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Özet
Viyana Kongresi ile başladığını düşündüğümüz 
uluslararası örgütlerin varlığı antik çağa kadar 
uzanmaktadır. Uluslararası örgütlerdeki temel 
konular, ilkeler; uyuşmazlık çözümü, ortak 
güvenlik ve ekonomik-siyasi işbirliğidir. 
Devletlerin ortak paydada buluşma ihtimali, “bir 
uluslararası hükümet mümkün müdür?” sorusunu 
akıllara getirmiştir. Uluslararası sahada devletlerin 
çatışma ortamına “es” verip, temel sorunlar 
çerçevesinde bir araya getirmiştir. Kahir 
ekseriyetini güvenlik ortamının sağlanmasında 
gördüğümüz örgütler, sağlık, eğitim ve ticaret gibi 
geniş çaplı alanlarda da faaliyet göstermektedirler. 
 
Anahtar Kelimeler: AGIT, MINSK, Viyana 
Kongresi, Azerbaycan, Ermenistan.

GİRİŞ 
1.Cihan Harbi’nden hemen sonra barış ortamı 
oluşturma çabası, uluslararası örgütlerin 
kurulmasında büyük etkendir. Zira savaşın nasıl 
engelleneceği konusu uluslararası ilişkiler 
çalışmalarının asıl meselesidir. Yazımıza 
uluslararası örgütlerin tanımı ile başlayacaksak, 
hukuki bağlamı ile başlamak doğru olacaktır. 
Uluslararası örgütler, devletlerarası örgütler kabul 
edilmiş ve üye devletlerden ayrı bir hukuki kişiliği 
olan, kendi yasasına ve organlarına sahip varlık 
olarak tanımlanmıştır. Viyana Sözleşmesi’ne göre 
uluslararası örgütlerin, bir merkez ofisleri ve bu 
ofisin bulunduğu bir yer ve binası, devletlerin 
temsilci ve gözlemcileri dışında da uluslararası 
örgüt çalışanları bulunmaktadır. Yine uluslararası 
örgütler, hukuk bağlamında devletler tarafından 
kurulan fakat ayrı ve bağımsız faaliyet gösteren, 
kendilerine ait milletlerarası kişiliği bulunan 
varlıklardır. İşbu uluslararası örgütlerin varlığından 
söz edilebilmesi için en az üç devletin bulunması, 
kurucu nitelikte bir sözleşme imzalanması, oy 
verme sürecinde hiçbir devletin kontrolüne izin 
verilmemesi ve giderlerinin üye devletlerce 
karşılanması gerekmektedir. Nihayetinde, 
uluslararası örgütlere bakış ve tanımlama çabaları, 
bu örgütlere ya da dünya siyasetine nasıl bakıldığı 
ile ilgilidir. Bu da realizm, liberalizm ya da eleştirel 
yaklaşıma nasıl bakıldığı ile ilişkilidir. Uluslararası 
ilişkilerin temel tartışma konusu olan liberal-realist 
yaklaşım, uluslararası örgütleri de içine alarak 
gelişme sağlamıştır. Realizm, dünya siyasetinde ana 
etkenin devletler olduğunu ve iç siyaset ile dış 
siyasetin birbirinden çok farklı olduğunu, bu 
bağlamda içtekinden farklı olarak bir merkezi 
otorite olmadığını dolayısıyla uluslararası sistemin 
anarşik bir yapıda olduğunu vurgulamıştır. 
Realizme göre bu anarşik yapı, güvensizlik 
ortamını doğurur ve devletler kendisinden başka 

devletlere güvenemezler. Bu zaviyeden 
baktığımızda realizme göre devletler, amaçlarını 
gerçekleştirmek adına güçlerini maksimize etmek 
durumundadırlar ve bu güç mücadelesi içerisinde 
uluslararası örgütler, devletlerin kendi çıkarları için 
oluşturduğu ve yine kendi çıkarlarına hizmet ettiği 
sürece hayatta kalabilecek, güçler dengesini 
yansıtan kurumlardır. Nihayetinde uluslararası 
örgütler, devletlerin kullandığı araçlar 
konumundadır. Lakin karşıt görüş barındıran 
Liberalizm, realizmden daha soft bir bakış açısı 
sergilemektedir. Liberalizme göre devletler dışında 
da aktörler bulunmaktadır. Liberalizme göre 
Uluslararası sahada sadece devletler değil, sivil 
toplum kuruluşları, lobiler ya da ulus ötesi kurumlar 
da mevcudiyet barındırır. Ayrıca realistler gibi 
güvenlik sorunu üzerine değil ekonomik işbirliği 
üzerine odaklanmıştır. Liberaller, güvenlik 
sorunlarının ya da siyasi ilişkilerin daha çok 
hard-power olduğunu, ekonomik işbirliğinin ise 
daha uyumlu, soft bir yaklaşımda olduğunu, 
dolayısıyla ilişkilerin daha kolay çözüme 
ulaşacağını öne sürmüştür. Ernest Haas, bir 
alandaki işbirliğinin başka alanlara da tezahür 
ederek, diğer alanlarda da işbirliğine imkan 
vereceğini dile getirmiştir. Eleştirel Yaklaşım ise, 
liberalizm ve realizmden farklı bir yol izleyerek, 
üretim ilişkilerini merkezine almıştır. Bu 
yaklaşımda önemli olan, devlet ya da devlet- dışı 
etkenler değil, sınıftır. Dolayısıyla, dünya siyasetini 
de üretim- sınıf ilişkisi üzerinden ele almışlardır. Bu 
zaviyeden baktığımızda göreceğimiz husus, dünya 
siyasetini küresel egemen hegemonyasının ve 
karşı-hegemonik mücadelenin oluşturduğudur. 
Eleştirel okulun önemli temsilcilerinden Robert 
Cox’a göre üretim, dünya düzeni ve devlet tipinin 
arasında bir etkileşim olduğunu öne sürmüştür. Ona 
göre üretim daha geniş bir yelpazedir ve geniş 
anlamda düşünülmelidir. Zira üretim, insanların 
bütün etkinliklerini belirleyen evrensel bir süreçtir. 
İşbu yaklaşımda bilgi, toplumsal ilişkiler, 
kurumların üretimini de içerir. Buradan hareketle 
her toplumsal üretim ilişkisi, bir devlet tipini 
gösterir. Nihayetinde elimizde devletlerin 
çıkarlarına hizmet ettiği sürece hayatta 
kalabileceğini, güç maksimizasyonunu 
önemsediğini belirten realizm, olaylara daha 
yumuşak bakarak, ekonomik işbirliğinin 
devletlerarasındaki ilişkileri istenilen seviyeye 
getirebileceğini savunan liberalizm ve ikisinden de 
uzak olarak üretimin devletler tipine ya da kurumsal 
düzene işaret ettiğini savunan eleştirel yaklaşım 
bulunmaktadır. Bunların hepsi ayrı ayrı ele alındığı 
takdirde uluslararası örgütlere fayda sağlayabilecek 
yaklaşımlardır.
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DAĞLIK KARABAĞ SORUNU 
28 yıl boyunca esaret altındaki Dağlık Karabağ 
sorununda uluslararası örgüt olan MINSK’in payı 
büyük önem arz etmektedir. Ermenistan’ın 1992 
Şubatı’nda Karabağ’da başlattığı işgal girişiminin 
ardından, 24 Mart 1992’de Finlandiya’nın başkenti 
Helsinki’de AGİT bünyesinde toplantı düzenlendi. 
Bu toplantı sonrasında Belarus’un başkenti 
MINSK’te toplanan grup, Dağlık Karabağ sorunun 
çözümü için görevli bir kurum haline gelmiştir. Bu 
grubun çözüm odaklı yaklaşımları dahi Güney 
Kafkasya için hayati önem taşımaktadır. Avrupa 
İşbirliği Teşkilatı, coğrafi bakımdan dünyadaki en 
geniş organizasyon olma özelliğini taşımaktadır. 
Avrupa’daki bütün devletleri Orta Asya’yı ve 
Kuzey Amerika’yı kapsayan Vladivostok’tan 
Vancouver’a kadar uzanmaktadır.1 AGİT için 
sadece güvenlik konusundan bahsetmek yanlış olur. 
Sorunlar genellikle ekonomik, kısmen de dini 
radikallik, eğitimsizlik, ahlak çöküntüsü 
kaynaklıdır. Bu sebeple AGİT’in iktisadi ve sosyal 
boyutu da öne çıkmakta ve bu problemlere yolun 
sonuna gelmeden müdahale etme ilkesini 
benimserler. Bu örgüte üye olan tüm ülkeler 
demokrasi, insan hakları ve serbest piyasa 
ekonomisini benimseyen ülkelerdir. AGİT çatısı 
altındaki MİNSK grubu, 6 Aralık 1994 tarihinde 
Budapeşte’de bir toplantı düzenlemiş ve MİNSK 
grubu için eş başkanlık sisteminin getirilmesini öne 
sürmüş ve bu eş başkanların ise ABD, Fransa ve 
Rusya olmasına karar verilmiştir. Günümüzde 
MİNSK üçlüsü olarak anılan bu başkanlar, 
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilimin 
çözüme kavuşabilmesi için ilgili tüm ülkeler ile 
iletişime geçmişlerdir. Bu eş başkanlara ek olarak 
grupta Türkiye, Hollanda, İsveç, Finlandiya, 
Almanya, İtalya ve Portekiz de yer almaktadır.
 
Geçtiğimiz 28 yıl boyunca MİNSK grubu 
çatışmanın tarafları olan Azerbaycan ve 
Ermenistan’a çözüm için öneriler sunmuş, lakin 
taraflar çözüme pek sıcak bakmamışlardır. Taraflara 
çok uluslu barış gücünün oluşturulması gibi bir 
paket dahi sunulmuş fakat ya Azerbaycan ya da 
Ermenistan tarafından ya da iki ülke birden 
tepkisine yol açmıştır. Azerbaycan-Ermenistan 
1992’de Dağlık Karabağ bölgesinin paylaşımı için 
sıcak savaşa gitmişti. Lakin 1994’te savaşı bitiren 
antlaşma imzalandığında Azerbaycan topraklarının 
Karabağ ile komşu 7 rayon ile beraber yaklaşık 
%20’si Ermenistan kontrolü altına alınmıştır. Bu 
tarihten itibaren taraflar MİNSK grubu tarafından 
düzenli olarak çözüm sürecine girmişler lakin elde 
tutulur bir sonuç alamamışlardır. Bu vakte kadar 
Erivan yönetimi bu toprakların özgür olması 
halinde Karabağ’ın tam bağımsız bir ülke olarak 
tanınmasını istemiştir. Lakin Bakü yönetimi 

Karabağ için üst düzey özerklik arzusundaydı. 
MİNSK grubu Azerbaycan ve Ermenistan’a bu 
sorunu çözüme kavuşturabilmek adına bir dizi 
öneride bulunmuş fakat hiçbiri uygulamaya 
dökülememişti zira ya Azerbaycan hakkı olan 
topraklarını alamayacak ya da Ermenistan işgal 
altında tuttuğu bu bölgeyi elden çıkarmak 
durumunda kalacaktı. İşbu zaviyeden bakıldığında 
MİNSK grubunun daha doğrusu MİNSK üçlüsünün 
önerileri boşa çıkmış ve 28 yıl boyunca Karabağ 
konusu arafta kalan konu olmuştur. Devletlerin 
güvenlik ve sınır politikaları, işgal altındaki 
toprakların geri alınması gibi öncelikler çözüme 
giden yolda engel teşkil etmiştir. 2020 itibariyle 
MİNSK grubundaki Türkiye’nin Azerbaycan’a açık 
ve net şekilde desteğini göstermesi, Aliyev’in 2012 
yılında MİNSK grubu için “ümidini kestiği” 
yönündeki açıklaması artık savaş meydanında 
Azerbaycan’ı göreceğimizin ayak sesleri idi. Her ne 
kadar uluslararası anlaşmazlıkları çözüme 
kavuşturmak için mevcudiyet barındıran ve bu 
yönde adımlar attığını ileri süren uluslararası örgüt, 
hem anlaşmazlıklar için çaba gösterirken bir 
yandan da özelde işgalci devlet konumundaki 
Ermenistan’ı desteklediğini belli etmesi 
Azerbaycan için masadan önce sahaya ağırlık 
vermesine sebep olmuştur. Sahadaki kararlılığı 
sayesinde öne geçen Azerbaycan, işgal altındaki 7 
rayonunu temizlemiş, Dağlık Karabağ sorununun 
kahir ekseriyetini çözüme kavuşturmuştur. 
 
SONUÇ 
Uluslararası örgütler, birçok konuda 
devletlerarasındaki sorunları çözüme 
kavuşturmanın yanı sıra işbirliğini artırmak ve 
savaşların son bulması yönünde adım atması 
bakımından büyük önem taşımaktadır. Lakin 
Karabağ zaviyesinden baktığımızda uluslararası 
örgütlerin bu arenada her zaman doğruyu 
göstermediği ya da istenilen sonuca kendi atakları 
doğrultusunda ulaşılamadığını göstermiştir. Kalıcı 
bir barışın ancak toplumsal adalet ile olacağını, 
bunun da anarşik bir ortam olan uluslararası 
ilişkilerde pek mümkün olmadığı 
gözlemlenmektedir.  
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Budapeşte’de bir toplantı düzenlemiş ve MİNSK 
grubu için eş başkanlık sisteminin getirilmesini öne 
sürmüş ve bu eş başkanların ise ABD, Fransa ve 
Rusya olmasına karar verilmiştir. Günümüzde 
MİNSK üçlüsü olarak anılan bu başkanlar, 
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilimin 
çözüme kavuşabilmesi için ilgili tüm ülkeler ile 
iletişime geçmişlerdir. Bu eş başkanlara ek olarak 
grupta Türkiye, Hollanda, İsveç, Finlandiya, 
Almanya, İtalya ve Portekiz de yer almaktadır.
 
Geçtiğimiz 28 yıl boyunca MİNSK grubu 
çatışmanın tarafları olan Azerbaycan ve 
Ermenistan’a çözüm için öneriler sunmuş, lakin 
taraflar çözüme pek sıcak bakmamışlardır. Taraflara 
çok uluslu barış gücünün oluşturulması gibi bir 
paket dahi sunulmuş fakat ya Azerbaycan ya da 
Ermenistan tarafından ya da iki ülke birden 
tepkisine yol açmıştır. Azerbaycan-Ermenistan 
1992’de Dağlık Karabağ bölgesinin paylaşımı için 
sıcak savaşa gitmişti. Lakin 1994’te savaşı bitiren 
antlaşma imzalandığında Azerbaycan topraklarının 
Karabağ ile komşu 7 rayon ile beraber yaklaşık 
%20’si Ermenistan kontrolü altına alınmıştır. Bu 
tarihten itibaren taraflar MİNSK grubu tarafından 
düzenli olarak çözüm sürecine girmişler lakin elde 
tutulur bir sonuç alamamışlardır. Bu vakte kadar 
Erivan yönetimi bu toprakların özgür olması 
halinde Karabağ’ın tam bağımsız bir ülke olarak 
tanınmasını istemiştir. Lakin Bakü yönetimi 

Karabağ için üst düzey özerklik arzusundaydı. 
MİNSK grubu Azerbaycan ve Ermenistan’a bu 
sorunu çözüme kavuşturabilmek adına bir dizi 
öneride bulunmuş fakat hiçbiri uygulamaya 
dökülememişti zira ya Azerbaycan hakkı olan 
topraklarını alamayacak ya da Ermenistan işgal 
altında tuttuğu bu bölgeyi elden çıkarmak 
durumunda kalacaktı. İşbu zaviyeden bakıldığında 
MİNSK grubunun daha doğrusu MİNSK üçlüsünün 
önerileri boşa çıkmış ve 28 yıl boyunca Karabağ 
konusu arafta kalan konu olmuştur. Devletlerin 
güvenlik ve sınır politikaları, işgal altındaki 
toprakların geri alınması gibi öncelikler çözüme 
giden yolda engel teşkil etmiştir. 2020 itibariyle 
MİNSK grubundaki Türkiye’nin Azerbaycan’a açık 
ve net şekilde desteğini göstermesi, Aliyev’in 2012 
yılında MİNSK grubu için “ümidini kestiği” 
yönündeki açıklaması artık savaş meydanında 
Azerbaycan’ı göreceğimizin ayak sesleri idi. Her ne 
kadar uluslararası anlaşmazlıkları çözüme 
kavuşturmak için mevcudiyet barındıran ve bu 
yönde adımlar attığını ileri süren uluslararası örgüt, 
hem anlaşmazlıklar için çaba gösterirken bir 
yandan da özelde işgalci devlet konumundaki 
Ermenistan’ı desteklediğini belli etmesi 
Azerbaycan için masadan önce sahaya ağırlık 
vermesine sebep olmuştur. Sahadaki kararlılığı 
sayesinde öne geçen Azerbaycan, işgal altındaki 7 
rayonunu temizlemiş, Dağlık Karabağ sorununun 
kahir ekseriyetini çözüme kavuşturmuştur. 
 
SONUÇ 
Uluslararası örgütler, birçok konuda 
devletlerarasındaki sorunları çözüme 
kavuşturmanın yanı sıra işbirliğini artırmak ve 
savaşların son bulması yönünde adım atması 
bakımından büyük önem taşımaktadır. Lakin 
Karabağ zaviyesinden baktığımızda uluslararası 
örgütlerin bu arenada her zaman doğruyu 
göstermediği ya da istenilen sonuca kendi atakları 
doğrultusunda ulaşılamadığını göstermiştir. Kalıcı 
bir barışın ancak toplumsal adalet ile olacağını, 
bunun da anarşik bir ortam olan uluslararası 
ilişkilerde pek mümkün olmadığı 
gözlemlenmektedir.  
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