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JEOPOLİTİK AÇIDAN KAFKASYA 

 

  Tuğba BİNGÜL

  

Stratejik açıdan; dünyanın önemli noktalarından olan Kafkasya coğrafi olarak, Kuzey 

Kafkasya ve Transkafkasya ya da Kafkas Ötesi olarak adlandırılan Güney Kafkasya'dan 

oluşur. Jeopolitik yönden Kafkasya'nın coğrafi konumu Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının 

arasına girmiş olan beş bin kilometre uzunluğunda bulunan Akdeniz-Ege Denizi, Marmara, 

Boğazlar-Karadeniz ve Azak Denizi gibi birbirine bağlı iç denizlerin meydana getirdiği bir su 

koridorunun ucunda, Hazar Denizi vasıtasıyla da Orta Asya'ya bağlanmış bir konumdadır.
1
 

   Kafkasya'nın dağlık bir bölgede olması ulaşımı zorlaştırdığı gibi, buradaki halkın 

soyutlanmasına, kültür ve etnik bakımından bölünmüş bir coğrafyanın oluşmasına neden 

olmuş ve düşmanlar tarafından işgalini zor kılmıştır. Ancak Kafkasya halklarının sosyo-

kültürel yapısı diğer medeniyetlerle yakından ilişki kurmasını sağlamış ve bugün Kafkas 

kültürünün meydana gelmesinde diğer medeniyetler (Türk, Hun, Hazar, Kıpçak, Yunan, 

Roma, Bizans kolonileri, Orta ve Ön Asya'dan gelen medeniyetler gibi) önemli rol 

oynamışlardır. Kafkasya'da yerli halk daha çok dağlık kesimlerde dışarıdan göç eden halklar 

ise güney ve kuzeydeki dış alanlarda yaşarlar. 

   Aynı zamanda Kafkasya din, dil, etnik gruplar açısından dünyanın en zengin 

kültürüne sahip bölgelerinden birisidir. Coğrafi koşullarda farklı etnik grupların oluşmasında 

etkili olmuştur. Rus politikaları sonucu bu etnik gruplar zaman zaman çatışma haline de 

girmiştir. Kafkaslar Türkiye ve Rusya arasında tampon bölge konumundadır da diyebiliriz. 

Günümüzde Kafkasya'da elliden fazla etnik grup yaşamaktadır. Rusya Federasyonuna bağlı 

yedi (Adigey, Çeçenistan, Dağıstan, Tuğuş, Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkez ve Kuzey 

Osetya) cumhuriyet bulunmaktadır. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ise bağımsız 

cumhuriyetlerdir. 

   Etnik bir mozaik teşkil eden Kafkasya bölgesini üç grupta incelemek mümkündür. 

Türk soyundan olanlar; Azeriler (Güney Kafkasya da), Kumuk, Karaçay ve Balkar; Nogaylar 

(Kuzey Kafkasya’da) yaşayan yerleşiklerdir. İndo-Germenler; Ermeniler ve Ossetler'lerdir. 

Yafet (İber-Kafkas) halkları ise; Gürcüler, Abhazlar, Adigeler, Dağıstanlılar ve Çeçenlerdir. 
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Bölgede Ural-Altay (% 3 6.6), İber-Kafkas (Gürcüce, Çeçen, Lezgi) (%35), Hint Avrupa 

(Ermeni, Rusça, Farsça) (% 28) dilleri konuşulmaktadır. Türkler topda konuşulan dil 

grubunun %36.6 din grubunun % 65.5,coğrafyanın % 56.6'sına sahip en belirgin kesimdir.
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   Kafkasya'nın jeopolitik önemi geçmişten günümüze artarak gelmiştir. Soğuk 

Savaş’tan sonra SSCB'nin çökmesiyle Kafkasya bölgesinde jeopolitik bir boşluk alanı 

oluşmuş ve bu boşluğu doldurmak isteyen küresel ve bölgesel aktörlerin güç mücadelesine 

sahne olmuştur. Ayrıca Kafkasya Orta Asya petrol ve doğalgaz yataklarının Batı'ya gidiş yolu 

üzerinde bulunmaktadır. Yani Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri için önemi enerji güzergahları 

übu bölgeden geçmektedir. Bu zengin kaynakların ulaşım yolları; Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü 

Novorossiyk, Tengiz-Novorossiyk Petrol Boru Hatları ve proje aşamasındaki TANAP ve 

Güney Akım Doğalgaz Boru Hatlarıdır. 

   Avrupa ülkeleri için günümüzde Kuzey Kafkasya'nın enerji güzergahları bölgesinde 

olması jeopolitik önemini oluşturur. Bu jeopolitik önemi jeostratejik önemini de 

arttırmaktadır. Doğu ve Batı arasında köprü konumunda olan Kafkasya tarih boyunca siyasi 

ve ekonomik açıdan önce Türkiye ve Rusya için daha sonra diğer güç merkezleri için büyük 

önem teşkil etmektedir ve günümüzde bu önemi gitgide artmaya devam etmektedir. 
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