olmak üzere çeitli alanlarda Türkiye için sorun-
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lar yaratt bir dönemde, bir partner olarak Rusya’nn deeri artmtr. Rusya
ile ilikilerini bozmak istemeyen Türkiye, Gürcistan’n kendisinden bekledii
destei Rusya karsnda göstermemitir. Bu balamda, Amerikan desteiyle
gerçekleen “renkli devrimlerin” samimiyetine duyulan kukudan, Gürcü hükümetinin de nasibini alm olduu söylenebilir. Gürcistan’n, ABD’nin bölgedeki çkarlarnn bir temsilcisi olarak görüldüü ölçüde bu kukuya maruz kalaca anlalmaktadr.
Türkiye Gürcistan’n toprak bütünlüünü savunmaktadr. Enerji ve ulam
projelerinde önemli konumda bulunan Gürcistan ile Türkiye arasnda yakn
askeri ve politik ilikiler de bulunmaktadr. Dier taraftan iki bölgesel güç olan
Türkiye ve Rusya arasndaki ekonomik ilikilerin önemi de açktr. Kafkasya’daki son krizde Rusya’da Türkiye ile Gürcistan arasndaki askeri ilikileri
sorgulayan yorumlar yaplmtr. Türkiye bölgesel bir güç olarak hangi ülke ile
askeri ilikiler kuracan baka bir ülkeye danma durumunda deildir. Ayrca
Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilikileri karlkl egemenlik ve toprak bütünlüüne sayg çerçevesi içerisinde yürütülmektedir. Sorun Rusya’nn Kafkasya’ya
bakndan kaynaklanmaktadr. Bir bölgesel güç olarak Türkiye’nin bölgesel
sorunlarda inisiyatif almas Rusya’y Kafkasya politikasn gözden geçirmeye
itebilir. Türkiye Gürcistan ile ilgili sorunlarda kriz çkmadan önce taraflar bir
araya getirebilecek konumdayd. Türkiye bu hamleyi Rusya’ya ramen yapmalyd. Mevcut krizde ortaya konan Kafkasya ittifak önerisi ileriye dönük olarak
görümelerde detaylandrlabilir. Böyle bir ittifakta Türkiye ile birlikte bir bölgesel güç olan Rusya’da yer alacaktr. Ancak iddet politikasyla sonuç alnamayacann Rusya’ya açk bir ekilde gösterilmesi gerekir. Rusya’nn Gürcistan’ bombalamas ve igalde tereddüt etmemesi Gürcistan’n ve Azerbaycan’n Rusya karsnda askeri bir ittifak içerisinde güçlendirilmesi gereini
ortaya çkarmtr. NATO üyelii bu açdan önemlidir. Türkiye buna destek
vermelidir. Karadeniz’de de Rusya’nn istedii zaman dier bir Karadeniz ülkesinin limanlarn ablukaya alamayaca bir yaplanmaya gidilmelidir. Türkiye
enerji alannda da Rusya’ya olan bamlln azaltc politikalara hz vermelidir. Enerjiyi silah olarak kullanan anti-demokratik bir Rusya’ya bamllk sorunlara neden olabilir. Ayrca mevcut krizde Gürcistan topraklarnda kontrol
noktas oluturan Rusya askerlerinin ve/veya onlarn desteiyle hareket edenlerin yoldan geçen Türk TIR oförlerinin parasn ve mallarn gaspa yöneldii
haberleri de Türkiye tarafndan dikkatle incelenmeli ve sorumlularn cezalandrlmas ve zarar urayanlarn zararlarnn tazmini Rusya’dan talep edilmelidir.82
Bölgedeki gelimeler Türkiye için çok önemlidir. Yüzyllardan sonra Kafkaslar’da Rusya ile snrlar arasnda Gürcistan’ bulan Türkiye, bu yeni müttefikine dört elle sarld. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt, ahdeniz gaz boru
hatt, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hatt, Kafkaslar’da yeni ibirlii imkânlar açan
projeler olarak öne çkt. Bu projeler Rusya’y çok memnun etmiyordu. Ama


82

Kamer Kasm, “Gürcistan’da Neler Oluyor?”, http://www.turkishweekly.net/turkce/yorum.php?id=647

22



Gürcistan’da Etnik Çatmalar

Rus doalgazna bal ve iyi bir müteri olan Türkiye, yine de Moskova ile bir
dengeyi koruyabiliyordu. Saakashvili hükümetinin abartl hamlesi, bu dengeleri de, Azerbaycan ve Türkiye’nin Gürcistan’la giritii ibirlii ortamn da
tehlikeye att. Gerçi Rusya’nn Gürcistan’n Poti’deki petrol tesislerini vururken
Türkiye ve Azerbaycan’la petrol ve gaz hatlarna zarar vermemesi, bu konuda
gösterdii özenin iareti olarak da görülebilir ama iler bu noktadan sonra
Ankara için daha zor olacaktr. Türkiye’nin bölgedeki enerji-siyaset-güvenlik
denklemini, k ve gaz krizlerine yakalanmadan bu gelimelere göre yeniden
kurmas gerekmektedir.83
SONUÇ
Tiflis ve Moskova arasnda artan gerginliin kökleri 1990'l yllarn balarnda
Gürcü çounluun biran önce Moskova'dan ayrlp bamszlk kazanmak için
örgütlenmeleriyle balayan gelimelere kadar gitmektedir. Sovyetler Birlii'nin
dalmadan önceki son yllarnda komünizm kart milliyetçi Gürcü muhalefet,
Gürcistan'daki komünist gücün kurumsal temellerini sarsmak için grevleri ve
dier sivil bakaldr hareketlerini kullandlar. Bu olaylar, Cumhuriyetin Sovyetler Birlii'nden bamszln kazanmasnda önemli bir rol oynamtr. Ancak
bu bamszlk mücadelesi stratejisindeki farkllklar Sovyetsonras dönemde
Gürcistan halknn bölünmesine yol açt. Radikal Gürcüler, iç siyasette Sovyet
döneminin Gürcü yönetici çevreleriyle ve d siyasette de Moskova ile her
türlü uzlamaya karsydlar. Ilml Gürcüler ise, bu eski güç odaklarna kars
daha dikkatli ve lml bir yaklam izlemeyi tercih ediyorlard.
Gürcistan yönetimi en bandan beri bölgesel bütünlüüne bir tehdit olarak alglad etnik çatmalar, Gürcistan’ kendi etnik çemberi içine almak
isteyen Rusya tarafndan yönlendirildiini iddia etmektedir. Rusya’nn imdiye
kadar bölgeye yönelik politikas da bu iddiay destekler gibi görünmektedir.
Açkça Rusya’nn bu çatmalara olan ilgisi bölgedeki çatmalarn yerlemesini hedeflemekten ziyade krizi derinletirerek kendi çkarlarn kollamay ve
statükosunun devamn hedeflemektedir. Bir anlamda Gürcistan da tpk Azerbaycan gibi bamszlndan itibaren Rusya’nn politikalarnn hedefi olmutur. Gürcistan’ kendi eksenine almak isteyen ve bu ülkede asker konulandrmay amaçlayan Rusya Gürcistan’daki ayrlkç hareketleri desteklemi ve
sonuçta bu amacna ulamtr. Çatmalarn kayna olarak Rusya’nn alglanmas çözüme yönelik olarak iki yaklam ortaya çkarr: Bunlardan birincisi,
1994 sonras Shevardnadze’nin yapmaya zorland gibi ihtiyaçlar karlamak
için Rusya’ya dönmek ve ikincisi özellikle 1997 sonrasnda Rusya’y dengelemek üzere alternatif güç kaynaklarn aramak. Ancak Rusya’nn kazanc kalc
olmam “Gül Devrimi” ne giden süreçte ve yönetimin deimesinden sonra
Gürcistan hzla Bat eksenine yönelmi ve NATO üyeliini talep eden bir ülke
konumuna gelmitir. Saakashvili’nin Devlet Bakanlndan itibaren gerilen
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Rusya-Gürcistan ilikilerinde zaman zaman sorunlar ortaya çkmtr. Örnein,
2006 ylnda Gürcistan’da 4 Rus subay casuslukla suçlanm ve ortaya çkan
gerginlie Rusya ekonomik snrlamalar uygulamak hatta Rusya’da çalan baz
Gürcüleri snr d etmekle cevap vermitir. 30 Ekim 2007 tarihinde de Rus
askerlerinin Ganmukhuri’ye girip Gürcistan güvenlik güçlerine saldrd haberi
üzerine iki ülke arasnda gerginlik yaanmtr. Gürcistan Devlet Bakan
Saakashvili de olay yerine gitmi ve Rus kuvvetleri komutan General
Chaban’n Gürcistan’da istenmediini ve birkaç gün içerisinde ayrlmas gerektiini ifade etmitir. Bu gerilimlerin dorua ve bir silahl çatmaya varmas ise
Gürcistan’n Güney Osetya’da kontrolü salamak için balatt operasyonla
birlikte olmutur.
Rusya’nn müdahalesi ile Gürcistan kuvvetleri Güney Osetya’dan çkarlmtr. Ayrca Kodori Vadisinde de Gürcistan’a kar ikinci bir cephe açld.
Fransa Cumhurbakan Sarkozy’nin temaslar sonucunda taraflarn atekes
için 6 maddelik bir ilkeler deklarasyon üzerinde anlatklar ilan edilmitir.
iddete son verilmesi, tüm askeri operasyonlarn durmas, karlkl olarak
insani yardmlara izin verilmesi, Gürcistan kuvvetlerinin çatmalar öncesi
mevzilerine dönmeleri, Rusya kuvvetlerinin önceki pozisyonlarna dönmesi ve
Güney Osetya ile Abhazya’nn gelecekteki statüsü üzerine uluslararas görümelerin yaplmasn içeren anlamann çatmalar sona erdirmesi beklenirken
13 Austos 2008 itibaryla bu beklenti gerçeklememitir. Rusya kuvvetlerinin
Gori’den Tiflis’e uzanan yolda ilerledii haberleri Rusya’nn amacnn
Saakashvili’nin devrilmesi mi? olduu tartmalarn artrmtr. Gürcülerin
Gori’yi boaltmas, ehrin Rusya ve onlarn destekledii kuvvetler tarafndan
yamaland haberleri ve ileride Rusya için ciddi sorun oluturacak görüntülerin ortaya çkmas Kafkasya’da gerilimlerin devam edeceinin iaretidir. Rusya
Gürcistan’n bir daha Güney Osetya ve Abhazya’ya girmesini istememekte ve
bu dorultuda bir deklarasyonun Gürcistan tarafndan imzalanmasn talep
etmektedir. Böyle bir deklarasyonu Saakashvili’nin imzalamas iktidarn ve
prestijini sona erdirebilir. Rusya aslnda iki ekilde Saakashvili yönetimini devirebilir. Bir yöntem Rus kuvvetlerinin Tiflis’e girmesi ve dier yöntem ise
Saakashvili’nin Rusya’nn istedii tarzda bir deklarasyonu imzalamasdr. Rusya’nn Gürcistan topraklarn igali sürdürmesi ve Rus kuvvetlerin Tiflis’e girmesi Rusya’y uluslararas alanda zor durumda brakacaktr. Krizin geldii noktada da Rusya’ya yönelik ciddi eletiriler ve Bat ile ilikilerinde telafisi zor
zararlar meydana gelmitir. Poti Liman’nn Rusya tarafndan bombalanmas ve
Gori’deki yamalamalardan Rusya sorumludur. Kafkasya topraklarna girmesinden itibaren Kafkasya’daki halklar birbirlerine kar kkrtarak avantaj salamaya çalan Rusya’nn Souk Sava dönemi sonrasnda da ayn politikay
sürdürdüü görülmektedir. Sovyetler Birlii’nin dalmasndan sonra bamszln kazanan bölge ülkelerinin bu durumunu kabulde zorlanan Rusya bu ülkelere istedii zaman müdahale edebileceini ve hatta igal edebileceini düünmektedir. Gürcistan ve Azerbaycan gibi sorunlu da olsa demokratiklemede mesafe almaya çalan ve bamsz olan ülkelere yönelik Rusya’nn izledii
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politika bu ülkeleri Batyla yaknlamaya ittii gibi Rusya’nn da Batyla olan
ilikilerini bozmaktadr. Aslnda Kosova’nn bamszln kazanmasndan
sonra gerilen ilikiler Kafkasya’daki krizle birlikte yeni bir boyuta tanmaktadr. ABD Rusya’nn snrlar atn belirtmi ve Gürcistan’a insani yardm ve
askeri malzeme gönderileceini açklamtr. Bu arada NATO’dan da Gürcistan’n üyeliine ilikin sürecin devam ettii ifade edilmitir. NATO’nun Bükre
Zirvesi’nde Gürcistan’n NATO Üyelik Eylem Plan içerisine alnmamasnn
Rusya’y Gürcistan’a saldrmak konusunda cesaretlendirdii yorumlar da yaplmtr. Gürcistan’da Rusya’nn yapt tahribattan sonra bu ülkede Rusya’ya
daha yakn bir politikay savunanlarn da ii zorlaacaktr. Mevcut anti-Rus
atmosferin Gürcistan’da daha da derinleecei söylenebilir. Gürcistan politik
ve ekonomik istikrar ve güvenlii için Batyla bütünlemeyi istemektedir. Rusya
ise Batnn bu bölgeye ilgisini dardan müdahale olarak deerlendirmekte
hatta Gürcistan’dan bahsederken ABD’nin Gürcistan projesi gibi Gürcistan’
bir ülke gibi görmediini ima eden açklamalarda bulunmaktadr. Rusya’nn
Sovyetler Birlii’nin dalmasndan sonra yeni snrlar tanmakta ve kabullenmekte zorlanan politikas Kafkasya’da istikrar olumsuz etkilemektedir. Rusya
kuvvetlerinin 14 Austos 2008’de Gori’den çekilmeye balad ve ehre Gürcistan kuvvetlerinin geri dönmekte olduu haberleriyle durum sakinlemeye
balasa da Rusya ile Gürcistan arasnda yeni gerginliklerin çkmas olasdr.
ABD-Rusya ilikileri de bu krizden olumsuz etkilenmitir. ABD’nin yetkili azdan Rusya’nn Gürcistan’a müdahalesini Souk Sava döneminde Çekoslovakya’nn igaline benzetmesi krizin vard noktay göstermektedir.
Bugüne kadar olan Rusya politikas Gürcistan üzerine Amerika’nn etkisini
daha da kuvvetlendirmitir. Eer bu eilim devam ederse, Gürcistan üzerine
Amerika’nn etkisinin artmasn engelleyemeyen, dolayl olarak Rusya kart
duygularn ortaya çkmasn salayan ve Gürcistan üzerinde etki oluturamayan Rusya’nn ayrlkçlara verdii destek manasz olacaktr. Bu durum Rusya’y
geleneksel politikalarn deitirmeye zorlamaktadr.
Özellikle Vladimir Putin'in Rusya Devlet Bakanlna yükselmesinden
sonra Moskova ve Tiflis arasnda gerginliin artmas gerek Rusya, gerekse
Gürcistan için kark sonuçlar dourmutur. Her iki taraf da sorunlarn birbirinden tamamen farkl bak açlaryla görmütür. Moskova enerji, askeri üsler,
vize rejimi ve uluslararas terörizm konularndaki kendi pozisyonunu Gürcistan'a açkça dikte ettirmeye çalmaktadr. Ancak, bu politikalar Tiflis'in Rusya
yanls deil de, Bat yanls bir d politika yönelii izlemesine yol açmaktadr.
Bu nedenle, bölgede istikrar arttrc politikalar gelitirilirken Moskova'nn
Gürcistan ve dier komsularnn kayglarn da dikkate almas gerekir. Mevcut
sarlar diyalou yerine, karlkl anlay kültürünün benimsenmesi, yakn gelecekte Moskova’nn Tiflis ile ilikilerini güçlendirebilmek için tek çkar yol gibi
görünmektedir.
u anda olduu ve gelecekte olaca gibi Gürcistan’daki etnik çatmalarn çözümünde arabulucu olarak üçüncü bir tarafa ihtiyaç vardr. Batl devletlerin, uluslararas organizasyonlarn ve BM’lerin bölgede bar için çabalar
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devam etmektedir. Shevardnadze’nin 2003’te devrilmesi ve Acaristan’n Gürcistan’a katlmas bölgede Rusya’nn gücünün azaldna iaret etse de ve
hatta 11 Eylül’den sonra ABD’nin bölgeye müdahil olmasndan sonra bölgede
Rusya’nn aktivitesinin azaldna dair görüler olsa da, Rusya hala inkar
edilemez bir ekilde bölgede güçlü bir aktördür. Abhazya seçimlerinde Rusya’nn etkisi ve Güney Osetya’nn Rusya’ya bamll düünüldüünde Abhaz
ve Güney Osetya sorunu “Rusya faktörü” olmadan çözümlenemez.
Gürcistan, Türkiye açsndan birinci derecede stratejik öneme sahip bir
ülkedir. Gürcistan hem BTC ve BTE boru hatlarnn içinden geçmesi ve hem de
Kars-Tiflis demiryolu balants ile Türkiye’nin Orta Asya ve daha ötesinde
Çin’e uzanmn kolaylatracak ülke konumundadr. Ayrca Türkiye’nin bu
ülkede ciddi ekonomik ve siyasi yatrmlar vardr. Gürcistan, Türkiye için çok
önemli bir baka ülkenin (Azerbaycan’n) dorudan Rus basksna maruz kalmasnn önündeki son engeldir. Üstelik Tiflis-Bakü hatt Türkiye’nin Souk
Sava sonrasnda Kafkaslarda kurabildii önemli ve korunmas gereken bir
etkinlik hattna iaret etmektedir. Tüm bunlarn ötesinde çok sayda Gürcü ve
Kafkas kökenli Türk vatandann varl, Türkiye’nin bu ülkede olan bitenlere
bigane kalamayacan göstermektedir. Yine de Türkiye son yllarda genel olarak Kafkasya’da ve özel olarak Gürcistan’da çok sessiz ve tepkisiz kalmtr.
Gürcistan örneinde hemen herkes (Gürcüler, Abhazlar, Osetler, Batl diplomatlar, uluslararas sivil toplum örgütleri ve hatta zaman zaman liberal eilimli
Ruslar) Türkiye’nin neden bu ülkenin sorunlarna daha etkin bir ekilde
müdahil olmad sormaktadrlar. Bölgeden uzakta yer alan çeitli ülkeler resmi ya da gayri-resmi pek çok giriimle Gürcülerle Abhaz ve Osetleri biraraya
getirmeye çalrken, yan banda kendisi için bu derecede önemli olan ve
toprak bütünlüünü resmi politikas olarak ilan etmi bir ülkeye kar Türkiye’nin bu kadar uzak kalmas anlalr deil.84
Gürcistan’daki çatmalardan sonra ortaya çkan tabloda olas senaryolar
üzerine u yorumlar yaplabilir: Gürcistan’n hem Abhazya ve hem de Güney
Osetya’da bu aamadan sonra kontrolü salamas zor görülmektedir. Gelinen
noktada özellikle bamszlnn ilanndan hemen sonra izledii politika ile
Gürcistan’n da sorumluluu bulunmaktadr. Gürcistan toprak bütünlüünü
salamaya çalrken entegre edici politikalar izlememitir. Abhazya ve Güney
Osetya sorunlarn bir ekilde çözmü bir Gürcistan’n NATO üyelii daha kolay gerçekleecektir. Gürcistan belki Abhazya ve Güney Osetya’y birlikte pazarlk masasna getirerek bu toprak parçalarndan birinin kontrolü üzerinde
durabilir. Rusya stratejik konumundan dolay Abhazya’y Gürcistan’a brakmamakta srarc olacaktr. Gürcistan’dan geçen enerji ve ulam projelerine
odaklanlmas Rusya’nn son operasyonundan sonra daha da önem kazanmtr. Türkiye’nin ve dier Batl ülkelerin bu noktaya odaklanmalar hem Türkiye
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hem de Avrupa’nn Rusya’ya olan doal gaz’daki bamllnn azaltlmas
açsndan önemlidir.
Dönemin Cumhurbakan Sezer’in sözlerinde “kuvvetlendirilmi ortaklk”
olarak ifade bulan seviyeye ulam Türkiye ile Rusya arasndaki ilikiler, bölgeye istikrar ve etnik problemlerin çözümünü getirmek için kullanlmaldr. Bu
balamda daha aktif bir politika takip etmek Türkiye’nin üstlenecei rol olmaldr. Bölgede istikrarn salanmas, BTC projesinin balamasnn ardndan
özellikle boru hatlarnn güvenliinin salanmas için önemlidir. Türkiye Babakan Erdoan, Austos 2004’te Tiflis’i ziyareti srasnda, daha önce Gürcistan’n iç meselesi olarak görülen Abhazya ve Güney Osetya problemlerinin
çözümünde yardmc olmak için Türkiye’nin üzerine düen görevi yapacana
dikkati çekti ve “Abhazya’da yaayan 70.000 Abhaz var iken Türkiye’de 300.000
Abhaz var. Bu durum problemin çözümünde bir köprü olarak kullanlabilir. Problemler
savala deil görüme masasnda çözülmelidir. Problemlerin diplomatik çözümleri için
Türkiye bir rol oynayabilir” dedi.
Sonuç olarak bugüne kadar olan Rus politikalar geri tepmitir. Eer Rusya tüm bölgeyi kaybetmek istemiyorsa, geleneksel yaklamlarnda deiiklik
yapmaldr. Rusya için bu durum daha uygun olacaktr. Bunun ötesinde Batya
ve ABD’ye yönelen dier bölgesel devletlerin politikalarna etki yapabilmek
için Rusya bu deiiklii yapmaldr. Bu noktada Gürcistan’da yaanan henüz
çözülememi etnik çatmalar çözmek amacyla Türkiye ve Rusya arasndaki
ibirlii arttrlmaldr. Gürcistan’da olabilecek bir çatma Türkiye’nin siyasi,
ekonomik planlarn da olumsuz etkileyeceinden Türkiye de bölgeye gereken
ilgiyi göstermelidir.

Abstract
This article is to focus on the problems of Abkhazia and South Ossetia in Georgia,
one of the three Southern Caucasian countries, pointing to the historical background and
development of the problem and trying to explain the lack of progress towards the resolution
of the conflicts. In this context, the relations of two regional powers, Turkey and Russia, with
Georgia are to be evaluated and their policies towards ethnic conflicts in the region will be
analyzed.
Key Words: Georgia, Abkhazia, South Ossetia, Turkey, Russia.
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