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Donmuş Olarak Görülen Bir Çatışma Neden Isıtılmaya Başlandı? : Azerbaycan-
Ermenistan Çatışması 
Doç. Dr. Fahri Erenel-İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi 
 
75 nci yılını kutladığımız Birleşmiş Milletler (BM)’in ve onun en üst Kurumu 

olan Güvenlik Konseyi kararlarının hiçbir anlam ifade etmediğini ve asla 

uygulanmadığını son Azerbaycan-Ermenistan çatışması ile bir kez daha 

görüyoruz. 

 

Türkiye dahil birçok ülkenin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi için çaba 

gösterdiği Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden biri olan Rusya’nın Devlet 

Başkanı Putin, Birleşmiş Milletler 75 nci Genel Kurul’un da yaptığı konuşmada 

“Birleşmiş Milletler'in değişen dünyaya adapte olması gerektiğini, ancak BM 

Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin sahip olduğu veto hakkının çalıştığını ve 

gerekli olduğunu belirterek bu hakkın dünyadaki gerçek askeri-siyasi dengeyi 

yansıttığını” vurgulamıştır. 

 

Putin, bugüne kadar Rusya’nın da altına imza attığı ve özellikle İsrail ve 

Ermenistan’ın işgal ettikleri bölgelerden çıkmalarını içeren kararların hiçbirine 

uyulmadığının farkında olmasına rağmen bu konuyu üstüne basarak gündeme 

getirmesi 2 nci dünya savaşı sonrasında elde ettiği avantajı kaybetmemek çabası 

olarak algılanabilir. Diğer taraftan ABD Başkanı’nın genel kurulda konuşma 

yapmaması da önemli bir mesaj olarak düşünülebilir. Karşılıklı vetolarla sistem 

işlememesine rağmen Putin’in sistemin işlediğini söylemesi soğuk savaş sonrası 

bugüne kadar geniş çaplı bir savaşın olmamasına bağlamaktadır. Oysa, bölgesel 

savaşlarda ve terör faaliyetleri sonucu can kaybı nerede ise ikinci dünya savaşı 

kayıplarına yaklaşmış durumdadır. 

 

Putin’in bu söylemde bulunduktan sadece birkaç gün sonra Ermenistan’ın son 3 

ayda Azerbaycan topraklarına ikinci defa saldırısını 3 BM Güvenlik Konseyi 

kararı olmasına rağmen nasıl açıklayacağı, bir güvenlik konseyi üyesi olarak 

kararları hiçe sayan bir ülkeyi desteklemeye nasıl devam edeceği ayrı bir  merak 

konusudur. Ancak, Rusya’nın asla böyle bir niyeti olmamıştır. Tarihsel süreç 

içinde de bu tür örneklere rastlamak mümkündür.1925 tarihli Türkiye-Sovyetler 

Birliği Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşmasını ve Sovyetler Birliği ile sınırımız 

belirleyen 1921 tarihli anlaşmayı şartlar değişti diyerek 1945 yılında Türkiye’ye 

ciddi anlamda zorluklar yaşatan Rusya, şartların değiştiğini kabul etmesine 

rağmen Güvenlik konseyinde yer almaktan ve veto hakkına sahip olmaktan asla 

vazgeçmemektedir. 

 

Temmuz ayı içinde Azerbaycan’ın Kuzeyinde yer alan Tobruz bölgesine yönelik 

saldırısı sonrası Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurgulaması ve 

bunu sadece söylemle değil, uzun süreli tatbikatlarla devam ettirmesi Rusya’yı 
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endişelendirmiştir. Rusya, Suriye ve Libya’dan sonra Türkiye ile özellikle arka 

bahçesi olarak gördüğü bir alanda ilgilenmesini asla istememektedir. Bugüne 

kadar birçok çatışmaya sahne olan Dağlık Karabağ bölgesi dışında ilk kez farklı 

bir bölgede Ermenistan’ın saldırısına ses çıkarmayan Rusya, tam tersine 

Türkiye’nin Azerbaycan’a olan desteğini Ermenistan topraklarında ki üslerini 

personel ve harp silah/araçları göndererek takviye etmiş, geniş kapsamlı 

tatbikatlarla Ermenistan’ın yanında olduğunu göstermiştir. 

 

Son 3 ayda Ermenistan’ın saldırgan davranışlarının ardında 10 Haziran 2020 

tarihinde bir kısmını kamuoyuna açıkladığı “Askeri Stratejik Vizyon Belgesi” nin 

yattığı değerlendirilmektedir. Bu belgede yer verilen stratejinin esasını 

“Düşmanın saldırı amaçlarını ve kapsamlı savaş başlatma isteğini kırmakla 

kalmayıp düşmanın savaşı yürütme olanağını ortadan kaldırmak.” 

oluşturmaktadır. Bu belgeye göre Ermenistan’ın askeri, siyasi ve ekonomik 

sorunlarının çözümü için savunma durumunu bırakarak saldırgan bir yaklaşım 

benimsemesi, bunun içinde ilk ayak olarak Silahlı Kuvvetlerin güçlendirilmesini, 

ikinci ayak olarak da var olan askerî ittifakları güçlendirmeyi ve müttefiklerin 

sayısını artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca ittifak ve ortaklarıyla askerî ve askerî-

teknik ilişkileri daha da yoğunlaştırmayı planlamaktadır. 

 

Ermenistan bu vizyon kapsamında silahlanmaya devam etmektedir. Stockholm 

Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre son beş yılda silahlanmaya 

en çok kaynak ayıran ülkeler arasında Ermenistan da yer almaktadır.2019 yılı 

savunma harcamalarını bir önceki yıla göre %26 oranında artıran Ermenistan’ın 

harcama miktarı 630 milyon dolara ulaşmıştır. Rusya’dan  çok yönlü Su-30SM 

saldırı uçakları edinen Ermenistan, S-300 hava savunma sistemlerinin yanında 

yine Rusya’dan alınan uçaksavar füze sistemleriyle üç kademeli hava savunma 

sistemlerini konuşlandırma sürecini tamamlamıştır. 

 

Ermenistan, Rusya’nın yanında olacağını ve Ermenistan’ın kaybetmesini asla 

istemeyeceğini bildiğinden strateji değişikliğini uygulamaya çalışmaktadır. 

Ermenistan, son zamanlarda aldığı harp silah ve araçları ile vizyon belgesinin 

birinci ayağı konusunda ilerleme kaydettiğini görmüş, bu ilerlemesini Temmuz 

ayında düzenlediği Tobruz bölgesi saldırısı ile test etmiştir. Bu bölgeyi 

seçmesinin nedenleri arasında Azerbaycan’ın normal bir sınır bölgesi olması 

nedeniyle sınır birlikleri ile güvenlik altında tutması yani Dağlık Karabağ 

bölgesine göre kuvvetinin nispeten yetersiz olmasının tercih nedeni olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin tepkisini ve Azerbaycan’ı her açıdan 

destekleme konusunda kararlılığını, uluslararası Kamuoyunun tepkisini, 

vizyon’un ikinci ayağı olan üyesi olduğu Rusya’nın da yer aldığı Kolektif 

Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün böyle bir durumda nasıl işleyeceğini görmek 

diğer nedenler arasında sayılabilir. Bu örgütün Ermenistan’ın başvurusu üzerine 

destekleme konusunda takındığı tavır Ermenistan’da ciddi bir hayal kırıklığı 

https://eadaily.com/ru/news/2020/05/07/v-armenii-obyavili-o-zavershenii-formirovaniya-tryohstupenchatoy-sistemy-pvo
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yaratmıştır. Rusya’nın Tobruz saldırı sonrası Ermenistan’da bulunan üslerini 

takviye etmesini bir yerde gönül alma olarak görmek gerekmektedir. Ermenistan, 

Rusya’nın her türlü desteği altında olmakla birlikte Batı ülkeleri ile ilişkilerini 

büyük ölçüde Rusya’nın oluru ile yürütmektedir. Bu durum ise NATO konseptine 

göre organize olan batı ile entegrasyon sürecinde Türkiye’nin desteği ile ciddi bir 

aşama kaydetmiş olan Azerbaycan karşısında kaynak ve destek yetersizliği 

nedenleri ile Ermenistan birçok ülkeler arası sıralamada geri kalmakta, yoksulluk 

ve işsizlik giderek artmakta, enflasyon kontrol edilemez seviyede bulunmakta, 

enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü eski ve devre dışı bırakılması gereken 

nükleer santralden karşılamakta( ödeyemediği borçları nedeniyle santralin 

işletmesini Rusya’ya devretmiştir) olan Ermenistan, içinde bulunduğu bu kötü 

şartlara rağmen saldırıya dayalı yeni vizyon belgesini uygulamaya çalışmaktadır. 

 

Rusya’nın yakın himayesi altında olmayı, Türkiye ve Azerbaycan karşısında bir 

avantaj olarak gören Ermenistan’ın, Tobruz saldırısı sonrası Rusya’dan yeterli 

desteği görememesi ileride bu tür bir durum karşısında da destek alamayacağı 

endişesi içine düşmesine neden olmuştur. Diasporasının en güçlü olduğu 

ülkelerden biri olan Fransa ile var olan ilişkilerini, Fransa’nın giderek gerginleşen 

Türkiye ile ilişkisinden de yararlanarak arttırma çabası içine girdiği 

düşünülmektedir. Ancak, unutulmamalıdır ki, Fransa’nın bu bölgeyi kontrol 

edebilecek ne bir kapasitesi vardır, ne de tarihsel bir misyonu. Ayrıca, Rusya arka 

bahçesini asla bir NATO ilkesine bırakmayacaktır. 

 

Ermenistan’ın son iki saldırısında Türkiye’nin Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz 

kaynaklı sorunlar ile uğraşmasını fırsata çevirme çabasının önemli yer tuttuğu 

değerlendirilmektedir. Ermenistan sadece Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu 

değil, Rusya’nın da Belarus konusunda artan bir yoğunlukla ilgilenmesini fırsat 

olarak düşünmektedir. Ve son saldırı ile Rusya’yı zor durumda bırakmayı 

hedeflediği de öngörülebilir. Bu şekilde Türkiye’nin olası bir müdahalesine 

karşılık oldu bitti ile Rusya’nın da çatışmaya müdahil olmasını sağlayarak (Bu 

suretle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü de devreye girebilecektir), 

Azerbaycan’ın hidrokarbon kaynaklarını ele geçirmeyi hedeflemiş olabilir. Bu tür 

bir hedef yeni vizyon belgesi ile de uyum sağlamaktadır. 

 

Bu tür bir saldırıya İran asla ses çıkarmayacaktır. Dağlık Karabağ’ın Azeri 

bölgeleri ile teması kesmesi nedeniyle İran mevcut statükonun korunmasından 

yanadır. Türkiye’nin bu durumda desteği sınırlı olabilecektir. 

 

Son saldırı ile Ermenistan elinde ki son kozları oynamaktadır. Bu saldırı esasında 

Azerbaycan’a önemli bir hukuki avantaj sağlamaktadır. Azerbaycan, saldırı 

sonrası elde ettiği üstünlüğü kendisine stratejik  açıdan avantaj sağlayacak 

bölgeler öncelikli olmak üzere işgal edilmiş topraklarını geri alma ve 

Ermenistan’a bir daha saldırı da bulunmayacak şekilde ağır bir darbe verme 
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imkanını yakalamış durumdadır. Eğer bu harekat bir şekilde durdurulur ve 

Ermenistan kuvvetlerini kurtarma imkanı yakalarsa birkaç ay içinde farklı 

bölgelerden saldırı denemelerine girişebileceği gözardı edilmemelidir. 

 

Helsinki Havalimanı’nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı: 
'Yüzde 100'e yakın bir doğruluk orana yaklaştık' 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54292929 

 

Finlandiya'da koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için eğitilen köpekler bu 

hafta Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda görev yapmaya başladı.Helsinki 

Üniversitesi'nce deneme amaçlı olarak başlatılan programa gönüllüler tarafından 

eğitilen 15 köpek katılıyor. 

 

 
Prof. Anna Hielm-Bjorkman, Reuters ajansına köpeklerin koronavirüsü 

belirtilerin ortaya çıkmasından beş gün önce tespit edebildiklerini belirterek 

"Virüsü yakalamada çok başarılılar. %100'e yakın bir doğruluk orana yaklaştık" 

dedi. 

Uygulama kapsamında havalimanına gelen yolcular, bir beze boyunlarını 

siliyorlar. Daha sonra bu bez parçaları köpeklerin koklaması için küçük kutulara 

konuluyor. 
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Köpeklerin birkaç dakika içinde koronavirüsü tespit edebildikleri belirtiliyor. 

Deneme programına katılan yolculardan sonucu doğrulamak için sürüntü örneği 

de alınıyor. 

 

 
 

Vantaa Belediye Başkan Yardımcısı Timo Aronkyto, gelecekte koronavirüs için 

eğitilen köpeklerin, gümrüklerde uyuşturucu arayan köpekler gibi yolcuların 

arasında dolaştırılabileceğini söyledi. 

 

Türkiye oyun sektörü nasıl yabancı yatırımcının gözdesi haline geldi? 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54275482 

 

Yabancı yatırımcı da son dönemde Türk oyun şirketlerine büyük ilgi gösteriyor. 

İstanbul'da kurulan Peak oyun şirketinin bu yıl ABD'li Zynga şirketi tarafından 

1,8 milyar dolara satın alınması, küresel olarak sektörün en çok ses getiren 

yatırımlarından biri oldu. Peak, yabancı yatırımcının Türkiye'de oyun sektörüne 

yaptığı ilk ve tek yatırım değil. 

 

Son beş yılda Türkiye oyun sektörüne yabancılar tarafından 2,4 milyar dolar 

yatırım gerçekleştirildi. Peki nasıl Türkiye'nin yabancı yatırım bulmakta 

zorlandığı bu dönemde oyun sektörüne ilgi devam ediyor? 

 

Zynga oyun şirketinin Yayın Müdürü Bernard Kim'e göre Türkiye'ye yatırım 

yapmalarının en büyük sebebi çıkardıkları oyunlara tutkuyla yaklaşan ekipler ve 

şirketlerin çalışma etiği.Türkiye'de oyun sektörünün başarılı olmasında rol 

oynayan diğer etmenler ise üretilen mobil oyunların dünya çapında popüler 

olması, genç nüfusun mesleki ilgisinin oyun sektörüne kayması ve kimi oyun 

şirketlerinin küresel bir markaya dönüşmesi olarak sıralanıyor. 

 

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin (TOGED) Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Özgür Karayalçın, 2010'lu yılların başında mobil oyunların devreye 

girmesiyle oyun sektöründeki büyümenin hızlandığını söylüyor. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54275482
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"Bilgisayara oyun geliştirmek daha vakit alan bir şey. Mobil platformlarla 5-6 kişi 

daha hızlı oyun geliştirme imkanı doğdu" diyen Karayalçın, böylece başarı 

hikayelerinin sayısının artmaya başladığını vurguluyor. 

 

Karayalçın, Türkiye'de genç bir nüfus olması dolasıyla oyun sektörüne giren 

kişilerin her geçen gün arttığını vurguluyor.Bu yüzden Karayalçın'a göre 

önümüzdeki dönemde de oyun geliştirici sayısının artmasıyla satın almalar ve 

yatırımlar devam edecek. 

 

Karayalçın, 2015 yılı itibarıyla devlet tarafından verilmeye başlanan desteklerin 

de oyun şirketlerinin büyümesinde önemli rol oynadığını vurguluyor.Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, oyun sektöründeki yerli girişimlere son 10 yılda 426,7 

milyon lira destekte bulundu. 

 

TÜBİTAK desteğiyle kurulan bu şirketlerden biri de merkezi İzmir'de olan Ruby 

Games.Ruby Games, 2020'nin dünyada en çok indirilen mobil oyunu Hunter 

Assassin'in geliştiricisi 

 
 

Oyun dünya çapında yaklaşık olarak 270 milyon indirmeye ulaştı. Şirket, Ege 

Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (EGE Teknopark) bünyesinde 2018 

yılında kuruldu.Ruby Games'in kurucusu Mert Can Kurum, iki yıl içinde iki 

kişilik bir ekipten 30 kişiye ulaşmalarını, oyun sektörünün hızlı büyümesine bir 

örnek olarak gösteriyor. 

 

İstatistik sitesi Statista'ya göre Türkiye oyun sektörünün gelirinin bu yıl 401 

milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam Türkiye'yi dünyada 23'üncü sıraya 

yerleştiriyor. 
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Sektörün en büyük segmenti olan mobil oyunların büyüklüğünün ise 174 milyon 

dolara ulaşması öngörülüyor. Türkiye'de oyun geliştirici şirket sayısı ise 

239.Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre, sektörün 

ihracat rakamı 2018'de 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı.Bu rakamın bu yıl 1,5 

milyar doları geçmesi bekleniyor. 

 

TOGED'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Karayalçın, Türkiye'deki 

şirketlerin ürettiği oyunların yüzde 99'unun yabancılar tarafından oynandığını 

vurguluyor. Karayalçın'a göre oyun sektörü, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadan 

bağımsız bir şekilde başarı elde etti: 

 

"Biz bütün dünyadan kullanıcıları olan, dünyaya ihracat yapan şirketleriz. Türkiye 

oyun sektörü şu anda ABD, Çin, Güney Kore, Japonya, Avrupa'da İngiltere, 

Fransa, Almanya'yı geçelim, onların ardından gelen bir ülke. Coğrafyadan 

bağımsız bir şekilde başarılı." 

 

Covid-19 salgını dijital pazarlama sektörünü nasıl etkiledi? 
https://tr.euronews.com/2020/09/02/business-line-karadeniz-de-kesfedilen-gaz-rezervi-

turkiye-ekonomisi-icin-can-simidi-olabil 

 

Dubai merkezli dijital pazarlama ajansı Create Media, Amerikalı AD Week 

dergisinde dünyanın en hızlı büyüyen 50 ajansı arasında yer aldı. Şirketin 

kurucusu Tom Otton,bu sürecin herkes için zor olduğunu,ancak 2020 yılında 

büyümeye devam ettiklerini söyledi. Tom Otton'a göre, dijital dönüşümün daha 

önce başladı ancak Covid-19 süreci bunu hızlandırdı. 

 

Otton, "Haber döngüsünde o kadar çok şey oluyor ki, pek çok devlet dairesi, 

hikayelerini oluşturmak ve bunu anlatmak için bize başvuruyor. 

Mesela Dubai’nin hala turizme açık olduğunu nasıl anlatabiliriz. Evet, insanlara 

yine tatil rüyasını satmamız gerekiyor, ancak aynı zamanda, Covid-19 

protokolünü ve sağlık güvenliği ile alakalı önlemleri insanlara iyi bir şekilde 

anlatmamız gerekiyor." diye konuştu. 

 

Z kuşağına ulaşmak için farklı yöntemlere başvurulması gerektiğini savunan 

Otton, "İsterseniz TikTok sosyal medya örneğine bakalım. TikTok'tan daha brüt 

bir şey yok. Kullanıcılar kendi evlerinde kısa formda videolar çekiyor ve onları 

paylaşıyor. Ancak bazı markalar bunun nasıl işlediğini hala anlayamıyor. Sadece 

gençlerin burada olduğu için bu platforma reklam vermek yeterli değil. Gençlerin 

bu medyayı niçin, nasıl kullandığını anlamak lazım, bu medyanın kodlarını 

bilerek onların ilgisi çekebilirsiniz, onlara göre içerik üretebilirsiniz." ifadelerini 

kullandı. 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20266 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20266
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20263 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20263
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Kitap Tavsiyesi 

 

 
Şişli’deki üç katlı pembe binanın perdeleri sıkı sıkıya kapalıydı. 
Gaz lambasının cılız ışığı, odayı hayal meyal aydınlatıyordu. 

Altı kişiydiler. 
Üzerine harita yayılmış masanın etrafında, ayaktaydılar. 

  
Talihsiz bir kuşağın çocuklarıydılar. 
Hayat onları hep mecbur bırakmıştı. 

Bıyıkları terlediğinden beri neredeyse bir gün olsun günyüzü görmemişlerdi, 
Çanakkale’den Trablus’a, Yemen’den Sina’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a 

vuruşmadıkları coğrafya kalmamıştı. 
Ve neticede, işte bu daracık odaya sıkışmışlardı. 

  
Uzuuun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı. 
Adeta nefes bile almayan arkadaşlarına baktı. 

Ulusun kader anıydı. 
Söylenecek ne varsa söylenmişti. 

Söz bitmişti. 
O çelik mavisi gözlerinde belli belirsiz bir keder bulutu dolaştı. 

“Vakit tamam” dedi... 
  

“Umutsuz olmayacağız. 
Uçurumun kenarındayız. 

Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar. 
Son bir cüret 

belki kurtarabilir. 
Anadolu’ya geçiyoruz!” 


