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“ERMENİSTAN BARIŞTAN YANA OLMADIĞINI DEFALARCA GÖSTERMİŞTİR”  

Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından yaşanan çatışmalarla 

ilgili değerlendirmelerde bulunan Sosyolog ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Behlül 

Aliyev, Ermenistan’ın barıştan yana olmadığını defalarca gösterdiğini belirterek, 

“Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri artık Sovyetler Birliği’nin dağıldığı dönemlerdeki gibi 

değildir. Arkasında dost ve müttefik ülkeler olmakla birlikte gelişmiş silahlara, 

donanımlı ve eğitimli askerlere ve uluslararası tecrübeye sahiptir.” dedi.  

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden (İGÜ) Sosyolog ve 

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Behlül Aliyev, Temmuz ayında Tovuz bölgesinde 

yaşadığı ağır hezimetten sonra Ermenistan tarafının yeni bir eskalasyon hazırlığına 

vurgu yaparak, “Bu taarruz aslında beklenen bir taarruzdu. Temmuz hezimetinden 

sonra iç siyasette çok eleştiri alan Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan hem kendi 

prestijini korumak hem de dengede tutamadığı siyasi yolunu istikrara kavuşturmak için 

büyük çaplı savaş hazırlığındaydı.” dedi ve ekledi: “Kamuoyunu oyalamak için iki hafta 

önce işgal altında olan Karabağ’da düzenlenen askeri eğitimlere başbakanın eşi Anna 

Akopyan’ın da katılması, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyelerine 

destek için nota göndermesi, Sırbistan’dan bir milyon Euro değerinde silah alınması, 

Rusya’dan İran üzerinden 40 ton silah sevkiyatı yapılması gibi hususlar yakın zamanda 

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında istikrarı bozmak için silahlı çatışmaya 

gireceğinin habercisiydi. Ayrıca Dünya ülkelerinin Beyrut’ta yaşanan patlamanın 

sorunlarıyla uğraştığı zamanda Ermenistan Lübnan’dan ermeni asıllı soydaşlarını 

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarına yerleştirmesi ve bölgeye Irak’tan ve 

Suriye’den PKK teröristlerinin sevk edilmesi Ermenistan tarafının ciddi hazırlıklarından 

haber vermekteydi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 24 Eylül’de BM Genel 

Kurulu’nun 75. Olağan toplantısında bu hususu dile getirmiş, Dünya kamuoyunun 

dikkatini konuya çekmişti”   

“ÇATIŞMALAR AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA”  

Ermenistan tarafının konuyu uluslararası düzeye çıkarmasının anlamsız olduğuna 

dikkat çeken Dr. Aliyev, “Ermenistan ilk gün yaşadığı ağır yenilgiyi hazmedemediği için 

durumu kurtarmak adına çok sayıda telefon trafiğiyle dünya liderlerine müracaatlar 

ederek Azerbaycan tarafını durdurmak için baskı yapılmasını istedi. Ayrıca, KGAÖ 

üyelerinden de Antlaşma’nın gereğinin yerine getirilmesini talep etmektedir. Burada 

unutulmaması gereken konu Karabağ’ın tüm dünya ülkeleri tarafından Azerbaycan’ın 

ayrılmaz bir parçası olduğunun kabul edildiği gerçeğidir. Çatışmaların Ermenistan 

Cumhuriyeti’ne bağlı topraklarda değil, Azerbaycan’ın işgal altında olan topraklarında 

olduğunu göz önünde bulundurulduğunda KGAÖ’nün herhangi bir bağlayıcılığı 

kalmamaktadır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri korumakla görevli olduğu bölgenin 

güvenliği için gerekeni yapmaktadır” dedi.  
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“ERMENİSTAN BARIŞTAN YANA OLMADIĞINI DEFALARCA GÖSTERMİŞTİR”  

Ermenistan tarafının hemen her defasında masaya oturmaktan vazgeçtiğine vurgu 

yapan Aliyev “Ermenistan her zaman statükonun korunmasından yana olduğunu 

aslında farklı mecralarda dile getirmiştir. BM Güvenlik Konseyi’nin Ermenistan Silahlı 

Kuvvetleri’nin kayıtsız şartsız Azerbaycan topraklarından çıkarılmasını talep eden 822, 

853, 874, 884 sayılı kararları günümüze kadar farklı bahanelerle icraatsız kalmıştır. 

Dağlık Karabağ’da kurduğu kukla rejimle bölgeyi ileri karakol olarak kullanan 

Ermenistan bütün uluslararası çağrılara rağmen Dağlık Karabağ’a bağlı olmayan 7 

rayonun (il) sözde Cumhuriyetin yönetiminde kalmasına ısrar etmesi de olayın başka 

bir boyutuna işaret etmektedir” dedi.  

“MİNSK GRUBU BAŞARISIZ, HALK ÖFKELİ”  

1992 yılından bu yana Ermenistan – Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözümü 

için kurulan Minsk Grubu’nun bu zamana kadar hiçbir kayda değer ilerleme 

göstermediğine vurgu yapan Aliyev “1992 yılında AGİK (şimdi AGİT) tarafından 

kurulan ve 1 Ocak 1997’den itibaren ABD, Rusya ve Fransa’nın eş başkanlığında 

yürütülen AGİT Minsk grubu bu zamana kadar çatışma bölgelerinde mütemadiyen 

yürütülen gözetim faaliyetleri dışında hiçbir ilerleme göstermemiştir. Çözüm için 

önerilen formatlara da Ermenistan tarafı yaklaşmamıştır. Bu durum Minsk üçlüsüne 

olan güveni sarsmış, 30 yıla yakın faaliyet yürüten bu kurumun güvenirliğinin 

sorgulanmasına neden olmuştur. Ayrıca Minsk grubu eş başkanlarından Rusya’nın 

Ermenistan’ın müttefiki olması, ABD ve Fransa’da güçlü Ermeni lobisinin bu devletlere 

baskıları Minsk grubunun faaliyetine gölge düşürmekle birlikte tarafsızlığını da ciddi 

şüphe altına almaktadır. Azerbaycan halkı 30 yıla yakındır oyalanmaktan bezmiş, 

barışa giden her yolu engellemeye çalışan Ermenistan’la gerekirse silah kullanarak 

şiddet diliyle konuşmayı ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü korumayı talep 

etmektedir” dedi.  

“TÜRK ORDUSU KÜÇÜMSENEMEYECEK KADAR GÜÇLÜ”  

Ermenistan yönetiminin dünya kamuoyuna 27 Eylül’de çıkan çatışmaların bizzat 

Azerbaycan tarafından Türkiye’nin aktif yardımıyla başladığı konusunda kasten yanlış 

bilgi vermesini ve böylece dezenformasyon yaymasını değerlendiren Dr. Behlül Aliyev 

sözlerine şöyle devam etti:  

“Ermenistan’ın bu saldırıya aylardır hazırlandığı artık sır değil. Her geçen gün iç 

siyasette daha çok sıkıntı çeken Paşinyan hükumeti ani saldırıyla prestijini yeniden 

kazanmaya umutluydu. Yenilgiye beraat kazandırmak için Türkiye kartını oynaması da 

bu yüzdendir. Türkiye’nin Ukrayna, Pakistan ve İsrail gibi Azerbaycan’a açık desteğini 

ifade etmesini bahane eden Ermenistan yönetiminin geçtiğimiz ay Nahçivan’da her 

sene yapılan Türkiye-Azerbaycan askeri eğitimlerini koz olarak kullanarak hem Dünya  
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kamuoyunda çatışmaların uluslararası boyutta olduğu hakkında yanlış fikir uyandırma, 

hem de geleneksel ‘mağdur retoriği’yle ulusal ve uluslararası destek kazanma 

çabalarından başka bir şey ifade etmez. Türk Silahlı Kuvvetleri Dünya’nın en güçlü 

ordularından biridir. İşin içinde Türk ordusu da olsaydı onu durduracak hiçbir kuvvet 

olmazdı ve 24 saat içinde Türk ordusu bütün bölgeyi kontrol altına alabilirdi. Türk 

ordusunun küçümsenemeyecek kadar güçlü olduğunu Ermenistan tarafı da çok iyi 

bildiğinden böyle bir dezenformasyona başvurmaktadır.”  

“AZERBAYCAN, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAYA MUKTEDİRDİR”  

Son zamanlarda modernizasyon ve eğitimlerle Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin 

uluslararası düzeyde tecrübe kazandığını söyleyen Aliyev sözlerini şöyle sonlandırdı:  

“Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri artık Sovyetler Birliği’nin dağıldığı dönemlerdeki gibi 

değildir. Arkasında dost ve müttefik ülkeler olmakla birlikte gelişmiş silahlara, 

donanımlı ve eğitimli askerlere ve uluslararası tecrübeye sahiptir. Azerbaycan 

yönetimi, sorunun her ne kadar barışçıl ve uluslararası hukuka dayalı çözümünde yana 

olsa da, bu çabaların sonuç vermeyeceği takdirde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin 

ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya muktedir olduğunu da defalarca dile getirmiştir.” 

JAPON SİYASET BİLİMCİ DR. WAKİZAKA: ÇATIŞMANIN ARKASINDA FRANSA 

VE BAE VAR  

Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından yaşanan çatışmalarla 

ilgili konuşan Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, “Özellikle Fransa, Doğu 

Akdeniz’deki enerji kaynaklarını ele geçirmek için büyük çaba harcıyor. Fransa, 

Türkiye ile pazarlık yapmak için Yunanistan’ı desteklerken aynı zamanda Türkiye’nin 

dikkatini Kafkasya’ya çevirmek için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile beraber 

Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırmaya yönlendirdi” dedi.  

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının Rusya’nın aleyhine olacağını ifade eden 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. 

Üyesi Keisuke Wakizaka, “Çatışma devam ederse bu sefer Rusya topraklarına da 

sıçrama ihtimali üzerinde duruluyor. Şimdi Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin 

dünyada ne kadar güçlü ve etkili siyasetçi gibi görülüyorsa da Rusya içinde geçen 

döneme göre Putin’e karşı duyulan itibar önemli derecede düşmüş durumdadır. Eğer 

Güney Kafkasya’daki çatışma Kuzey Kafkasya üzerinde Rusya’ya veya egemen 

olduğu bölgelere sıçrarsa o zaman Rusya büyük krizle karşı karşıya kalacaktır. 

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının arkasında Fransa ve Birleşik Arap Emirliği gibi 

ülkelerin Türkiye’ye karşı hamleleri mevcuttur ve bu çatışmada Rusya’dan Fransa ve 

BAE’nin rolü çok daha ağır olduğu söylenebilir” şeklinde konuştu.  
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“İÇ POLİTİKALAR ETKİLİ”  

Çatışmada iki ülkenin iç politikalarının da etkisi olduğunu belirten Wakizaka, “Özellikle 

Ermenistan’da 2018 yılında Batı yanlısı Nikol Paşinyan iktidara geldikten sonra Rusya 

yanlısı Karabağ klanı ve Paşinyan arasında başlayan kavga devam etmektedir. 

Özellikle Karabağ klanı Paşinyan’ın Karabağ sorununa ve Türkiye-Azerbaycan ile 

ilişkilere yönelik yaklaşımını eleştirmekteydi ve hükümetin bu konuda daha sert tutum 

izlemesini istiyordu. Bir de COVID-19 krizi Ermenistan’ın ekonomik durumunu önemli 

derecede zedelemiş ve Paşinyan yönetiminin meşruiyeti kamuoyu tarafından 

sorgulanmaya başlamıştır. Paşinyan Azerbaycan toprağına saldırıları düzenlemekle 

Rus yanlısı Karabağ klanına karşı kendi üstünlüğünü sağlamış oldu ve ABD ve 

Rusya’nın Paşinyan’a yakın durması Ermenistan içindeki elit çatışmasında Paşinyan’ı 

avantajlı duruma getirmiştir.” dedi. 

“AMAN DELİVERY” İSİMLİ BELGESELLE ÖZEL SEÇKİDE YER ALDI 

Safranbolu'da belgeselin "en iyileri" belli oldu. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film 

Festivali kapsamında düzenlenen Belgesel Film Yarışması'nda "En iyi dalda belgesel 

film ödülü" sahiplerini buldu. 

Türkiye’nin ilk ve tek belgesel film festivali olma özelliğine sahip Safranbolu 

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında belgeselin en iyilerine 

ödülleri verildi. Bu yıl ana temasının “Kültürel Miras ve Korumacılık” olarak belirlenen 

festivalin özel seçkisinde ise Dr. Emrah Tüncer’in senaryolaştırıp yönettiği “Aman 

Delivery” isimli belgesel yer aldı. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü 

öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Emrah Tüncer’in senaryolaştırıp yönettiği 

“Aman Delivery” isimli belgeseli, Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film 

Festivali’nde özel seçkide yer alarak gösterildi.  

“YİYECEK – İÇECEK PAKET SERVİSİ DE BU SEKTÖRLERİN BAŞINDA” 

Belgesel hakkında konuşan Tüncer, “Kapitalist ülke ekonomilerinin baş döndürücü bir 

hızla ilerlediği/ geliştiği dönemde bu hızı sürdürülebilir kılacak çok sayıda hizmet 

sektörüne ihtiyaç duyuluyor. New York şehrini oluşturan beş bölgeden biri olan 

Manhattan’da özellikle şirketlerde çalışanlara yönelik yiyecek – içecek paket servisi de 

bu sektörlerin başında geliyor” dedi.  

“KATILIMLI GÖZLEMLE KAYDA ALIP BELGESELE DÖNÜŞTÜRDÜK” 

Food delivery işi yapanların çoğunluğunun güvencesiz göçmenler olduğunu ve 

ayrımcılığa uğradıklarına dikkati çekmek istediğini ifade eden Tüncer, “Bu şekilde 

kapitalizmin sokağa yansıyan yüzünde hız, belirsizlik ve krizler neticesinde oluşan  
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güvencesiz yaşamların da sürekli karşımıza çıkıyor. Bu durumu katılımlı gözlemle 

kayda alıp belgesele dönüştürdük ve bu şekilde hizmet sektöründe çalışan bireylerin 

yaşadıkları sorunları, çalışma koşullarını “hız ve belirsizlik” mottosu üzerinden 

anlatmaya çalıştık” şeklinde konuştu.  

UZAKTAN EĞİTİMDE AİLE KATILIMI NEDEN ÖNEMLİ?  

Uzaktan eğitimde aile katılımının da önemli olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Derya 

Kavgaoğlu, “Ebeveyni desteklemek çocuğu desteklemenin en iyi yoludur” dedi.  

Uzaktan eğitimde aile katılımının önemi hakkında Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu 

açıklamalarda bulundu. Öğrenme kayıplarının önüne geçmede kolektif etkinin 

önemine dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Derya 

Kavgaoğlu, “Özellikle maddi kaynakların organizasyonu ve fiziksel altyapı eksikliği 

politik ve sosyo – ekonomik düzlemde müdahale gerektirir. Politika yapıcıların, 

üniversitelerin bilhassa eğitim fakültelerinin, proje koordinatörlüklerinin ve sermaye 

sahiplerinin hissedecekleri etik ve sosyal sorumluluk, sosyal fayda için girişecekleri iş 

birliği, geliştirme süreçlerine değer ve güç katacaktır” şeklinde konuştu.  

“SOSYAL DESTEK ELZEM”  

Öğrenme kayıplarının asgariye indirilmesi için tavsiyelerde bulunan Kavgaoğlu, “Nihai 

tüketici konumundaki öğrencilerin, onlarla etkileşim halinde olan öğretmenlerin ve en 

önemlisi de ailelerin etki alanları dâhilinde sisteme doğrudan müdahale edebilecekleri 

noktalar vardır. Anne ve babaların çocuklarının eğitim ve gelişimlerine destek olmaları 

için organize edilmiş etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilecek “aile katılımı” bu 

noktada kritik bir rol üstlenmektedir. Çünkü böyle bir katılım ailenin çocuğun eğitimine 

bilinçli olarak dâhil olmasını gerektirir ve başta çocuk olmak üzere tüm eğitim 

paydaşlarının yararını maksimize eden bir süreçtir. Özellikle pandemi sonrası henüz 

içsel denetim kazanamamışken sanal sınıfları deneyimleyen temel eğitim öğrencileri 

için böyle bir sosyal destek elzemdir” ifadelerini kullandı.  

“DUYGULARLA İLİŞKİLENDİRİLEN ÖĞRENMELER DAHA KALICI”  

Ebeveyni desteklemenin çocuğu desteklemenin en iyi yolu olduğuna vurgu yapan 

Kavgaoğlu, “İlköğretim döneminde destekleyici ilişkiler önem kazanır. Bu nedenle 

eğitim kurumları ailelerin çocuk üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmalıdır. Son 

dönemlerde yapılan araştırmalar duygularla ilişkilendirilen öğrenmelerin daha kalıcı ve 

etkili olduğunu göstermektedir. Bu anlamda günümüzde hala sıklıkla rastladığımız 

geniş ailelerde çocukların mutlu paylaşımlar yaptığı büyük anne, büyük baba gibi 

alternatif aile bireyleri de bu gelişimin bir parçası olarak desteklenebilir. Aile-okul iş 

birliğini sağlayabilmeleri için öğretmenler aile katılımı etkinliklerine sıklıkla yer verebilir. 

Çocukların olumlu öğrenme deneyimlerini artırmak üzere okul ile ev arasındaki  
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süreklilik teşvik edilebilir. Eğitim kurumu-öğretmen-aile ve çocuğun bir araya getirilmesi 

için dijital oryantasyon programları tasarlanabilir, interaktif dijital aile rehberliği 

verilebilir, gerek akademik gerekse sosyal açıdan destekleyici dijital platformlardan 

yararlanılabilir” dedi.  

Kavgaoğlu şöyle devam etti;  

“Çocuğun içinde bulunduğu aile, sosyo-kültürel ortam onun yakınsal gelişim alanına 

dâhildir. Yakınsal gelişim alanı, problem çözmede çocuğun mevcut zihin yapısı ile 

yardım alarak ulaştığı zihin yapısı arasındaki farktır. Çocuğun bu yakınsal gelişim alanı 

içinde yetişkinle (aileyle) iletişim halinde olması ve alacağı nitelikli yardım tek başına 

ortaya koyacağı performanstan çok daha fazlasına ulaşmasını sağlayacaktır.” 

“ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİLERE BİRÇOK İMKÂN SUNUYOR”  

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanırken, üniversiteye kayıt yaptıramayan adaylar 

için ikinci bir şans niteliğinde olan ek yerleştirme sonuçları hakkında konuşan İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Yerleşen öğrencilerin 

daha fazla yıl kaybetmesine gerek yok. Artık üniversiteler istemediği bölüme yerleşen 

öğrencilere yan dal ve çift ana dal gibi birçok imkân sunuyor” dedi.  

“TALEP OLAN KONTENJANLARA YÖNELDİLER”  

Son birkaç yıldır dolmayan programların kontenjanlarında kısıtlamalara gidildiğini 

hatırlatan Gülşen, “Böylece adaylar talep ve ilgi olan kontenjanlara yöneldi. Boş 

kontenjanlar azaldı, doluluk oranları arttı” diye konuştu. Adayların tercihlerini birçok 

etkenin belirlediğini ifade eden Gülşen, “İstemediği bölümleri tercih yaparak yerleşen 

adaylar mutsuz oluyor ve kayıt gerçekleştirmiyorlar ama öğrencilerin daha fazla yıl 

kaybetmesine gerek yok. Artık üniversiteler istemediği bölüme yerleşen öğrencilere 

yan dal ve çift ana dal gibi birçok imkân sunuyor” şeklinde konuştu. 

"PAŞİNYAN SARSILAN PRESTİJİNİ DÜZELTME ARZUSU İÇİNDE" 

Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından yaşanan çatışmalarla 

ilgili konuşan Siyaset Bilimci Dr. Emre Gündoğdu, “Ermenistan Başbakanı Nikol 

Paşinyan, Temmuz ayında gerçekleşen çatışmalarla sarsılan prestijini düzeltme ve 

koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı sarsıntıyı perdeleme arzusu içinde” 

ifadelerini kullandı. 

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki işgalci pozisyonunun Kafkasya bölgesinin 

istikrarsızlığını pekiştirdiğine vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Gündoğdu, “Nitekim 

Ermenistan’ın, SU – 25 tipi bir savaş uçağının Türkiye’ye ait bir F-16 savaş uçağı 

tarafından düşürüldüğünü iddia etmesini, Ermenistan’ın bu krizde bir yandan askeri  
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üssüne ev sahipliği yaptığı Rusya ve diğer yandan Ermeni lobisinin çok güçlü olduğu 

Fransa gibi güçleri arkasına alma isteğinin bir tezahürü olarak okumak mümkün” 

dedi. 

“ATEŞKES ÇAĞRILARI PROBLEMİ GEÇİCİ OLARAK ÖTELİYOR” 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 

Macron’un taraflara tansiyonu düşürme çağrısını hatırlatan Dr. Gündoğdu, “Birleşmiş 

Milletler (BM) Genel Kurulu’nun Ermenistan tarafından işgal edilmiş bulunan 

Azerbaycan’ın uluslararası tanınan sınırlarından çekilmesi gerektiği yönündeki 

geçmişteki kararı küresel aktörler tarafından desteklenmediği müddetçe, bu tür 

ateşkes çağrıları problemi geçici olarak ötelemekten başka bir anlam ifade etmiyor” 

ifadelerini kullandı. 

“AGİT MİNSK GRUBU ERMENİSTAN’A YÖNELİK KARARLI BİR TUTUM 

SERGİLEMEDİ” 

ABD, Rusya ve Fransa’nın eş başkanlığını yürüttüğü AGİT Minsk Grubu’nun bugüne 

değin işgalci konumda bulunan Ermenistan’a yönelik kararlı bir tutum sergilemediğini 

söyleyen Dr. Gündoğdu, sözlerine şu şekilde devam etti: 

“Güçlü Ermeni lobisi ABD ve Fransa gibi ülkelerin Dağlık Karabağ problemine 

uluslararası hukuk perspektifinden değil, realpolitik açıdan yaklaşmasında etkili 

olmuştur. Rusya ise Ermenistan’da askeri üs bulunduran bir aktör olarak Ermenistan’ı 

örtük bir biçimde cesaretlendiren bir pozisyonda görülse de Rusya’nın bu çatışmaya 

doğrudan taraf olması olasılığı Türkiye ve Azerbaycan ile olan ilişkileri bakımından 

güç görünmekte; dengeli bir politika izlemesi daha rasyonel bir seçenek olarak öne 

çıkmaktadır.” 

İRAN’IN ÖNEMLİ BİR POPÜLASYONUNU AZERİ KÖKENLİ VATANDAŞLAR 

OLUŞTURUYOR” 

İran’ın önemli bir popülasyonunun Azeri kökenli vatandaşlardan oluştuğu belirten Dr. 

Gündoğdu, “Rusya’nın Kafkasya’da güçlü bir Azerbaycan’dan tedirginlik duyması, bu 

aktörler ile doğrudan karşı karşıya gelmemek adına Türkiye’yi savaşın doğrudan 

tarafı olmadığı ihtiyatlı bir pozisyona sevk etmektedir. Bu doğrultuda Ermenistan 

saldırganlığından kaynaklanan bu krizin bölgesel güçlerin de dahil olduğu bir çatışma 

sarmalına dönüşmemesi bakımından Türk dış politikasının söylem ve askeri eğitim, 

teknoloji desteği düzeyinde Azerbaycan’a verdiği destek en optimal seçenek olarak 

göze çarpmaktadır” dedi. 


