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Tez Sınav Tarihi: 07. 07. 2006

ÖNSÖZ
Çarlık Rusya Generali Sisyanov, 22.05.1805 tarihinde, Karabağ'ın işgalinin 

hemen  arkasından  Çar'a  gönderdiği  raporda  "Karabağ  coğrafi  yeri  bakımından 

Anadolu'nun,  İran'ın  ve  Azerbaycan'ın  kapısı  sayılır"  demek  suretiyle,  bölgenin 

stratejik  önemini  belirtmiş  ve  burada  dengeyi  kendi  yararlarına  çevirebilmek için 

Müslümanların  arasına  Hıristiyan  unsurların  (burada  amaçlanan  Ermenilerdir) 

yerleştirilmesini  önermiştir.  Bunun  üzerine  1825-1826  yılları  Gaçar  yönetimi  ile 

Çarlık Rusya arasındaki savaş sırasında, güneyden 18.000 Ermeni getirilerek Dağlık 

Karabağ'a  iskân edilmiştir.  Azerbaycan'ın  ikiye bölünmesi sonucunu yaratan 1828 

Türkmençay  Antlaşmasından  sonra  ise,  8249  Ermeni  ailesi  tekrar  Karabağ'a 

getirilmiştir. Rusların, yaklaşık iki yüzyıl önce uygulamaya koydukları “Ermenileri 

Kafkasya’ya  yerleştirme  ve  yayma”  politikası,  zaman  içinde  gerçekleştirilmiş  ve 

Rusya artık Kafkasya’da tampon bir ülke oluşturabilmiştir. Böylece bu durum, uzun 

vadeli  politika  üretmenin ne denli  önemli  olduğunu göstermesi  açısından,  dikkate 

değer niteliktedir.

Dünya politikasına 1945’ten beri  damgasını vuran Soğuk Savaş,  1989’da 

Berlin Duvarı’nın yıkılması ve 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla sona ermiştir. Eski 

Sovyet Cumhuriyetleri birer birer bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Kafkaslar ve Orta 

Asya’da  ortaya  çıkan  bu  devletler  yeni  bir  sürecin  aktörleri  olmuştur.  SSCB’nin 

dağılmasına  giden  süreçte  Ermenilerin  Azerbaycan’ın  Dağlık  Karabağ  bölgesine 

yönelik iddiaları yeniden ortaya çıkmış, 1980’lerin sonlarına doğru başlayan küçük 

çaplı çatışmalar 1990’ların başlarında tam anlamıyla savaşa dönüşmüştür.  Sorunun 

ortaya  çıktığı  1988’den  günümüze  kadar  geçen  sürede  Azerbaycan  topraklarının 

%20’si  Ermeniler  tarafından  işgal  edilmiştir.  Ayrıca  Azerbaycan’da  yaklaşık 

1.000.000 insanın kendi topraklarından edilmesi Dağlık Karabağ meselesine siyasi 

boyutun yanında insani bir boyut da kazandırmıştır.

                                                                                                                                                                   



Dağlık Karabağ sorununa sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir 

sorun gibi bakmamak gerekiyor. Aslında sorunun bu aşamaya gelmesinde zaten bu 

ince çizgi oldukça önemli bir rol  oynamıştır.  Bölgede gerek Rusya,  gerekse diğer 

küresel  güçlerin  etkin olma çabaları,  sorunu iki  ülke meselesi  olmaktan çıkarmış, 

bölgesel ve hatta küresel bir sorun hâline getirmiştir. Dolayısıyla hem Azerbaycan’da 

bir  geçiş  döneminin  olması,  devlet  sisteminin  tam  olarak  oturmaması  hem  de 

Rusya’nın müdahil olarak bu meselenin içinde yer alması Dağlık Karabağ sorununu 

daha derin bir hâle getirmiş ve artık küresel güçlerin müdahil olmasıyla çözülebilecek 

bir sorun hâline gelmiştir.    

Bu tezde I. Dünya Savaşı’ndan günümüze Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri, 

Dağlık Karabağ sorununun tarihi  gelişimi ve Azerbaycan topraklarının Ermenistan 

tarafından işgali konuları incelenmiş, Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik 

öneriler sunulmuştur.

Tez çalışma döneminde ve araştırmalarda büyük destek veren ve yardımcı 

olan Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ’ye, fikirleriyle tezime katkıda bulunan Prof. Dr. Mehmet 

ŞAHİNGÖZ,  Doç.  Dr.  Abdullah  GÜNDOĞDU  ve  Doç.  Dr.  Neşe  ÖZDEN 

hocalarıma teşekkür ederim.

Ayrıca  tez  çalışma  sırasında  sonsuz  desteklerini  gördüğüm  Dr.  İbrahim 

ERDAL, Dr. Burhan SAYILIR, Dr.  Serdar SARISIR, Dr.  Cafer GÜLER ve Türk 

Eğitim Norm Geliştirme Vakfı Başkanı Sayın Özcan TOKYÜREK’e teşekkürü bir 

borç bilirim.

Mahir QARİBOV
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KISALTMALAR

ADA. Azerbaycan Devlet Arşivi

ADTNA. Azerbaycan Devlet Tehlikesizlik Nazirliyi Arşivi 

a.g.b. Adı geçen belge

a.g.e. Adı geçen eser

a.g.m. Adı geçen makale

ASA. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi

ASPİHDA. Azerbaycan  Siyasi  Partiler  ve  İctimai  Harekâtlar 

Devlet Arşivi

ATESE. Askeri Tarih ve Stratejik Araştırma Etüt Başkanlığı

BCA. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi

BİUM. Başbakanlık İstatistik Umum Müdürlüğü

Bkz. Bakınız

Çev. Çeviren

HTVD. Harp Tarihi Vesikaları Dergisi

Istoriçeskoe Zapiski. Tarihi Vesikalar

KGB. Devlet  Tehlikesizlik  Komitesi  (Komitet 

Gosudarstvennıy Bezapasnosti) 

NDA. Nahcivan Devlet Arşivi

NKVD. İçişleri  Halk  Komiserliği  (Narodnıy  Komitet 

Vnutrennıx Del)

TİH Türkiye İstiklal Harbi 

TİKA. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı

TİTE. Türkiye İnkilap Tarihi Enstitüsü Arşivi

                                                                                                                                                                   



USNA. United States National Archive

KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Arşiv Vesikaları

Azerbaycan  Devlet  Arşivi konuyla  ilgili  belgeler  açısından  zengin 

olduğundan  çalışmamızın  ana  kaynağını  oluşturmuştur.  Arşivde  Rusya  Devlet 

Duma’sında  Azerbaycan’la  ilgili  kararnameler,  1918-1920  senesinde  Azerbaycan 

Halk  Cumhuriyeti’nin  Ermenistan’la  ilişkilere  ait  yazılı  belgeler,  Bakü’de  ve 

Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde Ermenilerin yaptığı katliâmların araştırılması için 

Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti  tarafından  oluşturulmuş  Fevkalâde  Haller  Üzere 

Devlet  Komisyonu’nun  raporları  ve  Sovyet  döneminde  Komünist  Parti’nin  almış 

olduğu  kararları  ve  23  Kasım  1919  tarihinde  Azerbaycan’la  Ermenistan  arasında 

imzalanan antlaşmayı  inceledik.  İncelenen belgeleri  de  ana  başlıklar  olarak  tasnif 

edersek elde edilen belgeler:

a- Rusya  Devler  Duma’sında  Azerbaycan’dan  olan  mebusların 

gönderdiği raporlar ve ilgili makamlarla yaptığı yazışmalar,

b- Fevkalâde  Haller  Üzere  Devlet  Komisyonu’nun  Ermenilerin 

yaptığı katliâmlarla ilgili raporları,

c- Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti’nin  Ermenistan’a  gönderdiği 

taleplerle ilgili yazışmalar,

d- Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti’nin  iç  politikada  istikrarın 

sağlanması için kabul ettiği kararnameler,

e- Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti’nin kurulması ile ilgili Sovyet 

Rusya ile olan yazışmalar,

f- Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti’nin iç ve dış politikada almış 

olduğu karar ve kararnamelerdir.

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan  Siyasi  Partiler  ve  İçtimai  Harekât  Devlet  Arşivi 

(ASPİHDA)’nde yapmış olduğumuz incelemelerde Ermenilerin 1918 yılında Bakü, 

Gence,  Şamahı,  Guba,  Salyan ve Nahçivan’da yapmış  oldukları  katliâmlarla  ilgili 

belgelerin çok olduğu görülmüştür. 

8  Ocak  1919  tarihli  Kafkasya’daki  Müslümanların  arazilerinin  statüsünün 

korunması için acil tedbirler alınmasına dair Dışişleri Bakan Yard. A. Ziyadhanov’un, 

Paris Kongresi’ndeki Azerbaycan heyeti başkanına gönderdiği telgraf bulunmuştur.

Nahcivan Devlet Arşivi (NDA)’nde yaptığımız araştırmalarda 1905-1907 ve 

1918  senesinde  Ermenilerin  Nahcivan’a  yaptıkları  saldırılar  ve  Ermeni  çeteleri 

tarafından yapılan katliâmlarla  ilgili  yönetimin raporlarını  ve 9 Eylül  1919 tarihli 

Güney Batı Azerbaycan Müslümanları Genel Meclisi Başkanı’nca Müttefik Devletler 

Yüksek Komiserine gönderilen, Sürmeli, Şerur, Nahçıvan ve Ordubad eyaletlerinde 

yaşayan Müslüman halkın taleplerini ihtiva eden muhtırayı inceledik.

Türkiye  Cumhuriyeti  Başbakanlık  Devlet  Arşivleri  Genel  Müdürlüğü 

Cumhuriyet Arşivi (BCA)’nde konumuzla ilgili yapmış olduğumuz incelemelerde 

Türkiye Cumhuriyeti  ile Sovyet Rusya arasındaki yazışmaları  gözden geçirdik. 23 

Eylül  1947’de  Azerbaycan  Komünist  Parti  I.  Sekreteri  Bağırov  ve  Ermenistan 

Komünist Parti I. Sekreteri Arutunyan arasında imzalanmış “Ermenistan’dan yüz bin 

Azerinin  Azerbaycan’a  göç  ettirilmesi  ile  ilgili  antlaşma ve  10  Mart  1948 tarihli 

Ermenistan'dan  Azerbaycan’a  göç  ve  göçmen  değişimi  hakkında  Sovyet 

Hükûmeti’nin kararlarını bulduk ve bu belgelerden istifade ettik.

2- Yayınlanmış Resmi Vesikalar ve Raporlar

Yayınlanmış  resmi  vesikalar  ve  raporlar  Ermenilerin  Rusların  desteğiyle 

Azerilere  karşı  yaptığı  katliâmlar,  baskı  ve  propaganda  ile  ilgili  belgelerden 

oluşmuştur.  Bunların  bir  kısmı  komisyon  raporları  olup,  bir  kısmı  da  askeri 

raporlardan ibarettir.

                                                                                                                                                                   



Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, I. 

1906-1918. Ankara T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşivi 

Daire Başkanlığı. Yayın no: 23, 1995:  Bu kaynak eser 1918’de Ermenilerin Bakü, 

Gence,  Şamahı  ve  Guba’da  Azerilere  karşı  yaptığı  katliâmlarla  ilgili  Azerbaycan 

Halk  Cumhuriyeti  tarafından  oluşturulmuş  Fevkalâde  Haller  Üzere  Devlet 

Komisyonu’nun  raporlarından  oluşmaktadır.  Burada  ayrıca  Ermeniler  tarafından 

yapılan mezalim ve tahribatla ilgili listeler de verilmiştir.

Kanlı Seneler: İlk başta 1911 yılında Mehmet Said ORDUBADİ tarafından 

yayınlanan, daha sonra 1991’de Bakü’de ikinci baskısı yapılan bu eserde 1905-1907 

senesinde  Ermenilerin  Bakü’de,  Cebrayıl’da,  Cavanşir’de,  Şuşa’da,  Gence’de, 

Nahcivan’da yaptığı katliâmlar belgelerle anlatılmıştır.

Azerbaycan  Tarihi-  Belgeler  ve  Neşrler  Üzere:  Bakü’de  1990  yılında 

yayınlanmış  bu  kitapta  Ermenistan’da  Azerilere  karşı  yapılan  baskılar  ve  Dağlık 

Karabağ’da cereyan eden olayların belgeler üzerine değerlendirilmesi yapılmıştır.

Azerbaycan Tarihi  Üzerine Kaynaklar,  1989’da Bakü’de yayımlanan bu 

kaynakta Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin tarihi  gelişimi ve Sovyet döneminde 

Dağlık Karabağ’a Özerk Vilayet verilme nedenleri açıklanmıştır.

Armyanskiy Genoçid; Mif i Realnost-(Ermenilerin Yaptığı Soykırım; Hayal 

ve  Gerçeklik):  Bu  eserde  milliyetçi  Ermeni  örgütlerinin  oluşumu  ve  eylemleri, 

Türklere karşı yaptıkları mezalim ve Ermeni lobisinin Türkiye aleyhinde faaliyetlerini 

içermektedir. 

Kars  İli  ve  Çevresinde  Ermeni  Mezalimi  (1918-1920),  Fahrettin 

KIRZIOĞLU  1999  yılında  Ankara’da  yayımlamış  olduğu  bu  eserde  Ermenilerin 

Türklere karşı yaptığı katliâmların sadece Kafkasya’da değil, aynı zamanda Osmanlı 

Devleti’nin güney sınırlarında da gerçekleştirildiğini belgelerle kanıtlamıştır.

3- Süreli Yayınlar

Konumuzla  ilgili  olarak  başvurduğumuz  arşiv  ve  diğer  kurumlarda  süreli 

yayınları  kullandık.  Bunlardan:  ASAM  (Avrasya  Stratejik  Araştırmalar  Merkezi) 

                                                                                                                                                                   



Dergisi, ASAM, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Atatürk Araştırma Merkezi 

Dergisi, Avrasya Dosyası Dergisi,  Azerbaycan Dergisi,  Azerbaycan Kültür Deneği 

Dergisi,  Belgelerle  Türk  Tarihi  Dergisi,  Harp  Tarihi  Vesikaları  Dergisi,  Hazar 

Dergisi, Türk Kültürü Dergisi, Türk Yurdu Dergisi, Türkler Dergisi, Ulusal Strateji 

Dergisi ve gazetelerlerden Halk, Komünist, Azerbaycan, İstiklal, Hürriyet, Azatlık, 

Yeni  Azerbaycan  ve  Zaman  gazetelerinde  Azerbaycan-Ermenistan  ilişkilerine  ait 

yayınlanmış makaleleri inceledik.

4- Anılar ve Hatıralar 

XX.  yüzyıl  başlarında  yaşanmış  tarihi  olayların  ve  bu  ilişkilerde  yer  alan 

tarihçi  yazarların  hatıralarını  inceledik.  Bunlardan  Ali  ALİYEV  XX.  yüzyıl 

başlarında Azerbaycan’ın birçok şehirlerinde Ermenilerin yaptığı katliâmlar ve XI. 

işgalci  Rus  ordusunun  Azerbaycan’ı  işgal  etmesi  ile  ilgili,  Ali  Fuat  CEBESOY 

Türkiye  Cumhuriyeti  ve  Sovyet  Rusya  arasındaki  siyasi  ilişkilerle  ilgili,  Kazım 

KARABEKİR  Milli  Mücadele  tarihi  ve  V.  Kafkas  İslâm  Ordusu’nun  Bakü’nü 

kurtarması ile ilgili, Latif HÜSEYİNZADE 1918-1920 tarihlerinde Azerbaycanda baş 

gösteren  olaylarla  ilgili,  Mirze  Bala  MEHMETZADE  milli  mücadelenin 

formalaşması ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin faaliyeti ile ilgili, Mehmet Emin 

RESULZADE Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin oluşumu, iç ve dış politikada almış 

olduğu kararlarla ilgili anılarından faydalanılmıştır.

5- Başvuru Eserleri

Tez konusuyla ilgili Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve Rusya’da yayınlanmış 

olan  eserler  incelenmiştir.  Bunlardan   Esat  URAS’ın,  Mir  Möhsün  NEVVAB’ın, 

Cemil HASANOV’un,  Azmi SÜSLÜ’nün, Sadi KOÇAŞ’ın, Kâmuran GÜRÜN’ün, 

Vefa  GULUZADE’nin,  Yuri  POMPEYEV’in,  Voskan  PARSAMYAN’ın,  Boris 

BORYAN’ın,  Stephan  ŞAUMYAN’ın,  Justin  McCARTHY’nin,  Cemal 

ANADOL’un,  Erdal  İLTER’in,  Hakkı  Kemal  TÜRKÖZÜ’nün,  Hüseyin 

BAYKARA’nın,  İlgar  ALİYEV’in,  Cezmi  YURTSEVER’in,  Atamoğlan 

                                                                                                                                                                   



MEMMEDLİ’nin  ve  Caterina  WALKER’in  eserleri  ilk  elden  istifade  edilen 

eserlerdendir.

GİRİŞ

Azerbaycan  ve  Ermenistan,  Avrasya’nın  en  önemli  stratejik  ve  ekonomik 

bölgelerinden  biri  olan  Kafkasya  bölgesinde  yer  almaktadır.  Azerbaycan  Güney 

Kafkasya’da 86.6000 km2’lik bir alana ve sekiz milyon nüfusa sahip bulunmaktadır. 

Ermenistan’ın ise 29.800 km2’lik yüzölçümü  ve iki  milyon sekiz yüz bin nüfusu 

vardır. 

Azerbaycan  –  Ermenistan  ilişkileri  tarihin  derinliklerine  dayanmaktadır.  Bu 

ilişkiler  XIX.  yüzyıla  kadar  bir  dostluk  ve  komşuluk  içinde  seyretmiştir.  Siyasi, 

ekonomik  ve  kültürel  alanlarda  birbirlerinden  faydalanmakla  ortak  coğrafyayı 

paylaşmışlardır. 

1920  –  21  yıllarında   XI.  Rus  Ordusu  tarafından  işgali  ile  Kafkasya’nın 

Sovyetlerin  sömürgesi  hâline  gelmesi  diğer  cumhuriyetler  gibi  Azerbaycan  ve 

Ermenistan’ın  da  dış  dünya  ile  siyasi  bağlantısını  kesmiştir.  Kafkasların 

Ruslaştırılması için Çarlık Rusya’da olduğu gibi Sovyet döneminde de bölgeye çoğu 

Rus  asıllı  olan  insanlar  yerleştirilmiştir.  Birçok  milletin  bir  arada  yaşadığı 

Kafkasya’yı  daha  kolay  yönetebilmek  için  Ruslar,  Kafkasya  Cumhuriyetleri’nin 

sınırlarını  istedikleri  gibi  değiştirerek ülke içindeki  azınlıkları  kışkırtmak suretiyle 

bölgede genel bir çatışma ortamı hazırlamışlardır. Birlik içindeki ülkelerin ekonomik 

yönden birbirlerine muhtaç bırakılarak tek başına herhangi  bir  ürün çıkarmalarına 

imkân tanınmaması bağımsız ekonomi sisteminin oluşumunu engellemiştir. 

Kafkasya Cumhuriyetlerinin tek bir Kafkasya Federasyonu altında toplanması 

süreci  tamamlandıktan  sonra  1920’li  yıllarda  bölge  insanı  kolektifleştirme  ve 

sanayileşme  ile  yeni  bir  döneme  girmiş,  1930’lu  yıllarda  ise  ülkenin  diğer 

                                                                                                                                                                   



bölgelerinde de olduğu gibi Kafkasya’daki süreç yüksek maliyetine karşın Sovyetler 

Birliği’nin sanayileşmesiyle sonuçlanmış, fakat II. Dünya Savaşı ülkenin oturmaya 

başlayan ekonomisini yeniden alt-üst etmiş, takip eden yıllarda Batı ile girişilen güç 

yarışı ülkeyi sonu çöküşle bitecek olan bir belirsizlik ve kargaşa sürecine sokmuş ve 

Kafkasya’yı da beraberinde sürüklemiştir. 

Sovyetler  Birliği’nin  dağılma  sürecinde  Azerbaycan  ve  Ermenistan  arasında 

görülen  çatışmalar  da  bu  çerçevede  seyretmekte  ve  Azerbaycan  –  Ermenistan 

arasında  siyasi  ve  ekonomik  ilişkileri  olumsuz  yönde  etkilemiştir.  Bu  sorunun 

meydana  çıkması  Kafkasya’nın  ekonomik  ve  politik  parametrelerini  de 

zorlaştırmıştır.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında oluşan sorunların daha iyi anlaşılabilmesi 

için  bu  çatışmayı  etkileyen  faktörlerin  açıklanması  gerekmektedir.  Bu  faktörler 

esasen  tarihten  gelen  bazı  arazi  iddiaları  meselesi,  aşırı  milliyetçi  tavırlar  ve  bu 

sorunların meydana çıkmasına zemin hazırlayan nedenlerden ibarettir. Bu durum ise 

bölge  halklarının  sorunlarının  kendi  aralarında  çözümlenmesini  engellediği  gibi, 

bölge dışı güçlerin de politikaları için açık bir alan oluşturmuştur. Ermeni – Azeri 

çatışmasının bir anlamda jeopolitik maksatlara  dayandığı da söylenebilir.    

Tezin birinci bölümünde Azerbaycan – Ermenistan ilişkilerinin tarihi gelişimi, 

I. Dünya Savaşı sonrasında büyük devletlerin teşvikiyle “Ermenistan Devleti” kurma 

çabaları ve Kafkasya’nın jeopolitiği konularına değinilecek, Ermeni milliyetçiliğinin 

oluşumunda  din  faktörünün,  kilisenin  rolünün,   misyonerlik  faaliyetlerinin  ve 

propaganda unsurunun gelişimi incelenecek,  aynı zamanda XIX. yüzyıl  sonlarında 

Ermeni  örgütlerinin  oluşumu  ve  Ermeni  komite  ve  partilerinin  amaçları  ve 

gerçekleştirdikleri eylemler gözden geçirilmiştir. 

Sovyetler  Birliği’nin  dağılmasından  sonra  arşivlerin  halka  açılması  Stalin 

döneminde uygulanan baskı ve deportasyon (Sovyet halkı oluşturulmasına yönelik 

göç  ettirme)  politikalarının  gün  ışığına  çıkarılmasına   imkân  sağlamıştır.  Tez 

çalışmamızda  bu  amaçla  Nahcıvan  Özerk  Cumhuriyeti  ve  Azerbaycan  Devlet 

Arşivleri’nde ilgili arşiv belgelerini inceledik. 1961 yılında Azerbaycan arşivlerindeki 

                                                                                                                                                                   



belgelerin Rusça’ya çevrilmesi sırasında, Ermeni asıllı kişilerin arşivlerde çalıştığını 

göz önüne alırsak birçok belgenin kaybolduğunu  söylemek mümkündür. 

Tezin ikinci bölümünde Rusya’nın Kafkasya politikası içinde Azerbaycan ve 

Ermenistan münasebetleri, SSCB’nin Kafkas politikası ve Azerbaycan topraklarının 

Ermenistan’a  ilhakı,  Sovyet  Ermenistanı’nın  oluşumu,  1937  baskısı  döneminde 

Ermeni komünistlerin Azeri aydınlarını Azerbaycan’dan sürgün etme faaliyetleri ve 

1937-1948 yılları  arasında  Rusya’nın  Güney Kafkasya  politikasındaki  gelişmelere 

bakılmıştır.  II.  Dünya Savaşı’ndan sonra  Ermenistan’da  yaşayan Türklerin  sürgün 

edilmesi  ve  Sovyet  döneminde  Ermeni  şovenizminin  perde  arkası  konuları 

araştırılacaktır. 

Eylül  1930'da  Ermenistan  Sovyet  Sosyalist  Cumhuriyeti'nde  arazi  yönetim 

değişikliği  yapıldığı  zaman  Azeri  Türkleri’nin  yaşadıkları  yerleşim  merkezleri 

birbirinden  ayrı  merkezlere  bağlanmış,  Azeri  Türkleri’nin  çoğunlukta  oldukları 

bölgelere  Ermeniler  yerleştirilmiştir.  İkinci  aşamada  ise  Ermenistan'da  yaşayan 

Türkler ülkeden mecburi  şekilde göçe zorlanmıştır.  Göç ettirme işlemi 1948-1952 

yıllarında gerçekleştirilmiştir. Bu sürgün politikası 1989’da yeniden gündeme gelmiş 

ve  iki  asır  devam  eden  sürgün  sonucunda,  1,5  milyon  Azerbaycan  Türkü 

Ermenistan'daki tarihi yurtlarından sürülmüştür.

Tezin  üçüncü  bölümünde  SSCB  döneminde  ekonomik,  sosyal  ve  kültürel 

ilişkilerden  bahsedilecektir.  Azerbaycan’da  Sovyet  Hükûmeti’nin  kurulmasından 

sonra bölgeye gönderilmiş olan Rus memurları yönetimde yer almış ve ortaya çıkan 

ırki meselelerde Azerbaycan’ın menfaati hiçbir şekilde korunmamıştır. 1930 yılından 

SSCB’de  uygulanan  yeni  ekonomi  politikası  ülkenin  bazı  kesimlerinde  kabul 

görmediğinden bu çalışmalar mecburi şekilde gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan itiraz 

gösterilerini  bastırmak  için  tutuklama  kampanyaları  başlatılmış  ve  kendi  mal 

varlığından Komünist  Parti  kararı  gereği  vazgeçmeyen  arazi  sahiplerine “Kulak” 

(Köy  Ağası)  damgası  vurularak  sürgünlere  gönderilmiştir.  Bu  sürgünlere  ülkede 

sömürge politikası uygulayan komünistlere karşı çıkan aydınlar da tâbi tutulmuştur. 

Binlerce  aydın  hiçbir  gerekçesi  olmayan  nedenlerle  suçlu  bulunmuş  ve  ülkeden 

sürülmüştür. Bu sürgünler sonrasında ülkede komünist ideoloji dışında hiçbir  farklı 

                                                                                                                                                                   



görüşe yer verilmemiştir.  Komünist  ideolojisinin totaliter rejimi ülkeye “itaatçilik” 

psikolojisini getirmiş ve milli kimliğinden habersiz, kendi dilinde konuşma kısıtlılığı 

getiren bir yönetim kurulmuştur.

Diğer taraftan Sovyetler Birliği döneminde Ermenistan Hükûmeti Azerilere ait 

her ne varsa onları ortadan kaldırmaya, tarih sayfasından silmeye çalışmıştır. 1935’e 

kadar Ermenistan’da köy, kasaba ve coğrafi yer adlarının %95’i Azeri Türkçesi’nde 

olduğu  hâlde  1989  senesine  kadar  olan  sürede  bunlar  tamamen  değiştirilerek 

Ermenice adlar konulmuştur.

Sovyet  döneminde  Rusya  Komünist  Partisi  Merkezi  İcra  Komisyonu 

tarafından eğitim seferberliği  başlatılmış,  yaşlı  insanlara  okuma-yazma öğretilmesi 

için  kurslar  tesis  edilmiş,  daha  sonraları  sekiz  yıllık  zorunlu  eğitim  programı 

uygulanmıştır.  Sovyetlerin  bu  mecburi  eğitim  döneminde  Azerbaycan’da  Türk 

kimliğinin  ortadan  kaldırılmasına  da  çalışılmıştır.  Okullarda  uygulanan  ders 

programlarında,  Azeri  Türkçesi’nin,  milli  kültürün  ve  Azeri  Türkleri’nin  Türk 

tarihinin  bir  parçası  olduğuyla  ilgili  hiçbir  bilgi  verilmemiştir.  Eğitim  üzerindeki 

denetim  mekanizması  merkeziyetçi  gibi  görünse  de,  sadece  Komünist  Parti’nin 

merkezi  kontrolü  daha  etkili  olmuştur.  Bu  bölümde  eğitim  konusunda  izlenecek 

politika, yani merkezi birimlerin ve SSCB Bakanlar Kurulu’nun onayından sonra on 

beş cumhuriyetin eğitim bakanları tarafından uygulanan politika incelenmiştir.  

Tezin dördüncü bölümünde bağımsızlık döneminden günümüze Azerbaycan-

Ermenistan  ilişkileri,  Dağlık  Karabağ  sorununun  tarihi  gelişimi  ve  Azerbaycan 

topraklarının Ermenistan tarafından işgali konuları incelenmiştir. 

SSCB döneminde Ermenilerin Azerbaycan’dan toprak talepleri üzerine SSCB 

yönetimi,  Dağlık  Karabağ’a  Azerbaycan’ın  denetiminde  özerklik  statüsünün 

verilmesini  onaylamıştır.  Meselenin  tarihi  sebeplerine  baktığımızda,  Ermenilerin 

Dağlık  Karabağ  bölgesine  1828  yılında  Rus-İran  savaşı  sonucu  imzalanan 

Türkmençay  ve  1829  yılında  Rus-Türk  savaşı  sonucunda  imzalanan  Edirne 

Antlaşmaları ile İran ve Türkiye’den göç ettirildiği ve 1980’lerde Dağlık Karabağ’ın 

başkenti  Hankendi’de  bu  yerleşimin  150.  yıldönümü  ile  ilgili  âbide  dikilmesi 

Ermenilerin bu bölgeye sonradan meskûn olduğunu gösteren delillerdir. 

                                                                                                                                                                   



Dağlık  Karabağ’a  muhtariyet  verilmesinin  ardından  zaman  zaman  Ermeni 

azınlığın  hakları  Azerbaycan  Sovyet  yönetimi  tarafından  artırılırken,  1991’de 

Ermenilerin  Dağlık  Karabağ’a  bağımsızlık  statüsünün verilmesi  talepleri  olayların 

daha gerginleşmesine ve savaşın çıkmasına neden olmuştur. 

Olayların meydana geldiği süreçte Rusya, Karabağ sorunu üzerine dolaylı ve 

bazen de doğrudan doğruya, fakat her zaman Ermenistan’ın tarafını savunmuş ve bu 

tavrından iki ülke arasında çıkan savaş süresince bile taviz vermemiştir. Ermenistan’ı 

Kafkaslar’da  kendine  müttefik  gibi  gören,  oradan  da  Karabağ  bölgesine  silah 

göndermeği ihmal etmeyen Rusya, bu tutumunu hiçbir zaman gizli tutmamıştır. 

Sovyetler  Birliği’nin  dağılma  sürecinde  dünya  gündeminde  yerini  almaya 

başlayan Karabağ meselesi,  SSCB sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan arasında 

savaş nedeni olmuştur. 

1994 yılında  yapılan bir  ateşkes  anlaşması  ile  savaş durdurulmuş,  sorunun 

çözümü  için  uluslararası  barış  güçleri  devreye  girerek  barış  yolu  ile  anlaşma 

sağlanması konusunda gerekli adımlar atılmıştır.

Ermenistan  tarafının  bu  ateşkes  için  pek  zorlandığı  söylenemez.  Zira,  tüm 

güçlerini ortaya koyarak eski Dağlık Karabağ vilayeti ve etrafında yerleşen yedi ili 

(toplam olarak  14  ili)  işgal  etmişlerdir.  Ama,  Azerbaycan açısından durum farklı 

olmuştur.  Çünkü  Azerbaycan  topraklarının  %20’si  Ermenistan  tarafından  işgal 

edilmiş durumdadır. Bu nedenle toplum ve siyasi güçlerin hemen hemen tümü bu tür 

bir ateşkesi kabul edememiştir. 

Birleşmiş  Milletler,  Dağlık  Karabağ sorunuyla ilgili  822,  853,  874 ve 884 

sayılı  kararları  kabul ederek işgal  edilmiş Azerbaycan topraklarından bütün askeri 

birliklerin derhal çekilmesi talebinde bulunmuşsa da, Ermenistan Devleti Birleşmiş 

Milletler’in söz konusu kararlarının hiçbirini yerine getirmemiştir. 

AGİT  ülkeleri  (Ermenistan  hariç)  AGİT  Başkanlık  açıklamasında  yer  alan 

ilkeleri, sorunun adil çözümü için uygun çerçeve olarak kabul etmişlerdir. Başkanlık 

açıklaması, sorunun Azerbaycan ve Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı, Dağlık 

Karabağ’a Azerbaycan terkibinde en yüksek özerklik, yukarı Karabağ ve ahalisi için 

güvenlik garantisi verilmesi temelinde çözümlenmesi çağrısında bulunmaktadır. 

                                                                                                                                                                   



Avrasya coğrafyasında istikrarı sağlama ve barışı koruma aynı zamanda refahı 

yükseltecek,  yaygınlaştıracak  bir  kalkınmanın  sağlanması  için  Kafkasya’daki 

çatışmaların  durdurulması  ve  adaletli  bir  şekilde  çözüme  kavuşturulması 

gerekmektedir.

Kafkasya ülkelerinin kendi bağımsızlıklarını korumaları, Kafkasya’da ahenkli 

ilişkiler ve işbirliğini geliştirme jeopolitiği ile mümkün olabilir. Bu nedenle ortaya 

çıkan  sorunların  aşırı  gerginliklere  sürüklenmesine  meydan  vermemek  gerekir. 

Bölgesel  nüfuz  mücadelesinin  arttığı,  gelişmelerin  kaypak  bir  zeminde  süratle 

birbirini izlediği bir dönemde Kafkasya’da milli politikalara ters tepki yapmayacak 

yaklaşımlara büyük ihtiyaç vardır. Bu koşullar altında Kafkasya ülkeleri yeni oluşan 

jeopolitiğin  fırsatlarını  iyi  değerlendirmelidir.  Tezimizde  bu  hususları  inceleyerek 

aklın,  bilimin,  bölgesel,  bölgelerarası  ve  uluslararası  ortak  ilişkilerin,  çıkarların 

gerekleri ve metodolojik olarak incelenmeye çalışılmıştır.            

                                                                                                                                                                   



I. BÖLÜM:

SAVAŞ SONRASINDA AZERBAYCAN – ERMENİSTAN

İLİŞKİLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Kafkasya’nın sosyo-kültürel  gelişiminde  önemli  yer  tutan faktörlerden biri, 

Azerbaycan  ve  Ermenistan’ın  tarihi  ilişkileridir.  Her  iki  ülke  ortak  coğrafyayı 

paylaşarak kültür, sanat, edebiyat alanlarında birbirlerinden etkilenmişlerdir. Tarihin 

derinliklerine dayanan bu ilişkiler XIX. yüzyıla kadar dostluk ve komşuluk içinde 

seyretmiştir.  

Kafkasya  coğrafyasında  yer  alan  bu  ülkeler  sahip  oldukları  jeo-stratejik 

konumları  itibariyle  sınırdaş  ülkelerin  yanı  sıra  bölgede  çıkarlarını  gözeten  uzak 

ülkelerin de dikkat merkezinde olmuştur. Avrasya coğrafyasındaki Kafkasya bölgesi, 

Karadeniz, Boğazlar ve Ege Denizi yolu ile Orta Asya’yı Avrupa’ya ve Akdeniz’e 

bağlama  konumuyla  XX.  yüzyıl  başlarından  itibaren  gerek  batılı  gerek  doğulu 

ülkelerin ilgi odağı olmuştur. Yakın ve uzak devletler çok yönlü konumundan dolayı 

Kafkasya  üzerindeki  emellerini  gerçekleştirmek  amacıyla  zaman  zaman  bölge 

ülkelerinin  siyasi  çelişkilerinden  yararlanarak  Kafkasya’da  iç  karışıklıklar 

çıkarmışlardır. 

Arapların  “Mâveray-ı  Kafkasya”,  Avrupalıların  “Transkafkasya”,  Rusların 

“Zakafkaziya” olarak bahsettikleri Kafkasya bölgesi, aynı zamanda Türkiye, Rusya, 

İran ve Orta Asya Cumhuriyetlerini ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda birleştiren 

bağlantı  noktasıdır.  Milletleri  ve  dilleri  sınıflandırmak için  kullanılan kritere  göre 

                                                                                                                                                                   



Kafkasya’da  her  biri  bir  dil  veya  lehçeye  mensup  olan  elli  kadar  etnik  grup 

gösterilebilir.  Yerli  milletlerin  büyük  çoğunluğu  Azeri,  Gürcü,  Ermeni  ve 

Çeçenlerdir.1 

Bir  bütün  olarak  ele  alındığında  da  Kafkasya  dünyada  çok  az  bölgeyle 

karşılaştırılabilecek  doğal  zenginliğe  sahiptir.  Bölge  kendi  kaynaklarıyla  kendisini 

besleyecek  ve  donatacak  durumdadır.  Gelişmiş  altyapısına  karşın  nüfusu  fazla 

değildir.

Tarihin  en  eski  iskân  bölgelerinden  olması  ve  değişik  dilleri  konuşan 

milletlere mensup olmasından dolayı Kafkasya bölgesi tarihin her zaman bir ilgi alanı 

olmuştur. Sovyetler Birliği döneminde Kafkasya milletlerinin tarihi milli zeminden 

uzaklaştırılmış ve dogmatik bir tarih oluşturulmuştur. SSCB’nin çöküşüyle birlikte 

Kafkasyalılar  kendi  tarihlerine  sahip  çıkmada  ve  geçmişlerini  keşfetmede  özgür 

olmuşlardır. Bu süreci izlemek heyecan ve gurur vericidir.  Fakat aynı coğrafyanın 

paylaşılması  nedeniyle  etnik  grupların  tarihi  özellikleri  sık  sık  komşu  grubun 

özellikleriyle çatışmıştır. Böylece gerçek tarih hakkında büyük bir tartışma meydana 

çıkmıştır.

Kafkasya’daki  tarihi  problemleri  Kafkas  milletleri  arasında  var  olan  iç 

problemler  olarak  gösterip  bugüne taşımak son  derece  yanlış  bir  tutumdur.  Tarih 

boyunca Kafkasya’da cereyan eden savaşlarda din önemli bir unsur olmuş, Müslüman 

topluluklar diğer din mensuplarına karşı mücadele vermişlerdir. Bölgede Müslüman 

gruplar arasında herhangi bir savaş çıkmamıştır.2

Kafkasya’da etnik bilinç her zaman çok güçlü olmuştur. Yerel dillere bağlılık 

oranı yüksek olmuş, Rusça ikinci dil olarak konuşulmuştur.3 

Azerbaycan  Kafkasya’nın  en  büyük  devleti  olmasına  rağmen  bölgede 

güvenlik ve istikrarı sağlayacak yeterli güce sahip olmamıştır. Zira Azerbaycan XIX. 

yüzyıldan itibaren bölünerek, küçültülerek zayıf duruma düşürülmüştür.4

1 Tahir Tamer KUMKALE, Tarihten Günümüze Türk-Rus İlişkileri,  Ankara, 1995, s. 91
2  Erol KARAYEL, “Kafkasya’da Etnik Çatışmalar: Sebepler ve Çözümler”, Kafkas Vakfı Bülteni, S. 

7, İstanbul, 1998, s. 21-37
3  Paul B. HENZE, “Kafkasya’da Çatışma: Geçmiş Sorunlar ve Gelecek İçin Öngörüler”, Avrasya 

Etüdleri, TİKA Yayınları, Ankara, 1994, S. 1,  s. 68
4 Haleddin İBRAHİMLİ, “Avrasya’nın Yeni Kafkasları”, Avrasya Dosyası, Ankara, 2001,  s. 86 

                                                                                                                                                                   



XIX. yüzyılın başlarından itibaren Güney Kafkasya’ya göç ettirilen Ermeniler 

Rusların  himayesi  ile  bu  topraklarda  yaşayan  yerli  nüfusa  karşı  toprak  iddiaları 

talebinde  bulunmuşlardır.  Ermenilerin  bu  bölgedeki  faaliyetlerini  iki  aşamaya 

ayırtmak mümkündür. 

Birinci aşama:

XIX. yüzyılın 30’lu yıllarından aynı yüzyılın 80’li yıllarına kadar olan dönemi 

kapsamaktadır.  Bu  dönemde  Ermeniler,  Çar  Hükûmeti’nin  kendilerine  olan  sıcak 

ilgisinden yararlanarak mazlum, fakat becerikli olduklarını sergileyerek, yerli insanlar 

arasında nüfuzlarını artırmış, ekonomik durumlarını iyileştirmiş ve yeni topraklar ele 

geçirmeyi  amaç  edinmişlerdir.  Bu  işlerinde  Çar  Hükûmeti  Ermenilere  her  zaman 

yardımda bulunmuştur.

Zaten,  Ermenilerin  Güney  Kafkasya’da  tutunabilmelerinin  başlıca  nedeni 

Çarlık Rusya’nın bu yerlerde uyguladığı sömürgecilik ve Hıristiyanlaştırma politikası 

olmuştur.5

İkinci aşama:

Rusya’ya katılana kadar Ermenistan’ın 169.155 nüfusunun sadece 57.305’i, 

yani %33.8’i Ermeni, 84.089’u yani %49.7’si Müslüman Azeri, 26.911’i, yani %16’sı 

Kürt ve diğerleri, 850 yani %0.5’i diğer etnik azınlıklardan oluşmuştur.6 Diğer bir 

ifadeyle  XIX.  yüzyılın  ortalarına  kadar  şimdiki  Ermenistan  bölgesinde  Türkler 

çoğunlukta idiler. 

1826-1828 İran ve Rusya savaşı sonucu imzalanan Türkmençay Antlaşması 

gereği  Azerbaycan,  kuzey  ve  güney  kısmına  ayrılmış,  kuzey  bölgesi  Çarlık 

Rusya’nın, güney kısmı ise İran’ın yönetiminde kalmıştır. İki yüzyıla yakın bir sürede 

Çarlık  ve  Kızıl  Rusların  katliâmlarına,  Ruslaştırma  politikalarına  ve  İran’ın 

5  Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 
Ankara, 2001, s. XI

6  Emin SHIHALİYEV, Türkiye ve Azerbaycan Açısından Ermeni Sorunu, Ankara, 2002 s. 32’den 
naklen V. A. PARSAMYAN, İstoriya Armyanskogo Naroda v 1801-1900 (Ermeni Halkının Tarihi 
1801-1900’lü Yıllar 

   Arası) Revan, 1977, s. 88 

                                                                                                                                                                   



Farslılaştırma gayretlerine rağmen Azerbaycan Türkleri kendi kültür unsurlarını, dil, 

din, örf ve geleneklerini korumuşlardır.

1826-1828 savaşından sonra 1828-1830 yılları  arasındaki iki senede Güney 

Kafkasya’ya 40.000’den fazla İran ve 84.000 Türkiye Ermeni’si göçürülmüş ve onlar 

Ermeni nüfusun az olduğu Karabağ, Gence, Nahcivan ve Revan vilayetleri ile Tiflis 

vilayetinin Borçalı, bölgelerine yerleştirilmiştir. XIX. yüzyıl ortalarında Çarlık Rusya 

tarafından resmi olarak bölgeye yerleştirilen 124.000 Ermeninin dışında gayri resmi 

olarak  bölgeye  yerleştirilen  Ermenilerin  nüfusu  200.000’i  geçmiştir.  XX.  yüzyıl 

başlarında  Kafkasya’da  1.3  milyon  olan  Ermenilerin  bir  milyondan  fazlası  bu 

bölgenin yerli halkı olmayıp Çarlık Rusya tarafından yerleştirilenlerdir.7

XIX. yüzyılın ikinci yarısı Kafkasya’da demografik durumun radikal değişime 

uğradığı  bir  dönemdir.  1823 yılında  Kafkasya’da  Ermeni  nüfusu  %8.4 iken  1832 

yılında bu oran 4 kat artarak %34.8 seviyesine ulaşmıştır.8

XIX. yüzyılda Güney Kafkasya’da Azeri – Ermeni nüfus dengesinin değişimi. 

Tablo 1.
Yıl 1823 1832-35 1886 1897

Uyruğu Azeri Ermeni Azeri Ermeni Azeri Ermeni Azeri Ermeni
Karabağ Vilayeti, daha 

sonra Şuşa Vilayeti

 91 8.4 64.8 34.8 41.9 57.9 45.3 53.3

Nahcivan Vilayeti, daha 

sonra Nahcivan Bölgesi

86.5 13.5 50.6 49.4 56.8 42.2 63.7 34.4

Ermeni bölgesi, önce Revan 

Hanlığı, daha sonra Revan 

Valiliği

76 24 46.2 53.8 37.4 56 37.7 53.2

1844 yılında Kafkasya’da Vorontsov’un Genel Vali tayin edilmesinden sonra 

Mâveray-ı  Kafkasya  ahalisi  adeta  iki  sınıfa  bölünmüştür.  Birinci  sınıfa  Rusya 

hâkimiyetinin himayesinde her türlü imkâna sahip olan Hıristiyan ahali ve özellikle 

7  Nikita Nikolayeviç SHAVROV, Novaya Ugroza Russkomu Delu v Zakafkazye;Predstoyaşşaya 
Raspradoja Mugan İnarodstvam, (Kafkasyaya’da Rus Faaliyetlerine Karşı Yeni Bir Tehdit) 
St.Petersburg, 1911,  s. 63 

8 Habib RAHİMOĞLU, Silinmez Adlar, Sağalmaz Yaralar, Bakü 1997, s. 22

                                                                                                                                                                   



Ermeniler,  ikinci  sınıfa  ise  Müslüman Türkler  tâbi  tutulmuşlardır.  Bu hareketlere, 

baskı ve zulme paralel olarak Rus Hükûmeti  uyguladığı iskân siyaseti  ile bölgede 

nüfus dengesini de Ermeniler lehine çevirmeye çalışmıştır.9

XIX.  yüzyıl  başlarında  Çarlık  Rusya  tarafından  Güney  Kafkasya’ya 

yerleştirilen  Ermeniler,  kendi  emellerini  gerçekleştirmek  için  büyük  devletlerin 

dikkatini kendilerine çekmek niyetindeydiler. Bu eylemler hem Kafkasya’da, hem de 

Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermeniler tarafından gerçekleştirilmekteydi. 

Rusya’nın Van ve Erzurum’daki Konsolosu Mayewski Ermeni keşişi T. Geğemyants 

ve  başkalarının  verdikleri  bilgiler  bu  yerlerdeki  karışıklıkların  teşkilâtçılarının  her 

zaman  Ermeni  milliyetçileri  ve  özellikle  Rusya’dan  Osmanlı  Devleti’ne  geçmiş 

Ermenilerin  işi  olduğunu  göstermiştir.  Gerek  Mayewski,  gerekse  Geğemyants 

Ermeniler arasında milliyetçiliğin yayılmasında Ermeni din adamlarının ve Ermeni 

kilisesinin rolünü özel olarak vurgulamışlardır. Bu konuyu rapor hâlinde Rusya’ya 

sunan Mayewski Ermenilerle ilgili  şöyle söylüyordu:

“Onların  (Ermeni  kiliselerinin)  dinle  ilgili  faaliyeti  çok  sınırlıdır.  Fakat  bunun 

karşılığında  onlar  her  zaman  milliyetçilik  ideolojilerini  himaye  etmek  uğruna 

ellerinden  geleni  yaparak  gayretle  çalışıyorlar...  Ermeniler  arasında  milliyetçilik  

duyguları yüzyıllar boyunca birbirlerinden uzak olmalarına bakmayarak kiliselerin 

ve manastırların himayesi altında yayılmıştır.”10

Rusya  ve  Osmanlı  Devleti  Ermenilerinin  tek  vatan  “Büyük  Ermenistan” 

hayalini  savunan  Ermeni  örgütlerinin  faaliyeti  bütün  zümreler  arasında  Ermeni 

milliyetçiliğini alevlendirmeye yönelmiştir.

Ermeni  ihtilâlcilerinin  eylemleri,  Müslümanlar  ve  Ermeniler  arasındaki 

bölünme ve gerginliği daha da şiddetlendirmiştir. Ermeni ihtilâl örgütlerinin komuta 

merkezleri  1890’lı  yıllarda Rusya’da yerleşmiştir.  Bu yıllarda Ermeniler  Rusya’da 

sosyalist ve milliyetçi görüşleri benimsemişlerdir.11

9   Sbornik Svedeniy O Kafkaze (Kafkasya Olayları Günlüğü) C, 7, Tiflis. 1892,  s. 230
10  Azmi SÜSLÜ, General MAYEWSKİ, Ermenilerin Yaptıkları Katliâmlar, Ankara, 1986, s. 13-14

                                                                                                                                                                   



Ermeniler  bir  taraftan  yurt  dışındaki  sosyalist  kuruluşlarla  samimi  ve  sıkı 

ilişkilerini  sürdürürken,  diğer  taraftan  faaliyetlerini  Osmanlı  Meclis-i  Mebusan’ı 

içindeki temsilcileri aracılığı ile de yürütmüşlerdir.

Türkiye’de kurulan ilk Sosyalist  Parti  “İştirakçi Hilmi”nin Osmanlı  Fırkası 

olmasına  ve  bu  partinin  Meclis-i  Mebusan’da  temsilcisinin  bulunmasına  karşılık, 

mecliste Zohrap, Vartkes, Hamparsum, Dadavaryan, Vahanpapazyan, Muradyan ve 

Pastırmacıyan  gibi  Ermeni  mebuslarından  ibaret  Ermeni  Sosyalistleri  de  yer 

almıştır.12

Anadolu’da  ve  Kafkasya’da  etnik  sorunların  meydana  çıkmasında  dış 

etkenlerin rolü göz ardı edilmemelidir.  Osmanlı Devleti’nin zayıflama ve gerileme 

döneminde, İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD’nin teşvikiyle Osmanlı hâkimiyetindeki 

çeşitli  milletler birbiri ardına bağımsızlık mücadelesine girmişlerdir.  Bu gelişmeler 

Ermeniler  için  bir  örnek  teşkil  etmiş  ve  onlar  da  Osmanlı  Devleti’ni  parçalamak 

isteyenlerin maddi ve manevi desteğiyle yer yer ayaklanmalar başlatmışlardır.

Böylece XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir “Ermeni Meselesi”nden 

söz  edilir  olmuştur.  Ermeni  Meselesi  1877-1878  Osmanlı-Rus  Savaşı  sonrası 

imzalanmış  Ayastefanos  (Yeşilköy)  Antlaşması’nın  16.  maddesi  ile  uluslararası 

nitelik kazanmıştır. Bu madde Berlin Konferansı’nda 61. madde olarak anılmıştır.13 

Bu dönemde dünya güç dengesinde giderek daha önemli  bir  devlet  olarak otorite 

sağlayan  Çarlık  Rusya  Osmanlı  Devleti’nin  güney  topraklarına,  sıcak  denizlere 

açılma  hedefini  gütmüştür.  Bu  hedefe  ulaşmak  için  Osmanlı  yönetimi  altındaki 

Hıristiyan toplumları bir araç olarak görmüştür. Diğer taraftan dönemin başlıca güçlü 

devletlerinden  olan  İngiltere  ve  Fransa  da  Osmanlı  Ermenilerini  Protestanlık  ve 

Katolikliğe sokmak için  1830’da  İstanbul’da Ermeni  Katolik,  1847’de ise  Ermeni 

Protestan  kiliselerini  kurdurmuşlardır.  Rusya,  İngiltere  ve  Fransa’nın  Osmanlı 

Ermenilerine ve diğer Hıristiyan toplumlara gösterdikleri  bu ilginin gerisinde esas 

11  Çevik BİR, “Dünü, Bugünü ve Yarınlarıyla Türk-Ermeni İlişkileri”, Ulusal Strateji Dergisi, Mayıs-
Haziran, İstanbul, 2001,  s. 52 

12  Tarık Zafer TUNAYA, Türkiye’de Siyasi Partiler, İstanbul, 1952,  s. 304-305 
13 Esat URAS, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul, 1987,  s. 249

                                                                                                                                                                   



itibariyle  azınlıkları  himaye  görüntüsü  altında  Osmanlı  Devleti’nin  içişlerine 

müdahale edip onu parçalamak amacı güdülmüştür. 

1877–1878  Rus-Türk  savaşında  Osmanlıların  yenilgiye  uğramasıyla  Çarlık 

Rusya  Ermeni  ayrımcılığını  besleyen  bir  etken  olmuştur.  Rusların,  Osmanlı 

Devleti’ni yenip tüm Doğu, Güneydoğu, Orta Anadolu ve Güney illerini zapt edeceği 

hayali  Ermenileri  oldukça heveslendirmiştir.  Doğuda bir  Hıristiyanlık  koridorunun 

oluşumundan  sonra  bağımsız  bir  Ermenistan  Devleti’nin  kurulmasıyla,  Ermeni 

sorununun çözüleceğine inanılıyordu.14

Ermenilerde, özellikle de Ermeni Papazlarının teşvikiyle genç kuşak arasında 

milli duygular belirgin biçimde gelişmeğe başlamıştır. Bu duygular çoğu zaman açık 

biçimde  ifade  ediliyordu.  İstanbul  Ermeni  Patriği  açıkça  Ermenistan’ın  Osmanlı 

Devleti’nden ayrılmasını desteklemekteydi.15

Rusya’nın  “Ermeni  Meselesi”ndeki  tutumunu  ve  Türkiye’deki  Ermenileri 

hangi  amaçla  desteklediğini,  Rus  dışişleri  bakanlığı  Doğu  Masası  Şefi  Prens 

Trubetskoy 1914 yılında şu ifade ile ortaya koymuştur:

“Rusya’nın  Ermeni  unsuruna,  yalnız  Ermenistan  sahasında  değil,  onun 

dışında da kendi nüfuzunu yaymak için ihtiyacı vardır.” 16

Böylece,  Osmanlı  Devleti  ve  Kafkasya’da  dış  tahriklerle  1878  yılında 

başlatılarak 1915 yılına kadar plânlı  şekilde sürdürülen Ermeni meselesi,  gerçekte 

Osmanlı  Devleti’nin  parçalanmasından  çıkar  sağlamayı  amaçlayan  devletlerin 

meselesi olarak görülmektedir.17

XIX.  yüzyılın  sonu  XX.  yüzyılın  başlarında  Osmanlı  Devleti’nin 

parçalanmasından  çıkar  sağlamayı  amaçlayan  büyük  devletlerin  desteğini  alan  ve 

Ermeni  propagandasını  yaymayı  amaçlayan  Ermeni  örgütleri  bu  ideolojiyi 

gerçekleştirmek için Anadolu’da ve Kafkasya’da eylemlere başlamışlardır.

Bu örgüt ve çetelerce Osmanlı topraklarından Zeytun, Kayseri,  Bitlis, Van, 

Muş,  Diyarbakır,  Elazığ,  Erzurum,  Sivas,  Trabzon,  Ankara,  Adana,  Urfa,  İzmit, 

14 Cenani GÜRBÜZ, Milli Mücadelede Develi ve Ermeniler, Ankara 1996, s. 28
15 Justin Mc. CARTHY, Ölüm ve Sürgün,  çev; Bilge UMAR, İstanbul, 1982, 2. Baskı. s. 127 
16  Halil Kemal TÜRKÖZÜ, Türkiye’de Sosyalist Ermenilerin Faaliyetleri ve Gerçekler (1890-1918), 

Ankara, 1983, s.94
17 Erdal İLTER, Ermeni Propagandasının Kaynakları, Ankara, 1994,  s. 8

                                                                                                                                                                   



Adapazarı,  Bursa, İzmir, İstanbul, Maraş, Antep’te ve Kafkasya topraklarından ise 

Bakü, Nahcivan,  Revan, Cebrayıl,  Şuşa,  Cavanşir,  Zengezur,  Gence,  Gazah,  Hoy, 

Selmas, Tebriz ve Urmiye’de feci olaylar meydana getirilmiştir.18

I.  Dünya  Savaşı  döneminde  Rus  Hükûmeti  Ermenilerden  yararlanmak 

amacıyla savaştan sonra bağımsız bir Ermeni devleti kurulacağını vaad etmekte ve 

onları Türklere karşı savaşmaya teşvik etmekteydiler.19

1917–1921 yılları  Kafkasya Devletleri’nin bağımsızlık  dönemleri  Kafkasya 

milletlerinin yeniden Sovyet Rusya tarafından sömürge altına alındığı, yerli ahaliye 

zülüm  yapıldığı  ve  Avrasya  bölgesindeki  köklü  değişimler,  yerel  çatışmalar  ve 

anlaşmazlıkların boy gösterdiği dönem olmuştur.

Doğu  Anadolu’yu  ele  geçirmek  politikasına  bağlı  olarak  özellikle 

“Ermenilerin koruyucusu” rolünü üzerine alan ve I. Dünya Savaşı’nda bölgeyi işgal 

eden  Çarlık  Rusya’da  1917  Ekimi’nde  yönetimi  ele  geçiren  Bolşevikler  1917 15 

Kasımı’nda Milletlerin Hakları Bildirisi’ni20 yayınladılar. Burada her milletin kendi 

mukadderâtını tayin etmesi sloganını ortaya atmalarına rağmen, “Ermeni meselesi”ni 

kendileri açısından halletme yolunu tutmuşlardır.

Sovyet Rusya’nın Halk Komiserleri Sovyet’i 29 Aralık 1917 tarihinde Sovyet 

Ermenistan’a  ait  şu  kararnameyi  ilân  etmiştir.  “Rusya  Halk  Komiserleri  Sovyeti  

himayesi altında bulunan Sovyet Ermenistan’ındaki Ermenilerin kendi mukadderâtını  

serbestçe  tayin  hususundaki  haklarını,  tam  bir  istiklâle  varıncaya  kadar,  Sovyet  

Rusya Hükûmeti’nin desteklediğini Ermeni halkına açık bir şekilde beyan etmiştir.  

Rusya  Halk  Komiserleri  Sovyeti’ne  göre  bu  hakların  gerçekleştirilmesi  Ermeni  

halkının referandum yapmasıyla mümkün olacaktır.”21

Rusya  Bolşevik  Hükûmeti’nin  Kafkasya’da  ilk  olarak  gerçekleştirdiği 

Azerbaycan’ı  diğer  Türk  devletlerinden  uzak  tutma  politikası  olmuştur.  Bu,  eski 

Çarlık  Rusya’nın  “parçala  ve  hükmet”  ideolojisinin  bir  sonucu  olmakla  beraber 

18  Mehmet  Said ORDUBADİ, Kanlı Seneler, Bakü, 1991,  2. Baskı,  s. 141
19  Kent MARIAN, Osmanlı Devleti’nin Sonu ve Büyük Güçler, Çev: Ahmet FETHİ, 

İstanbul, 1999,  s. 114
20 Akdes Nimet KURAT, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990,  s. 329-330
21  Cem Ender ARSLANOĞLU, Kars Milli İslâm Şûrası ve Cenup Garbi Kafkas Hükûmete 

Muvakkata-i Milliyesi, Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara, 1960, s. 27

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan’ın diğer coğrafyalarla olan tarihi ve manevi bağlarını koparmak ve bu 

bölgeler arasında tampon bir Ermenistan Devleti oluşturmak  amacını taşımıştır.

Azerbaycan yazarlarından Mehmet Said Ordubadi  1911 yılında yayınladığı 

“Kanlı Seneler” isimli eserinde XX. yüzyıl başlarında meydana çıkan Azeri-Ermeni 

çatışmalarının sebebini dört esas noktada görmektedir.

1.  “Müstebit bir Ermeni idare usulünün ve örgütlerinin oluşumudur ki,  

Kafkasya’da bir sıra kanlı senaryolar gerçekleştirildi,

2.  Yerli  Rus hükûmet memurlarının savaş zamanında Ermenilere taraf  

tutmakla Müslüman Türklere gösterdikleri biganelik,

3.  Kargaşa zamanında Müslümanların çağdaş olaylardan bilgisizliği  ve  

savaş durumunda silahsız olmaları,

4.  Ermenilerin Kafkasya’da otonomi (özerklik) statüsü isteyerek olaylar 

çıkarmaları.” 22 

Tarihte  Ermenilerin  komşu  devletlerin  topraklarında  yaptıkları  silahlı 

çatışmalar, isyanlar ve katliâmların çok sayıda örneği mevcuttur. Ermeni tarihçilerden 

M.  Varantyan  “Taşnaksütyun  Tarihi”  eserinde  gösteriyor  ki,  “Ermeniler  için 

Kafkas’ın, Türkiye’nin farkı yoktu. Bunların ikisi de Turanlı. Sasun nasılsa Kafkas da 

öyledir.”23 Bu düşüncenin bütün Ermeniler için aynı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim 

XIX. yüzyılın sonlarında Ermenilerin, Osmanlı Devleti’nde Türklere karşı yaptıkları 

katliâmları,  XX. yüzyılın  başlarından itibaren Kafkasya’da Azerbaycan Türklerine 

karşı devam ettirmişlerdir. “Kafkas Ventası” adlı eserde Kafkasya’daki Azeri-Ermeni 

çatışmalarının sebepleri açıklanırken, Ermeni görüşünü en esaslı surette gösteren şu 

sebepler sıralanmaktadır. 

1. Din farkı vardı,

2. Taşnaksütyun, Türk büyüklerinin nüfuzunu kırmak istiyordu,

3. Birçok yerlerde polis ve hâkimler Türklerdendi,

4. Çoğunlukta Türkler zengin ve arazi sahibiydiler. 24

22 Mehmet Said ORDUBADİ, a.g.e, s. 8-10
23 Esat URAS, a.g.e, s. 533’dan naklen M. Varantyan, Taşnaksütyun Tarihi, s. 38
24 Esat URAS, a.g.e, s. 534’den naklen M. Varantyan, Kafkas Ventası, Tiflis

                                                                                                                                                                   



Esasen  Ermeniler,  ırkçılıkları,  düşmanlıkları  yüzünden,  Kafkasya’daki 

milletler  arasında  bir  yer  tutamamışlardır.  XIX.  yüzyıl  sonlarında  Osmanlı 

Devleti’nin  birçok vilayetlerinde  yapılan  Ermeni  olayları,  Kafkasya’da  1905-1907 

yıllarındaki  Bakü  katliâmı,  1914-1915  yıllarındaki  Anadolu’da  Van  civarındaki 

silahlı  isyanlar,  1917-1920  yıllarında  Azerbaycan’ın  Karabağ  bölgesinde  yapılan 

katliâmlar, 1918 yılının Mart-Nisan aylarındaki Bakü soykırımı,  Şamahı, Guba ve 

Gence  katliâmları,  1919  yılında  Gürcistan’da  Azerilerin  yaşadığı  Borçalı 

bölgesindeki katliâmlar, 1920 Mayıs ayındaki Gence isyanı sırasında XI. Kızıl Rus 

ordusu  ile  kent  ahalisini  imha  etme,  1937  SSCB  Baskısı  döneminde  Ermeni 

Komünistlerin  Azeri  aydınlarını  Azerbaycan’dan  sürgün  etme  faaliyetleri,1948  – 

1952  yıllarında  Ermenistan’da  yaşayan  Azerileri  anayurtlarından  sürme  ve  1989 

yılından  itibaren  Dağlık  Karabağ’da,  Nahcivan’da,  Abhazya’da  ve  Cavah 

(Gürcistan)’da yapılan katliâmları gösterebiliriz.

Kafkasya’da  ırki  sorunların  yaranmasında  dış  etkenlerin  rolü  ve  ilgisi 

büyüktür. Bu etkenler diğer devletlerin çıkarlarına yönelik olduğundan, Azerbaycan-

Ermenistan ilişkilerine zarar  vermektedir.  Gerek Azerbaycan,  gerekse Ermenistan, 

Kafkasya’da  birlikte  yaşamayı  ve  birbirlerine  saygı  göstermeyi  gerçekleştirmek 

durumundadırlar.  Zira  birinin  diğerini  yok  sayması  veya  yok  etmesi  mümkün 

değildir. Bu amaçla da bölgede sabitliğin ve barışın temini için her iki tarafın yararına 

olacak kararların alınması gerekmektedir.

                                                                                                                                                                   



1.1. I. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA

KAFKASYA’NIN JEOPOLİTİĞİ

Kafkasya,  Avrupa  ile  Asya  arasında  Akdeniz’den  Karadeniz  ve  Azak 

Denizi’ne uzanan birbirine bağlı üç denizin meydana getirdiği bir su yolunun doğu 

ucunda, aynı zamanda Hazar Denizi’ne ulaşan ve önemli kara geçitlerini bünyesinde 

bulunduran  stratejik  bölgedir.25 Siyasi  coğrafya  bakımından  Bağımsız  Devletler 

Topluluğu’nun (BDT) sınırları içinde kalan ve güney sınırı Aras Nehri ile belirtilen 

Kafkasya  bölgesi  yaklaşık  324.000  km2  yüz  ölçümüne  sahiptir.  SSCB’nin 

dağılmasından sonra (Aralık 1991) Kafkasya bölgesinde üç cumhuriyet  (Azerbaycan, 

Gürcistan, Ermenistan); biri Azerbaycan’a (Nahçivan), ikisi Gürcistan’a (Abhazya ve 

Acaristan)  ve yedisi  de  Rusya  Federasyonu’na (Adıge,  Dağıstan,  İnguş,  Karaçay-

Balkar, Karaçay-Çerkez, Kuzey Osetya ve Çeçenistan) bağlı olmak üzere toplam on 

Özerk  Cumhuriyet  ile  Gürcistan’a  (Güney  Osetya)  bağlı  bir  Özerk  bölge 

bulunmaktadır.26 Azerbaycan’a  bağlı  olan  Dağlık  Karabağ  bölgesinin  bu  statüsü 

Azerbaycan  tarafından  1991 yılında kaldırılmıştır. 

Arapların  ‘Mavera-i  Kafkasya’,  Avrupalıların  ‘Transkafkasya’,  Rusların 

‘Zakafkaziya’  olarak bahsettikleri bölge kavşak özelliği taşıması açısından değişik 

kavimlerin uğrak ve mücadele alanı olmuştur. Günümüzde de Kafkasya, yer aldığı 

Avrasya coğrafyasında Karadeniz,  Boğazlar  ve Ege Denizi  yolu ile,  Orta  Asya’yı 

Avrupa’ya ve Akdeniz’e bağlama konumuyla gerek batılı gerek doğulu ülkelerin ilgi 

odağı olmuştur. 27

Bu jeopolitik konumu, Kafkasya bölgesinin I. Dünya Savaşı sonrasında oluşan 

yeni döneminde de önemini muhafaza etmiştir. Tarih boyunca Kafkasya, her yönden 

gelen kavimlerin bir uğrak yeri olmuştur. Bu kavimlerin bir kısmı gelip geçerken, bir 

kısmı  da  burada  yerleşmiştir.  Bölgede  kalan  ve  Kafkasya’nın  doğasına  paralel, 

orijinal  bir  yerleşim  tarzı  gösteren  kavimler  birbirlerine  karışmazken,  ayrı  ayrı 

25 Mustafa BUDAK, ‘Osmanlı-Rus İlişkisinde Kafkasya’, Avrasya Etüdleri, C, 1, S, 4, 
Ankara 1995, s. 101.

26  Zakir AVŞAR, ‘Kafkasya-Rusya Federasyonu ve Türkiye’, Yeni Türkiye Dergisi, S, 16, 
Ankara 1997, s. 1875. 

27 Savaş YANAR, Türk – Rus ilişkilerinde Gizli Güç: Kafkasya, İstanbul, 2002,  s. 21

                                                                                                                                                                   



bölgeleri yurt edinmişlerdir. Dolayısıyla bölgedeki kavimler önce doğal, daha sonra 

da siyasi olarak birbirlerinden izole edilmiş bir hâle gelmiştir. Bu durum ise bölge 

halkının  sorunlarını  kendi  aralarında  çözümlenmesini  engellediği  gibi,  bölge  dışı 

güçlerin politikaları için açık bir zemin teşkil etmiştir.

Kafkasya’da XIX.  yüzyıla  kadar  Osmanlı  ve İran Devletleri’ni  ilgilendiren 

Kafkas-Rus  mücadeleleri  XIX.  yüzyıl  içinde  iyice  genişlemiş  ve  diğer  sömürgeci 

ülkelerle rekabeti artmış olan Rusya’nın sıcak denizlere inmek ile olan ilişkileri diğer 

emperyalist ülkeleri de ilgilendirmeğe başlamıştır.

I.  Dünya  Savaşı  sonrasında  Kafkasya  bölgesi  üç  bağımsız  devletin 

(Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) arazisi olarak paylaşılmış, 1921 tarihinden ise 

bölgenin tamamı Sovyet Rusya’nın hâkimiyeti altına geçmiştir.

Avrupa  –  Asya  -  Afrika  anakaraları  arasına  girmiş  olan  5000  km  kıyı 

uzunluğunda olan ve Akdeniz – Ege Denizi – Boğazlar ve Marmara Denizi – Kara 

Deniz  –  Azak  Denizi  gibi  birbirine  bağlı  iç  denizlerin  oluşturdukları  bir  su 

koridorunun doğu yollarının  birleştiği  bir  yol  üzerindedir.  Bu durumda  Kafkaslar 

Akdeniz’e  açılan  birçok  pencereye  sahiptir  ve  Orta  Asya’nın  ticari  zenginliğinin 

taşınması  bakımından  Avrupa  ile  Asya  arasında  Anadolu’ya  ulaşan  bir  köprü 

niteliğindedir.

Dünyanın büyük devletleri istikrarsızlık ortamını kendileri için yararlı olacak 

yönde  şekillendirmeye  çalıştıkları  için  I.  Dünya  Savaşı  sonrasında  Sovyet  Rusya 

Kafkasya’nın  doğal  kaynaklarını  ele  geçirmek  amacıyla  bölgeye  ilgisi  artmıştır. 

Kafkasya bölgesini ele geçirmeye çalışan devletler,  bölgenin  stratejik konumu ve 

doğal  zenginliklerinden  faydalanmak  için  savaşın  bir  an  önce  bitmesi  arzusunda 

idiler. Özellikle Rusya, Kafkasya bölgesini elinde tutmağa özen göstermekteydi.    

17  Ekim 1905’de  Çarlık  Rusya’da  “Islahat  Kararnamesi”  kabul  edildi.  Bu 

kararnameye  esasen  yeni  yayın  organları,  hayır  cemiyetleri  ve  siyasi  partilerin 

faaliyetine izin verildi. Bu bir anlamda “Halklar hapishanesi” olan Rusya’da halkların 

başkaldırma eylemini durdurmak için yapılmıştır.28

28  Teudezs SWİETOCHOWSKİ, Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycan’ı; 1905-1920, 
Bağlam Yayınları, Ankara  1988, s. 27

                                                                                                                                                                   



I. Dünya Savaşı döneminde askeri faaliyetler başladıktan sonra Kafkasya, her 

iki  emperyalist  gruplaşmanın  plânlarında  özel  bir  yer  alıyordu.  Batum  ve  Bakü 

arasındaki  araziye hâkim olmak, aslında bütün yakın ve Orta Doğu’ya, Karadeniz ve 

Hazar  Denizi  havzalarını  kontrol  altında  tutmak  için  yeterli  idi.  Her  iki  grup 

Bakü’nün dünya petrol sanayinin esas merkezlerinden birine çevrildiğinin farkında 

idiler.  Savaş  arifesinde  Rusya  petrol  rezervlerinin  %83’ü  Azerbaycan’ın  Apşeron 

yarımadasında  çıkarılıyordu.  I.  Dünya  Savaşı’nın  son  döneminde  ise  yakıta  olan 

taleplerin karşılanması, askeri faaliyetler için önemli olduğundan çoğu zaman savaşı 

kazanılmasını  belirleyen  âmil  olarak  bakılıyordu.  Her  bir  savaşan  ülkenin  dünya 

haritasını kendi çıkarına göre değiştirme plânları mevcuttu. I. Dünya Savaşı Rusya 

için sosyal, siyasi ve askeri alanda büyük kayıplara neden olmuştur. Sosyal ve siyasi 

hayatın bütün sahalarında uyuşmazlıklar ve sorunlar hayli derinleşmiş, ekonominin 

önemli  kolu  olan  petrol  sanayisinde  üretim  oldukça  azalmıştır.  Sanayinin  diğer 

sahalarında da üretim azalmış,  buhran ve durgunluk genel milli  karakter almış ve 

Şubat Devrimi ile sonuçlanmıştır.  Çar Monarşisi  devrilmekle birlikte İmparatorluk 

ananelerine  de  ağır  darbe  indirilmiştir.  “Halklar  Hapishanesi”  olan  Rusya’da 

bağımsızlık  hareketleri  iyice  yayılmıştır.  Bu  devrimin  ilk  etkisi  Kafkasya’da 

hissedilmeğe başlanmış ve ardı ardına gösteriler düzenlenmiştir. Geçici Hükûmet’in 

ilk  adımlarından  biri,  Kafkasya’da  istikrarın  temin  edilmesine  yönelmiştir.  Bu 

maksatla, 1917 9 Mart’ta  Devlet Meclisi’nde Kafkasya'da milletvekillerinden ibaret 

“Özel Komite” kurulmuştur. Bu komiteye Harlamov başkan seçilmiştir. Komitenin 

terkibinde  Menşevik  Çhenkeli,  Sosyal  Federalist  Abaşidze,  tarafsız  Caferov  ve 

Kadetler’den Papacanov dahil edilmişlerdi.

Özel  Komite  doğrudan  doğruya  geçici  hükûmete  tâbi  idi.  Bu  komite 

Kafkasya’da  mülki  işleri  idare  etmek  için  tesis  edilmişti,  kanun  koyma yetkisine 

sahip  değildi.  Lakin  bu  komite  Kafkasya’da  yaşanan  etnik  çatışmaları  ortadan 

kaldırabilecek  güçte  değildi.  Diğer  taraftan  Şubat  Devrimi  Kafkasya  halklarının 

bağımsızlığa  olan  eğilimini  artırmış,  çok  sayıda  milli  parti  ve  teşkilât  faaliyete 

başlamıştır. 

                                                                                                                                                                   



Muhtariyet düşüncesi ilk defa açık şekilde Kafkas Müslümanları’nın 15 – 20 

Nisan 1917 Bakü Kurultayı’nda önerilmiştir.29 Kurultayda konuşan M. E. Resulzade 

muhtariyet taleplerinin zaruriliğini tutarlı delillerle açıkmış, İslâm unsurunu ön plâna 

alanlara artık halkın bir çoğunun “önce Türk sonra Müslüman” olduğunu anlamaya 

başladığını bildirmiştir.30

Bolşeviklerin  Kafkasya’da  kontrolü  sağlamak  için  özellikle  diretmesinin 

arkasında  yeni  kurulan  Bolşevik  yönetiminin  enerji  ihtiyacını  önemli  ölçüde 

karşılayabilecek olan Bakü petrollerini ele geçirme isteği bulunuyordu. 

Ekim  kuşatması  halkların  milli  bağımsızlığa  olan  ümitlerini  daha  da 

artırmıştır.  Bu  ümitler  Bolşeviklerin  ilk  günlerden  ilân  ettikleri  bağımsızlık 

taleplerinden  kaynaklanmıştır.  Yeni  Bolşevik  Hükûmeti  barış  hakkındaki 

kararnameyle birlikte,  “Rusya Halklarının Özgürlük  Beyannamesi” ve “Rusya ve  

Doğu’nun Bütün Müslüman Emekçilerine” adlı kararnamesinde eski Rus Devleti’nde 

yaşayan halkların serbestçe ayrılıp kendi bağımsız devletlerini kurmak için hukuki 

teminatlarını  açıklamıştır.31 Bu  Bolşeviklerin  ilk  başta  dürüst  politika  uygulama 

görünümünü  yaratsa  da  sonraki  dönemlerde  halklara  tanınan  özgürlük  forması 

değişmiştir.

11 Kasım 1917’de Tiflis’te Kafkasya’da faaliyet gösteren siyasi teşkilâtların 

toplantısı  yapılmış,  Gürcü  Menşevik  parti  Başkanı  Noy  Jordaniya  bir  konuşma 

yaparak  şu  hususları  belirtmiştir.  “Son yüzyılda  Kafkasya  Rusya  ile  omuz omuza  

çalışmıştır ve Rusya Devleti’nin  ayrılmaz hissesidir. Şimdi ise malum sebeplerden 

Rusya  ile  ilişkiler  kesilmiş  ve  Kafkasya  tek  kalmıştır.  Biz  ayağa  kalkmalıyız  ve 

kendimizi  kurtarmalıyız.”32 Daha  sonra  Jordaniya,  Kafkasya’yı  felâketlerden 

kurtarmak  için  bağımsız  Kafkasya  Hükûmeti’nin  kurulmasını  teklif  etmiştir.  Bu 

toplantıda  alınan  karara  esasen,  Müessesler  Meclisi  tarafından hâkimiyet  meselesi 

halledilene  kadar  bölgeyi  idare  etmek için  Kafkasya  Komiserliği  kurulmuştur.  14 

Kasım 1917’de yeni kurulmuş Kafkasya Komiserliği’nin terkibi açıklanmış ve Gürcü, 

29 “Bir Kere Yükselen Bayrak Bir Daha İnmez.” Gençlik Dergisi, Bakü, 1992, S. 4
30  Mehmet Emin RESULZADE, Azerbaycan Cumhuriyeti, Bakü, 1990,  s. 27 
31  Cemil HASANLI, Azerbaycan Tarihi (1918-1920), Ankara, 1998,  s. 35
32  Nikita JORDANİYA, Za Dva Goda. (İki Senede), Tiflis, 1919,  s. 51-52

                                                                                                                                                                   



Menşevik Partisi’nden E. P. Gegeçkori başkan seçilmiştir. Güney Kafkasya’nın her 

üç milleti bu Komiserlik’te temsil edilmiştir. 

Kafkasya  Komiserliği’nin  (OZAKOM-  Osobıy  Zakafkazskiy  Komitet) 

oluşumu 28 Kasım 1917’de tamamlanmıştır. Bu Komiserlik Gürcü, Ermeni ve Azeri 

mebuslarından kurulu bir  “Federasyon” idi.33

Kafkasya Komiserliği’nin dış ilişkilerine münasebette ilk günden milli gruplar 

arasında fikir ayrılıkları olmuştur. Müslüman grubu diğer devletlerle kurulacak ilişki 

meselesinde Kafkasya Komiserliği’nin tam bağımsızlığını ilân eden beyanname kabul 

edilmesini  zaruri  hesap etmekteydi.  Yalnız  bu teklif  Kafkasya’nın diğer  milletleri 

tarafından desteklenmemiştir. 

Bolşeviklerin 18 Ocak 1918’de Petrograd’da toplanan “Kurucular Meclisi”ni 

zor kullanarak dağıtmaları Kafkasya Komiserliği’nde “Rusya’nın bir parçası olma” 

görüşünü muhafaza etmiştir. 

Kafkasya Federasyonu içinde her üç millet yani Azerbaycan, Ermenistan ve 

Gürcistan  kendi  içlerinde  tamamen  müstakil  idiler.  Bunlardan  her  biri  kendi 

menfaatlerine  uygun  telakki  ettikleri  tarzda  milli  teşkilâtlarını  kurmuş  ve  milli 

gayelerini gerçekleştirmek yolunu tutmuşlardır.34

Kasım ayı sonlarında Enver Paşa’nın emri ile Kafkas Cephesi’nde Osmanlı 

Üçüncü Ordusu Komutanı Mehmet Vehip Paşa, barış imzalanması ile ilgili  olarak 

Kafkas  Cephesi’nin  kumandanı  General  Prjivalski’ye  müracaat  etmiştir.  Kafkasya 

Komiserliği  Prjivalski’ye  sunulan  teklifi  müzakere  ederek  Antant  ülkelerini 

kızdırmamak için Türk ordularının yer değiştirmemesi hâlinde savaşın durdurulması 

ile ilgili  antlaşma imzalanmasına razı olduğunu bildirmiş ve 21 Kasım’da General 

Prjivalski Kafkasya Komiserliği’nin kararını Türk komutanlığına bildirmiştir. Birkaç 

gün sonra Kafkasya Komiserliği’nin Smirnov, Tevzaya, General Wişinski ve Taşnak 

Parti üyesi Camalyan’dan ibaret küçük bir heyet Erzincan’a gelerek 5 Aralık 1917’de 

14  maddeden  oluşan  barış  antlaşması  imzalamıştır.35 Bu  Antlaşma  yeni  barış 

antlaşması imzalanana kadar geçerliliğini koruyacaktı. Antlaşmayı bozan taraf askeri 

33 Akdes Nimet KURAT, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990, s. 462 
34 Akdes Nimet KURAT, a.g.e, s. 463
35 Halil Kemal TÜRKÖZÜ, Osmanlı ve Sovyet Belgeleriyle …a.g.e, s.35

                                                                                                                                                                   



faaliyete  başlamadan on  dört  gün önce  savaş  nedenini  açıklaması  gerekmekteydi. 

Hiçbir  sorun  çıkmadığı  hâlde  antlaşma  umumi  barış  antlaşması  imzalanana  kadar 

geçerli olacaktı. Antlaşmada Rusya devleti ile Merkez ülkeleri arasında umumi barış 

imzalandığı  takdirde  antlaşma  Kafkasya  ülkeleri  için  de  geçerli  olacaktı.  Barış 

antlaşmasına  ek  olarak  Erzincan’da  aynı  gün  sınırlar  hakkında  sözleşme 

imzalanmıştır.

Görüldüğü gibi  “Erzincan Mütârekesi” Rusya Bolşevik Hükûmeti’yle değil, 

Kafkasya  Komiserliği  ile  imzalanmış  ve  dolayısıyla  bu  da  Osmanlı 

Başkumandanlığı’nın  Kafkasya  Komiserliği’ni  hükûmet  olarak  tanımış  olduğunu 

göstermiştir.

Erzincan’da  barış  antlaşması  imzalandıktan  sonra  Kafkas  cephesinde  Rus 

orduları  geri  çekilmeğe  başlamış  gerçekte  ise  Rusya  için  bu  cephe  tamamen 

dağılmıştır. Rusya’nın Kafkas cephesi karargâhının Komiseri Donskoy orduyu milli 

zeminde  teşkil  etme  kararı  almıştır.  İlk  adım  olarak  Kafkas  Cephesi 

Başkumandanlığı’nın 26 Aralık 1917 emrine esasen terkibinde üç piyade tümeni, altı 

piyade takımı ve arazi alayı olan Ermeni ordu birliği yaratılmıştır.

Milli birliklerin acele teşkili, Rus askeri firarilerinin yerli halka karşı yaptığı 

terör ve soygunculukla da ilgiliydi.  Ordunun milli  zeminde kurulması komiserliğe 

dahil olan milletlerin askeri örgütlerin kurulması ile sonuçlandı. Kurulduğu günden 

itibaren yönetimi katı milliyetçi dairelerin elinde olan 17 bin kişilik Ermeni askeri 

birliği  Azerilere  karşı  terör  faaliyetlerine  başlamıştır.  Bu dönemde Ermenistan  ve 

Gürcistan’dan farklı olarak Azerbaycan’ın esas sanayi şehri olan Bakü, Bolşeviklerin 

nezareti  altında  olduğundan  Bolşevikler  Azerbaycan  milli  askeri  birliğinin 

yaranmasını istemiyorlardı.

1918 yılı  başlarından itibaren Osmanlı  Devleti  Kafkasya’yı  kendi  aktif  dış 

siyasetine  dahil  etmiştir.  Erzincan  barışı  geçici  olduğu  için  1918  Ocak  ayında 

Türkiye,  Kafkasya  Hükûmeti’yle  görüşmelere  devam  etmiştir.  14  Ocak’ta  Türk 

kumandanlığı  General  Odelişidze’ye  gönderdiği  mektupta  Osmanlı  Hükûmeti’nin 

Kafkasya  Komiserliği’ni  Brest-Litovsk’ta  yapılacak  barış  görüşmelerine  davet 

etmiştir.  Mektupta  aynı  zamanda  bu  yeni  kurulan  devletin  tanınması  için  bütün 

                                                                                                                                                                   



imkânların  kullanılacağı  vaad  ediliyordu.  Kafkasya’nın  bağımsızlığı  yolunda  bu 

önemli  bir  adım  olabilirdi.  Osmanlı  Devleti  Kafkasya  Hükûmeti’ni  Brest-Litovsk 

görüşmelerine çağırmakla Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Rusya’nın 

bu yeni Hükûmeti tanımalarına vesile olmuştur.36

Kafkasya Komiserliği, henüz Rusya’nın bir parçası olduğunu dikkate alarak, 

kurucu meclisten yetki almadan müzakerelere başlamak taraftarı  değildi.  Kafkasya 

Komiserliği’nin  Türkiye  ile  sıkı  ilişkiler  kurmamasının  nedeni  Komiserliğin 

terkibinde  Gürcü  ve  özellikle  Ermeni  grubun  Türkiye  ile  ilişkiler  kurulmasının 

aleyhinde  olmasından  kaynaklanıyordu.  Diğer  taraftan  Kafkasya  Komiserliği’nde 

bulunanların birçoğu Bolşevizme geçici bir hâl olarak bakıyor ve Şubat Devrimi’nin 

sonucu  olarak  “Bölünmez,  Demokratik  Rusya”nın  yaşayacağını  ümit  ediyorlardı. 

Ermeniler ise hangi parti ve harekete mensup olmalarına bakmayarak Türklerle ilişki 

kurulmasının  aleyhinde  idiler.  Kafkasya  Komiserliği,  barış  görüşmelerine 

başlamanın, eski Rusya İmparatorluğu’na dahil olan halklarla kurulması umut edilen 

Müessesler  Meclisi’nin  razı  olmasına  bağlı  olduğunu  düşünüyordu.  Aslında  bu, 

Müessesler Meclisi’ni beklemek bahanesi ile Osmanlı Devleti’nin teklifini reddetmek 

demekti.  Barış  meselesinde  umumi  bir  karara  gelemeyen  hükûmet  Osmanlı 

Devleti’nden üç haftalık süre istenmesini uygun görmüştür.” 37

Osmanlı  Hükûmeti  tarafından  davet  edilmiş  olmasına  rağmen  Kafkasya 

Komiserliği  Brest-  Litovsk  görüşmelerine  katılmamakla  belki  de  tarihi  bir  fırsatı 

kaçırmıştır.  Eğer  katılmış  olsaydı,  Kafkasya’da  kurulacak  ve  Rusya  ile  Anadolu 

arasında  köprü  rolü  oynayacak  bu  Devleti,  Osmanlı  Hükûmeti  kendisi  tanımakla 

kalmayacak müttefikleri  tarafından da  tanınmasına  çalışacaktı.  Rusya’yla  Osmanlı 

Devleti arasında böyle bir devletin kurulması Osmanlı Devleti’nin yararına idi. Bu 

ihtimal gerçekleştiğinde Sovyet Rusya da Kafkasya Hükûmeti’nin istiklâlini tanımak 

mecburiyetinde kalacaktı. 

1918  Şubat’ında  Vehip  Paşa  General  Odişelidze’ye  müracaat  ederek 

Müslüman halka karşı  yapılan cinayetleri,  Osmanlı  Devleti’nin uygun görmediğini 

36 Cemil HASANLI, Azerbaycan  Tarihi ..a.g.e, s. 46
37 Şevket Süreyya AYDEMİR, Enver Paşa,  İstanbul, 1978,  C. III, s. 333

                                                                                                                                                                   



hatırlatmış,  Ocak  ayı  içinde  1500  kadar  Müslüman’ın  öldürülmesi  Türk 

kumandanlığında ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Bu, aynı zamanda barış meselesi ile 

ilgili  toplantıda  General  Odelişidze  tarafından  itiraf  edilmiştir.  Rus  ve  Gürcü 

makamlarının  Ermenileri  itaat  altına  alamadıkları,  Müslümanların  can  ve  mal 

emniyetinin  kalmadığı  anlaşılıyordu.  Nihayet  bu  meselenin  23  Şubat  tarihinde 

açılacak Kafkasya Meclisi’nde görüşülmesi kararına gelinmişti ve bu konuda Türk 

kumandanlığına bilgi verilmiştir.

Osmanlı  Hükûmeti’nin  bu  tarihten  itibaren  Güney  Kafkasya’nın 

bağımsızlığını  ilân  etmesi  yönünde  bir  strateji  izlediğini  göreceğiz.  Enver  Paşa 

Kafkasya  hududunda  kuvvetli  bir  Rusya  yerine  nüfusunun  büyük  bölümü 

Müslümanlardan oluşan zayıf bir devletin bulunmasının önemini biliyordu. Arabistan 

topraklarının  kaybetmeğe  başlandığı  bir  dönemde  Kafkasya  önem  kazanmağa 

başlamıştır. 

23 Şubat 1918’de Vehip Paşa, Kafkasya Hükûmeti’nin barış görüşmelerine 

başlama isteğine olumlu cevap vermiş, aynı gün Kafkasya Komiserliği ve meclisin 

birlikte  toplantısı  yapılmıştır.  Toplantıda  Osmanlı  Devleti’ni  Vehip  Paşa  temsil 

etmiştir.  Osmanlı Devleti’nin Tiflis veya Batum’da barış görüşmelerine başlamaya 

hazır olduğunu belirten mektubu okundu.38 

Görüşmeler  için  seçilmiş  temsilcilikte  Kafkasya’nın  her  üç  milletinin 

delegeleri temsil edilmiştir. Delegelerin başkanı Çhenkeli idi.

3 Mart 1918’de Brest-Litovsk’ta Sovyet Rusya ile antlaşma imzalanmış ve bu 

antlaşmada gösterilmişti ki,  “Rus orduları en kısa sürede Türkiye topraklarını terk 

edecek,  Rusya  Kars,  Ardahan  ve  Batum  taleplerinden  vazgeçecek  ve  Osmanlı  

Devleti’nin içişlerine karışmayacaktı.”39 Aynı zamanda bu anlaşmadan başka iki ek 

antlaşma da imzalanmıştı ki, burada da Rusya’nın savaş döneminde Türk arazilerinde 

ve Rusya sınırlarında kurulan Ermeni ordularını bırakması kararlaştırılmıştır. 

8 Mart 1918 tarihinde Kafkasya temsilcileri  Trabzon’a geldiler.  12 Mart’ta 

Kafkasya delegeleriyle yapılan Trabzon görüşmelerinde Türkiye’nin merak ettiği bu 

38 Cemil HASANLI, Azerbaycan  Tarihi ..a.g.e, s. 49
39 Akdes Nimet KURAT, a.g.e,. s. 467

                                                                                                                                                                   



temsilciliğin hukuki statüsü idi. Bağımsız bir devleti mi yoksa Rusya’nın bir hissesini 

mi temsil ediyorlardı.

Konferansta  bu  temsilciliğin  henüz  kurulması  kesinleşmemiş  bir  devletin 

adına  yapıldığı  ve  Ardahan,  Kars  ve  Batum’un  Osmanlı  Devleti’ne  verilmesinin 

yanlış  olduğu  bildirilmiştir.  Görüşmelerde  Türkiye  Kafkasya’nın  bağımsız  devlet 

olması için Rusya’dan ayrılmasının gerekli olduğunu vurgulayarak bağımsızlık elde 

edilmesi,  yönetim  şekli  ve  sınırlarının  teşkili,  devlet  dili  ve  dininin  belirtilmesi 

gerektiği  ve  bütün  bunlardan  sonra  Türkiye  ile  iyi  komşuluk  ilişkilerinin 

kurulabileceği  açıklanmıştır.  Kafkasya’da  arazi  meselelerinin  tartışılması  sonunda 

Batum’un geri alınması şartıyla diğer bölgelerin Türkiye’de kalması öngörülüyordu. 

Batum  şehrinin  Kafkasya  için  önemi,  Kafkasya’nın  denize  açılan  tek  kapısı 

konumunda olmasından kaynaklanıyordu.

Brest-Litovsk Antlaşması uluslararası  hukuki sözleşme statüsünde olduğuna 

göre  bu antlaşmayı  ya  kabul  etmek veya itiraz  etmek gerekmekteydi.  8  Nisan’da 

Çhenkeli Osmanlı Devleti temsilcilerine, “Kafkasya Barış Temsilciliği Brest-Litovsk  

Antlaşması’nı  kabul  ediyor  ve  sonraki  görüşmeleri  antlaşma  esasında  devam 

ettirmeye hazır olduğunu” bildiriyordu.40

Trabzon’dan farklı olarak Tiflis’te olaylar biraz değişik yönde gelişmekteydi. 

Batum’la ilgili Osmanlı Devleti’nden (antlaşmayı kabullenme) notası alınır alınmaz 

Kafkasya  Meclisin  acele  toplantısı  yapılmış,  Gegeçkori,  Seretelli,  Karçikyan, 

Semyonov  ve  diğerleri  kendi  konuşmalarında  mukavemet  göstermeği  teklif 

etmişlerdir. Aslında Osmanlı Devleti’ne resmen savaş ilân etmeği talep ediyorlardı. 

13 Nisan’da meclisin toplantısından önce bütün Müslüman grubun birlikte toplantısı 

yapılmış, bu meseleye münasebette görüşleri  birbirine yakın olan Müsavat Partisi, 

Tarafsızlar Grubu ve İttihatçılar savaş aleyhinde ortak bir sözleşme imzalamışlardır.41

13 Nisan toplantısında askeri durumla ilgili olarak kurulmuş Yüksek Müdafaa 

Şûrası’na Hükûmetin Başkanı Gegeçkori, İçişleri Bakanı Ramişvili, Maliye Bakanı 

Korçiyan dahil edilmişlerdi. Meclisin faaliyeti iki hafta durdurulmuştur. Görüldüğü 

40  Dokumentı i Materialı..., a.g.e, s. 160 
41 ADA, f. 970, s. 1, iş 1,  v. 6-7

                                                                                                                                                                   



gibi  Kafkasya  Yüksek  Müdafaa  Şûrası’nda  Azerbaycan  temsil  edilmemiştir.  Bu 

Azerbaycan  grubunun  savaş  aleyhine  olmasından  ve  Azerbaycanlıları  olaylardan 

uzak tutma amacını taşımaktaydı.42

Meclis toplantısında savaşla ilgili karar alındıktan bir gün sonra Gegeçkori, 

Çhenkeli’ye görüşmeleri durdurup hemen Trabzon’u terk etmeleri ile ilgili bir şifreli 

telgraf  göndermiştir.  Bu haber  Trabzon’da  bulunan Azerbaycan temsilcilerini  çok 

kızdırmış ve savaş taraftarı olmayan Çhenkeli, Hacınski’nin önerisiyle görüşmeleri 

tamamen  durdurmayıp  daha  uygun  bir  şekilde  Türk  temsilcilerine,  Kafkasya 

Hükûmeti’nden talimat almak için temsilci heyeti hemen Tiflis’e gitmesi gerektiğini 

bildirmiştir.43

Kafkasya  ile  Türkiye  arasında  sekiz  gün süren  savaş  sonrasında  15  Nisan 

1918’de  Batum  şehrinin  tutulması  ile  ilgili  resmi  bildiri  açıklanmış,  Batum’un 

tutulmasında  Gürcistan’daki  Müslüman  Acar  halkı  Türklere  yakından  yardım 

göstermiştir.  40  yıllık  bir  süreden  sonra  Türkiye  Batum’u  yeniden  topraklarına 

katmıştır. Kısa süren savaş sonucu barış görüşmelerinin yapılması kararlaştırılmıştır. 

Kafkasya Meclisi üyeleri acele olarak askeri faaliyetlerin durdurulmasına ve 

Kafkasya’nın  bağımsızlığının  ilân  edilmesine  oy  vermişlerdir.  22  Nisan  1918’de 

Kafkasya  Meclisi’nin  tarihi  toplantısı  yapılmış  ve  bu  toplantıda  üç  önemli  karar 

alınmıştır.44

1. Kafkasya’nın bağımsızlığı,

2. Trabzon Barış Konferansı hakkında Çhenkeli’nin maruzatı,

3. Hükûmetin teşkili.

22  Nisan  1918  tarihinde  Kafkasya  Meclisi  büyük  çoğunlukla  Mâveray-ı 

Kafkasya Federatif Cumhuriyeti’ni ilân etmiştir. Yeni kurulmuş devletin anayasasının 

hazırlanması  için  komisyon  kurulması  kararlaştırılmıştır.  Bağımsızlığın  ilân 

edilmesinde Azerbaycan Müsavat Partisi’nin rolü büyük olmuştur. Bu yeni devletin 

ilânına  Batılı  devletlerin  de  ilgisi  büyük  olmuştur.  Çünkü  Almanlar  ve  İngilizler 

42 Cemil HASANLI, Azerbaycan Tarihi ..., a.g.e,  s. 67
43 Mirze Bala MEHMETZADE, Milli Azerbaycan Harekâtı, Ankara, 1991,  s. 78
44 Mirze Bala MEHMETZADE, Milli Azerbaycan...a.g.e, s. 79

                                                                                                                                                                   



Kafkasya  bölgesini  ve  orada  mevcut  olan  petrol  rezervlerini  başka  bir  devlete 

kaptırmak istemiyorlardı. 

Mâveray-ı  Kafkasya  Hükûmeti’nin  önünde  halledilmesi  gereken  önemli 

meseleler mevcuttu. Her şeyden önce Seymin Rusya karşısında hukuki durumunun 

tespiti  gerekmekteydi.  Bununla  yanışı  idari,  ekonomik,  sosyal  ve  diğer  pek  çok 

sorunlar  devam  etmekteydi.  Seymi  meydana  getiren  başlıca  üç  millet  arasındaki 

güvensizlik, bilhassa egemenlik ve barış konularında derin görüş ayrılıklarının olması 

gelecek için endişe vericiydi. 

23  Nisan’da  Kafkasya  Meclisi  Başkanı  Çhenkeli  Türk  Komutanı  Vehip 

Paşa’ya  “Mâveray-ı  Kafkasya  Cumhuriyeti  ilân  edildiğini  ve  Türkiye’nin  bütün 

taleplerinin  kabul  edildiğini,  görüşmelerin  Brest-  Litovsk  Antlaşması  esasında  ve 

Batum’da devam ettirilmesinin uygun olduğunu” 45 bildirmiştir.

26 Nisan 1918 tarihinde Meclis Mâveray-ı Kafkasya Hükûmeti’nin terkibini 

onaylamıştır.  28  Nisan  1918’de  yeni  kurulmuş  Mâveray-ı  Kafkasya  Federatif 

Cumhuriyeti Osmanlı Devleti tarafından tanınmıştır.46

Osmanlı  Hükûmeti,  yeni  barış  görüşmelerinin  Batum’da  yapılmasını  kabul 

etmiş ve bu görüşmelere büyük önem verdiği için Batum’a daha nüfuzlu temsilciler 

göndermiştir.  Barış  temsilcilerine  Adalet  ve  Dışişleri  Bakanı  Halil  Menteşe  Bey 

başkanlık ediyordu. Bu temsilciler içerisinde Vehip Mehmet Paşa, Denizcilik Bakanı 

Cemal Paşa da yer alıyordu. Alman temsilciliğinin Batum Konferansı’na katılması bu 

görüşmelerin  önemini  artırmaktaydı.  Buna  ek  olarak  Barmatov,  Çermoyev, 

Timurhanov  ve  meclis  üyesi  Candemirov’dan  ibaret  Kuzey  Kafkas  Dağlıları 

İttifakı’nın temsilcileri de Batum’a gelmiştir.

Batum  Konferansı’na  Rusya  Sovyet  Hükûmeti  de  katılmak  istemiş  ve  en 

azından  gözlemci  bulundurmak  istediğini  bildirmiştir.  Çiçerin  16  Mayıs  1918 

tarihinde Moskova’daki Alman elçisi Kont Von Mirboach’a konuyla ilgili bir nota 

vermiş  ve  Sovyet  Hükûmeti’nin  Batum  Antlaşması’nı  tanımayacağını  ayrıca 

belirtmiştir.  Sovyet  Hükûmeti’nin  Kafkaslar’daki  olaylarla  yakından ilgilendiği  ve 

45 Cemil HASANLI, Azerbaycan  Tarihi ..a.g.e, s. 69
46 Akdes Nimet KURAT, a g.e, s. 473

                                                                                                                                                                   



bilhassa Mâveray-ı Kafkasya meselesinin çözümü ve Osmanlı Devleti ile Kafkasya 

arasındaki  müzakereleri  endişeyle  takip  ettiğini  belirtmiştir.47 Sovyetleri  en  çok 

Batum şehri ve limanı ilgilendirmekteydi. Bu şehrin Türkiye’ye bırakılmasını Brest-

Litovsk’ta kabul ettikleri hâlde yine de bunu engellemek istiyorlardı. Brest-Litovsk 

barışı Türkiye için büyük bir zafer olmuştur.

Batum Konferansı 1918 11 Mayısı’nda açılan zaman Osmanlı Devleti adına 

Halil Menteşe Bey konuşma yapmış ve Osmanlı Devleti’nin taleplerini açıklamıştır. 

Osmanlı  Devleti  ve  Kafkasya  Konfederasyonu  arasında  “Barış  ve  Dostluk” 

antlaşmasının on iki maddeden ve üç ekten ibaret terkibi, müzakere için Kafkasya 

temsilcilerine verilmiştir.  Antlaşmada Osmanlı Devleti harp meydanlarında verdiği 

kurbanların  karşılığı  olarak  yeni  topraklar  talep  ediyordu.  Bu  arazilere,  Tiflis 

vilayetinin  Ahılsh,  Ahılkelek,  Aleksandropol,  Eçmiedzin  kazalarının  bir  kısmı  ve 

Kars – Aleksandropol – Culfa demiryolu dahil idi. Genel olarak antlaşmada savaş 

bitene kadar Osmanlı Devleti’nin İngilizlere karşı askeri faaliyeti için Kafkasya’nın 

demiryolu şebekelerinden istifade edileceği de gösterilmiştir.48 

Kafkasya’da  bağımsızlığın  ilân  edilmesi  bölgede  iç  huzurun  sağlanmasını 

temin edememiştir.  Kafkasya’yı bu durumdan çıkarmak için Kafkasya Meclisi’nin 

genel bir programı olmadığından gruplar arasında uyuşmazlıklar azalacak yerde daha 

da  artmıştır.  Etnik  çatışmalar  engellenemeyecek  duruma  gelmiştir.  Sadece  Revan 

vilayetinde değil,  Bakü ve Yelizavetpol  vilayetlerinde de Türk halkı teröre maruz 

kalmıştır.

Nisan  ayında  Karsa  yerleşen  Türk  ordusu  Komutanı  Vehip  Paşa 

Kafkasya’daki olaylarla ilgili  aldığı bilgi  doğrultusunda İstanbul’a telgraf çekerek: 

“Ben  Bakü’yü  almak  ve  Müslümanları  kurtarmak  için  Türk  Ordusu’nun   oraya 

gönderilmesini zaruri hesap ediyorum” 49 demiştir.

Kafkasya’nın  değişen  jeopolitiğinde  “Mâveray-ı  Kafkasya  Cumhuriyeti”nin 

istikrarlı bir devlet olmadığı Gürcü, Ermeni ve Azerilerin bir arada aynı devlet içinde 

yaşamalarının imkânsız olduğu anlaşılmıştır.  Bu durum karşısında Türkiye heyeti, 

47 Akdes Nimet KURAT, a g.e, s. 476
48 Cemil HASANLI, Azerbaycan  Tarihi ..a.g.e, s. 80
49 Açık Söz Gazetesi, Bakü, 1918, 16 Mayıs

                                                                                                                                                                   



yapılacak kati barışın devamlı ve esaslı olmasını temin için “konfederasyon” teşkil 

eden  her  üç  zümrenin  ayrı  birer  müstakil  hükûmet  hâline  gelmelerini  istemiştir. 

Ancak bu gerçekleştiği takdirde kati bir barış akdedilebileceğini Mâveray-ı Kafkasya 

heyetine beyan etmiştir.50

26  Mayıs  1918’de  Tiflis’te  Çheidze  başkanlığında  Kafkasya  Meclisi’nin 

(Seym)  yaptığı  son  toplantıda  Mâveray-ı  Kafkasya  Bağımsız  Cumhuriyeti’ni 

meydana  getiren  milletlerin  bilhassa  iç  huzur  meselesinde  esaslı  ayrılık  içinde 

olduğunu  ve  nüfuzlu  bir  hükûmet  kurulamamasından  kaynaklanan  bir  sebeple 

Mâveray-ı  Kafkasya  Federasyonu  adına  konuşmaya  imkân  kalmadığı  için  Güney 

Kafkasya Devleti’nin bağımsızlığının bir emrivaki olduğunu göstermiştir.51  

26 Mayıs 1918 tarihinde yapılan Mâveray-ı Kafkasya Meclisi’nde alınan karar 

gereğince  gösterilen  nedenlerden  dolayı  bu  Cumhuriyetin  faaliyetini  devam 

ettiremeyeceği açıklamıştır.

Mâveray-ı  Kafkasya  Meclisi  (Seym) kurulduktan  sonra,  Gürcü,  Ermeni  ve 

Azeri grup ve partilerin faaliyetleri, Kafkas cephesinin kapatılması ve Brest-Litovsk 

Antlaşması gereğince Türkiye ile ilişkilerin kurulmasına yönelmiştir. Kafkasya’da üç 

millet temsilcilerinin kendi ülke menfaatlerini korumaya çalışırken aralarında çıkan 

derin  görüş  ayrılıkları  Mâveray-ı  Kafkasya  Hükûmeti’ni  içte  ve  dışta  güçsüz 

bırakmıştır.  Revan  vilayetinde  düşmanlık  ve  savaş  talepleri  son  derece  artmış  ve 

birçok  Müslüman  köyü  Ermeniler  tarafından  yakılıp  yıkılmıştır.  Güney  Kafkasya 

murahhasları arasında dış siyaset konusundaki esas meseleler hakkında bir uzlaşma 

olmamıştır.  Güney  Kafkasya  bağımsızlığını  ilân  ettikten  sonra  ister  iç  politikada 

isterse  de  dış  politikada  başarı  sağlanamamıştır.  Güney  Kafkasya  milletlerinin 

müttehit  bir  programının  olmaması  Seymi  içinden  çıkılamayacak  bir  duruma 

düşürmüştür.

50  Halil BAL, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluş Mücadelesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
İstanbul, 1996, s. 141  

51  “28 Mayıs 1919 Azerbaycan Cumhuriyeti İstiklalinin Birinci Sene-i Devriyesi Günü” Açık Söz 
gazetesi Bakü 1919; Mirze Bala MEHMETZADE, Milli Azerbaycan...a.g.e,  s. 82

                                                                                                                                                                   



Kafkasya Seymi’nin feshedildiği gün 26 Mayıs 1918’de Gürcüler istiklâllerini 

ilân etmişlerdir. Bunun üzerine Ermeniler Azerbaycan’la aynı yolu takip ederek iki 

gün sonra 28 Mayıs 1918’de istiklâllerini ilân edilmiştir. 

28  Mayıs  1918’de  Kafkasya’da  artık  her  üç  devletin  bağımsızlığını  ilân 

etmesiyle oluşan yeni durum Kafkasya’nın jeopolitiğini de değiştirmiştir.

Altı  maddeden  oluşan  “İstiklâl  Beyannamesi”nde  Kafkasya’nın  güney  ve 

doğu  kısmında  yerleşen  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti’nin  bağımsız  bir  hukuk 

devleti olduğu ilân ediliyordu. Devletin yönetim şekli Cumhuriyet olmakla beraber 

ara  dönemde  devlet  idareciliğini  Geçici  Hükûmet  üstlenmiştir.  Yeni  Hükûmet’in 

oluşumu için F. H. Hoyski görevlendirilmiştir.52 

Aynı  günde  Ermenistan’da  Taşnaksutyun  partisi  yönetiminde  hükûmet 

kurulmuş ve bağımsızlık ilân edilmiştir. Bağımsızlığın ilânından sonra yeni kurulmuş 

devletin  sınırlarını  tespit  etme  zarureti  meydana  çıkmıştır.  Henüz  antlaşma 

imzalanmadan  önce  Ermeni  temsilcileri  yardım  için  Azerbaycan  Hükûmeti’ne 

müracaat  etmiş  ve  yakın  geçmişte  yaşanmış  acı  olaylara  rağmen  hoşgörü 

istemişlerdir.  29  Mayıs  1918’de  Ermeni  Milli  Şûrası  ile  yapılan  görüşmeler 

sonucunda  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti  Bakanlar  Kurulu  Başkanı  Fethali  Han 

Hoyski  Azerbaycan Milli  Şûrası’nın toplantısında,  Ermeni  Devleti’ni  kurmak için 

Ermenilere  siyasi  bir  merkez  verilmesi  kararının  alındığını  bildirmiştir. 

Aleksandropol (Gümrü) Türkler tarafından tutulduğuna göre böyle bir siyasi merkez 

ancak  Revan  şehri  olabilirdi.  Azerbaycan  Milli  Şûrası’nın  kararıyla  Revan  şehri 

Ermenilere  verilmiştir.  Milli  Şûra   vekillerinden  Hasmehmetov,  Caferov, 

Şeyhülislamov,  Maharemov   bu  teklife  karşı  çıkarak  Revan  şehrinin  Ermenilere 

verilmesini kaçınılmaz bir bela gibi değerlendirmişlerdir.53 

Azerbaycan  ve  Ermenistan  delegeleri  arasında  Batım’da  sınır  meselesi  ile 

ilgili olarak görüşmeler yapılmış ve sonuçta Azerbaycan Aleksandropol sınırlarında 

Ermeni  kantonunun kurulmasına  razı  olmuştur.  Revan şehri  bir  şartla  Ermenilere 

verildi  ki,  “Ermeniler  Yelizavetpol  vilayetinin  bir  kısmına,  yani  Karabağa  olan  

52 Tevfik MUSTAFAZADE, Umumi Tarih, Bakü, 1998,C. IV, s. 32 
53 Azerbaycan Devlet Arşivi (kısaltma ADA), f. 894, s. 1, iş. 2, v 1-4

                                                                                                                                                                   



iddialarından vazgeçsinler.”54 Azerbaycan delegeleri Türkiye ile Ermenistan arasında 

antlaşma yapılmasına yardım edeceklerini vaad etmiştir.

Batum  Konferansı  sonucu  Türkiye  4  Haziran  1918’de  Gürcistan  ve 

Azerbaycan  delegelerinin  yardımıyla  Ermenistan’la  da  “Barış  ve  Dostluk” 

antlaşmasını imzalayarak onların bağımsızlığını tanımıştır.55 Gürcistan’la imzalanmış 

antlaşmaya  esasen  Gürcistan  Kars,  Batum  ve  Ardahan  yanında  Ahaltsıh  ve 

Ahılkelek’in Türkiye’ye verildiği kabul edilmiştir.  Lakin Türkiye 11 Mayıs’ta ilân 

ettiği  talepleri  yumuşatarak  Gürcistan’la  ilişkilerin  daha  iyileşmesi  için  bir  jest 

yaparak Ahılkelek iline bağlı olan Abastuman ve Askur’un Gürcistan’da kalmasına 

razı olduğunu bildirmiştir. 

4  Haziran  1918  Antlaşması  ile  Ermenistan  Brest-Litovsk  Antlaşması’nın 

şartlarını  kabul  etti.  Batum  Antlaşması’na  esasen  Ermenistan  Eçmiedzin  ve 

Aleksandropol- Culfa yolundan istifade etme hakkına sahipti.

Aynı tarihte  “Barış ve Dostluk” Antlaşmalarına ek olarak daha iki antlaşma 

imzalanmıştır. Bunlardan birincisi Bakü-Batum petrol kemerinin tesis edilmesine ait 

olup Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında, diğer antlaşma ise Kafkasya’da olan 

eski  Rusya  Devleti  mülkiyeti  sayılan  demiryollarının  ortak  kullanımını  öngören 

Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye arasında imzalanmıştır.

Azerbaycan Devleti’nin  bağımsızlığını ilân etmesi, dış devletlerden ilk olarak 

Rusya’yı  ve  İran’ı  rahatsız  etmiştir.  İran’ın  resmi  daireleri,  kesin  belirlenmemiş 

sınırlar  içerisinde  yeni  kurulmuş  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti’nin  Türkiye’nin 

yardımı ile Güney Azerbaycan’ı kendisinden talep etmesinden kuşkulanıyordu. 

4 Haziran’da Osmanlı Devleti ile Azerbaycan arasında dostluk antlaşmasının 

imzalanması bu şüpheleri daha da artırmıştır. İran tarafının rahatsızlığına son vermek 

için  Azerbaycan  Hükûmeti  bazı  dış  yazışmalarda  Kafkas  Azerbaycan’ı  ifadesini 

kullanmaya başlamıştır. Batum’da  olan Azerbaycan delegeleri bu durumla ilgili Milli 

Şûra’nın  üyesi  Yusufbeyli’den  etraflı  bilgi  aldıktan  sonra  Batum  Antlaşması’nın 

dördüncü maddesine istinaden Osmanlı Hükûmeti’nden yardım isteme kararı almıştır. 

54 Vahid ÇIRAKZADE, İstiklalin Azaplı Yolu, Bakü 1990, s. 34
55 ADA, f. 970, s.1, iş. 3, v 1-16 

                                                                                                                                                                   



Bu maksatla Azerbaycan Milli Şûrası Başkanı Mehmet Emin Resulzade ve Dışişleri 

Başkanı Mehmet Hasan Hacınski Azerbaycan’a askeri yardım gösterilmesi hakkında 

Türkiye delegeleri ile görüşmeler yapmış ve antlaşma şartlarına uygun olarak onlar 

Osmanlı Hükûmeti’nden Azerbaycan’a ordu gönderilmesini istemiştir.56

Azerbaycan  temsilcilerinin  bu  isteğini  kabul  eden  Osmanlı  Devleti, 

Azerbaycan’a  ordu  gönderilmesinde  Almanya’nın  itirazına  sebep  olmaması  için 

gönüllülerinden  ibaret  “İslâm  Ordusu”  kurmuştur.  Enver  Paşa’nın  bu  fikri 

uygulandığında Almanya’nın itirazı engellenmiş olacaktı. 

Kafkasya  meselesinde  Almanlar  ile  Türkler  arasında  ihtilaflar  mevcuttu. 

Almanya’nın  Azerbaycan siyaseti,  Orta  Doğu siyasetinin  bir  parçasıydı.  Almanya 

askeri  komutanlığı  Gürcistan’da  Alman  kolonistlerden  ve  Rus  askeri  esirliğinden 

kaçan Almanlardan müfrezeler oluşturarak Bakü’ye hücum etmek için kendi kontrolü 

altında olan Poti – Tiflis demiryoluna askeri birliklerini çıkarmıştır.57   

Almanya  Osmanlı  Devleti’nin  Güney  Kafkasya’ya  sahip  olmasına  izin 

vermek istemiyordu. Berlin’de Türklerin Kafkasya’daki hareketlerini çok az sayıda 

insan desteklemekteydi. Almanlara göre Enver Paşa ve Osmanlı Hükûmeti İngiltere 

ile savaştan ziyade Kafkasya’da kendilerinin Panislâmcı amaçlarını düşünüyorlardı. 

Ve bu gerçekleştiği takdirde Alman askeri ekonomisi için hiçbir şey kalmayacaktı. 

Türkiye  tarihçilerinden  Kaya  Tuncer  Çağlayan  İngiliz  kaynaklarını 

araştırırken Kafkasya cephesinde iki müttefik devletin (Osmanlı Devleti ve Almanya) 

farklı strateji amaçlar güttüklerini, hatta bu farklılıkların büyüyerek bölgede rekabete 

çevrildiği kanaatine varmıştır.58   

Haziran  ayı  başlarında  artık  Türk  askeri  alayı  Nahcıvan’dan  Gence 

istikâmetine  hareket  etmiştir.  Osmanlı  ordularının  bir  kısmı  Kars  ve 

Aleksanderopol’den Kara Kilise-Dilican-Gazah ve Ağstafa istikâmetinde, diğer kısmı 

ise  Karabağ  istikâmetinde  hareket  etmişlerdir.  Mürsel  Paşa’nın  komutanlığında 

Osmanlı ordusunun  en düzenli tümenlerinden olan beş tümen Haziran ayının başında 

56 Mehmet Emin RESULZADE, Azerbaycan Cumhuriyeti .., a.g.e, s. 39-40 
57 ASPİHDA, f. 277, s.11, iş 2, v - 153
58  Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN, “İngiliz Belgelerine Göre Kafkasya’da Osmanlı – Alman Rekabeti” – 

XIII, Türk Tarih Kongresi, TTK Yayınları, Ankara 4-8 Ekim 1999,  s.54  

                                                                                                                                                                   



Gence’ye  ulaşmıştır.  Osmanlı’nın  Kafkasya’da  olan  askeri  hisselerinin  yeni 

Başkomutanı Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa kendi karargâhı ile birlikte Gence’ye 

gelmiş ve halk Osmanlı ordusunu  büyük bir sevinçle karşılamıştır.

Türk  ordularının  Gence  istikâmetine  hareketi  Sovyet  Rusya’da  ve 

hâkimiyetini  bütün  Azerbaycan’a  yaymak  isteyen  Bakü  Halk  Komiserleri 

Konseyi’nde  ciddi rahatsızlığa neden olmuştur.59         

Bakü Halk  Komiserleri  Konseyi  adına  Şaumyan  6  Haziran’da  Gürcistan’a 

(Jordaniya’ya)  müracaat  ederek  güya  Kafkasya’nın  bağımsızlığını  Türkiye 

tehlikesinden  korumak  için  Sovyet  Hükûmeti’yle  yardım  etmeği  teklif  etmiştir. 

Metinde;  “Gürcistan  Hükûmeti  Türkiye  ordularını  kendi  topraklarından 

Azerbaycan’a  bırakmazsa  Rusya  Sovyet  Federatif  Sosyalist  Cumhuriyeti  Halk 

Komiserleri  Konseyi   Kafkasya’da  hakimiyete  geldikten  sonra  Gürcistan’a 

muhtariyet  verileceği” 60 gösterilmiştir.  Bu  konuyla  ilgili  olarak  Almanya  da 

Gürcistan’a baskı uyguluyordu ve bütün bu âmillere bağlı olarak Gürcistan Hükûmeti 

Osmanlı ordusunu  kendi arazilerinden Azerbaycan’a bırakmamaya çalışıyordu. Bu 

nedenle  10  Haziran’da  Borçalı  istikâmetinden  Azerbaycan’a  doğru  hareket  eden 

Osmanlı orduları ile Alman-Gürcü orduları karşı karşıya geldi. Büyük savaşın bütün 

zorluklarında müttefik olan Türkiye ile Almanya, Kafkasya siyasetinde karşı karşıya 

gelmiştir. Kısa çaplı askeri müdahale sonucunda Osmanlı ordusu General Kress’in 

kumandanlığında olan Alman-Gürcü alayını geri çevirdi ve çok sayıda esir aldı. Bu 

olayla ilgili olarak 11 Haziran’da Almanya Genelkurmayı kendi basınında Türkiye’de 

ve Yakın Doğu’da olan askeri birliklerin çıkartılacağı sözü ile Osmanlı Hükûmeti’ni 

oyalıyor ve esir edilmiş askerleri bırakmayı talep ediyordu. Bu talep yerine getirilse 

de Alman-Gürcü orduları Türk Ordusu’nun  Azerbaycan’a hareketini istemiyorlardı. 

Ama  bu  olay,  Gürcülerin  Tiflis’te  olan  Azerbaycan  Hükûmeti’yle  münasebeti 

değiştirmiş  ve  Gürcistan  Hükûmeti’nin  talebi  ile  Azerbaycan  Milli  Şûrası  16 

Haziran’da  Gence  şehrine  taşınmıştır.  14  Haziran’da  Batum’da  Azerbaycan  ve 

Türkiye  arasında  “Barış  ve  Dostluk”  antlaşmasına  ek  olarak  iki  antlaşma  daha 

59  Alesker ALESKERLİ, “Ermenilerin 1918 Yılında Bakü’de Uyguladıkları Soykırım” Azerbaycan 
Dergisi, S. 341,  Ankara Mart-Nisan 2002, s. 32

60 Mirze Bala MEHMETZADE, Milli Azerbaycan..a.g.e, s. 83

                                                                                                                                                                   



imzalanmıştır.61 Birinci  antlaşmanın  esas  mahiyeti  Türkiye,  Azerbaycan’ın 

bağımsızlığını kendi müttefikleri tarafından tanınacağı konusunda yardımcı olacağı 

bildirilirken,  ikinci  antlaşmada  4  Haziran  Antlaşması’nda  umumi  şekilde  tespit 

edilmiş bazı maddeleri kesinleştirilmiştir. Bu antlaşmalarla Azerbaycan uluslararası 

ilişkiler sahasında ilk adımlarını atmış, bağımsız bir devlet olarak varlığını tanıtmaya 

başlamıştır. Aynı zamanda Azerbaycan’a siyasi, askeri, ekonomik yardımların kardeş 

Osmanlı Devleti’nden sağlaması için hukuki zemin hazırlamıştır.62 

Batum Antlaşması’nın imzalanmasından iki  gün sonra Gürcistan Hükûmeti 

Almanya Dışişleri  Bakanlığı’na  gönderdiği  mektupta Dörtler  İttifakı  ile  Gürcistan 

arasında  Brest-Litovsk  Antlaşması  çerçevesinde  ilişkiler  kurmak  için  görüşmeler 

yapılması  teklifini  ileri  sürmüştür.  9  Haziran’da  Almanya  cevabında  görüşmeleri 

kabul etti, fakat Almanlar yeni konferansın sadece Gürcistan’la değil, Kafkaslar’da 

yeni kurulmuş devletlerle yapılması şartıyla mümkün olacağını bildirmiştir. 

Konferansın  yapılmasına  teşebbüsçü  gibi  görünen  Almanya  kendi 

müttefiklerini ve Kafkas devletlerini Türkiye aracılığıyla konferansa davet etmiş, 20 

Haziran’da  Kuzey  Kafkasya,  24  Haziran’da  ise  Azerbaycan  delegeleri  İstanbul’a 

gelmişlerdi.  Temmuz  ayının  başlarında  bu  delegeler  bazı  görüşmeler  yapılmıştır. 

Osmanlı  Devleti  İstanbul  Konferansı  yapılana  kadar  Kafkaslar’da  işlerini  devam 

ettirip  kendi  nüfuzunu  artırmak  ve  Müslümanların  dayanışmasını  sağlamak 

istemekteydi.  Dağlılar  Devleti  delegeleri  de  Osmanlı  Hükûmeti’nin  teşebbüsü  ile 

davet  edilmiştir.  Bu görüşmeler  sırasında Almanya ile  Türkiye arasında Kafkasya 

devletlerini kendi nüfuzu içine almak için gergin durum yaşanmıştır. Bu tartışmalar 

sırasında  Gürcüler  Almanların,  Azerbaycanlılar  ise  Osmanlı  Devleti’nin  yanında 

olduklarını  bildirmişlerdir.  Ermeniler  ise  tarafsızdı  ve  tereddüt  içindeydiler.  Kısa 

süren  belirsizlikten  sonra  Ermeniler  güçlü  bir  şekilde  Türk  taraftarlığı  yapmış  ve 

bununla  da  kendilerinin  Türkiye’nin  “hayranı”  olduklarını  ispat  etmeye 

çalışmışlardır.63

61 ADA, f. 970, s.1, iş. 5, v. 1-7
62 Cemil HASANLI, Azerbaycan  Tarihi ..a.g.e, s. 83
63 Cemil HASANLI, Azerbaycan Tarihi ..a.g.e, s. 114

                                                                                                                                                                   



Kafkasya meselesinde Alman-Türk çelişkileri artsa da düşmancılık seviyesine 

ulaşmadan  tanzimleşmeye  başlamıştır.  Almanya  Hükûmeti  Osmanlı  Devleti’nin 

Kafkasya’da  kazandığı  başarıların  sadece  Türk  silahının  gücüyle  değil,  bölge 

ahalisinin büyük çoğunluğunun din,  dil,  kültür ve maneviyat bakımından Osmanlı 

Devleti  ile aynı olması,  sadece Müslümanların değil,  hatta birçok Hıristiyan’ın da 

Osmanlı  Devleti’ne  adalet,  istikrar  ve  refah  mücessemsi  olarak  bakması  ile  ilgili 

olduğunu anlamışlardır.   

Azerbaycan bağımsızlığını  ilân  ettikten  sonra Bakü Sovyeti  ve  Bakü Halk 

Komiserleri  Konseyi yeni kurulmuş Hükûmeti  tanımamış,  aynı  zamanda siyasi  ve 

askeri  yollarla  hükûmete  karşı  mücadeleye  başlamıştır.  Bakü  Konseyi’nin  hiçbir 

yönden Azerbaycan muhitini tanımaması, Azerbaycan halkının kendi geleceğini tayin 

etme hakkının  inkar  edilmesi,  Ermeni  ordu  birliklerinin  Bakü’de  yaptığı  31  Mart 

katliâmı ve bu olayların devamı olarak Şamahı, Gence ve diğer şehirlerde Müslüman 

Türklerin  katledilmesi,  Kafkasya  Federasyonu’nun  Müslüman  ahalisinde  ciddi 

rahatsızlık yaratmıştır.64 Bakü Konseyi’nin ve Ermeni ordularının Müslümanlara karşı 

yaptığı  katliâmlar  Azerbaycan  halkının  Türkiye’ye  olan  eğilimini  ve  rağbetini 

artırmıştır. 

Bakü  şehrinin  Halk  Komiserleri  Konseyi  yönetiminde  olması  Azerbaycan 

Halk  Cumhuriyeti’nin  işini  daha  da  zorlaştırmıştır.  Bakü  Halk  Komiserleri 

Konseyi’nin askeri birliklerinin %70’i Ermeni, diğer kısmı ise Ruslardan oluştuğuna 

göre  Bakü’yü  Halk  Cumhuriyeti’nin  idareciliğine  bırakmak  istemiyorlardı.  Bu 

nedenle Türk kumandanlığı  Bakü’yü kurtarmak için tatbikat başlattı.  Türk - İslâm 

ordusu Temmuz’un sonlarına doğru oldukça stratejik öneme sahip olan Şamahı’yı 

kurtarmıştır. 

1918  Sonbaharında  ciddi  askeri  ve  diplomatik  hazırlıktan  sonra  15  Eylül 

tarihinde  Bakü,  Türk  -  İslâm  Ordusu  ve  Azerbaycan  Milli  Ordusu’nun   birlikte 

taarruzu  ile  kuşatılmış  ve  Bakü’de  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti’nin  hakimiyeti 

kurulmuştur.

64 ADA, f. 1061, 1, 99

                                                                                                                                                                   



Rusya’nın esas şehirlerinden sayılan Bakü’nün bağımsızlığı Sovyet Rusya’nın 

ciddi rahatsızlığına sebep olmuştur. 20 Eylül 1918’de Rusya Dışişleri Komiserliği’nin 

notasında Bakü’nün Azerbaycan Halk Cumhuriyeti  yönetimine bırakılması  Sovyet 

Rusya’nın toprağına tecavüz gibi değerlendirilmiştir.65 

Osmanlı Sadrazamı Talat Paşa Berlin’de yaptığı görüşmelerde Azerbaycan’ın 

bağımsızlığını müdafaa ettiğini, ama bu görevin oldukça zor olduğunu; “Bizim yalnız  

bir arzumuz, Rusya Devleti’nin dağılması gerçekleşmiştir. Bu hem bizim için hem de  

Kafkas milletleri için güzel bir sonuçtur. Bundan en güzel şekilde istifade etmek için  

Azeriler,  Ermeniler  ve  Gürcüler  kendi  aralarında  olan  ufak  sorunları  ve  

rahatsızlıkları unutup, güzel ilişkiler kurmalıdırlar” 66 şeklinde belirtmiştir.

6  Ekim’de  Osmanlı  ordusu  Derbend’i,  13  Ekim’de  de  Kuzey Kafkasya’yı 

tamamen kuşatmış ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti kurulmuştur.67

Kafkaslar’da  kurulan  bu  yeni  düzenin  sürdürülmesi  Osmanlı  Devleti’nin 

Birinci  Dünya  Savaşı’nı  kazanmasına  bağlıydı.  Fakat  savaş  Müttefikler  lehine 

sonuçlanınca Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918’de Mondros Mütârekesi’ni imzalamak 

zorunda  kalmıştır.  Mütâreke’nin  11  ve  15.  maddeleri  gereğince  Türkiye 

Kafkaslar’daki  kuvvetlerini  geri  çekmeği  kabullenmiştir.  Nitekim,  Mondros 

Mütârekesi’nin  ardından  İngilizler  Kafkaslar’a  çıkarma  yapmış  ve  17  Kasım’da 

Bakü’yü işgal etmişlerdir.68

Bu  dönemde  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti  yetkilileri  Mondros 

Antlaşması’nın  Azerbaycan’a  ait  maddelerine  itiraz  ederek  Osmanlı  Devleti’nin 

Azerbaycan’la  ilgili  sorunları  Azerbaycan’a  bırakmasını  istemiştir.  Azeriler, 

“Osmanlı Hükûmeti kendine has olmayan bir ülkeyi Antant Devletleri’nin yetkisine 

veremez.  Bu uluslararası hukuka zıttır.  Azerbaycan Halk Cumhuriyeti  Azerbaycan 

halkının  mukadderâtını  yabancılara  bırakmaya  tahammül  edemez.  Eğer  Osmanlı  

Hükûmeti, Azerbaycan’ın geleceğini kadere bırakmak istemiyorsa, o zaman bu siyasi  

65 Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s. 34
66 Cem Ender ARSLANOĞLU, a.g.e, s. 32
67 Mustafa BUDAK, Osmanlı-Rus İlişkisinde...a.g.m, s.102
68 Savaş YANAR, a.g.e, s. 51  

                                                                                                                                                                   



görüşmelerin  başarıyla  sonuçlanması  için  dostâne  tekliflerini  sunmasını  rica  

ediyoruz”69 demişlerdir.

Mondros Mütârekesi’nin Kafkasya ile ilgili maddesine esasen Türkiye, Antant 

ordularının Bakü’ye girmelerine mani olmayacak, Kafkasya üzerinde nezaret hakkını 

Antant’a bırakacak ve kendi ordularını Kafkasya’dan çıkaracaklardı.

Azerbaycan halkı  Türk  ordusunu büyük heyecanla  karşıladığı  gibi,  Birinci 

Dünya Savaşı’nda yenilen devletler arasında olmasına bakmayarak onu derin hürmet 

ve ihtiramla uğurlamıştır.

17 Kasım’da İngiliz ordusu Mondros Antlaşması’nın şartlarına uygun olarak 

Bakü’ye girmiş ve İngiliz Generali Tomson Bakü limanındaki karşılanma sırasında; 

“Dünya Savaşı’nın bitmesi  münasebetiyle  sizleri  kutluyorum.  Müttefik  ordularının 

(Fransız,  İngiliz,  ABD)  bölgedeki  kumandanı  olarak  bildiriyorum  ki,  biz  buraya  

Osmanlı Devleti ile imzalanmış antlaşmaya uygun olarak geldik. Şimdiye kadar sizin  

topraklarınızı koruyan Osmanlı Ordusu’nun  görevini bundan sonra biz yapacağız.  

Sizin iç işlerinize müdahale etme fikrinde değiliz. Umut ediyorum ki, bu ilişkiler daha 

iyiye gidecektir”70 açıklaması umut verici olmuştur. 

İngilizler  1919  yılının  sonuna  kadar  Kafkaslar’da  kalmışlardı.  İngilizlerin 

Azerbaycan’ın iç işlerine müdahale etmemesine karşılık Azerbaycan Hükûmeti adım 

adım  bağımsızlığa  doğru  ilerliyor,  büyük  diplomatik  teşebbüsler  sayesinde 

Azerbaycan Cumhuriyeti Müttefik Devletler tarafından döfakto olarak tanınıyordu.71 

Kasım ayından başlayarak savaşın sonuçlarını tespit etmek, yenen ülkelerin 

elde ettiği başarıyı resmileştirmek, savaştan sonraki durumu belirlemek ve tartışmalı 

meseleleri halletmek için uluslararası barış konferansına ciddi hazırlık yapılmaktaydı.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Hükûmeti Paris Barış Konferansı’nda iştirak 

etmek üzere Ali Merdan Topçubaşı başkanlığında bir komisyon kurmuş ve bu barış 

temsilciliğine  Hacınski,  Ağaoğlu,  Şeyhülislamov,  Hacıbeyli,  Mehdiyev  ve 

Muharremov dahil edilmişlerdir. 

69 ADA, f, 970, s. 1, iş 68,  v. 2-3
70  “28 Mayıs 1919 Azerbaycan Cumhuriyeti İstiklali’nin Birinci Sene-i Devriyesi Günü”, Bakü, 

1919, s.12
71 Cemil HASANLI, Azerbaycan Tarihi ..a.g.e, s. 173

                                                                                                                                                                   



İstanbul’da  Fransa  Konsolosluğu’ndan  vize  almak  için  üç  ay  bekledikten 

sonra  bu  komisyon  İstanbul-Salonik-Pirey  (Afina)-Neapol-Roma  hattı  ile  Paris’e 

ulaşmıştır.72 

Bu  Barış  Konferansı’nda  Kafkasya’nın  her  üç  devletin  temsilcileri 

gönderilmiştir. Gürcistan Hükûmeti’nin talimatı ile Ağalov Fransa, İngiltere, İsveç ve 

diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri ile görüşmek üzere İstanbul’a gelmiş, burada 

yapılan görüşmelerden sonra Ağalov Paris’e oradan da Londra’ya gitmiştir. Gürcistan 

Hükûmeti bu dönemde Seretelli’yi İskândinav ülkelerine, Çhenkeli’yi ise İsviçre’ye 

görüşmelere gönderilmiştir.73                                 

Ermenistan  Hükûmeti  Paris  Barış  Konferansı’na  iki  temsilci  heyeti 

göndermiştir.  Birinci  heyete  Pagos  Nubaryan,  diğer  gruba  ise  Ermenistan  Milli 

Şûrası’nın Başkanı Agoronyan başkanlık etmiştir.

Ermeniler  bu  konferansta  onların  bütün  problemlerinin  çözüleceğini  umut 

ettikleri için ciddi bir şekilde hazırlanmışlardı. Onlar kendilerini “Büyük müttefiklerin  

küçük  müttefiki” gibi  görerek  Akdeniz’den  Kara  Deniz’e,  Kara  Deniz’den  Hazar 

Denizi’ne  kadar  uzanan  “Büyük  Ermenistan”  kurmak  hayaline  düşmüşlerdir. 

Ermeniler 26 Şubat 1919’da Paris Barış Konseyi önüne çıkarak yukarıda gösterilen 

sınırlar  içerisinde  Bağımsız  Ermenistan  Cumhuriyeti’nin  kurulmasını  resmen 

istedikleri andan itibaren ABD Başkanı W. Wilson onların savunucusu olmuştur.74 

Anlaşıldığı  gibi  gösterilen  bölgelerde,  azınlıkta  olmalarına  rağmen  bu 

bölgelerin  Ermenilere  ait  olduğu  ve  bunun  dışında  Kafkasya’da  Azerbaycan  ve 

Gürcistan’ın büyük bir  kısmının da “Büyük Ermenistan” sınırları  içinde yer aldığı 

Barış Konferansı’na sunulan raporda gösterilmiştir.

Ermenistan Hükûmeti Kafkasya’nın bütün arazisinin Ermenistan’a ait olması 

gerektiğini veya oluşturulacak herhangi bir federasyonun Ermenistan’ın siyasi nüfuzu 

içinde yer almasını talep etmekteydi.75

72 Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s. 43
73 Cemil HASANLI, Beyaz Lekelerin Siyah Gölgesi, Bakü, 1991, s. 81
74 Özkan ZAFER, Terörden Politikaya Ermeni Meselesi, İstanbul, 2001, s.104
75  Emin ŞIHALİYEV, Azerbaycan ve Türkiye Açısından Ermeni Sorunu. Ankara, 2002, s. 130’dan 

naklen; Şeypur Dergisi, Bakü 7 Aralık 1918 

                                                                                                                                                                   



Ermenilerin  bu  isteklerine  bakmayarak  Versay  Barış  Konferansı  önceden 

kurnazca  hazırlanmış  olan  Ermeni  oyununa  fırsat  vermedi.  Ermenistan  Hükûmeti 

“Ermeni  Meselesi”nin  halledilmesi  yolunda  geç  kalındığını  görünce  bu  meseleyi 

Londra Konferansı ve San-Remo Konferansı’na götürmeyi kararlaştırmıştır.76 

Kafkasya’da  Bolşevik  tehlikesi  ile  ilgili  oluşmuş  durum  Antant  ülkelerini 

ciddi şekilde düşündürmeye ve gerçek adımlar atmaya zorlamıştır. Onlar biliyordu ki, 

Kızıl  Ordu’nun  Kafkasya’yı  işgali,  Bolşevik  düşüncesinin  İran’a  ve  Ön  Asya’ya 

yayılmasına neden olacak ve Yakın ve Orta  Doğu’ya yayılacaktır.  Bu nedenle de 

Avrupa  siyasetçilerinin  çoğu  Azerbaycan  ve  Gürcistan’ın  savunmasının  sağlama 

alınmasının gerekli olduğunu ve Sovyet tehlikesine karşı durabilecek güçte olmasının 

önemli olduğunu söylemekteydiler.77 

Azerbaycan  ve  Gürcistan  Hükûmetleri  de  bu  konuda  yardım  için  Antant 

Devletleri’ne başvurmuşlardı. 11 Ocak’ta İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon’un 

teklifi  ile  Paris  Barış  Konferansı’nda  Gürcistan  ve  Azerbaycan’ın  bağımsızlığının 

döfakto  olarak  tanınması  istenmiştir.  Aynı  tarihte  Paris  Barış  Konferansı  Yüksek 

Şûrası şöyle bir karar almıştır:

 “Müttefik Ülkeleri Azerbaycan ve Gürcistan Hükûmetleri’nin bağımsızlığını  

döfakto olarak tanıyorlar”78 Bu karardan sonra Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan 

delegeleri Şubat-Mart 1920 tarihinde Londra Konferansı’na ve Nisan ayında ise San 

Remo’da yapılan konferansa katılmışlardır. 

Bütün  bu  diplomatik  görüşmeler  ve  yapılan  çabalara  rağmen  kuzeyden 

Bolşevik  tehlikesi  önlenememiş,  1920  Şubat  ayından  itibaren  Bolşevikler 

Kafkasya’yı  işgal  etme  plânlarını  gerçekleştirmek  için  Kafkasya  sınırlarına  ordu 

göndermeyi kararlaştırmışlardır. Bu plânı uygulamak için Ermeni komünistlerinden 

Mikoyan  görevlendirilmiştir.  Bolşevikler  Kafkasya  sınırında  duran  XI.  Rus 

Ordusu’nun   Türkiye’ye  yardım  için  gittiğini  bahane  ederek  bu  orduların 

Azerbaycan’a girmesine izin verilmesini talep etmiştir. 

76  Mim Kemal ÖKE, Ermeni Meselesi...a.g.e, s. 142
77 Cem Ender ARSLANOĞLU, a.g.e, s. 33
78 Mireli YAKUP, Kafkas Problemi, Bakü, 1992, s. 121

                                                                                                                                                                   



Bolşevik  tehlikesinin  artması  Azerbaycan  Hükûmeti’nde  ciddi  tartışmalara 

neden olmuştur. Hükûmetin Bolşeviklerle yaptığı görüşmelerde Rusya’nın etkisi çok 

hissedilmekteydi.  Bolşevikler  ülkedeki  Komünist  Partisi’nden  daha  çok  sınırda 

bekleyen Rus ordusuna güvenmekteydiler. 

27  Nisan  1920  tarihinde  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti  Parlamentosu’nun 

yaptığı son toplantıda Milli Şûra Başkanı Resulzade bir konuşma yaparak; “Şu anda 

başımızın  üstünü alan  Rus  tehlikesi  söylendiği  gibi  Türkiye’ye  yardım için  değil,  

Kafkasya’yı  işgal  için  gelmiştir.  Eğer  onların  böyle  bir  fikri  yoksa  onda  neden  

Bakü’ye  girmeye  kararlıdırlar.  Türkiye’ye  giden  yol  Bakü’den  geçmiyor  ki!”79 

demiştir.

27 Nisan’da XI. Rus Ordusu Azerbaycan sınırlarını geçmiş ve Bakü’ye doğru 

hareket  etmişlerdi.  Komünist  Bolşevikler  Parlamento’ya  hâkimiyeti  bırakma 

bildirisini  sundular.  Parlamento’da  milletvekillerinden  Şefi  Bey  Rüstembeyov  ve 

Parlamento Başkanı Mehmet Emin Resulzade’nin itirazına bakmayarak hâkimiyetin 

Müslüman Bolşeviklere bırakılması kararlaştırılmıştır. Altı maddeden ibaret şartname 

ile hâkimiyet Bolşeviklere verilmiştir.

1. Rus ordusu Bakıya girmeden demiryoluyla Anadolu’ya gidecek,

2. Azerbaycan istiklâl ve mülkiyesi her çeşit taarruzdan masun kalacak,

3. Azerbaycan  ordusu  olduğu  gibi  mevcudiyetini  koruyup  inhilâl  

edilmeyecek,

4. Azerbaycan firgesi siyasi hürriyet ve serbestilerini muhafaza edecek,

5. Sabig rical, ezayi-hükûmet ve mebusundan kimse siyasi nedenle ittiham 

edilmeyecek,

6. Kemâli  serbestyle  toplanacak  Azerbaycan  şuraları  hükûmetin  şekli  

idaresini tayin kılacaktır. 80

27  Nisan  1920’de  Azerbaycan’da  Sovyet  hâkimiyeti  kurulmuş,  Hükûmet 

yönetimi  Halk  Komiserleri  Konseyi’ne  bırakılmıştır.  Konseyin  Başkanı  Neriman 

Nerimanov  idi.  Ülkede  hâkimiyet  Rusya  Komünist  Partisi’nin  Azerbaycan’daki 

79 Nesiman YAKUPLU, Mehmet Emin RESULZADE,  Bakü, 1991,  s. 145
80 Nesiman YAKUPLU, a.g.e, s. 148

                                                                                                                                                                   



şubesi,  Azerbaycan  Komünist  Parti’nin  yönetimindeydi.  Halkın  yeni  hükûmete 

desteği  olmadığına  göre  ayrı  ayrı  bölgelerde  isyanlar  olmuştur.  Bolşevik  orduları 

1920 Kasım’ında Ermenistan’ı, 1921 Şubat ayında ise Gürcistan’ı işgal etmiştir. Bu 

ülkelerde de Rusya’dan yönetilmekte olan Komünistlerin hâkimiyeti kurulmuştur. 

16 Mart 1921’de Moskova’da Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 

ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti arasında antlaşma imzalanmış ve bu antlaşmada 

Kafkas Devletleri’nin sınırları ve hukuki statüleri ele alınmıştır. Bunun ardından, 13 

Ekim 1921’de Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, 

Ermenistan Sovyet Cumhuriyetleri ve Türkiye Hükûmeti arasında Kars’ta imzalanan 

antlaşma ile Moskova Antlaşması’nın maddeleri onaylanmıştır.81 

1921  Kasım  sonunda  Rusya  Komünist  Partisi  Siyasi  Bürosu  Kafkasya 

Federasyonu’nu kurmak için bir kararname kabul etmiştir. 1 Aralık 1922’de Bakü’de 

Kafkasya  Sovyeti’nin  I.  Kurultayı  toplanmış  ve  bu  kurultayda  Kafkasya  Sovyet 

Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin  kurulması ile Kafkas ülkelerinin bağımsızlığına 

son verilmiştir.  Kafkasya Sovyet  Federatif  Sosyalist  Cumhuriyeti’nin teşkili  bütün 

eski Rusya’da Sosyalist temayüllü bir devletin kurulması için atılmış bir adımdı. 

18  Aralık  1922’de  Kafkasya  Sovyet  Federatif  Cumhuriyeti,  Rusya  Sovyet 

Federatif  Cumhuriyeti,  Ukrayna  Sovyet  Cumhuriyeti,  Beyaz  Rusya  Sovyet 

Cumhuriyeti  umumi  birliğinin  kurulması  kararlaştırılmıştır.  Bu  Devletler  6  Ekim 

1922 tarihinden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği terkibine dahil olmuşlardır.82 

1930’lardan  sonra  Kafkasya  Devleti’nin   yönetim  şeklinde  değişiklikler 

yapılmış, 1936 Kasım ayında Kafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin 

bırakıldığı ve Kafkas ülkelerinin birer Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olduğu Rusya 

Komünist Partisi Yüksek Şûrası tarafından onaylanmıştır.

81 Tevcfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s. 
82 Ayna HACIYEVA, 20. İllerin Siyasi Tarihinin Bazı Meseleleri, Bakü, 1997,  s. 80

                                                                                                                                                                   



1.2.   I.  DÜNYA  SAVAŞI  SONRASINDA  ERMENİLERİN  BÜYÜK 

DEVLETLERİN  TEŞVİKİYLE  “ERMENİSTAN”  DEVLETİ 

KURMA ÇABALARI

Ermeniler,  beş  yüzyılı  aşkın  bir  süreyle  Osmanlı  Devleti’nin  en  güvenilir, 

uyumlu ve faydalı unsurlarından biri idiler. Din ve dillerine düşkün bir toplum olan 

Ermenilerin  içinde  Türkçe  bilmeyen,  evinde  Türkçe  konuşmayan,  Türk  adet  ve 

ananelerini benimsemeyen Ermeni ailesi hemen hemen hiç yoktu. Ermenice gazete ve 

kitaplar Ermeni alfabesi ile Türkçe yayınlanıyordu. Ermeni mektepleri vardı,  fakat 

kendi arzuları ile eğitimi Türkçe görüyorlardı. Aynı köy veya şehirde yaşayan Türkler 

ve Ermeniler birbirlerine saygılı, kaynaşmış ve birbirlerine güvenen unsurlardı.83

Osmanlı Devleti’nin İstanbul ve Doğu Anadolu bölgesinin diğer şehirlerinde 

yerleşmiş  Ermenilerin  çoğu ticaretle  uğraşır  ve  zengin  bir  zümre  teşkil  ederlerdi. 

Ermeniler  Osmanlı  Devleti’nde XIX.  asrın  ikinci  yarısına kadar  “Millet-i  sadıka” 

olarak tanınmışlardır.84

Osmanlı Devleti’nde 1839’da “Gülhane Hattı Humayunu”nun ilânından sonra, 

Ermeni  cemaatinde  bir  canlanma  hareketi  görülmekteydi.  Eğitim  seferberliğine 

girişildiği gibi merkezde ve eyaletlerde Ermenice gazeteler yayınlanmaktaydı. 1847 

yılında Patrikhane’de iki meclis kurulmuş, bunlardan birisi 14 ruhani üyeden (Meclisi  

Ruhani), diğeri de yarısı Amira’lardan ve sanat erbabından oluşan 20 kişilik (Yüksek 

Meclis) olmuştur. 85

1850’de  milli  bir  nizamname  düzenlenmesi  için  bir  encümen  kurulmuş, 

düzenlenen proje çeşitli nedenler yüzünden bir süre geciktikten sonra sonunda 1862 

Martı’n  yirmi  dokuzunda  hükûmetçe  onaylanmıştır.  Bu  nizamname  Türkiye 

Ermenilerinin siyasi toplumsal varlıkları üzerinde yeni bir dönem açması ve o zaman 

Osmanlı  hükûmetinin  kendilerine  karşı  ne  kadar  müsait  bulunduğunu  göstermesi 

bakımından son derece önemli olmuştur. Ticaret ve sanat erbabından teşekkül eden 

83  Kemal YAVUZ, “Türk Ermenileri ve Ermeni Meselesi”, Ulusal Strateji Dergisi, Nisan, 
İstanbul 2001, s. 66 

84 Halil Kemal TÜRKÖZÜ, Osmanlı ve Sovyet Belgeleriyle Ermeni Mezâlimi, 2. Baskı, 
Ankara 1982, s.18

85 Esat URAS, a.g.e, s. 159

                                                                                                                                                                   



bu  ikinci  meclis  zamanla  Ermeni  cemaatin  en  nüfuzlu  müessesesi  olmuştur. 

Babıâli’nin 1863 Martı’nda tasdik ettiği bir nizamname ile Ermeniler, umumi meclis 

tarafından seçilen ve din işleri yanında eğitim, sağlık, evkâf, vergi ve kısmen adalet 

işlerinin  daimi  komisyonlarca  yürütülmesini  sağlayan  bir  teşkilât  kanununa 

kavuşmuşlardır.86

Hâl  böyleyken Osmanlı  Devleti’ndeki  Ermeniler  durup  dururken  ve  hiçbir 

sebep yokken isyana kalkmış, yaşadıkları ülkeye  ve halkına kastetmiş değillerdir. Bu 

tutumun vebali ne Türklere ne de Ermenilere ait olmasa gerek. Bu karşı durmanın 

tarihi ve siyasi bazı sebepleri vardır.87 

“Ermeni  Meselesi”nin  ortaya  çıkışı  tamamen  emperyalizmden 

kaynaklanmıştır.  Başka bir ifade ile Ermeni meselesi sömürgeci büyük devletlerin 

Osmanlı Devleti  üzerindeki emperyalist amaçlarını gerçekleştirmek için yarattıkları 

meselelerin uzantısından başka bir şey değildir. Yani bu suni meselenin sebeplerini 

geniş  ölçüde  emperyalizm  ve  onun  getirdiği  “Şark  Meselesi”nde  aranması 

gerekmektedir.88

“Şark  Meselesi”  Osmanlı  Devleti’nin  haşmet  devrinin  bittiği  ve  çeşitli 

nedenlerle zayıf duruma düşürüldüğü dönemde bilinçli olarak gündeme getirilmiştir.89

Türkiye’nin Orta Doğu’daki jeopolitik ve stratejik önemini bilen emperyalist 

güçler,  Rusya,  İngiltere,  Fransa XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgedeki 

siyasi  menfaatleri  için  Osmanlı  Devleti’nin  tebâası  olan  Hıristiyan  unsurların 

koruyucusu olarak ortaya çıkıp, şark politikalarını tayin etmişlerdir.

Siyasi tarih terminolojisinde yer alan  “Şark Meselesi” tâbiri, XIX. yüzyılın 

ikinci  yarısında  Osmanlı  Devleti’nin  batılı  devletler  tarafından  parçalanmaya 

çalışılmasını ifade etmektedir.

Şark Meselesi’nin XX. yüzyıl siyasi tarih anlayışı içinde en geniş muhtevalı 

tarifinde:

86  Ercüment KURAN, “Ermeni Meselesinin Milletlerarası Boyutu”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni 
Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu, 8-12 Ekim, 1984, Erzurum, s. 19 

87 Azmi SÜSLÜ,  Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Ankara, 1990,  s. 23 
88 Erdal İLTER, “Ermeni Mes’elesi”nin Perspektifi ve Zeytun İsyanları, Ankara, 1988, s. 19
89  Sadi KOÇAŞ, Tarih Boyunca Ermeniler ve Selçuklular’dan Beri Türk-Ermeni İlişkileri, Ankara, 

1993, s. 90 

                                                                                                                                                                   



“Avrupa  büyük  devletlerinin,  Osmanlı  Devleti’ni  iktisadi  ve  siyasi  nüfuzu  

altına almak veya sebepler ihdas ederek parçalamak ve Osmanlı idaresinde yaşayan  

muhtelif milletlerin istiklâllerini temin etmek istemelerinden doğan tarihi meselelerin 

tamamıdır” 90 denilmektedir.

Daha ziyade XIX. yüzyılda politik bir tabir olarak ifade edilmeğe başlanan 

“Şark  Meselesi”nin  temelinde  Avrupa–Türk  münasebetleri  yatmaktadır.  Konu 

“Ermeni  Meselesi”  olarak  dünya  kamuoyuna  yansıtılmış  ve  Avrupalı  devletlerin 

Osmanlı  Devleti’nin  iç  işlerine  karışmaları,  dünya  kamuoyu  nazarında  tasvip 

edilebilir bir hareket şekline sokulmuştur.

“Şark Meselesi” büyük devletleri meşgul eden “Güç dengesi”’nin tesisinde en 

önemli âmillerden biri olmuş entrikalara ve pazarlıklara sebebiyet vermiştir. 

1920’li  yıllara  kadar  devam  eden  “Şark  Meselesi”nin  ikinci  safhasında 

gelişme şu tarzda oluşmuştur:

1. Balkanlar’daki Hıristiyan milletleri Osmanlı hâkimiyetinden kurtarmak ve  

bunun için Hıristiyan toplumu isyana teşvik ederek onların muhtariyetini  

sonra ise istiklâllerini temin etmek.

2. Birinci  maddede  belirtilen  hususlar  gerçekleşmezse,  Hıristiyanlar  için  

reform  istemek  ve  onların  lehine  Bâb-ı  Âlî  nezdinde   müdahalelerde  

bulunmak.

3. Türkleri Balkanlar’dan tamamen atmak.

4. İstanbul’u Türklerin elinden almak.

5. Osmanlı  Devleti’nin  Asya  toprakları  üzerinde  yaşayan  Hıristiyan 

cemâatlar (azınlıklar) lehine reformlar yaptırmak, muhtariyet elde etmek 

veya mümkün olursa istiklâllerine kavuşturmak.

6. Türkleri Anadolu’dan çıkarmak ve Anadolu’yu paylaşmak.91 

Görüldüğü gibi “Ermeni Meselesi”, “Şark Meselesi”nin bir parçası olmakla 

Batılı  Devletlerin  Osmanlı  Devleti  üzerindeki  uzantısıdır.  Bilhassa  ikinci  safhada 

90  Cevdet KÜÇÜK. “Şark Meselesi Hakkında Önemli Bir Vesika”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Dergisi, Mart, İstanbul, 1979, s. 66-67

91  Bayram KODOMAN,“Ermeni Meselesi’nin Doğuş Sebepleri”, Türk Kültürü Dergisi, Mart, 
Ankara,1998, s.241  

                                                                                                                                                                   



uygulanmak istenen Anadolu’daki Hıristiyanları kurtarma gayretlerinin veya kısaca 

“Haçlı zihniyeti”nin XIX. yüzyılın son çeyreğinde Doğu Anadolu’daki tezahürüdür. 

Bu bakımdan Ermeni meselesinin temelinde Avrupa’nın dini şuurla beslenen siyasi 

teşvikleri yatmaktadır.92

Ermeni  meselesini  hazırlayan  sebeplere  gelince,  bu  suni  meselenin 

hazırlanmasında ve ortaya çıkarılmasında bazı âmillerin bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür.

a) Ermeni milliyetçiliğinin uyanması ve bunda rol oynayan etkenler,

b) Büyük devletlerin bu meseledeki rolleri.

XIX.  yüzyılın  Avrupa  için  “milletler”  ve  “milliyetçilik”  çağı  olduğu 

bilinmektedir.  Ayrıca  XIX.  yüzyıl  Liberalizm,  Demokrasi  ve  Sosyalizm  gibi 

birbirlerine  zıt  olan fikir  akımlarının  geliştiği  ve  dünyaya yayıldığı  bir  dönemdir. 

1789’da Büyük Fransız İhtilâli’nden sonra çeşitli sebeplerle ve değişik yollarla bu 

fikir akımları Osmanlı Devleti'ni  tesiri altına almıştır. Bundan faydalanan ülkedeki 

gayrimüslim  unsurlar  önce  “milliyetçi”  oldular  sonra  ise  milliyetçilik  ideolojisini 

benimsediler.  Daha sonra  Bâb-ı   Âlî’den liberal  ve demokratik  haklar,  imtiyazlar 

istemeğe başladılar. Bunların ilk hedefi milli muhtariyet veya milli istiklâl ve milli 

devlet idi.93

Osmanlı  Devleti’nde Ermenilerin yaşamında yeni  bir  dönem açan “Ermeni 

Milleti  Nizamnamesi”nden yararlanan  Ermeni  Patrikhanesi  ve  yurtdışında  okuyan 

Ermeni  gençleri  bu nizamnamenin verdiği  serbestlikle  muhtariyet  kazanma çabası 

içine  girmişlerdir.  Bu  geniş  imtiyazlardan  faydalanan  Ermeniler  teşkilâtlanarak 

okullar açmak ve gazete, dergiler çıkarak milliyetçilik ideolojisini yaymışlardır.94

“Ermeni Meselesi”ni hazırlayan sebepler arasında Ermeni kilisesi, din faktörü, 

misyoner faaliyetleri ve propaganda unsurunun çok büyük etkisi olmuştur.

New-York  Herald  Gazetesi  tarafından  Ermeni  hadiselerini  yakından 

incelemek  üzere  1894  yılında  Türkiye’ye  özel  muhabir  sıfatıyla  gönderilen  Dr. 

George  H.  Herworth  Samsun,  Trabzon,  Bitlis,  Harput  ve  Diyarbakır  bölgelerinde 

92 Yusuf Hikmet BAYUR, Ermeni Meselesi II, Ankara 1998, s. 92
93 Bayram KODOMAN, a.g.e, s. 244
94 Nejat GÖYÜNÇ, Osmanlı İdaresinde Ermeniler, Ankara 1983, s. 64

                                                                                                                                                                   



yaptığı  seyahat  esnasında  Ermeniler  ve  Türkler  arasında  böyle  bir  düşmanlığın 

olmadığını, fakat olaylar başladıktan sonra dinin ve ırkın önemli unsurlar olduğunu 

gösteriyor.  Dr.  George  H.  Herworth’un hazırlamış  olduğu raporda şöyle  bir  ifade 

vardır.

“Olaylardan önce dinin hiçbir etkisi yoktur. Fakat olaylar başlayınca dinin  

etkisi  olmadığını  söyleyemem.” Muhabir  ayrıca  olayların  kökeninde  ekonomik 

nedenler arıyor, fakat Ermeniler açısından bunun varit olamayacağını, çünkü Doğu 

Anadolu  bölgesinin  ve  Trabzon  –  Bağdat,  Samsun  –  Bağdat,  Batum  –  Bağdat 

ticaretinin Ermenilerin elinde olduğunu, servet ve kazanç yönünden Müslümanlardan 

üstün  bulunduklarını  fark  ediyor.  Sonuçta  olayların  esas  sebebini  “münakaşa 

götürmez şekilde... politik otonomi arzusu”95olduğunu ifade ediyor.

Ermeni milliyetçiliğinin uyanışında esas etkili olan unsurlardan biri Ermeni 

Kilisesi’dir.

95  Bayram KODOMAN, “Bir Amerikalı Gazeteci Gözüyle Ermeni Macerası”, Tarih Boyunca 
Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu, 8-12 Ekim, 1984, Erzurum,  s. 259

                                                                                                                                                                   



1.3. ALT YAPI ÇALIŞMALARI

1.3.1 Kilisenin Rolü: 

Ermenilerin büyük bir  kısmının mensup olduğu mezhebe Gregoryan adının 

verilmesi Ermeni kilisesinin esasını kurmuş olan Kirkor Lusaroviç’in adıyla bağlıdır. 

Kirkor Lusaroviç Ermenilere Hıristiyanlığı getirmiş ve Ermenilerin ilk ruhani reisi 

kabul edilmiştir. Ermeni Gregoryan kilisesi dini görevleri yanında şovenist Ermeni 

propagandalarının  yayılması  ve  dini  perde  altında  daha  etkin  bir  şekilde  Ermeni 

örgütlenmesine koordinatörlük görevini yapmıştır.96

XIV.  yüzyıldan  başlayarak  Ermeni  Kilisesi  Ermeniler  arasında  birliğin 

oluşması  için  büyük  çaba  göstermiş  ve  Ermenistan  devletçiliği  mevcut  olmadığı 

dönemlerde  Ermeni  Gregoryan  kilisesi  merkezleştirilmiş  milli  teşkilât  olarak 

faaliyetini devam ettirmiştir.97

Ermeni Kilisesi’nde her zaman Ermenilerin aynı ırktan, aynı dili konuşan ve 

aynı dinden, belirli  bir  bölgede topluca yaşamış,  o bölgede cereyan eden olaylara 

karışmış veya olayları yaratmış bir topluluk oldukları  ifade edilmektedir.

Ermeni tarihinden bahseden ve hemen hemen hepsi ruhbân sınıfına mensup 

olan ilk tarihçiler çoğunlukla Ermeni değildir. Ermeniler tarihlerini kendi dillerinde 

ya Yunanca veya Süryani yazısı ile yazmışlardır. Menşe itibariyle Ermeni tarihçileri 

tamamen  kilise  mensupları  olmuş,  bunlar  da  eserlerinde  Yunan  ve  Süryani 

tarihçilerini taklit etmiş, hatta onların eserlerini Ermeniliğe mal etmişlerdir.98

Ermeni tarihçisi Hrand Pasdermadjan’a göre:

“Ermeni  kilisesi,  Ermeni  milletinin  can  veren  ruhunun  yeniden  dünyaya  

gelmek için yaşadığı vücuttur.”99  

Bir başka Ermeni tarihçisi Dickran Boyaciyan da:

96   Esat Uras, a.g.e, s. 119
97    Bolşaya Sovetskaya Ensklopediya (Büyük Sovyet Ansiklopedisi), Moskova 1950, II Baskı, 

C. III, s. 49 
98    Mehlika AKTOK KAŞGARLI, “Ortaçağ Ermeni Tarihleri Kritiği”, Tarih Boyunca Türklerin 

Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu, 8-12 Ekim,. Erzurum, 1984, s. 323-324
99    İsmet BİNARK, Asılsız Ermeni İddiâları ve Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim, Ankara, 

2001, s.27’den naklen H. PASDERMADJAN, Histoire de l’Arménie (Ermenistan Tarihi), Paris. 
1954, II Baskı, s. 290

                                                                                                                                                                   



“Ne kadar şumüllü olursa olsun Ermeni kilisesini dikkate almayan herhangi  

bir  Ermeni  tarihi  eseri,  Ermenilerin  gerçek  hayatını  ortaya  koymayı  başaramaz.  

Ermeni  kilisesi  ile  Ermeni  milleti  o  derece  iç  içedir  ki,  birisi  olmadan  diğerini  

düşünmek mümkün değildir” 100 demektedir.

Rusya’nın  Van  ve  Erzurum’daki  konsolosu  Mayewski  bu  konu  ile  ilgili 

şunları söylemiştir.

“Ermeni din adamlarının dini eğitim konusundaki çalışmaları hemen hemen  

yok gibidir. Buna karşılık Ermeni Papazları milliyetçilik fikirlerini yaymak için çok  

çalışmışlardır.”101

Bir Osmanlı vatandaşı olan Ermeni piskoposu Gevond Turyan, Ermeni kilisesi 

ve ruhanilerinin, Ermeni komitelerinin Anadolu ve Kafkasya’da masum Türk halkına 

yaptığı mezalimde oynadıkları rolü şu satırlarla açıklamaktadır.

“Dini  cemaatler,  uzun  zamandan  beri  Ermeni  ihtilâl   partilerinin  ihtilâl  

ocakları  olmuş  ve  en  şeytani  propagandalar  buralarda  hazırlanmıştır.  Dini  

merkezler silah depoları ve komplo ocakları olmuştur... Dini liderler söz ve yazıyla 

kendilerine güvenmiş olan halkı isyana teşvik ediyorlar. Artık vaazlarda yüce sözler  

ve İncil’in doktrini zikredilmiyor. Sadakat ve doğruluk yerine isyan, insanlık yerine  

kin  ve  intikam,  ahlak  yerine  alçaklık  ve  rezillik  vaaz  ediliyordu....  Dini  liderler,  

komiteler  tarafından  organize  edilmiş,  bayramlara  toplantılara  ve  törenlere  

başkanlık ediyorlardı.”102

Ermeni  milliyetçiliğinin  uyanmasında  kilise  en  büyük  yardımı  “Büyük 

Güç”ler sağlamış ve bunlardan Ruslar diplomatik alanda Ermeni dosyasını açan ilk 

devlet olmuştur.

Hovannisian, Rusya’nın giderek tehlikeli olmaya başlayan milletler sorununu 

Kafkasya’da  Ermenileri  Türklere  karşı  kışkırtmak  suretiyle  “Böl  ve  hükmet” 

100    İsmet BİNARK, a.g.e, s. 27’den naklen D.H.BOYACIYAN, Armenia The Case For A 
Forgetton Genoside, New-Jersey, 1972, s. 84

101   Azmi SÜSLÜ, General MAYEWSKİ, Ermenilerin Yaptıkları...a.g.e, s.14
102    İsmet BİNARK, a.g.e, s. 28’den naklen A Qui La Faute? Aux Partis Remue 

Arménien.(Publication de la Revue Dadiar),İstanbul, 1917, s. 41

                                                                                                                                                                   



üslubundaki  emperyalist  siyasetini  izleyerek  törpülemeğe  çalıştığını 

kaydetmektedir.103

Böylece  Ruslar,  Petersburg’a  yönelik  Ermeni  muhalefetinin  gelişimini 

İstanbul  istikâmetine  doğru  kanalize  etmeğe  başlamışlardır.  Üstelik  bu  siyasetleri 

onlara  önemli  bir  iç  sorunu  ihraç  etme  imkânı  verdiği  gibi  Osmanlı  Devleti’ne 

müdahale  kapısını  da açarak Ermenilerden yararlanma fırsatını  da  yaratmıştır.  Bu 

yönlendirmenin Ermeni tebaası  üzerinde sistemli bir psikolojik etkilemenin sonucu 

gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 

Görüldüğü gibi  Ermeni  milliyetçiliği,  Ermeni  Devleti’nin   etkin  olamadığı 

dönemlerde  Ermeni  kiliseleri  tarafından  yönlendirilmiştir.  Bu  bir  anlamda  şunu 

söylememize esas veriyor ki,  Ermeni kiliseleri  Ermeni milliyetçiliğinin filizlendiği 

yerler  olmuştur.  Bunların  devamında  ise  örgütlenme  faaliyetleri  ve   eylemler 

gerçekleştirilmiştir.

1.3.2. Din Faktörü:  

Din kavramının milliyetçiliğin oluşumundaki etkisi, batı toplumu için önemli 

etkenlerden  biri  olmuştur.  Çeşitli  dönemlerde  milliyetçiliğin   başlangıç  noktasını 

“Kilise” olarak tespit etmek mümkündür. Ermeni Patrikhanesi sistemli propaganda 

yürütmekle en basit olayları abartarak hükûmete duyururken diğer taraftan da bunları 

önemli siyasi olaylar şekline sokarak Avrupa devletleri temsilcilerine veriyorlardı.

Müslüman olmaları sebebiyle Türklere karşı işleyen bu din faktörü, Kafkasya 

ve Anadolu’da Ermeni sorununun ortaya çıkmasında en önemli rolü oynamıştır. Aynı 

zamanda Ermeni kilisesi de din faktöründen tabiatıyla çok rahat bir şekilde istifade 

etmiştir.

Ermeni Patrikhanesi ve kiliseleri, Ermenilerin her devirde bir cemaat olarak 

yaşamalarını  sağlayan,  onların  dini  olduğu  kadar  dünyevi  hayatlarını  düzenleyen, 

onları  birçok  tehlikeden  koruyan,  bazen  de  siyasi,  idari  kışkırtmaları  ve 

silahlandırmalarıyla onları tehlikelerin kucağına atan müesseseler olmuştur.104

103    Mim Kemal ÖKE, a.g.e, s. 72’den naklen  R. G. HOVANISIAN, Armenia On The Road 
İndependence, 1918, Los Angeles. 1967, s. 21-23 

104 Azmi SÜSLÜ, Ermeniler ve 1915 ..., s. 34

                                                                                                                                                                   



Altı  yüz  yıl  boyunca  Osmanlı  Devleti’nde  din  ve  vicdan  hürriyetinden 

faydalanan Ermeni din adamları ve kiliseleri XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

Osmanlı  Devleti’nin  birçok  eyalet  ve  şehirlerinde  başlayan  isyan  ve  ihtilâl 

hareketlerini koordine etmişlerdir. 

Rus Generali V. M. Mayewski  bu olaylarla ilgili olarak “Gerçeği olduğu gibi 

söylemek gerekirse  itiraf  etmek  lazımdır  ki,  doğuda barbar olanlar  Müslümanlar 

değil,  Hıristiyanlardır.  Doğuda  bütün  kötülükleri  yapanlar  ve  sonra  da  bunları  

korumasız  Müslümanların  üstüne  atanlar  hep  Hıristiyanlardır”105 şeklinde  ifade 

etmiştir. Ermeni Kilisesi tarafından Türklere karşı körüklenen bu din faktörü Osmanlı 

Devleti’nde  suni  bir  “Ermeni  Meselesi”nin  ortaya  çıkmasında  esas  rol  oynayan 

etkenlerden olmuştur. XIX. yüzyıl ortalarından itibaren “Şark Meselesi”nin bir yönü 

de “Hıristiyanlık Meselesi”dir, denilebilir.

1.3.3. Misyonerlik Faaliyetleri: 

Ermeni  milliyetçiliği  kültürel  birlikten  kaynaklanmaktadır.  Bu  kültürün, 

milliyetçi-dini  menşei  Osmanlı  Devleti’ne  gelen  misyonerlerin  faaliyetlerinde 

aranmalıdır. Batı’nın kültürel yayılmacılığının önemli araçlarından biri olan misyoner 

okulları,  XVIII.  yüzyıldan beri Osmanlı Devleti’nde faaliyet göstermekteydi. 1789 

Büyük Fransız İhtilâli ile Batı’da egemen olan milliyetçilik cereyanı bu kuruluşlar 

aracılığıyla Anadolu’da yaşayan azınlıklara ulaşmıştır.106

XIX. yüzyıl  ve XX. yüzyılın ilk çeyreği misyonerliğin altın çağı olmuştur. 

Zira  bu  çağ  aynı  zamanda  Kapitalizmin-Emperyalizme  dönüştüğü  dönemdir. 

Misyonerliğin belki de en ironik ve paradoksal yanı aslında kendisi başka unsurların 

aracı  olmasına karşın,  önemli  ve ulvi  bir  amaçmış gibi  ortaya  konmuş olmasıdır. 

Misyonerliğin  yapısı  ve  işlevleri  dikkate  alındığında  bunu  kolayca  anlamak 

mümkündür.107       

105   Azmi SÜSLÜ, General MAYEWSKİ, Ermenilerin yaptıkları.a.g.e, s. 74 
106  Erdal İLTER, “Ermeni Mes’elesi”nin Perspektifi...a.g.e,  s. 43 
107  Gürbüz EVREN, Sömürgecilik Tarihi Işığında Ermeni Sorunundaki Çıkar Odakları, 

Ankara, 2002, s. 134

                                                                                                                                                                   



1900’lü  yıllara  gelindiğinde  Anadolu’da  bulunan  misyoner  okullarından 

sadece  Amerikan  misyoner  okullarının  sayısı  417,  öğrenci  sayısı  ise  17.556  idi. 

İstanbul  Ermeni  Patrikhanesi’nin  1901-1902  resmi  istatistiklerine  göre  Osmanlı 

Devleti’nde  Ermenilerin  toplam 803  okulu,  81.226  öğrencisi  ve  2.088  öğretmeni 

bulunmaktaydı.108

Osmanlı  Devleti  içerisinde  bulunan  Protestan  misyonerlerin,  1840’lardan 

sonra devlet bünyesindeki yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini genişletmeğe başlamışlardır. 

Protestan misyonerlerin görünüşte din ve mezhep çıkarları doğrultusunda yaptıkları 

bu faaliyetlerin temel amacı Osmanlı Katoliklerinin hâmisi Fransa ve Avusturya ile 

Ortodoksların hâmisi Çarlık Rusya’ya karşı devlet içerisinde hak iddia edebilecek ve 

bunlar  aleyhine  devletin  iç  işlerine  müdahale  edebilecek  bir  Protestan  topluluğu 

yaratmak olmuştur. Çünkü aynı uygulamayı Katolik ve Ortodoks azınlıklar aracılığı 

ile  yürütmekte  olan  Fransa,  Avusturya  ve  Rusya,  Lübnan  ve  Suriye’deki 

Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında olaylardan faydalanmak suretiyle, daha önce 

“himaye” adı altında Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale imkânı elde etmişlerdi.

Din ve mezhep yönündeki bu yıkıcı faaliyetlere daha sonra İngiltere de destek 

vermiş, 1840 yılında Kudüs’te bir Protestan mabedi inşası için izin aldıktan sonra bu 

mabedin 1842 yılında hizmete girmesini sağlamıştır. Böylece İngilizler de Ermenilere 

yine  ilk  olarak  dini  kanallardan  ulaşmayı  deniyorlardı.  1846  yılında  İngiltere 

elçiliğinin muâvenet ve himayesi ile İstanbul’da “Protestan Cemaati İdare Heyeti” 

kurulmuş  ve  1850  yılında  bir  ferman  ile  bunlar  Ermeni  Protestan  milleti  olarak 

tanınmışlardı.109 Bir  müddet  sonra  İngiltere’nin  ardından  ABD  ve  Almanya  da 

devreye  girerek,  gönderdikleri  Protestan  misyonerleri  ile  İngiliz  konsolosluğunun 

yardımları sayesinde Protestan mezhebini birlikte yayma faaliyetine başlamışlardı.

Bu dönemde Anadolu ve Kafkasya, misyonerlerin kaynaştığı bir arı kovanına 

benzemekteydi. Protestanlar Müslümanları Hıristiyan yapmaya çalışıyor; Katolikler 

de  Ortodoksları  Vatikan’a  bağlamaya  çaba  gösteriyorlardı.  Misyonerler  Osmanlı 

Devleti için ciddi bir siyasi sorun teşkil etmekteydi. Azınlıklar arasındaki ayrıcalık 

108  Gürbüz EVREN, a.g.e, s. 9
109 Esat URAS. a.g.e, s. 156

                                                                                                                                                                   



ruhunu  körükleyen  misyonerler  batı  örf  ve  adetlerini  ülkeye  sokarak  Türk 

milliyetçiliğinin gelişmesini baltalıyorlardı. Gerek kendilerinin gerek temsil ettikleri 

azınlık gruplarının korunması için diplomatik himayeler arayıp, uluslararası olaylara 

sebep  oluyorlardı.  Bu  misyonerler  ve  din  adamları  dünyanın  hiçbir  ülkesinde 

Türkiye’deki kadar emperyalizme hizmet etmemişlerdir.

1856 Islahât  Fermanı’nın getirdiği  vicdan özgürlüyü ilkesi,  din  ve mezhep 

propagandası çalışmalarını sürdüren dış güçlerin Protestan misyonerler aracılığı ile 

mezhep değiştirmeyi sağlamaya yönelik faaliyetlere hız vermelerine sebep olmuştur. 

Protestan kilise  ve kolejlerinin yaydıkları  yıkıcı  ve bölücü fikirler  en çok Ermeni 

toplumunu etkilemiştir. Bu misyoner okullarda Ermenilere Ermenice eğitim veriliyor, 

tarih  ve  kültürleri  hakkında  dersler  öğretiliyordu.  Ayrıca  pek  çok  Ermeni  ailesi 

çocuklarını  Fransa’ya  ve  başka  batı  ülkelerine  gönderiyorlardı.  Bu  gençler  orada 

milliyetçilik  fikirleri  ile  donanıyor  ve  dönüşlerinde  radikal  reform taraftarı  olarak 

yetişiyorlardı.  XIX. yüzyılın başlarında Batılı  misyonerlerin faaliyetleri  sonucunda 

Ermeniler  arasında  milli  uyanış  göze  çarpmaktaydı.  Böylece  misyonerlerin 

faaliyetlerini incelediğimizde, din tebliği adı altında yapılanların, başta din ve mezhep 

değiştirmeye ikna etme çalışmaları olmak üzere, etnik, bölgesel ve dinsel ayrılıkları 

körükleyerek, karışıklıklar çıkarmak, böylelikle de merkezi otoritenin etkisini kırarak 

sömürgeci  güçlerin  söz  sahibi  olmalarını  sağlamak,  zamanla  da  özerkliğe 

ayaklandırmak  faaliyetinde  bulunmuşlardır.  Nitekim  1880’li  yıllardan  başlayarak 

Osmanlı  Devleti’nde  ortaya  çıkan  tüm  olay  ve  ayaklanmalara  bu  misyonerlerin 

karışmış oldukları görülmektedir.110

Osmanlı  Devleti’ne  gelen  Protestan  misyonerler,  Müslümanların  ve 

Musevilerin  inançlarını  değiştirmeyeceklerini  anlamış ve bütün faaliyetlerini  diğer 

Hıristiyan mezheplere yöneltmişlerdi.111 İngiltere’nin Türkiye’de açtığı din ve eğitim 

kurumları  ilk  başta  Ermenileri  ele  almış  ve  Osmanlı  Devleti’ne  karşı 

kışkırtmışlardır.112

110   Gürbüz EVREN, a.g.e, s. 136 
111   İsmet BİNARK, a.g.e, s. 30
112    Belgelerle Ermeni Sorunu, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 

Ankara 1992, s. 64   

                                                                                                                                                                   



Doğu Anadolu’daki Ermeni okulları ile işbirliği durumuna giren misyonerler 

Ermenilerde ihtilâl  ve isyan fikirlerinin yaygınlaşmasında ve zemin hazırlamasında 

önemli rol oynamışlardır.

1896 yılında Osmanlı  Devleti’ne Amerika’dan yedi,  İngiltere’den dört  ayrı 

kiliseye  bağlı  misyonerler  gönderilmiştir.  Osmanlı  Devleti’ne  Amerika’dan  176 

misyoner  gönderilmişti  ki,  bunların  yanında  869  mahalli  yardımcı  da 

çalışmaktaydı.113

Görüldüğü gibi misyoner faaliyetleri Ermeni milliyetçiliğinin ve eylemlerinin 

hazırlanmasında çok önemli bir rol oynamıştır.

1.3.4. Propaganda Faaliyetleri: 

Ermeni  meselesinde  propaganda  unsuru  ve  bu  çerçevedeki  faaliyetler  de, 

Türkler aleyhindeki havanın gelişmesinde büyük ölçüde önemli olmuştur.

XIX. yüzyılın sonlarından itibaren bağımsız Ermenistan’ın kurulmasını amaç 

edinmiş ve çeşitli ülkelerde görülen Ermeni hareket ve çabaları o ülkelerin iç ve dış 

politikaları ile şekillenmiştir. Ermeni hareket ve eylemleri propaganda ve psikolojik 

etkileme düzeyinde hazırlanmıştır. Propaganda ve psikolojik etkinliğe sahip örgüt ve 

siyasi  kuruluşların  sosyal  veya  siyasi  bir  eylemin  gerçekleşmesi  sonrasında 

propaganda ile kendilerini destekleyecek kamuoyu çalışmaları hazırlamışlardır.  Bir 

başka  ifade  ile  örgütlenme  +  hareket;  örgütlenme  +  propaganda;  propaganda  + 

örgütlenme süreci  ve  zinciri  sürekli  olarak  devam etmiştir.  Ermeni  hareketlerinin 

propaganda  ve  psikolojik  etkileme  alanlarını  bugün  üç  bölümde  toplamak 

mümkündür.114

1. Üniversite ve diğer ilim kurumlarında propaganda çalışmaları.

2. Kitle iletişim araçlarında propaganda çalışmaları.

3. Milletlerarası kurumlarda propaganda çalışmaları.

                                            

113   Kamuran GÜRÜN, Ermeni Dosyası,  Ankara, 1983,  s. 41 
114 Erdal İLTER, Ermeni Propagandasının…,a.g.e, s. 29

                                                                                                                                                                   



1.3.4.1. Üniversite ve diğer ilim kurumlarında propaganda çalışmaları: 

Ermeniler arasında yapılan bilimsel araştırmalar ağırlıklı olarak sözde Ermeni 

topraklarının Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran’dan koparılmasını amaçlayan 

araştırmalardan ibarettir. Bu alanda faaliyet yönü olarak birinci sırada üniversiteler, 

araştırma  merkezleri,  enstitüler  gelmektedir.  Ermeni  tarihi,  sanatı  ve  kültürü, 

arkeolojisi  ve dil üzerinde çalışan ve kıyaslamalı araştırma yapan üniversite ve ilim 

kurumlarının  ve  araştırma  merkezlerinin  faaliyetleri  vazgeçilemeyecek  konular 

içerisindedir.  Gerektiğinde  sözde  “Ermeni  Davası”na  hizmet  eden  merkezler  ve 

enstitüler de kurulmuştur. Böylece bu araştırma merkezlerinin çalışmaları propaganda 

aracı olarak kullanılmak sureti ile dünya kamuoyunun dikkatini “Ermeni meselesi” 

üzerine çekmişlerdir.

1.3.4.2. Kitle iletişim araçlarında propaganda çalışmaları: 

Ermeni  komitelerinin  dışa  yönelik  propagandalarında  hedef  kitle  yabancı 

ülkelerde  yaşayan  Ermenilerdir.  Onları  harekete  geçirmenin  batı  kamuoyunu 

etkilemede son derece işe yarayacağının bilincinde oldukları anlaşılmaktadır. Çeşitli 

ülkelerdeki  Ermeni  toplulukları,  kendi  dil  ve  amaçlarına  uygun  sahip  oldukları 

gazete,  dergi,  kitap  ve  yayınevleri  dışında  o  ülkelerin  radyo-televizyon  gibi 

haberleşme  araçlarından  faydalanmakla  Ermeni  folklor  gösterilerinden  sanatsal 

faaliyetlere sözde Ermeni dava ve meselesi hakkında açık oturum ve tartışmalarını 

sürdürmüşlerdir.

1.3.4.3.  Milletlerarası kurumlarda propaganda çalışmaları: 

Ermenilerin  talepleri  birçok  milletlerarası  kuruluşa  çeşitli  vesilelerle 

götürülmüştür.  Bu  kuruluşlardan  en  önemlisi  Birleşmiş  Milletler  teşkilâtıdır. 

                                                                                                                                                                   



Ermenilerin  milletlerarası  konferans  ve   barış  görüşmelerine  “Ermeni  Meselesi”ni 

gündeme getirmeleri yeni değildir. Berlin (1878), Lozan (1923), Tahran (1943) ve 

Potstam (1945) konferansları bu amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. Günümüzde 

de  Birleşmiş  Milletler,  Avrupa  Güvenlik  ve  İşbirliği  Teşkilâtı,  Latin  Amerika 

Parlamentoları  Birliği  Konseyi  ile  Avrupa  Konseyi  çalışmalarında  Ermenilerin 

talepleri çeşitli dönemlerde gündeme getirilmiştir.115

Ermeni örgütlerinin ve kuruluşlarının amaçlarına ve uyguladıkları yöntemlere 

uygun olarak faaliyet alanlarını üç hedefe yönelttikleri görülmektedir.

1) Ermeni ruhunu Ermeni toplumunun birliğini sağlayıcı hedeflere, amaçlara 

yöneltilmiş faaliyetler. (anıtlar, yayınlar, dini ayinler ve diğer törenler)

2) Sözde  Ermeni  meselesini  dünya  kamuoyunda  Ermenilere  destek 

kazanmaya  yönelik  kullanmak.  (çeşitli  yayınlar,  konferanslar, 

sempozyumlar, haberleşmeler ve başka)

3) Sözde Ermeni meselesi ile dünya devletlerini ilgilendirme ve milletlerarası 

teşkilâtları etkileme faaliyetleri.

Bir  yandan  Ermeni  Kilisesi’nin,  diğer  yandan  da  Ortadoğu,  Balkanlar  ve 

Kafkaslar’da emelleri  uğruna Ermenileri  kullanmayı  düşleyen devletlerin  dürtüleri 

sonucunda Ermeni milliyetçiliğinin uyandığına tanık oluyoruz. Ermeni toplumundaki 

bu değişimi aşağıdaki satırlar oldukça berrak bir şekilde yansıtmaktadır:

“XX. asır birçok milletlere hürriyet bahşedecek, Ermeni hürriyetini de o asır  

getirecek, yine o asır âsâr-ı sâlifenin ser-firâzı olacak, istihfâf ve istihzâ olunan milli  

prensipler bu asri muazzamda hükümrân olacak, himaye ve vesâyet altında yaşayan  

milletler isbât-ı rüşd ederek kendi idare ve mukadderâtını ellerine alacaklar. Yine bu 

asri muazzamda boyunduruk altında inleyen milletler zincirlerini kıracaklar. Şüphe 

etmeyiniz!  Şems-i  hürriyet  yine bu asri  mübeccelde  tulû ederek Masis  tepesinden 

Ermenistan’a şûa-i hürriyeti neşr ve izhâr edecektir.”116

 Görüldüğü  gibi  Ermeni  meselesinin  gelindiği  sonuç  doğrultusunda  tarihi 

belgeler,  Batı’nın  Ermeni  meselesini  kendi  çıkarları  uğruna  1815  Viyana 

115 Erdal İLTER, Ermeni Propagandasının... a.g.e, s. 32   
116  Mim Kemal ÖKE, Ermeni Meselesi...,a.g.e, s. 75 

                                                                                                                                                                   



Kongresi’nden  itibaren  siyasi  bir  malzeme  olarak  kullanılmaya  başladığını  ortaya 

koymaktadır. Kongrede iştirak eden Rusya ve Avrupa devletleri dünya kamuoyunun 

dikkatlerini Osmanlı Devleti içinde yaşayan Hıristiyan milletlerin üzerine çekmeğe 

kararlaştırmış ve bu devleti yıkmak ve paylaşmak için şu kararları almışlardır.

1) Hıristiyan halkı Osmanlı Devleti’ne karşı isyana teşvik etmek,

2) Bunun için Hıristiyan halka maddi-manevi, her türlü yardımı sağlamak ve 

bağımsızlık hareketlerini desteklemek,

3) Osmanlı  Devleti’ni  zayıflatmak  için  Hıristiyanların  yoğun  olduğu 

bölgelerde ıslahât yaptırmak,

4) Anadolu’yu  ve  Kafkasya’yı  paylaşmak,  böylece  Balkanlar  dahil  bu 

coğrafyadaki Türk hâkimiyetini sona erdirmek.

Batılı  devletler  tarafından,  1878 tarihinde  imzalanan Berlin  Antlaşması’nın 

61. maddesi117 “Osmanlı Devleti, Ermenilerin yaşadığı eyaletlerde gerekli reformları-

ıslahâtı yapmayı, Ermeni halkının güvenliğini sağlamayı taahhüt eder. Bu hususta  

alınacak önlemleri büyük devletlere bildirecek ve alınan önlemlerin uygulanmasını  

gözetleyeceklerdir”118 hükmünü içermekteydi. 

Bu birkaç  satırlık  madde ileride  büyük devletlerin  Ermenileri  ileri  sürerek 

Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmalarının kaynağını oluşturacaktı. Nitekim Berlin 

Antlaşması’ndan I.Dünya Savaşı’na kadar geçen 35 yıl  boyunca büyük devletlerin 

Ermenilerin işlerine karışmaları bu maddeden kaynaklanmıştır. Bu madde Ermeniler 

tarafından Bulgaristan örneğinde Ermeni Devleti yaratma fikrini  uyandırmıştır.  Bu 

fikir  Ermeniler  arasında  çok  rağbet  görmüş  ve  bu  amaçla  örgütlenme  faaliyeti 

başlamıştır.   

117   Berlin Antlaşması’nın 61. maddesi için bakınız; Esat URAS, a.g.e, ss. 263-273, 403-417 
118    Bilal ŞİMŞİR, “Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine”, Tarih Boyunca Türklerin 

Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu, 8-12 Ekim, 1984, Erzurum, s.126

                                                                                                                                                                   



1.4. ABD,  İNGİLTERE,  FRANSA,  ALMANYA VE TÜRKİYE'NİN 

KAFKAS  POLİTİKALARI  İÇİNDE  AZERBAYCAN  VE 

ERMENİSTAN

Kafkasya bölgesi Avrasya kıtası üzerinde kuzeyi – güneye ve doğuyu – batıya 

bağlayan  bir  köprü  konumuna  sahiptir.  Bu  coğrafi  konumu,  bölgeyi  tarihin  her 

döneminde  cazip  kılmıştır.  Özellikle  günümüzde,  Hazar  Denizi  ve  Orta  Asya 

petrollerinin batı dünyasına ulaştırılması noktasında Kafkasya bir geçit kapısı olarak 

ortaya çıkmıştır.  Bu coğrafi  konumdan kaynaklanan strateji  değerini  sahip olduğu 

petrol  ve  diğer  strateji  kaynaklarla  da  güçlendirmektedir.  Bu  oluşum  bölge  dışı 

güçlerin politikaları için istismara açık bir zemin yaratmıştır.

XX. yüzyıl  başlarında uluslararası  sistemin en belirgin özelliği  uluslararası 

ilişkilerin  devletler  düzeyinde  cereyan  etmesi  ve  bu  ilişkilerde  güç  dengesinin 

etkinliğini  sürdürmesiydi.  XX.  yüzyılın  ilk  çeyreğinde  Sovyetler  Birliği’nin 

kurulmasının koşullarını hazırlayan bölgesel ve uluslararası güç yarışının doğurduğu 

kriz yüzyılın son çeyreğinde sosyal – ekonomik problemlerin artmasıyla bu ülkenin 

dağılmasına yol açmıştır.119      

SSCB’nin parçalanmasıyla yeni Cumhuriyetlerin ortaya çıkması Avrasya’da 

büyük  bir  boşluk  yaratmış,  böyle  bir  ortamda  Kafkasya  bölgesinde  köklü 

değişiklikler  oluşmuştur.  Bütün bunlar  arasında başlıca olarak küresel  ve bölgesel 

boyutlarda  yeni  kuvvet  dengeleri,  Avrupa’da  yeni  siyasal  oluşumlar,  Rusya’nın 

siyasal, ekonomik ve askeri gücünün küçülmesi, Orta Asya ve Kafkaslar’da Türkiye 

ile etnik, tarihi ve kültürel bağları bulunan ülkelerin bağımsızlıklarına kavuşmaları 

yönünde önemli nedenler teşkil etmekteydi.

1.4.1. Amerika Birleşik Devletleri:

Sovyetler  Birliği’nin  parçalanması  XX.  yüzyılın  ikinci  yarısına  damgasını 

vuran Soğuk Savaş’ın sona ermesini  de beraberinde getirmiştir.  Bu gelişmenin en 

119    Emin GÜRSES, “Kafkasya’da Uluslararası Rekabet” Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel, 
Ankara 2001, C. 7, S.1, s.250 

                                                                                                                                                                   



önemli  sonucu  iki  kutuplu  dünyanın  bir  kutbunun  ortadan  kalkması,  yani  diğer 

kutbun dünya siyasetine egemen olması gerçeği ile karşı karşıya kalmıştır. “Soğuk 

Savaş”ın farklı tanımları yapılmıştır. Bir tanıma göre “II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

Batı’lı  güçlerle  komünist  blok  arasında  gelişen  gerilim  ve  düşmanlığın  aşırı  bir 

halidir.”  Aynı  kaynk,  soğuk  savaş  dönemini,  politik  manevralar,  diplomatik 

mücadeleler,  psikolojik  savaş,  ideolojik  düşmanlık,  ekonomik  savaş  ve  merkez 

çevresindeki savaş hali ile tanımlamaktadır.120 Walter Lippman ise soğuk savaşı, “iki 

blok arasında açık bir savaş yapmadan; ekonomik, politik ve askeri rekabeti içeren bir 

düşmanlık durumu” olarak görmüştür.121 Soğuk savaşı, sıcak savaşın uzantısı olarak 

değerlendiren Lippman, bu durumun bulanık ve tehditkâr bir politikanın yarattığını 

ileri sürmüştür. 

ABD’nin  Kafkasya’daki  siyasi  hedeflerinin  öncelikle  istikrarı  artırmak, 

demokrasiyi  hızlandırmak,  serbest  pazar  ekonomisini  yerleştirmek  ve  işlemesini 

sağlamak,  ticareti  artırmak  ve  insan  hakları  standartlarını  yerleştirmek  olduğu 

gözlenmektedir. Diğer bir ifade ile Kafkasya devletlerinin dünya ile entegrasyonuna 

yardımcı  olmak  ve  uluslararası  hak  ve  yükümlülüklerinin  farkına  varmalarını 

sağlamaktır. Bu hedefe varıldığı takdirde bölgede önemli güçlerden olan Rusya’nın 

da etkisi azalmış olacaktır. ABD bu politikanın uygulanmasında Türkiye’yi de yanına 

almayı başarmıştır.122     

Azerbaycan - ABD ilişkilerini XX. yüzyılda  üç aşamaya bölmek mümkündür. 

Birinci  aşama: 27  Nisan  1920’de  Azerbaycan’da  Sovyet  hâkimiyetinin 

kurulmasından  sonra  Komünist  rejimine  muhalif  olan  Azerbaycanlıların  ABD’ye 

muhacereti,123  

İkinci  aşama:  1940-1950  yıllarına  rastlamaktadır  ki,  bu  da  İkinci  Dünya 

Savaşı’nda  esir  düşmüş  30.000  Azerbaycanlı  askerin  geri  dönmeyen  kısmının 

ABD’yi daimi yaşayış yeri seçmesi,124

120   Lawrence ZIRING, Jack C. Plano OLTAN, İnternational Relations; A Political Dictionary 
(Uluslararası İlişkilerin Siyasi Sözlüğü), Santa Barbara 1995, s. 214

121  Roger SERTON, A Dictionary of Political Thought (Siyasi Düşüncenin Sözlüğü), 
MacMillan 1996, s. 79

122  Paul B. HENZE, “Kafkasya’da Çatışma..a.g.m, s. 80
123  Aydın MEMEDOV, “Muhacir Soydaşlarımız”, Azerbaycan Dergisi, S. 6, Bakü 1990, s. 42 
124  Rafayel HÜSEYNOV, “Onlar Düşman mıydılar ?” Hazar Dergisi, S.2, Bakü 2001, s. 27 

                                                                                                                                                                   



Üçüncü aşama: SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsız Azerbaycan - ABD 

ilişkilerinin kurulması. 125 

 Bundan başka 1950-1960’lı yıllarda İran’dan Azerbaycanlıların kovulması, 

onlara karşı baskıların artması sonucu ABD’ye muhaceret etmişlerdir.126 

Hâlen  Amerika’da  700.000’e  yakın  Azeri  yaşamaktadır.  Genellikle,  onlar 

California, New- York, Pensilvanya eyaletlerinde ve Kolombiya Federal Dairesi’nde 

yaşamaktadırlar.  En  fazla  Azerbaycanlı  Güney  California’da,  özellikle  Los-

Angeles’te  yaşamaktadır,  bununla  birlikte  Washington  ve  Chicago’da  da 

yerleşmişlerdir.127

Azerbaycanlıların  ABD’de  siyaset  alanlarında,  eğitim  müesseselerinde 

sayıları  oldukça  azdır.  ABD’de  yaşayan  Azerbaycanlılar  Güney  ve  Kuzey 

Azerilerinden  oluşmaktadır.  Ülkenin  her  iki  kısmında  (Güney  Azerbaycan  ve 

SSCB’nin  dağılması  sonucu  bağımsızlığına  kavuşan  Azerbaycan  olarak 

değerlendirirsek) çeşitli siyasi rejimlerin mevcut olması âmili ABD’nin Azerbaycan 

toplumunun  ülkenin  toplumsal-politik  hayatında  oynayabileceği  rolü  gözden 

kaçırmamamız gerekir. 

Ermeni  lobisinin  ABD’ye  muhaceretinin  başlangıcı  XX.  asrın  başlarına 

rastlamaktadır.  Ermeniler  genellikle,  California,  Massachusetts,  New  York 

eyaletlerinde  yaşamaktadırlar.  Genel  olarak  ABD’de  yaşayan  Ermenilerin  toplam 

nüfusu 600 bine yakındır.128 Bazı kaynaklarda bu rakam 700 ile 1.000.000 arasında 

değişmektedir.129 

ABD’deki Ermeni lobisi Ermeni kültürünü korumak ve geliştirmek, ABD’de 

mühim siyasi-ekonomik konuma sahip olmak,  bununla  birlikte  Türklük aleyhinde 

mücadele etmek yönünde de faaliyet göstermektedir.130 

125  Musa KASIMOV, Azerbaycan Beynelhalk İlişkiler Çerçevesinde, Bakü, 1994, s. 23
126    Arif REHİMOĞLU, “Satranç Tahtasında Azerbaycan ve Farsistan”, Avrasya Dosyası, 

Azerbaycan Özel, C.7,  S.1,  Ankara 2001, s. 358
127   Musa KASIMOV, Azerbaycan Beynelhalk İlişkiler ... a.g.e, s. 29
128   Musa KASIMOV, Azerbaycan Beynelhalk İlişkiler... a.g.e, s. 30
129   Gerard LİBARİDYAN, Ermenilerin Devletleşme Sınavı-Bağımsızlıktan Bugüne Ermeni Siyasi  

Düşünüşü, İletişim Yayınları, İstanbul 2001, s. 17, Manuel SARKİSYAN,Politiçeskiy Problemi 
Kavkaza i Armeniya. Politika     Armenii v Regione(Kafkaslar’da Politik Sorunlar ve Ermenistan, 
Ermenistan’ın Bölge Politikası),Revan 1995, s. 12 

                                                                                                                                                                   



Genel olarak Birleşik Devletlerde faaliyet gösteren Ermenilere ait kuruluşlar 

şunlardır.  Ermeni  Okul  Mezunları  Kuruluşları  (Alumni  Organizations),  Ermeni 

Çalışmaları  ve  Araştırma  Merkezleri  (Amenian  Studies  and  Research  Centers), 

Ermeni  Sportif  Kuruluşları  (Athletic  Organizations),  Halkevleri  Merkezleri 

(Community  Centers),  Yurttaş  Kuruluşları  (Compatriotic  Organizations),  Kültürel 

Kuruluşlar  (Cultural  Organizations),  Eğitimsel  Kuruluşlar  (Educational  

Organizations),  Vakıflar  (Foundations),  Cenaze  Defin-Tören  Merkezleri  ve 

Mezarlıklar  (Funeral  Homes  and  Cemeteries),  Edebiyat  Kuruluşları  (Literary 

Organizations),  Bakımevleri  ve  Nekahat  Hastaneleri  (Nursing  Homes  and 

Convalescent Hospitals),  Gösteri-Temsil ve Bağlı Sanat Grupları  (Performing and 

Allied Arts Groups),  Hayırsever Kuruluşlar (Philanthropic Organizations),  Mülteci 

Yerleştirme Kuruluşları (Refugee Resettlement Organizations),  Öğrenci Kuruluşları 

(Students  Organizations  “College  and  University”),  Gençlik  Kuruluşları  (Youth 

Organizations)’dir.131  

ABD’nin  Ermeni  lobisinin,  Ermeni  Asamblesi,  Ermeni  Milli  Komitesi, 

Boston’da  Ermeni  Devrim  Federasyonu,  California’da  Ermeni  Kongresi,  Ermeni 

Terakki  Partisi,  Ermeni  Demokratik  Liberal  Partisi  (Ramkavar  Eratakan)  ve 

dernekleri aracılığıyla yayınladıkları gazete ve dergilerin sayısı 30’un üzerindedir.132 

ABD’deki  Ermeni  Asamblesi,  Ermeni  Milli  Yardım  İttifakı,  Ermeni-Amerikan 

Ekonomik Konseyi, Ermeni Milli Komitesi özellikle dikkat çekmektedir. Diasporanın 

siyasal faaliyetlerinin mali açıdan finanse edilmesi konusuyla Ermeni Milli Yardım 

İttifakı ilgilenmektedir.133

Bu  bakımdan  ABD’deki  Ermeni  lobisi  Azerilerinkinden  çok  etkili  ve  her 

zaman Türkler aleyhinde olmuştur.

1.4.2. Almanya ve Fransa:
130    Bakır ÇAĞLAR, “Fransız Hukuk – Politikası’nda “Ermeni Sorunu”, Uluslararası Türk-Ermeni 

İlişkileri Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul 24-25 Mayıs 2001, s. 436  
131  Şenol KANTARCI, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve Ermeni Lobisi, Aktuel Yayınları, 

İstanbul 2004, s. 104 
132 Halil Kemal TÜRKÖZÜ, Osmanlı ve Sovyet Belgeleriyle… a.g.e, s. 25-26
133  Haleddin İBRAHİMLİ, “Azerbaycan Diasporası; Mevcut Durumu ve Geleceği ile İlgili Bazı 

Notlar” Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel, C.7, S.1,  Ankara 2001, s. 474  

                                                                                                                                                                   



Tarih  boyunca  dünyadaki  gelişmelerde  belirleyici  olan  ve  günümüzde  de 

dünyanın en önemli bölgelerinden biri olan Avrupa da, coğrafi ve strateji konumu ile 

ilgili  Kafkasya ile çok yakından ilgilenmiştir.  Avrupa’nın bölge ile  ilişkilkeri  çok 

farklı  platformlarda  gerçekleşmiştir.  NATO,  AGİT,  Avrupa  Konseyi  ve  özellikle 

Avrupa Birliği gibi kurumlarla bölgenin ilişkileri çok önemli bir boyuta gelmiştir. 

Bölgesel  örgütler  dışında  ülkelerin  birebir  anlamda  da  bölge  ile  ilişkileri  inkişaf 

etmiştir.  Bölge ülkelerinin Avrupa ile ilişkilerin gelişmesini istemelerinin yanında, 

Avrupa da bu bölgeye çok sıcak bakmakta ve ilişkilerin her alanda gelişmesi için 

yüksek düzeyde çaba göstermiştir. Bu doğrultuda Avrupa ülkeleri bölge ülkelerine 

ekonomik  yardım  sağlamakta,  yatırımlar  yapmakta,  ortak  projelere  girmekte  ve 

kalkınma modelleri ve stratejileri üzerine destek vermektedir.

Kafkas ülkelerinin Avrupa ile ilişkilerinde atılan ilk adımlardan biri, Avrupa 

Konseyi’ne tam üyelik girişimleri olmuş, ancak Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık 

Karabağ  sorunu  nedeniyle  bekletilmiştir.  Haziran  1994’te  Avrupa  Konseyi 

Parlamenterler Konseyi’nde (AKPM) kabul edilen “Reddemann Raporu” ile üç bölge 

ülkesinin  Avrupa’nın  coğrafi  sınırları  içinde  yer  aldığı  tezi  kabul  edilmiş  ve  bu 

ülkeler, Avrupa Konseyi’nin genişleme perspektifi içinde yer almıştır.134

Aralık  1995’te  İspanya’nın  başkenti  Madrid’de  yapılan  Avrupa  Birliği 

Zirvesi’nde  Avrupa  Birliği  ülkelerinin  Ortak  Dış  Politika  ve  Güvenlik  Politikası 

kapsamında bir siyasi program oluşturulmuştur. Bu programa esasen Avrupa Birliği 

üye devletlerinin Kafkasya’yla olan ilişkileri bu tarihten itibaren  Avrupa Birliği’nin 

bölgeye  ilişkin  dış  politikasına  dahil  edilmiştir.135 Bu  siyasi  program  ile  Avrupa 

Birliği  Kafkasya  üzerinde  önemli  jeopolitik  ve  ekonomik  çıkarları  bulunduğunu 

ortaya koymuştur. Bu hususlar şunlardır;

- Önemli hammadde potansiyelinin bulunduğu;

- Avrupa ile Asya ve Uzakdoğu arasında önemli bir bağlantı oluşturduğu;

134  Keesing’s Volume: 45, No: 2, February 1999, s. 42802, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge 
Ülkeleri İlişkileri, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Plânlama Teşkilatı Yayınları,  No:2511, 
Ankara 2000, s. 14, www. coe.fr/cp/2000/483f(2000).htm 

135 Nahit TÖRE,  Avrupa Birliği ve Türk Cumhuriyetleri,İstanbul 1996,  s.14 

                                                                                                                                                                   



- Çok sayıda tüketiciden oluşan bir Pazar olduğu ve büyük bir kalkınma  

potansiyeline sahip bulunduğu;

- Dünyaya  açılmış  olması  nedeniyle  Rusya,  ABD,  İran  ve  Türkiye  gibi  

güçlerin ilgi odağı hâline geldiği ve etki altında bırakılmak istendiği;

- Bölgenin  Avrupa  Birliği’ne  üye  ülkelerle  daha  yoğun  şekilde  ilişkide  

bulunmak istemesidir. 

Görüldüğü gibi  Avrupa  Birliği  ilk  başta  bölgedeki  enerji  kaynaklarıyla  da 

ilgilenmektedir. Avrupa Konseyi, bölge ülkelerine karşı uyguladığı denge politikasını 

26  Ocak  1996’da  Ermenistan’ı  özel  davetli  statüsüne  alarak  bozmuş,  ancak  daha 

sonra Gürcistan’a 26 Mayıs 1996 ve Azerbaycan’a da 28 Haziran 1996 tarihinde aynı 

statüyü  tanıyarak  tekrar  dengeleme  yoluna  gitmiştir.  Gürcistan  1  Şubat  1999’da 

Avrupa Konseyi’ne kabul edilmiş, ancak Azerbaycan ve Ermenistan’ın müzakereleri 

daha  sonra  da  sürmüş  ve  28  Haziran  2000’de  Avrupa  Konseyi  Parlamenterler 

Meclisi, iki ülkenin üyeliği yönünde olumlu görüş bildirmiştir.136 

Bunun yanında  bu ülkelere  Pazar  ekonomisine  geçit  aşamasında maddi  ve 

teknik  yardımda  da  bulunmuştur.  Kafkasya  devletlerinin  Avrupa  Birliği  ile 

ilişkilerinin hukuki çerçevesini Partnerlik ve İşbirliği Antlaşmaları oluşturmaktadır.137 

Antlaşmanın birinci maddesinde partnerlik ilişkisinin amaçları aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir.

a) Taraflar  arasında  siyasi  ilişkilerin  gelişmesine  yardımcı  olacak 

siyasi diyalog için gerekli çerçevenin oluşturulması;

b) Demokrasinin güçlendirilmesi, ekonominin geliştirilmesi ve piyasa 

ekonomisine  geçişin  tamamlanmasında  söz  konusu  ülkelerin  

çabalarının desteklenmesi;

c) Sürekli  ekonomik  kalkınmayı  sağlamak  amacıyla  taraflar  

arasındaki  ticaretin,  sermaye  yatırımının  ve  uyumlu  ekonomik  

ilişkilerin geliştirilmesi;

136  Emin GÜRSES, a.g.m, s. 252
137    Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member 

States, of the one part, and the Republic of Azerbaıjan, of the other part, Official Journal L 246, 
17/09/1999, p.0031- 0038 

                                                                                                                                                                   



d) Mevzuat,  ekonomi,  maliye,  vatandaşlık,  bilim, teknoloji  ve kültür 

alanlarında işbirliğinin sağlanması.  

Avrupa Birliği  üye  devletleri  Kafkasya’daki  enerji  kaynaklarını  kullanmak 

niyetindedir. Fakat, bölgenin Avrupa pazarına coğrafi olarak uzak bulunması ulaşım 

sorununu da gündeme getirmektedir. 

Coğrafi kriter bakımından, eski Sovyetler Birliği’nde Ural Dağları’na kadar 

olan alanın Avrupa’nın doğu sınırını oluşturduğu, aynı zamanda Kafkasya’nın da bu 

alana dahil olduğu gösterilmiştir. Fakat bu konuda Avrupa’da tam bir görüş birliği 

hakim değildir.138    

Avrupa’nın  önemli  güçlerinden Almanya ve Fransa,  özellikle  Kafkasya  ve 

Orta  Asya  ile  ilgilenmektedir.  Bu  konuda  farklı  alanlarda  çalışmalar  yapmakta, 

politik ve ekonomik açıdan girişimlerde bulunmaktadırlar. Almanya bölgede barış ve 

güvenliğin sağlanması  için  Alman-Fransız  işbirliğine önem vermiş,  ancak Avrupa 

devletlerinin  bölgedeki  güvenlik  ve  çatışma  sorunlarının  çözümünde  daha  etkin 

olmasını  isterken  ABD’nin  de  belirleyici  konumunu  ve  gücünü  kabul  etmiştir. 

Kafkasya’ya gelince,  Almanya’nın bölgeyle tarihe dayalı  bir  ilgisi  bulunmuştur. I. 

Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı’nda bölgede Alman varlığı çok iyi bilinmektedir.  

Avrupa’nın gelişmiş devletlerinden olan Almanya’yla Azerbaycan arasındaki 

ilişkilerin  kurulması  XIX.  yüzyıla  rastlamaktadır.  XIX.  yüzyılın  başlarında 

Azerbaycan’da  Alman  iskân  bölgeleri  kurulmuştur.  Bunlardan  Vüternberg’den 

gelmiş olanlar  Azerbaycan’ın Hanlar  ilinde,  Yelendorf’tan gelenler  Şemkir  ilinde, 

Rüfbergen’den  gelen  aileler  ise  Daşkesen  ilinde  yerleşmişlerdir.  Almanlar 

Azerbaycan’da Şarap imalatı, maden ve petrol sanayisinin  gelişmesinde önemli rol 

oynamışlardır.139 

Azerbaycan  ve  Almanya  arasındaki  ilişkilerin  hızlı  gelişmesinde  olumlu 

etkenlerden birisi de Almanya’da yaşayan Azerilerin çoğunluk teşkil etmesi olmuştur. 

Bağımsızlığını elde etmesinden sonra Azerbaycan Avrupa’da ilk olarak Almanya’yla 

siyasi  ilişkiler  kurmuş  ve  Berlin’de  Azerbaycan  Büyükelçiliği  açılmıştır.  1992 

138  Nadir ALLAHVERDİYEV, Azerbaycan’ın İktisadi ve Siyasi Coğrafyası, Bakü 1993, s. 39 
139  Musa KASIMOV, Azerbaycan Beynelhalk İlişkiler .. a.g.e, s. 65

                                                                                                                                                                   



Eylül’ünde  Azerbaycan-Almanya  ticari  ilişkilerinin  kurulmasına  dair  antlaşma 

imzalanmıştır. 1993 Ocağı’nda Berlin-Bakü uçak seferleri düzenlenmiştir. 

1995 yılında Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Bakanı Karl  Ditrin Spanger, Dışişleri Bakan Yardımcısı  Helmut Şhefer, 

AGİK  Parlamento  Asamblesi  Başkan  yardımcısı  Villy  Vimmer  Azerbaycan’a 

gelmişlerdi.  Bu  görüşmelerde  her  iki  ülke  arasında  siyasi  ve  ekonomik  işbirliği 

anlaşmaları  imzalanmıştır.  Bu  anlaşmalar  Almanya  ve  Azerbaycan  arasındaki 

ilişkilerin  gelişmesinde  önemli  rol  oynamıştır.  Özellikle  ekonomik  açıdan 

Almanya’nın bölgedeki etkisi artmaya başlamıştır. Örneğin Bakü Havaalanı için on 

milyon mark kredi vermiştir.140 

1996 Ocağında Gürcistan’a yaptığı resmi ziyaret sırasında Almanya Dışişleri 

Bakanı  Klaus  Kinkel’in  şu  mesajı  önem  arz  etmektedir.  “Almanya’nın  gelecek 

kalkınmasının  anahtarı  Kafkasya  ve  Orta  Asya’dadır.  Bölgeye  yakınlaşmanın 

lokomotifi  Türkiye,  giriş  kapısı  Azerbaycan,  köprüsü  Gürcistan,  son  durağı  ise  

Kırgızistan’dır.”141 Aslında söz konusu mesajın Avrupa kıtasının geleceğine ilişkin 

bir senaryoya işaret ettiğini de kabullenmek gerekir. 

Almanya’nın  ayrıca  Gürcistan  ile  de  ekonomik  ilişkileri  son  derece  hızlı 

gelişmektedir.  Bu  ülkeye  elektronik  ekipman,  kamyon,  gıda  ürünleri  ihrac  eden 

Almanya, altın, nikel, bakır, meyve, sebze ithâl etmektedir. Burada özellikle çay ve 

şarap üzerine yatırım yapmaktadır. Almanya’da çok sayıda enstitü ve kurum bölge 

üzerine çalışmalar yapmakta, yapılan etütler, başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın 

Transkafkasya politikaların oluşturulmasında yönlendirici olmaktadır. 

Avrupa’nın  gelişmiş  ülkelerinden Fransa  politik  olarak  bölgesel  sorunlarda 

aktif tutum takınmış ve gerek AGİT, gerek BM içinde Güney Kafkasya’ya yönelik 

uygulamalarda  öncü  rol  üstlenmiştir.  Dağlık  Karabağ  sorunu  bunun  bariz 

örneklerinden  biridir.  Fransa’nın  Kafkasya  politikasını  etkileyen  en  önemli 

etkenlerden biri  de Fransa’da yaşayan Ermeni lobisidir.

140    Ali Faik DEMİR, Türk Dış Politikası Açısından Transkafkasya’nın Yeri ve Önemi, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul 2000, s. 133

141   Samet TALIBOV, “Avrupa Birliği ve Azerbaycan” Kanun Dergisi, S.7, Bakü, 
Temmuz 1997, s. 51 

                                                                                                                                                                   



Fransa,  Kafkasya  ve  Orta  Asya’ya  yönelik  olarak  Rusya’nın  kontrolünün 

azalmasına önem vermiş ve bu bölge ülkelerinin bir an önce ekonomik ve politik 

olarak gelişmelerini istemiştir. Fransa, bölge ile ilişkilerini çok farklı platformlarda 

sürdürmüş, Azerbaycan ile ortak bir sanayi ve ticaret odası oluşturmuş, Bakü’de şehir 

suyunun dağıtımıyla ilgilenmiştir. 

Azerbaycan-Fransa ilişkileri 1992 yılından itibaren kurulmuş ve olumlu yönde 

gelişmiştir. Fransa 3 Ocak 1992’de Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanımış ve ülkeler 

arasında siyasi ilişkiler kurulmuştur. 21 Şubat 1992’de Bakü’de Fransa Büyükelçiliği 

açılmıştır.  Aralık  1993  tarihinde  Azerbaycan  Dışişleri  Bakanı  Hasan  Hasanov 

Fransa’ya gelmiştir. Bu sırada Azerbaycan Dışişleri Bakanı Fransa Cumhurbaşkanı 

François  Mitteran’la  görüşmüştür.  Yapılan  görüşmelerde  Azerbaycan  –  Fransa 

ilişkileri müzakere edilmiş ve bu ilişkilerin geliştirilmesi için görüşmelerin artırılması 

öngörülmüştür.  Fransa  Cumhurbaşkanı’nın  davetiyle  Azerbaycan  Cumhurbaşkanı 

Haydar Aliyev 19-22 Aralık 1993 tarihlerinde Fransa’ya gelmiştir. Görüşmelerde her 

iki  ülke  arasında  siyasi,  ekonomik  ve  kültürel  ilişkilerin  geliştirilmesi  ve  eğitim 

alanında  sıkı  işbirliğinin  yapılması  kararlaştırılmıştır.  Bu  görüşmeler  sonucunda 

“Dostluk ve İşbirliği” antlaşması imzalanmıştır. 

1994  yılında  Fransa  Parlamentosu  Dışişleri  komisyonu  başkan  yardımcısı 

Ameri  De  Monteskye  ve  komisyon  üyesi  R.  Blum  ülkeler  arasında  ekonomik 

ilişkilerin  geliştirilmesi  için  Azerbaycan’a  gelmişlerdir.  Yapılan  görüşmeler  çok 

olumlu geçmiş ve ticari antlaşmalar imzalanmıştır. 

1995  yılında  Fransa  Dışişleri  Bakanlığı  Başkatibi  Betrack  Douferg 

Azerbaycan’a  gelmiş  ve  yapılan  görüşmelerde  iki  ülke  arasındaki  ilişkilerin 

geliştirilmesi yönünde teklifler değerlendirilmiştir. Mayıs 1995 tarihinde Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı  Haydar  Aliyev  Fransa’ya  gitmiştir.  H.  Aliyev  tekrar  Fransa 

Cumhurbaşkanı  J.  Shirac  ve  Dışişleri  Bakanı  A.  Juppé’yle  görüşmüştür.  Bu 

görüşmeler sonrasında her defasında Ermenistan’a dost devlet olduğunu vurgulayan 

Fransa  Devleti  Azerbaycan’ın  arazi  bütünlüğünü  tanıdığını  ve  dokunulmazlığını 

kabul ettiğini açıklamıştır. 

                                                                                                                                                                   



Gürcistan ile de enerji, tarım ve telekomünikasyon gibi konularda 20’ye yakın 

antlaşma imzalanmıştır. Fransa’nın politik girişimlerinin yanı sıra bölgeye ekonomik 

beklentileri, hedefleri ve politikaları da söz konusudur. Özellikle bölgenin alt yapı 

açısından  dış  desteğe  muhtaç  oluşu,  Avrupa  içine  girmek  istemesi,  teknoloji 

transferinin acilen gerekli olması Fransa’yı Kafkasya’ya yönlendirmiştir. Kuşkusuz 

enerji  kaynakları  açısından bölgenin bir  ilgi  odağı  olması,  Fransa’nın da göz ardı 

etmediği bir durum teşkil etmiştir.142 

1.4.3. İngiltere:

Avrupa’nın  diğer  devletlerinden  İngiltere  31  Aralık  1991  tarihinde 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanımıştır. 11-12 Mart 1992 tarihinde İngiltere Dışişleri 

Bakanı  Duglas  Hogg,  3  –  6  Ağustos’ta  ise  Dışişleri  Bakanlığı  temsilcileri 

Azerbaycan’a  gelmişlerdir.  Bu  görüşmelerde  Azerbaycan  -  İngiltere  ilişkileri 

müzakere edilmiştir. Eylül 1992 tarihinde Azerbaycan Savunma Bakanı, Mayıs 1993 

tarihinde ise Azerbaycan Hükûmet temsilcilerinin İngiltere’ye yaptığı görüşmelerde 

ülkeler arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin artırılması öngörülmüştür. İngiltere’nin 

“Britrish Petrolium” ve “Statoil” petrol şirketleri Bakü petrol sanayisine daha çok ilgi 

göstermekteydi.143 

            Ekim 1993  tarihinde  İngiltere  Dışişleri  Bakanı  Duglas  Hogg 

Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  H.  Aliyev’le  görüşmüştür.  Bu  görüşmelerde  ikili 

ilişkilerin  geliştirilmesi  ve  bölgede  barış  ve  istikrarın  temini  için  işbirliğinin 

yapılması kararlaştırılmıştır. Azerbaycan-İngiltere münasebetleri ticari yönde de hızla 

gelişmiştir. İngiltere petrol şirketleri Azerbaycan petrol üretiminde önemli mevki elde 

etmişlerdir. 

142 Ali Faik DEMİR, a.g.e, s. 132
143 Musa KASIMOV, Azerbaycan Beynelhalk İlişkiler ... a.g.e, s. 71

                                                                                                                                                                   



1994  yılında  Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  H.  Aliyev  İngiltere’ye  gitmiştir. 

Görüşmeler  sırasında  İngiltere  Başbakanı  Con  Meicor’la  görüşmüş  ve  iki  ülke 

arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerle ilgili on dört antlaşma imzalanmıştır. 

Bu antlaşmalar Azerbaycan – İngiltere ilişkilerinin gelişmesi için atılmış en önemli 

adımlardandı. 

Kafkasya’nın  tarihi,  demografik,  kültürel  ve  siyasi  gelişmelerinin yanı  sıra 

Türkiye’nin Kafkasya ve bölgedeki ülke ve topluluklarla ilişkilerini geliştirmesini ya 

da ilgilenmesini gerektiren SSCB sonrası bölgede meydana gelen oluşumlar itibarıyla 

gündeme gelen şartlar nedeniyle daha fazla önem kazanmıştır. 

1.4.4. Türkiye:

Avrasya  ortasında  yer  alması  nedeniyle  Türkiye,  Asya  ve  Orta  Doğu  ile 

Avrupa  arasında  bir  bağlantı  merkezi  konumundadır.  Türkiye  Avrupa  ile 

bütünleşmeyi  amaçlamış  ve  II.  Dünya  Savaşı’ndan  sonra  siyasi  alanda  Avrupa 

Konseyi, savunma alanında NATO ve ekonomik alanda OECD gibi örgütlerin üyesi 

olmuş,  Avrupa  topluluğu ile  de   nihai  hedefi  tam üyelik  olan bir  ortaklık  ilişkisi 

başlatmıştır.144 SSCB’nin dağılmasından sonra Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya 

devletlerinin dünya devletleri  topluluğuna entegrasyonu açısından jeopolitik önemi 

artmıştır.  Türkiye bölge ülkeleri ile dil,  kültür ve tarihsel bakımdan yakın bağlara 

sahiptir. Bu bölgeye yönelik bir stratejinin belirlenmesi ve uygulanmasında Türkiye 

gibi laik, demokratik, serbest  piyasa ekonomisini benimsemiş, hem bölge, hem de 

Avrupa  ile  bağları  olan  bir  ülkeye  ihtiyaç  vardır.145 Avrupa  ülkelerinden  Fransa, 

Türkiye’ye bu açıdan büyük değer  vermekte ve  birçok yönden Kafkasya ve Orta 

Asya’ya yönelik Türkiye ile işbirliği yapmak istemektedir.   

Türkiye’nin  çok  yönlü  olarak  ilişkiler  kurduğu  Kafkasya,  bölgede 

güvenliğinin sağlanması, Orta Asya ve İdil Ural bölgesindeki Türk ve Müslüman ülke 

ve topluluklar ile ilişkilerini güçlendirmesi, Türkiye’ye yakınlık duyan bölge halkı ile 

144    Tuğrul ARAT’ın panel konuşması metni, Avrupa Birliği El Kitabı, TCMB yayını, 3. Baskı, 
Ankara 1996, s. 307

145   Alejandro V. LORCA, “Türkiye; Orta Asya’ya Açılan Kapı”, Avrasya Etüdleri, S. 3, 
Ankara 1995, s. 62   

                                                                                                                                                                   



sosyo-ekonomik  ve  politik  ilişkiler  kurulması,  petrol  yatakları  nedeniyle  uygun 

hammadde  ve  pazar  oluşturması,  Rusya  Federasyonu’nun güneye,  sıcak  denizlere 

inmesinin  engellenmesi  ve  Türkiye  için  tehdit  olmaktan  çıkartılması  gibi  temel 

konularda avantajlar sağlayabilmek amacını taşımaktadır.146

SSCB’nin  dağılmasıyla  ortaya  çıkan  Türk  Cumhuriyetleri  arasında 

Azerbaycan,  Türkiye’den  önemli  bir  destek  görmüştür.  Azerbaycan’ın  18  Ekim 

1991’de  bağımsızlığını  ilân  etmesinin  ardından,  9  Kasım  1991’de  Türkiye 

Azerbaycan’ın  bağımsızlığını  tanımıştır.  Azerbaycan’ın  bağımsızlığını  uluslararası 

arenada ilk olarak tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.

Ebülfez Elçibey’in iktidara gelmesi ile Azerbaycan dış politikasında Türkiye 

özel  bir  konuma  sahip  olmuştur.  Her  iki  devlet  yetkilileri  tarafından  Türkiye  ve 

Azerbaycan’ın stratejik ortaklık ve işbirliği açıklanmıştır. 

1994 Ocağında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Ankara’yı ziyaret 

etmiş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’le görüşmeleri sırasında Türkiye 

ve Azerbaycan’ın “tek millet, iki devlet” olduğu vurgulanmış ve iki ülke arasındaki 

ilişkilerde önemli gelişme aşamasına gelinmiştir.147

Türkiye bu yeni nüfuz mücadelesinde kendine sonuçlar çıkarmaya çalışmış, 

bölgeye ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda yerleşme çabası göstermiş, Rusya’nın 

bölgedeki  etkinliğini  bu  yolla  azaltmaya  çalışmış,  Azerbaycan  ve  Gürcistan’da 

önemli  mevkiler  kazanmış,  Azerbaycan  petrolünde  pay  sahibi  olmuş,  ekonomik 

anlamda  sözü  geçen  bu  bölgede  etkin  güç  hâline  gelmiş,  bu  iki  ülke  ile  siyasi, 

ekonomik, kültürel ve hatta askeri alanda anlaşmalar imzalamıştır.

Bir  Avrupa  ülkesi  olarak  Türkiye,  Avrupa’daki  partnerlerinin  Kafkasya’ya 

yardım etmelerini  sağlama işinde özel bir  sorumluluğa sahiptir.  Türkiye Kafkasya 

ülkelerine çeşitli şekillerde yardım edebilecek bir kapasiteye ve bu işte geniş çıkara 

sahiptir.  Türkiye  Kafkasya’da  ikinci  dereceli  politikalar  oynamamalı  ve  Rusya 

yüzünden  sorumluluklarından  vazgeçmemeli  veya  girişimde  bulunmak  için 

Avrupalıları  beklememelidir.  Türkiye,  Avrupa  ve  uluslararası  toplumun  işbirliği 

146   Emin GÜRSES, a.g.m, s. 252
147 Tayfun ATMACA, a.g.e, s. 97

                                                                                                                                                                   



içinde yapacakları bir tutarlı yapıcı girişim, Rusya’daki gerici unsurların Kafkasya’da 

da  oluşmasını  amaçlayan  neo-emperyalist  hedefleri  sınırlandırmanın  ve  tesirsiz 

etmenin en iyi yoludur.148 Bugün Kafkasya’da Rusya-Türkiye mücadelesine batı’nın 

önemli güçleri de katılmıştır. Görünen o ki tarihi mücadele sahnesi Kafkasya XXI. 

yüzyılda da büyük güçlerin mücadele alanı olmakta devam edecektir.

Kafkasya, günümüzde Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında bir 

köprü görevi yapmaktadır. Burada yaşayan halkların %60’ı Türk’tür. Tarihin en eski 

zamanlarından beri Kafkasya’da ve Anadolu’da yaşayan Türkler birbirleriyle sürekli 

etkileşim  hâlinde  olmuştur.  Bu  nedenle  Türkiye’nin  Kafkasya  ile  tarihi,  sosyal, 

kültürel, etnik, dil ve din bağlarının devam etmesi büyük önem arz etmektedir. Aynı 

zamanda Kafkasya bölgesi, Türkiye ile Rusya arasında bir stratejik bölge olarak da 

önemini  korumaktadır.  Kafkasya’nın  bağımsız  ve  huzurlu  devletlerden  oluşan  bir 

yapıya kavuşması Türkiye’nin de güvenlik içinde olmasını sağlayacaktır. 

148 Paul B. HENZE, “Kafkasya’da Çatışma..a.g.m, s. 79

                                                                                                                                                                   



1.3. ERMENİ ÖRGÜTLERİNİN EYLEMLERİ VE 

“1918 MART SOYKIRIMI”

Ermeni tarihinin milli ve siyasal örgütlenmeler dönemine bakıldığında farklı 

ülkelerde Türklük aleyhinde aktif olarak faaliyette bulunan iki temel unsurla, Ermeni 

kiliseleri ve Ermeni siyasal partileri ile karşılaşıyoruz. Kilise ve partilerin kararları ve 

berabere hareket etmesi onlar arasında sıkı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ermeni  milli  kimliği  ve  yapılanmasının her  basamağında Ermeni  kilisesinin inkâr 

edilemeyecek bir rolü olmuştur. Ermeni tarihçi Dikran Boyacian “Ermeni Kilisesi ile  

Ermeni milleti o kadar iç içedir ki, birisi olmadan diğerini düşünmek bile mümkün 

değildir” 149 şeklinde değerlendirmektedir.

29  Mart  1862  tarihinde  “Ermeni  Milleti  Nizamnamesi”nin  Osmanlı 

Hükûmeti’nce  onaylanması  ile  Ermeniler  için  yeni  bir  dönem başlamıştır.  Ermeni 

cemaatinin Osmanlı Devleti’ndeki durumunu daha da kolaylaştıran, onlara bazı ek 

imtiyazlar tanıyan ve kendilerini yönetmeleri konusunda muhtariyet getiren “Ermeni  

Milleti  Nizamnamesi” Ermeniler  için  daha  önceden  mevcut  olan  haklara  ilâveten 

birçok yeni hükümler ihtiva eden bir nizamname, ıslahât fermanı hükümleri uyarınca, 

yüzyıllardan  beri  devletin  en  sadık  tebaası   olarak  kabul  edilen  Ermenilere  karşı 

gösterilen  bir  olanak  olmuştur.  Osmanlı  Hükûmeti’nin  muvafakati  alınmadan 

doğrudan  doğruya  Ermeni  patrik  meclisleri  tarafından  önerilen  bu  nizamnamede 

Ermenilere “devlet içinde devlet”, denebilecek kadar ölçüsüz imtiyazlar tanınmıştır. 

1863  yılından  itibaren  kurulan  Ermeni  dernekleri  ve  ihtilâl  komiteleri  de  bu 

nizamnamenin  büyük  imkânlar  tanıyan  imtiyazlı  hükümlerinden  faydalanılarak 

kurulmuşlardır.150 K. Ozanyan adlı  Ermeni yazarı  bu nizamnamenin  “Ermenilerde 

ihtilâl  ruhunu uyandırdığını” 151 ifade etmiştir.

Ermenilere  buna  benzer  bir  örgütlenme  imkânı  da  1836  yılında  Çarlık 

Rusya’da  “Pologenia  Kanunu” ile  tanınmıştır.152 Ancak  Eçmiyazin 

149   Zafer ÖZKAN, Tarihsel Akış İçerisinde Terörden Politikaya Ermeni Meselesi, İstanbul 2001,  s. 
57’den naklan Dikran BOYACİAN, Armenia, New Jersey, 1972, s. 22

150  Süleyman KOCABAŞ, a.g.e, s. 31
151  Esat URAS, a.g.e, s. 175’den naklen K. OZANYAN, Ermenilerin Tarihi Vazifesi, 1919
152  Esat URAS, a.g.e, s. 172 -175 

                                                                                                                                                                   



Katagikosluğu’nun  yetkileri  ve  tayini,  Çar’ın  onayına  bağlı  olmuştur.  Sinod’un 

kuruluş  biçimini  göz  önünde  bulunduracak  olursak  Çarlık  Rusya’daki  Ermeni 

örgütlerinin, Osmanlı Devleti içindeki örgütlerle mukayesede daha ziyade Çar’ın bir 

kuklası durumunda olduğu görülmektedir.

Berlin  Kongresi’nden  sonra  Doğu  Anadolu’daki  bazı  Osmanlı  toprakları 

Ruslara  bırakıldıktan  sonra  Rusya  Ermenileriyle  Osmanlı  Ermenileri  bağlantı 

kurmuşlardır. Ruslar tarafından öteden beri devam eden faaliyetler programlanmaya, 

örgütlenmeye, teçhizatlaşmaya ve finanse edilmeye başlanmıştır. Böylece Rusya’nın 

Ermenilerle ilgili  iki projesinden birincisi; Balkanlar’da bazı Osmanlı eyaletlerinin 

Rusya’nın kontrolüne geçmesi kısmen gerçekleşirken, ikincisi de; Doğu Anadolu’nun 

bazı yerlerinin Slavlaştırma propagandası resmen icra mevkisine konulmuş oluyordu. 

Ermeniler açısından ise, ıslahât programları bahane edilerek görünüşte, “daha mutlu 

ve eşit bir Ermeni toplumu meydana getirmek”, “Rusya’nın himayesine girmek veya  

Osmanlı  Devleti  sınırlarında,  Avrupa’nın  denetiminde  muhtar  bir  Ermenistan 

kurmaktı.”153                                   

Osmanlı  Devleti’nin  Asya  topraklarında  bağımsız  bir  Ermenistan  kurmayı 

hedefleyen  Avrupa  devletleri  Ermenilerin  dini  ve  milli  duygularını  sömürerek, 

onların  komiteler,  dernekler,  yardım  kurumları  ve  kiliselerde  örgütlenmelerini 

sağlamış, ardından da isyan çıkarmaları yönünde teşvik ederek, Osmanlı Devleti’ne 

baskı  yapmışlardı.  1885 yılında Van’da kurulan “Armenakan”,  1887’de İsviçre’de 

Marksist  “Hınçak”, 1890’da Tiflis’te “Taşnaksutyun”, 1908’de İstanbul’da kurulan 

“Ramgavar”  komiteleri  Ermeni  isyanlarının  hazırlanması  ve  gerçekleştirilmesinde 

büyük rol oynamıştır.154 Komitelerin kuruluş tarihleri ve isyan tarihlerine bakıldığında 

bu isyanların bir tesadüf sonucu çıkmadığı açıkça görülmektedir.      

Ermeni  örgütleri  Doğu  Anadolu’daki  faaliyetlerinin  yanı  sıra  amaçlarını 

gerçekleştirmek  için  Kafkasya’da  da  Müslüman  Türklere  karşı  katliâmlar 

yapmışlardı.155

153 Azmi SÜSLÜ, Ermeniler ve 1915..,a.g.e, s. 50
154 Nejat GÖYÜNÇ, Osmanlı İdaresinde Ermeniler, Ankara 1983, s. 64
155 Halil Kemal TÜRKÖZÜ, Osmanlı ve Sovyet Belgeleriyle …a.g.e, s. 88

                                                                                                                                                                   



Bu  katliâmları  Mehmet  Said  Ordubadi  1911  senesinde  yayınladığı  “Kanlı 

Seneler”  kitabında  geniş  bir  şekilde  aydınlatmış  ve  yazdığı  eseri  bir  “vatan 

feryatnâmesi” olarak  adlandırmıştır.156 Eserde  Ermeni  komitelerinin  ve  onların 

çetelerinin  Kafkasya’da  Müslüman  Türklere  karşı  gerçekleştirdiği  katliâmlar  yer 

almıştır.

Ermenilerin  XX.  asrın  başlangıcında  Azerbaycan’da  yaptığı  katliâmlar 

aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilmiştir.

1) 6 Şubat 1905 Birinci Bakü katliâmı, 2) 5 Mayıs 1905 Nahcivan katliâmı, 3) 

23 Mayıs 1905 Revan katliâmı, 4) 3 Haziran 1905 Eçmiedzin katliâmı, 5) 13 Haziran 

1905 Cebrayıl katliâmı, 6) 16 Ağustos 1905 Birinci Şuşa katliâmı, 7) 12 Temmuz 

1905 İkinci Şuşa katliâmı, 8) 20 Ağustos 1905 İkinci Bakü katliâmı, 9) 26 Eylül 1905 

Cavanşir  katliâmı,  10) 18 Kasım 1905 Gence katliâmı,  11) 24 Kasım 1905 Tiflis 

katliâmı,  12)  22  Ocak  1906  Gazah  katliâmı,  13)  29  Temmuz  1906  Zengezur 

katliâmı.157

Bütün  bu  faciaların  ardından  Çarlık  Rusya’nın  dağılması  ve  Bolşeviklerin 

hâkimiyetinin  kurulmasıyla  Rusya  etrafı  bölgelerde  etnik  çatışmalar  yeniden 

meydana çıkmış, Bakü’de kendi otoritelerini korumak amacıyla, savaştan geri dönen 

Rus askerlerinden silahları alan Ermeni Bolşevikleri ellerinde bulundurdukları ordu 

birlikleriyle ülkeye hâkim olmak için katliâmlar yapmışlardır.

30 Mart - 01 Nisan 1918’de Bakü’de Ermeni Bolşevikleri tarafından on iki 

binden fazla sivil insan katledilmiştir. Üç gün süren Ermeni katliâmı  Azerbaycan 

tarihinin  kanla  yazılmış  bir  tarihidir.  Bu  katliâmda  Taşnaksutyun  partisi  üyesi 

Mikoyan’ın çete başlığını yaptığı “Kırmızı Tabor” birlikleri de aktif yer almıştır.158

Kafkasya’da  Ermeni  komitelerinin  ve  onların  çetelerinin  gerçekleştirdiği 

katliâmlar sadece Bakü’yle sınırlı  kalmamış, Nisan ayının ilk günlerinden itibaren 

Şamahı, Guba–Haçmaz, Lenkaran, Hacıkabul ve Salyan’da da gerçekleştirilmiştir. 

156  Mehmet Said ORDUBADİ, a.g.e,  s. 7
157   Mehmet Said ORDUBADİ, a.g.e,  s. 14
158    Abdülhalük ÇAY, “Ermenilerin Bakü’de Yaptığı 31 Mart 1918 Katliamı”, Tarih Boyunca 

Türklerin Ermeni  Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu, 8-12 Ekim 1984, Erzurum, s. 243

                                                                                                                                                                   



Rus Kadet Partisi  üyelerinden A. Bailov, devrim dönemi Bakü’süne ilişkin 

hatıralarında, Ermeni – Bolşevik ilişkilerini şöyle yorumluyordu.  “Devrim boyunca 

Ermeniler kendilerini yok olmaktan koruyacak tek güç olarak gördükleri Rusya’ya  

bağlılık  gösterdiler.  Varlıklarını  sürdürme  içgüdüsü  Bolşeviklere  karşı  

koymamalarını  söylüyordu,  onlarla  işbirliği  yapmaları  da  aynı  içgüdünün 

sonucuydu. Ermeniler, Bolşevik de olsa Rusya’nın yanında olacağız, ona karşı olan  

herhangi  birinin  yanında  değil,  diyeceklerdi.  Başka  bir  deyişle  Bolşevikler  hâla 

Ruslardı, yani Türklerden daha iyiydiler.”159  

Bakü’de  “Mart  Soykırımı”  ile  ilgili   13  Nisan  1918  tarihinde  Şaumyan 

tarafından  Rusya  Sovyet  Federatif  Sosyalist  Cumhuriyeti  Halk  Komiserleri 

Meclisi’ne ve Lenin’e resmi telgraf gönderilmiş, telgrafta 29 Mart - 01 Nisan 1918’de 

Bakü’de  Ermeni  çeteleri  ve  Rus  askerleri  tarafından  acımasızca  gerçekleştirilen 

katliâm  “Müslüman  milliyetçi  partilerin  başkaldırması  sonucu  Bakü  yönetiminin 

elden çıkma tehlikesi durumuna gelindiğini ve bunun önlenmesi için komutalarındaki  

altı  bin askerden oluşan Rus ordu birliklerinin ve Taşnaksutyun’un üç-dört binlik  

ordusuyla  birlikte  durumun  kontrol  altına  alındığını”160 bildirmiştir.   Telgraftaki 

bilgiler ülkede bir iç savaş durumunu yansıtsa da işin gerçeğinde XX. yüzyıl tarihinde 

insanlığa karşı en büyük katliâmlardan biri yapılmıştır. Şaumyan bu telgrafta Ermeni 

Taşnak  ordusunun  bu  katliâmda  iştirakinin  Bolşevikler  tarafından  düzenlendiğini 

açıkça belirtmiştir.

14 Mayıs 1918’de Lenin, Şaumyan’ın bu telgrafına cevap mektubu göndermiş 

ve  bu  mektupta  Şaumyan’ın  “cesur”  siyasetine  hayran  olduğunu,  “Çekimserlik  

gösterilmemesini ve böyle başarıların devamını dilediğini” 161 bildirmiştir. 

Ermeni ve Rus askerlerinin 31 Mart - 01 Nisan 1918 tarihlerinde Bakü’de ve 

bunun  devamında  Azerbaycan’ın  diğer  şehirlerinde  yaptığı  katliâmlar  XX.  yüzyıl 

tarihinde insanlığa karşı yapılmış en büyük facialardan biri olmuştur. 

Kafkasya’da yaşanan bu olaylarda Ermeni örgütlerinin Rusya’dan her türlü 

destek aldığı açıkça görülmektedir. Rusya’nın Kafkasya’daki yönetimini korumak ve 

159  Teudezs SWİETOCHOWSKİ, a.g.e, s. 157
160  ADA, f. 28, s.1, iş.185, v. 1-8
161  Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s. 30

                                                                                                                                                                   



Osmanlı Devleti’nin bu bölgeye olan ilgisini kesmek amacıyla Hıristiyan Ermenileri, 

Taşnak, Komünist, Sosyal-Demokrat ayrımı yapmadan desteklemişlerdi. 

I.  Dünya Savaşı sırasında Rus orduları terkibinde Osmanlı Devleti’ne karşı 

savaşan  Ermeni  çeteleri  Rusya’nın  savaştan  mağlup  çıkmasıyla  geri  çekilmek 

mecburiyetinde  kalmış  ve  kendi  emellerini  Kafkasya’da  devam  ettirmişlerdir. 

Ermeniler  sözde  “büyük  Ermenistan”  yaratmak  uğruna  Rusların  desteğinden 

olabildiğince faydalanmak istemişlerdi. Ermenilerin 1918 yılı yazında Enver Paşa’ya 

gönderdikleri  haritada  Osmanlı’dan  Sürmeli,  Nahcivan,  Ahalkalak,  Eçmiedzin, 

Gürcistan’dan  Borçalı,  Azerbaycan’dan  Gazah,  Karabağ,  Zengezur  ve  Ordubad 

bölgeleri  Ermenistan  arazisi  olarak  gösterilmiştir.162 Fakat  Türk  ordularının 

Kafkasya’ya  girmesi  Ermenilerin  bu  sersem  plânı  gerçekleştirmesine  imkân 

vermemiştir. 

162 ADA, f. 894, s.10, iş. 31, v. 19-22

                                                                                                                                                                   



1.5.1. ERMENİ ÖRGÜTLERİNİN OLUŞUMU VE EYLEMLERİ

XIX. yüzyılın ikinci yarısından Ermeniler istiklâl sevdalarını gerçekleştirmek 

için  Ermeni zenginlerinin himayesinde Ermeni cemiyetleri kurmağa başlamışlardı. 

Ermeni okullarında çocuklara okutulan kitaplar ve verilen dersler aracılığıyla Ermeni 

milliyetçiliği törpülenmiş, ayaklanmaları özendirici şiirler duyulmaya başlanmıştır. 

Tarihi süreç içerisinde Ermeni eylemleri üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 

1. Yapılan  eylemler  vasıtasıyla  Ermeni  topluluğunu  kazanmak, 

kendilerine çekmek ve bu süreçte Ermeniliği sağlamak,

2. Ermeni olmayan kamuoylarına “güç ve boyutları”nı kabul ettirmek,  

ilgiyi sağlamak,

3. Siyasi  gelişmelere  ve  uluslararası  çıkar  çatışmalarına  Türkler  

aleyhinde kullanılabilecek “ düşmanlık kaynakları”nı hazırlamak.163

Bütün  bu  eylemleri  gerçekleştirmek  için  örgütlenme  esas  şartlardan  biri 

olmuştur. Bu faaliyet XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Ermeni cemiyetleri,  daha 

sonra ise komite ve siyasi partilerin oluşumuyla daha da artırılmıştır. Rusya’nın Van 

ve Erzurum’daki Başkonsolosu General Mayewski Ermeni örgütleriyle ilgili şunları 

söylemiştir.  “Ermeni  faciası  olmuşsa,  bunun  en  büyük  sorumlusu  Ermeni  

komiteleri  ve  komitecileridir.”164 Böylece,  XIX.  yüzyılın  sonu  ve  XX.  yüzyılın 

başlarından itibaren Türk düşmanlığını aşılayan Ermeni örgütleri kurulmuştur. 

1.5.1.1. Ermeni Cemiyetleri : 

XIX. yüzyılın ortaları Ermenilerin milli örgütlenme harekâtının başlama tarihi 

kabul edilebilir. Bu tarihte sosyal nitelikte kurulan dernek ve cemiyetler, dış teşvik ve 

yardımlarla  Ermenileri  devlete  karşı  ayaklandıran  komitelerin  ilk  belirtileri  ve 

çekirdekleri olmuştur.165 

163 Sadi KOÇAŞ, a.g.e, s. 121
164 Azmi SÜSLÜ, General MAYEWSKİ, Ermenilerin Yaptığı.., a.g.e, s. 20 
165 Sadi KOÇAŞ, a.g.e, s. 124  

                                                                                                                                                                   



Ermeni  cemiyetlerinin  kurucuları,  başta  Ermeni  din  adamları  olmak  üzere 

Avrupalı  Hıristiyan misyonerler  tarafından desteklenmiş ve mahalli  konsolosluklar 

tarafından mali yardım görmüşlerdi. 

Bu  cemiyetlerin  ilk  başta  görünen  amacı,  okullar,  yurtlar,  yetimhaneler, 

hastaneler  açmak  gibi  Ermeni  cemaatinin  kültürel  ve  sosyal  kalkınma  ve 

dayanışmasını sağlamaktı. XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın başlarında Ermenilerin 

bu okul ve kiliseleri dini dokunulmazlıklardan yararlanmak suretiyle, isyan, ihtilâl 

hazırlıklarının  yapıldığı  birer  “siyasi  büro”  ve  silah  mühimmat  deposu  hâline 

gelmişlerdi. 

Bunlardan 1846’da “Millettaş Cemiyeti”, 1854’te “Ermeni Maarif Cemiyeti” 

ve  hatta  1860’da  kurulmuş  olan  “Hayırseverler  Cemiyeti”  Çukurova  (Kilikya)’yı 

kalkındırmak amacını taşıdıklarını belirtmişlerse de, bu cemiyetlerin üyeleri arasında 

milliyetçi  faaliyetleriyle  tanınan  Hasip  Şişmanyan  ve  Mıgırdıç  Beşiktaşyan’ın 

isimleri 1862 Zeytun isyanlarında geçmiştir. Bu cemiyetin işini “Fedakâr Cemiyeti” 

takip etmiştir.166

1880’de  Kafkasya’da  “Genç  Ermenistan  Cemiyeti”,  1878’de  “Kara  Haç” 

cemiyetleri kurulmuştur. “Kara Haç” adı, üyelerinin arasında cemiyet prensiplerine 

uymayanların  listedeki  isimleri  üzerine  kara  haç  çekilip  idama  mahkûm 

edilmelerinden  kaynaklanmıştır.  Bu  cemiyetin  kuruluş  maksadı,  Ermenileri  kendi 

haklarını  talep  etmeye  yöneltmek,  yerlerde  isyanlar  çıkarmak  ve  gençleri 

silahlandırmaktan ibaret olmuştur.167

1890  yılında  İstanbul’da  “Yıldırım”  (Şant)  ve  “Kurban”  isimli  cemiyetler 

kurulmuştur.168 Çeşitli  bölge  ve  yerlerde  kurulan  cemiyetlerin  çoğunun  kurucusu, 

Türk Ermenilerinden çok Kafkasyalı Rus vatandaşı olan Ermeniler olmuştur. Kurban 

Cemiyeti’nin kurucusu Kafkasyalı Pakrat Nevasartyan bu örgütün silah, cephane ve 

maddi desteğini Tiflis’teki Taşnak örgütünden temin etmekteydi. 

166   Cezmi ERASLAN, “Ermeni Komiteleri, Propagandaları ve Osmanlı Devleti’nin Aldığı 
Tedbirler” Uluslararası  Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul 
24-25 Mayıs 2001, s. 81

167   Sadi KOÇAŞ, a.g.e, s. 123
168   Azmi SÜSLÜ,  Ermeniler ve 1915..a.g.e, s. 51

                                                                                                                                                                   



Ermeni  çeteleri  bu  faaliyet  dışında  kalan,  fikirlerini  benimsemeyen, 

kendilerine yardım etmeyen veya “Devlete bağlılıklarıyla kendilerine ihanet eden” 

Ermenileri öldürmekten kaçınmamışlardı.

1.5.1.2. Ermeni Komiteleri:

Ermeni  cemiyetlerinin  oluşumu  Ermeni  örgütlenmesinin  ilk  basamağını 

oluşturmuştur.  Bunun  devamında  artık  siyasi  faaliyet  programı  çerçevesinde 

meramname  ve  nizamnamesi  olan  komite  ve  partiler  kurulmuştur.  1885’te 

“Armenakan”, 1887’de “Hınçak” komiteleri kurulmuş ve bir süre sonra bu komiteden 

ayrılmış olan bir grup Kafkasya’daki “Genç Ermenistan Cemiyeti” ve diğer isimler 

altında  faaliyet  gösteren  komiteler  birleşerek  “Taşnaksutyun”169 komitesini 

kurmuşlardır.  Taşnakların  başlıca  faaliyetlerine  gelince  onlar  da,  Kafkasya  ve 

Osmanlı Devleti arazisinde çeteler oluşturmakla Ermenileri silahlandırmak, köylülere 

silah kullanmasını öğretmek, çete başları yetiştirmek, müdafaa teşkilâtları yapmak ve 

yeterli  hazırlıktan sonra isyanlar çıkarmak için çalışmışlardır.  Bu komiteye köylü, 

esnaf,  papazlar,  öğretmenler,  küçük  dereceli  bürokratlar  gibi  çeşitli  kesimlerden 

insanlar  üye  olmuşlardır.  Hnçaklar’ın  sosyalist  yaklaşımlarına  mukabil  Taşnaklar 

nasyonal  –  sosyalist  politika  takip  edilmesi  gerekliliğini  savunmuşlardır.   Bu 

komitenin yayın organı Droşok (Troşak) gazetesi olmuştur.170

Bu komitelerin Avrupa’daki merkezleri Prag, Berlin, Milâno, Paris ve Lion’da 

yerleşmiştir. Ermeni örgütlerinin bu merkezlere bağlı ön karargâhları ise Marsilya, 

Zürih, Cenevre, Roma, Viyana, Selanik ve Atina’da faaliyet göstermekteydi. Ermeni 

örgütlerinin Afrika’daki merkezleri ise Libya olmuştur.171                      

1.5.1.3. Ermeni Örgütlerinin Eylemleri :

Ermenilerin  bağımsızlığı  hedef  alan  faaliyetlerinin  ilki,  başta  Avrupa 

devletlerinin  desteğiyle  Ermeni  milliyetçiliğini  oluşturarak  hak  ve  özgürlükler 

169    Taşnaksütyun Komitesi’nin oluşumu ve eylemleri için bakınız; Eduard OGENESYAN, Vek 
Borbı (Asrın Çatışması), Moskova 1991, ss. 7-59

170  Nejat GÖYÜNÇ, a.g.e, s. 65 
171  Mehman RÜSTEMOV, “Ermeni Terör Teşkilâtları”, Soydaş Dergisi, Ankara 1997, S 2, s. 102

                                                                                                                                                                   



talebinde bulunmak, ikincisi ise can ve mal güvenliklerinin temini ve tesisi yönünde 

taleplerde bulunmakla yaşadıkları bölgelerde huzur ve asayişi bozucu hareketler içine 

girerek isyanlar çıkartmaktan ibaret olmuştur.

Sözde “Büyük Ermenistan” ülküsünden hareket eden Ermeniler, XIX. yüzyılın 

sonlarında Osmanlı Devleti’nin Doğu  Anadolu eyaletlerinin yanı sıra XX. yüzyılın 

başlarında Kafkasya’da Azerilere karşı katliâmlar yapmış ve Ermenistan arazisinde 

yüz  yıllarca  yaşayan  Azerileri  kendi  yurtlarından  sürmüşlerdir.  XX.  yüzyılın 

başlarında Kafkasya’da Azerilere  karşı  yapılan katliâmların  senaryosu Ermenilerin 

XIX.  yüzyılın  sonunda  Doğu  Anadolu’da  kazanmış  oldukları  tecrübeye 

dayanmaktaydı.172

1905 yılında Rusya’da cereyan eden itilâf dalgası Kafkasya’yı da sarmış ve 

Rusya’nın yerli idarecileri bu isyanları kendilerinden uzak tutmak için Ermenilerin 

antitürk ve antimüslüman kampanyasına destek vermişlerdir.  Kafkasya Valiliği’nin 

yüksek rütbeli Ermeni ve Ermeni yanlı  memurları aracılığıyla silahlandırılan Ermeni 

birlikleri, 1905 yılında Bakü, Revan, Nahcivan, Zengezur, Karabağ, Gence, Tiflis ve 

diğer yerlerde Azerilere karşı silahlı saldırılarda bulunmuşlardır.173

Aslında  Rusya’nın  idarecileri  de  1905-1906  yıllarında  Ermeni-Türk 

kargaşalarından  kendi  amaçları  için  yararlanmakla  her  iki  tarafın  gücünün  etnik 

çatışmalara yönelmesine muvaffak olmuşlardır. 

6  Şubat  1905 tarihinde  Bakü’de  bir  Türkün Ermeni  komiteciler  tarafından 

öldürülmesi ile başlayan Ermeni katliâmı, birçok yazarın da ifade ettiği gibi aslında 

tesadüf  sonucu  değil,  Kafkasya’nın  zengin  Ermenilerinin  zaman  zaman  bir  araya 

gelerek bu işi plânlı şekilde yaptıklarının göstergesidir. Ermeniler Bakü’de Ermeni 

milyonerlerinin yardımıyla Bakü’nün petrol saltanatını ellerinde bulunduracaklarına 

ve  bundan  sonra  Kafkasya’dan  bütün  Türkleri  silah  gücüyle  çıkarıp  Ermenistan 

devleti kuracaklarına inanmaktaydılar. 6-10 Şubat tarihlerinde Bakü’de devam eden 

172   Nazmi GÜL, Gökçen EKİCİ, “Azerbaycan ve Türkiye İle Bitmeyen Kan Davası”, Avrasya 
Dosyası, Azerbaycan Özel, C.7, S.1,  Ankara 2001, s. 377

173   Vaqif ARZUMANLI, Tarihin Kara Sayfaları, “Deportasiya, Soykırım”,  Bakü, 1998, s. 47

                                                                                                                                                                   



kanlı çatışmalarda her iki taraftan da kayıplar 1000’e ulaşsa da Ermenilerin niyetleri 

ve plânları gerçekleşmemiştir. 174

Bu  hadiselerden  istedikleri  sonucu  alamayan  Taşnaklar  hırslarını  Bakü 

yöneticisi  Nakadişidze’ye  yöneltmiş  ve  onu  11  Mayıs’ta  bir  terör  hareketiyle 

öldürmüşlerdir. 

Ermenilerin bu katliâmları 21-23 Şubat’ta Revan’da da devam etmiştir. M. S. 

Ordubadi’nin “Kanlı Seneler” adlı eserinde verdiği bilgilere göre “5 Mayıs 1905’te 

Nahcivan’ın Cehri köyünde üç Türkün ağır yaralanması ve 7 Mayıs’ta bir Türkün 

Tunbul köyünde öldürülmesi sonucu çatışmalar başlamış, Ermenilerin Nahcivan’da 

yenilgileri  üzerine  kargaşalar  daha da güçlenmiştir.”  Ermenilerin  amacı  ilk  olarak 

Revan  ve  onun  etraf  köylerini  Türklerden  temizlemek,  sonra  ise  “Revan’dan 

Nahcivan’a  kadar  yol  üzerinde  yerleşen  İslâm  köylerini  dağıtmakla  Revan 

Ermenilerini Nahciıvan’da hazır bulunan askeri güçlerle birleştirmek, Nahcivan’dan 

Zengezur’a  kadar  olan  yol  boyunca  köprüleri  dağıtıp  Zengezur  gönüllüleri  ile  

Nahcivan’daki askeri güçleri birleştirmek gibi iğrenç hayaller peşindeydiler.” 175 

1897 yılında Revan’da ve ona bağlı bölgelerde Azerbaycanlı ahali 313.176 

olduğu hâlde 10 yıl sonra, yani 1907 yılında bu sayı 302.965’e inmiştir. Demek ki, 

1905-1906 yıllarında 10.000 Azerbaycanlı bir kısmı katledilmiş diğer kısmı ise göç 

ettirilmiştir. 

1906’da  Çarlık  Rusya  Duma’sında  (Yüksek  Meclis)  konuşma  yapan 

Azerbaycanlı  mebuslardan  İsmayıl  Ziyadhanov  Revan  olayları  ile  ilgili  şunları 

söylemiştir. 

“Sayın milletvekilleri, her dakika ülkemden üzücü haberler alıyorum. Şuanda 

Revan’da silah sesleri duyulmaktadır. İki yıldan beri kan içinde boğulan vatanımızda 

yürümek  için  cesetlerin  üzerinden  geçiyoruz.  Lütfen  bize  acıyın.  Biz  annesinin 

kucağından  alınıp  havaya  atılan  körpelerin  havadayken  hançerlendiklerini  

görmüşüz,  hamile  kadınların  karınlarının  süngülerle  yırtıldığını  ve  yavrusunun 

kollarının  dışarı  çıktığının  şahidi  olmuşuz.  Bu  halklar  arasına  nifak  salan 

174  Mehmet Said ORDUBADİ, a.g.e,  s. 7
175  Mehmet Said ORDUBADİ, a.g.e, s. 119

                                                                                                                                                                   



provokatörler  utansınlar,  savaş  ve  katliâmdan  zevk  alanlar  artık  iş  başından 

çekilsinler,  param-parça  edilen  cesetlerin,  kadınların  çocukların  feryatlarından,  

iniltisinden hoşlananlar defolsunlar.”176     

Revan’da  amaçlarına  ulaşan  Ermeni  silahlı  birlikleri  Karabağ’da  da 

katliâmlarını  devam  ettirmiş,  01  Haziran’dan  itibaren  Karabağ  etrafında  yerleşen 

Cebrail-Karyagin  bölgesinde  Veyselli,  Kacar,  Çemenli,  Arış,  Kışlak,  Mezre  vb. 

köylerini dağıtmışlardır.177

Mezre  köyünde  kendi  evlerinde  Ermenilerin  silahlı  saldırısına  uğrayan 

Türklerden  dört  kadın,  iki  çocuk  ve   beş  erkek  öldürülmüştür.  Azeri  gönüllüler 

silahlanarak  Ermenilere  karşı  harekete  başlamış  ve  başarılı  olunca  ateşkes 

sağlanmıştır.  Çarlık  Rusya’nın  Duma  (Yüksek  Meclis)  seçimleri  başlayınca  bunu 

fırsat  bilen Ermeniler  yeniden saldırıya geçip onlarca köyü yakmış  ve çok sayıda 

Türkü  katletmişlerdir.178 Cebrayıl  kazasında  da  korkunç  olaylar  yaşanmıştır. 

Taşnaklar Divanlı ve Veyselli köylerini mahvettikten sonra büyük kuvvetlerle Gacar 

köyüne  saldırmış,  ancak  yaklaşık  iki  yüz  civarında  kayıp  vererek  geri  çekilmek 

zorunda kalmışlardır.179     

1905 yılının facialarını yaşayan bir diğer bölge de Şuşa şehri olmuştur. Şuşa’da 

16-20  Ağustos  tarihlerinde  Rus askerleri  Ermeni  gönüllüleriyle  birlikte  Azerilerin 

evlerine  baskınlar  yapmış,  Azerilerin  savunması  karşısında  Rus  askerleri 

karargâhlarına geri dönmüş, Ermenilerin bir kısmı evlerine diğer kısmı ise bölgenin 

dışına çıkmıştır. Ermeni Generali Galaşacanov Azerilerle görüşmüş ve barış için aracı 

olmuştur.  Bu  olaylarla  ilgili  S.  Zavaryan  1907’de  S.  Petersburg’da  yayınladığı 

“Karabağ’ın  İktisadi  Durumu  ve  1905-1907  Açlığı”  eserinde  gösteriyor  ki, 

Karabağ’daki olaylarda Ermeni icması yalnız silah alımı için 1.5 - 1.8 milyon ruble 

para harcamıştır. Bu savaş sonrasında Şuşa’da 12 ev dağıtılmış, 1083 Müsülman aile 

zarar görmüş, Cavanşir’de 15 ev dağıtılmış, 840 aile zarar görmüş, Cebrayıl’da 5 ev 

dağıtılmış,  43 aile  zarar  görmüş,  Zengezurda 43 ev dağıtılmış  ve 1465 aile  zarar 

176  Hüseyin BAYKARA, Azerbaycan İstiklâl Mübarezesi Tarihi, Bakü 1992, s.130
177   Teudezs SWİETOCHOWSKİ, a.g.e, s. 68
178    Sani HACIYEV,“Ermenilerin Azeri Türkleri’ne Karşı Terör ve Katliâmları”, Türkler Dergisi, 

Ankara, 2002,        s. 182 
179   Mehmet Said ORDUBADİ, a.g.e, s.  26

                                                                                                                                                                   



görmüştür.  Ermenilerden   ise  Şuşa’da  8  ev  dağılmış,  334  aile  zarar  görmüş, 

Cavanşir’de 9 ev dağılmış, 655 aile zarar görmüş, Cebrayıl’da 14 ev dağılmış, 434 

aile zarar görmüş ve Zengezur’da 14 ev dağılmış, 817 aile zarar görmüştür.180 Yazar 

burada Müslümanların daha çok zarar gördüğünün ve bunun nedeninin Çar Rusya’da 

Müslümanların  askere  çağrılmaması  ve  savaş  tecrübelerinin  olmaması  ile 

alakalandırmıştır.  Böyle  bir  eksiklik  XX.  yüzyıl  başlarında  Müslümanların  kendi 

emniyetini sağlayamamasında açıkça görünmüştür.    

20  Ağustos’ta  Ermeniler  Bakü’de  yeniden  Azerilere  karşı  saldırılara 

başlamışlardır. 10 Eylül’de Voronsov Daşkov barış görüşmeleri için Bakü’ye gelmiş 

ve 14 Eylül 1905’de şehirde ateşkes ilân edilmiştir.

19-23  Kasım  1905  tarihleri  arasında  Gence’de  de  çatışmalar  olmuştur.  23 

Kasım’da  Ermeniler  şehir  ahalisine  saldırmış  ve  bu  saldırılarda  yüzlerce  Azeri 

katledilmiştir.181 

1906  yılının  Haziran  ayında  Zengilân’da  Ermeniler  5  köyü  dağıtmış  ve  bu 

köylerin  asıl  sahipleri  ise  Gatar  köyünde  saklanmışlardı.  Ermeniler  bu  köyü 

muhasaraya aldıkları zaman Saharov’un komutasındaki Rus askeri birlikleri Azerileri 

koruyacaklarını  vaad  ederek  Azerilerin  yeterince  silahlanmasını  önlemiştir.  “Siz  

evlerinizde  rahat  oturunuz.  Ermenilerin  silahlı  saldırılarına  kesinlikle  karşılık  

vermeyiniz.  Hükûmet  elbette  ki  bunları  cezalandıracaktır”182 diyerek  onları 

aldatmışlardı.  Rus  askerlerinin  Ermenilere  yardımına  bakmayarak  Azeriler  Gatar 

köyünü muhafaza edebilmiştir. 

Taşnaklar  Zengezur  bölgesinde  ayrı  bir  vahşilik  yapmışlardı.  9-15  Ağustos 

1906  tarihleri  arasında  devam  eden  katliâmlar  sonucunda  200  civarında  Azeri 

katledilmiş ve 20’den fazla Azeri köyü yakılmıştır. Ordubad kazası Ohçu Şabadek 

köyünde Ermeniler, halıların üstüne 15 Türk gencinin kesilmiş başını yığmışlardı.183

180   Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 93
181 Mehmet Said ORDUBADİ, a.g.e, s. 121
182 Teudezs SWİETOCHOWSKİ, a.g.e, s. 69
183 Mehmet Said ORDUBADİ, a.g.e, ss. 128-134

                                                                                                                                                                   



20  Şubat  1906’da  Tiflis’te  Voronsov  Daşkov’un  başkanlığında  barış 

görüşmeleri  başlamış,  fakat  görüşmeler  karşılıklı  ithamlara  dönüşmüştür.  1905 

yılında Ermeni teröristleri Azeri aydınlarına karşı da saldırılarda bulunmuşlardı.

29 Ağustos 1906’da Batum’da Taşnaksutyun komitesinin yaptığı terör sonucu 

Azerbaycan’ın  tanınmış  eğitimci-hukukçusu  Memmedkulu  Bey  Kengerli 

öldürülmüştür. O, Azeri gençlerine Paris’te eğitim yaptırmak niyetindeydi.184

Ermeniler Cavanşir kazasında da çok kanlı olaylar gerçekleştirmişlerdi. 3 Ekim 

1905’te Ermeniler Sırhavend köyüne baskın yapmış, ormana saklanmak için kaçan 

insanlar  yolda  Hamazasp  Srvandzyan’ın  400  kişilik  Ermeni  çeteleri  tarafından 

vahşice  katledilmiştir.  Hamazasp’ın  yanında  ona  bu  katliâmları  gerçekleştirmede 

yardımcı  olan  Mikoyan  da  bulunmaktaydı.  Hamazasp  daha  sonra  Azerilere  karşı 

yapmış  olduğu  katliâmlar  sebebiyle  Taşnaksutyun  komitesi  tarafından  General 

rütbesiyle taltif edilmiştir.185

İstanbul  Boğazı  ve  Doğu Anadolu’yu  kontrol  etme isteğinde  olan Rusya,  I. 

Dünya Savaşı arefesinde Türkiye ile savaş durumunda yakın doğudaki askeri, siyasi 

stratejisinin bir  parçası  olarak Ermeni silahlı  kuvvetlerini  oluşturup yönlendirmeyi 

plânlamıştır. Savaş başladığında Rusya dünyanın çeşitli bölgelerinden Ermenileri Rus 

ordusu ile birlikte Türkiye’ye karşı savaşa çağırmıştır. 1914 yılını sonunda 4 Ermeni 

silahlı birliği kurulmuştur.186 Bu gönüllü Ermeni birliklerinin kurulmasında Rusya’nın 

Tiflis valisi Aleksandr Hatisyan’ın büyük rolü olmuştur.

Savaş  yıllarında  Ermenilerin  silahlı  saldırıları  yeniden  başlamış,  Ermeni 

isyanları karşısında Osmanlı Hükûmeti tedbir almaya mecbur kalmış ve cephedeki 

tehlikeleri  önlemek için Van,  Bitlis,  Erzurum ve cepheye yakın başka şehirlerden 

Ermenileri  Suriye  ve  diğer  bölgelere  göç  ettirmiştir.  Ancak  üzerinde  yaşadıkları 

topraklara  ve  devlete  isyan  ve  ihanet  eden  Ermenilerin  bu  hareketi  karşısında 

hükûmet tarafından zaruri bir tedbir olarak yapılan tehciri,  Ermeniler bir soykırım 

olarak dünya kamuoyuna sunumaya çalışmıştır.  Ermeniler  bu tehcirde 1.5 milyon 

184 Mehmet Said ORDUBADİ, a.g.e, ss. 71-75
185   Sani HACIYEV, a.g.m,  s. 183
186   Arakel ARUTUNYAN, Kafkazskiy Front, 1914-1917 (1914-1917 Kafkas Cephesi)

 Revan, 1971,  ss. 299-320

                                                                                                                                                                   



Ermeni’nin  plânlı  bir  şekilde  öldürüldüğünü  iddia  etmişlerdir.  Halbuki,  I.  Dünya 

Savaşı’nda Anadolu’da yaşayan Ermenilerin  toplam nüfusu 1.300.000 olmuştur.187 

Daha sonra bunlardan tahminen 400.000 civarında Ermeni nüfusu Kafkasya, Avrupa 

ve Amerika’ya gitmişlerdir. Bir milyona yakın Ermeni de Filistin, Suriye ve diğer 

bölgelere göçürülmüştür. Resmi kaynaklarda I. Dünya Savaşı’nda Anadolu’da toplam 

300 bin Ermeni’nin çeşitli sebeplerle öldüğü belirtilmektedir.188 Bunların bir kısmı da 

kayıptır. Bu sayıya Fransızlarla birlikte Van’dan kaçan Ermeniler de dahildirler. 11 

Aralık 1918 tarihinde Ermeni Temsilciler Heyeti Başkanı, Fransa Dışişleri Bakanı’na 

yazdığı mektupta da bu rakamı göstermiştir. Mukayese etmek için şunu belirtmeliyiz 

ki, Ermeni yazar Arutunyan’a göre, “I. Dünya Savaşı’nda Anadolu’da ölen Türklerin 

sayısı 1.600.000 olmuştur.”189 Bu kayıp, Rus askeri birlikleriyle beraber hareket eden 

Ermeni çetelerinin yaptığı katliâmlar sonucu gerçekleştirilmiştir.

Ermenilerin  Türkiye  topraklarında  devlet  kurma  çabaları  sonuçsuz  kalınca, 

Rusya’daki  Şubat  Devrimi  ve  Ekim  İhtilâli’nden  faydalanarak  faaliyetlerini 

Kafkasya’ya yöneltmişlerdir. Şunu da belirtmeliyiz ki, Rusya’da Şubat Devrimi’nden 

sonra hâkimiyete geçen Geçici Hükûmet ve Ekim İhtilâli’nden sonra kurulan Sovyet 

yönetimi Kafkasya’da Çarlık Rusya’nın yürüttüğü siyaseti devam ettirerek bölgeyi 

elden çıkarmak istememiş,  bu amaçla da ortaya çıkan çatışmalarda Ermenileri  bir 

maşa olarak kullanmıştır. 

1917 Mart’ında yapılan Bakü Sovyet’i  Meclisi  seçimlerinde Müsavat  Partisi 

oyların %40’nı almıştır. Komünistler ve Taşnaklar ilk etapta Müsavat’ın müstakbel 

hâkimiyetini önlemek için ittifak kurarak aksi propagandaya başlamışlardır. Ortaya 

çıkan  karışıklık  sonucu  Müsavat  Partisi  bir  tecrübesizlik  göstererek  meclise 

katılmama kararı almış ve Bakü’de hâkimiyetin Bolşeviklere, işin perde arkasında ise 

Taşnakların eline geçmesine ortam hazırlamıştır.190

18  Mart  1918  tarihinde  Ermeni  ve  Ruslardan  oluşmuş  milletvekilleri  Bakü 

Sovyet’i yönetimini ele almış ve Şaumyan Bakü Sovyet'i Meclis Başkanı seçilmiştir. 

187    Geçmişten Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri,Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt 
Başkanlığı Yayınları, Ankara 1989, s. 71

188    Geçmişten Bugüne..a.g.e, s. 72 
189  Justin MALEVI, Armyansiy Tragediya 1915, (1915 Ermeni Faciası), Bakü, 1990,  s. 64-65
190  Sani HACIYEV, a.g.m. s. 183

                                                                                                                                                                   



Hâkimiyeti ele geçirmek için Bolşeviklere Müsavat’ın önüne geçebilecek ve onlara 

darbe  vurabilecek  güçler  gerekmekteydi.  Bunu  da  Taşnakların  silahlı  güçlerini 

yardıma çağırarak sağlamışlardır. Bunun sonucunda 1918 yılının Mart ayı sonu ve 

Nisan ayı başlarında Bakü’de ve Azerbaycan’ın diğer şehirlerinde on binlerle Türkün 

ölümüne neden  olan katliâmlar gerçekleştirilmiştir.

Bakü’de  fabrika  ve  madenlerde  Kızıl  Ordu’ya  gönüllüler  yazılırken,  çeşitli 

sebepler getirilerek Azerileri kabul etmiyor, Rus ve Ermenileri sorgusuz üye kabul 

ediyorlardı. Bu  askeri oluşum ileride Müsülmanlara karşı kullanılacaktı. Ermeni çete 

başı Hamazasp kendi silahlı birliğini “Kızıl Ordu’nun 3. bölüğüne” çevirmiştir.191

Bu sırada Müslümanların tek askeri birliği Lenkeran’da gönüllülerden oluşmuş 

“Dikaya  Diviziya” (Gönüllü  Divizyon)  olmuştur.  Bu  sebeple  Bolşeviklerin  ve 

Taşnakların  ilk  darbesi  bu  birliğe  yöneltilmiştir.  Bu  çatışmada  Azerbaycan’da 

hayırseverliğiyle tanınmış Hacı Zeynalabdin Tağıyev’in oğlu da öldürülmüştür.

30 Mart’ta Şaumyan’ın emri ile Azeri  savaşçıların olduğu  “Evelina” gemisi 

Bakü limanında tutulmuş ve gemi komutanının karşı koymasına bakmayarak bütün 

askerlerin silahları toplanmıştır. Müsavat Partisi’nin temsilcileri ile Azeri askerlerin 

bulunduğu  “Avetik”  gemisi  de  Şaumyan’ın  emri  ile  Ermeni  silahlı  birlikleri 

tarafından ateşe verilmiştir. Aynı gün Avakyan Astoriya Oteli’nde Taşnaklara silah 

dağıtımı  başlamıştır.  Bu  günlerde  S.  Lalayev’in  ve  T.  Emirov’un  komutasındaki 

Ermeni  birlikleri  tarafından  Şamahı’da  Müslüman  ahaliye  karşı  baskınlar 

düzenlenmiş ve katliâmlar yapılmıştır.192

 Salyan  Karargâhı’nda  yerleşen  Ermeni  Taşnak  orduları  şehrin  Müslüman 

mahallelerine  hücuma  geçmiş,  01  Nisan  1918’de  Azerbaycan  temsilcileri  Bakü 

Sovyeti’ne müdafaasız Müslümanların katliâmını durdurmasını talep etmiş, ancak bu 

katliâmlar 03 Nisan’a kadar ağır saldırı şeklinde, 18 Nisan’a kadar ise çatışma hâlinde 

devam etmiştir. Yalnız Çaparidze’nin sert müdahalesi ve onu savunan 36. Türkistan 

Alayı’nın  ciddi  destekleri  ve  Rus  Hazar  denizcilerinin  Bakü  Sovyeti  emrinden 

çıkacakları hususundaki haberleri sonucunda bu katliâmlar durdurulmuştur. Bu sırada 

191 Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 33
192 Boris NADJALOV, İt so Vraga. (Düşman Yüzünden),  Bakü 1994,  C. II, s.  57

                                                                                                                                                                   



Müsavat  Partisi’nin  desteğiyle  Ardahan  ve  Krasnavodsk  askeri  gemileri  şehir 

limanlarına  yanaşarak  eğer  Müslümanların  katliâmı  durdurulmazsa,  Ermenilerin 

meskûn oldukları mahalleleri topa tutacaklarını bildirmişlerdir.193

1918 Martı sonunda Ermeniler Bakü ve çevresinde yaptıkları katliâm sonucu 

onlarca  kasaba,  kırk  civarında  Azeri  köyü  yerle  bir  edilmiş,  on  binlerce  insan 

katledilmiş  ve  tutuklanmıştır.  Bakü  Sovyeti,  Kojemyako’nun  Başkanlığında  bir 

Askeri Tahkikat  Komisyonu oluşturmuş ve Müslüman ahalinin katledilmesiyle ilgili 

Styopa  Lalayev’in  aleyhinde  bir  raporun  tanzimini  istemiştir.  Ancak  Kojemyako, 

Lalayev’i cezalandırmak için çağırdığı zaman Şaumyan buna engel olmuş  “Biz zor 

günlerde bizimle beraber savaşan silahtarlarımızın tutuklanmasına izin veremeyiz” 
194  yanıtını vermiştir. 

Şaumyan  diğer  komiserlerle  danışmadan  Hamazasp’ı  Guba  kasabasına 

göndermiştir.  Bolşevik  kılıfına  giren  Taşnak  çete  başı  Hamazasp,  Guba’da  daha 

büyük  katliâm  yapmıştır.  Bu  birlik  tahminen  2.000  kişiden  ibaretti.  Hamazasp 

kendini Guba ahalisine “Ermeni halkının milli kahramanı” olarak tanıtmıştır. Ayrıca 

buraya sadece düzeni sağlamak için değil,  bu bölgedeki çatışmalarda ölen Ermeni 

askerlerinin  öcünü  almak  için  geldiğini  açıkça  bildirmiştir.  Aslında  ona  deniz 

sahilinden Şah Dağı’na kadar olan arazide yaşayan bütün Müslümanları Şirvan’da 

olduğu gibi yok etme ve evlerini yakıp - yıkma emri verilmiştir.195                         

1 Nisan 1918 tarihinde Hamazasp’ın silahlı birlikleri Guba’yı muhasara edip 

top  ateşine  tutmuşlardı.  Ermeniler  sokaklarda  rastladıkları  insanları  kadın,  çoluk-

çocuk,  yaşlı,  genç  demeden  acımasızca  öldürmüş,  bazen  evlere  girip  ailelerin 

tamamını yok etmişlerdir. Çocukları anne ve babalarının gözleri önünde öldürerek, 

insanlığa sığmayan katliâmlar yapmışlardır. Bunun sonucunda Guba’da genel toplam 

itibariyle Ermeniler 2.000 kişi kadın, çoluk-çocuk, yaşlı, genç katledilmiştir.196

193 ADA, f. 894, 1, 4
194  ADA, f. 1061, 1, 99
195   Doklad Çlena Çerezvunıy Sledustennoy Komisii Novatskogo (Fevkalâde Tahkikat Komisyonu 

Üyesi NOVOTSKI’’nin Konuşması). Azerbaycan Tarihi Senetler ve Neşrler üzere, 
Bakü, 1989,  s. 184 

196  ADA, f. 1061, 1, 95

                                                                                                                                                                   



Hamazasp’ın orduları Guba’dan giderken bile demiryolunun her iki tarafında 

bulunan  Müslüman  köylere  saldırmış  ve  bu  saldırılar  sonucu  122  Türk  köyü 

dağıtılmış, yok edilmiştir. 

Taşnakların Baş-Gyarninsk birliği komutanı Yarbay Melik-Şahnazarov’un ayrı 

bir  Ermeni  tümenine  gönderdiği  7  Kasım  1918  tarihli  acil  damgalı  raporunda 

bölgenin bütün köylerini bombaladıklarını, 30 Türk köyünü ele geçirdiklerini ve geri 

kalan  29  köyü  de  bombalamak  amacıyla  harekât  izni  istediğini  bildirmektedir. 

Merkezden  onay  alan  Taşnak  birliği,  Baş-Gyarninsk  bölgesindeki  onlarca  Azeri 

köyünü yerle bir edecek ve kadın, çocuk, yaşlı, genç yüzlerce insanı öldürecek ve 

varlıklarını  yağmalayacaktır.  Ermeni  Sovyet  tarihçisi  A.A.  Lalayan ilk  önce 1936 

yılında  Revolyutsionnıy Vostok dergisinin 2 ve 3.  sayısında,   daha sonra da 1938 

yılında  SSCB  Bilimler  Akademisi  Tarih  Enstitüsü’nün  yayın  organı  Istoriçiskoe 

Zapiski dergisinin 2. sayısında “Basar-Geçer bölgesinde Türklerin katledilmesiyle ile  

ilgili” yayımladığı  Taşnak  raporunda  insanın  tüylerini  ürpertecek  uygulamaları 

övüne-övüne anlatmaktadır: 

“Basar-Geçer’deki Türk nüfusu ayırt etmeden imha ettim. Bazen kurşunlara 

yazık olmasın dersin ya.  Bu köpeklere karşı  en etkili  yol,  çarpışmadan sonra sağ 

kalanları toplayıp kuyuların içine tıkmak ve bir daha dünyada bulunmamaları için  

yukarıdan ağır kayalarla ezmek. Ben de öyle yaptım. Bütün erkekleri, kadınları ve  

çocukları  topladım,  kuyuların  içinde  kayalarla  ezerek  hepsinin  hayatına  son  

verdim.”197

Taşnak  birlikleri  Müslüman  köylerinde  yaptıkları  işkence  yöntemlerinin 

dışında,  ayrıca  yağma  da  yapmaktaydılar.  Bu  yağmalarla  Ermeni  çeteleri 

Ermenistan’da  ekonomik  durumu  iyileştirmek  için  katkıda  bulunmak  amacını 

taşıyorlardı.  Bölgede  Müslümanların  tüm  emlakı  gaspediliyordu.  Bir  Taşnak 

yetkilisinin Taşnak Hükûmeti  Başkanı  A. Ogancanyan’a yazdığı 21 Haziran 1920 

tarihli mektupta şu satırlar dikkati çekmektedir. 

197    Mehmet PERİNÇEK, “Taşnak Subayının Üstlerine Raporu” , Aydınlık Dergisi, S. 951, Ankara 
Ekim 2005, s. 16

                                                                                                                                                                   



“Zengi-Basar  tarafımızdan  işgal  edildi.  Bu  ülke  öyle  zengin  ki,  bizim 

borçlarımızı  birkaç  defa  kapatacak  durumda.  İki  gündür  burada  görülmemiş  bir  

yağma  gerçekleştirdik.  Buğdayları,  arpaları,  pirinçleri,  semaverleri,  halıları,  

paraları  ve altınları  topladık.  Maliye Bakanlığı,  iki  görevlisini  buraya ancak dün 

gönderebildi. Devasa bir zenginlik elimizden gidiyor. Acele etmemiz lazım.”198   

Taşnaklar’ın  yağma  politikasının  bir  diğer  örneğini  Ermeni  yazar  G. 

Muradyan’ın  kayıtlarından  okuyoruz.  O,  Taşnak  Hükûmeti’nin  Azeri  köylerinden 

yağma yapmasına hayran bir tarzda şu izlenimleri aktarmaktadır. 

“Hükûmetimizin  çalışmaları  sonunda  bu  köylerin  nüfusu  Ermenistan 

sınırlarının  dışına  atıldı.  Ölüm  sessizliğinden  şaşkına  dönmüş,  garip  bir  şekilde 

miyavlayan ve havlayan, şaşkın sesler çıkaran birkaç kedi ve ayrıca iki-üç köpeğin  

kaldığı  boşaltılmış  köyler  gördüm.  Bu  köylerin  nüfusu  artlarında  oldukça  yüksek 

miktarda tohum,  patates,  buğday ve  arpa bırakmışlar.  Hükûmet  bu  köylerden iki  

milyon pudun üzerinde buğday ve yarım milyon pud patates toplayabilir.”199

Taşnak Hükûmeti,  1918 yılında 35 yaşına kadarki  bütün vatandaşları  askere 

çağırmış ve Türklere karşı savaş için “gönüllü” birlikler kurmuştur. Bu kararlara karşı 

gelenlerin ise ölümle cezalandırılacağı bildirilmiştir.     

Ermenilerin Kafkasya’da Müslümanlara karşı saldırılarının arttığı bir dönemde 

Türk  askeri  birliklerinin  bölgeye  gönderilmesi  bölgede  Türklere  karşı  yapılan 

Ermeni-Rus katliâmının durdurulmasında önemli rol oynamıştır.

198    Mehmet PERİNÇEK, Taşnak Subayının .., a.g.m’den naklen Ermenistan Devlet Arşivi,  f.65, 
d.116, y. 96

199 Mehmet PERİNÇEK, “Taşnak Subayının .., a.g.m, s. 17

                                                                                                                                                                   



1.5.1.4.  1918 “Mart Soykırımı”nın Gelişimi

1917  yılında  Rusya’da  Bolşevik  İhtilâli’nin  gerçekleşmesiyle  beraber 

Kafkasya’da nasıl bir siyasi yapının oluşturulacağı tartışılırken Ermeniler bu boşluğu 

fırsat bilerek Azerbaycanlılara karşı yeni eylemlere başlamıştır.200

1918 yılında Azerbaycan’ın tarih ve ekonomik mefkure merkezi olan Bakü’de 

cereyan eden olayları o dönemki Rusya’nın diğer köşeleri ile kıyaslamak mümkün 

değildir.  Bu  olaylar  içerisinde  en  etkileyicisi  Azerilere  karşı  yapılmış  “Mart 

Soykırımı”dır. Sovyet tarihinde “iç savaş” olarak nitelendirilen bu olay yeni dönem 

tarih çalışmalarıyla gerçek siyasi tanımını almaktadır. Sovyet döneminde bu olaylar 

genellikle ört-bas edilmiş ve açıklanması kesinlikle istenmemiştir.

Şunu ifade etmekte yarar vardır ki, 1920 yılı Sovyet işgalinden sonra tarih, ilk 

elden  kaynaklar  ve  arşiv  belgelerine  dayalı  olarak  yazılmadığından gerçekler  tam 

olarak yansıtılmamıştır. 

Mart  Soykırımı’nın araştırılması  şöyle bir  kanı  oluşturmaktadır:  Uzun süre 

tekrarlamak  zorunda  kaldığımız  “iç  savaş”,  “Müsavat  başkaldırısı”,  “antisovyet  

ayaklanma”  gibi  kavramların  tarihi  gerçekle  hiçbir  bağı  olmamış,  olayları  tahrif 

etmek Sovyetler Birliği’nde “emperyalist tarihçilik” amacına hizmet etmiştir. 

Nasıl olmuş da, Türklere oranla azınlıkta kalan Ermeniler böyle eylemleri ve 

katliâmları  gerçekleştirebilmişlerdir?  İşte  bu  soruyu  yanıtlayabilmemiz  için  o 

dönemdeki siyasi gelişmeler üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmamız gerekmektedir. 

1917  yılında  Rusya’da  Şubat  Devrimi’nin  gerçekleşmesiyle  yeni  tarihi  ve 

siyasi bir dönem başlamış, devrimin zaferi Rusya’nın diğer bölgelerinde olduğu gibi 

Kafkasya’da  da  siyasi  gelişmeleri  hızlandırmıştır.  Toplumun  çeşitli  kesimlerini 

kapsayan  siyasi  örgütler  oluşturulmuş,  gizli  faaliyetlerde  bulunan  örgütler  açık 

faaliyete  geçmişlerdir.  Azerbaycan’da  milli  harekâtın  önderliğini  yapan  Müsavat 

Partisi çok kısa bir süre içinde Azerbaycan’ın en nüfuzlu siyasi örgütüne çevrilmiştir. 

200   Eldar AĞAOĞLU, “Ermenilerin Azerbaycan Topraklarını İşgali ve Azerbaycanlıların  Soykırım 
Günü.” Yeni Türkiye Dergisi, Ankara, 2002,  s. 1031

                                                                                                                                                                   



22  Ekim  1917’de  Bakü  Sovyeti’ne  yapılan  seçimlerde  oyların  %40’nı  toplaması 

bunun bariz bir kanıtıdır.201 

Kendisini  “emekçi sınıfın temsilcileri” ilân eden Bolşevikler, Bakü gibi çok 

karışık nüfus yapısına sahip sanayi kentinde oyların sadece %15’ni kazanmışlardır. 

Bu oyların da büyük çoğunluğu Ruslara ait olmuştur. 

24 Ekim’de Rusya Komünist Partisi seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 

seçim sonuçlarını kabullenmemiş, fakat Müsavat ve diğer demokratik partiler Bakü 

Sovyeti’ne  girmeyeceklerini  ilân  etmelerinin  ardından  Sosyal  Devrimciler  ve 

Bolşevikler bir Yürütme Komitesi oluşturmuşlardı.202   

Çarlık Rusya’daki Ekim İhtilâli Bakü’de Bolşevikleri daha da aktifleştirmiştir. 

Ekim’in  26  ve  27’de  yapılan  oturumlarda  Bolşeviklerin  tüm iktidarın  Sovyetlere 

teslim  etme,  Petrograt’taki  olayları  savunma  ve  Lenin’in  başkanlığındaki  Halk 

Komiserleri  Sovyeti’ni  tanıma  yönündeki  talepleri  Bakü  İşçi  ve  Askeri  Vekilleri 

Sovyeti’nce  geri  çevrilmiştir.  Fakat  Bolşevikler  onların  yanında  yer  alan  bir  sıra 

maden  -  fabrika  komisyonlarının,  ordu  komite  delegelerinin   katılımıyla  yeniden 

toplanarak  2  Kasım’da  Bakü  Sovyeti’nin  konferansında  Bakü’de  Sovyet 

hakimiyetinin  kurulduğunu  ilân  etmişlerdir.  Böylece  Yürütme  Komitesi’nin 

başkanlığına Şaumyan getirilmiştir.203     

Ekim  İhtilâli’nden  sonra  Rusya’da  yasal  hükûmeti  oluşturacak  Kurucu 

Meclis’e seçimlerin yapılmasına kadarki dönem için Kafkasya’nın siyasal ve sosyal 

örgütleri  11  Kasım  1917’de  Tiflis’te  toplanarak  bölgenin  Geçici  Hükûmeti  olan 

Kafkasya Komiserliği’ni oluşturmuşlardır. 

26 – 28 Kasım 1917’de Kurucu Meclis seçimlerinde de büyük başarı sağlamış 

Müsavat Partisi 10 mebus hakkı kazanırken, Bolşevikler sadece 1 mebus hakkı elde 

etmişlerdir.204 Bu  durumda  Bolşevikler  kendi  çıkarlarına  uygun  bir  seçim  yasası 

çıkartarak yeni seçimler yapmış ve bu seçim sonucuna göre Bolşevik ve Taşnaklar 

üstünlük kazanmışlardı.  Ayrıca,  Şaumyan’ın önerisiyle Bakü Sovyeti’nin Yürütme 

201   Alesker ALESKERLİ, a.g.m, s. 32
202  Mirze Bala MEHMETZADE, Milli Azerbaycan..a.g.e, s. 57
203   Teudezs SWİETOCHOWSKİ, a.g.e, s. 73
204  Hüseyin BAYKARA, a.g.e, s. 225   

                                                                                                                                                                   



Kurulu’nun  sadece  Komünist  Parti  mensuplarından  oluşacağı  kararı  alınmıştır. 

Müsavat Partisi ise Azerbaycan karşıtı bir kurumda yer almayacağını açıkca beyan 

etmiştir. 

Böylece,  Azerbaycanlılara  karşı  bir  soykırım  uygulaması  hazırlıklarına 

başlanılmıştır.  Taşnaklar  ve  Bolşevikler  bunun  gerçekleştirilmesi  için  çeşitli 

yöntemler  düşünmüşlerdi.  Bolşevikler  Bakü’nün  idaresinde  esas  mevkileri 

Ermenilerin yetkisine bırakmış, Aralık 1917’de Ermeni Korganov’un başkanlığında 

Askeri Devrimci Komite Tiflis’ten Bakü’ye getirilmiş, Ocak 1918’de Kızıl Muhafız 

Alayı ve Hazar Donanması Şaumyan yönetimindeki Bakü Sovyeti’nin emrine tâbi 

tutulmuştur. Ermeni  Taşnaksütyun Partisi mensupları olan; Bakü Sovyeti Kızıl Ordu 

Genelkurmay Başkanı Avetisyan, 3. Bölük komutanı Hamazasp Srvandzyan, Kızıl 

Muhafız Alayı Genel komutanı Çarlık Rusya ordusu albayı Kazarov da bu partinin 

denetimi altında bulunmaktaydı.205 

I.  Dünya Savaşı sonlarında Kafkasya’nın Hıristiyan nüfusu maksatlı  olarak 

silahlandırılmıştır. Mart soykırımı öncesinde  Rusya Milli Şûrası’nın  Kafkasya’da 

Hıristiyan  nüfusuna  müracaatı  yayınlanmıştır.  Müracaatta  11  Mart’tan  18  Marta 

kadar  olan  sürede  19-25  yaşarası  bütün  Rus  gençlerinin  seferberliğe  alındığı 

belirtilmiştir. Bu seferberlik 31 Mart’ta kadar devam etmiştir.206 Kafkasya cephesinin 

kapanması sonucu geri dönen Rus birlikleri silah ve cephanelerini çok ucuz fiyata 

Molokanlara  ve  özellikle  de  Ermenilere  satmışlardı.  Ülkelerinde  istikbâl 

görmediklerinden onların çoğu karın tokluğuna Bakü’de kalmayı tercih ediyorlardı. 

Stepan  Şaumyan  ve  ekibi  Türk  nüfusuna  karşı  bu  askeri  güçlerden  çok  ustaca 

yararlanmışlardır.

Bu dönemde Ermeniler Osmanlı Devleti’nin Erzurum vilayetinin Yeşilyayla 

köyünde 3.000 Türkü katletmişlerdir.207

Artık Mart ayı başlarında Bakü’de 20.000 kişilik Taşnak – Bolşevik ordusu 

toplanmış, Sovyet Rusya tarafından her türlü silahla donatılmış Bakü Sovyeti orduları 

205   Alesker ALESKERLİ, a.g.m, s.32
206   ASPİHDA, f, 276, 1. 7, iş. 212, v. 1
207   Enver KONUKÇU.  Ermenilerin Yeşilyayla’daki  Türk Soykırımı (11-12 Mart 1918),  Ankara, 

1990, s. 17

                                                                                                                                                                   



herhangi bir saldırı için tam hazır hâle getirilmiştir.208 Antant Ordusu uzakta olduğu 

için Ermeniler amaçlarına Bolşeviklerin yardımıyla ulaşmak istiyorlardı. Onların bu 

tutumu  hakkında  Neriman  Nerimanov  şunları  yazmıştır:  “Büyük  Ermenistan” 

hülyalarını  gerçekleştirmek  için  Taşnaklar  her  türlü  maske  giymeye  hazırlardı. 

Golits’in  devrinde  onlar  kendilerini  devrimci  parti  olarak  görüyorlardı,  sonra 

Vorontsov-Taşkov’un  ayaklarını  öperek  devrim  karşıtı  cepheye  geçmişlerdi. 

Kafkasya'da  Sovyet  hâkimiyeti  kurulduğu  zaman  Taşnaklar  hemen  maskelerini 

çıkarıp bu kez Bolşevik maskesi giymişlerdi.”209

Müslümanlar  Bakü  Sovyeti’nin  saldırgan  tutumu  karşısında  sabretmekten 

başka çare bulamıyorlardı. Müsavatçılar silahlı çatışmaya yol vermemek, en azından 

onu biraz ertelemek, sivil halkın özellikle yaşlıların, çocukların ve kadınların şehir 

dışına  çıkmalarını  sağlamak  için  zaman  kazanmak  istiyorlardı.  Sovyetin  emriyle 

Mart’ın  24’de  Lenkeran’a  gitmek  için  Bakü  limanındaki  “Evelino” gemisine 

binmekte  olan  Müslüman  Süvari  Alayı  askerlerinin  silahlarının  alınması  bardağı 

taşıran son damla olmuştur. Şehirde binlerce iyi silahlanmış Ermeni serbestçe gezip 

dolaştığı  hâlde,  Müslümanların  birkaç  yüzü  bulan  asker  ve  subaylarının  silahları 

ellerinden alınmıştır. Şehir ahalisi bu olaya geçe siperler hazırlayarak ve ertesi gün 

camilerde protesto toplantıları  yaparak itiraz etmişlerdi.  Halk el  konulan silahların 

geri  iâde  edilmesini  talep  etmiş  ve  Bolşevikler  bu  talebin  yerine  getirileceği 

konusunda yalan vaatlerde bulunmuşlardı. 

Mart’ın 30’da saldırıları yönetmek için Bakü Sovyeti’nin Devrimci Savunma 

Komitesi kurulmuş ve bu komiteye Şaumyan, Korganov, Suhartsev gibi üyelerin yanı 

sıra  Saakyan,  Yolçiyan  da  faal  şekilde  katılmışlardır.  Komitenin  emriyle 

Taşnaksütyun’dan olan Martikyan Bolşevik bölüğün komutanlığına atanmıştır.210     

Böylece, Ermenilerin geniş çaplı saldırıları için fırsat yaranmış, Bolşevikler 

Müslümanlar  tarafından  Bakü  Sovyeti   süvari  birliğine  saldırı  yapıldığı  haberini 

yayarak  ağır  silahlarla  saldırıya  geçmişlerdi.  Hazar  Donanması’ndan  şehrin 

Müslümanlar  yaşayan  mahallelerine  açılan  top  ateşlerince  çok  sayıda  sivil  Azeri 

208    Abdülhalük ÇAY, a.g.m, s. 243
209  ASPİHDA, f, 609, l.1, iş. 42, v. 16
210  ADA, f. 894, 1, 4, v 1-5

                                                                                                                                                                   



hayatını  kaybetmiştir.  Silahsız veya kötü silahlanmış Müslüman ahalinin bu kadar 

güçlü silahlanmış ve iyi  organize edilmiş  Rus ve Ermeni  Taşnak ordularına karşı 

koyması imkânsızdı. Savaşı sürdürmenin fazla insan kaybına yol açacağını düşünen 

Müsavatçılar ateşkes talebinde bulunmuştur. Devrimci Savunma Komitesi talep ettiği 

şartların  (Bakü  Sovyeti  hakimiyetini  kayıtsız  –  şartsız  kabul  etme  ve  emirlerini 

uygulama,  Müslüman süvari  alayın  ve  diğer  Müslüman birliklerin  geri  çekilmesi, 

Bakü  –  Tiflis  ve  Bakü  Petrovsk  demiryolu  hatlarının  yeniden  açılması)  kabul 

edileceği  takdirde  ateşkes  ilân  edebileceğine  dair  ültimatom  vermiştir.  211 

Müsavatçılar bu savaşın büyümemesi için bu şartları kabul etmiş ve bunun gereği 

olarak şehri terk etmişlerdir. İşte gerçek trajedi bundan sonra başlamıştır. Ermeniler 

silahsız ve savunmasız Müslüman ahali üzerinde bir soykırım gerçekleştirmişlerdir. 

Artık Rus ve Ermeni  Taşnak orduları  savunmasız Müslümanları  katlediyor,  evleri 

yağmalıyor, her yeri yakıp yıkıyorlardı. 

Kulna  isimli  bir  yabancı  misafir  gördüklerini  şöyle  anlatmıştır.  “Ancak 

Müslümanlarla meskun olan mahallelere giren Ermeniler halkı öldürüyor, şimşirle  

parçalayarak süngülerle delik deşik ediyor, evleri yakıyor ve çocukları yanan evlere  

atıp diri-diri yakıyor,  üç-dört günlük süt emen bebekleri süngülere takıyorlardı. Bu  

olaylardan birkaç gün sonra bir çukurdan çıkartılan 87 Müslüman cesedin karınları  

yırtılmış,  kulakları,  burunları  be  diğer  uzuvları  kesilmiştir.  Bunlar  çocuklara 

acımadıkları gibi ihtiyar insanlara da acımıyorlardı.” 212

Bu  olaylarla  ilgili  Çarlık  Rusya’nın  yerli  memurları  tarafından  tutulmuş 

raporların birinde deniliyordu.  “Nikola sokağı boyunca saldırıya geçen Ermenilere  

Ermeni aydınları önderlik ediyorlardı. Böyle birliklerden biri Müslümanlar yaşayan 

evlerden  birine  girerek  sekiz  kadın  ve  çocuğu  kurşuna  dizmiş  ve  yaktıkları  

“Dağıstan” otelinin alevleri içine atmışlardı.” 213 

Güney Azerbaycan Türklerinden Mir Cafer Pişeveri Hatırâtı’nda şöyle ifade 

ediyordu:

211  ADA, f. 970, 1, 5, v 1-3 
212  ASPİHDA, f, 278, 1.3, iş 12, v. 4
213  ADA, f. 894, 3, 1, v 1

                                                                                                                                                                   



“Ben  Mart  1918’de  Taşnakların  vahşiliklerini,  günahsız  adamların 

öldürülüp, cesetlerin yakılmasını kendi gözlerimle gördüm. Bu feci olaylar Ermeni  

vandalizmi ve nefret edilecek bir hareketti.”214 

Azerbaycan devlet adamlarından Neriman Nerimanov önsezilerinin korkunç 

bir şekilde gerçekleştiğine tanık olmuştur. Bu olayları tanımlarken sadece Taşnaklara 

olan öfkesini açığa vurmuyor,  aynı zamanda Müslümanlara karşı  Bolşevik-Taşnak 

ittifakı konusundaki düşüncelerini  de açıklıyordu:  “Bolşevik olan bir  Müslüman’a  

dahi aman verilmedi. Taşnaklar, Bolşevikliğinizi tanımayız, öncelikle Müslümansınız,  

bu  yeterli  diyorlardı.  Onlar  dostça  davrananları  öldürdüler,  evleri  soyup soğana 

çevirdiler... Bolşevik adı altında Müslümanlara karşı her türlü cinayeti işlediler, öyle  

ki, değil erkekler, hamile kadınlar dahi bunlardan canlarını kurtaramadılar.” 215 

Bu  katliâm  sırasında  İslâm  ve  Türk  kültürüne  dair  tarihi  âbidelerin 

mahvedilmesi ise Ermeni aydınların tahriki ile yapılmıştır. Üç gün içinde on binden 

fazla insan öldürülmüş, Türk Müessesât-ı  milliyesi  olan “İsmâilliye” binası,  “Açık 

Söz”,  “Kaspi” yayın evleri ateşe verilerek yakılmış, Bakü’nün en büyük camii top 

mermileri  ile  delik  deşik  edilmiştir.  Türk  gençlerinin  eğitimini  sağlayan,  halk 

arasında Türk Yurdu veya Türk Ocağı olarak tanınan “İsmâilliye”nin yakılması, Doğu 

ve  Batı  medeniyet  köprüsünün  yakılması,  Mart  olaylarında  yapılan  en  ağır 

cinayetlerden biriydi. 

Sovyetler  döneminde  Bakü’de  yapılan  Türk  soykırımının  “iç  savaş” 

adlandırılması ve katledilenlerin sayısının azaltılması yolunda çaba harcayan Stepan 

Şaumyan 13 Nisanda Moskova’ya Rusya Halk Komiserleri  Sovyeti’ne gönderdiği 

raporda şöyle  yazılmıştır:  “Üç gün – 30-31 Mart  ve 1  Nisan’da Bakü’de şiddetli  

savaş oldu. Sovyet Ordusu, bizim oluşturduğumuz Ulusal Kızıl Ordu, Kızıl Donanma 

ve  Ermeni  Milli  Ordusu  Müsavat  Partisi’nin  liderlik  ettiği  Müslüman  “Dikaya  

Diviziya”(Gönüllü Alay)’sı ve silahlı Müslüman eşkıyasıyla savaştılar. Biz savaşta 

güzel  sonuçlar  elde  ettik.  Düşman  tamamen  dağıtıldı...  Her  iki  taraftan  

öldürülenlerin sayısı  3.000’den fazladır.  Eğer  Müslüman-Türk Müsavatçılar  galip  

214  Mir Cafer PİŞEVERİ, Seçilmiş Eserleri, Bakü, 1984, s. 68
215   Teudezs SWİETOCHOWSKİ, a.g.e, s. 160

                                                                                                                                                                   



olsalardı,  Bakü  Azerbaycan’ın  başkenti  ilân  edilecek,  Kafkasya  Rusya  için  

kaybedilmiş olacak ve bütün gayri Müslimler katliâma maruz kalacaktı.” 216       

Mart  soykırımından  bir  yıl  sonra  Ermeniler,  bu  olayı  Bolşeviklerle 

Müslümanlar  arasında  cereyan  eden  hâkimiyet  mücadelesi  olarak  kamuoyuna 

sunmuşlardır.  1919 yılı sonbaharında ABD tarafından Bakü’ye gönderilen General 

Harbord’a sunulan raporda Ermeni Yepiskoposu Bagrat Ermenilerin Mart olaylarında 

iştirakini inkâr etmiş ve Mart olayları sırasında ölen 1000 kişiden 300’ünün Ermeni 

ve Rus olduğunu iddia etmiştir. 217

Rus ve Ermeni Taşnak ordularının bu katliâmları 03 Nisan tarihine dek ağır 

saldırı şeklinde, 18 Nisana dek ise çatışma şeklinde devam etmiştir. 25 Nisan 1918’de 

oluşturulmuş  Halk  Komiserleri  Sovyeti  de  aslında  Bolşevik-Taşnak  birliğinin 

yürütme  organı  olmuştur.  26  Nisan’da  tüm  Ermeni  silahlı  birlikleri  “çokuluslu 

kuvvetler”  adı  altında  kırmızı  orduya  dahil  edilmişlerdir.  22  Mayıs’ta  Korganov 

Moskova’ya  gönderdiği  resmi  yazıda  gösteriyordu;  “Komüne  Ordusu’nun  sayı  

18.000’dir. Askerlerin büyük bir kısmı 1000 civarında, subayların ise neredeyse tümü  

Ermenilerdir.” 218   

Bakü’de bulunan İngiltere  konsolosu Mc. Donell  bu olaylarla ilgili  şunları 

yazıyordu:  “...Şehirde  Müslüman  cesetlerinden  başka  Müslüman  yoktu.” 219 

Ermenilerin  Azerbaycan’da  yaptıkları  soykırımın arkasında büyük bir  amaç vardı. 

Azerbaycan’ın Versay Konferansı’na sunduğu raporda bu husus şöyle yer almıştır: 

“Mart ayında Türk-Müslüman soykırımını yapan Ermeniler Bakü’yü yerli nüfustan  

temizlemek, Bakü’nün servetini sahiplenmek ve son olarak da Bakü’yü Ermenistan  

toprağı  ilân  etmek  istiyorlardı.” 220 I.  Dünya  Savaşı’ndan  sonra  Ermeni  kitap  ve 

gazetelerinde Ermenilerin Bakü’yü I. Dünya Savaşı sırasında aldıkları ve bu yüzden 

de  Bakü’nün  onlara  ait  olduğu  açık  bir  şekilde  ifade  edilmekteydi.  O  zamanlar 

216   Stephan ŞAUMYAN, Seçilmiş Eserleri, Bakü, 1978, C. II, s. 259
217  ASPİHDA, f. 276, 9, 3, v. 25
218  Vagif ARZUMANLI ve diğerleri, 1918’ci il Kâtliamı, Bakü 1995, s. 36
219  Cemil HASANOV, “1918 Yılı İlkbaharı: Azerbaycan’da Ermeni Terörizmi ve Türk-Müslüman 

Soykırımı,” Meslek Hayatının 25. Yılında Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Armağanı, Ankara, 1998, 
C. I s. 528

220  ASPİHDA, f.276, l. 2, iş.20, v. 18-19

                                                                                                                                                                   



Bakü’de  yaşayan  Bolşevik  Blyumin  Hatırâtı’nda  Ermeni  Taşnaklarının  1918  yılı 

ilkbaharında şehirde 20.000 fakir Müslüman nüfusu katlettiklerini yazmıştır.221

1918 yılı Mart olayları siyasi ve milli nitelikte olmuştur. Bu olaylarla ilgili 

olarak  Mehmet  Emin Resulzade  şunları  yazmıştır:  “Şaumyan tarafından Bakü’de 

yapılan olaylar Petrograd ve Moskova olaylarına benzemiyor. Orada sınıflar arası  

bir  savaş,  burada  ise  sınıflar  arası  savaş  adı  altında  milli  katliâm  yapılıyor.  

Taşnaklar  intikam alıyorlar...  Martın  18’den 20’ne kadar Bakü’de Müslümanlara  

yapılan katliâmlar Azerbaycan fikrini taşıyanları, muhtariyet ve bağımsızlık ülküsü 

ile yaşayanları mahvetmek için yapılmıştır.”222

Bu soykırım coğrafi açıdan Bakü ile sınırlı kalmamış, 1918 yılı Eylül ayına 

dek Şamahı, Guba-Haçmaz, Lenkaran, Kürdemir, Hacıkabul, Zengezur, Karabağ ve 

Salyan’da da devam etmiştir.

Ermenilerin 1918 yılı Mart ve Nisan aylarında Şamahı ve ona bağlı köylerde 

yaptıkları  katliâmları  kanıtlayan  çok  sayıda  arşiv  belgeleri  bulunmaktadır.  Bu 

belgeler  arasında  22  Kasım  1918’de  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti  tarafından 

oluşturulmuş Fevkalâde Soruşturma Kurulu’nun Başkanı Hasmemmedov Azerbaycan 

Cumhuriyeti Adliye Başkanı’na Şamahı şehrinde ve ona bağlı köyler de Türk ahali 

üzerinde Ermeni katliâmları ve cinayetleri hakkında bildirisi,223  adı geçen komisyon 

üyelerinden Aleksandr Novatski’nin bununla ilgili Komisyon Başkanı’na bildirisi,224 

bu  işlerde  suçlu  bulunan  şahısların  cinayete  sevk  edilmesi  hakkında  Fevkalâde 

Soruşturma Kurulu’nun 12 Temmuz 1919 tarihli kararı 225  yer almaktadır. 

Burada  belirtmemiz  gereken bir  husus  da  vardır  ki,  Ermenilerin  29  Mart- 

01Nisan  1918’de  Bakü’de  Azerilere  karşı  gerçekleştirdiği  soykırımı  gizlemek 

amacıyla Sovyet döneminde Azerbaycan Devlet Arşivi’nden bu belgelerin bir kısmı 

yok edilmiştir. 1961 yılında Azerbaycan arşivlerinde belgelerin Rusça’ya çevrilmesi 

sırasında,  Ermeni  asıllı  kişilerin  arşivlerde  çalıştığını  göz  önünde  bulundurursak, 

birçok belgelerin kasıtlı olarak ortadan kaldırıldığını söyleyebiliriz. Azerbaycan Halk 

221  ASPİHDA, f. 277, 2, 27
222  İstiklal Gazetesi, 31 Mart 1919
223  ASPİHDA, f. 277, l. 2, iş. 16, v. 9-14; ADA, f. 894, 2, 48
224  ADA,  f. 1061, l. 95, v. 1-8
225  ADA,  f. 1061, l, 105, 

                                                                                                                                                                   



Cumhuriyeti’nin 29 Mart - 01Nisan 1918’de Ermenilerin Bakü’de yaptığı soykırımı 

araştırmak için kurulmuş olan Fevkalâde Soruşturma Kurulu’nun hazırlamış olduğu 

binlerce sayfalık dosyada belge ve derlediği pek çok fotoğraftan bugün sadece birkaç 

sayfa kalmaktadır.226  

Şamahı  şehri  ve  ona  bağlı  etraf  bölgelerde  Ermeniler  tarafından  yapılan 

katliâmlar  hakkında  7  cilt,  925  sayfadan  oluşan  araştırma  belgeleri  Ermenilerin 

cinayetleri ve katliâmları hakkında teferruatıyla bilgi vermektedir.227

Adı geçen komisyon tarafından tutulan raporlara göre daha Ocak ayında Bakü 

Sovyeti Meclisi tarafından 15 araba silah, Mart ayı ortalarında ise 60 araba silah ve 

2000  Ermeni  askeri  Şamahı’ya  gönderilmiştir.  Şamahı’da  üstünlüğü  ele  geçiren 

Ermeniler burada Azerilerin bölgeyi terk etmesini talep etmişlerdir. Ermeni ordularını 

Şaumyan’ın yardımcıları ve onlardan bizzat talimat alan Styopa Lalayan yönetmiştir. 

Ermeni askerlerinin başında Şamahı’ya gelen Lalayan ilk olarak Türk yaşlı, kadın ve 

çocukların yerleştirdikleri mescidin kuşatılması, sokağa çıkanları kurşuna dizilmesi 

ve camilerin yakılması emrini vermiştir.228 Bu durum Azerbaycan arşivlerinde şöyle 

belirtilmiştir: “Çocuk ve kadınların büyük çoğunluğu mescitte saklandı. Hoca Molla 

Caferkulu  öldürüldü.  Herkes  saygın  bir  kişi  olan  bu  şahsa  hiçbir  şey 

yapılmayacağını, ona el kaldırılmayacağını zannediyordu. Ama Ermeniler mescide  

girerek  Molla Caferkulu’yu buldular, onun gözlerini çıkardılar, dilini, burnunu ve  

kulaklarını  kestiler,  yüzünün ve kafasının derisini  soydular ve sonra onu kurşuna 

dizdiler.  Molla  Caferkulu’nun   evinde  ve  mescitte  bulunan  bütün  kadınlar 

öldürüldü.”229 Birkaç  gün  içinde  Şamahı’nın  Müslüman  ahalisi  katliâma  maruz 

kalmış,  Mart  ayı  sonunda  Şamahı’nın  58  köyü  Bakü  Sovyeti’nin  Ermeni  ordusu 

tarafından dağıtılmıştır. Yaklaşık sekiz bine yakın insan öldürülmüştür ki, bunlardan 

da 1653’ü kadın, 965’i çocuk olmuştur. Şamahı’da yerli Müslüman nüfusun maddi 

zararı ise o zamanki fiyatlarla 1 milyar Ruble’den fazla olmuştur.  

226  ADA, f. 1061, 1, 99
227 ADA,  f. 1061, 1, 41
228 ADA, f. 1061, 1, 99
229 ADA,  f. 1061, 1, 99, v. 3- 8

                                                                                                                                                                   



Kanlı olaylar yaşamış olan Şamahı şehri uzun süre bu facianın etkisini 

üzerinden atlatamamış ve 1918 yılında 15.000 nüfusa sahip Şamahı’nın (% 80’den 

çoğu Türk’tü) 1921 yılında nüfusu 1701’e düşmüştür.230 

Azerbaycan’ın diğer bölgesi olan Guba kazasına gönderilen silahlı birliğe 

Şaumyan’dan özel yetki alan Hamazasp Srvandyan komutanlık etmiştir. Nisan ayında 

bu bölgenin 122 Müslüman köyü dağıtılmış, yüzlerce Türk ve Lezgi katledilmiştir. 

Hamazasp’ın çetesi bölgedeki tüm camileri dağıtmış ve halkın gözü önünde Kur’an-i 

Kerimi yakmıştır. Gökçay, Kürdemir, Salyan ve Lenkeran bölgeleri de Ermeni silahlı 

birlikleri tarafından yakılıp-yıkılmış ve yerli ahali ciddi zarara uğratılmıştır.231 

Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti  Hükûmeti’nin  15  Temmuz  1918  yılında 

kurduğu Olağanüstü Araştırma Komisyonu232 aynı  yılın  Nisan ve Mayıs aylarında 

Guba şehri  ve çevre köylerinde de Ermenilerin yaptıkları katliâmlar hakkında çok 

sayıda bilgiler elde etmiştir. 5 ciltten oluşan bu materyaller arasında zarar görenlerin 

ve  tanık  ifadelerinin  protokolleri,  Guba  şehrinde  yakılarak  dağıtılmış  evlerin  ve 

dükkanların  raporları,  Olağanüstü  Araştırma  Komisyonu  üyesi  Navotski  ve  diğer 

şahısların sunduğu bildiriler, şehrin maddi zararının listeleri vb. yer almıştır.233

Ermenilerin yaşamadığı veya parmakla sayıldığı Guba şehrinde bu tür olaylar 

nasıl meydana geldi? Sivil insanlara karşı neden katliâmlar yapıldı? Bu soruya yanıt 

aradığımızda şu gerçekler ortaya çıkmaktadır.

Önce şunu kaydetmemizde yarar  var  ki,  Olağanüstü Araştırma Komisyonu 

üyesi  Navotski,  Guba  şehir  reisi  Alibeyov’a  olaylara  aydınlık  getirmesiyle  ilgili 

mektup göndermiştir. Alibeyov ise 12 Aralık 1918 tarihli cevap mektubunda Guba 

şehrinin  Ermeni  Taşnak  ordusu  tarafından  dağıtılmasından  önce  şehirde  yaklaşık 

20.000 insanın ve 10.000’e yakın evin olduğunu bildirmiştir. Mektupta Taşnakların 

Guba şehrine saldırılarının 1 Mayıs 1918 yılında başladığı ve bu saldırıların dokuz 

gün devam ettiği, 2.000’e yakın evin tamamen yakıldığı gösterilmiştir. 234 

230 ASPİHDA, f. 277, 2, 16
231 ADA, f. 1061, 1, 97
232 ASPİHDA, f. 277, 2, 27
233 ADA, f. 1061, l, 95-98
234 ADA, f. 1061, l, 95, v. 1-2

                                                                                                                                                                   



Guba’ya  Ermeni  saldırılarının  birinci  ve  ikinci  günü  1012  sivil  Azeri 

katledilmiştir.  İnsanlar  dışarı  çıkamaz  olmuştur.  Üçüncü  gün  Guba  şehir  reisi 

Alibeyov  şehir  temsilcileri  adından  Ermeni  Taşnak  ordusu  komutanlarından 

Hamazasp’a  giderek  sokak  ve  evlerde  bulunan  cesetlerin  defnedilmesine  izin 

verilmesini talep etmiştir. 

Hamazasp  ise  bundan  imtina  ederek  cami  yanındaki  meydana  toplanan 

Müslümanlara  hitaben:  “Ben  Erzurumluyum.  Uzun  süre  Türklerle  savaştım  ve  

Ermeni  menafilerinin  savunucusuyum.  Ben  Sovyet  Hükûmeti  tarafından  ceza  

birlikleri ile buraya sizden iki hafta önce burada öldürülmüş Ermenilerin intikamını  

almak için gönderildim. (O, elini topların bulunduğu dağa doğru tutarak) sizin acı  

günleriniz ben o dağa kalktıktan sonra başlayacak. Yarın ben o dağa çıktıktan sonra  

şehri  dağıtacak  ve  mahvedeceğim.  Şu  anda  benim  Didak  ve  Alpan  köylerinde 

savaşlarım devam etmektedir. Sonra diğer köylere geçerek siz Türkleri ateşe atacak  

ve  Şahdağ’a  ulaşacağım.  O  zaman  Ermenileri  öldürmenin  ne  anlama  geldiğini  

anlamış olursunuz. Ben buraya düzen oluşturmak ve Sovyet hâkimiyetini kurmak için  

değil, öldürülmüş Ermenilerin intikamını almak için geldim.”235    

Arşiv  belgelerinde  ve  Navotski’nin  vermiş  olduğu  bilgilerde  Hamazasp 

ordusu  tarafından  Guba’ya  bağlı  122  Müslüman  Türk  köyünün  yakıldığı  ve 

mahvedildiği  gösterilmektedir.  Bu  köyler  dağıtıldığı  ve  yakıldığı  zaman  60 

Azerbaycanlı, kadın ve çocuk öldürülmüş, 53 kişi yaralanmıştır.236 

Ermenilerin Guba’da yaptıkları katliâmlarla ilgili  olarak Alibeyov  şunları da 

yazıyordu:  “Ermeniler  şehri  terk  ettikten  sonra  ben  şehre  değen  maddi  zararı  

değerlendirdim  ve  aynı  zamanda  2000’e  yakın  Müslüman  Türkün,  kadın  ve  

çocukların  katledildiklerini  gördüm.”237 Novatski  de  Alibeyov’un  bilgilerine 

dayanarak  katledilmiş  Azerbaycan  Türkleri’nin  sayısının  2000’e  yakın  olduğunu 

yazmaktaydı. 238

235 ADA, f. 1061, 1, 96, v. 35-36
236 ADA, f. 1061, 1, 96, v. 8
237 ADA, f. 1061, 1. 97
238 ADA, f. 1061, 1, 96, v. 6

                                                                                                                                                                   



Guba  şehrinde  ve  ona  bağlı  köylerde  yapmış  oldukları  katliâmlara  göre 

Olağanüstü  Araştırma  Komisyonu  tarafından  Hamazasp’ın,  onun  yardımcıları 

Nikolay’ın,  komiser  Venuntsa’nın,  Hartun  Hayrapetov’un,  Avakov’un  ve 

Emircanyan’ın  cinayete  sevk  edilmesi  için  soruşturma  başlatılmış  ve  mahkemeye 

gönderilmiştir. 

Ama 27 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’ne son verilince 

kabul edilmiş bütün kararlar, 10 Ekim 1920 tarihinde Bolşevik Hükûmeti Sorgulama 

Komisyonu tarafından iptal edilmiştir.239   

Azerbaycan’da Mart-Nisan aylarında kitlesel katliâm yaparak Bakü şehrinde 

galibiyet elde eden Ermenilerin amacı Gence’ye saldırarak bütün Azerbaycan’ı işgal 

etmekti.  Bakü,  Şamahı,  Kürdemir,  Salyan,  Guba,  Lenkeran  işgal  edildikten  sonra 

işgalcilerin  hedefi  Gence’ydi.  Onlar  bu  kez  Karabağ  Ermenileri  ile  anlaşarak 

kuvvetlerini birleştirip Gence’ye saldırmaya hazırlanıyorlardı. Bunu Şaumyan Halk 

Komiserleri  Meclisi’ine gönderdiği  raporda  itiraf  etmektedir.240 Onun plânı  gereği 

Sovyet ordusu Yevlah köprüsünü ele geçirerek Kura (Kür) nehri boyunda savunma 

hattı  tuttuktan  sonra  Gence’ye  yürümek  ve  daha  sonra  diğer  yerlerde  Ermeni 

ayaklanmalarını  yapmaktı.  Ama  1918  yılı  Mayıs  ayında  Azerbaycan  Halk 

Cumhuriyeti’nin   kurulması,  milli  devletçiliğin  kalkması,  Azerbaycan’ın  arazi 

bütünlüğü uğrunda ölüm-dirim mücadelesinin başlaması işgalcilerin bütün plânlarını 

bozmuştur.  Böylece,  1918  Ağustos’unda  Azerbaycan  Hükûmeti’nin  oluşturduğu 

Fevkalâde Soruşturma Kurulu’ndaki belgelere göre 1918 yılı Mart-Nisan aylarında 

Taşnaksutyun ve diğer Ermeni milli partilerine bağlı çeteler Bakü, Şamahı, Gökçay, 

Kürdemir,  Salyan,  Hacıkabul,  Lenkeran’da  yaşayan  yerli  Türk  nüfusu 

katletmişlerdir.241

Ermeni ve Rus askerlerinin  31 Mart – 1 Nisan 1918 tarihlerinde Bakü ve 

Azerbaycan’ın diğer şehirlerinde yaptıkları katliâmlar, XX. yüzyıl tarihinde insanlığa 

karşı yapılmış en büyük vahşetlerden biriydi.

239 ADA, f. 1061, l, 96, v. 13
240 ADA, f. 1061, l, 2, v. 2-10
241 ADA,  f. 1061, 1. 1, iş. 112

                                                                                                                                                                   



1918  Mart  katliâmı,  körüklenen  Ermeni  şovenizminin  doruk  noktası,  soykırım 

boyutudur.            

İşte  bütün  bu  haksızlıkların  devamında  Ermeni  Taşnakları  ileri  sürdükleri 

toprak iddialarıyla tekrar 1988 yılından başlayarak binlerce suçsuz Azerbaycanlını 

katletmiş, bir milyondan fazla Türkü evsiz-yurtsuz bırakmışlardır. 

31  Mart-01  Nisan  1918  tarihi  Ermenilerin  Azerilere  karşı  gerçekleştirdiği 

soykırım günüdür. 26 Mart 1998’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 31 

Mart tarihinin “Soykırım Günü” olarak kabul edilmesiyle ilgili kararname imzalamış 

ve  her  yıl  bu  tarihin  soykırım  günü  olarak  ülke  çapında  anılması  uygun 

görülmüştür.242 Yakın  tarihte  Azerbaycan’ın  yaşadığı  mili  facialar,  tarihten  ibret 

edinerek  geleceğin  bugünden  düşünülmesini  gerektirmektedir.  Yakın  dönemin  bu 

yeni katliâmlarını ilerideki sayfalarda ayrıntılı olarak ele alacağız.  

242 Halk Gazetesi, Bakü 27 Mart 1998

                                                                                                                                                                   



1.6.   AZERBAYCAN HALK CUMHURİYETİ’NİN DOĞUŞU  (1918 – 1920)

Mâveray-ı Kafkasya Cumhuriyeti üç ayrı Cumhuriyetin ortaya çıkmasıyla ömrünü 

tamamlamıştır. Mâveray-ı Kafkasya Cumhuriyeti’nin dağılmasından sonra 

Azerbaycan temsilcileri 27 Mayıs 1918’de toplanarak durumu gözden geçirdiler ve 

sonunda Azerbaycan Milli Şûrası’nı kurdular. Azerbaycan tarihinde çok önem taşıyan 

bu hadise, Azerbaycan milli tarihinin zafere dönüştüğü yıllardır. Bu zafer, Türk - 

İslâm dünyasında ilk defa Cumhuriyet devlet idaresinin oluşturulması ve uzun 

yıllardan beri kaybedilmiş bağımsızlığın yeniden tesis edilmesi anlamına geliyordu. 

Milli Şûra  başkanlığında Türk Adem-i Merkeziyet Halk Partisi – Müsavat’ın 

lideri Mehmet Emin Resulzade’ye yardımcı olarak ise Hasan Bey Ağayev görev 

almıştır. Azerbaycan Milli Şûrası’nda Müsavat Tarafsız Demokratik Grup, Müslüman 

Sosyalistler İttifakı, Sosyal Demokrat Himmet Grubu ve İttihat Partisi temsil 

edilmekteydi. 

Azerbaycan Milli Şûrası 28 Mayıs 1918’de Tiflis’teki tarihi toplantısında 2 

tarafsız oya karşılık 24 kabul oyuyla Azerbaycan’ın istiklâlini ilân etmiştir. Bu tarihi 

günde  Azerbaycan  Milli  Şûrası  Azerbaycan’ın  bağımsızlığını  içeren   “İstiklâl  

Beyannamesi”ni yayınlanmıştır.243

İstiklâl Beyannamesi aşağıdaki maddelerden oluşuyordu: 

1. Bugünden itibaren Azerbaycan halkı hâkimiyet hakkına malik olduğu gibi  

cenubi  ve  şarki  Mâveray-ı   Kafkasya’dan  ibaret  olan  Azerbaycan  

bağımsız, hukuki bir devlettir,

2. Bağımsız Azerbaycan Devleti’nin şekl-i idaresi Halk Cumhuriyeti olarak 

tekerrür eder,

3. Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti  bütün  milletlerle  ve  bilhassa  hem civar  

olduğu millet ve devletlerle münasebât-ı hasane tesisine azmeder,

243 Nesip NESİPZADE, Azerbaycan Demokratik Respublikası, Bakü 1991,  s. 42 

                                                                                                                                                                   



4. Azerbaycan  Halk Cumhuriyeti millet, mezhep, sınıf, meslek ve cins farkı  

gözetmeden  hududu  dahilinde  yaşayan  bütün  vatandaşlara  hukuk-i  

siyasiyye  ve vataniye temin eder,

5. Azerbaycan   Halk  Cumhuriyeti  arazisi  dahilinde  yaşayan  bilcümle  

milletlere serbestane inkişafları için geniş meydan bırakır,

6. Meclisi  Müesesan  toplanıncaya  kadar  Azerbaycan  idaresinin  başında 

ârâyı umumiye ile intibah olunmuş Şûrayı Milliye karşı mesul Hükûmet-i  

Muvakkate durur.244            

Bağımsızlık  ilân  edilir  edilmez Azerbaycan Milli  Şûrası,  Azerbaycan  Halk 

Cumhuriyeti’nden Hükûmeti kurma görevini Fethali Han Hoylu’ya vermiştir. Fethali 

Han Hoylu’nun aynı gün açıkladığı Bakanlar Kurulu, Milli Şûra  tarafından tasdik 

edilmiştir. 

Geçici Hükûmet’te Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı görevlerini Fethali Han 

Hoylu’ya verilmiştir.  Harbiye Bakanlığı’na Hüsrevpaşa Sultanov,  Halk Maarifi  ve 

Maliye  Bakanlığı’na   Nesip  Bey  Yusufbeyli,  Ulaştırma  Bakanlığı’na  Hüdabat 

Melikaslanov,  Ekincilik  ve  Emek  Bakanlığı’na  Ekberağa  Şeyhülislamov,  Adliye 

Bakanlığı’na Halil  Hasmehmedov,  Ticaret  ve  Sanayi  Bakanlığı’na Mehmet Yusuf 

Ceferov, Devlet Bakanlığı’na Cemo Bey Hacınski getirilmiştir.245        

Tarafsız  Fethali  Han  Hoylu’nun  kurduğu  bu  hükûmet  dört  siyasi   parti 

üyelerinden meydana gelen bir koalisyon hükûmeti idi. Kabinedeki sekiz Bakandan 

altısısı  Müsavat ve Tarafsız Demokratik Grup, biri  Himmet ve diğeri de Sosyalist 

gruba mensuptu.246

Yeni kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Başbakanı Fethali Han Hoylu’nun 

ilk işi Batum’daki Osmanlı Murahhas Heyeti Başkanı Halil Menteşe Bey’e Milli Şûra 

ve Hükûmet’in kuruluşuyla ilgili bilgi vermek oldu. Ayrıca Azerbaycan’ın istiklâlini 

ilân  ederek  bağımsız  Hükûmeti’ni  kurmuş  olduğu  30  Mayıs  1918  tarihli  radyo 

telgrafla bütün dünyaya duyuruldu.

244  Mirze Bala MEHMETZADE, Milli Azerbaycan..a.g.e,  s. 89 - 90 
245 Cemil HASANOV, Azerbaycan Beynalhalk Münasebetler Sisteminde, Bakü 1993,  s. 86 - 87 
246 Mirze Bala MEHMETZADE, Milli Azerbaycan... a.g.e,  s.  90

                                                                                                                                                                   



Böylece  Azerbaycan’da  İslâm  ve  Türk  dünyasında  ilk  demokratik  idare 

usulünü benimseyen milli bir devlet kurulmuş ve Azerbaycan Türklerinin de kendi 

mukadderâtlarını kendilerinin tayin etme hukuku elde edilmiştir.247 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Fethali Han Hoylu başkanlığında kurulan 

ilk hükûmeti şöyle oluşturulmuştur: 

1. Bakanlar Şûrası Başkanı (Başbakan) ve İçişleri Bakanı - F. H. Hoylu  

(Tarafsız)

2. Savunma Bakanı - Hosrov Bey Sultanov (İttihat Partisi)

3. Dışişleri Bakanı - Mehmet Hasan Hacınski (Sosyal Demokrat Partisi)

4. Maarif ve Edyan Bakanı - Nesip Bey Yusufbeyli

5.  Adliye Bakanı – Halil Bey Hasmemmedov

6. Ticaret ve Sanayi Bakanı – Mehmet Yusuf Caferov (Tarafsız)

7. Toprak ve Emek Bakanı – Ekberağa Şeyhülislamov (Himmet)

8. Ulaştırma Bakanı – Hudat Bey Melikaslanov (Tarafsız)

9. Devlet  Teftiş  Bakanı  –  Cemo  Bey  Hacınski  (Müslüman  Sosyalist  

Bloku) 248 

 Bu  hükûmetin ilk diplomatik ilişkileri Osmanlı Devleti ile kurulmuş ve 4 

Haziran 1918 tarihinde Batum’da her iki devlet arasında antlaşma imzalanmıştır. Bu 

görüşmelere  Azerbaycan  Milli  Şûra   Başkanı  Resulzade  bizzat  katılmıştır. 

Antlaşmayı  Türkiye  adına  Adalet  Bakanı  Halil  Menteşe,  Kafkas  Cephesi 

Başkumandanı  Vehip  Paşa,  Azerbaycan  adına  Milli  Şûra   Başkanı  Resulzade 

imzalamışlardır.  Bu Antlaşma Azerbaycan Devleti’nin  dış ülkelerle imzaladığı ilk 

antlaşma  idi.  Antlaşmanın  içeriğinde  gösteriliyordu  ki,  “Bir  taraftan  Osmanlı  

Hükûmeti  diğer  taraftansa  kendi  bağımsızlığını  ilân  etmiş  Azerbaycan  Devleti  

Hükûmeti kendileri arasında siyasi, hukuki, iktisadi ve entelektüel zeminde iyi dostluk  

ilişkileri  oluşturmakla karşılıklı  surette anlaştılar.”249 Azerbaycan için çok önemli 

olan  4.  maddede  gösteriliyordu  ki,  huzur  ve  istikrarı  sağlamak,  ülkenin  güvenini 

247 Nesip NESİPZADE, a.g.e, s. 44
248 “28 May Azerbaycan’ın İstiklal Günüdür”, Gençlik Dergisi, Bakü, 1990, S.4
249 ADA,  f, 894, s. 2, iş 88,  v -1

                                                                                                                                                                   



temin  etmek  için  eğer  ihtiyaç  gerektirirse  Osmanlı  Devleti  Azerbaycan’a  askeri 

yardım etme sorumluluğunu üstleniyordu.250 

17  Haziran1918  tarihinde  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti’nin  Başkenti 

Tiflis’ten  Gence’ye  nakledilmiş  ve  yeni  hükûmet  kurulmuştur.  Yeni  hükûmetin 

kurulması için Fethali Han Hoylu tekrar görevlendirilmiştir. 

17 Haziran 1918 tarihli Azerbaycan Hükûmeti’nin yapısı şöyleydi:

1. Bakanlar Şûrası Başkanı (Başbakan) ve Adliye Bakanı - Fethali Han  

Hoylu,

2. İçişleri Bakanı – Behbut Bey Cavanşir,

3. Ulaştırma Bakanı – Hudat Bey Melikaslanov,

4. Maliye Bakanı – Abdülali Emircanov,

5. Tarım Bakanı - Hüsrev Sultanov,

6. Maarif ve Edyan Bakanı – Nasip Bey Yusufbeyli,

7. Ticaret ve Sanayi Bakanı – Ağa Aşurov,

8. Umur-ı Hayriyye ve Sıhhat-ı Umumiye Bakanı – Hudat Bey Refibeyov 
251

28 Mayıs 1918’de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti,  varlığını tehdit  eden 

Bolşevik ve Ermenilere karşı etkin bir şekilde mücadele edecek, topraklarını işgalden 

kurtaracak  ve  milli  hudutlarına  hâkim  olacak  askeri  kuvvetten  henüz  mahrum 

bulunmaktaydı. Gün geçtikçe kuvvetlenen, tehdit ve tecavüzlerini arttıran Bolşevik ve 

Ermeni ordularından memleketi kurtarabilmek için Osmanlı Hükûmeti’nden yardım 

istemiştir.  Gerek  Trabzon  gerekse  Batum görüşmelerine  katılan  Azeri  temsilciler, 

yazılı ve sözlü olarak Azerbaycan’ın içinde bulunduğu sıkıntılı durumu, Bolşevik ve 

Ermenilerin  saldırılarını  Osmanlı  temsilcilerine  anlatmış  ve  yardım  edilmesini 

istemişlerdir.  Böylece  daha  önceleri  Azerbaycan  halkı  adına  Osmanlı  Devleti’ne 

yapılan  yardım isteği  bu  defa  bağımsız  Azerbaycan  Hükûmeti  adına  yapılmış  ve 

resmi mahiyet almıştır. Osmanlı Devleti Azerbaycan’ın emniyet ve asayişini temin 

250 Cemil HASANLI, Azerbaycan Tarihi..,a.g.e, s. 100
251  “28 Mayıs 1919 Yılı Azerbaycan İstiklâlinin Sene-i Devriyyesi Günü”, Açık Söz Gazetesi, Bakü, 

1919 s.10   

                                                                                                                                                                   



etmek için istediği askeri yardımı yapmayı derhal kabul etmiş ve bu konuda faaliyete 

başlamıştır. 

Batum  Antlaşması’nın  4.  maddesine  uygun  olarak  Osmanlı  Devleti’nin 

Kazım  Karabekir  komutasında  Kafkas  İslâm  Ordusu 5  Haziran’da  Nahcivan 

istikametinden  Azerbaycan’a  dahil  olmuştur.  Azerbaycan’ı  yabancı  güçlerden 

kurtarmak için hareket eden Türk ordusu 30 Temmuz tarihinde Bakü’ye yaklaşmıştır. 

Bakü Sovyeti’nde yetkili kişilerden olan Ermeni Zabiti Avetisov Şaumyan’a, 

karşı koymanın mümkün olmadığını bildirmiş, bunun için İngiliz güçlerinin Bakü’ye 

çağrılması gerektiğini, fakat Şaumyan Rusya’nın izni olmadan hareket edemediği için 

bu daveti yapamadığını ifade etmiştir.252  

31 Temmuzda Bakü Halk Komiserleri Sovyet’i gemilerle Bakü’yü terk etti. 

Bu olaydan kısa süre sonra Türk Ordusu’nun  Bakü’ye hareketi daha da hızlandı ve 

15 Eylül’de Bakü Rus ve Ermeni silahlı birliklerinden temizlenmiştir. Bu tarihi olay 

Azerbaycan halkı tarafından istiklâl günü kadar büyük sevinçle karşılanmıştır. 

Azerbaycan  Hükûmeti  “Azerbaycan’da  yaşayan  bütün  vatandaşların  

milliyetinden  ve  dininden  asılı  olmayarak  eşit  hak  ve  hukuklara  sahip  olduğu” 

bildirisini yayınlanmış ve bu bildiride Bakü’de yaşayan diğer halkların endişelerinin 

ortadan kaldırılması amaç edinmiştir.253

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin devlet  yapısı  Parlamentolu Cumhuriyet 

şeklindeydi ki, bu da Türk - İslâm dünyasında Demokratik Cumhuriyet yapısına sahip 

olan ilk devlet kurumu idi. Hâkimiyetin halka mahsusluğu “İstiklâl Beyannamesi”nde 

açıkça belirtilmiştir. 

 “Türkleşmek,  İslâmlaşmak  ve  Çağdaşlaşmak” gibi  başlıca  üç  unsur 

Cumhuriyet’in  milli  ideolojisini  oluşturmaktaydı.  Bu  ideoloji  Azerbaycan 

devletçiliğinin  simgelerinden  olan  milli  bayrağa  da  yansımıştır.  Göy  renk 

Türkleşmek; kırmızı Çağdaşlık; yeşil renk ise İslâmlaşmak remizlerini taşımaktadır. 

Ülkede  yasama  yetkisi  Parlamentoya,  yürütme  yetkisi  ise  Parlamento 

tarafından  oluşturulan  Hükûmet’e  verilmiştir.  Parlamentonun  tesisine  kadar  geçen 

252  Hacı HACIYEV, İstiklâlin Azaplı Yolu, Bakü, 1991,  s. 18
253  Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s. 37

                                                                                                                                                                   



sürede  yasama  fonksiyonunu  Azerbaycan  Milli  Şûrası  üslenmiş,  7  Aralık  1918 

tarihinde ise Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Parlamentosu faaliyete başlamıştır.254 

Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti’nin  hâkimiyeti  döneminde  beş  hükûmet 

kabinesi oluşturulmuştu ki, bunları kurma yetkisini üç defa Fethali Han Hoylu, iki 

defa ise Nesip Bey Yusufbeyli almıştır.  

I.  Dünya  Savaşı’nın  bitmesi  sonucu  30  Ağustos  1918  tarihinde  Osmanlı 

Devletiyle Müttefik güçler arasında imzalanmış Mondros Mütarekesi’ne göre Türk 

Ordusu  Bakü’yü  terk  etmiş  ve  yerine  Müttefik  İngiliz  Ordusu  yerleşmiştir. 

Başlangıçta İngiliz Orduları Komutanı General Tomson Bakü’yü Müttefik güçlerin 

yöneteceği  iddiasını  savunsa  da,  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti  temsilcileriyle 

yapılan  görüşmeler  sonucu,  ülkede  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti  Hükûmeti’nin 

yönetimi kabul edilmiş ve İngiliz güçlerinin yalnız güvenliğin sağlanması için geldiği 

açıklanmıştır.255   

Azerbaycan  Hükûmeti  I.  Dünya  Savaşı  sonucu  dünya  düzeyinin  yeniden 

yapılanması  için  düzenlenen  Paris  Barış  Konferansı’na  katılmak  için  Fransa’ya 

delege gönderecekti. Fransa’ya gidecek olan Hükûmet delegeleri daha önce de ifade 

edildiği gibi, vize alınmasıyla ilgili bazı sorunlar yaşasa da, Azerbaycan Hükûmeti 

temsilcileri Mayıs ayı başlarında Paris’e ulaşmışlardır.256

Mayıs  ayı  boyunca Azerbaycan temsilcileriyle  Müttefik  devleti  yetkilileri 

görüşmeler yapmış, bu görüşmeler sırasında siyasi, askeri ve ekonomik durumla ilgili 

fikir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda 11 Ocak 1920 tarihinde 

Müttefik  Devletleri  (Antant)  döfakto  olarak  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti’ni 

tanıdığını ilân etmiştir.257

İç politikada Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kısa süre zarfında mevcut olsa 

da büyük işler gerçekleştirilmiştir. 27 Haziran 1918 tarihinde Milli Şûra  aldığı karar 

sonucu  Türk  dilini  Devlet  dili  olarak  kabul  etmiştir.  1919  yılı  başlarında 

Azerbaycan’da 23 meslek okulu, 637 ilköğretim okulu ve bu okullarda eğitim gören 

254  Hacı HACIYEV, a.g.e, s. 21
255  Nesiman YAKUPLU, a.g.e, s. 121
256  Cemil HASANLI, Azerbaycan Tarihi.,.a.g.e, s. 211 - 212
257  Cemil HASANLI, Azerbaycan Tarihi.,.a.g.e, s. 213

                                                                                                                                                                   



9. 611 öğrenci vardı. Eğitim dili Türk diliydi.  258 Eğitimi yaygınlaştırmak ve milli 

zeminde  eğitim  verilmesi  için  Türkiye’den  öğretmen  gönderilmesi  talebinde 

bulunulmuş,  Bakü,  Gence  ve  Şeki’de  kadın,  Şuşa,  Gazah,  Gusar,  Salyan  ve 

Zagatala’da erkeklerden oluşan kısa süreli eğitim – öğretim kursları açılmıştır. 

19 Ekim 1919 tarihinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti  Parlamentosu’nun 

onayıyla  Bakü Devlet  Üniversitesi  açılmış ve bu adımla Azerbaycan’da kültür ve 

eğitim  alanında  “Şefa”,  “Necat”,  “Neşr-i  Maarif”,  “Terakki” Cemiyetleri  ilk 

adımlarını  atmağa başlamış ve bu cemiyetlerin  faaliyetinde ünlü hayır  sever Hacı 

Zeynalabdin Tağıyev’in büyük yardımı olmuştur. 1919 Mart ayında Bakü’de “Türk 

Ocağı” oluşturulmuş  ve  milli  kütüphane  ve  müzeler  halkın  istifadesine 

sunulmuştur.259

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin mevcut olduğu dönemde milli ideoloji ve 

milli ruhun yükseltilmesiyle ilgili tarihi ananelere, milli harsın tetkiki ve tebliği daha 

da  artırılmış,  Azerbaycan’ın  tarihini,  edebiyatını,  ekonomi  ve  coğrafyasını  tanıtan 

değerli eserler yayınlanmıştır.

Ülke  matbuâtında  büyük  gelişme  sağlanmış,  onlarca  gazete  ve  dergi 

yayınlanmıştır. Basın alanında “Açık Söz”, “İstiklâl”, “Azerbaycan”, “Millet”, “Şerg-

i Rus” gazeteleri ve “Azerbaycan” dergisi geniş tirajda yayınlanmıştır.260

Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti  bağımsızlığın  ilânından  sonra  Avrupa’nın 

çeşitli  ülkelerinde (Belçika’da, İsviçre’de, Hollanda’da, Polonya’da) ve Türkiye’de 

konsoloslukları  açmış ve bu ülkelerin de Bakü’de büyükelçilik ve konsoloslukları 

açılmıştır.261

1919 yılı sonları ve 1920 yılı ilk aylarında ülkede istikrar sağlanmıştır. Lakin 

bu refah uzun sürmemiş ve kuzeyden Kızıl Sovyet Ordusu Azerbaycan sınırlarında 

göründükten sonra ülke sabitliği bozulmaya başlamıştır. 

258  Tevfik MUSTAFAZADRE,  a.g.e, s. 48
259 Nesip NESİPZADE, a.g.e, s. 34 
260 Mirze Bala MEHMETZADE, Milli Azerbaycan...a.g.e,  s. 47
261 Cemil HASANLI, Azerbaycan Tarihi.,.a.g.e, s. 185

                                                                                                                                                                   



1920  Şubatı’nda Rusya Komünist Bolşevikleri Azerbaycan’da yönetimi ele 

geçirmek  için  Azerbaycan’daki  Bolşeviklere  para  ve  silah  gönderdiler.  Bu  amacı 

gerçekleştirmek için Komünist Bolşevik Partisi’nden Mikoyan görevlendirilmiştir. 262

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin  hâkimiyeti  döneminde de Ermenilerin 

Azerbaycan’a  karşı  olan  tecavüzü devam etmiş,  Zengezur,  Karabağ,  Nahcivan ve 

diğer  bölgelerde  Ermenilerin  saldırıları  olmuştur.263 Yeni  oluşturulmuş  olan 

Azerbaycan  Milli  Ordusu  hem Savunma Bakanlığı  oluşumunu hem de  savaşı  bir 

arada yürütmek zorunda kalmıştır.

Kuzeyden Rusya tehlikesinin artması ülke dahilinde her alanda olduğu gibi 

hükûmet dairelerinde de gerginliğe sebep olmuş ve yeni kabinenin oluşumunda geç 

kalınmıştır.  Yeni  hükûmetin  kurulması  görevi  Sosyal  Demokrat  Partisi’nden  olan 

Hacınski’ye verilmişti ki, o da kuzey sınırlarında yığılmış  Rus ordusu tehlikesini göz 

önüne  alarak  Rusya  Komünist  Bolşevikleriyle  irtibat  kurmak  istemiştir.  Fakat 

Hacınski’nin  bu  isteği  Parlamento’da  olumlu  karşılanmayınca  22  Nisan  tarihinde 

parlamentoya yeni hükûmeti kuramayacağına dair yazılı bildiri sunmuştur.264 

27 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan Komünist Partisi ve Rusya Komünist 

Partisi  Kafkas  Bürosu  üyeleri  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti  Parlamentosu’na, 

hâkimiyetin  komünistlere  verilmesiyle  ilgili  nota  vermiş,  bu  notada  Müsavat 

Hükûmeti’ne 12 saat süre verilmiş ve istifaları istenmiştir. 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti son toplantısını 27 Nisan 1920’de yapmış ve 

Şefi  Bey  Rüstembeyov  ve  Mehmet  Emin  Resulzade’nin  itirazına  bakmayarak 

hâkimiyetin  Müslüman  Komünistlere  verilmesi  kararlaştırılmıştır.  Yedi  maddeden 

ibaret  şartname  ile  hâkimiyet  Bolşeviklere  verilmiştir.265 Ama  bu  şartnameler 

Bolşevikler tarafından yürürlüğe konulmamıştır.        

27 Nisan 1920’de Azerbaycan’da Sovyet hâkimiyeti kurulmuştur. Hükûmet 

yönetimi  Halk  Komiserleri  Konseyi’ne  bırakılmıştır.  Konseyin  başkanı  Neriman 

Nerimanov idi.

262 Alesker ALESKERLİ, a.g.m, s. 34
263  Sani HACIYEV, a.g.m. s.187
264 Sani HACIYEV, a.g.m. s.180 
265 Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s. 53

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti  kısa  süre  mevcut  olsa  da,  Azerbaycan 

tarihinde  zafer  yılları  olarak  büyük  izler  bırakmıştır.  Tarihten  gelen  devletçilik 

geleneğini yeniden oluşturarak parlamentoyu tesis etmiş ve milli  ordu kurulmasını 

sağlamıştır. 

                                                                                                                                                                   



I I. BÖLÜM:

RUSYA’NIN KAFKASYA POLİTİKASI İÇİNDE 

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN

Kafkasya  bölgesi  tarih  boyunca  dünyanın  gelişen  sistemi  ve  bu  sistemin 

aktörleri ile  yakın ilişki içerisinde olmuştur. Kafkasya ile ilgilenen ABD, İngiltere, 

Fransa,  Türkiye  ve  Rusya  global  sistemin  büyük  ve  önemli  güçleridir.  Coğrafi 

yakınlık itibariyle Rusya ve Türkiye kuşkusuz bunların en önemlilerindendir. 

Rusya’nın  Kafkasya’ya  olan  ilgisi  en  az  300  yıl  geriye  dayanmaktadır. 

Rusya  XIX.  yüzyıl  boyunca  Kafkaslar’da  tam  bir  hâkimiyet  kurabilmenin 

mücadelesini  vermiştir.  Bu amacına  ulaşmak için  gerek  askeri  gücünü kullanmış, 

gerekse siyasi nüfuzundan yararlanmıştır. Rusların bilinçli şekilde ve güç kullanarak 

uyguladıkları göç ve iskân politikası bu topraklar üzerindeki potansiyel Müslüman 

birliğine engel olabilmek amacını taşımıştır. 

Kafkasya’da  siyasi  –  idari  sistemin  değişiminde  genel  olarak  dört  aşama 

görülmektedir.

1)  Rusya’ya  katılmanın  tarihi  sürecine  göre  bu  bölge  en  “genç”  alandır, 

örneğin Kuzey Kafkasya’nın Rusya’ya katılması, Kazakların Don havzasında XVI-

XVII. yüzyıllarda yerleşmesinden sonra başlanmıştır. Fakat, Kafkasya savaşları yüz 

yıl boyunca sürmüş ve yalnızca 1864 yılında bitmiştir. Güney Kafkasya’ya gelince, 

bu bölgede de XIX. yüzyılın 30’lu yıllarında Rus egemenliğine geçmiştir.  1801 – 

1828 tarihlerinde Azerbaycan’ın Aras nehrinden kuzeydeki  topraklarını  işgal  eden 

Ruslar,  bölgede bir  destek aramak zorunda kalmış ve bu dönemde kendilerine en 

yakın gördükleri Ermenileri tercih etmişlerdir. Rusya’nın izlediği yayılmacı politika 

Kafkasya topraklarında yaşayan halkları da derinden etkilemiştir. Azerbaycan ve tüm 

Kafkasya bölgesi XIX. yüzyıldan itibaren Rusya’nın işgaline maruz kalmıştır.

2) Bolşevik  İhtilâli’nin  ardından  Rusya’nın  Kafkasya’da  Rus  olmayan 

milletlere kendi kaderini tayin (self determination) hakkını tanıması Azeri, Ermeni ve 

Gürcü halkları arasında da büyük yankı yapmıştır. Tam istiklâl için bu halkların ileri 

                                                                                                                                                                   



gelenleri, biraz da İngilizlerin telkiniyle kendi kaderini tayin hakkını kullanarak 23 

Nisan 1918’de Mâveray-ı Kafkasya Cumhuriyeti’ni kurmuştur.266 28 Nisan 1918’de 

bu  bağımsız  devlet  Osmanlı  Devleti  tarafından  tanınmıştır.  Fakat,  bu  üçlü 

konfederasyonu  oluşturan  taraflardan  biri  olan  Ermeniler,  emperyalist  emellerini 

tatmin  edecek  bir  yayılma  imkânı  kalmayınca  hükûmetin  icraâtında  problemler 

çıkarmaya başlamışlardır. Bu, birbiriyle dostca geçinemeyen üçlü grubun devletleri, 

bir  ay sonra dağılmış  ve her biri  müstakil  birer  devlet  kurmuştur.  Azerbaycan ve 

Ermenistan Cumhuriyetlerine kıyasla, Ermenistan Cumhuriyeti’nin askeri gücü daha 

iyi  olmuştur.  Çarlık  Rusya  döneminde  Rusların  yardımı  ile  oluşturulan  Ermeni 

birlikleri, çete harbi yapan silahlı sivil grupların da katılımı ile küçük bir ordu hâline 

getirilmiştir.  Geri  çekilen  Rus  birliklerinin  kendilerine  verdiği  silahlar  ve 

mühimmâtla  Ermeniler,  Ermenistan’ın  sınırlarını  genişletme  hareketini  fiilen 

başlatmışlardır.

Esasında, Çarlık Rusya’nın harpten çekilmesi ve yerine Bolşevik rejiminin 

gelmesi Ermenileri pek memnun etmemiştir. Onlara göre kendi menfaatlerine göre 

hareket  etseler  de,  Çarlık  rejiminin yıkılması  Ermeni  davası  için  büyük bir  kayıp 

olmuştur.     

 1920  yılında  Sovyet  Rusya’nın  diğer  Sovyet  Cumhuriyetler  üzerindeki 

dominantlık politikası Sovyet Sosyalist Federatif İttifakı’nı oluşturmaya siyasi zemin 

yaratmıştır.  Bu  federasyonda  yer  alan  her  bir  cumhuriyetin  vatandaşı  kendi 

hukuklarını koruyan devlet arzusunda idiler. Aslında Sovyet Federasyonu’nun esasını 

cumhuriyetler  arasında  ittifak  oluşturulması  ve  bütün  halkların  eşit  haklara  sahip 

olması prensibi yer almaktaydı. 

13  Mart  1922  tarihinde  Azerbaycan,  Gürcistan  ve  Ermenistan  Sovyet 

Cumhuriyetleri  Merkezi  İcra  Komisyonları’nın  toplantısında  Kafkasya 

Federasyonu’nun kurulmasıyla ilgili karar alınmıştır.267

24  Haziran  1922’de  Kafkasya  Federasyonu’nu  toplantısında  imzalanmış 

antlaşmaya  esasen  dış  politika,  dış  ticaret,  askeriye,  ulaştırma  ve  işçi  haklarının 

266 Akdes Nimet KURAT, a.g.e, s.473
267 Ayna HACIYEVA, a.g.e, s. 61

                                                                                                                                                                   



korunması yetkili icra kurumu olan İttifak Sovyeti’ne verilmiş, diğer meseleler ise her 

cumhuriyetin kendi iç işi olarak kabul görülmüştür. İttifak Sovyeti yönetiminde her 

cumhuriyetten bir temsilcinin katıldığı Riyaset Heyeti kurulmuş ve bu antlaşmayla 

demokratik  ittifak  federasyonunun  oluşturulması  amaç  edinmiştir.268 Antlaşmanın 

esas prensiplerinden olan cumhuriyetlerin bağımsızlık ilkelerine saygı  gösterilmesi 

prensibi  daha  sonradan  bozulmaya  başlamıştı  ki,  bu  da  federasyon  düzeyinin 

bozulmasına neden olmuştur.  

Azerbaycan  SSC,  Gürcistan  SSC  ve  Ermenistan  SSC’nin  birlikte 

oluşturduğu  Kafkasya  Federasyonu  (ZSFSR) Sovyet  Sosyalist  Cumhuriyetler 

Birliği’nin  ilk  tecrübe  örneğiydi.  Lakin  halkın  sosyal  ve  ekonomik  problemleri 

çözülmeden, 1921 senesinden başlayarak Kafkasya Cumhuriyetleri’nin ekonomik ve 

sosyal alanda merkeziyetçi idare usulünün oluşturulmasına  karar verilmiştir.

3) Kafkasya’da Aralık 1922 ile Aralık 1991yıllari arası SSCB dönemidir. Bu 

aşamada  bölge  yeniden  tek  devlet  şemsiyesi  altında  toplanmıştır.  Fakat  durum 

eskisinden farklıdır. Birincisi, yeni ülke hem yapı olarak, hem de siyasi sistem olarak 

eskisi gibi değildi. İkincisi, eski ülkede Kafkasya mevcut dünyanın bir parçasıydı ve 

açık bir  sistemde hareket  etmekteydi.  Oysa yeni  devlet,  rejim ve sistem farklılığı 

nedeniyle  içine  kapanmıştır  ve  dünyadan  nispeten  kopuk  bir  şekilde  gelişmiştir. 

Nihayet  Üçüncüsü,  siyasi-idari  yapıda  değişimdir.  Tek  modelli  yönetim  farklı 

şekiller  almıştır.  Yeni devlette beş üst idari birim bulunmaktaydı. Birlik (egemen) 

cumhuriyet, özerk cumhuriyet, özerk il, milli mahalle, eyalet ve il. Kafkasya’da bu 

idari yapının dördü yer almaktaydı. 

18  Aralık  1922  tarihinde  Rusya  Komünist  Partisi  Kurultayı’nda  Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin oluşturulmasıyla ilgili ilk şartname kabul edilmiş, 

30 Aralık 1922’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1. Sovyetler Kurultayı 

düzenlenmiştir. Bu tarihten itibaren Kafkasya Federasyonu (ZSFSR) SSCB terkibine 

katılmıştır.269

268 Tevfik MUSTEFAZADE, a.g.e, s. 86
269  Cafer KULİYEV, Borba komunistiçeskoy partii za osuşestvlenie Leninskoy politiki v Azerbaydjane, 

(Azerbaycan’da Lenin Politikasının Oluşumunda Komünist Partisi’nin Rolü) Bakü 1970, s. 536 

                                                                                                                                                                   



1936 Kasım ayında Kafkasya Sovyet  Sosyalist  Federatif  Cumhuriyeti’nin 

bırakıldığı ve Kafkas ülkelerinin birer  Sovyet Sosyalist  Cumhuriyeti  olarak SSCB 

terkibinde  yer  alması  Rusya  Komünist  Partisi  Yüksek  Şûrası  tarafından 

onaylanmıştır.270

4) Aralık  1991  yılından  sonraki  yeni  dönem.  SSCB’nin  çöküşü  tataliter 

devlet  yapısına  son  vermiştir.  Kafkasya  70  yıldan  sonra  çok  ülkeli  yapıya 

kavuşmuştur. İkinci defa bağımsızlığa kavuşan Güney Kafkasya ülkeleri, 1918-1920 

yıllarından farklı olarak, parlamenter modeli değil, başkanlık sistemi seçmişlerdir. 

 Azerbaycan’da Sovyet dönemi tarih araştırmalarında Sovyetleşmenin halk 

tarafından  çok  yüksek  seviyede  kabul  gördüğü  ve  genellikle  bu  politikanın 

“gönüllülük”  prensipleri  esasında  uygulandığı  gösterilmiştir.  G.  Bayramov,  A. 

Aliyev,  H.  Azimov,  C.  Kuliyev  ve  diğer  Sovyet  tarihçileri  bu  “gönüllülük” 

prensiplerini  kanunileştirmeye  ve  inandırmağa  çalışmışlardı.  H.  Azimov’un 

“Azerbaycan Kazalarında Sovyetler” eserinde gösteriliyor ki, “Azerbaycan’da Sovyet  

hakimiyetinin  kurulmasından  sonra  Komünist  ideolojisi  hızla  Azerbaycan’ın  tüm 

bölgelerine  yayıldı  ve  tüm  kazalarda  Sovyetler  oluşturuldu.”271 G.  Medetov 

Azerbaycan’a  güç  kullanarak  giren  XI.  Rus  Ordusu’nu  halkın  kurtarıcısı  olarak 

göstermiş,  onlara karşı  çıkan milli  güçleri  ise “Musavat  çeteleri”  adlandırmıştır.272 

Halbuki  Azerbaycan’da  Sovyetleşme  politikası  XI.  Rus  Ordusu’nun  işgalciliğiyle 

hayata  geçirilmiş  ve  kazalarda  yönetim  Ruslar  tarafından  tayin  edilmiş,  Sovyet 

Devleti’nin  oluşumundan  sonra  ise  binlerce  insan  Sovyet  ideolojisine  bile  aykırı 

şekilde tutuklanmış ve sürgüne gönderilmiştir. 

Sovyetler  Birliği’ndeki  petrol  ve  doğalgaz  kaynaklarının  taşınması  ve 

pazarlanması üzerindeki kontrol, Rusya için önemli kaynak teşkil etmiştir. Rusya’nın 

Kafkasya’ya  önem vermesinin  sebepleri  arasında  bölgenin  jeo-stratejik  önemi  ilk 

sırada  gelmiştir.  Rusya’nın  yıllarca  takip  ettiği  sıcak  denizlere  inme  politikasının 

daima üç ayağı olmuştur. Bunlardan;

270  Tevfik MUSTAFAZEDE, a.g.e, s. 93
271  Hacıbaba AZİMOV, Azerbaycan Kazalarında Sovyetler, Bakü 1971, s. 18
272   Garaj MEDETOV, Nahcivan’da Sovyet Hakimiyetinin Galibiyeti ve Nahcivan MSSC’nin Teşkili, 

Bakü 1958, s.14 

                                                                                                                                                                   



1. Balkanlar yoluyla İstanbul ve Boğazlar bölgesine inerek Ege Denizi ve 

Akdeniz’e açılan kıyılara hâkim olmak, 

2. Kafkaslar’ı bir harekât üssü gibi kullanmak suretiyle Doğu Anadolu’yu 

ele geçirerek İskenderun körfezine ve dolayısıyla Akdeniz’e inmek, 

3. Kafkasya üzerinden İran ve Hint Okyanusu’na ulaşmak.

SSCB’nin dağılmasından sonra Kafkasya, Sovyet Rusya için Avrupa ve Orta 

Asya’ya bir geçiş köprüsü olmanın yanı sıra, Kara Deniz ve Hazar Denizi’ne kıyısı 

olması sebebiyle Kara Deniz- Boğazlar - Akdeniz yolu ile Süveyş kanalına inebilmesi 

için son derece önemli bir jeopolitik bölge olmuştur. Kafkasya’nın ayrıca Orta Doğu 

yolu üzerinde bulunması da önemli bir faktör teşkil etmekteydi. Siyasi ve jeopolitik 

faktörler Rusya’yı eski SSCB bölgesinde barışı sağlama ve yürütme konusunda en 

etkili güç hâline getirmiştir.273                

Sovyetler  Birliği’nin  parçalanmasından  sonra  da  Kafkasya,  Rusya 

ekonomisinin  hammadde  kaynağını  teşkil  etmiştir.  Kuzey  Kafkasya’da  Rusya 

Federasyonu  içinde  bulunan  Çeçenistan,  Dağıstan,  Tataristan  gibi  Özerk 

Cumhuriyetler  Rusya  petrol  sanayisinin  önemli  kısmını  temin  etmiştir.  Güney 

Kafkasya’daki Azerbaycan’ın sahip olduğu petrol yatakları günümüzde de Rusya’nın 

ilgi alanındadır. Ayrıca Kafkasya’da mevcut zengin doğalgaz, altın, gümüş, demir, 

alüminyum, bakır, çinko, kurşun, uranyum, kobalt, kömür gibi doğal rezervler hâlâ 

Rusya’ya nakledilmektedir.      

Kafkasya  –  Orta  Asya  ekseninde  yer  alan  rezervlerin  Avrasya’nın  tam 

merkezinde  bulunması  nedeniyle  de  bölge  büyük bir  önem taşımaktadır.  Bölgede 

ortaya çıkan etnik çatışmalar ise Rusya Federasyonu’nun çözüm getiren devlet olarak, 

Kafkasya jeopolitiğinde daha önemli bir yer kazanmasına neden olmaktadır. 

Bağımsızlığını yeni kazanan Kafkasya ülkelerinde Türk ve İslâmcı akımların 

kuvvetlenmesi, Batı’nın bu ülkeler için Türkiye’yi model göstermesi ve bu ilişkiyi 

desteklemesi,  Rusya’da endişe yaratmıştır.  Olayların gelişim sürecine bakıldığında 

Rusya’nın  Kafkaslar’dan  Orta  Asya’ya  kadar  uzanan  bir  Türk  kuşağı  ile 

273  Utkan TAVKUL, “Kafkasya’nın Jeopolitik Konumu İçerisinde Rusya Açısından Çeçenistan’ın 
Stratejik Önemi”, Kök Dergisi, S 4, Ankara, Nisan 1999, s. 24

                                                                                                                                                                   



çevrilmesinden  endişeli  olduğu  görülmektedir.  Bütün  bu  hususları  dikkate  alırsak 

Rusya’nın  SSCB’nin  dağılmasını  takiben  üç  temel  noktayı  izlediyini  görebiliriz. 

Bunlar;

• Rusya’nın  Kafkasya’daki  tarihsel,  siyasi,  askeri  ve  ekonomik  çıkarları 

karşısındaki tehlikeleri ortadan kaldırmak ve bu çıkarları korumak,

• Dış  dünyaya  karşı  Kafkasya’nın  Rusya’nın  nüfuz  alanı  içinde  olduğunu 

vurgulamak ve bölgeye yönelik faaliyetlerinde ve plânlarında Rusya’yı da dikkate 

almalarının gerektiğini ortaya koymak, 

• Türkiye’nin  Kafkasya’daki  (aynı  zamanda  Orta  Asya’daki)  etkinliğini  ortadan 

kaldırmak.274

Rusya’nın  özellikle  Stalin  döneminde  bütün  Türk  toplumlarına  karşı 

uyguladığı  sürgün  politikasının  aksine  Gürcü  ve  Ermeni  kültürünü  desteklemesi, 

buralarda  ırkçılığı  tahrik  etmesi,  bu  halkların  milliyetçilik  görüşlerinin  daha  da 

artmasına  sebep  olmuştur.  Bu  nedenle  günümüzde  Türkiye-Azerbaycan  ilişkileri 

Rusya için çok önemlidir. Çünkü Azerbaycan Türkiye ve İran ile bağlantı bölgesi, 

Kafkasya’nın Orta Asya’ya açılan kapısıdır.275

Bağımsızlıklarına önem veren ve sert tutum sergileyen devletler Rusya’nın 

baskısını  sürekli  hissetmektedirler Rusya’da  hangi  idare  ve  rejim iktidarda  olursa 

olsun bu bölgelere yönelik dış politika değişmemiş, sadece bu dönemin koşullarına 

uygun biçimde kılıf değiştirilerek sürdürülmüştür. Rusya, 1990’lı yıllardan itibaren 

ilk  başlardakı  kısa  süren  suskunluktan  sonra  Rus  dış  politikasının  yeni  esaslarını 

belirlemiştir. Rusya Devlet başkanı Boris Yeltsin tarafından 23 Nisan 1993 yılında 

onaylanan  Rus dış politikasının esasları şu şekilde belirtilmiştir;

• Bağımsız devletler Topluluğunun dış sınırlarını takviye etmek,

• Etkili kolektif güvenlik sistemi oluşturmak için askeri ve siyasi alanda işbirliğini 

genişletmek,

274     Mehmet KOÇAK, “Tarihten Günümüze Kafkaslar’da Rus Emperyalizminin Kanlı İzleri”, Yeni 
Türkiye Dergisi, S. 16, Temmuz-Ağustos 1997, s. 2021

275     Oktay F. TANRISEVER, “Rusya ve Bağımsız Türk Devletleri; Bağımsızlığın Anlamını 
Keşfetmek” Avrasya Etüdleri, Bağımsızlığın 10.Yılında Türk Cumhuriyetleri Özel Sayı, Ankara 
2001, s. 96  

                                                                                                                                                                   



• Eski Sovyetler Birliği topraklarında Rusya’nın tek nükleer güç statüsünün kabul 

edilmesini sağlamak,

• Rusya Federasyonu’nun eski Sovyet Cumhuriyetleri’ndeki  askeri üsleri ve Rus 

ordusunun statüsü ile ilgili sorunları çözmek,

• Rusya Federasyonu ve eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin askeri güvenliğini temin 

eden entegrasyon sistemiyle altyapı ve kurumları muhafaza etmek,

• Eski Sovyet Cumhuriyetleri’ndeki silahlı anlaşmazlıkların genişlemesini, üçüncü 

tarafın söz konusu ülkelerdeki istikrarsızlıktan kendi çıkarları için kullanılmasını 

önlemek,

• Rusya  Federasyonu’nun  BM  ve  AGİT’in  mandasına  dayanan  barışı  koruma 

mekanizmasını geliştirme çabalarına katılmak.276

Rusya’nın  Kafkasya  politikasını  bu  genel  stratejinin  bir  parçası  olarak 

görmek ve değerlendirmek gerekir.  Rusya, ekonomik ve askeri  bakımdan yayılma 

politikasını  gerçekleştirmek durumunda olmadığından,  Kafkasya’daki  azınlıklardan 

faydalanarak  iç  darbeler  düzenlemekle  kendisinden  ayrılan  bölgelere  yeniden 

yerleşme  niyetinde  gözükmektedir.  Rusya’nın  bu  politikası  eski  Sovyet 

Cumhuriyetleriyle ekonomik, siyasal ve askeri  alanlarda mümkün olan  üst  düzey 

entegrasyonu sağlamayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede,  Rusya’nın  “Yakın  Çevre” politikası  aşağıdaki  faktörlerden 

oluşmaktadır:

a) Kafkasya jeopolitiğini askeri ve siyasi anlamda kontrol altında 

tutmak ve gerektiğinde kendi yayılma alanları ile savunma saha  

derinliğini sıkı tutmak,

b) Çevresinde gelişen siyasi ve ülkesel bütünlüğünü bozacak milli  

ve dini akımların etkisini kırmak,

c) Eski  Sovyet  Cumhuriyetleri’nde  yaşayan  Rus  azınlığın  hak  ve 

çıkarlarını  korumak,  bu  gerekçeyle  mümkün  olduğu  ölçüde  

onları ülke yönetiminin önemli mevkilerinde söz sahibi kılmak,

276  Yasin ASLAN,“Üçüncü Roma’nın Jeopolitik Arzuları”, Avrasya Dosyası, Rusya Özel,Ankara 
2002,S.1,C.3, s.20 

                                                                                                                                                                   



d) Tarım  kaynaklı  hammadde  ihtiyacının  karşılanmasında 

devamlılığı sağlamak,

e) Sanayi  ve  ekonominin  temel  girdisi  olan  petrol  ve  doğalgaz 

rezervleri ile bunların üretim, taşıma ve pazarlaması için mutlak 

anlamda kontrolü sağlamak.277  

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Rusya’daki ekonomik sistemin çökmesi 

sonucunda  Rusya’dan  ayrılan  devletler  yeniden  yapılanma  için  bir  geçiş  dönemi 

yaşamaktadırlar. Bu cumhuriyetlerin bağımsızlık ilân etmeleri ve Birleşmiş Milletlere 

üye olmaları ile Rusya, Kafkasya’nın dışına itilmiş, Türkiye ve İran ile kara sınırı 

kalmamıştır.  Karadeniz  kıyısındaki  önemli  limanlarını  kaybetmiş  ve  Azerbaycan 

petrolleri tasarrufu dışına çıkmıştır. 

Rusya’nın geçmişte olduğu gibi, bugün de değişmeyen Kafkasya politikası 

ve stratejisi, güneyde Ortadoğu ülkelerine, Akdeniz ve Basra Körfezi’ne geçit teşkil 

eden  Kafkasya’yı  elde  bulundurmaya  özen  göstermektedir.  Fakat,  Rusya, 

Azerbaycan’da istediği  amaca ulaşamamıştır.  Rusya askeri  üslerinin Azerbaycan’a 

yerleştirilmesini,  Azerbaycan  sınırlarının  Rus  ve  Azerbaycan  askerleri  tarafından 

ortak  korunmasını,  Hazar’da  sadece  Rus  şirketlerinin  çalışmasını,  Azerbaycan 

petrolünün dünya pazarlarına sadece Rusya üzerinden taşınmasını arzulamaktaydılar. 

Fakat bunların hiçbirisi  gerçekleşmedi.  Kafkasya,  Orta  Asya ve diğer eski Sovyet 

Cumhuriyetleri  Rusya’nın bir  anlamda gelir  kapısı  olduğu için bu cumhuriyetlerin 

Rusya’dan uzaklaşması Rusya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği için Rusya bu 

cumhuriyetlerle bağlantıyı olabildiğince sıkı tutma çabası içinde olmuştur.    

Kafkasya’da  istikrar  ve  güvenlik  için  bölgesel  bir  barış  gereklidir. 

Türkiye'nin Kafkasya'nın geleceğine yönelik sunduğu "Kafkas İstikrar Paktı" projesi 

bu  konuda  esas  alınmakla  bölgenin  ekonomik  istikrarının  oluşturulmasını 

sağlayabilir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yönelik projeler Avrupa Birliği 

tarafından  da  desteklenmektedir.  Fikrimizce  bu  paktın  incelenmesi  ve  bu  esasta 

Kafkas İstikrar Paktı’nın uygulanması bölgeye önemli yaralar sağlayabilecektir.  

277 Zakir AVŞAR, “Kafkasya-Rusya Federasyonu ve Türkiye”, Yeni Türkiye Dergisi, S. 16, Ankara 
1997, s. 1882

                                                                                                                                                                   



      

2.1.  SSCB’NİN  KAFKAS  POLİTİKASI  VE  AZERBAYCAN 

TOPRAKLARININ ERMENİSTAN’A İLHAKI

1917 Rus İhtilâli’yle çeşitli etnik, milli, dini, kültürel toplulukları ve kavimleri 

içinde bulunduran Çarlık Rusya’da Marksist-Leninist prensiplere  dayanan yeni bir 

yönetim  sistemi  kuruldu.  Bu  sistem  dahilinde  daha  sonraki  tarihlerde  Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği şekillendirildi. 1917’de dünya ihtilâllerinin yeni bir 

formülü olarak ortaya çıkan Sovyet İhtilâli, 1917-1922 yılları arasında Rusya’daki iç 

savaş  ve  daha  sonra  ekonomik  sıkıntıları  arkasında  getirmiştir.  XX.  yüzyılda 

dünyanın içinde bulunduğu sosyal şartlar gereği Stalin’in 1924-1945 yılları arasında 

“tek bir  ülkede,  yani  sadece Rusya’da Komünizmi inşa etme”278 stratejisi   zaman 

sürecinde milli bir karaktere bürünmeye başladı. İşte Sovyet sistemini 1985’lerden 

sonra  parçalanmaya  götüren  sorunların  ve  olayların  ilk  adımlarının  bu  dönemde 

atıldığını  söyleyebiliriz.  Konumuz  itibariyle,  Sovyet  sistemini  çöküşe  götüren 

sebeplerden sadece biri, yani “Milliyetler Meselesi” üzerinde durmakla yetineceğiz.

Marksist  düşünce  prensiplerine  dayanarak  milliyet  sorununu  toplumun  ve 

tarihin geçici  bir  aşaması  olarak gösteren Lenin,  Rus Komünist  İhtilâli’nin derhal 

Avrupa’ya yayılacağına ve evrensel bir karaktere bürüneceğine inanıyordu. O, Çarlık 

Rusya’nın  çeşitli milletlerin milliyet ve milli kimlik meseleleri üzerinde pek fazla 

durmamıştır. 

1917  yılında  Sovyet  İhtilâli’yle  bazı  ortaçağ  yaşamını  sürdüren  milletlerin 

hayatında  gelişmeler  görüldü.  Fakat  bunlar  genel  olarak  milli  farklılıkları  ve 

gelenekleri  silme  yönünde  gelişti.  Hatta  Lenin  bu  milletleri  gelişmemiş  olmaları 

nedeniyle  Komünist  İhtilâli’nin  aracı  olarak  görmekteydi.  15  Kasım  1917’de 

Komünist  Parti’nin yayınladığı   “Ulusal  Haklar Bildirisi”nde279 her  millete  kendi 

kaderini  tayin etme hakkı  tanımakla milliyetler  sorununu çözme yönünde adımlar 

atıldığı  gösterilmekteydi.  Fakat  bu  bildirinin  yayımlanmasının  ardından  Baltik 

278 Zbigniev BRZEZİNSKİ, Büyük Çöküş, Ankara 1992, s. 125
279 Ahmet Andi ANDİCAN, “Glastnost ve Perestroika Politikaları Işığında Sovyetler Birliği’nde 

Milliyetler Meselesi”, Türk Yurdu Dergisi, Ankara, Kasım 1989, s. 30

                                                                                                                                                                   



ülkelerinin  ve  Finlandiya’nın  birlikten  ayrılması,  Ukrayna  başta  olmak üzere  Rus 

olmayan  milletlerin  Sovyet  rejimini  istememeleri  ve  istiklâlleri  için  savaşmaları 

Lenin’in  milliyet  konusundaki  düşüncelerinin  ne  kadar  yüzeysel  olduğunu  ve  bu 

meselesinin  yeni  oluşturulacak  Sovyet  sisteminin  en  zayıf  noktası  olduğunu 

göstermekteydi. Ancak, Lenin ve Stalin milletler sorununa daha iyi bir çözüm bulmak 

yerine,  Kızıl  Ordu vasıtasıyla  baskı,  şiddet  ve  katliâmla   milletleri  susturmak ve 

rejime bağlı kılmak yolunu seçmişlerdi. Harp Komünizmi, iç savaş veya proletarya 

diktatörlüğü  ile  meşrulaştırılmak  istenen  bu  olaylar  milletlerin  zihninde  ve 

düşüncesinde silinmeyen tarihi izler bırakmıştır.

Bütün bunlara rağmen, Lenin milletlerin zamanla yeni ve üst düzey Sosyalist 

kültür  içerisinde  eriyeceğine  ve  Rus  kültürünü  kendiliğinden  kabul  edeceklerine 

inandığı  için,  onlara  milli  değerlerini  korumaları  için  tolerans  gösterilmesini 

savunmuştur. Zira Lenin milliyetçilik görünümünün Sosyalizmin kurulmasında geçici 

bir devre olduğunu söylemekteydi. Fakat SSCB’nin oluşumundan sonra Lenin’in bu 

fikri  ve  “milletlerin  eşitliği” ilkesi  tamamen değiştirilmiş,  uygulanan tolerans  ise 

yalnız Hıristiyan milletlere tanınmıştır.280

27  Nisan  1920  tarihinde  Azerbaycan’ın  XI.  Rus  Ordusu  tarafından  işgal 

edilmesinden  sonra  Sergo  Ordcenikidze  Kavbüro  (Rus  Komünist  Partisi  Merkez 

Komitesi Kafkasya Bürosu) Başkanı olarak atanmıştır. Semyon Mironoviç Kirov da 

onun bölge yardımcısı seçilmiştir. Lenin, “Azerbaycan’ın bütün iç ve dış politikasını  

yönetmesi için” Ordcenikidze’ye tam yetki vermiştir.281 Stalin  Moskova’da 

“Halklar  Komiserliği”  teşkilâtını  kurmakla  3  yıl  içerisinde  bu  komiserliği  “devlet  

içinde  devlet”  kurumu  hâline  getirmiştir.  Rus  olmayan  milletler  ancak  Halklar 

Komiserliği  aracılığıyla  merkezi  hükûmet  ile  irtibat  kurabilirlerdi.  Dolayısıyla 

Sovyetlerin  “Milliyetler  Politikası” Bolşevik  İhtilâli’nden  sonra  Stalin  tarafından 

yürütülmekteydi. Kafkasya’da Lenin’in prensiplerine uygun olmasa da Ordcenikidze 

Stalin’in  bu  politikasını  sürdürmeye  devam  etmiştir.  Stalin  böylece  Sovyet 

Halkları’nın yarısını kendisi yönetmekteydi. Ancak, Lenin her fırsatta Stalin’in bu 

280     Abdullah SAYDAM, “Rus Sömürgeciliğinde Uygulanan Demografik Yöntemler: Kırım ve 
Kafkasya Örneği”,  Avrasya Etüdleri, TİKA Yayınları, Ankara, 2002, s. 102

281    ADA, f, 28, s. 1, iş 38

                                                                                                                                                                   



politikasına  karşı  çıkmış,  yapılanların  hak  ve  adalet  için  olmadığını  savunmuştur. 

Lenin’in  21  Ocak  1924’de  ölümünden  sonra  Sovyetler’de  Kafkasya  politikası 

Stalin’in  verdiği  talimatlarla  yönetilmeğe  başlanmıştır.  Azerbaycan’da  Stalin 

yönetimi  Komünist  Partisi  aracılığıyla  yürütülmekteydi.  Parti  organının  esas 

idarecileri Rus ve Ermeni Bolşeviklerden ibaretti. 1921 yılında Kirov’un Azerbaycan 

Komünist Partisi’nin Başkatibi olarak atanması ile Stalin’in Azerbaycan üzerindeki 

etki ve kontrolü daha da artmıştır. Burada belirtmemiz gereken bir husus var ki, bu 

dönemde  Kafkasya’da  Başkatibi  yerli  halktan  olmayan  tek  Komünist  Parti 

Azerbaycan  Komünist  Partisi  olmuştur.  Bunun  sebebi  Azerbaycan’da  yeterli 

Komünist olmamasından değil, Sovyet Rusya’nın göz diktiği Bakü petrolünü hiçbir 

engel olmadan ülkeden taşımaktı. Nitekim çok kısa süre sonra petrol dolu tankerler 

Rusya’nın ekonomisini canlandırmak için umut kaynağına dönüşmüştür. 

Büyük sanayi kenti olan Bakü’de Sovyet Hükûmeti’nin kurulmasından sonra 

Azerbaycan’ın  diğer  bölgeleri  de  Rus  orduları  tarafından  Sovyetleştirilmeye 

başlanmıştır.  Bu  dönemde  Nahcivan,  Dereleyez,  Vedi,  Zengibasar  ve  Revan 

vilayetinde  henüz  Sovyet  Hükûmeti  kurulmadığından  Ermeni  Taşnak  orduları 

Azerilere  karşı  saldırı  ve katliâmlarını  devam ettirmekteydiler.  1921 sonbaharında 

Nahcivan,  Ordubad  ve  Şerur-  Dereleyez  kazalarında  240  köy,  Zengibasar’da  48, 

Vedi’de 118, Dereleyez’de 74 köy tamamen dağıtılmış ve burada yaşayan yerli nüfus 

tamamen katledilmiştir.  Vilayetin  Azerilerin  yaşadığı  köy ve kasabalarına yapılan 

saldırılar  sonucu  500’den  fazla  Azerbaycanlı  kendi  anayurtlarından  sürülmüştür. 

Onlar Azerbaycan’ın, Nahcivan’ın ve İran’ın köy ve kasabalarına yerleştiler.282 

1918-1920 yıllarında ve sonraki dönemlerde Ermeni milliyetçilerinin “Büyük 

Ermenistan” yaratmak hayali daha da güçlenmiştir. Onlar komşu cumhuriyetlerden 

Rusya,  İran,  Türkiye,  Azerbaycan  ve  Gürcistan’dan  bazı  topraklar  koparıp 

Ermenistan’a  katmak  ve  bununla  da  ülke  coğrafyasını  genişletmek  hayali 

peşindeydiler. Ordcenikidze, Kirov ve Mikoyan’ın yönettiği Kızıl Ordu birliklerinin 

Azerbaycan’ı işgal etmesiyle Ermenilerin bu talepleri geniş ölçüde artmıştır. Onlar ilk 

olarak Azerbaycan topraklarından Nahcivan, Zengezur, Dereleyez, Gökçe ve Dağlık 

282  ADA, f, 92, s. 1, iş 118, v.1-3

                                                                                                                                                                   



Karabağ’ı Ermenistan’a katmak çabası içindeydiler. Ermenilerin bu faaliyeti esasen 

dışarıdan  Ermeni  lobileri  tarafından  desteklenmekteydi.  Sovyet  döneminde 

Ermenilerin bu plânlarının bir kısmı Rusya’nın desteğiyle yerine getirilmiştir.

Azerbaycan’ın Sovyet Hükûmeti kurulduktan sonra Sovyet Rusya, Ermenistan 

Taşnak  Hükûmeti’ne  Ermenistan’da  Sovyet  Hükûmeti’nin  kurulmasına  karşılık 

Sovyet Azerbaycanı’ndan  bir kısım arazilerin verilmesi teklifini götürmüştür. 1920 

Ekiminde  Kafkasya  Sovyet  temsilcisi  Legran,  Taşnak  Hükûmeti’ne  aşağıdaki 

önerileri sunmuştur.283 

1. Ermenistan  demiryollarının  Sovyet  Rusya,  Azerbaycan  ve  Ankara 

Hükûmeti güçleri tarafından serbestçe kullanılmasına izin verecektir,

2. Ermenistan  Sevr  Antlaşmasını  tanımadığını  bildirecek  ve  İtilâf 

Devletleri’yle diplomatik ilişkilerini kesecektir,

3. Türkiye  ile  olan  sınır  anlaşmazlıklarını  Rusya’nın  arabuluculuğuna 

bırakacaktır,

4. Buna  karşı  şimdilik  Sovyetlerce  işgal  edilmiş  bulunan  Zengezur  ve 

Karabağ Ermenistan’a bırakılacaktır.  

Azerbaycan’da  Sovyet  Hükûmeti’nin  kurulmasından  sonra  Komünistler 

komşu  devletlerle  olan  sorunların  çözümü  için  Ermenilerin  toprak  talebinde 

bulunduğu bölgelerin Ermenistan’a verilmesi kararını almışlardır.284

Komünistlerin bu kararı bölgede yaşanan milli sorunların önlenmesi amacını 

taşımışsa  da  diğer  taraftan  Ermeni  Taşnaksütyun  Partisi’nin  silah  yoluyla 

gerçekleştirmek  istediği  plân  Komünistler  tarafından  kolayca  uygulanmıştır.  Bu 

Rusya’nın Kafkasya bölgesinde tampon bir Ermenistan Devleti oluşturma niyetinden 

kaynaklanmıştır.  Rusya,  Taşnak,  Komünist,  Sosyal  –  Demokrat  ayrımı  yapmadan 

Ermenileri desteklemiştir.

283   Yerosimos STEFANOS, Ekim Devrimi’nden Milli Mücadeleye Türk-Sovyet İlişkileri, İstanbul 
1979, s. 187’den naklen;  Les relations russo-turques depuis l’avenément du Kemalisme 
(Kemalizmin Ortaya Çıkışından Sonra Türk- Sovyet İlişkileri) “Revue du Monde Musulman” 
Dergisi, C. 52, Paris Aralık 1922, s. 198  
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Azerbaycan’da  Sovyet  hakimiyetinin  kurulmasını  isteyen  ve  bunun  için 

mücadele  eden  yerli  Komünistler  ise  Azerbaycan’da  Sovyet  Hükûmeti’nin 

kurulmasından kısa bir süre sonra baskılara maruz kalmış ve ülkeden sürülmüşlerdi. 

Sovyet  döneminde Azerbaycan’da Komünizm propagandası  adı  altında  gerçek bir 

sömürgecilik yapılmış ve Azerbaycan’ın milli servetleri Sovyet Rusya’ya taşınmıştır. 

Azerbaycan’ın  Sovyet  dönemi  tarihi  araştırmacılarından  Ali  Aliyev 

“Nahcivan’da  Sovyet  Hakimiyetinin  Kurulması  ve  Möhkemlendirilmesi  Uğrunda 

Mubarize”  başlıklı  eserinde  gösteriyor  ki,  “Sovyet  döneminde  Azerbaycan’ın 

Ermenistan’a birleştirilen arazileri gönüllülük prensibi esasında gerçekleştirilmiştir.  

Kafkasya’da  barışın  sağlanması,  kısa  süre  içinde  Lenin  prensipleri  esasında 

sağlanmış oldu.”285 Halbuki,  Sovyet döneminde Ermenilerin tutumu ve faaliyetleri 

Komünist perdesi arkasında devam etmiştir.

Sovyet  dönemi tarihi  araştırmalarında milli  meselelere yer verilmediğinden 

Ermenilerin milliyetçilik faaliyetleri Bolşevik kılığına uydurulmuş ve Sovyet halkının 

prensiplerinin  korunması  esas  gösterilerek  Ermeni  oyunları  siyasi  yollarla  devam 

ettirilmiştir. Sonuç itibariyle Sovyet döneminde Ermenilerin toprak talepleri belirli bir 

ölçüde  artmış  ve   Sovyet  Rusya’nın  desteğiyle  Azerbaycan’ın  Gazah  ilinin  bazı 

bölgeleri,  Zengezur  ili  ve Gökçe kazasının tamamı,  Şerur-Dereleyez kazasının bir 

hissesi,  Dereleyez bölgesinin tamamı Ermenistan’a ilhak edilmiştir. Sovyetlerin bu 

Ermeni isteklerini gerçekleştirmede gösterdiği gayret Ermeni şovenistlerin isteklerini 

daha da artırmıştır. Onlar 1923 yılına kadar Azerbaycan’dan kopardıkları topraklar 

yetmiyormuş gibi Dağlık Karabağ’ın da Ermenistan’a verilmesini talep etmişlerdi. 

Ermeniler  bu  isteklerine  ulaşamayınca,  7  Haziran  1923’de  “Dağlık  Karabağ” 

bölgesine özerk vilayet statüsü verilmesiyle yetinmiş ve SSCB döneminde bölgeye 

Ermeni nüfusu yerleştirmekle meseleyi bir sonraki döneme bırakmışlardır.286 Ruslar 

ve Ermeniler bu tarihten itibaren sözkonusu bölgenin adını, "Dağlık Karabağ" veya 

285  Ali ALİYEV, Nahcivan’da Sovyet Hakimiyyetinin Kurulması ve Möhkemlendirilmesi Uğrunda 
Mübarize, 

Bakü 1960, s. 62 
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"Yukarı  Karabağ"  şeklinde  ifade  etmekteydiler.  Çünkü  Karabağ'ın  bütününde 

Azeriler, Dağlık Karabağ'da ise Ermeniler çoğunluktaydılar.

Nitekim  Ermeniler  Sovyet  döneminde  birkaç  defa  bu  isteklerini  gündeme 

getirmiş,  amaçlarına ulaşamayınca  1988 yılından başlayarak bölgeyi  ele  geçirmek 

için savaş başlatmışlardır. 

Görüldüğü gibi, 1988 yılından başlayan  “Dağlık Karabağ” savaşı tesadüfen 

meydana  çıkmış  acı  olaylar  olmayıp,  eskiden  süregelen  ve  kurnazca  hazırlanmış 

Ermeni-Rus  plânlarının  sonucudur.  Sovyetler  döneminde  Azerbaycan’ın  yerli 

Komünistleri  milli hislerden ve vatan mefhumundan yoksun olduklarından Ermeni 

Komünistleri’nin  bu  kurnaz  plânlarını  onaylamış  ve  Azerbaycan  topraklarını 

Ermenilere hediye etmişlerdir.

                                                                                                                                                                   



2.1.1. Sovyet Azerbaycanı’nın Oluşumu ve Sovyet Azerbaycanı’ndan Gökçe, 

Zengezur Vilayeti, Şerur-Dereleyez Mahalı ve Mehri İlçesinin 

Sovyet    Ermenistanı’na İlhakı

28 Mayıs 1918- 27 Nisan 1920 tarihleri arasında mevcut olmuş Azerbaycan 

Halk Cumhuriyeti arazisi 114 km2 idi. 1991’de 71 yıl sonra yeniden bağımsızlığına 

kavuşan Azerbaycan’ın arazisi ise Dağlık Karabağ’la birlikte 86.600 km2 olmuştur. 

Soyet döneminde Azerbaycan’ın 28.000 km2’lik bir bölümü Sovyet Ermenistanı’na 

hediye edilmiştir. 

XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başlarında Çarlık Rusya’nın Azerbaycan’da 

uyguladığı sömürgecilik politikası 1920 yılında Azerbaycan’da Sovyet Hükûmet’inin 

kurulmasından  sonra  da  devam ettirilmiştir.  Rus  yanlısı  bir  hükûmet  kurulmasını 

fırsat bilerek Azerbaycan’a ilişkin toprak iddialarını yeniden gündeme getirmişlerdir. 

Taşnaksütyun  Partisi’nin  iktidarda  olduğu  Ermenistan  Cumhuriyeti  tarihi  Türk 

toprakları  olan  Revan,  Gökçe,  Zengezur,  Basar-Geçar  ve  Dereleyez’i  Türklerden 

temizleme  ve  Ermenileştirme  politikasını  yürütmeğe  başlamıştır.   9  Kasım  1920 

tarihinde  Bakü’de  Azerbaycan  Komünist  Partisi,  Rusya  Komünist  Partisi  Kafkas 

Bürosu,  Azerbaycan  İnkılâp  Komitesi  ve  Bakü  Sovyeti’nin  birlikte  düzenlediği 

konferansta  Stalin  “Zengezur  Meselesi”  ile  ilgili  şunları  söylemekteydi.  “Eğer 

Zengezur ve Nahcivan’ın kime ait olmasını bilmek istiyorsanız, şunu söyleyebiliriz ki,  

biz bu bölgeleri şimdiki Ermenistan Hükûmeti’ne veremeyiz, ancak Ermenistan’da  

Sovyet Hükûmeti kurulursa bunun gerçekleştirilmesi mümkün olabilir.”287 30 Kasım 

1920’de  Azerbaycan Komünist  Partisi  Merkez  Komisyonu  toplantısında  gündeme 

getirilen üçüncü meselede “Ermenistan İnkilâp Komitesi’nin Ermenistan’da Sovyet 

Hükûmeti’nin kurulmasıyla ilgili” telgrafı müzakere edilmiş ve toplantı sonrasında 

alınmış olan kararın G maddesinde “İki ülke arasındaki ihtilafları ortadan kaldırmak 

amacıyla  Azerbaycan’ın  Zengezur  ve  Nahcivan  arazileri  Ermenistan’a  

veriliyor”deniyordu.  Kararın  D  maddesinde “Karabağın  dağlık  kısmına  kendi  

mukadderâtını  tayin  etme  hakkı  (self  determinasion)  tanındığı”,  E  maddesinde 

287 ASPİHDA, 609 – 1 – 94, v. 41 - 59 

                                                                                                                                                                   



“Azerbaycan  ve  Ermenistan  Sovyet  Cumhuriyetleri  arasında  ekonomik,  askeri  ve  

sosyal alanlarda işbirliği antlaşmalarının yapılması kararlaştırılmıştır” denirken J 

ve I maddelerinde ise,  “Yukarıda alınan kararların gerçekleştirilmesi için sorumlu 

kurum olan Halk Komiserleri Konseyi’nin Bakü Sovyeti Kongresi’ne rapor vermesi  

öngörülüyor” 288 ifadesi yer almıştır. 

Nahcivan halkının  bu karara  karşı  kati  şekilde  itiraz  etmesi  ve Behbut  Bey 

Şahtahtınski’nin Nahcivan’ın Azerbaycan terkibinde kalmasına yönelik faaliyetleri bu 

kararın değiştirilmesine sebep olmuştur. 

N. Nerimanov Azerbaycan Halk Komiserleri Konseyi Başkanı olarak Sovyet 

Rusya’dan alınmış olan kararları yerine getirmekle yükümlüydü. Lakin Ermenistan’ın 

milliyetçi  tavrının  değişmediğini  görünce  O  da  Nahcivan  ve  Dağlık  Karabağ’ın 

Sovyet Ermenistan’ına verilmesine karşı çıkmış ve bu kararların değiştirilmesi için 

çaba göstermiştir. 

Zengezur bölgesinin Ermenistan’a verilmesinde Rusya’nın baskısı önemli rol 

oynasa da Azerbaycan yönetimindeki Rus ve Ermeni asıllı kişilerin anti-Azerbaycan 

faaliyetleri ile Azerbaycan toprakları hisse hisse koparılarak Ermenistan’a verilmiştir. 

Ermenistan’da Sovyet Hükûmeti’nin kurulmasından sonra 4 Haziran 1921’de 

Rusya Komünist Partisi Kafkas Bürosu Kongresi’nde Dağlık Karabağ’ın iki kısma 

bölünmesi  teklifi  gündeme  getirilmiş,  meselenin  müzakeresine  Rusya  Komünist 

Partisi  Merkezi  Komisyonu  üyesi  Stalin,  Rusya  Komünist  Partisi  Kafkas  Bürosu 

üyeleri  Ordcenikidze,  Makaradze,  Myasnikov,  Nerimanov,  Kirov,  Nazaretyan, 

Orahenaşvili  ve Figather, Rusya Komünist Partisi Kafkas Bürosu katibi Breytman, 

Gürcistan  Komünist  Partisi  Merkezi  Komisyonu  üyeleri  Sinsadze,  Mdivani  ve 

Svanidze katılmışlardır.289              

Bu Kongrede Kirov-Myasnikov taraftarlarının önerisiyle Dağlık Karabağ’ın 

Ermenistan’a  verilmesi  kararı  alınmıştır.  Lakin  5  Haziran  1921’de  Behbud 

Şahtahtınski  ve  Neriman  Nerimanov’un  ciddi  şekilde  itirazları  sonucunda  bu 

meseleye  yeniden  bakılmış  ve  Dağlık  Karabağ’ın  ekonomik  sebepler  nedeniyle 

288 ADA, f, 28, s.1, iş 228
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Azerbaycan’ın  terkibinde  kalması  kararlaştırılmıştır.  Kongrede  Dağlık  Karabağ’da 

Şuşa şehri merkez olmakla özerk vilayet oluşturulması öngörülmüş ve bu talep Rusya 

Komünist  Partisi  Kafkasya  Bürosu  tarafından  27  Haziran  1923  tarihinde  yeniden 

kongreye  sunulmuştur.  7  Temmuz  1923’de  Azerbaycan  Komünist  Partisi  Merkez 

Komisyonu  kararıyla  Dağlık  Karabağ  Özerk  Vilayeti  kurulmuştu  ki,  burada  da 

Ermenilere yeni hakların verilmesi kararlaştırılmıştır. Böyle bir kararın alınmasında 

Rusya  Komünist  Partisi  üyelerinden  Ordzenikidze,  Mikoyan,  Kirov,  Myasnikov, 

Mirzoyan, Sarkis ve diğerleri büyük çaba göstermişlerdir.290

İster ekonomik, ister siyasi, isterse de milli bir gereksinim olmadan böyle bir 

kararın  alınması,  Nerimanov’un  24  Aralık  1923  tarihinde  Stalin’e  gönderdiği 

mektupta “Dağlık Karabağ Mirzoyan’ın baskısı sonucu Özerk Vilayet ilân edilmiştir.  

Benim  kanaatimce  buna  hiçbir  gerek  yoktu.  Mirzoyan  Ermeni  Taşnak  

öğretmenlerinin yardımıyla buna ortam hazırladı ve meseleyi Parti Komisyonu’na 

devretti.  Bundan  hiç  tereddüdüm  yok  ki,  Rusya  Komünist  Partisi  Merkez  

Komisyonu’nda  Orcenikidze  ve  Stalin  biz  Türklere  inanmıyor  ve  Azerbaycan’ın  

kaderini artık Ermeni Taşnakları’na bırakıyorlar” 291 itirazına sebep olmuştur.   

Azerbaycan’ın  Zengezur,  Şerur-Dereleyez  mahalı  ve  Ermenistan’a  sınır 

bölgelerden binlerce kilometre arazilerin Ermenistan’a verilmesi yetmiyormuş gibi, 

Rusya Komünist Partisi Kafkasya Bürosu, Azerbaycan Komünistleri’ni milliyetçilikle 

suçluyor  ve  Komünist  Parti  prensiplerine  uymadıkları  yönünde  eleştiriler 

yapıyorlardı.

Nerimanov’un  konuyla  ilgili  Moskova’ya  gönderdiği  telgrafta  “Eğer 

Azerbaycan Müslüman Komünistler milliyetçi ruhunu taşısaydı inanın ki, Zengezur  

Ermenistan’a verilmezdi. Gürcistan’a binlerce ton bedava yakıt gönderilmezdi”  292

açıklamasını yapmıştır.   

Zengezur  bölgesinin  Ermenistan’a  verilmesinden  sonra  bölgeye  yerleşen 

Ermeniler 25 Aralık’ta bir araya gelerek Sünik Hükûmeti’ni kurdular. Zengezur ve 

Karabağ  bölgesinin  tamamını  ele  geçirmeğe  çalışan  bu  sözde  hükûmet,  Aşağı 

290 ADA, f, 28, s. 1, iş 230, v. 58
291 ADA, f, 28, s. 6, iş 26, v. 14
292 ASPİHDA, 690 – 1 – 53, v 7-8

                                                                                                                                                                   



Zengezur  ve  Dağlık  Karabağ  bölgesindeki  Ermenileri  kışkırtarak  Türklere  karşı 

birleşmeye  çağırıyordu.  Görüldüğü  gibi  legal  olmayan  Ermeni  Hükûmeti’nin  bile 

amacı Azerbaycan topraklarında Ermeni Devleti kurmaktır.293

Azerbaycan Komünist Partisi Başkatibi S.M. Kirov, 1924 yılında partinin VI. 

Kurultayı’nda  Dağlık  Karabağ’ın  özerkliğini  şöyle  belirtiyordu:  “...bu  meseleyi  

sonunda  hallettik.   Geleceğe  yönelik  çok  iyi  bir  iş  görmüş  olduk.”294 Halbuki, 

Karabağ meselesi  Ermenilerin  yarattığı  esassız  ve  suni  bir  meseleydi.  Bu mesele 

Ermeni toplumunun lehine sayılabilecek bir şekilde, onların istekleri doğrultusunda 

halledilmiştir. Burada bir mukayeseye gerek var ki, Ermenistan’da iki yüz bini aşkın 

Azeri yaşıyordu. Bunların sayısı Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilerden çok daha 

fazlaydı.  Onlara  da  özerklik  vermek  gerekmez  miydi?  Ama  bundan  hiç  kimse 

bahsetmiyordu.

Azerbaycan’da  Sovyet  Hükûmeti’nin  kurulmasından  sonra  Rus 

Komünistler’in  desteği  ile  Ermeniler  Azerbaycan’ın  topraklarını  plânlı  bir  şekilde 

Ermenistan’a ilhak etmişlerdi. Rusların bu işte Ermenilere yardım etmesinin amacı 

bölgede  Rusya’nın  güdümünde  bir  devlet  kurmak  ve  buradan  da  Türkiye’yi 

gözetmekti. Bugün de bu politika devam ettirilmektedir.   

Dağlık  Karabağ’da  özerkliğin  ilân  edilmesinden  sonra  aşağı  ve  yukarı 

Karabağ’ın temsilcileri bir komisyon oluşturmuş ve sınırları belirleme çalışmalarına 

başlamışlardır.  Bu Komisyona  Ali  Haydar  Karayev başkanlık  etmiştir.  Komisyon 

toplantısında, Ermenilerin batıdan Laçin ve Kelbecer’den açacakları koridorla yukarı 

Karabağı Ermenistan’a verilen Zengezur’la birleştirmek istiyorlardı. Fakat, komisyon 

bunu kabul etmemiş, kuzeyde Şamhor, Hanlar, Taşkesen ve Gülistan bölgeleri yukarı 

Karabağ sınırları dışında tutulmuştur.295 

1  Ağustos  1923’te  yukarı  Karabağ’ın  başşehri  değiştirilerek  Şuşa’dan 

Hankendi’ye  devredilmiş,  Hankendi  şehrinin  adı  ise  Ermeni  Komünisti  Stephan 

Şaumyan’ın  adına  ithaf  edilerek  Stephanakert  olarak  adlandırılmıştır.  Yeni 

oluşturulmuş  arazi  inzibati  esaslara  göre  Karabağ  Özerk  Vilayeti  5  bölgeye 

293 ADA, f, 27, s. 4,  iş 20, v 22 
294 İgrar ALİYEV, Dağlık Karabağ.,  Bakü, 1989,  s. 98
295 ADA, f, 32, s. 3, iş 42, v. 7

                                                                                                                                                                   



ayrılmıştır. Kuzey’de Caber, merkezde Haçen, Doğu’da Varanda, Güney’de Dizak, 

Batı’da  Askeran  bölgesi  oluşturulmuş,  Türkçe  isimlerini  taşıyan  yer  adları 

Ermeniceye çevirtilerek Mardakert, Martuni ve Hadrud adlandırılmıştır.296 

Ermeniler başından beri Karabağ’ın Ermenistan’a katılmasını istemişler ve bu 

hedefe varmak için meşru ve gayri meşru her yola başvurmaktan çekinmemişlerdi. 

Zaman  zaman  yapılan  antlaşmalara  uymamış  ve  her  fırsatta  bu  niyetlerini 

gerçekleştirmeye çalışmışlardır. 1920 yıllında kurulan “Karabağ Ermenistan’a” adlı 

gizli  örgüte  daha sonraları  Ermenistan Komünist  Partisi’nden üst  düzey kişiler  de 

katılmıştır.297 

7  Temmuz  1923  tarihinde  Dağlık  Karabağ  bölgesi  özerk  vilayet  statüsü 

kazanmış  ve  Kasım  1924’de  Dağlık  Karabağ  Parlamento’su  kararına  esasen 

Azerbaycan  Sovyet  Sosyalist  Cumhuriyeti’nin  arazisi  olduğu  ilân  edilmiştir.  Bu 

dönemde Azerilerle Ermeniler arasında ilişkiler birkaç sene olaysız geçse de sonraları 

Ermeniler  tekrar  propagandalarına  devam  etmişlerdir.  Başından  beri  bu 

propagandaların  esasını  Karabağ’ın Ermenistan’la  birleştirilmesi  teşkil  etmekteydi. 

1927 yılında Karabağ’dan İran’a kaçan 7 Ermeni’den biri Paris’te yayınlanan Ermeni 

gazetesine  Karabağ’da  Türklerin  ve  Bolşeviklerin  Ermenilere  zulüm  yaptığını  ve 

bölgedeki Ermenilerin çok zor şartlar altında yaşadıklarını yazmıştır. Bundan amaç, 

Karabağ’ı  dünya  kamuoyunun  gündeminde  tutmaktı.298 Halbuki  1927  senesinde 

Dağlık  Karabağ  bölgesinde  Komünist  Bolşeviklerin  %80’i  Ermeni  ve  Ruslardan 

ibaretti, Türkler 1919 yılından sonra yapılan baskılarla bölgeyi tamamen terk etmek 

zorunda kalmışlardır.

9  Şubat  1924  tarihinde  Azerbaycan  Sovyet  Cumhuriyeti  Merkezi  İcra 

Komisyonu’nun   kararı  ile  Azerbaycan  Sovyet  Sosyalist  Cumhuriyeti  terkibinde 

Nahcivan  Özerk  Sovyet  Sosyalist  Cumhuriyeti  kurulmuştur.  Zengezur  bölgesinin 

Ermenistan’a verilmesinden sonra  sadece bu bölgeyle yetinmeyen Ermeniler  daha 

sonradan  Azerbaycan’ın  diğer  topraklarını  da  Rusya’nın  desteğiyle  ele  geçirmeği 

başarmışlardır.

296 Aziz ALEKBERLİ, a.g.e, s. 44 
297 Junior C. WALKER, “Armenia and Karabagh.” London 1991, s. 117
298 Junior C. WALKER, a.g.e, s. 117

                                                                                                                                                                   



Kafkasya Merkezi İcra  Komisyonu Riyaset Heyeti’nin 1 Ocak 1927 tarihli 

toplantısında Azerbaycan’ın Mehri-Cebrayıl kazasından 24 köyün, 20 Haziran 1927 

tarihli  ikinci  toplantısında  ise  Zengezur  etrafındaki  Kubatlı  bölgesinden  1.065 

desyatin* arazinin Ermenistan’a verilmesi kararlaştırılmıştır.299

18 Şubat 1929 tarihli M. Shakayan’ın başkanlığında yapılan Güney Kafkasya 

Merkezi İcra Komisyonu toplantısında Azerbaycan’ın Mehri bölgesinin tamamının ve 

Zengilan  iline  bağlı  Nüvedi,  Ernezir  ve  Tuğut  köylerinin  Ermenistan’a  verilmesi 

kararlaştırılmış  ve  Nahcivan’la  ilgili  meseleler  müzakere  edilmiştir.  Bu toplantıya 

Azerbaycan  Komünistleri’nden  D.  Bünyadzade,  M.  Bağırov  ve  S.  Yakubov 

katılmıştır.  Ermeni  Komünistlerin  bu  tür  faaliyetleri  karşısında  Azerbaycan 

Komünistlerinin itirazları Rusya tarafından olumsuz karşılanmıştır.300     

18  Şubat  1929  tarihinde  Güney  Kafkasya  Sovyetleri  Merkezi  İcra 

Komisyonu’nun   kararı  ile  bölgenin  657  km2 sahası  Şerur  kazasının  Kurtkulak, 

Xaçik,  Horadiz,  Nahcivan Kazası Şahbuz nahiyesinin Ağbine,  Ağag, Almalı  Dağ, 

İtgıran, Sultanbey köyleri, Ordubad   kazasının Karçivan, Mehri, Buğaker mıntıkaları, 

aynı zamanda Kilit köyünün bir kısmı Ermenistan’a ilhak edilmiştir.301

1929-1931 yıllarında Zengilan iline bağlı  Eldere,  Lehvaz,  Astazur,  Nüvedi 

köyleri,  5 Mart 1938 tarihinde Şerur ilinin Sederek ve Kerki köylerinin bir  kısmı 

Ermenistan’la birleştirilmiştir.302 Bu arazide Mehri ilçesinin kurulması ile Nahcivan 

bölgesinin Azerbaycan’ın diğer topraklarından  kara sınırı kesilmiştir. 

Ermenistan-Rusya  işbirliği  sonucunda  Ermeniler  bu  araziyi  tamamen 

Ermenistan’a  birleştirmekle  Türkiye’nin  de  Azerbaycan’la  kara  sınırını  kesmiş 

oldular.  Bu koridorun korunması durumunda Türkiye’nin Kafkasya üzerinden Orta 

Asya’ya ulaşımı sağlanacak ve Rusya çevresini kaplamış Türk çemberi oluşacaktı. 

Ruslar Sovyetler Birliği döneminde Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Türkleri ile 

olan  coğrafi  ve  manevi  bağlarını  koparmaya  çalışmış  ve  bu  politikanın 

uygulanmasında Ermenistan faktöründen de yararlanmıştır.  Ruslar,  coğrafi  yönden 

299*   Desyatin bir hektarın onda biridir.
 ADA, f, 379, s. 1, iş 2176, v 1-3
300 ASPİHDA, 1 – 55 – 68, v 19
301 ADA, f, 379,  s. 1, iş 7429
302 ADA, f, 379,  s. 1, iş 7345

                                                                                                                                                                   



bunu  uygulasalar  da  manevi  bağlar  doğrultusunda  bu  bağlantıyı  kesememişlerdir. 

Nitekim, Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ekim 1933 yılı “10. yıl” nutkunda söylediği; 

“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın  

ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, Avusturya Macaristan 

gibi parçalanabilir,  ufalanabilir.  Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir.  İşte o zaman  

Türkiye ne yapacağını  bilmelidir.  Bizim bu dostluğun idaresinde  dili  bir,  özü bir  

kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o  

günü  susup  beklemek  değildir.  Hazırlanmak  lazımdır.  Milletler  buna  nasıl  

hazırlanır?

Manevi  köprülerini  sağlam atarak.  Dil  bir  köprüdür.  İnanç  bir  köprüdür.  

Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların 

(Dış  Türklerin) bize  yaklaşmasını  bekleyemeyiz.  Bizim  onlara  yaklaşmamız  

gereklidir”303 bu  manevi  bağların  devam ettiğini  göstermiştir.  Nitekim,  Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilân eden Türk Cumhuriyetleri’ni ilk 

olarak tanıyan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.     

1936  yılında  kabul  edilen  yeni  Sovyet  Anayasası’na  dayanarak  Kafkasya 

Sovyet  Sosyalist  Federasyonu  feshedilmiş,  Güney  Kafkasya’da  sınırlar 

değiştirilmeden  birer  Sovyet  Sosyalist  Cumhuriyeti   kurulmuştur.  Bu  anayasanın 

hazırlanması  döneminde  Ermenistan  Komünist  Partisi  Başkatibi  Agasi  Hancıyan, 

Dağlık Karabağ meselesini tekrar gündeme getirmek istemiş, ancak Stalin buna izin 

vermemiştir.304 

1936  yılında   Ermenistan  Komünist  Partisi  Başkatibi  görevine  getirilen 

Artunyan  da  1945  yılında  Moskova’daki  Rusya  Komünist  Partisi  Merkez 

Komitesi’ne “Karabağ’ın Ermenistan’la birleştirilmesi ile ilgili” mektup göndermiş 

ve “Dağlık  Karabağ’ın  Ermenistan’la  birleştirilmesinin  bölgenin  gelişmesine  çok  

büyük katkı sağlayacağı” 305 teklifini önermişlerdir. Ancak Rusya Komünist Partisi 

303     Ali GÜLER, “Atatürk’ün Dünyadaki Etki ve Yankıları”, Mehmetçik Dergisi, Ankara 
Eylül/Ekim/Kasım/Aralık 1986, s.16 

304   ADA, f, 1009, s. 1, iş 6, v 18; iş 14, v 22-24
305   BCA, Yer; 930.01 – 1 –7-1

                                                                                                                                                                   



Merkezi  Komisyonu  ve  Rusya  Sovyetler  Kurultayı  Artunyan’ın  bu  teklifini 

reddetmiştir.

Ermeniler  Stalin  döneminde  amaçlarına  yönelik  ilerleyiş  elde 

edemeyeceklerini  anlayınca  bir  sonraki   dönemi  beklediler  ve  Ermenistan’ın 

Sovyetleşmesinin 40’ncı yıldönümü vesilesi ile 1960 yılında Karabağ’la ilgili olarak 

Ermenistan’a  yapılan  sözde  “haksızlığın  bertaraf  edilmesini”  tekrar  gündeme 

getirdiler. Yine bir sonuç çıkmayınca bu defa 19 Mayıs 1963 yılında Karabağ bölgesi 

ve Ermenistan’dan 2500 Ermeni’nin imzaladığı bir dilekçeyi Rusya Komünist Partrisi 

Başkatibi Krusçev’e gönderdiler. Bu dilekçede Dağlık Karabağ’ın ya Ermenistan’a ya 

da  Rusya’ya  bağlanması  teklif  ediliyordu.  Bu düzmece dilekçede  “Azerbaycan’ın 

Ermeni  toplumunu  mahvetmek  ve  onu  göçe  zorlamak  politikası uyguladığı” 306 

gösterilmekteydi.  Bu  dilekçeyi  incelendiğimizde  Ermenilerin  ileri  sürdükleri 

taleplerin doğru olmadığını açıkça görüyoruz. 

Dağlık  Karabağ  bölgesindeki  ahalinin  sosyal  ve  ekonomik  durumu 

Azerbaycan’ın  diğer  bölgeleri  ile  mukayesede  daha  gelişmiş  düzeyde  olmuştur. 

Azerbaycan yöneticileri  Ermenilerin  bunu bahane  edeceklerini  bilerek bu  bölgeye 

daha çok dikkat ve özen göstermişlerdir.  

Bu dilekçeden sonra Ermenilerin Rus yöneticilerden aldıkları destek (Rusların 

asıl amacı Ermenileri Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı kullanmaktı)  her geçen gün 

artmaya  başlamıştır.  1965  yılında  sözde  “Ermeni  katliâmı”nın  50.  yıldönümünde 

Ermenistan’da  yapılan  mitinglerde  Ermeniler  hem  Azerbaycan’dan  hem  de 

Türkiye’den toprak talep ediyor ve “kaybedilmiş topraklarımız” diye bağırıyorlardı. 

Rusya  bunları  “anti-Türk”  politikası  sebebiyle  göremezlikten  geliyor  ve  sözde 

soykırım için anıt dikmelerine izin veriyordu.307 

1965 Haziran’ında  Moskova’daki  Hükûmet  ve  Komünist  Parti  Ermenilerin 

ikinci  bir  dilekçe gönderdiğini  açıklamıştır.  Bu dilekçeyi  Karabağ bölgesinden 13 

Ermeni  Komünisti  imzalamıştır.  Onların  arasında  Ermeni  tarihçi  yazar  Bagrad 

Ulubadyan (1949 yılından Karabağ Yazarlar  Birliği’nin Başkanıydı)  da  vardı.  Bu 

306   ADA, f, 1241, s. 3, iş 42, v. 14
307 Junior C. WALKER, a.g.e, s. 119-120

                                                                                                                                                                   



dilekçede  istek  yine  Karabağ’ı  Sovyet  Ermenistanı’yla  birleştirmekti.  “13’lerin 

Dilekçesi”308 diye anılan bu dilekçede imzası olanlardan biri de Arkadi Manuçarov 

adlı genç bir millet vekiliydi. Manuçarov o kadar militan ruhlu idi ki,  bu olaydan 

hemen sonra taşkınlıkları yüzünden Ermenistan’dan bile sürülmüştür.

Dağlık  Karabağ’a  özerk  vilayet  statüsü  verilmesinin  ardından  Nahcivan 

bölgesini  de  Azerbaycan’dan  tamamen  ayrı  tutmak  kampanyası  başlatılmıştır. 

Merkeziyetçi inzibati sisteme dayanarak  uygulanan bu politikaya karşı Azerbaycan 

Sovyet Hükûmeti tepkisiz kalınca Ermeniler bu isteklerini de gerçekleştirdiler.

9 Eylül  1930  tarihinde Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti’nde il  ve ilçelerin 

arazi bölgüleri yapıldığı zaman Azerilerin yaşadığı ilçe ve köyleri Ermenilerin daha 

çok yerleşmiş olduğu il merkezlerine bağladılar.309 Bu bir anlamda Çarlık Rusya’dan 

kalma  “parçala  ve  hükmet” politikasının  Ermenistan’da  Azerbaycan  Türkleri’ne 

karşı uygulanması demekti. 

3  Ocak  1935’de  Ermenistan  Sovyet  Cumhuriyeti  Merkez  Komisyonu’nun 

kararına esasen Azerilerin yaşadığı il, ilçe ve köylerin Türkçe isimleri değiştirilerek 

Ermenice’ye  çevrildi.  Bu  faaliyetler  1991  Ağustos  ayına  kadar  devam  etmiş  ve 

sonuncu Türk ismi taşıyan Mehri ilçesi Nüvedi köyünün isminin değiştirilmesi ile 

Ermenistan’da Azerilerin Türkçe toponimlerinin tümü değiştirilmiş oldu.310 Bu süre 

içinde 1948-1953’de Ermenistan’da yaşayan Azeriler deportasyona (sürgüne) maruz 

kalmıştır.

Ermenilerin Sovyetler Birliği dönemindeki faaliyetleri, “Büyük Ermenistan” 

ideolojisinin  bir  parçası  olduğundan  Azerbaycan  toprakları,  Sovyet  Rusya’nın 

yardımlarıyla Ermenistan’a katılmıştır.

Azerbaycan’da  Sovyet  Hükûmeti  kurulduğu  dönemlerde  Komünistlerin 

“Bütün Ülkelerin Proletaryaları Birleşin!” sloganı Ermeni milliyetçilerinin Bolşevik 

kılığında birleşmesine imkân sağlamış ve “Büyük Ermenistan” için faaliyete başlama 

fırsatı  sunmuştur.  Azerbaycan  için  ise  Sovyet  ideolojisi  milli-manevi  değerlerin 

308 ASPİHDA, 760 – 2 – 18, v. 1 - 4 
309 Aziz ALEKBERLİ, a.g.e, s. 12  
310 İngilap İSMAYILOV, “Azerbaycanlıların Ermenistan’dan Deportasiyası” Müsavat 

Gazetesi,Bakü,12 Mayıs 1999

                                                                                                                                                                   



kaybedilmesi  ve  “Komünistler” tarafından  Azerbaycan  topraklarının  bir  kısmının 

Ermenistan’a ilhakı ile sonuçlanmıştır.

     

                                                                                                                                                                   



2.1.2. Sovyetler Birliği’nde Sovyet Ermenistanı’nın Oluşumu 

26  Mayıs  1918’de  Mâveray-ı  Kafkas  Federasyonu’nun  feshedilmesinden 

sonra  Kafkasya’da  yeni  oluşan  devletlerden  biri  de  Ermenistan  Cumhuriyeti 

olmuştur.  Ermenistan  Cumhuriyeti’nin  ilân  edilmesinin  ardından  Taşnaksütyun 

Partisi yönetiminde Geçici Hükûmet kurulmuştur.

26  Mayıs  1918  tarihinde  bağımsızlığın  ilânıyla  Ermenistan  Hükûmeti 

Ermenistan  sınırlarını kabul etmeyerek komşu ülkelere ve Milli Mücadele dönemini 

yaşayan Türkiye’ye karşı toprak iddiasında bulunmuştur. Bu iddialar sonucu Ermeni 

çeteleri  Türkiye  sınırlarına  saldırıya  başlamış  Kars,  Van,  Sarıkamış  ve  Gümrü’de 

yaşayan Ermenilerin de desteğini alarak bölgeyi ele geçirmeğe çalışmışlardı.

Burada belirtmemiz gereken husus, eğer Ermeniler 1918 sınırlarıyla yetinmiş 

olsaydılar  büyük bir olasılıkla Türkiye’yle savaş olmayacak ve daha sonraki Kızıl 

Ordu işgaline karşı  daha güçlü bir  direniş gösterebileceklerdi.  Ancak, Ermenilerin 

Doğu Anadolu’yu Ermenistan’a birleştirme niyetini açıkça belirten Taşnak Hükûmeti, 

Türkiye’nin  savaş  döneminde  olduğunu  fırsat  bilerek  Doğu  Anadolu  bölgesine 

önemli askeri saldırılara girişmişlerdi. Yunan tehlikesine rağmen, Türk ordusu onlara 

karşı  harekete geçme mecburiyetindeydi.  Ermeniler  1920 Mayıs ayında Türk sınır 

köylerine saldırılarını devam ettirmiştir. 

15 Haziran 1920’de Kazım Karabekir Paşa Doğu Cephesi Komutanlığı’na 

atanmıştır. Ermenileri püskürtmek amacıyla T.B.M.M’ne harekâtın onaylanması için 

teklif  sunulmuş  ve  Yunan  tehlikesinin  daha  çok  önem  taşımasıyla  ilgili  olarak 

T.B.M.M.  Ermeni  saldırılarının  önlenmesi  için  Ermenistan  Hükûmeti’ne  nota 

vermekle  yetinmiştir.  Kazım  Karabekir  Paşa’nın  taarruz  plânı  geçici  olarak 

ertelenmiştir.311 Bu ertelemenin ne kadar yerinde olduğu kısa bir süre sonra görülmüş, 

22 Haziran 1920’de Yunanların saldırıları artmağa başlamıştır. Eğer savaş sırasında 

Türk ordularının bir bölümü doğu cephesine gönderilmiş olsaydı, Yunan tehlikesini 

önlemek mümkün olmayabilecekti.312 

311 Türk İstiklal Harbi, Doğu Cephesi 1918 – 1921, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1965, 
C. III, s. 94 

312 Nejat GÖYÜNÇ, a.g.e, s. 8

                                                                                                                                                                   



Aynı  yılın  sonlarında  Yunan  tehlikesi  savuşturulduktan  sonra  Kazım 

Karabekir  Paşa  komutasında  Türk  ordusu  Ermenilere  karşı  harekete  geçmiş,  30 

Ekim’de Kars Türk ordusu tarafından kurtarılmıştır. Türkler Gümrü’yü de kuşatarak 

iyi  bir  stratejik noktayı  ele  geçirmiş oldular.  Geri  çekilirken Ermeni kuvvetlerinin 

bıraktıkları silahlar Batı cephesine gönderilmiştir.313 

 Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk orduları 1877 sınırını aştıktan 

sonra Ermenistan Hükûmeti’ni ateşkes istemiş ve 2 Aralık 1920’de Gümrü’de barış 

antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya esasen Ermenistan Devleti sınırları  10.000 

km² olarak tespit edilmiştir. Fakat bu barış antlaşması Ermenistan’da  kısa bir süre 

sonra  hakimiyeti  ele  alan  Bolşevikler  tarafından  kabul  edilmemiş,  fakat  16  Mart 

1921’de  imzalanan  Moskova  Antlaşmasıyla  Ermeniler  Türk  topraklarına  karşı 

iddialardan vazgeçtiklerini bildirmişlerdir.314

Ermenistan Cumhuriyeti bağımsızlığının ilânından sonra sadece Türkiye’ye 

değil  Azerbaycan’a  da  karşı  arazi  iddialarında  bulunarak  askeri  saldırılara 

başlamışlardı.

Bu  yeni  Ermeni  terörü  ile  savaşın  bütün  vahşeti  Ermeniler  tarafından 

uygulanmıştır. Zengezur, Karabağ, Dereleyez ve bu arazilere  komşu olan topraklarda 

yaşayan Ermeniler bölgeyi Ermenistan’ın bir parçası olarak  görüyor ve yerli nüfusa 

karşı baskı uyguluyorlardı.

Osmanlı Devleti’nin 9. Ordu Komutanı Şevki Paşa, 27 Aralık 1918 tarihinde 

Başkomutanlığa gönderdiği telgrafta Yanun adlı Ermeni çete başının 1200 kişilik bir 

kuvvetle  5  Aralık  1918  tarihinden  itibaren  Nahcivan’da  Türklere  karşı  kâtliam 

yapmağa başladığını bildirmiştir. Ermenilerin Nahcivan’ın 40 km kuzey batısındaki 

Almalı  köyünde 688 ve bu köyün 12 km kuzey batısında Ağuş köyünde ise  516 

Türkün katledildiği ve öldürülenlerden 200 kişinin cesetlerinin bir yere toplanarak 

yakıldığı tespit edilmiştir.315 

313  Stanford SHAW, a.g.m,  s. 6
314 İsmail SOYSAL, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945), Ankara 1983, ss. 16-23 
315 ADA, f, 970, s. 1, iş 56, v. 2-8

                                                                                                                                                                   



1918 yılının yazında Nahcivan’ı  işgal eden Andronik bu bölgeyi  “Sovyet  

Rusya’nın  ayrılmaz  bir  parçası”  ilân  etmiş  ve  kendi  birlikleriyle  Rusya  Sovyet 

Hükûmeti’nin yönetiminde hareket ettiğini bildirmiştir.316

Andronik daha sonra Azerbaycan istikâmetinde hareket ederek Ağdam ve 

Yevlah ilçelerini işgal etmiş, Bakü Sovyeti ile ilişki kurmağa çalışmıştır. 1918 yılında 

Andronik Ermenistan’da “Halk kahramanı” olarak ün kazanmıştır.317  

Türk ordusunun Kafkasya harekâtından sonra Andronik, Ermenistan’ı terk 

ederek  yurtdışına  kaçmış,  Ermenistan’da  Sovyet  hâkimiyeti  kurulduktan sonra  ise 

kendi kılıcını Revan tarih müzesine göndermiştir. Andronik kendi silahlı birliklerini 

“640. Özel Ermeni Birliği” şeklinde adlandırmıştır.318 

1918  yılının  ilkbaharından  Zengezur  kazasında  105  Azerbaycan  köyü 

Ermeniler  tarafından dağıtılmış  ve  yakılmıştır.319 Bu  facianın  sonucu olarak  3257 

erkek, 2276 kadın ve 2196 çocuk, toplam 10.086 Azerbaycanlı katledilmiştir. 50.000 

Türk hayatta kalabilmek için Zengezur’u terk etmek zorunda kalmıştır.320

1918 yılının sonbaharında Zengezur’un bir kısmında kuvvetlenen Andronik 

burada  Gorus  şehri  merkez  olmakla  Ermeni  “Kubernatorluğu”  yaratmıştır.  Bu 

siyasetin devamında “Küçük Ermenistan” devletini kurmağa çalışmıştı ki,  onun da 

başkentinin Şuşa şehri olacağını açıklamıştır.321

Burada belirtmemiz gerekir ki, Ermeni çete başı Andronik’in 1918 yılında 

Azerbaycan  topraklarında  kurmağa  çalıştığı  “Küçük  Ermenistan” devleti  hayali, 

günümüzde Dağlık  Karabağ Ermenileri  tarafından da  devam ettirilmektedir.  1991 

yılında Dağlık Karabağ’da Robert Koçaryan’ın başkanlığında (daha sonra Ermenistan 

Cumhurbaşkanı oldu) Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin kurulduğu bildirilmiştir. 

1919 yılının yazında Ermeniler Nahcivan topraklarına karşı iddialarını daha 

da artırmış ve İngilizlerin bu işte onları himaye edeceklerini umut etmişlerdi. 19 Mart 

316  Suren AGAYAN. Vekovaya Drujba Narodov Zakafkazii. (Kafkasya Halklarının Büyük Dostluğu), 
Revan, 1972, C. 2, s. 93  

317 Suren AGAYAN, a.g.e, s. 94-95
318 Bayram GAİBOV, Daşnaki;(İz Materialov Deportamenta Poliçii) Taşnaklar; (İçişleri Bakanlığı 

Belgeleri Üzerine) Bakü, 1990, s. 38
319   ADA, f, 970,  s.1, iş-166, v- 7,  s.10, iş- 161, v-1-9; f, 894, s.10, iş- 80, v, 39-44
320  ADA, f, 970, s.1, iş-166, v- 7, s.10, iş- 810, v, 39
321  ASPİHDA, 277 – 2 – 40, v -7  

                                                                                                                                                                   



1919’da  Ermenistan  ordusunun   askeri  birliğinin  Nahcivan  sınırındaki  komutanı 

Albay  Doluhanov  Ermenistan  İçişleri  Bakanlığı’na  gönderdiği  raporda 

“Nahcivan’daki  İngiliz  birliklerinin  komutanı  Albay  Temberley’in  İngiltere  

Genelkurmaylığı  adına  Şerur  Kazası’nın  Aralık  ve  etraf  köylerinin  Ermenistan’a  

verilmesine itiraz etmediklerini” 322 bildirmiştir.  

İngiltere  Genelkurmaylığı  adına  Albay  Temberley’in  böyle  bir  açıklama 

yapmasının  sebebi,  İngiltere’nin  ve  aynı  zamanda  diğer  Hristiyan  Devletler’in 

Kafkasya’ya yerleşmek amacıyla Ermenilerden faydalanmak maksadıydı. Bu nedenle 

de İngilizler Ermenilerin tarafını tutuyorlardı.

1919  yılı  Nisan  ayından  itibaren  Nahcivan’ın  Müslüman  ahalisi  arasında 

bölgenin Ermenistan’ın idaresine verildiği hakkında haberler yayılmağa başlanmıştır. 

Ağustos  ayında İngiliz  Orduları’nın Kafkasya’yı  terk etmesiyle  Ermeniler  bölgeyi 

tamamen ele geçirmek için  terör eylemlerine devam etmişlerdir. Nahcivan ahalisi bu 

Ermeni  saldırılarına  karşı  direnip  onları  geri  çevirmiş  ve  Ermeniler  Yeni  Bayazıt 

kazasının sınırlarına doğru kaçmaya mecbur kalmışlardı.323

Böylece, Nahcivan bölgesindeki geçici Ermeni yönetimi Ermenistan’a geri 

çekilmek zorunda kalmış, Noraşen istasyonundaki ve Vedi yakınlarındaki çatışmalar 

Ermenilerin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Vedi etrafında Ermeniler çok sayıda kişi ve 

askeri malzeme kaybederek geri çekilmek zorunda kalmıştır.324            

23 Kasım 1919 tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan Hükûmet temsilcileri 

Tiflis’te  bir  anlaşma  imzalamış  ve  bu  anlaşmada  Azerbaycan  ve  Ermenistan 

Hükûmetleri  mevcut  çatışmaları  durdurmak,  sınırlar  da  dahil  olmak  üzere  bütün 

ihtilâflı  meseleleri  barış  yoluyla  halletmek  kararına  varmışlardı.  Bu  anlaşmayı 

Ermenistan  tarafından  Başbakan  Khatisyan,  Azerbaycan  Hükûmeti  adına  ise 

Yusufbeyli  imzalamıştır.325 Fakat  Ermeniler  anlaşma  sonrasında  kendi  imzalarına 

önem vermeyerek saldırılarına devam etmiştir.         

322   ADA, f, 970,  s. 7, iş 94, v. 1-28
323 ASPİHDA, 277- 2 –57, v- 5
324  İsmail MUSAYEV,  Azerbaycan’ın Nahcivan ve Zengezur Bölgelerinde Siyasi Vaziyet ve Harici  

Devletlerin Siyaseti, Bakü, 1998, s. 180-181
325 ADA, f, 970, s.1, iş 95, v 1-3

                                                                                                                                                                   



1920  yılının  başlarında  Ermenilerin  Azerbaycan  topraklarını  işgal  etme 

niyetleri artsa da Azerbaycan Hükûmeti’nin siyasi ve askeri tedbirleri Taşnaklar’ın 

plânlarının gerçekleşmesine imkân vermemiştir.326 

29 Kasım 1920’de Ermenistan’da Sovyet Hükûmeti kuruldu. 1921 Nisanında 

Kafkasya  Federasyonu’nun  oluşumu  için  ekonomik  işbirliğinin  hızlandırılması 

kararlaştırılmıştır.

Sovyet Rusya’nın Kafkasya’ya girmesi ve Ermenistan’ın Sovyetleşmesiyle 

tüm Kafkasya’nın  Rusya  tarafından  yönetilmesi  için  ikinci  adım da  atılmış  oldu. 

Ermeni tarihçilerinden S.M. Harmandaryan,  “Lenin ve Kafkasya Federasyonu’nun 

Oluşumu”  isimli  eserinde  gösteriyor  ki,  “Ermenistan’da  Sovyet  Hükûmeti’nin 

kurulmasından sonra ekonomik durum ve ahalinin sosyal yaşamında pek değişiklik  

görülmedi. Fakat Ermenistan arazi sınırları daha da genişlemiş oldu.” 327 

Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Hükûmeti’nin Türkiye Hükûmeti’ne 

Kafkasya’daki  olaylarla  ilgili  gönderdiği  telgrafta  gösteriliyordu  ki,  “Taşnak 

Ermenistan’ı bu son günlere kadar halklar arasında kardeşliğin oluşması yolunda 

bir engel idi.  Ermenistan Türkiye ile Rusya arasında bir sed iken, Ermeni işçi ve  

köylülerin kararlılığı ve çabalarıyla Rus ve Türk halklarını birbirine bağlayan bir  

zincirin halkası hâline getirilmiştir.” 328 

16  Mart  1921’de  Rusya  ve  Türkiye  arasında  imzalanan  Moskova 

Antlaşmasına  esasen  Kars,  Artvin  ve  Sürmeli’nin  Türkiye  arazisi  olduğu  kabul 

edilmiştir.  Nahcivan vilayetinin statüsü özel olarak belirlenmiş ve antlaşma ekinde 

gösterilen  sınırlar  dahilinde  özerk  bölge  olarak  Azerbaycan’ın  terkibinde  kalması 

kararlaştırılmıştır.  Bu  antlaşma   13  Ekim  1921  Kars  Antlaşması’yla  yeniden 

onaylanmıştır.329 

Ermenistan’da  Sovyet  Hükûmeti’nin  kurulmasıyla  ilgili  Azerbaycan 

Komünist Partisi Ermenistan’a tebrik mektubu göndermiştir. 30 Kasım 1920 tarihinde 
326  Sani HACIYEV, a.g.m, s. 192
327 Yerosimos STEFANOS, Ekim Devrimi’nden Milli Mücadeleye Türk-Sovyet İlişkileri,

 İstanbul 1977, s. 264
328 S.M. HARMANDARYAN, Lenin ve Kafkasya Federasyonu’nun Oluşumu, Revan 1969, 

s. 96-97
329 Rahman SAFAROV, “Batı Azerbaycan; Etno-Politik Değişiklikler ve Ermenistan’ın kurulması 

(1801-1921)” Türkler Dergisi, Ankara, 2002, s. 173

                                                                                                                                                                   



gönderilmiş  bu  tebrik  telgrafını  Azerbaycan  Komünist  Partisi  Halk  Komiserleri 

Konseyi Başkanı N. Nerimanov imzalamıştır.330     

1  Aralık  1920  tarihinde  Azerbaycan  Komünist  Partisi’nin  gönderdiği 

telgrafta  “Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti adına .... açıkça belirtiyoruz ki, bundan 

böyle  hiçbir  arazi  meselesi  asırlarca  komşu  yaşayan  iki  halkın,  Azerbaycanlı  ve  

Ermeni halkının birbirinin kanını akıtması için neden olamaz. Bu günden Zengezur  

ve Nahcivan arazileri Ermenistan’ın ayrılmaz hissesidir.”331 Nahcivan halkının bu 

karara karşı şiddetle itiraz etmesi kararın değiştirilmesine sebep olmuş, 28 Aralık’ta 

kabul  edilen  ikinci  kararnamede  Nahcivan’ın  özerk  bölge  olarak  Azerbaycan 

terkibinde kaldığı açıklanmıştır. 

26 Eylül  – 13 Ekim 1921 tarihlerinde Kars’ta düzenlenmiş olan Türkiye, 

Sovyet  Rusya,  Azerbaycan,  Gürcistan  ve  Ermenistan  Sovyet  Cumhuriyetleri’nin 

katıldığı  konferansta  20  madde  ve  sınırları  belirleyen  3  ekten  ibaret  antlaşma 

imzalanmıştır. Konferansa katılan devletler Türkiye ile sınırlarını tespit etmişlerdir. 

Antlaşmayı T.B.M.M Hükûmet’i adına K. Karabekir, V. Muhtar, M. Şevket, Sovyet 

Rusya  adına  Elivia,  Azerbaycan’dan  B.  Şahtahtınski,  Gürcistan’dan  Şvanidze, 

Hanetski, Ermenistan’dan ise Mravyan ve Makinzyan imzalamıştır.

Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti 13 Mart 1922’de Kafkasya Sovyet Federatif 

Sosyalist Cumhuriyeti terkibine katılma şartnamesini kabul etmiş ve 18 Aralık 1922 

tarihinde  Ermenistan,  Kafkasya  Federasyonu  terkibinde  Sovyet  Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’ne üye olmuştur.332  

Ermenistan’da  Sovyet  Hükûmeti’nin  kurulmasından  sonra  Ermeni 

Taşnakları Bolşevik kılığına girerek kendi emellerini Sovyet döneminde de devam 

ettirmişler. Fakat bu tarihten sonra siyasi faaliyete daha çok üstünlük vermişlerdir. 

Türk  ordularının  karşı  koyması  sonucu  Osmanlı  topraklarından  çıkmak 

zorunda kalan Andronik Uzanyan Nahcivan’a girdikten sonra 14 Haziran 1918’de 

Bakü  Sovyeti  Yürütme  Komitesi  Başkanı  Şaumyan’a  gönderdiği  telgrafta 

“Nahcivan’ın Sovyet Rusya’ya katılması” teklifini ileri sürmüş ve “komutasında olan 

330 Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s.  114
331 ADA, f, 28, s. 1, iş 230, v - 58
332 Aziz ALEKBERLİ, “Türk-Oğuz Yurdu Ermenistan” , Bakü, 1994, s. 18

                                                                                                                                                                   



ordularla  birlikte  artık  Sovyet  Rusya  için  savaşacağını”  belirtmiştir.  Şaumyan 

Andronik’e yazdığı cevapta “Onun şahsında gerçek halk kahramanının Bolşeviklerin 

tarafına  geçmesini  tüm  Komünistlerin  memnuniyetle  karşıladığını”  bildirmiştir.333 

“Eğer ben Ermeni isem, Taşnak da, Komünist de Menşevik de, Sosyal-Demokrat da 

olabilirim.”334 İlk başta Ermeni olmanın yeterli olduğunu vurgulayan Şaumyan aynı 

zamanda Taşnak Ermenileri desteklediğini de açıkça belirtmiştir. 

29  Kasım  1920’de   Ermenistan’da  Sovyet  Hükûmeti’nin  kurulmasından 

sonra Ermeni Komünistler Ermenistan’da yaşayan Azerilere karşı baskı uygulamış ve 

onları yüz yıllarca yaşadıkları topraklardan göç etmeğe zorlamışlardı. Örnek olarak 

1916’da ve 1925’de Ermenistan’da yapılmış nüfus istatistiklerine bakmak kafidir. 

1916’da Şerur-Dereleyez kazasında yaşamış Azerilerin nüfusu 58.476 kişi 

iken,  1  Aralık  1920’de  Dereleyez  bölgesinin  Sovyet  Ermenistanı’na  ilhak 

edilmesinden sonra 1926’da bu nüfus 5.941’e düşmüş, yani, 52.535 kişi göç etmek 

zorunda kalmıştır.  Gümrü ve Ağbaba bölgesinde (1922’de bu bölgeleri  Leninakan 

kazası  olarak adlandırdılar)  1916’da 24.791 Azeri  olduğu hâlde bu nüfus 1926’da 

8835’e düşmüş, 15.905 kişi  azalmış, Nor Beyazıt’ta 1916’da 50.754 Azeri olduğu 

hâlde 1926’da 14.065’e düşmüş, 36.689 kişi azalmış, Eçmiedzin bölgesinde 1916’da 

41.365 Azeri olduğu hâlde 1926’da 8.247’e düşmüş, 33.118 kişi azalmış ve Revan 

bölgesinde ise 1916’da 86867 Azeriye karşılık 1926’da nüfus 24.039 kişiye inmiş 

yani,  62.828  Azeri  göç  etmek  zorunda  kalmıştır.335   Bu  nüfus  hareketlerini  bir 

şemayla gösterelim.

Tablo 2.

Bölge adı İl adı 1916 1926 1931 1959 1970

Artaşat 8601 210 300
Revan Vedi 10524 5559 7153

Kotayk 948 204 198
Revan 6656 3382 2721

333 Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 38
334 Stepan ŞAUMYAN, a.g.e, s.141
335 Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 40

                                                                                                                                                                   



Toplam 86867 24039 26729 9355 10372

Eçmiedzin 5393 20 30
Eşterek 921 171 111

Eçmiedzin Hoktemberyan 1181 316 196
Abaran 139 57 12
Zengibasar 9850 13576
Toplam 41365 8247 7634 10414 13925

Ahta, Sevan 1859 1789 2089
Nor Bayazıt 982 24 66

Nor Bayazıt Martuni 346 43 16
Basargeçer 17036 17632 25781
Toplam 50754 14065 20493 19675 27952

Yeğegnadors 4052 3967 5192
Dereleyez Azizbeyov 5061 2550 4082

Toplam 58476 5941 9113 6517 9274

Amasya 15600 8824 9261 15002
Leninakan Gugark 9191 6273 5259 8257

Spitak 2796 4036
Toplam 24791 7816 15097 17316 27295

Gafan 5713 11146 13522
Gorus 452 801 1184

Zengezur Sisyan 4008 6212 7526
Mehri 11185 1201 2334 3351 3852
Toplam 52612 5634 12507 21510 26084

İcevan 2120 3022
Dilican Dilican 8881 475 314

Krasnoselo 9283 13352
Toplam 8181 8181 11878 16688

Kalinino 4985 7786
Tumanyan 3118 1855 2458

Lori-Pembek Stepanavan 3146 973 1482
Noyemberyan 3087 4450
Toplam 10616 10616 6314 10900 16176

Diğer iller 183 423
Ermenistan SSC 333662 84539 106768 107748 148189

* Kaynak; Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 43-44

Sovyet Ermenistanı’nda Ermeniler sadece Azerileri göç ettirmekle kalmamış, 

Azeri köylerinin isimlerini de değiştirmiş ve bazılarını ise yakın Ermeni köylerine 

                                                                                                                                                                   



katmışlar. Ermeniler bu politikayı uygulamakla Ermenistan’da Türk varlığını taşıyan 

her  şeyi  silmiş  ve  Ermenileştirmişlerdir.  XX.  yüzyıl  başlarında  Ermenistan’da 

Azeriler yaşayan köyler Ermenilerle mukayesede daha çok olduğu hâlde XX. yüzyıl 

süresince yapılan sürülmeler sonucunda bu köyler tamamen boşaltılmıştır. Aşağıda 

verdiğimiz tabloda bu açıkça görülebilmektedir.

Tablo 3.

İller

1918 1931 1986
Toplam 

Köy

Sayısı

Azeri

 Köyü

Sayısı

Toplam

Köy

Sayısı

Azeri

Köyü

Sayısı

Toplam

 Köy

Sayısı

Azeri 

Köyü

Sayısı

Revan 213  118 210  96 103  4
Eçmiedzin 218  117 251  52 245  12
Dereleyez 163  101 73  47 52  23
Nor - Bayazıt 135  62 121  52 94  33
Aleksandropol 165  15 173  12 152  10
Zengezur 222  116 191  87 128  40
Gazah  İlinden 

Alınan 84  23 84  20 60  20
Lori - Pembek 102  21 102  21 97  17
Ağbaba 37  35 37  26 26  19
Ermenistan SSC 1349  608 1242  413 957  178

1918’de Ermenistan’da 608, 1931’de 413, 1986’da 178 Azeri köyü kalmıştır. 

1918-1920 Taşnak Hükûmeti döneminde 195 köy, 1931-1986 yılları arası dönemde 

ise  235  köy azalmıştır.336 Bu bir  anlamda  aynı  politikanın  uygulanması  anlamına 

gelmektedir.  İstatistiklerde  yer  alan  azalmalar  ise  Ermenistan’da  Azeri  köylerinin 

tarih sahnesinden silinmesi demektir.  Sovyet yönetiminin desteğini alan Ermeniler 

kendi amaçlarına ulaşmak için yoğun bir faaliyette bulunmuşlardır.

336 Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, ss.42-51
* Yukarıda verilmiş olan tablolar için bakınız; Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s.42 - 50

                                                                                                                                                                   



2.1.3.  1937  SSCB  Baskısı  Döneminde  Ermeni  Komünistlerin  Azeri 

Aydınlarını Azerbaycan’dan Sürgün Etme Faaliyetleri

Azerbaycan’da  Sovyet  Hükûmet’i  kurulduktan  sonra  XI.  Kızıl  Ordu’nun 

İstihbarat  Komisyonu Azerbaycan aydınlarına ve Komünist  Partisi  dışındaki  diğer 

parti  üyelerine  karşı  sorgulama  ve  tutuklamalara  başladılar.  Ayrıca,  Azerbaycanlı 

Generaller  hiçbir  yargılama  olmadan  ölüm  hükmü  ile  cezalandırıldı.  Halbuki 

Azerbaycan Ordusu XI. Kızıl Ordu’ya karşı savaşmamış ve XI. Kızıl Ordu çatışmasız 

olarak Bakü’ye girmiştir.  Azerbaycan Milli Ordusu Generallerinden yalnız iki kişi 

Samet Mehmandarov ve Aliağa Şıhlinski, Neriman Nerimanov’un özel teşebbüsü ile 

sağ kurtulabilmiştir.337   

XI.  Kızıl  Ordu  Askeri-Devrim  Kurulu  ve  Azerbaycan  Sovyet  Hükûmeti  28 

Nisan 1920 tarihinde iktidara gelince Müsavat, İttihat ve diğer parti başkanları ile 

ileride  yapılacak  faaliyet  üzerine  şartname  kabul  etmişlerdi.  Fakat  bu  şartname, 

Azerilerin  koyu  düşmanı  ve  XI.  Kızıl  Ordu  Özel  Kurulu  Başkanı  Ponkratov 

tarafından bozulmuştur.  Bu özel  kurul,  sonralar  ise  ÇK (Çerezvuçaynıy  Komitet- 

Fevkalâde  Komite)  bütün  Sovyet  öncesi  partilere  karşı  kırmızı  terör  ilân  ederek, 

hemen  bu  partilerin  üyelerinin  tutuklanmasına  girişip,  baskılar  uygulamaya 

başlamıştır.

Komünistler’in yaptığı baskı sonucunda ülke dışındaki özel kamplara sürgün 

edilmiş, sonra ise kurşuna dizilmiş Azerbaycan aydınları arasında Müsavatçılardan 

Kerbelâyı  Veli  Mikailov,  Rahim  Vekilov,  Hacı  Şükürov,  Abdülhasan  Rahimov, 

Süleyman İsrafilov, Abdül Abdülzâde, Abdülbâgi Memmedzade, Gazenfer Sultanov, 

Esed Nasibov gibi ünlü kişiler vardı. İttihat Partisi üyelerinden Karabey Karabeyov, 

Cemil Lemberanski,  Alibey Aşurbeyov, Memmed Hasan Hasanov ve başkaları da 

dahil 155 kişi baskıya maruz kalmıştır.338 

XI.  Kızıl  Ordu  Özel  Bölümü(Osobıy  Otdel)’nün  Azerbaycan’daki  faaliyeti 

dönemi  ile  ilgili  arşiv  belgelerinin  bir  kısmı  hariç  büyük  çoğunluğu  Rusya’ya 

337 Ziya BÜNYADOV, Kırmızı Terör, Bakü 1993, s. 39 
338 Ziya BÜNYADOV, Azerbaycan KGB Arşivi Muhtevası,Azerbaycan Kültür Derneği 

Yayınları,Ankara 1995,s.7

                                                                                                                                                                   



götürülmüştür.  Bundan  dolayı  1920-1925  tarihlerinde  XI.  Kızıl  Ordu  Özel 

Bölümü’nde çalışanların kurşuna dizdikleri, özel kamplara yerleştirdikleri, Sibirya’ya 

ve  Orta  Asya’ya  sürgün  ettikleri  binlerce  Azerbaycanlı  ile  ilgili  bilgi  edinmek 

mümkün değildir.       

SSCB’nin  1930’larda  yeni  ekonomi  politikasının  kolektif  halk  sanayinin 

inzibati - âmirlik sistemine dönüşmesi halkın bir kısmı, özellikle aydınlar tarafından 

kabul edilmemiştir. Sovyetlerin bu ekonomi politikasını eleştiren ve kabul etmeyen 

grupların  meydana  çıkmasıyla  onlara  karşı  baskılar  görülmeğe  başlamıştır.  Kendi 

mülkiyetini  Rusya  Komünist  Partisi  kararı  gereği  Sovyetlere  teslim  etmek 

istemeyenlere hükûmet tarafından ceza uygulanmıştır. 

Arazi mülkiyetinin kolektifleştirilmesiyle ilgili alınan kararlar sadece toprak 

sahiplerinin  değil,  diğer  kısım  insanlarda  da  tepkilere  neden  olmuştur.  Bolşevik 

Devrimi'nin lideri Lenin'in başlattığı ve Stalin'in sürdürdüğü bu politika milyonlarca 

insanın  ülkeden  sürülmesi  ile  sonuçlanmıştır.  Lenin  ve  Stalin  dönemindeki  yeni 

ekonomi politikasının genel kayıp bilânçosu şöyleydi.

  1. Hiçbir yargılama olmadan on binlerce insanın hapsedilmesi ve 1918-1922 

yılları arasında ayaklanan yüz binlerce işçi ve köylünün katledilmesi; 

2.   1918-1930  yılları  arasında  on  binlerce  insanın  sürgün  kamplarında 

öldürülmesi;

3.   1937-1938 yıllarındaki büyük baskı döneminde 690.000’e yakın insanın 

ülkeden sürülmesi; 

4.   1939-1941  yılları  arası,  ardından  1944-1945  döneminde  Ahıskalı, 

Ukraynalı,  Baltıklı,  Moldavyalı  ve  Besarabyalılar’ın  sürgüne 

gönderilmesi;

5.   1944'te Kırım Tatarlarının Kırım’dan sürgün edilmeleri.339

1926  yılında  Azerbaycan  Komünist  Partisi  Başkatibi  Semyon  Mironoviç 

Kirov’un  Moskova’ya  geri  çağrılmasından  sonra  parti  yönetimi  Garayev, 

Ağaverdiyev  ve  Mirzoyan’dan  ibaret  yardımcılara  bırakılmıştır.  Mirzoyan’ın 

Moskova’ya  sürekli  olarak  gönderdiği  raporlar  onu  parti  içinde  daha  çok  etkili 

339  Stephane COURTOIS  ve diğerleri, Komünizmin Kara Kitabı, İstanbul 1985, s. 505 

                                                                                                                                                                   



kılmaktaydı.  Her  fırsatta  Azerbaycan’da  kültür  ve  din  değiştirilmesini 

gerçekleştirmek  isteyen  Mirzoyan  partinin  diğer  üyeleri  tarafından  ırki  ayrımcılık 

yapmakla suçlanmış ve bir süre sonra görevinden uzaklaştırılmıştır.

1930  yılı  başlarında  Sovyetler  Birliği  Bolşeviklerin  Komünist  Merkez 

Komitesi’nin “Köyde partinin sınıfsal çizgisinin ıslahı ve kulak(köy burjuazisi)’ların 

bir sınıf olarak yok edilmesi” adlı kararı basında yayınlanmıştır.  Bu dönemde ÇK 

(Çerezvuçaynıy  Komitet-Fevkalâde  Komite)  ve  “Osobı  Otdel  (Özel  İstihbarat 

Birimi)”in  ceza  desteleri  Ermenilerden  oluşturulmakta  idi.  Azerilere 

inanmadıklarından  dolayı  onlar  bu  teşkilâtlarda  Rus  ve  Yahudileri  çalıştırmakta 

idiler. Burada çalışan Azeri var idiyse de onlar da kendi sadakatlerini sadece sözle 

değil,  yaptıkları  işlerle,  yani  “halk  düşmanları”nın  bulunmasındaki  faaliyetleri  ile 

kanıtlamalıydılar.340

1932  yılında  Azerbaycan  Halk  Komiserleri  Sovyeti  başkanlığına  getirilen 

Mircafer  Bağırov,  1  Ocak  1934  tarihinde  Azerbaycan  Komünist  Partisi 

Başkatipliği’ne  atanmış,  onun bu  göreve  getirilmesi  tesadüfî  olmayıp Stalin’in  en 

yakın dostu Beriya tarafından öngörülmüştür.341 

SSCB’de1930’larda  kabul  edilen  yeni  ekonomi  politikası  Rusya’da  olduğu 

gibi Azerbaycan’da da rağbet görmemiş ve aleyhinde itiraz dalgaları yükselmiştir. Bu 

dönemde Azerbaycan’ın bütün bölgelerinde kolhozlar aleyhinde isyanlar başlamış ve 

bu  isyanlar  Şeki,  Guba,  Lenkaran,  Karabağ,  Nahcivan  ve  diğer  bölgelere  de 

yayılmıştır.  Örnek  olarak  1930’da  Nahcivan  Özerk  Cumhuriyeti’nde,  Nahcivan 

şehrinde, Keçili, Şahbuz ve Abrakunus köylerinde yapılan protestoları bastırmak için 

ÇK (Çerezvuçaynıy Komitet- Fevkalâde Komite) faaliyetini görmek mümkündür. Bu 

kurum Nahcivanlıları antisovyet isyanlarının teşkilinde suçlu bulmuş ve bu bölgenin 

yüzlerle insanı Orta Asya’ya sürgün edilmiştir.342

1930  Şubatı’nda  Nahcivan’ın  Keçili  köyündeki  isyan  komşu  köyler  olan 

Badamlı, Selesüz, Tırkeş’i de sarmıştır. Onlar Bolşeviklerin bu politikasının halkın 

zaten  baskı  ve  zor  şartlar  altında  olan  yaşamını  daha  da  zorlaştıracağını 

340 Ziya BÜNYADOV, Azerbaycan KGB Arşivi..a.g.e, s. 4
341 Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s. 93
342 Ziya BÜNYADOV, Azerbaycan KGB Arşivi..a.g.e, s. 8

                                                                                                                                                                   



söylemekteydiler. Sovyet Ordusu’nun Nahçıvan’daki birlikleri bu isyanları bastırmak 

için  yeterli  değildi.  Bu  nedenle  Nahcivan’a  Kafkaya  Askeri  Birlikler 

Komutanlığı’ndan  400  kişilik  bir  ekip  gönderilmiş  ve  isyancılarla  Sovyet  ordusu 

arasındaki  çatışma  bir  hafta  devam etmiştir.  Eski  silahlarla  silahlanmış  isyancılar 

100’den fazla kayıp verdikten sonra isyan yatırılmıştır. İsyancılar arasından 50 kişi 

mücadeleni sürdürmek için dağlara çıkmış, hapsedilenlerden 120 kişi ölüm hükmüyle 

yargılanmıştır.  Bu isyanlar  halkın  içinden  destek  bulsa  da  Sovyetlerin  uyguladığı 

baskı politikası sonucu halk itaate zorlanmıştır.343    

 Rusya Komünist Partisi büro üyelerinden olan Buharin, Rıkov, Tomski ve 

diğer taraftarları yeni ekonomi politikasının ülke ekonomisinin gelişimini durduracağı 

tezini savunmaktaydılar.344  Bu eleştiri ve protestoları önlemek için Rusya Komünist 

Partisi  IV.  Kurultayı’nda  alınan  karara  esasen  “ihtilâlci”  nitelikte  olan  grupların 

ülkeden  derhal  sürgünü  istenmiştir.  1935  –  1936  yıllarında  Moskova’da  ilk 

tutuklamalar gerçekleştirilmiştir. Bu siyasi mahkemeler Azerbaycan’da da kurulmuş 

ve siyasi mahpusların ülkeden sürülmesi için Ermeni Komünistler büyük çaba sarf 

etmişlerdir.

Azerbaycan’da  Sovyet  yönetiminin  kurulmasından  sonra  ülkenin  istihbarat 

faaliyeti üç esas kurum tarafından uygulanmıştır. Bunlar;

1.   NKVD’nin  (  İçişleri  Halk  Komiserliği)  “Osobı  Otdel”  (Özel 

İstihbarat Birimi),

2.   Azerbaycan Komünist Partisi İstihbarat Komisyonu, 

3.   Devlet Tehlikesizlik Kurumu (KGB) idi.345

SSCB’nin yeni ekonomi politikasına karşı çıkan grupları ülkeden uzaklaştırma 

kampanyası süresince her üç kurum önemli yetkiler almıştır. Bu kampanya sadece 

ülkenin  zengin  kitlesine  karşı  değil,  aynı  zamanda  halk  içinde  bilgi  sahibi  olup, 

Komünist  ideolojisini  eleştiren  kişilere  karşı  yöneltilmiştir.  Bu  insanlar  arasında 

ülkenin tanınmış aydınları yer almaktaydı. Bu fırsatı olabildiğince değerlendirmeğe 

çalışan komünistler “Sosyalizm realizmi” (sadece komünizm ideolojisini kabul eden 

343 Tahir KAFAROV, Azerbaycan Tarihi (1920-1991), Bakü, 1999, s. 74 
344 Ayna HACIYEVA, a.g.e, s.  128 
345 Nesiman YAKUPLU, a.g.e, s. 164

                                                                                                                                                                   



insanların ülkede kalması) ideolojisi ile demokratik düşünceye sahip olan insanları 

uzaklaştırmak niyetindeydiler. Bu nedenle dönemin ünlü aydınlarından olan Hüseyn 

Cavid, Mikayıl Müşvig, Salman Mümtaz, Yusuf Vezir Çemenzeminli, Ahmet Cavat, 

İdris Ahundzade, Abbas Mirze Şerifzade, Ahmet Pepinov, Hasan Ağa Ahundzade, 

Zekeriyye  Mirzezade  gibi  yüzlerce  Azerbaycanlı  aydın  sorguya  alınmış,  bin  bir 

eziyete maruz kalmış ve sürgüne gönderilmişlerdir. 

Bu tutuklamalar ve sürgünler sadece rejim karşıtı olan insanlara değil, aynı 

zamanda 1920’lerde Azerbaycan’da Sovyet hakimiyetinin kurulmasında önemli rol 

oynayan  Komünistlere  karşı  da  uygulanmıştır.  1937  senesinde  ülkeden  sürgün 

edilenler  arasında  Ahundov,346 Garayev,347 Efendiyev,348 Musabeyov,349 Vezirov,350 

Hüseynov,351 Yıldırım,352 Beylerbeyov,353 Rüstembeyov,354 Mollayev,355 

Hanbudagov356 ve Çuvarlinski357 gibi  Komünistler  de vardı.  Onlar 1920 senesinde 

Azerbaycan  Komünist  Partisi’nin  en  faal  üyeleriydiler.  Azerbaycan’da  Komünist 

Hükûmeti’nin  kurulmasında  büyük  fedakârlıklar  göstermelerine  rağmen  1937 

senesinde “halka ihanet”, “ihtilâlci” ve “casusluk” suçundan yargılanmış ve ülkeden 

sürgün  edilmişlerdir.  1920’lerde  Sovyet  Sosyalist  Cumhuriyeti  olarak  görmek 

istedikleri Azerbaycan’da 1937 senesinde Rus ve Ermenilerin oyunları gereği onlara 

artık  yer  yoktu.  Bunun  sebebi  geçen  süre  içinde  Sovyet  ideolojisinin  Stalin 

prensiplerine göre uygulanmasıydı. 

Sovyet  dönemi  tarih  araştırmalarında  bu  konunun  araştırılmasına  izin 

verilmemiş, 1930 – 1937 yılları arası dönemde Azerbaycan’da ortak (kolektif) arazi 

mülkiyetinin  (Kolhoz)   “gönüllük  prensibi  esasında”  kurulmasından  geniş  şekilde 

bahsedilmiştir.  Bolşevik  Devrimi  sırasında  Komünistlerin  “Toprak  köylünün, 

346 ADA, f, 1374, iş1
347 ADA, f, 1278, iş. 3
348 ADA, f, 1251, iş. 5
349 ADA, f, 1161, iş. 12
350 ADA, f, 1217, iş. 3
351 Azerbaycan Devlet Tehlikesizlik Nazirliyi Arşivi, (kısaltma; ADTNA) f. 12493, iş. 99
352 ADA, f, 1133, iş. 3
353 ADA, f, 1202, iş. 1
354 ADA, f, 1273, iş. 2
355 ADA, f, 1191, iş.1
356 ADA, f, 1194, iş. 3
357 ADTNA, f. 12493, iş. 33

                                                                                                                                                                   



fabrikalar işçilerindir!” şiarı gerçek hayata uygulanmadığından ülkenin her yerinde 

olduğu gibi Azerbaycan’da da protestolara neden olmuştur. Fakat, Sovyet yönetimi 

(başta  Stalin  olmak  üzere)  bunu  ihtilâlci  başkaldırı  olarak  değerlendirmiş  ve  bu 

politikaya  karşı  çıkanların  derhal  ülkeden  sürgün  edilmesini  istenmiştir.  Yalnız 

Stalin’in ölümünden sonra bu meseleye yeniden bakılmış ve 1937 baskısına maruz 

kalmış  Azerbaycan  aydınlarını  beraat  etmişlerdir.  Araştırmacı  yazarlardan  Ziya 

Bünyadov ve Rafael Hüseynov bağımsızlığın kazanılmasından sonra konuya ilişkin 

birçok  eserler  yazmışlardır.  Ziya  Bünyadov  “Kırmızı  Terör”  eserinde  1920 

senesinden  başlayarak  Komünistlerin  Azerbaycan’da  gerçekleştirdiği  baskı  ve 

tutuklamalar, 1937 baskısına maruz kalmış Azerbaycanlıların yargılanma belgelerini 

yayınlamıştır.358 Yargılanma  sürecinde  binlerce  Azerbaycan  aydınının  gördüğü 

işkence  ve  zulümler  aydınlatılmıştır.  Azerbaycan  aydınlarının  yargılanma 

belgelerinde “ihtilâlci ve antisovyet propaganda yapma” suçlamaları yer almıştır. Bu, 

milli tefekküre sahip Azerbaycan aydınlarının ülkeden uzaklaştırılması için kurtuluş 

yolu olarak seçilmiştir.359  

Araştırmacı  yazarlardan  Rafael  Hüseynov’un  “Vakitten  Uca-  (Zaman 

Ötesinde)” isimli eserinde 1937 baskısına maruz kalmış Azerbaycan aydınlarından 

Hüseyin Cavid’in ve onun ailesinin yaşadığı baskı ve ıstıraplar gösterilmiştir. Eserde 

1937 baskısı döneminde Hüseyin Cavid’in maruz kaldığı haksız yargılamalar, işkence 

ve zulümler, geniş bir şekilde gösterilmiştir. Rafael Hüseynov 1937 baskısına maruz 

kalmış Azerbaycan aydınları ile ilgili 1998 yılında Bakü’de, Azatlık gazetesinde seri 

makaleler  de  yayınlamıştır.  Yazarın,  22  Eylül  1998  tarihli  Azatlık  gazetesinde 

yayınlanan “35 Yaşlı Ulu Baba” adlı makalesinde Hüseyin Cavid’in ağabeyi Tahir 

Resizade’nin ve ailesinin yaşadığı baskılar, 26 Eylül 1998’de aynı gazetede “Paris’e 

Yetişmeyen  Mektup”  makalesinde  Hüseyin  Cavid’in  kız  kardeşi  Turan  Cavid’in 

yaşadığı  acılı  talih,  3  Ekim 1998’de “Avuç İçindeki  Ölüm” ve 10 Ekim 1998’de 

“İyilerin  İyisi”  başlıklı  makalelerinde  Azerbaycan’ın  tanınmış  aydın  ve  siyaset 

adamlarından  Hasan  Bey  Ağayev’in  Sovyet  Hükûmeti’nin  kurulmasından  sonraki 

358 Ziya BÜNYADOV, Kırmızı Terör.. a.g.e,  ss. 47-69
359 Ziya BÜNYADOV, Kırmızı Terör..a.g.e, s. 21

                                                                                                                                                                   



hayatı  ve  katledilmesi,  29  Ekim  1998’de  “Onlar  Düşman  mıydılar?”,  3  Kasım 

1998’de  “Şeref  Tarihimiz  Nereden  Başlanıyor?”  adlı  makalelerinde  Azerbaycan 

Sosyal-Demokrat  Parti  kurucularından  Ahmet  Pepinov  ve  arkadaşlarının  1937 

yılından başlayan sürgün hayatı yer almıştır. Yazar 24 Kasım 1998’de aynı gazetede 

yayınladığı “Az Erler” makalesinde eski Müsavat Partisi üyelerinden olan Zekeriyye 

Mirzezade,  Hüseyinağa  Ahundzade  ve  Abaselt  Rzai’nin  1928  senesinde 

hapsedilmeleri sonrasında başlayan sürgün hayatı açıklanmıştır.  

Azerbaycan’da  Sovyet  Hükûmeti’nin  kurulmasından  sonra  Ermeni  ve  Rus 

asıllı  Komünistler  ağırlıklı  olarak  göreve  getirilmiştir.  Onlar  Azerbaycan’la  ilgili 

alınan  kararlarda  Azerbaycan’ın  çıkarlarını  değil,  kendi  ülkelerinin  menfaatlerini 

düşünmüşlerdir. Bu da Azerbaycanlı Komünistler arasında itirazlara sebep olmuş ve 

onlar da bu fırsattan yararlanarak bu itirazları  farklı  şekilde merkeze aktararak bu 

Komünistlerin sürgüne gönderilmesini talep etmiş ve bu amaçlarını gerçekleştirmede 

başarılı olmuşlardır.    

Azerbaycan’da 1930’ların baskısı sonucunda elli bine yakın suçsuz insan ağır 

şekilde  cezalandırılmış,  yüz  bine  yakın  Azerbaycanlı  kendi  yurdundan  sürgün 

edilmiştir.  Ceza mahkemelerinde  başka  milletlerden hakimlerin  çoğunlukta olması 

(genellikle Ermeniler) tutuklanmış olan Azerbaycanlılar aleyhinde ceza uygulanması 

ve  vahşeti  üst  safhaya  çıkarmıştır.  Ermeniler  Rusların  onlara  verdiği  yetkiye 

dayanarak  “komünist”  sıfatıyla  Azerbaycanlılara  karşı  birikmiş  kinlerini  açık  bir 

şekilde  göstermişlerdir.  Bu  Komünistler’den  Mikoyan’ın  başkanlığında  NKVD 

(İçişleri Halk Komiserliği)’ye bağlı “Osobı Otdel” (Özel İstihbarat Birimi) adlı üç 

kişilik bir soruşturma komisyonu oluşturulmuştur ki, bu komisyon tüm soruşturmaları 

gizlilik içinde yürütmüş ve alınmış olan kararların hiçbirine itiraz hakkı tanımamıştır. 

Bu komisyonun diğer üyeleri  ise Mirzoyan ve Sumbatov olmuştur. Azerbaycan’ın 

birçok  şehir,  il  ve  ilçelerinde  buna  benzer  istihbarat  biriminin  üçlü  komisyonları 

faaliyet göstermişlerdir. Bu komisyon üyeleri de ancak Rus ve Ermenilerden ibaret 

olmuştur.360 Stalin  totaliter  rejiminin  bu  siyaseti  binlerce  Azerbaycan  aydınının 

ülkeden sürülmesine getirip çıkarmıştır.

360 Ziya BÜNYADOV, Kırmızı Terör... a.g.e, s. 22

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan’da Sovyet Hükûmeti’nin kurulmasından sonra Müsavatçı olması 

ile  suçlanan  yüzlerce  aydın  ülkeden  sürülürken  Sovyet  Ermenistanı’nda  bu 

politikanın  tam  tersi  uygulanmıştır.  XX.  yüzyıl  başlarında  Türklere  karşı 

gerçekleştirdikleri katliâmlarla ün kazanmış Hamazasp Srvandzyan, Arşak Kafafyan, 

Hayk Bjkyan, Havsep Arğutyan, Totevos Amiryan, Styopa Lalayan ve diğer Taşnak 

çete başları Ermenistan’da Sovyet Hükûmeti kurulduktan sonra askeri alanda yüksek 

rütbe ile  görevlendirilmişlerdir.  Bunlardan  Hayk Bjkyan Kızıl  Ordu’nun Jukovski 

adına Hava Kuvvetleri Harp Akademisi’nde Savaş Tarihi ve Harp Sanatı Anabilim 

Dalı  Başkanı  olmuş ve Profesörlüğe  kadar  yükselmiştir.361 Azerbaycan’da  Şamahı 

katliâmını (30 Mart 1918) gerçekleştiren Styopa Lalayan ve Totevos Amiryan 1922 

yılında  Zengezur  bölgesine  Ermenistan  Sovyet  Hükûmeti’nin  temsilcileri  olarak 

gönderilmiştir.362  

Azerilere karşı yapılan katliâmları organize eden ve uygulayan Ermeni çete 

başlarından  Andronik  Uzanyan  ve  Hayk  Bjkyan’ın  “kahramanlığı”  Ermenistan 

Sovyet  Cumhuriyeti  tarafından  yüksek  değerlendirilmiştir.  Azerbaycan’da  ve 

Ermenistan’da onlarca Azeri köyünü gasp eden,  yüzlerce Türkü katleden Andronik’e 

Sovyet  döneminde Ermenistan’ın  Eşterek İline  bağlı  Ucan köyünde anıt  dikilmiş, 

Eçmiedzin İline bağlı Aşağı Hatunark köyünün ismi değiştirilerek Hayk’ın adına ithaf 

edilmiştir.363  

Azerbaycan KGB Arşivi’nde 1930 Baskısı’na uğrayanlar, ülkeden sürülenler, 

“halk düşmanları” cezasıyla yargılanmış cinayet davaları ile ilgili dosyalar içinde 1 

Aralık  1934’te  SSCB’nin  Merkez  Komisyonu’nun  kararına  esasen  “ihtilâlci” 

suçlaması ile cezalandırılan mahkumların sürgüne gönderilmesiyle ilgili dosyalar da 

vardır. Bu hükümle yargılananlar içerisinde Azerbaycan Devlet Üniversitesi Rektörü 

Balabey Hasanbeyov,364 Profesör Bekir Çobanzade,365 Profesör Aziz Gubaydulin,366 

361 Habip RAHİMOĞLU,a.g.e, s. 38
362  Vahid ÇIRAKZADE, a.g.e, s. 43
363  Habip RAHİMOĞLU,a.g.e, s. 37
364   ADTNA, f. 12493, iş. 6
365 ADTNA, f. 12493, iş. 18
366 ADTNA, f. 12493, iş. 23

                                                                                                                                                                   



Profesör  Halit  Said  Hacıyev,367 Profesör  Abdülaziz  Selâmzade,368 Profesör  Boris 

Tihomirov,369 Profesör Aleksandr Bukşpan,370 Tarih Doktoru Veli Huluflu,371 Tarih 

Doktoru  Ağamir  Memmedov,372 Edebiyat  Doktoru  Hanefi  Zeynallı,373 Edebiyat 

Doktoru  Salman  Mumtaz,374 Edebiyat  Doktoru  Abdullah  Tağızade,375 Edebiyat 

Doktoru  Tağı  Şahbazi,376 Edebiyat  doktoru  Ali  Nazim,377 eski  bakan  Büyükağa 

Talıplı,378 yazar Ahmet Cavat,379 aktör Ulvi Recep Şaşıkzade,380 Azerbaycan Devlet 

Üniversitesi  Öğretmeni  Bilenderi  Hüseyinali381 ve  İbrahim  Eminbeyli,382 Mehmet 

Kazım Alekberli,383 Mehmet Çuvarlınski,384 Mikail Hüseynov,385 Anatoli Çiçakalov,386 

Firuz Ordubadski387 gibi tanınmış aydınlar vardı. Bu karar 1937 Kasımı’ndan itibaren 

uygulamaya konulmuştur.

Sovyetlerin  uyguladığı  baskı  politikası  sonucunda  Azerbaycan,  milletin 

simasını  oluşturan  kişilerinden,  aydınlarından  yoksun  bırakılmıştır.   Azerbaycan 

KGB Arşivi’nde bulunan 12493 No’lu fonda göre, onlarca Profesör, yüzlerce çeşitli 

bilim dalı  doktorları,  sanat  adamları,  yazar  ve  şâirler  kurşuna  dizilmiştir.  Onların 

hepsi  Azerbaycan’ı  SSCB’den  ayrı  bağımsız  milli  devlet  kurma  suçu  ile 

yargılanmıştır.

1937  yılında  mahkumların  ifadesinin  alınması  için  Devlet  İstihbarat 

Kurumu’nda  savcı  olarak  çalışan  Boris  Polerman,  Vladimir  Şneyder  ve  Grigori 

367 ADTNA, f. 12493, iş. 41
368 ADTNA, f. 12493, iş. 62
369 ADTNA, f. 12493, iş. 29
370 ADTNA, f. 12493, iş. 76
371 ADTNA, f. 12493, iş. 80
372 ADTNA, f. 12493, iş. 22
373 ADTNA, f. 12493, iş. 81
374 ADTNA, f. 12493, iş. 278
375 ADTNA, f. 12493, iş. 200
376 ADTNA, f. 12493, iş. 153
377 ADTNA, f. 12493, iş. 36
378 ADTNA, f. 12493, iş. 781
379  ADA, f, 1112, iş.5
380 ADTNA, f. 12493, iş. 169
381 ADTNA, f. 12493, iş. 58
382 ADTNA, f. 12493, iş. 83
383 ADTNA, f. 12493, iş. 203
384 ADTNA, f. 12493, iş. 33
385 ADTNA, f. 12493, iş. 207
386 ADTNA, f. 12493, iş. 93
387 ADTNA, f. 12493, iş. 67

                                                                                                                                                                   



Gregin’in  “Mahkumlara  kötü  davranma ve  işkence  yapma”388 suçundan  hapisleri 

istenmiştir. Bu karar adı geçen kişilerin mahkumlara karşı insan aklına gelmeyecek 

işkenceler  yapmaları  sonucunda  alınmıştır.  Soruşturma  sırasında   mahkumlara 

yapılan işkenceler had safhaya ulaşmıştır.

1937  senesinde  tutuklanıp  sürgüne  gönderilen  Azerbaycanlı  aydınlardan 

Ahmet  Pepinov’un  Soruşturma  Komisyonu’nda  yer  alan  kişilerin  tamamı 

Ermenilerden  ibaretti.  Ahmet  Pepinov’un  soruşturması  Savcı  Galstyan  tarafından 

yürütülmüş,  tutuklanmasına  yönelik  karar  İçişleri  Halk  Komiserliği  4.  Şube  Reisi 

Üstsubay Gregoryan tarafından hazırlanmış, Daire Komiseri Sinman tarafından tasdik 

edilmiş ve İçişleri Halk Komiserliği’nin “Özel İstihbarat Birimi” üyesi Başkomiser 

Sumbatov  onaylamıştır.389 Daha  sonra  bu  “üçlü  komisyon”  üyesi  Sumbatov’a 

“Görevde başarılı olduğu için” Lenin Ödülü 390 verilmiştir.

Azerbaycan’ın  tanınmış  aydınlarından  olan  Hüseyin  Cavid,  Ahmet  Cavat, 

Mikayıl Müşvik, Ülvü Recep, Salman Mumtaz, Yusuf Vezir Çemenzeminli, Seyid 

Hüseyin,  Ahmet  Pepinov,  Tağı  Şahbazi  Sümürğ,  Hanefi  Zeynallı,  Bekir 

Çobanzade’nin  yargılanmasında  GPU,  NKVD  ve  KGB  mensuplarından  Sonkin, 

Platonov,  Babenko,  Meşeryakov,  Sumbatov,  Barşov,  Antomoni,  Medvedyev, 

Klementiç,  Borisov,  Yermakov,  Haldıbanov,  Krotkov,  Musatov  katıldıkları  hâlde, 

Azerbaycanlılardan  sadece  Medet  Hasanov  ve  Mustafa  Mustafayev  mahkeme 

duruşmasına vekil  olarak iştirak etmişlerdir.  Bu yargılamalar sürecinde toplam 60 

vekil  görev  almış,  bunlardan  sadece  4’ü  Azerbaycanlı  olmuştur.391 Yargılananlar 

içinde Gambay Vezirov,  Cemşit  Nahcivanski,  Cabir  Aliyev,  Murat Talıbzade gibi 

ünlü  komutanlar  da  vardı.392 Bu  yargılama  sürecinde  tanıklar  arasında  Ermeniler 

ağırlıklı  olarak  yer  almıştır.  Bunlardan  Malhazyan,  Markaryan,  Grigoryan, 

Emilyanov, Borşov, Gubaryan, Ter-Azaryan, Parponyan, Şahnazaryan ve diğerlerinin 

isimleri birkaç dosyada tanık olarak gösterilmiştir.393     

388 ADA, f, 1223, iş.1
389 ADA, f, 1491, iş. 1 
390 Ziya BÜNYADOV, Kırmızı Terör.. a.g.e, s. 33
391 Ziya BÜNYADOV, Azerbaycan KGB Arşivi.. a.g.e, s.10  
392 Tahir KAFAROV, a.g.e, s. 77
393 ADA, f, 1112, iş. 5; f, 115, iş. 5; f, 1220, iş.1

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan’ın  yüzlerce  aydını,  bu  kişiler  tarafından  hiçbir  aslı  olmayan 

delillerle  suçlu  gösterilerek  sürgüne  gönderilmiştir.  1937  baskısında  fırsatı 

değerlendiren  Ermeniler  yaptıkları  zulümlerle  yetinmeyip  Ermenistan’da  tarihi 

yurtlarında yaşayan Türkleri göç etmeğe zorlamışlardır.

1956 yılında binlerce Azeri aydınının sürgüne gönderilmesine imkân sağlayan 

Azerbaycan  Komünist  Partisi’nin  eski  Başkatibi  Bağırov’un  “görevini  kötüye 

kullanma”  suçundan  yargılanması  sırasındaki  ifadeleri  dikkat  çekicidir.  “Beni  

kandırdılar. Milletime karşı  yaptığım hatalardan dolayı benim suçumu affetmeyin.  

Beni asmanız bile kolay bir ceza!”394 

Sovyet  dönemi  tarih  araştırmalarında  1937  baskısı  Sovyet  görüşleri 

çerçevesinde değerlendirilmiştir. Halbuki 1937 baskısı sosyal sınıf zemininde değil, 

milli  değerlere  göre  gerçekleştirilmiştir.  1918-1920  senelerinde  kurulmuş  olan 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin  Azerbaycan’da  oluşturduğu demokrasi  ve milli 

özgürlük düşüncesi, 1937 baskısı ile ortadan kaldırılmıştır. Azerbaycan’ın tanınmış 

aydınları  anti-komünist  propaganda yapma gerekçesiyle  ülkeden sürgün edilmiştir. 

1937 senesinden sonra Azerbaycan’da yönetim sistemi ve alınan kararlar Azerbaycan 

halkının milli menfaatlerine değil, Sovyet ideolojisi veya diğer bir değimle Sovyet 

Rusya’ya hizmet etmiştir.

XX. yüzyıl başlarında, Azerbaycan’da okuma-yazma oranının düşük olduğu 

bir dönemde Azerbaycan aydınlarının “ihtilâlci” hükmüyle yargılanması ve ülkeden 

sürülmesi  Azerbaycan halkına karşı  bir  darbe  olmuştur.  Milli  kültürü ve geleneği 

korumağa  çalışan  aydınların  ülkeden  uzaklaştırılması  Sovyet  döneminde 

Azerbaycan’da  büyük  boşluklar  yaratmıştır.  Bu  nedenle  Sovyet  döneminde 

Azerbaycan’da milli  değerlere  sahip çıkılmamış,  Azerbaycan’da ve komşu Sovyet 

Cumhuriyetlerinde yaşayan Azerilerin hakları korunmamıştır. 1948 – 1953 senesinde 

hiçbir gereksinim olmadan 150.000 Azeri yüz yıllarca yaşadığı ata-baba yurdu olan 

Ermenistan’dan sürülmüş ve zor şartlar altında göç edenler arasında yüzlerce insan 

hayatını kaybetmiştir. Aslında Ermenistan’da yaşayan Azeriler, Ermeniler için sıkıntı 

yaratmışsa  bu  sorunun  çözümü  1921’de  Ermenistan’a  verilmiş  Azerbaycan 

394 Rafayel HÜSEYNOV, Vakitten Uca, Bakü 1989, s.76

                                                                                                                                                                   



topraklarının  geri  iâdesi  ile  (Azerbaycan  sınırlarının  Azeriler  yaşadığı  Zengezur, 

Dereleyez,  Basargeçer  ve  Gökçe  Gölü  sınırlarına  dek  çekilmesi  ile)  de 

halledilebilirdi. Fakat böyle bir öneriden kimse bahsetmemiştir. 

XX. yüzyıl süresince Ermeniler tarafından uygulanan “Türksüz Ermenistan” 

politikası  1990’larda  tüm Türklerin  Ermenistan’dan  çıkarılması  ve  Azerbaycan’ın 

Dağlık  Karabağ  Vilayetinin  Ermenistan’la  birleştirilmesi  talepleri  üzerine  savaş 

durumunu meydana çıkarmıştır.  

                                                                                                                                                                   



2.1.4.  1937  –  1948  Arasında  Rusya’nın  Güney  Kafkasya  Politikasındaki 

Gelişmeler

1930 yıllarında Ermenistan’da yerli Türk nüfusunun sıkıştırılıp çıkarılmasının 

yeni  bir  merhalesi  başladı.  Bütün  bunlar  devlet  düzeyinde  gerçekleştiriliyordu.  9 

Eylül  1930’da  Ermenistan  SSC’nin  il  ve  ilçelerin  arazi  bölümü  yapıldığı  zaman 

Azerbaycan Türk köylerini birbirinden uzak tutmakla Ermenilerin azınlıkta kaldığı 

bölgelere  yurtdışında  yaşayan  Ermenilerin  getirilmesi  ve  tarihi  yer  adlarının 

değiştirilmesi  girişimleri  yürütülmekteydi.  1930’lu  yılların  malum  baskıları 

Ermenistan’da Azerbaycan Türklerine karşı takip ve baskı için Ermeni yöneticilerinin 

elinde  bir  araç  olmuştur.395 3  Şubat  1935’ten  itibaren  Türk  menşeli  yer  adları 

değiştirilmiş ve Ermenileştirilmiştir. Ermenistan  yönetiminin  isteği  bu  bölgelerde 

yaşayan Türklerin Ermenistan’dan göçürülmesinden ibaretti. Bu işin gerçekleşmesi 

için  Moskova’nın  onayı  gerekiyordu.  Dış  ülkelerde  yaşayan  Ermenilerin 

Ermenistan’da  yaşamak  istediklerini,  ama  onları  yerleştirmek  için  toprakların 

yetmediğini  Stalin’in  dikkatine  sunmak  gerekmekteydi.  Kurtuluş  yolunu  ise 

Ermenistan’da  yaşayan  Türklerin  Azerbaycan’ın  diğer  bölgelerine  (Mil-Muğan 

çöllerine) göç ettirilmesinde görüyorlardı. 

Ermeniler  dış  ülkelerde  yaşayan  Ermenilerin  Ermenistan’a  getirilmesi 

meselesini  ilk  kez  1943  yılında  Tahran  Konferansı’nda  ifade  etmişler.  Tahran 

Konferansı’nda  Ermeni  temsilcileri  SSCB  Dışişleri  Bakanı  Molotov’la  irtibat 

kurmuş,  onların  Ermenistan’a  getirilmesi  için  Sovyet  yönetiminin  onayını 

istemişlerdir. 

1945  yılında  Ermenistan  Komünist  Partisi  Merkez  Komitesinin  Birinci 

Sekreteri G. Artunyan yeniden Karabağ’ın Ermenistan’a katılması meselesini ortaya 

atmıştır.  O,  mesele  çözülürse Karabağ’ın eski  merkezi  ve 1920 yılında dağıtılmış 

Şuşa’nın yeniden teşkili için öneriler hazırlayarak Merkezi hükûmete sunacaklarını 

bildirmiş,  Stalin  ise  Artunyan’ın  mektubunu  G.  Malenkov’a,  o  da  Azerbaycan 

Komünist  Partisi  Merkezi  Komitesi  Başkatibi  M.  Bağırov’a  göndermiştir.  M. 

395 Aziz ALEKBERLİ, a.g.e, s. 11

                                                                                                                                                                   



Bağırov,  Ermenistan,  Gürcistan  ve  Dağıstan’ın  Azerilerin  yaşadığı  ve  eskiden 

Azerbaycan’a ait bölgelerin geri verilmesi şartıyla itiraz etmediğini belirtmiştir. Bu 

şekilde meselenin arzu edilmez yön alacağını hisseden Moskova bu meseleyi geçici 

olarak kapatmıştır.396 Bundan sonra Ermenistan yönetimi dış ülkelerden getirilecek 

Ermenileri  yerleştirmek  bahanesiyle  oradan  Azerbaycan  Türklerinin  çıkarılmasına 

çalışmışlardır. 

1945  yılı  Kasım  ayında  Ermenistan  yönetiminin  isteğini  esas  alan  SSCB 

hükûmeti  dış  ülkelerde  yaşayan  Ermenilerin  Sovyet  Ermenistanı’na  getirilmesini 

kabul etmiştir. Umumermeni Hayriye Cemiyeti bu göçürülmenin teşkili için 1 milyon 

Dolar harcamıştır. Sadece 1946 yılında Suriye,Yunanistan, Lübnan, İran, Bulgaristan 

ve  Romanya’dan 50.900,  1947 yılında Filistin,  Suriye,  Fransa,  ABD, Yunanistan, 

Mısır, İran ve Lübnan’dan 35.400 Ermeni kabul edilerek Ermenistan’a getirilmiştir. 

Genel  olarak,  1946-1948  yıllarında  dış  ülkelerden  Ermenistan’a  yaklaşık  olarak 

100.000 Ermeni yerleşmiştir. 397

1948’lerden  sonra  Stalin’in  emriyle  dış  ülkelerden  gelen  Ermeniler 

yerleştirilmek adı altında 150.000’den fazla Azeri Ermenistan’dan göç ettirilmiş ve 

Azerbaycan’ın oldukça ağır ıklimi olan Mil-Muğan çöllerine sürülmüşler. Kısa bir 

sürede binlerce insan yazın sıcaktan ve hastalıktan, kışın soğuktan ve açlıktan şehit 

olmuştur.398 

Bu yıllarda milli münasebetlerde her şey normal bir şekilde devam ediyor gibi 

gözükse  de  Ermenistan’da  gizli  olarak  Azerbaycan  aleyhinde  faaliyetler 

yürütülmekteydi. 

Eğer  1950’li  yıllara  kadar  Türkiye’den,  İran’dan  ve  diğer  yerlerden  gelen 

Ermenileri Ermenistan’da yerleştirmek bahanesiyle yerli nüfusu, yani Azerileri göçe 

zorlarken, 1950’lerden sonra başka sebepler de ortaya atılmıştır. Böylece dünyanın 60 

ülkesinde yaşayan Ermenileri sözde “Anavatan”a getirip “Büyük Ermenistan” kurma 

hayali ortaya atılmıştır. 

396 Atahan PAŞAYEV, Göçürülme, Bakü, 1995, s. 78
397 İstoriya Armyanskogo Naroda (Ermenistan Halk Tarihi), Revan, 1980, s. 365
398 Habip REHİMOĞLU, a.g.e, s. 65

                                                                                                                                                                   



Tarihi  kaynakların  verdiği  bilgilerden,  1897 yılındaki  nüfus  sayımına  göre 

Revan’da yaşayanların %43.1’i  Ermenilerden, %42.8’i  Türklerden oluşmaktaydı.399 

1914 öncesinde  Revan’da Türklerin  çoğunlukta  olduğunu söyleyen istatistikler  de 

var. 1926 yılında Revan’ın nüfusunun %88.7’si Ermenilerden, %7.7’si Türklerden, 

1979  yılı  sayımına  göre  nüfusun  %95.8’i  Ermenilerden,  %2’si  ise  Türklerden 

oluşmaktaydı.400

Ermenistan’dan  kovulanlar  sadece  Türkler  değildir,  binlerce  Müslüman 

Kürtler  de  kovulmuştur.  1927-1936  yılları  arasında  Ermenistan’dan  12.000,  1988 

yılında ise 18.000 Kürt kovulmuştur.401

Sovyet merkezi yönetiminin bizzat yardımı ile 1960’lı yıllarda Azerbaycan’da 

güçlü bir Ermeni lobisi kurulmuştur. Moskova’ya karşı yapılan baskılar sonucunda 

2.000 hektardan fazla Azerbaycan toprağının (Laçın’da Karagöl yaylağı, Gubadlı’da 

Çayzemin  sahası,  Kazak’ta  Kemerli  köyü,  Kelbecer’de  Zod  altın  madenleri  vb.) 

Ermenistan’a verilmesi yönünde kararlar kabul edilmiştir. 1969 yılında Azerbaycan 

Komünist  Partisi  Başkatipliğine  getirilen  Haydar  Aliyev  döneminde  bu  kararın 

uygulanmasına izin verilmemiş ve SSCB merkezinde Azerbaycan’ın nüfuzu artmaya 

başlamıştır.  Haydar  Aliyev hem Azerbaycan’da hem de Moskova’da büyük saygı 

kazanmıştır. Ermeniler sert milliyetçilik propagandalarını güçlendirseler bile, Aliyev 

döneminde gösteriler ve toplantılar düzenleyememişlerdir. 1982 yılında Moskova’da 

yüksek bir  mevkie (Bakanlar  Kurulu Başkan Yardımcısı)  getirilmesiyle  Ermeniler 

milliyetçi faaliyetlerini kısıtlamak zorunda kalmışlardır. 1987 yılında H. Aliyev ona 

karşı  yöneltilen  baskılar  sonucu  görevinden  istifa  etmiş  ve  bu  tarihten  sonra 

Ermenilerin talep ve istekleri yeniden devam etmiştir.402

1980’li  yılların  sonlarına  gelindiğinde  ise  Sovyetler  Birliği’nde  yaşanan 

ekonomik  ve  siyasi  sorunlar  daha  da  belirginleşmeye  başlamış  ve  SSCB’ye  üye 

devletler arasında etnik zeminde ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlardan ilki 

Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanmıştır. 
399 Nikita Nikolayeviç SHAVROV, a.g.e, s. 63
400 Aziz ALEKBERLİ, a.g.e, s. 12
401 Komünist Gazetesi, Bakü, 25 Mayıs 1989
402 İsmayıl HACIYEV, Haydar ALİYEV ve Azerbaycan Edebi- Milli İrsinin İnkişafı, 

Bakü 2002,s. 42

                                                                                                                                                                   



Ermenistan üzerinden Rusya bölgede daha etkili siyasi, ekonomik ve askeri 

politika uygulayarak Kafkasya’daki varlığını koruyabilmiştir. Ermenistan 

jeopolitiğindeki Rusya’nın rolü ve etkisi karşılıklı çıkarlar   çerçevesinde bugün de 

devam etmektedir.

Kafkasya’da yaşanan sorunlara paralel olarak, hem bölge devletleri hem de 

başka büyük devletler bu sorunların halledilmesi için çeşitli projeler üretmiştir.  Bu 

projelerin başlıca amacı bölgedeki sorunları kalıcı bir barış anlaşması ile halletmek, 

bölgenin ekonomik ve sosyal hayatında gelişmeyi sağlamak ve en önemlisi ise 

kendilerinin bölgeye yönelik ekonomik politikalarını rahat bir şekilde 

uygulayabilecekleri bir ortamı oluşturmaktır.

                                                                                                                                                                   



2.2.   RUSYA’NIN ERMENİSTAN’I 

TEK TARAFLI DESTEKLEME POLİTİKASI

Rusya’nın  Kafkasya  politikasındaki  başlıca  amacı,  Osmanlı  Devleti’ne  karşı 

Avrupa’dan  müttefikler  aramak  ve  Kafkasya’da  Hıristiyan  halklar  üzerinde  daha 

etkili  olarak onları  kazanmak olmuştur.  1695’te  1.  Petro,  Safevi   Şahı’na mektup 

yazarak  ipek  ticaretini  kontrol  eden  Ermeni  tüccarlara  kolaylık  sağlanmasını 

istemiştir. Bunun üzerine 22 Mart 1711 tarihli kararname ile Ermenilerin Rusya ile 

ticaret  yapmalarına  daha  geniş  imkânlar  sağlanmıştır.  Ermeniler  sınırda  değil, 

Moskova’ya vardıkları zaman vergi ödüyorlardı. Bu imtiyazla ilk defa olarak sadece 

Ermenilere vergi ödemeden ülkeden mücevher çıkarma müsaadesi de verilmiştir. 

Rusya, Ermenileri sadece ekonomik açıdan desteklemekle kalmamış, onlara 

her  zaman  bağımsızlıklarını  elde  etmelerinde  ve  devlet  kurmalarında  yardım 

edebileceklerini bildirmiştir. Ermeni meselesini Çar’la görüşen İsrael Ori’nin plânına 

göre,  Ermeni  halkının  bağımsızlığını  kazanmasında  Rusya’dan  destek  alınacak, 

Ermeni  silahlı  birlikleri  oluşturulacaktı.  Ori,  1.  Petro’dan  Astrahan’da  bir  Ermeni 

alayı kurmak için izin de istemiştir. Petro, bu plânı desteklediğini bildirse de, Hazar 

havzasına  ve  Kafkasya’ya  yerleşemedikleri  için  Ermenilere  vaat  ettikleri  projeleri 

hayata geçirememiştir.403

17 Eylül 1746 tarihli bir başka kararname ile Astrahan’da yaşayan ve ticaretle 

uğraşan Ermeniler bazı vergilerden muaf tutulmuştur. Onlardan sadece askeri vergi 

alınmıştır. Kararname gereğince yabancılara kendi mahkemelerini kurma yetkisi de 

verilmiştir.  Bu ise yabancılara sadece kendi mahkemelerini oluşturmak değil,  aynı 

zamanda iç yönetim hakkını vermiştir. Böylece, Astrahan’da  milli Ermeni kolonisi 

oluşumu süreci tamamlanmış, Rusya’daki Ermeni cemaatinin  milli Ermeni kolonisi 

olma imkânlarına sahip olunmuştur.404 

XX. yüzyılın başlarına kadar Kafkasya Çarlık Rusya tarafından yönetilmiştir. 

Ancak özellikle 1905’ten itibaren Rusya’da Bolşevik hareketinin güçlenmesi, 1917 

403   Habib RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 13
404  Vartan  KHAÇATURYAN,  “Stanovlenie  Armyanskiy  Koloniy  v  Rossii”,  (Rusya’da  Ermeni 

Kolonilerinin Oluşumu)  Moskova, 2000,  s. 86.

                                                                                                                                                                   



Ekim Bolşevik İhtilâli ve Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise, Rusya Kafkasya’dan 

geri  çekilmeye  başlamıştır.  3  Mart  1918’de  Brest-Litovsk  Antlaşması  imzalanana 

kadar  Rusya’nın Kafkasya’daki varlığı devam etmiş ve daha sonra antlaşma şartları 

gereğince Rusya, Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmiş ve  Kafkasya’daki ordusunu da 

geri çağırmıştır.

Rusya  Federasyonu Kafkasya  politikasının  anlaşılması  için  ilk  önce  Rusya 

için  Kafkasya’nın  neden  önemli  olduğuna  bakmak  lâzımdır.  Birincisi,  güneyin 

kontrolü, ayrıca güvenlik konusu onun için önemlidir. Karadeniz ve Hazar kıyıları 

yine Rusya için önemli yerlerdir.  Dağılma sonrası  Rusya için kuzeybatı  Kafkasya 

kıyıları daha büyük önem kazanmıştır. Çünkü Rusya Karadeniz’de önemli limanlarını 

kaybetmiştir.  Böylece eskiden Karadeniz Sovyet  gölü iken,  şimdi  yavaş-yavaş bir 

Avrupa gölü olmaya başlamıştır. Ayrıca petrol kaynakları ve enerji hatları da Rusya 

için Kafkasya’da önemli noktalardır. 

Sovyet Rusya tarihine baktığımız zaman, Çarlık Rusya’nın Kafkasya’yla ilgili 

izlediği  politikada  bir  devamlılık  görmekteyiz.  XVIII.  yüzyıldan  itibaren  Rusya, 

Kafkasya’da  sınırlarını  etnik  temizlik,  soykırım  ve  zorunlu  göçle  belirlemeye 

çalışmıştır.  93  harbi  olarak  bilinen  1877-78  Osmanlı-Rus  Harbi  sonrası,  özelikle, 

Güneybatı  Kafkasya’da  soykırım  ve  etnik  temizliği,  1919-1920’de  ise  Zengezur 

bölgesinin ve Gökçe kıyılarının Ermenistan’a verildiğini görmekteyiz.405 

Rusya’nın  Ermeniler  ve  Ermenistan  tarihinde  büyük  önemi  vardır.  Sıcak 

denizlere  inme  politikasını  uygulamaya  başlayan  Çarlık  Rusya,  Kafkasya’daki 

Türklere  ve  Gürcülere  güvenmediği  için  bölgede  Rusya’nın  çıkarlarını  koruyacak 

Ermenilerin  Kafkasya’ya  göç  etmelerini  sağlamış  ve  devlet  kurmalarına  yardımcı 

olmuştur. Kafkasya’da tampon Ermeni devletinin kurulması, bir anlamda Rusya’nın 

güney sınırlarının güvenliği anlamına gelmiştir. 

Ermeniler  1918’de  bağımsız  bir  devlet  kurma  fırsatını  yakalamış,  ancak 

1920’de  Bolşevik  Rusya  tarafından  işgal  edilmiş  ve  1922’de  Kafkasya 

405  Buğra BÜYÜK, “Kafkasya’da İki Yüz Yıl Devam Eden Soykırım” Azerbaycan Dergisi, 
Bakü 1997, s. 73

                                                                                                                                                                   



Federasyonu’na,  1936’da  ise  SSCB’ye  üye  olmuştur.  Sovyetler  Birliği  dönemini 

araştıran Ermeni tarihçiler bu durumu hep bir işgal olarak değerlendirilmişlerdir.406

1985’te  Mihail  Gorbaçov’un  SSCB  Komünist  Partisi  Merkez  Komitesi 

Başkatibi   seçilmesinden  sonra,  merkezi  plânlamaya  dayalı  Sovyet  ekonomisinde 

serbest pazar ekonomisinin ilk temelleri atılmıştır. 

Ermenistan jeopolitiğinde Rusya’nın rolü özellikle 1990’lı yılların başlarından 

itibaren  büyük  önem kazanmıştır.  Güney  Kafkasya’da  dar  bir  coğrafyaya  sıkışan 

Ermenistan,  Azerbaycan  topraklarının  işgal  edilmesinde  Rusya’nın  ciddi  ölçüde 

ekonomik, siyasi ve askeri desteğini almıştır. Azerbaycan ve Gürcistan bağımsızlık 

sürecinde Rusya karşıtı  bir  politika izleyerek Rus ordusunun kendi  topraklarından 

çıkarılması  için  mücadele  ederken,  Ermenistan  büyük  bir  gayretle  bu  ülkelerden 

çıkarılan askeri üsleri kendi topraklarında yerleştirmeye başlamıştır.

Kafkasya’da  Azerbaycan  ve  Ermenistan  arasında  Dağlık  Karabağ, 

Ermenistan-Gürcistan arasında Cevaheti ve Gürcistan’da Abhazya ve Güney Osetya 

sorunları ortaya çıkmış olup bunlar hâlen devam etmektedir. Bu sorunların ciddiliği 

ve  özellikle  Rusya’nın  olaylara  yön  verme  çabaları  henüz  azalmamıştır.  1980’li 

yılların  sonlarında  Sovyetler  Birliği’nde  gelişen  ekonomik  ve  siyasi  olaylar 

sonucunda,  Rusya’nın Kafkasya’daki  etkisi  azalmaya başlamıştır.  Ancak özellikle, 

1993  Kasımı’nda  kabul  edilen  Rusya’nın  askeri  doktrinin  savunma  alanındaki 

işbirliği  önceliğinin,  BDT  ülkelerine  ve  BDT  içindeki  kollektif  savunma 

mekanizmalarına verilmesi ve BDT ülkelerindeki  yerel  silahlı  çatışmaların,  Rusya 

için en önemli tehdit niteliği taşıdığının ifade edilmesinden sonra, Rusya eski Sovyet 

cumhuriyetlerini  BDT’ye  üye  olmaları  için  zorlamaya  başlanmıştır.  Doktrinde 

kullanılan  bu  ve  benzeri  ifadeler,  Rusya’nın  “yakın  çevresine”  yöneldiğini,  eski 

SSCB  coğrafyasını  kendi  ulusal  güvenlik  sahası  olarak  değerlendirdiğini  ortaya 

koymuştur.407 

406  Eduard OGANISYAN, Vek Borbı (Asrın Çatışması), Moskova 1991, s.45
407   Osman Metin ÖZTÜRK, Rusya Federasyonu Askeri Doktrini, ASAM Yayınları, 

Ankara 2001, s. 36

                                                                                                                                                                   



Rusya, Ermenistan aracılığı ile Güney Kafkasya’yı kendi etkisi altında tutma 

çabası  içindedir.  Rusya  Hazar  Havzası’nda  askeri  egemenliğini  güçlendirme 

stratejisini  yürütmektedir.  Yani Kafkasya’nın güneyi kuzeyden, Ermenistan’dan ve 

Hazar’dan tehdit  etmeye ve Doğu-Batı entegrasyonunu engellemeye çalışmaktadır. 

Rusya bunu neden istememektedir? Çünkü bu ülkenin askeri çatışmaların olduğu her 

yere  müdahale  olanağı  vardır.  İstikrarın  olduğu  bölgelerde  Rusya’nın  etki  kurma 

olanakları daha zayıftır.  Öte yandan, Kafkasya’daki askeri çatışmaların Rusya için 

özel  bir  anlamı  vardır.  Rusya,  bu  çatışmaları  kullanarak  Kafkasya’daki  halklar 

arasında  çatışmayı  körüklemekte  ve  onları  parçalama  politikasını 

gerçekleştirmektedir.

Ermenistan’ın Rusya ile sınırı olmamasına rağmen, siyasi ve askeri bağlamda 

sıkı  işbirliği  içinde  bulunmaktadır.  Bağımsızlığının  ilk  yıllarında  Rusya  karşıtı 

görüşler  ortaya  çıksa  da,  Rusya  ile  ilişkilerini  üst  düzeyde  tutmaya  çalışan 

Ermenistan,  bununla  jeopolitik  dezavantajını  telafi  etmeye  çalışmıştır.  Rusya, 

Ermenistan’ın  dış  politikasında temel  ülke konumundadır.  Ermenistan’ın siyasi  ve 

ekonomik varlığının devam etmesi büyük ölçüde Rusya’ya bağlıdır. 

Rusya  ile  tarihi  ilişkilerini  göz  önünde  bulunduran  Ermenilere  göre, 

Ermenistan’ın  güvenliğinin  ve  bağımsızlığının  tek  garantisi  Ermenistan’da 

yerleştirilen  Rus  askeri  birlikleridir.  Bağımsızlığını  yeni  kazanmış  olan  Baltık 

ülkeleri, Azerbaycan ve Gürcistan Rusya’nın liderliğinde kurulan Bağımsız Devletler 

Topluluğu’na  üye  olmaktan  kaçınırken,  Ermenistan,  kayıtsız  şartsız   21  Aralık 

1991’de BDT’ye üye olmuştur.408

Kafkasya  devletlerinin  ulusal  güvenlik  anlayışı  bu  devletlerin  birbirinden 

kaynaklanan tehdit algılamalarına dayanmaktadır. Bu devletler, sınırlarından uzakta 

yerleşen  büyük   devletler  tarafından  işgal  edilme  tehlikesi  ile  değil,  direk  sınır 

komşuları ile yaşadıkları siyasi ve askeri sorunlar itibariyle bir tehdit algılamaktadır. 

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinde Rusya’nın Ermenistan’ı siyasi 

ve askeri açıdan desteklemesi, Ermenistan’ın Rusya ile askeri ve ekonomik anlamda 

408 A. Suat BİLGE, “Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkiye”, Avrasya Etüdleri, C.1, S. 4, Kış 1995, 
s. 72

                                                                                                                                                                   



bütünleşme  sürecini  başlatması  üzerine,  Azerbaycan  ve  Gürcistan,  Rusya  ve 

Ermenistan’ı bölgesel güvenliği ve istikrarı tehdit eden birer devlet olarak görmeye 

başlamışlardır.

Dağlık Karabağ Savaşı’nda Rusya’nın askeri,  siyasi ve ekonomik desteğini 

alan, Ermenistan sadece Rus ordusunu kendi topraklarında barındırmakla yetinmemiş 

Gürcistan’dan  çıkarılan  askeri  teçhizatın  büyük  bir  bölümünün  Ermenistan’a 

yerleştirilmesine izin vermiştir. Vaziani bölgesinde bulunan Rus askeri üssü 22 Aralık 

2002’de boşaltılırken, asker ve silahların bir bölümü Ermenistan’a sevk edilmiştir. 

Ermenistan’da konuşlanan Rus askeri üslerinin bir bölümü de 2003 yılı sonlarından 

itibaren  Ermenistan  askeri  birliklerine  teslim edilmiş  ve  Azerbaycan  topraklarına, 

Dağlık  Karabağ’a,  yerleştirilmeye başlanmıştır.  Karabağ’a  yerleştirilen  Rus  askeri 

birlikleri,  bölegedeki  askeri  güç  dengesini  büyük  ölçüde  Azerbaycan’ın  aleyhine 

değiştirmiştir.  1991  yılına  kadar  Hankendi’nde  konuşlanan  366.  Rus  motorize 

alayının Azerbaycan’a karşı askeri operasyonlarda Ermeni silahlı birlikleri ile hareket 

ettikleri  göz  önünde  bulundurulursa,  Azerbaycan  işgal  edilmiş  topraklarının  geri 

alınması için askeri operasyona başladığı zaman Karabağ’da konuşlanan Rus askeri 

birliklerinin yeniden Azerbaycan’a karşı çatışmalara katılması mümkündür. 409

Rus  ordusunun  Karabağ’da  konuşlanması  Rusya’nın  Dağlık  Karabağ 

sorununun çözümü için arabuluculuk girişimlerine gölge düşürmekte ve bu konuda 

samimi  olmadığını  kanıtlamaktadır.  Aslında  Gürcistan’dan  ayrılması  gereken  Rus 

askeri  üslerinin  Karabağ’a  yerleştirilmesi  Azerbaycan’a  karşı  yapılan  baskının  bir 

sonucudur.

409  Ali MEMMEDOV, “Hocalı Katliamı” Azerbaycan Dergisi, Azerbaycan Kültür Derneği 
Yayınları, Ankara Mart-Şubat 2002, s. 41  

                                                                                                                                                                   



2.2.1.  Ermenistan’da Yaşayan Azeriler

XVII. yüzyıldan başlayarak Çarlık Rusya’nın dış politikasında sıcak denizlere 

inme  politikası  ivme  kazandı.Rusya’nın  bu  amacına  yönelik  Kafkasya’yı  kendi 

yönetimi altına alması büyük önem taşıyordu. Kafkasya’nın işgal edilmesiyle, Rusya 

bu amacına yönelik bir adım ilerleme kaydetmiş oldu. Kafkasya’ya yerleşme plânında 

Rusya, Ermenilere büyük önem veriyordu.410 

Öncelikle  Revan  terminolojisine  açıklık  getirmekte  fayda  vardır.  Revan 

kelimesi  ilk  defa  VII.  yüzyıl  kaynaklarında  Erebuni olarak  kullanılmıştır.  Ermeni 

kaynaklarında Revan, Armeniya olarak tanımlanmıştır. Revan bölgesi XV. yüzyıldan 

Azerbaycan’ın  terkibinde  idari  merkez  olarak  tanınmıştır.  Evliya  Çelebi’nin 

“Seyahatname” adlı eserine göre 1407-1408 yıllarında Timur’un askerlerinden biri 

olan  Hocacan  Lahicani  bu  topraklara  yerleşmiştir.  Daha  sonraları  akrabalarını  da 

buraya getirerek pirinç yetiştirmişlerdi. 1509-1510 yıllarında ise Şah İsmayıl,Veziri 

Revangulu  Hana bu  topraklarda  kale  inşa  etmeyi  emretmiştir.  Yedi  yıl  içerisinde 

Zengi Nehrinin kıyısında inşa edilen kale Revan olarak adlandırılmıştır.411 Revan’ın 

Ermenilere  ait  olduğunu iddia  eden Ermeni  tarihçileri  Revan Hanlığı’nın yönetim 

şeklini  gösterirken  bile  Ermeni  terimlerini  değil,  Azeri  Türkçesi’ndeki  terimler 

kullanmışlardır.  Örneğin,  Ermeniler  şehir  yöneticisine  -  darug,  yardımcılarına  ise 

yüzbaşı ve  çavuş,  pazarları  kontrol  edenlere  pazarbaşı diyorlardı.  Ancak  bu 

kelimelerin  hiçbiri  Ermenice  değildi.  Ermeni  Piskoposu  Hovannes,  1410 yılından 

1827’yılına kadar Revan Hanlığı’nın Türkler tarafından yönetildiğini belirtmiştir. Bu 

bilgiler Ermeni Sovyet Ansiklopedisi’nde de yer almaktadır. 412

1828’de Azerbaycan’ın kuzeyi Çarlık Rusya tarafından işgal edildikten sonra 

Azerbaycan,  güney  ve  kuzey  olarak  ikiye  bölünmüştür.  Kuzey  Azerbaycan 

410   Hatem CABBARLI, “Geçmişten Günümüze Ermenistan’da Azerbaycan Türkleri”, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, S. 4, Ocak- Şubat, Ankara,  2002, s. 125’den naklen Vartan 
KHAÇATURYAN, “Stanovlenie Armyanskiy Koloniy v Rossii”, (Rusya’da Ermeni Kolonilerinin 
Oluşumu)  Moskova, 2000,  s. 85

411   İntikam BEŞİROĞLU, “19-20. Yüzyıllarda Ermenistan’daki Azeri Türklerinin göç ettirilmesi ve 
soykırım gerçekliği” Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel, C.7, S.1,  Ankara 2001, s. 454

412   Hatem CABBARLI, “Ermenistan’da Yaşayan..a.g.m, s. 127

                                                                                                                                                                   



topraklarındaki Revan Hanlığında 1918’de Ermenistan Halk Cumhuriyeti ve 1920’de 

ise Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti kurulmuştur. 

Ermenistan  arazisinde  yaşayan  Azerilerin  tarihini  önemli  olayların  neden 

olduğu üç döneme ayırtmak mümkündür. 

Birinci dönem. Revan Hanlığı’nın dağılması, yani 10 Şubat 1828 tarihine dek 

olan  dönemi  kapsamaktadır.  XIX.  yüzyılın  ilk  çeyreğinden  itibaren  Rusya 

Kafkasya’da yeni askeri operasyonlara başladı. 1801’de Doğu Gürcistan’ı işgal eden 

Rusya’nın Kafkasya’ya yerleşmesi, sadece Osmanlı ve İran Devletleri’ni değil, aynı 

zamanda İngiltere  ve Fransa’yı  da büyük bir  endişe içine sokmuştur.  İngiltere  ve 

Fransa, Rusya’ya karşı savaşta İran’ı destekleyeceğini belirtmiş bunun üzerine İran 

Devleti  1804  Haziranı’nda  Rusya’ya  savaş  ilân  etmiştir.  Rus  ordusu  1804’de 

Sisyanov  komutasındaki  birliklerle  Revan  bölgesini  1806’da  Bakü’yü  işgal  etmiş 

1813 yılına kadar devam eden savaş sonucunda taraflar arasında Gülistan Antlaşması 

imzalanmıştır. Antlaşmanın şartlarına göre Revan ve Nahcivan Hanlıklarından başka 

Kuzey Azerbaycan’ın tümü Rusya’nın hâkimiyetine geçmiştir.413

Revan  Hanlığı  1826  Rusya-İran  savaşına  kadar  Azerbaycan’ın  bir  eyaleti 

olarak  kaldı.  Revan  Hanlığı  on  dört  inzibati  bölgeye  ayrılmıştı:  Kırkbulak,  

Zengibasar,  Gernibasar,  Vedibasar,  Sürmeli,  Derekent-Parçenis,  Saatlı,  Talin,  

Seyitli-Akhsalı,  Serdarabad,  Karpibasar,  Abran,  Dereçiçek  ve  Gökçe. 414  Bölge 

yöneticileri  -  Mirbölük ismini  taşıyor  ve  Revan  Hanı  tarafından tayin  ediliyordu. 

Ülkenin  güneyindeki  Revan  ve  Nahcivan  Hanlıkları  İran’ın  etkisi  altındaydı. 

Nahcivan  Hanlığı  terkibindeki  Şerur  mahalı  savaş  sonrasında  Revan  Hanlığı’nın 

Dereleyez mahalına birleştirilmiş ve böylece Revan Hanlığı arazi inzibati bölgesi on 

beşe çıkarılmıştır.    

Gülistan  Antlaşması’nın  şartlarını  kabul  etmeyen  İran,  1826’da  Rusya’da 

Dekabristler’in isyan  etmeleri  ile  siyasi  görüş  ayrılığının  ortaya  çıkacağını  ve 

Rusya’da yaranan durgunluğu fırsat bilerek 16 Temmuz 1826’da yeniden Rusya’ya 

karşı savaşa başlamıştır. İran savaşın ilk aylarında bazı başarılar elde etmiş olsa da, 

413   Mahmut İSMAYILOV, Azerbaycan XIX. Yüzyılın Sonu XX.Yüzyılın Başlarında, Derleyen: İgrar 
ALİYEV, Azerbaycan Tarihi,  Bakü,  1993,  s. 204

414  Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 17

                                                                                                                                                                   



Rus  ordusu  karşısında  geri  çekilmek  zorunda  kalmış  ve  10  Şubat  1828’de 

Türkmençay Antlaşması imzalanmıştır. Gülistan Antlaşması ile Azerbaycan’ın Kuzey 

Hanlıkları, Türkmençay Antlaşması’yla ise Revan ve Nahcivan Hanlıkları Rusya’nın 

hakimiyeti altına geçti. Böylece, Rusya Kafkasya’yı tamamen işgal etmiştir.415

1828 yılında Revan bölgesindeki toplam 22 bin Ermeni nüfusu 1897 yılında 

640  bine  ulaşmış,  I.  Dünya  Savaşı  sonrasında  ise  bu  rakam  Osmanlı  Devleti 

arazisinden Ermenilerin göç etmeleriyle 1 milyondan fazla olmuştur. 

Revan  Hanlığı’nın  Çarlık  Rusya  tarafından  1828’de  işgal  edilmesiyle  bu 

eyaletin  coğrafi  ve  stratejik  önemi  Rusya  tarafından  vazgeçilmez  hâle  gelmiştir. 

Yaklaşık 100 yıl Çarlık Rusya’nın kontrolünde kalan Revan Hanlığı ile ilgili Sovyet 

döneminde bazı  araştırmalar  yapılsa  da,  bölgenin tarihi  geçmişi  doğru bir  şekilde 

aydınlatılmamıştır.  1828  yılına  kadar  Revan  bölgesi  Azerbaycan’ın  bir  vilayetini 

teşkil  etmiştir.4161990’lara  dek  burada  yaşamış  Azerilerin  tarih  ve  kültürlerinin 

araştırma konusu olmamasının sebebi  ise,  büyük ölçüde Revan bölgesinin 1828’e 

kadar  Azerbaycan’ın  kuzey  sınırında  küçük  bir  hanlık  olmasından  da 

kaynaklanmıştır. 

İkinci dönem. 10 Şubat 1828’den 1917 Bolşevik İhtilâli’ne dek olan süredir. 

Çarlık  Rusya  güney  bölgelerini  sağlama  almak  için  tampon  bir  bölge  olarak 

oluşturmak  istediği  Ermenistan’da  Azeriler’in  çoğunlukta  olması  Rusların  bu 

politikasına  engel  olmaktaydı.  Çarlık  Rusya  Yakın  Doğu  politikasında  gerekli 

dengeyi  sağlamak  için  Ermenistan’dan  Azerileri  çıkarma  ve  bunun  mukabilinde 

bölgeye Hıristiyan Ermenileri göçürme faaliyetine başlamışlardı. 1828 Türkmençay 

antlaşmasına  kadar  Revan  bölgesinde  ahalinin  nüfusunun  %91’ni  Türkler,  %8’ni 

Ermeniler, %1’ni ise diğer azınlıklar teşkil etmekteydi. Bu denge XIX. yüzyılın ikinci 

yarısından  itibaren  Revan  ve  Karabağ bölgesine  İran  ve  Türkiye  arazisinden çok 

sayıda Ermeninin göç ettirilmesiyle değiştirilmiştir.417

1828-1829  Rus-Türk  Savaşı  sonucu  imzalanan  Edirne  Antlaşması  gereği 

Türkiye’nin  Kars,  Beyazit,  Iğdır  ve  Erzurum  vilayetlerinde  yaşayan  100.000 

415  Teymur VELİYEV,  Azerbaycan Tarihi, Bakü, 1998,  s. 12.
416 Ziya BÜNYADOV, Yusif YUSİFOV, Azerbaycan Tarihi, Bakü 1994, 478
417 Nikita Nikolayeviç SHAVROV, a.g.e, s. 63

                                                                                                                                                                   



Ermeninin  Kafkasya’ya  yerleştirilmesine  başlanılmıştır.418 Kafkasya’ya  getirilen 

Ermeniler özellikle Revan ve Nahcivan Hanlığı bölgesinde yerleştirilmiştir. Bu savaş 

sonrasında Rusların, Ermenistan Devletini oluşturmak için ne kadar çaba sarf ettiği 

açıkça görünmektedir. 

Revan  Hanlığı’na  İran’dan  23.098,  Türkiye’den  ise  20.324  Ermeni 

yerleştirilmekle bölgede yaşayan Ermenilerin sayısı  artırılmıştır.  Revan Hanlığı’na 

getirilen Ermenilerin sayısı  yerli Ermeni nüfusundan üç kat fazla olmuştur. Çarlık 

Rusya  bunu  yapmakla  bölgede  yaşayan  Azeri  nüfusunu  %77.9’dan  %46.7’ye 

düşürmüştür.  Çarlık  Rusya’nın  bu  siyaseti,  ileride  yaşanacak  faciâların  başlangıcı 

olmuştur.419 

Çarlık  Rusya’nın İran’daki  büyükelçisi  A.  S.  Gribeyedov bu konuyla ilgili 

şöyle yazıyordu. “1828 yılından – 1830 yılına kadar biz İran’dan Kafkaslara 40.000  

ve Türkiye’den 84.000 Ermeni yerleştirdik.  Onları  Ermenistan’da Ermeni nüfusun 

sayıca az olduğu Revan vilayetinin en verimli topraklarına yerleştirdik ve kendilerine  

200.000 desyatin hazine toprağı verdik.” 420 

Üçüncü dönem. Bu dönem 1917 Bolşevik İhtilâli’nden Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasına  dek  olan  yetmiş  senelik  bir  dönemi  içermektedir.  Önce  Ermenistan 

Cumhuriyeti,  daha  sonra  Sovyet  Ermenistanı  olarak  adlandırılan  bu  bölgede  yüz 

yıllarca yaşayan Azeriler için facia, sözün gerçek anlamıyla soykırım devri olmuştur. 

Taşnakların  iktidarda  olduğu  Ermenistan  Cumhuriyeti  zamanında  asırlarca 

Türk  toprağı  olan  Revan  bölgesini  Türklerden  temizleme,  diğer  taraftan  da 

Ermenileştirme politikası  uygulanmaktaydı. Revan bölgesini Türklerden temizleme 

politikası  katliâmlar  yapılarak  gerçekleştirilmekteydi.  Azerilere  karşı  yapılan 

katliâmla ilgili bilgiler birçok Azeri kaynaklarında mevcuttur. Ancak, önemli olan bu 

katliâmların  Ermeni  kaynaklarında  da  itiraf  edilmesidir.  Ermeni  Tarihçisi  Z. 

Karkodyan’ın  “1831-1931  Ermenistan’ın  Nüfusu”  adlı  eserinde  şu  ifadeler  yer 

almaktadır.“1920 yılında Sovyet Ermenistanı Devleti’nde Taşnakların soykırımından  

418 Kamuran GÜRÜN, a.g.e, s. 80
419  İntikam BEŞİROĞLU, a.g.m. s. 458
420  A. S. GRIBEYEDOV, Soçineniya v Dvux Tomax,(İki Konuyla İlgili Görüşler), 

Moskova 1971, CII, s. 340

                                                                                                                                                                   



dolayı ancak 10.000 kişi civarında Türk nüfus kalmıştır. Soykırımdan kurtulmak için  

kaçan Türklerden hayatta kalan 60.000 kişinin 1922 yılında geri dönmesinden sonra 

buradaki  Türk  nüfusu  72.596  kişi  olmuştur.”421 Diğer  bir  Ermeni  tarihçisi  A.A. 

Lalayan “İstoriçeskiye Zapiski”(Tarihi  Belgeler)  başlıklı  eserinde bu hususu şöyle 

itiraf etmektedir.  “Ermeniler tarafından Türklerin katledilmesi önceden plânlanmış 

devlet  politikasıydı  ve  sadece  Azerbaycan’ın  hudutları  ile  sınırlı  kalmamıştır.  

Ermenistan’da Taşnak  Hükûmeti  30  aylık  iktidarı  döneminde  (Mayıs  1918-Kasım 

1920) ülkedeki Türk nüfusun %60’ı öldürülmüştür.”'422    

Sovyet  döneminde  Ermenistan’da  yapılan  nüfus  sayımlarında  devamlı 

Azerilerin sayısı ile ilgili bilgilerde saptırmalar yapılmıştır.

Sovyetler döneminde Ermeni Taşnakları, ad değiştirerek Bolşevik adı altında 

Azerilere karşı soykırımı devam ettirdiler. Bu soykırım gizli şekilde yapılmakta ve 

Ermenistan’ın Türklerden tamamen temizlenmesi amaçlanmaktaydı. 

Sovyetlerin  ilk  yıllarında  devlet  karşıtı  suçlamasıyla  birçok  Azeri  ölüme 

mahkum  edilmiş  veya  uzak  Sibirya’ya  sürgün  edilmiştir.  Ermenistan’ın 

Ermenileştirilmesi politikası İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da devam ettirilmiştir.  

421    İntikam BEŞİROĞLU, a.g.m, s. 461’den naklen Z. Karkodyan, Hophrtayin Hayastani 
Bhagçutyuni(1831-1931) (1831-1931’de Ermenistan’ın Nüfusu), Revan 1964, s. 23   

422   Budag BUDAGOV ve diğerleri, Ermenistan Azerbaycanlılarının Tarihi Coğrafyası,Bakü 1995, 
s. 10’dan naklen A.A. LALAYAN, İstoriçeskiye Zapiski (Tarihi Belgeler), Revan 1969, s. 21

                                                                                                                                                                   



2.2.2.  Sovyet Ermenistanı’nın Sürgün Siyaseti

1826-1828  Rusya-İran  Savaşı’ndan  sonra  imzalanmış  Türkmençay 

Antlaşması’ndan,  1917 Bolşevik Devrimi’ne  kadar  geçen sürede  Revan bölgesine 

Ermenilerin göç ettirilmesi bölgede demografik durumu değiştirdi. Rusya’nın desteği 

ile her geçen gün bölgede Ermeni nüfusu arttı ve diğer milletler geri saflara itilmiş 

oldular.  Bu  aynı  zamanda  ileride  Rusya’nın  Kafkasya’da  kendi  amaçlarını 

gerçekleştirmek için Ermeni faktörünü kullanma isteğinden kaynaklanıyordu.

Sovyetler  Birliği  zamanında  Ermenilerin  propaganda  faaliyetlerini  dört 

aşamada incelemek mümkündür. 

1. 1921 yılından İkinci Dünya Savaşı'na kadar geçen süre,

2. 1945 – 1960 yılları arası, 

3. 1960-1962 yılları arası,

4. 1962-1991 yılları arası dönem.

Ermeniler,  birinci  aşamada  Ermenistan  arazisini  genişletmek  ve  milli 

propaganda unsuru üzerinde çalışmış ve bu konuda ortak hareket edebilecek güçleri 

belirlemişlerdir. Bu faaliyetlerinde Sovyet Rusya’nın yardımıyla Ermenistan arazisi 

üç  katına  çıkarılmıştır.  Propaganda  faaliyetlerinde  ise  Rus  tarihçileri  Ermenilerle 

işbirliği  yapmaktaydılar.  Örneğin,  Büyük  Sovyet  Ansiklopedisi'nde  V.  Gurko  ve 

Krvajin’in (C.IV, “Ermeniler” başlıklı madde) Ermenilerle ilgili maddesinde Ermeni 

görüşlerini desteklemişlerdi.423

1930  Eylül'ünde  Ermenistan’da  arazi  yönetim  değişikliği  yapıldığı  zaman 

Azerilerin  yaşadıkları  yerleşim birimleri  birbirinden  ayrı  merkezlere  bağlanmıştır. 

Azerilerin çoğunlukta yaşadığı bölgelere yurtdışından gelen Ermeniler yerleştirilmeye 

başlanmış, devamında Ermenistan'da yaşayan Azeriler toplu olarak yurtlarından göçe 

zorlanmıştır. 

1943  Tahran  Konferansı'nda  Sovyet-İran  ilişkileri  müzakere  edilirken, 

Ermeniler  SSCB  Dışişleri  Bakanı  Molotov'dan  İran'da  yaşayan  Ermenilerin 

Ermenistan'a göç ettirilmesini talep ettiler. Molotov bu konuyu Stalin'le görüştükten 

423 SSCB Ansiklopedisi, “Ermeniler” maddesi, Moskova 1926, C. IV, s. 441

                                                                                                                                                                   



sonra  İran  Ermenilerinin  göç  ettirilmesi  konusunda  İran  Devleti  ile  görüşmeler 

yapıldı.  İran,  Ermenilerin  gönüllü  olarak  Ermenistan’a  göç  etmelerine  karşı 

çıkmamıştır.424

25  Kasım  1945’de  Ermenistan  Komünist  Partisi  Başkatibi  G.  Artunyan, 

Rusya Komünist  Partisi  Merkez Komitesi  Başkatibi  Stalin’e  “Dağlık Karabağ’da 

yaşayan  Ermenilerin  daha  iyi  bir  gelecek  için  bölgenin  tamamının  Ermenistan’a  

katılmasıni” içeren  bir  mektup  göndermiştir.  Bu  konu  mektupta  “1923  yılında 

Azerbaycan’a  birleştirilmiş  olan  bu  arazinin  nüfusunun  çoğunluklu  olarak  

Ermenilerden ibaret  olması  ve bölge coğrafyasının da Ermenistan’a yakın olması  

nedeniyle  Dağlık  Karabağ  vilayeti  Ermenistan’a  birleştirilmelidir.  Eğer  bu 

gerçekleştirilirse  buna  karşılık   Ermenistan  Dağlık  Karabağ’ın  Şuşa  şehrinin 

onarımını üzerine alacaktır” 425 şeklinde ifade edilmiştir. 

Burada belirtmemiz  gereken husus,  Ermenilerin  yoğun talebi  üzerine 1923 

tarihinde Dağlık Karabağ bölgesine özerk vilayet statüsü verilmiştir. Bu tarihe kadar 

geçen sürede Dağlık Karabağ bölgesi  her zaman Azerbaycan toprakları  içinde yer 

almış ve diğer bölgelerle kıyaslandığında yaşam standartları daha yüksek olmuştur. 

Ermenistan’ın Şüşa şehrine daha çok ilgisinin olması ise bu şehrin Azerbaycan’ın 

turistik  bir  bölgesi  olması  ile  alakalıdır.  Rusya’nın  Türklere  karşı  çifte  standart 

uygulaması bu olayda da görünmektedir.    

Ermenistan  Komünist  Partisi  Başkatibi  G.  Artunyan  Azerbaycan’ın  dağlık 

Karabağ  bölgesinde  yaşayan  Ermenilerin  gelecek  refahı  için  bölgenin  tamamının 

Ermenistan’a katılmasını talep ederken neden Ermenistan’da yaşayan Azerilerle ilgili 

Sovyet  Devleti  aynı  politikayı  uygulamamıştı?  Bu  talepname  ile  Ermeni 

Komünistleri’nin,  Sosyal  Demokratları’nın,  Milliyetçileri’nin  her  zaman   “Büyük 

Ermenistan” düşüncesi ile hareket ettiklerini görüyoruz.

10 Aralık 1947 tarihinde Rusya’nın baskısı sonucu Azerbaycan – Ermenistan 

arasında  anlaşma  imzalanmıştır.  Bu  anlaşmaya  esasen,  Ermenistan  topraklarında 

yaşayan Azerilerin bir kısmının 1948 yılından başlayarak Azerbaycan’a getirilmesi ve 

424 İntikam BEŞİROĞLU, a.g.m, s. 463
425 BCA, Yer; 930. 1. 7. 1

                                                                                                                                                                   



Ermenistan’da boşaltılmış arazilere yurt dışında yaşayan Ermenilerin yerleştirilmesi 

öngörülmüştür. Bu anlaşma Ermenistan Komünist Partisi Başkatibi G. Artunyan ve 

Azerbaycan Komünist Partisi Başkatibi M.C Bağırov tarafından imzalanmıştır.426  

Ermenistan'da yaşayan Azerilerin Azerbaycan'a göç ettirilmesi ile ilgili SSCB 

Bakanlar  Kurulu,  23  Aralık  1947  tarihli  "Ermenistan  Sovyet  Sosyalist  

Cumhuriyeti’nden Azerilerin Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin  Kür-Araz  

ovalığına göç ettirilmesi" ile ilgili kararı 10 Mart 1948’de onayladı. Burada 1948-50 

yılında  "gönüllülük" adı  altında  100.000  Azerinin  Ermenistan’dan  göç  ettirilmesi 

öngörülmüştür. Bu karar gereği 1948'de 10.000, 1949'da 40.000, 1950'de ise 50.000 

kişi Azerbaycan'a göç ettirilmeliydi.427

Ermenilerin  sadece  Azerbaycan’dan  değil  Türkiye'den  de  toprak  talepleri 

vardı.  İkinci  Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB -Türkiye  ilişkilerinde ciddi  sorunlar 

ortaya çıkmıştır. Sovyetler Birliği Boğazların kontrolünü kendi eline almak istiyordu. 

Böyle  gergin  bir  ortamda  1945  Haziranı’nda  Eçmiyazin  Katolikosu  seçimlerini 

bahane  ederek  birçok  ülkeden  gelen  Ermeniler  Eçmiyazin'de  toplanmış,  konuyla 

hiçbir ilgisi olmayan siyasi bir karar alınarak Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği 

tarafından Ermenistan’a ilhak edilmesi istenmiştir.428 

1960’lı  yıllarda  Ermenistan’ın  Azerilerden  temizlenme  politikasının  yeni 

merhalesi başladı. Bu aşamanın özellikleri şunlardır: 

1. Azeri aydınlara karşı yapılan baskınlar. Bu döneme kadar var olan, Azeri 

Türkçesi’nde eğitim yapan okullar kapatıldı. Örneğin, 1930 yılında kurulmuş Azeri 

Türkçesi’nde eğitim yapan Revan Pedagoji Enstitüsü’nün dört bölümü (Azerbaycan 

Dili,  Tarih,  Coğrafya,  Fizik ve Matematik)  kapatıldı.  Yine,  öğretmen kadrolarının 

yetiştirilmesinde  önemli  olan  1925  yılında  Revan’da  kurulmuş  Pedagoji  Meslek 

Okulu’nun  Azerbaycanlı  Bölümü  kapatıldı.  Netice  itibariyle  Ermenistan’da  Azeri 

okullarından mezun olan ortalama beş bin öğrenci mezun olduktan sonra öğrenimini 

devam ettirmek için Ermenistan’dan gitmek zorundaydı. Ayrıca Ermenistan dışında 

yüksek  öğrenim görmüş  insanlar  Azeri  oldukları  için  iş  imkânı  verilmemekteydi. 

426 BCA, Yer; 930. 1 - 2542 
427 Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s.  72     
428  İsa MEMMEDOV, Ermenistan Azerbaycanlıları ve Onların Acı Kaderi, Bakü,1992, s.   8

                                                                                                                                                                   



Çalışma imkânı bulamayan bu insanlar yine Ermenistan’ı terk etmek zorundaydılar 

ve  genellikle  eğitim  gördükleri  Azerbaycan’a  geri  dönmek  mecburiyetinde 

kalmaktaydılar. Bu şekilde Ermenistan’ın herhangi bir köyünde yaşayan aile sayısı 

kadar Azerbaycan’da aileler yaşamaktaydı. Örneğin, Ermenistan’ın Vedi ilinin Halisa 

köyünde  550  hane  Azeri  ailesi  yaşamaktayken  Azerbaycan’a  dönmek  zorunda 

bırakılan aile sayısı da 500 aile civarındaydı.429 

2. Devletin yönetim kademelerinde olan Azeriler işten çıkarılarak Ermenilerin 

işe  alınması.  Bu  dönemde  Ermenistan’ın  Basargeçer,  Krasnoselo,  Karabağlar, 

Zengibasar, yedi illerinde (bu illerin nüfusunun %75-90’ı Azerilerdi) Komünist Parti 

il başkanları (Sovyet döneminde Komünist Parti il başkanları aynı zamanda devletin 

yerel  yönetimlerini  temsil  etmekteydiler)  görevlerinden  atıldılar.  Ermenilerle 

Azerilerin karışık yaşadıkları  on ilde ise  başkan yardımcıları  Azeriler  olduğu için 

işten çıkarıldılar. Sadece nüfusunun %80’ni Azeri olan Amasya ili istisna idi. Ayrıca, 

Azeri Türkçesi’nde yayınlanan bütün basın organları kapatıldı.

3. 1960'lı yılların başında Ermeniler 24 Nisan'ın sözde soykırım günü olarak 

kabul  edilmesi  için  yoğun  faaliyete  başladılar.  1965'de  Rusya'da  yaşayan  Ermeni 

aydınlarının  ve  özellikle  Mikoyan'ın  çabası  sonucunda  Rusya  Komünist  Partisi 

tarafından  "Ermeni  Soykırımının  50.  Yıldönümü”nü  anma  kararı  çıkartıldı. 

Ermenilerin milli kahraman olarak tanıttıkları Türk düşmanı Antranik'in doğum günü 

de bu tarihe denk geliyordu. Ermenistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Zorabyan 

ve  yardımcısı  Mikoyan  Antranik'in  doğum  gününün  de  bu  yıldönümü  içerisinde 

anılması için Moskova'dan izin aldılar. Bütün gazete ve dergilerde Antranik’e övgüler 

yağdıran makaleler yayınlandı.430

Moskova'nın  onayını  aldıktan  sonra  sözde  Ermeni  soykırımının  50. 

yıldönümü 24 Nisan 1965'de, Revan'da 400 bin kişinin katıldığı bir mitingle anıldı. 

Mitingde açılan pankartlarda "Batı Ermenistan (Anadolu) Bizim Olmalıdır!", "Dağlık  

Karabağ Bizimdir!",  "  Nahcivan Ermenistan  Toprağıdır!"  ve "Ermeniler!  1915'in  

429   Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 63
430  Sadi ASADOV, Ermenistan Azerbaycanlılarının Tarihi Coğrafyası, Bakü, 1996, s. 26’dan naklen 

Nikita Nikolayeviç ŞHAVROV,  Novaya Ugroza Russkomu Delu v Zakavkasye: Predstoyaşaya 
Rasprodaja Mugan İnorodtsam, Petersburg, 1911, s. 59-61. 

                                                                                                                                                                   



İntikamını Almak Zamanıdır Birleşin!"431 pankartları  vardı.  Bu olaylar Ermenilerin 

hiçbir zaman Türk düşmanlığını unutmadıklarını,  soykırım iddialarından ve toprak 

taleplerinden  vazgeçmediklerini  gösteriyordu.  Nitekim  günümüzde  yaşanan 

gelişmeler bunu doğrulamaktadır. Ermeniler, yazdıkları bütün kitaplarda konusu ne 

olursa olsun mutlaka Türklerin Ermenileri katlettiğini yazmaktadırlar. Örneğin, Rusça 

yazılmış "Kratkiy Kurs Armyanskogo Yazıka" (Ermeni Dilinin Kısa Kursu) dilbilgisi 

kitabında bile Türklerin kâtil, cellat oldukları ve Ermenilere karşı soykırım yaptıkları 

yazılmıştır.432

Ermeni  bilim  adamları  Ermenistan  Ansiklopedisi’ni  hazırlarken  bütün 

ciltlerde  “Mets  yeğerni”  (sözde  soykırım)’dan  bahsetmektedirler.433 Nitekim 

Ansiklopedi’nin  bütün  ciltlerinde  Türkiye’de  Ermenilerin  yaşadığı  köylerin  adı 

verilmiş ve köy sâkinlerinin Türkler tarafından katledildiği yazılmıştır.434 

1970-1980’li  yılları  arası  dönemi  Rusya’daki  Ermeni  propagandasının 

alevlenme dönemi olarak isimlendirebiliriz. Ermeniler bu dönemde daha çok eğitim 

ve milliyetçi kitap yayını ile ilgilenmişlerdir. Nitekim Zori Balayan’nın Ocak Kitabı 

bu  yıllarda  basılmıştır.  Balayan’ın  kitabında  Azerbaycan  ve  Türkiye’nin  bazı 

topraklarının Büyük Ermenistan’ın bir parçası olduğu iddia edilmektedir. Balayan’a 

göre  bugün Ermenistan doğu ve batı Ermenistan olarak ikiye bölünmüştür.435

Moskova’nın Ermenilerin bu tür  faaliyetlerine izin  vermesi  ve hatta teşvik 

etmesinin nedenlerinden biri  de stratejik önemi olan Türkiye’nin Sovyetler  Birliği 

sınırlarına  en  yakın  NATO  ülkesi  olmasından  kaynaklanıyordu.  Amerika’nın 

Türkiye’de askeri üslerinin olması da Rusya’yı tedirgin etmekteydi. 

Ermeni  meselesi,  Rusya  istihbarat  kurumlarını  da  ilgilendiriyordu  ve 

1960’dan  itibaren  bu  konuyu  takip  etmeye  başlamışlardır.  KGB  (Komitet  

431  Levon PARSAMYAN, İstoriya Armyanskogo Naroda, (Ermeni Halkının Tarihi) 
Revan, 1972,  s. 6

432   Levon PARSAMYAN, Kratkiy Kurs Armyanskogo Yazıka (Ermeni Dilinin Kısa Kursu), 
Moskova 1974, s.18

433  Hasan NİFTELİYEV, “50 Yıl Önce Azerbaycanlıların Ermenistan’dan Deportasiyası Başladı”, 
Derleyen: Veliyev , Deportasiya, Bakü, 1994, s. 309

434   Hatem CABBARLI, Rusya’da Ermeni Diasporası; Oluşum ve Faaliyetleri, Ermeni Araştırmaları 
Dergisi, Ankara 2001, s.141

435    Sabir RÜSTEMHANLI, Ömür Kitabı, Bakü 1989, s. 47’den naklen Z. BALAYAN, Ocak, 
Revan, 1986, s. 17

                                                                                                                                                                   



Gosudarstvennıy  Bezopasnosti  -  Devlet  Tehlikesizlik  Komitesi)  mültecilerden 

sorumlu 1. Bölüğü’ne bağlı 19. Şube’nin başkanlığına Ermeni asıllı General Agayan 

getirilmiştir. 19. Şube çalışmalarını dört yönde sürdürüyordu: Slav hattı, Yahudi hattı, 

Ermeni  hattı  ve  Kafkasya-Orta  Asya  hattı.  Ermeni  hattında  çalışmak  için   KGB 

okulunda  ajanlık  eğitimi  almış  101  Ermeni  işe  alınmıştır.  Bu  ajanlar  daha  sonra 

yurtdışına  giderek  burada  yaşayan  belirli  bir  finans  gücüne  ve  mevkie  sahip 

Ermenilerle işbirliği yapmışlardır.436 KGB, NATO’nun güney kanadını zayıflatmak 

için, Amerikan Kongresi’nde “Ermeni Soykırımı” yasa tasarısını gündeme getirme 

çalışmalarına hız vermiştir. Eğer bu yasa tasarısı ABD Senatosu’nda kabul edilseydi, 

Türkiye’nin ABD ve NATO ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi gerekecekti.437 

Ermenilerin  başarılı  propaganda  yapabilmelerinin  nedenlerinden  biri  de 

Moskova’da merkezi yönetimde çok sayıda Ermenilerin yerleştirilmesiydi. Örneğin, 

1980-1990’larda SSCB Devlet  kurumlarında,  Abel  Aganbekyan Cumhurbaşkanlığı 

Ekonomi  Dairesi  Başkanı,  Sitaryan  SSCB  Devlet  Plânlama  Dairesi  Başkan 

Yardımcısı,  Kaçaturov  Kitle  Haberleşme  ve  Enformasyon  Merkezi  Başkan 

Yardımcısı  görevlerinde  bulunuyorlardı.  Ermeniler  SSCB’nin  bilim  ve  eğitim 

merkezlerine  de  yerleşmişlerdir.  SSCB  Bilimler  Akademisi’nde  11  Ermeni 

akademisyen,  20  muhabir  üye  akademisyen  çalıştığı  hâlde  Ermenistan  bilimler 

Akademisi’nde  yalnız  bir  Rus  (eşi  Ermeniydi)  çalışmaktaydı.  1986  yılına  kadar 

SSCB Bilimler Akademisi’nde 65 Ermeni çalışıyordu.

SSCB  dağılma  döneminde  Ermenilerin  Azerbaycan  ve  Türkiye’ye  karşı 

propaganda faaliyetleri daha da arttı. Perestroyka ve glasnost ilkelerinin uygulanması 

Ermeni bölücülerinin yasal olarak faaliyet göstermelerine imkân sağladı.438 1923’de 

Karabağ’ı Azerbaycan’dan koparamayan Ermeniler, bu amaçlarına ulaşmak için ciddi 

faaliyetlere  başladılar.  Gorbaçov’un  ekonomi  danışmanı  Aganbekyan,  Fransa’nın 

Humanité gazetesine  verdiği  demeçte  Karabağ’ın  Ermenistan’a  verilmesini 

436  Budag BUDAGOV ve diğerleri, a.g.e, s. 75
437   Gerard J. LIBARDIAN, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, Çev; Elma Taşlıca, 

İstanbul, 2000,  s.117
438  Budag BUDAGOV ve diğerleri, a.g.e, s. 97

                                                                                                                                                                   



istiyordu.439 Aganbekyan’ın  böyle  bir  demeci  Moskova’nın  izni  olmadan 

yayınlanamazdı.

SSCB’nin  dağılma  sürecinde  meydana  çıkan  ırki  sorunlar  birliğin  sonunu 

daha  da  yakınlaştırdı.  Yıllarca  hazırlık  içinde  olan  Ermeniler,  amaçlarını 

gerçekleştirmek  için  Rus  askeri  birliklerini  de  yanlarına  alarak  Azerbaycan 

topraklarına saldırmaya başladılar.  

439  Hatem CABBARLI, “Geçmişten Günümüze Ermenistan’da…a.g.m, s. 144

                                                                                                                                                                   



2.2.3.   1948 –1953 Yıllarında Sovyet Ermenistanı’ndan 

Azerilerin Sürgünü

29  Kasım  1920’de  Ermenistan  XI.  Kızıl  Ordu  tarafından  tutulmuş  ve 

Ermenistan  Sovyet  Hükûmeti  kurulmuştur.  Ermenistan  Halk  Komiserleri  Sovyet’i 

Başkanı Myasnikyan 27 Nisan 1922’de İran Hükûmeti’ne gönderdiği mektupta 1918 

–  1920  senesinde  İran’a  göç  etmiş  Azerilerin  geri  dönmeleri  için  onlara  yardım 

gösterilmesini, ulaşım ve gerekli belgelerin verilmesinde kolaylık sağlanmasını rica 

etmiştir. Rusya’nın İran Büyükelçiliği bu nedenle özel komisyon kurarak Zengibasar 

ve Gemerli  ahalisinin geri  dönmelerini  sağladı.  Fakat  döndüklerinde yine de çok 

ciddi  sorunlarla  karşılaştılar.  Taşnak  Hükûmeti  onların  tüm  değerli  mülklerini 

müsadere etmiştir. Bu nedenle insanların birçoğu geri dönmek istemiyordu. Ancak 

daha  sonra  Ermenistan  Askeri  İnkılâp  Komitesi  göçmenlerin  geri  dönmelerine 

kolaylık  sağlamak  amacıyla  Ermenistan  Sovyet  Hükûmeti’nin  onlara  emniyet 

garantisi verdikten sonra Azeriler geri dönmeye başlamıştır.  Azerileri yerleştirmek 

için Dışişleri Komiserliği ve Adalet Komiserliği özel program hazırlamıştır. Azeriler 

arasında  Sovyet  propagandasını  yapmak  amacıyla  Süleyman  Nuri’yi  Ermenistan 

İnkılâp Komitesine üye yaptılar.440 Süleyman Nuri İran’a giderek Ermenistan Sovyet 

Hükûmeti’nin göçmenlere yardım edeceğini, Taşnak Hükûmeti zamanı yaşanmış olan 

zulüm ve haksızlıkları bir daha yaşamayacaklarını anlatmıştır. Anavatanlarından zorla 

göç  ettirilmiş  insanların  geri  gelmesi  ile  1922’de  Azerilerin  sayısı  77.767’den 

105.838’e yükselmiştir.441   

Ermenistan İnkılâp Komitesi  geri  dönen Azerilerin barınmaları  için yardım 

göstermiştir.  Sovyet  Hükûmeti’nin  ilk  yıllarında  Leninakan,  Kirovakan  ve 

Dereçiçek’te eğitim kursları düzenlenmiş, hatta Ermenistan Halk Komiserleri Sovyeti 

Başkanı  Sarkis  Kasyan tarafından Ermenilerin  yaşadığı  bölgelerde Ermeni  dilinin, 

Azerilerin yaşadıkları bölgelerde ise Azeri Türkçesi’nin devlet dili olması konusunda 

kararname  imzalamıştır.  Azerilerin  toplu  yaşadıkları  Amasya,  Basarkeçer,  Vedi, 

440  Hatem CABBARLI, “Geçmişten Günümüze Ermenistan’da…a.g.m, s.. 125
441  Hebib RAHİMOĞLU, a.g.e, 63 

                                                                                                                                                                   



Karabağlar,  Zengibasar  ve  Krasnoselo  illerinde  Azeri  Türkçesi  esas  dil  olarak 

kullanmaktaydı.  Bu  illerde  1953  yılına  kadar  il  parti  başkanları  ve  il  sovyetleri 

başkanları  Azeriler  olmuştur.  1921’de  bu  bölgelerde  Azeri  Türkçesinde  Rençber, 

Zengi, Kızıl  Şafak, Komünist ve Sovyet  Ermenistan’ı isimli  gazeteler 

yayınlanmıştır.442 1925’den başlayarak Ermenistan Komünist Partisi, Tarım ve Köy 

İşleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yayınları arasında Azeri Türkçesi’nde yayınlanan 

kitaplar ve broşürler de bulunmaktaydı.443

Daha sonra Ermenilerin  iki  yüzlülüğü ortaya çıkmıştır.  1920-1935 tarihleri 

arasında  Dağlık  Karabağ’ın  Ermenistan’a  katılmasını  talep  eden  Ermenistan 

Hükûmeti buna paralel olarak Ermenistan’da yaşayan Azerilere bazı haklar tanımıştır. 

Bu  hakları  öne  sürerek  görüşme  masasında  Azerbaycan  Hükûmeti’nden  Dağlık 

Karabağ  konusunda  taviz  verilmesi  talep  edilecekti.  Yapılan  uzun  tartışmalardan 

sonra Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a katılması talebi reddedildi. Ancak Karabağ’a 

özerklik  statüsü  tanındı.  Karabağ’ın  Ermenistan’a  katılması  çabası  başarısızlıkla 

sonuçlandıktan  sonra  Ermenistan  Hükûmeti  Azerilere  tanıdığı  birçok  hakları 

yürürlükten kaldırdı. 

Ermenistan Hükûmeti, Azerilere ait her ne varsa onları ortadan kaldırmaya, 

tarih sayfasından silmeye başladı. 1935’e kadar Ermenistan’da köy, kasaba ve coğrafi 

yer adlarının % 95’i Azeri Türkçesi’nde idi. Bunu Çarlık Rusya’da hazırlanmış askeri 

haritalar  da  doğrulamaktadır.444 Burada  yaşayan  Azerileri  kendi  tarihlerinden 

uzaklaştırmak  için  Ermeniler,  XIX.  yüzyılın  sonlarında  bu  yer  adlarının 

değiştirilmesine başladılar.445 

1935’de  Ermenistan  Merkezi  İcra  Komitesi  kararı  gereğince  Azeri 

Türkçesi’nde  olan  coğrafi  yer  adlarının  resmi  olarak  değiştirilmesine   başlandı. 

1937’de Kever-Nor-Beyazıt, 1940’ta ise Gümrü-Aleksandropol olarak değiştirildi. Ne 

yerli Azerbaycan halkından, ne de Azerbaycan Devleti’nden konuyla ilgili itirazlar 

gelmeğince Ermenistan Hükûmeti, 1988’e kadar bu konuda 18 kararname çıkarttı. 

442  Hatem CABBARLI, “Geçmişten Günümüze Ermenistan’da…a.g.m, s. 136
443  İsa MEMMEDOV, a.g.e, s.  36
444 Artur LALAYAN, İstoriçeskie Zapiski, (Tarihi Belgeler), Moskova, 1938, C. 2, s. 80.
445  Aziz ALEKBERLİ, a.g.e, s.17

                                                                                                                                                                   



Türkçe isimli köy, kasaba ve diğer coğrafi yer adlarının değişimi aşağıdaki 

şekilde Ermenice’ye değiştirildi.

1. Azerilerin tarihi geçmişini ve soyunu bildiren yer adları: Örneğin, Aşağı 

Türkmenli-Lusagyuğ  (Eçmiadzin),  Gorçulu-Mrgaşad  (Hoktemberyan),  Serdarabad-

Hoktember  (Hoktemberyan),  Bayandur  -  Vağadur  (Gorus),  Şirvancıg  -  Lernakert 

(Artik).

2.  Bazı  köy ve kasaba adları  Azeri  Türkçesi’nde olduğu gibi  Ermenice’ye 

çevrilmiştir:  Örneğin,  Armutlu-Tandzut  (Hoktemberyan),  Taşkala-Karaberd  (Ani), 

Derekent-Dzoraguyğ (Gugrak), Dereçiçek-Tsakhadzor (Razdan), Göl-Liçk (Martuni), 

Güllübulak-Vardakhpyur (Gukasyan).

3.  Bazı  köy  ve  kasaba  adları  Sovyet  hayat  tarzına  uygun  “dostluk  ve 

kardeşliği” simgeleyen adlarla değiştirilmiştir: Örneğin, Karakışlak-Dostluk (Masis), 

Sultanabad-Şûra bad (Amasya), Cücekent-Kızılşafak (Kalinin), Aşağı Necili-Sayat-

Nova (Masis), Çanakçı-Sovetakert (Ararat).

4.  Bazı  köy  ve  kasaba  adları  da,  Azeri  Türkçesi’nde  olduğu  gibi,  ancak 

Ermenice  telaffuza  uygunlaştırmakla  değiştirilmiştir:  Örneğin,  Derabbas-Derbas 

(Sisian),  Deliler-Dalar  (Artaşat),  Eleyez-Aragats  (Talin),  Erevus-Arevis  (Sisian), 

Cabud-Kapuyt (Ezizbeyov), Çırpılı-Crapi (Ani).

5. Bazı köy ve kasaba adlarının önünde gelen “Yukarı”, “Aşağı”, “Büyük”, 

“Küçük” kelimeleri Ermenice’ye çevrilerek “Verin”, “Nerkin”, “Mets”, “Pokr”olarak 

kullanılmıştır: Örneğin, Yukarı Zağalı-Verin Zağalı (Vardenis), Aşağı Zeyve-Nerkin 

Zeyve (Eçmiadzin), Büyük Kepenekçi-Mets Kepenekçi (Akhuryan), Küçük Şiştepe-

Pokr Şiştepe (Gukasyan).

6.  1935’e  kadar  değiştirilen  köy  ve  kasaba  adları  ise,  Ermenistan  Yüksek 

Sovyetinin  kararı  olmadan  değiştirilmişti:  Örneğin,  Bebirli-Bartsraşen  (Ani), 

Deymedağlı-Şrvenants  (Kafan),  Tovuzkala-Berd  (Şemşeddin),  Şirabad-Prakar 

(Eçmiadzin). Bazen de iki köyü birleştirmekle birinin adını yok ediyorlardı: Örneğin, 

Ağtala (Kamo), Rehimabad (Masis), Kamışlı (Vardenis).446

446   Hatem CABBARLI, “Ermenistan’da Yaşayan..a.g.m, s. 138

                                                                                                                                                                   



Ermenistan’da Azerilerin  yaşadığı  köy ve  kasaba adlarının değiştirilmesine 

paralel olarak Ermenistan Hükûmeti, 1930-1937’de Stalin’in uyguladığı komünizm 

için  her  türlü  tehlikeyi  yok  etme  politikasını  öne  sürerek  Ermenistan’da  binlerce 

Azeri’yi de Orta Asya’ya sürmüştür. Onlarca köy tamamen boşaltılmıştır.447

1923’de Dağlık Karabağ’a Azerbaycan dahilinde özerklik statüsü verilse de, 

Ermeniler  Karabağ’ın  Ermenistan’a  katılması  konusunu  her  zaman  gündemde 

tutmayı  başarmışlardır.  1918-1923  yıllarında  gelişen  olaylarda  önce  bağımsız 

Azerbaycan  Hükûmeti,  sonra  da  Azerbaycan  Sovyet  Hükûmeti  Ermenistan’da 

yaşayan  Azerilerin  hayatını  garanti  altına  almak  için  hiçbir  faaliyette  bulunmadı. 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 18 aylık iktidarı süresince içinde bulunduğu zor 

şartlar ve Bolşevik Devrimi sebebiyle bunu yapmaya zaman yetmemiştir. Sovyetler 

döneminde  ise  Komünist  ideolojiyi  benimseyen  Azerbaycan Komünistleri,  Dağlık 

Karabağ’a özerklik statüsü verilmesi yanında Ermenistan’ın Zengezur, Gemerli  ve 

Gökçe  bölgesinde  yaşayan  on  binlerce  Azerilere  de  özerklik  verilmesini  talep 

etmemişlerdir. 

Karabağ’ın Azerbaycan yönetimine bağlı kalması gerçeği ile Ermeniler hiçbir 

zaman barışmadılar. Nitekim, 1945'te Ermenistan Komünist Partisi Başkanı Artunyan 

Stalin'e yazdığı mektupta Dağlık Karabağ'ın Ermenistan’a ilhak edilmesini arz etti. 

Stalin  konuyla  ilgili  olarak  Azerbaycan  Komünist  Partisi  Başkanı  Mir  Cefer 

Bağirov'a  mektup göndermiş ve Bağirov,  Stalin'in  mektubuna cevabında Sosyalist 

prensipleri gereğince buna karşı olmadığını, fakat buna mukabil olarak Ermenistan, 

Gürcistan ve Dağıstan arazilerinde Azerilerin toplu yaşadığı bölgelerin Azerbaycan’a 

verilmesi  gerektiğini  ifade  etmiştir.448 Ermeniler  bu  koşullar  altında  Karabağ’ın 

Ermenistan’a verilmesinin bir anlamı olmayacağını görerek konuyu kapatmışlardır.

Ermenistan  Hükûmeti  Ermenistan’da  Ermeni  nüfusun  az  olduğunu  bahane 

ederek  1945’den  itibaren  yurt  dışında  yaşayan  Ermenilerin  Ermenistan’a 

yerleştirilmesi için geniş propaganda faaliyetine başladılar. Nüfus değişimi programı 

Azerilerin  aleyhinde  sonuçlandı.  Ermenistan’dan  zorla  göç  ettirilen  Azerilerden 

447  Emir GULİYEV, Göçürülme (1948-1953), Derleyen: Veliyev, Deportasiya, 
Bakü 1994, s. 210.

448  ASPİHDA, 1- 222-48, v. 1-2

                                                                                                                                                                   



oldukça  az  sayıda  Ermeni  boş  kalan  bölgelere  yerleştirildi.  Amaç nüfus  artırmak 

idiyse,  Azerilere  karşı  mecburi  göç  plânı  uygulanmadan  da  dışarıda  yaşayan 

Ermenileri bölgeye yerleştirmek mümkündü. Ancak Ermenilerin asıl amacı Türklerin 

olmadığı  bir  Ermenistan kurmaktı.449 SSCB Bakanlar  Kurulu,  Ermenistan’dan göç 

eden Azerilerin boşalttıkları arazilere yurtdışından gelen Ermenilerin  yerleştirilmesi 

ile  ilgili  23  Aralık  1947  tarihinde  4083  No’lu  “Ermenistan  SSC’den 

Azerbaycanlıların  Azerbaycan  SSC’nin  Kur  ve  Aras  ovalığına  göç  ettirilmesi 

hakkında” ve 10 Mart 1948 tarihinde 754 No’lu “Göç ettirmenin şartları hakkında” 

kararnamelerini  onayladı.450 SSCB Bakanlar  Kurulu’nun  kararı  gereğince  Azeriler 

1948  yılından  başlayarak  üç  aşamada  Ermenistan’dan  göç  ettirilmeliydi.  Toplam 

100.000  kişinin  göç  ettirilmesi  plânlanmıştır.  Bu  karara  karşı  Azerbaycan 

Hükûmeti’nden hiç kimse itiraz etmemiş, sadece Bakanlar Kurulu Başkanı Kuliyev 

Molotov’a  mektup  yazarak  Ermenistan’dan  göç  ettirilen  Azerilerin  Kur,  Aras 

ovalığına  değil,  coğrafi  bakımdan  onların  yaşadıkları  ortama  daha  uygun  olan 

Azerbaycan’ın kuzey bölgelerine veya Bakü’ye yakın çevrelere göç etmesine izin 

verilmesini istemiştir.451 Ancak Kuliyev’in bu mektubu cevapsız kaldı ve Azerbaycan 

Hükûmeti  14  Nisan  1948  tarihinde  SSCB  Bakanlar  Kurulu’nun  kararlarını 

uygulamaya koydu. 

Bu dönemde Ermenistan’da Azerilerin yaşadığı bölgelerde Ermeniler  “Sizin  

asıl vatanınız Azerbaycan’dır. Orada yerleşmeniz için boş alanlar da çoktur. Ayrıca  

ekonomik  kalkınma için  Azerbaycan’da   işçi  gücüne  ihtiyaç  var”452 propagandası 

yürütmekteydi. 1 Kasım 1948’e kadar Ermenistan’dan Azerbaycan’a 7.747 kişi göç 

ettirildi.  Aynı  yıl  2.384  kişiden  oluşan  429  aile  de  Ermenilerin  artan  baskısı  ile 

Ermenistan’ı terk ederek Azerbaycan’a geldiler. Aralık ayına kadar ise toplam 11.007 

kişi  Azerbaycan’a  yerleştirildi.  Göçmenleri  Azerbaycan’da  barındırmakta  bazı 

sorunlarla karşılaşan Hükûmet SSCB Bakanlar Kururlu’na müracaat ederek 1949’da 

449    İngilab İSMAYILOV, “Azerbaycanlıların Ermenistan’dan Deportasiyası”, Yeni Müsavat, 
Bakü, 11 Mayıs 1999, s.15

450   BCA, Yer; 930, 1-7-1
451   ADA, f, 1822, s. 1, iş 3, v. 4
452   Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 67

                                                                                                                                                                   



15.000 kişinin göç ettirilmesini istedi.453 Ermenistan Hükûmeti ile görüştükten sonra 

1949  yılında  toplam 15.713  kişinin  göç  ettirilmesi  konusunda  antlaşma  sağlandı. 

Bunlardan 5.420 kişi ilkbaharda, 10.293 kişi ise sonbaharda göç ettirilmeli idi. Ancak 

SSCB  Bakanlar  Kurulu  Ermenistan  ve  Azerbaycan  arasındaki  antlaşmaya  itiraz 

ederek 1949’da toplam 40.000 kişinin göç ettirilmesi gerektiğini bildirdi ve konuyla 

ilgili Bakanlar Kurulu’na rapor verilmesini istedi. Kuliyev, SSCB Bakanlar Kurulu 

Konsey  başkan  yardımcısına  müracaat  ederek  ciddi  sorunlarla  karşılaştıklarını  ve 

1949  yılında  ülke  şartlarını  göz  önüne  alarak  10.000  kişinin  yerleştirilebileceğini 

bildirdi.  Fakat  1953  tarihine  kadar  Azerbaycan’a  140.000’den  fazla  Azeri  göç 

ettirildi.  Bir  miktar  da  Ermeni  baskısı  ile  göç  ederek  Azerbaycan’a  yerleşmek 

zorunda  kaldı.  Göçmenleri  yerleştirmek  için  Azerbaycan’da  hiçbir  hazırlık 

yapılmamıştır. İnsanların barınacak yerleri ve yiyecekleri yoktu.454 

Stalin’in ölümünden sonra göç durduruldu ve daha sonra göç edenlerin bir 

kısmı  geriye  dönmeye  başladı.  Azerbaycan  Devlet  Arşivi’nde  Ermenistan’dan 

Azerbaycan’a  sadece100.000  kişinin  değil  144.654  kişinin  göçürüldüğüne  dair 

belgeler bulunmaktadır.455 

Göç  ettirilen  bu  insanların  yaklaşık  ⅓’i  açlık,  hastalık  ve  zor  iklim 

şartlarından  dolayı  hayatını  kaybetti.  Zorla  göç  ettirilen  144.654  kişiden  hiçbiri 

Karabağ’a  sokulmadı.  Göçmenlerin  bazıları  Karabağ’a  yerleşmek  istedilerse  de, 

devlet  organları  onları  geri  götürdü.  Örneğin,  birkaç  aile  Martuni  ilinin  Gişi  ve 

Hunuşnak  köyüne  sığındı.  Fakat  Azerbaycan  Göç  Ettirme  Komisyonu’nda  üst 

görevlerde bulunan Ermeniler, onları köyden çıkmağa zorladılar.456 

1949’de göç süreci başlayınca Abovyan Üniversitesi’nin Azeri Türkçesi’nde 

eğitim  veren  bölümleri,  bir  yüksek  okul,  yüzlerce  orta  okul  ve  lise  kapatıldı. 

Ermenistan’da Azerilere ait ne varsa yok edilmeye başlandı. 

Ermenistan’dan  Azerbaycan’a  göç  ettirilmiş  insanların  yaklaşık  %45’i 

Stalin’in ölümünden sonra geri döndü. Ermenistan Hükûmeti ve yerel yönetimler geri 

453   ADA, f, 1840, s.1, iş 3, v. 1-2
454  İngilab İSMAYILOV, “Azerbaycanlıların Ermenistan’dan Deportasiyası”, Müsavat, Bakü,  12 

Mayıs  1999, s. 15
455 ADA,  f, 1842, s. 3, iş 12, v. 9
456 İngilab İSMAYILOV, a.g.m, s.15

                                                                                                                                                                   



dönen Azerilere karşı her türlü haksızlıkları yapıyor, yerleşme ve barınmalarına engel 

oluyorlardı. 

1948-1953’de  Azerilerin  zorla  göç  ettirilmesi  olayını  değerlendirirken, 

Ermenilerin amacının, Ermenistan’da Ermeni nüfus sayısını artırmak değil, Azerileri 

tamamen göç ettirmek,  hiç  değilse  sayılarını  çok aza  indirmek veya Azerilere  ait 

okul,  lise,  yüksek  okul,  üniversite,  kültür  merkezi  ve  başka  ne  varsa  ortadan 

kaldırmaktı.

Ermenistan Hükûmeti  Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a katılması  konusunu, 

Ermenistan  Komünist  Patisi  Başkatibi  Mikoyan’ın  1964’de  Khuruşov’la 

görüşmesinde Kırım’ın Ukrayna’ya verildiğini örnek göstererek Dağlık Karabağ’ın 

da Ermenistan’a katılmasını yeniden gündeme getirmeğe çalışmış, ancak Khuruşov 

cevabında “Size Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a taşınmanız için 24 saat ve 12.000 

askeri kamyon vermeye hazırım” demiştir.457

1960’lı yıllarda Ermeni yazarları ve tarihçileri 1918-1920 yıllarında Taşnak 

Hükûmeti’nin Ermenistan’ın milli devleti olduğu ve Karabağ’ın ise Ermenilere ait 

olduğu  propagandasını  yeniden  yürütmeğe  başlamışlardır.  Zaten  Ermeni 

Hükûmeti’nin bu işi törpülediği kesindi, çünkü o zamanlar merkez ve yerel yönetimin 

izni olmadan hiç kimse bu işe kalkışamazdı.

Ermenistan Komünist  Partisi  Merkez Komitesi’nin 1975 Ocak tarihli  genel 

toplantısında  konuyla  ilgili  sunulan  raporda  Azerilerin  boşalttığı  476  köye 

Ermenilerin yerleştirilmediği ve bu köylerin boş kaldığı gösterilmiştir.458

Ermenistan Hükûmeti 1988’e kadar Azerilere karşı her türlü baskı unsurunu 

kullanmış,  1948-1953’de  100.000  kişinin  göç  ettirilmesi  yerine  145.000  insan 

göçürülmüştür.  Stalin’in  ölümünden  sonra  ise  göç  tamamen durdurulmuş,  1960’lı 

yıllara  gelindiğinde  ise  Ermenistan’ın  bütün  illerinde  yüksek  görevlerde  bulunan 

Azerilerin kanunsuz olarak işten çıkarılması süreci başlanmıştır.459 

457 Yurii POMPEEV, Krovavıy Omut Karabaxa, (Karabağ Kan İçinde)  Bakü 1992, s.19-20
458   Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 78
459  1988’e kadar sadece Ermenistan’ın Amasya ilinde İl  Komünist  Parti  Genel Başkanı Yıldırım 

Bağırov olmuştur. Kendisine karşı birkaç defa suikast tertip edilmişse de, hafif bıçak yarası alarak 
kurtulmuştur.  Amasya ilinde yaşayan Azerilerin güvenli  bir şekilde Azerbaycan’a ulaşmalarını 
sağlamıştır. Bkz. Hatem CABBARLI, “Geçmişten Günümüze Ermenistan’da…a.g.m, s. 142

                                                                                                                                                                   



Ermenistan Hükûmeti’nin  ve  Ermenilerin  Azerilere  karşı  baskıları  daha  da 

artmıştır.  Her  yıl  düzenlenen  anma  törenlerinde  Ermeni  gençleri  Azerilerin 

yaşadıkları bazı köylere hücum ederek ciddi sorunlara neden olan olaylar çıkardılar. 

Aslında,  Ermenilerin  iddia  ettikleri  gibi  Karabağ  meselesi,  1980’li  yılların  ikinci 

yarısından  sonra  Gorbaçov  yönetiminin  uyguladığı  glasnost (aydınlanma)  ve 

perestroyka’nın (yeniden  yapılanma)  politikasının  sonucu  değildi.  Taşnak 

Komiteleri’nin Azerbaycan ve  Türkiye’ye karşı  uyguladığı  politika,  Ermenistan’ın 

her zaman ideolojisi olmuştur. 1988’e kadar Ermenistan’da Azerbaycan ve Türkiye 

düşmanlığını  anlatan  yüzlerce  kitap  basılmıştır.  Hatta  ortaokul  ve  lise  tarih 

kitaplarında sözde Ermeni soykırımından bahsedilmiş, Türklerin Ermenileri katlettiği 

her  fırsatta  ifade  edilmiştir.  “Mets  yeğerni”  (büyük  katliâm) konusu  Ermenistan 

Sovyet Ansiklopedisi’nde de geniş bir şekilde ele alınmıştır. Ansiklopedi’nin bütün 

ciltlerinde Türkiye’de Ermenilerin yaşadığı köylerin adı verilmiş ve bir zamanlar köy 

sâkinlerinin Türkler tarafından katledildiği yazılmıştır.460

1976’da  Sovetakan Grakanutyun  (Sovyet Edebiyatı) Dergisi’nin 8. sayısında 

editör Stepan Kurtikyan’ın “Milli Özgürlük Mücadelesinin Vakayinamesi” adlı  bir 

makalesinde, Taşnaksutyun Hükûmeti’nin iki yıllık iktidarının Ermenilerin özgürlük 

mücadelesinin  şerefli  sayfası  olduğunu,  Sovyet  Hükûmeti’nin  ise  Ermenilerin 

bağımsızlık  tarihini  silmeye  çalıştığını  ifade  etmiştir.461 Makale  büyük  yankı 

uyandırmış, Ermenistan Komünist Partisi Merkez Komitesi’nde tartışılarak Kurtikyan 

“ciddi” bir şekilde eleştirilmiştir.

1980’lerde  Azerbaycan  Sovyet  Cumhuriyeti  Dağlık  Karabağ  vilayetinde 

Ermenilerin  bölgeye  gelişinin  150.  yıldönümü  sebebiyle  anıt  yapılmıştır.  1980’li 

yılların  başlarından  itibaren  Ermenistan’ın  ayrı-ayrı  bölgelerinde  Azerilere  karşı 

saldırılar  başlamıştır.  24  Nisan  1983’de  Zengibasar  (Masis)  bölgesinde  bir  grup 

Ermeni, Azerilerin düğününü basarak birçok insanı yaralamıştır. Ermeniler artık Türk 

mezarlarını  da  dağıtmaya  başlamışlardı.  Ermenilerin  bu  tutumu  ciddi  karışıklığa 

neden olmuş, itiraz seslerini duyurmak için Zengibasar bölgesinde yaşayan Azeriler 

460   Hatem CABBARLI,“Geçmişten Günümüze Ermenistan’da…a.g.m, s. 143
461    Yurii POMPEEV, a.g.e, s. 20’den naklen Stepan Kurtikya “Milli Özgürlük Mücadelesinin 

Vakayinamesi” Sovetakan Grakanutyun (Sovyet Edebiyatı) Dergisi S. 8, 1976, s.34

                                                                                                                                                                   



Türkiye-Ermenistan  sınırına  toplanarak  sınır  hattını  geçmeye  çalışmışlardı. 

Moskova’nın  müdahale  etmesiyle  olaylar  önlenmiştir.  Olaylarda  suçlu  olarak 

gösterilen  Zengibasar  Komünist  Parti  Komitesi  Başkan  Yardımcısı  Memmedov 

(aslen Azeri  idi)  görevinden alınmıştır.462 Bu olaydan sonra  Azerilere  karşı  resmi 

hükûmet dairelerinden ciddi baskılar yapılmaya başlanmış ve üst düzey görevlerde 

bulunan Azeriler görevlerinden alınmıştır. 

1987 sonlarına doğru Karabağ sorununun ortaya atılmasıyla durum daha da 

ciddileşti. Ermenistan’da yaşayan Azeriler ciddi tehlikeyle karşı karşıya kalmışlardır. 

1987’den başlayarak Ermeniler,  Karabağ’ın Ermenistan’la birleştirilmesi  konusunu 

uluslararası  gündeme  taşıdılar.  18  Kasım  1987’de  Revan  sokaklarında  yapılan 

mitinglerde sadece Dağlık Karabağ’ın değil, Nahcivan’ın da Ermenistan’a katılması 

sloganları  duyulmaya başlanmıştır.  1988’de on  binlerce  Ermeni  sokaklara  çıkarak 

Sovyet Bayrağı’nı yakmışlardır. Ermenilerin bu bölücü faaliyetlerini eleştirdiği için 

Pravda (Gerçek) gazetesinin Ermenistan’da yayını kaldırılmıştır.463

1988  yılının  Ocak  ayında  Ermenistan  sınırlarındaki  Kafan  ve  Mehri 

bölgelerinden  ilk  kaçkınlar  Azerbaycan’a  göç  etmek  zorunda  kaldılar.  17  Şubat 

1988’de  “Ermenistan’ı  Türklerden  Temizlemeli”,  “Türksüz  Ermenistan”, 

“Ermenistan’da Yalnız Ermeniler Yaşamalıdır” pankartları açılan mitinglerden sonra 

Dağlık Karabağ Ermenileri de Hankendi (Stephanakert)’de mitinglere başlamışlardır. 

Artık Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a terörist birlikler de sızmaya başlamıştır.

8 Ağustos 1991’de Ermenistan’daki sonuncu Azeri köy olan Mehri iline bağlı 

Nüvedi  köyü  boşaltılmıştır.  Böylece  1988’den  başlayarak  Ermenistan’da  yeniden 

hayata geçirilen Azerilerin ülkeden çıkarılması politikası sonucu 186 Azeri köyünden 

230.000 Azeri çıkarılmış, 225 Azeri  öldürülmüştür. Kaçarak canını zor kurtaranlar 

içerisinde 1200’den fazla insan Azerbaycan’da acil hastanelere kaldırılmıştır.464

Ermeniler  tarafından  başlatılan  bu  olaylar  iki  komşu  ülke  arasında  büyük 

çatışmalara neden olmuş ve binlerce insanın ölümü ile sonuçlanmıştır. Ermenilerin 

yıllarca  birikmiş  kin,  nefret  ve  intikam  hisleri  Dağlık  Karabağ  olaylarının  ilk 

462  Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 82
463 Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 89
464 İntikam BEŞİROĞLU, a.g.e, s. 466

                                                                                                                                                                   



günlerinden  itibaren  açıkça  görülmüştür.  Her  fırsatta  düşmanca  tavırlarını  ortaya 

koyan  Ermeniler,  genç,  ihtiyar,  kadın,  çocuk  demeden  savunmasız  Azerileri 

acımasızca katletmişlerdir. Bu işte onlara yurtdışından her türlü destek veren Ermeni 

lobileriyle  beraber  Ruslar  da  yardım  etmişlerdir.  Nitekim  Dağlık  Karabağ  savaşı 

sırasında  366.  Rus  Moto-Atıcı  Alayı’nın  ve  Ermeni  askerlerinin  yaptığı  Hocalı 

katliâmı,  XX.  yüzyıl  tarihinde  insanlığa   karşı  vahşice  yapılmış  en  büyük 

katliâmlardan  biri  olmuştur.Yetmiş  yıl  boyunca  halklara  kardeşlik  ilkesinden 

bahseden Ruslar, Ermenilerle beraber bir katliâm gerçekleştirmişlerdir. Bu olaylarla 

ilgili daha geniş bilgiyi Dağlık Karabağ olayları bölümünde vereceğiz.

                                                                                                                                                                   



2.2.4. Sovyet Dönemindeki Ermeni Şovenizminin Perde Arkası

Sovyet Rusya, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Ermenilerle ilgili yeni bir politika 

izlemeye başladı. Bu politikaya göre, bütün dünyadaki Ermenileri Ermenistan Sovyet 

Cumhuriyeti'nde  toplamak  üzere  Ermenilerin  azınlıkta  olduğu  ülkelere  müracaat 

edilecekti. Bu amaçla, yoğun bir propaganda çalışmasına başlanmış, Sovyet rejiminin 

Ermenilere  gösterdiği  özen  ve  Sovyet  Ermenistan’daki  Ermenilerin  mutluluğu 

oldukça  abartılmıştır.  Yine  aynı  amaca  uygun  olarak,  Ermenilerin  bulundukları 

ülkelere bazı kişiler gönderilerek, Ermeni dernekleri kurulmuştur. Ermeni davasının 

bir insanlık ve adalet sorunu olduğu ileri sürülerek, büyük devletlerden bu konuda 

aracı  olmaları  istenmiştir.  Sözü  edilen  süreçte  dünyada  yürütülen  bazı  çalışmalar 

şunlardır:

- 1945 yılı Aralık ayında Washington'da, Ermeniler tarafından "Adalet" isimli 

bir Ermeni Komitesi kurulmuştur. Komünist eğilimli şahısların kurduğu bu komite, 

bir bildiri yayınlayarak Anadolu'nun doğu bölgelerinin Ermenistan Cumhuriyeti’ne 

geri verilmesi ve Wilson tarafından çizilen Türk-Ermeni sınırının yeniden gündeme 

getirilmesi istenmiştir.

- Eçmiyazin (bugünkü Vagrsabat) Katogikosu VI. Kevork Çörekçiyan, SSCB 

Merkezi İcra Komitesi Başkanı Stalin, ABD Başkanı Truman ve İngiltere Başbakanı 

Atlee'ye  birer  muhtıra  göndererek  Ermenilerin  eski  iddialarını  tekrarlamış,  Doğu 

Anadolu vilayetlerinin Sovyet Ermenistan’ına ilhakını istemiştir.465

-  Rusya'nın  Suriye  ve  Lübnan'daki  çalışmaları  ise  şöyleydi:  Suriye  ve 

Lübnan'ın  zayıf  yönetiminden  yararlanarak  bu  ülkelerdeki  Ermeni  çalışmaları 

yoğunlaştırılmış,  Ermenilere  yardım perdesi  altında  Ermeni  milliyetçilerine  destek 

vermişlerdir.  Sovyet  Rusya diplomatları  tarafından yönetilen bu çalışmalar  Halep, 

Şam ve  Beyrut’ta  geniş  bir  şekilde  yapılmıştır.  Aynı  zamanda,  Rusya  Ermenileri 

öğretmenlerinden  oluşan  birçok  okullar  açılmış,  bu  okullarda  ajan  olarak  Rus  ve 

Ermeni  ajanlar  eğitilmiştir.  Bütün  bu  çalışmaların  sonucunda  30.000  Lübnan'da 

olmak üzere 100.000 kişilik bir Ermeni örgütü oluşturulmuştur. Lübnan’daki Sovyet 

465 Yusuf Hikmet BAYUR, Ermeni Meselesi II, Ankara 1998, s. 68

                                                                                                                                                                   



Büyükelçisi Solod, Moskova eğilimli Ermeni Hrant Devyan’la birlikte (Lübnan’da 

Komünist Partisi Başkanı idi) Şam'da Ermeni Dostlar Derneği'ni kurmuştur.466 Suriye 

ve Lübnan'daki bu örgütler, "bağımsız bir Ermenistan kurmak umuduyla Anadolu'nun 

doğusunu Sovyetler Birliği'ne bağlamak" niyetinde idiler.467

1940’lı yılların sonu ile 50’li yılların başlarında Ermeniler Moskova’nın bilgi 

ve izni ile Türkiye’ye karşı da toprak talebinde bulunmuşlardır. Fakat Türkiye’den 

toprak  almanın  mümkün  olmadığını  gören  Ermeniler  Azerbaycan’dan  Dağlık 

Karabağ’ı  koparmağa  çalışmışlardır.  Bunda  da  başarılı  olamayınca  Ermeniler 

yurtdışında yaşayan Ermenileri  Ermenistan’a göç ettirmek amacıyla Ermenistan’da 

yaşayan  Azerilere  karşı  baskı  yapmaya  başlamışlardır.  1948’den  başlayarak 

Ermenistan’daki Azerilerin büyük bir kısmı plânlı olarak öz yurtlarından sürülmüştür. 

Onlar Azerbaycan’da Mil ve Mugan’da yaşama ve yerleşim yapılanması mümkün 

olmayan topraklara yerleştirilmişlerdir.

Azerbaycan  Devlet  Tehlikesizlik  Komitesi  (KGB)  Bakanı  General 

Yemelyanov 24 Ağustos 1946 tarihinde Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti’nde Ermeni 

aydınlarının  milliyetçi  davranışları  ile  ilgili  soruşturma  açmış,  Hankendi 

(Stephanakert)’de Ermenileri Türkiye ve Azerbaycan düşmanlığına kışkırttığına dair 

istihbarat  bilgileri  vermiştir.468 1960’lı  yıllarda  Moskova’daki  Ermeni  lobisi 

Azerbaycan’dan  toprak  taleplerini  gerçekleştirmek  için  Dağlık  Karabağ  konusunu 

yeniden gündeme getirmişlerdir. Fakat, Khuruşov  Ermenilerin bu oyununa gelmemiş 

ve bu konuyu Azerbaycan’ın lehine olacak şekilde halletmiştir.

1965'ten sonra çeşitli ülkelerdeki Ermenilerin, Türkiye aleyhinde başlattıkları 

karalama  kampanyaları  1970'li  yıllardan  itibaren  Türkiye’nin  yurtdışındaki 

temsilciliklerine yönelik terör eylemlerine dönüşmüştür.

20 Ocak 1975 tarihinde Beyrut'taki Dünya Kiliseler Birliği Bürosu'na yapılan 

bombalı saldırı ile adını duyuran ASALA, kendisini Uluslararası Devrim Hareketi'nin 

bir  parçası  olarak  kabul  etmekle,  Türkiye  ile  müttefiklerini  can  düşmanı  olarak 

466 Cenani GÜRBÜZ, a.g.e, s. 242
467  Bayram GAİBOV, a.g.e, s. 46 
468 ASPİHDA, f, 1, s.169, iş. 249, v. 24 - 26

                                                                                                                                                                   



gösteriyor ve Ermeni davasının ancak, silahlı mücadele yoluyla çözümlenebileceği 

görüşünü savunmuşlardır.469

Ayrıca,  Sovyet  yanlısı  Hınçak Partisi  ile  ilişkide oldukları  sanılan örgütün 

militanlarının  Filistin  Kurtuluş  Örgütleri  ile  işbirliği  içinde  oldukları  ve  örgütün 

elemanlarının Habbaş Fedayin Grubu’nca eğitildikleri bilinmekteydi. Örgüt üyeleri, 

uluslararası terör örgütü olan Japon Kızıl Ordusu, İtalyan Kızıl Tugayları, EOKB-C, 

Kürdistan  İşçi  Partisi,  İrlanda  Cumhuriyet  Ordusu  örgütleriyle  işbirliği  içerisinde 

olduklarını  çeşitli  yollarla  kamuoyuna  açıklamakta  ve  kendilerinin  uluslararası 

devrim hareketinin ayrılmaz parçası olduklarını göstermekteydiler.470 ASALA sadece 

terör  eylemleri  ile  yetinmeyerek  gerek  çeşitli  dünya  devletlerinde,  gerekse 

Türkiye’de birçok kanlı olaylara neden olmuştur.

Türkiye'nin dış temsilciliklerine yönelik Ermeni saldırıları, 1980'den sonra 

yoğunluk kazanmıştır. Ermeni teröristler, 21 ülkenin 38 kentinde, 39'u silahlı, 71'i 

bombalı,  olmak  üzere  toplam  110  terör  olayı  gerçekleştirmişlerdir.471 Bu 

saldırılarda 42 Türk diplomatı ile birlikte 4 yabancı hayatını kaybetmiş, 15 Türk 

ve 66 yabancı uyruklu şahıs da yaralanmıştır.472 7-13 Temmuz 1985'de Sevr'de 

toplanan ve "III. Dünya Ermeni Örgütleri Kongresi" adlandırılan kongrede temel 

amaç yeni "Ermeni Anayasası"nın kabulü olmuştur. Kongrede, Ermenileri dünya 

mikyasında  temsil  edecek  bir  "Birliğin"  oluşturulması  kararlaştırılmıştır. 

ASALA'nın  katılmadığı  ve  yoğun  eleştirildiği  bu  kongrede,  Taşnaklar’ın 

katılmaması  uzun tartışmalara sebep olmuştur.473

Görüldüğü  gibi,  Sovyetler  döneminde  Ermenilerin  bu  faaliyetleri  Türk 

kimliğine karşı yönelmiş ve ideolojik olarak yürütülen propaganda gereği Türklerden 

öç alma talepleri dile getirilmiştir.

469 Halil Kemal TÜRKÖZÜ, Osmanlı ve Sovyet Belgeleriyle…a.g.e, s. 22
470  Belgelerle Ermeni Sorunu, Genelkurmay Askeri Tarihi ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 

Ankara 1992. s. 451
471   Armyanskiy Genoçid; Mif i Realnost (Ermeni Genosidi; Hayaller ve Gerçekler), 

Bakü 1992, s. 67
472 Emin ŞIHALİYEV, a.g.e, s.  87 
473 Cenani GÜRBÜZ, a.g.e, s. 244

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan  topraklarında  “Büyük  Ermenistan”  kurma  plânlarını 

gerçekleştirmek  için  Ermeni  siyasetçileri  de  faaliyete  başlamışlardır.  Ermeni 

plânlarının  ilk  kurbanları  ise  yine  Ermenistan’da  yaşayan  Azeriler  olmuştur. 

Ermenistan’da devlet seviyesinde yardım gösterilen gizli Ermeni silahlı birlikleri sivil 

Azerilere karşı silah kullanmaktan çekinmemişlerdir. 

24  Şubat  1988’de  yukarı  Karabağ’ın  Asgeran  ilinde  Ermeniler 

Azerbaycanlılara karşı saldırıda bulundular. Bu saldırıda Azerilerden 2 kişi ölmüş, 19 

kişi ise yaralanmıştır. Bu olaydan sonra hadiseler daha da şiddetlenmiştir. 1988’den 

başlayarak  Ermenistan’dan  230  bin  Azerbaycanlı  sürülmüş  ve  225  kişi 

öldürülmüştür.474

Bütün  bunlar  karşısında  merkezi  Moskova  Hükûmeti  bu  olayları  sinsice 

seyretmiştir. Kafkasya’da barış ve huzuru istemeyen ve bunun sonucunda da çıkarlar 

elde etmeye çalışan karanlık güçlerin maşası olan Ermeni örgütleri, yeni cinayetler 

işleyerek geçmişte  açmış  oldukları  kanlı  dosyalarına bir  sayfa daha eklemişlerdir. 

1988 yılından Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni örgütlerinin yeni 

eylemleri  görünmeye başlamıştır.  

474 Budag BUDAGOV ve diğerleri, a.g.e, s. 95

                                                                                                                                                                   



III. BÖLÜM:  

SSCB DÖNEMİNDE EKONOMİK, 

SOSYAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER

XIX. yüzyılda liberal kapitalizmin karşılaştığı sorunlar, bu sisteme karşı bazı 

eleştirilerin  meydana  çıkmasına  neden  olmuştur.  Bu  eleştiriler  özellikle  kapitalist 

sistemin kurumlarına karşı yapılmıştır.475 

Sosyalizm, ana çizgileriyle üretim araçlarında özel mülkiyet yerine toplumsal 

mülkiyeti getirmeyi ve toplumun sömürülmesini önlemeyi amaçlamıştır. Buna göre 

de üretimin ilk başta kâr için değil,  toplumun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

plânlı şekilde yapılması öngörülmüştür.476 Sosyalizm iktisat düzeni kamu mülkiyetine 

dayanan  üretim  ve  bölüşümün  piyasa  arz  ve  talebine  göre  merkezi  plâna  uygun 

yürütülen  bir  düzen  olmuştur.  Kapitalist  piyasa  ekonomisi  ise,  özel  mülkiyete 

dayanan,  kişilerin  ve  firmaların  istediklerini  üretme,  istedikleri  üretim  metodunu 

kullanma, ürünleri fiyatlandırma serbestisine sahip olmuştur. 

Pirou Sosyalizmi şöyle tarif eder:“Bence sosyalizm, belli bir gayeye belli bir  

yoldan  ulaşmaktır.  Gaye,  insanlar  ve  sınıflar  arasında  en  küçük  eşitsizliğe  yer  

bırakmayacak  olan  sosyal  adalettir.  Bu  yol  üretim  araçları  alanında,  sosyal  

mülkiyetin şahıs mülkiyetine geçmesidir.”477 

K. Marks’tan G.D. Col’e veya Maurice Dobb’a kadar yapılmış olan birçok 

tanımlarda  üretim  mallarının  mülkiyetinin  kime  ait  olacağı  konusu  üzerinde 

durulmuştur.  Marks’a  göre  sosyalizm,  “üretim,  dağıtım  ve  değişim  araçlarının  

millileştirilmesi”dir.  Marks  özellikle  Adam  Smith  ve  Ricardo’nun  emek-değer 

teorisinden etkilenmiştir. Fakat klasiklerden farklı olarak Marks’ın teorisi ekonomik 

oluşumlara  kısıtlanmış  bir  teoriden  çok,  kapitalist  düzenin  gelişim  kanunlarını 

saptamaya çalışan toplumsal bir teori niteliğindedir. Birçok sol görüşlü düşünürler bu 

475  Hasan İSLATİNCE, Ekonomik Sistemler, Eskişehir 1999, s. 66
476  Gülten KAZGAN, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Devrimi, İstanbul 1984, s. 344
477  Pirou RAMADER, Sosyalizm ve İktidar, (Çev; Hayrettin Erkmen), İstanbul 1965, s. 27

                                                                                                                                                                   



görüşü  izleyerek  sosyalizmi,  “temel  üretim  araçları  esas  olarak  sosyal  mülkiyeti  

ifade eder” biçiminde tanımlamışlardır.478

Sosyalist  ekonomik  sistemi  belirleyen  ve  işleten  en  önemli  yapı  onun 

kurumlarıdır. Sosyalizmin dayandığı temel kurumlardan en önemlisi kamu mülkiyeti 

kurumudur.  Bu  sistemde  Kapitalist  sistemden  farklı  olarak  özel  mülkiyet  hakkı 

sadece devlete tanınmıştır. Kurumsal ve sosyal yapılar açısından, üretim araçlarının 

özel  mülkiyeti  kaldırılmıştır.  Özel  mülkiyet  kurumunun  bulunmaması  insanlarda 

tasarruf çabasını zayıflatmış yatırım yaparak zenginliklerini artırma olanağını ortadan 

kaldırmıştır.  İnsanların  devlet  malına  kendi  malları  gibi  bakmamaları,  bakımsız 

bırakmaları,  aşınma  ve  eskimelerine  karşı  kayıtsız  kalmaları  ise  ayrı  bir  sorun 

olmuştur.479   

XX.  asır  Sanayi  Devrimi  sonrasında  kapitalizm,  bir  yandan  üretim  ve 

sanayileşme  açısından  büyük  başarılar  elde  ederken  öte  yandan  ortaya  çıkardığı 

sosyal  sorunlar geniş kitleler  için  sosyalist  düşünceyi,  bir  umut hâline getirmiştir. 

Sovyet ekonomik yapısı aşağıdaki temeller üzerine kurulmuştur. 480

1. Devlet kurum ve işletmeleri,

2. Tarımsal olmayan kooperatif girişim ve işletmeleri,

3. Toplumsal çiftlikler (Kolhozlar),

4. Özel  kesim  (toplumsal  çiftliklerdeki  çiftçiler  ile  devlet  personelinin 

tarımsal  holdingleri  ve  sanatkarlar,  kişisel  çiftçiler,  mesleksel  hizmet  

erbâbı).

Sosyalist  sistemde  özel  mülkiyetin  yerini  devlet  mülkiyetinin  alması 

nedeniyle, hangi malların, ne miktarda üretileceği, elde edilen ürünün nereye ve kime 

tahsis edileceği merkezi otorite tarafından hazırlanan iktisat plânları ile belirlenmiştir. 

Bu  otorite  “merkezi  plân”dahilinde,  sermayenin  birikimini,  elde  edilen  hasılâtın 

bölüşümü,  piyasaya  arz  edilen  mal  ve  hizmetlerin  fiyatlarını,  her  türlü  üretim ve 

istihdam  alanlarını,  her  türlü  ücret  seviyesini  ve  toplumsal  ihtiyaç  çeşitlerini  ve 

478  Onur KUMBARACIBAŞI, Ekonomik Doktrinler ve Ekonomik Düşüncenin Evrimi, Ankara 1976, s. 
84

479 Selim İSMAYILOV, SSCB İktisadiyatında Emeğin İlmi Teşkili, Bakü, 1986, s. 14
480 Mehmet ERTUĞRULOĞLU, a.g.e, s. 322

                                                                                                                                                                   



miktarlarını  göstermiştir.481 Kısaca  plânlanma  bütün  sosyalist  ekonomilerin 

vazgeçilmez bir aracı olmakla birlikte, aynı zamanda ekonomik faaliyetleri kontrol 

etmenin  de  bir  metodu  olmuştur.  Sosyalist-Komünist  sistem  içinde  ekonomik 

plâncılık genel olarak şu anlamları taşımıştır.482

1. Biriktirilecek sermaye hacmi tayin edilmiş,

2. Sağlanacak hasılâtın veya gelirin dağılımı saptanmış,

3. Kapitalist sistemin fiyat kurumunun ifade etiği rolü yerine getirmiş,

4. Her sanayi dalının toplam üretim hacmini belirlemiş,

5. Toplumsal ihtiyaçların ihtiyacını ayarlamıştır.

Sovyet  politikası  komünizmi  gerçekleştirmek  amacıyla  birçok  aşamalardan 

geçmiştir. Charles Bettelhem bu aşamaların esaslarını aşağıdaki gibi göstermiştir.483 

1. Devlet kapitalizmi dönemi,

2. Harp komünizmi dönemi,

3. Yeni Ekonomi Politikası -(YEP) dönemi,

4. Beş yıllık plânlar dönemi.

Sovyetlerin geçtiği bu aşamaları sosyalizmin yerleşme dönemi (1917-1937) ve 

sosyalizmin  gelişim  dönemi  (1937’den  sonra)  iki  gruba  ayıran  iktisatçılar  da 

olmuştur. 

İhtilâli izleyen ve “Devlet kapitalizmi” adı verilen ilk dokuz aylık dönemde 

bankalar,  büyük  topraklar  devletleştirilmiş,  kapitalist  ekonomi  iç  organizasyon 

değiştirilmeden, kontrol edilmeye başlanmıştır. 1918 yazından 1921 Martı’na kadar 

devam eden ve iç savaş nedeni ile “Harp Komünizmi” olarak adlandırılan dönemde 

kamulaştırma hareketi hızlanmış, bütün topraklar mekanik enerji kullanan ve beşten 

fazla işçi istihdam eden veya mekanik enerji kullanmaksızın ondan fazla işçi istihdam 

eden  işletmeler  kamulaştırılmış,  ayrıca  iç  ve  dış  ticaret   devlet  tekeli  altına 

alınmıştır.484     

481 Halil ÇÖLOĞLU, İktisadi Sistemler, Sistem-Doktrin-Eleştiri, Gazi Üniversitesi Yayın No: 95, 
Ankara 1987, s. 197

482 Nadir ZEYNALOV, SSCB Halk Teserüfatı’nın Plânlaştırılması, Bakü, 1983, s. 45
483 Mehmet ERTUĞRULOĞLU, Ekonomi Doktrinleri Tarihi, Ayyıldız Matbaası, 

Ankara 1973, s. 322
484 Nadir ZEYNALOV, a.g.e, s. 49

                                                                                                                                                                   



1920-1928  yılları  arasında  uygulanan  “Yeni  Ekonomi  Politika”yla  devlet 

sektörünü genişletmek ve tarımı kolektifleştirmek için sınırlı şekilde özel mülkiyete 

izin  verilerek,  piyasa  mekanizmasına  geri  dönülmüştür.  YEP  döneminden  sonra 

(1920-1928) 1928 yılından 1960’a kadar beş yıllık kalkınma plânları uygulanmıştır. 

Merkezi plânların en etkin ve yoğun olarak uygulandığı bu yıllar Stalinizm dönemi 

olarak ifade edilmiştir. Bu dönemde Yeni Ekonomi Politikası yürürlükten kaldırılmış 

ve yeniden oluşmuş olan orta sınıf yok edilmiştir. Kamulaştırma faaliyetleri büyük bir 

hızla  artarak  1.  Plân  Dönemi’nin  sonunda  tarımdaki  kolektifleştirme  %  28’e 

ulaşmıştır.485 Plânlar döneminde ekonomik kararlarda mutlak bir merkezcilik, plânın 

parasal  hesabın  önüne  geçmesi,  yapılan  işe  göre  ücret  ödenmesi,  merkezi  karar 

organları  ve  işletmelerde  despotik  bir  yönetim  ağı  kurulması,  belirleyici  özellik 

olmuştur.   

XIX. asrın ikinci yarısından itibaren Ruslar Azerbaycan’da ekonomik üretimi 

artırdıkları gibi, sanayi ve ticaret alanında da yatırım yapmış ve Azerbaycan’ı Rus 

ekonomisinin önemli merkezlerinden biri hâline getirmişlerdir. 1830’lardan itibaren 

binlerce Rus köylüsü Azerbaycan’ın verimli topraklarına yerleştirilmiştir. Sovyetler 

Birliği döneminde Azerbaycan’ın zengin kaynaklara sahip olması itibariyle Rusların 

ekonomik yönden yararlanmak istediği ülkelerin başında gelmiştir. Ayrıca Anadolu, 

Kafkaslar,  Orta Asya istikâmetlerinden gelen ticari  yolların Azerbaycan üzerinden 

geçmesi ülkenin ticari önemini Rusların nazarında bir kat daha artırmıştır. 

Bakü,  Şeki-Zagatala,  Gence-Gazah  bölgelerinde,  Karabağ  ve  Nahcivan’da 

endüstri  tesisleri  kurulmuş,  bunlara  ilâveten  balıkçılık,  demir  ve  deniz  yolları 

işletmeciliği de geliştirilmiştir. Ayrıca Rusya pazarlarında pamuk ve ipek taleplerinin 

karşılanması için Azerbaycan’da hafif sanayinin inkişafına büyük önem verilmiştir.

Petrol kaynaklarının olması Azerbaycan’ı Rusların nazarında başlıca sanayi 

ülkelerinden  biri  hâline  getirmiştir.  Bakü  petrolleri  çıkarıldığı  günden  itibaren 

Rusların yakın doğu ülkelerine Hindistan’a ve diğer Slav ülkelerine pazarlamış ve 

büyük gelirler  elde etmişler.  Azerbaycan’da petrol  üretimi 1872’de 23.000 tondan 

485 Mehmet DİKKAYA, Sosyalist Ekonomilerden Piyasa Ekonomisine Geçiş Sorunları, Türk Dünyası 
Araştırmaları, Sayı: 110, Ekim 1993, s. 46

                                                                                                                                                                   



1901 yılında  10  milyon tona  ulaşmıştır.486 Bu miktar  Rusya’nın  petrol  üretiminin 

%95’ini,  dünya  petrol  üretiminin  ise  %  52’ni  teşkil  etmekteydi.  1940’larda 

Azerbaycan’da üretilen petrolün miktarı 22 milyon tona ulaşmıştır.487 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Azerbaycan’da Kür nehri kıyılarında “Şirvan 

– Neft”, “Salyan – Neft” gibi yeni petrol işletmeleri faaliyete başlamış, Karabağ, Zive 

ve  Abşeron’da  zengin  doğal  gaz  üretimi  artırılmıştır.  Sadece  1965  yılında 

Azerbaycan’da  21  milyon  ton  petrol,  6  milyar  m3  doğal  gaz  elde  edilmiştir.488 

Çıkarılan doğal gazın %93’ü Moskova’ya sevk edilirken geriye kalan %7 civarındaki 

pay ise Azerbaycan’da kullanılmıştır.489 

Sovyet döneminde Azerbaycan’da oluşturulan sanayi dalları, petrol üretimine 

dayalı  alanlar  olmuştur.  Bunlar  çeşitli  kimyasal  ürünleri  üreten  fabrikalar,  petrol 

rafinerileri ve süper fosfat üretimi yapan işletmelerden ibaretti. Gence’de alüminyum 

fabrikası  kurulmasından  sonra  ülkede  doğal  rezervlerden  olan  demir  oksid  ve 

alüminyum üretimi de artırılmıştır. Ayrıca Sumgait kentinde  yeni kimya fabrikaları 

kurulmuştur.  Bunun  yanı  sıra  makine  ve  metal  işleme  endüstrisi,  Azerbaycan’da 

petrol  sanayide  kullanılan  malzeme  ve  elektrik  aletleri,  endüstri  sanayinin  ana 

kaynağını  teşkil  etmiştir.  Sovyet  döneminde  Azerbaycan’da  kurulan  elektrik 

santralleri  ile  bütün  Güney  Kafkasya’nın  enerji  ihtiyacı  karşılanmıştır.  1965’de 

Azerbaycan’da üretilen elektrik enerjisi 10.4 milyon kw/saat olmuş, 1979’da ise bu 

rakam 11.6 milyon kw/saate ulaşmıştır.490 

Sovyet  döneminde  Azerbaycan’da  tarım  ekonominin  diğer  gelişmiş 

alanlarından  biri  olmuştur.  Pamuk,  üzüm,  pirinç,  çeşitli  meyve  ve  sebze  üretimi 

Azerbaycan’da tarım zenginliğini göstermektedir. Sulama tesislerinin genişletilmesi 

için gerekli çalışmalar yapılmış ve Mingeçevir barajı ve Şirvan ve Karabağ kanalları 

milyonlarca  hektar  araziyi  rahatlıkla  sulayabilecek  bir  kapasiteye  getirilmiştir. 

Sulama  imkânlarının  geniş  olması  nedeniyle  çay,  sebze  ve  meyve  üretimi  de 

486 Ziya BÜNYADOV, Yusif YUSİFOV, Azerbaycan Tarihi, Bakü 1994, s. 425
487 Aydın HACIZADE, Azerbaycanskaya SSR (Azerbaycan SSC), Bakü, 1967, s. 33-35 
488  Tayfun  ATMACA,  XX.  Yüzyıl  Sonunda  Azerbaycan-Türkiye  Münasebetleri  (1993-1998), 

Ankara, 1999, s. 55
489 Selim İSMAYILOV, a.g.e, s. 19
490 Teymur VELİYEV, a.g.e, s.44

                                                                                                                                                                   



gelişmiştir. Sovyet döneminde Azerbaycan’ın kara, deniz ve hava ulaşımı vasıtaları 

artırılmış,  bu  ulaşım  şebekeleri  aracılığıyla  Azerbaycan’ın  yer  altı  ve  yerüstü 

zenginlikleri Rusya’ya taşınmıştır. Azerbaycan’da petrol ve petrol ürünleri için imal 

edilen  borular,  petrol  endüstrisi  ile  ilgili  teçhizât,  kimya ürünleri,  pamuk ve ipek 

ürünleri diğer Sovyet Cumhuriyetleri’ne karşılıksız taşınmıştır. Demiryolu ile birlikte 

Hazar Denizi’ndeki taşıt gemileri nakliyat işinde önemli yer tutmuştur.491 

Sovyet rejiminin kurduğu ekonomik sistem çalışan insanlara eşit faydalanma 

şansı  tanımadığı gibi üretim kalitesi düşük ve rekabetsiz bir ortamda seyretmiştir. 

Moskova,  diğer  Sovyet  Cumhuriyetleri’nden  elde  ettiği  geliri  Komünizm 

propagandasına, nükleer silahlanmaya ve pahalı uzay çalışmalarına harcamış ve bu 

büyük  harcamalar  ise  Sovyet  ekonomisini  tam  anlamıyla  çıkmaza  sürüklemiştir. 

Sovyetler  Birliği  döneminde  merkeziyetçi  yönetim  prensibi  esas  gösterilse  de 

gerçekte, totaliter inzibati âmirlik sistemi kurulmuştur.

Sovyet döneminde Azerbaycan’da eğitim ve kültür alanında milli  kültür ve 

milli tarihe yer verilmeyen eğitim sistemi kurulmuştur. Sovyetler hiç taviz vermeden 

Azerbaycan kültürünü ve dilini tahrip ederek milli kültürden, dil ve dininden uzak 

tutmağa çalışmışlardır. Milli kültür, milli tarih, gelenek-göreneklerini savunan Azeri 

aydınları  ise  1933  –  1937  yıllarında  sürülmüş  ve  ülkede  Komünist  ideolojisinin 

diktatörlüğü kurulmuştur.

Sovyet  döneminde  Rusya  Komünist  Partisi  Merkezi  İcra  Komisyonu 

tarafından eğitim seferberliği  başlatılmış,  yaşlı  insanlara  okuma-yazma öğretilmesi 

için  kurslar  düzenlenlenmiştir.  Ülkede  sekiz  yıllık  zorunlu  eğitim  programı 

uygulanmıştır.  Sovyetlerin  bu  eğitim  sistemiyle  Azerbaycan’da  Türk  kimliğinin 

ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır. Okullarda uygulanan ders programlarında, Azeri 

Türkçesi’nin  ve  Azerilerin  Türk  tarihinin  bir  parçası  olduğuyla  ilgili  hiçbir  bilgi 

verilmemiştir. Azerilere, “Azerbaycan halkı” denmiş ve konuşulan dilin ise Kafkas 

dil grubuna ait olduğu gösterilmiştir.492                   

491 Selim İSMAYILOV, a.g.e, s.45
492 Tayfun ATMACA,  a.g.e, s. 59

                                                                                                                                                                   



SSCB’nin bütün cumhuriyetlerdeki eğitim politikası Rusya Eğitim Bakanlığı 

tarafından hazırlanmaktaydı. Her cumhuriyette eğitimden sorumlu bakanlık mevcuttu. 

Ancak bu cumhuriyetlerdeki bakanlık sistemleri  birbirine çok benzemekteydi.  Her 

Cumhuriyetin Eğitim Bakanlığı olduğu hâlde bu bakanlıkların iş fonksiyonu daha çok 

yukarıdan gelen direktifleri uygulamak olmuştur. Eğitim sistemindeki örgütlenmenin 

altyapısı  eğitim  bakanlıklarının  yanı  sıra  Komünist  Parti’nin  denetimle 

yürütülüyordu.  Eğitim konusunda  izlenecek  politika,  merkezi  birimlerin  ve  SSCB 

Bakanlar  Kurulu’nun  onayından  sonra  on  beş  cumhuriyetin  eğitim  bakanlıkları 

tarafından uygulanmaktaydı. 493                                    

Sovyetlerin  Azerbaycan’da  eğitim  sahasına  ağırlık  vermelerinin  en  büyük 

sebeplerinden biri Azerileri Türk-İslâm kültüründen koparıp Sovyet kültür potasının 

içine sokma politikası olmuştur. 1950’li yılların sonu ve 1960’lı yılların başlarında 

Azerbaycan’da bu konunun gizli  veya açık tartışmaları geçmiştir.  Biraz da Sovyet 

tehdidi ve baskısıyla Sovyet kültürünü benimseyen aydınların sayısı artmıştır. Azeri 

aydınlarına Sovyet kültürünü benimsemedikleri  takdirde iyi  bir iş ve mevki sahibi 

olamayacakları bildirilmiş, onlar da dini vecibelerini yerine yetiremedikleri gibi Türk 

kültür  ve  geleneğini  de  devam ettirememişlerdir.  Zira  millilik  zemininde  yapılan 

faaliyetler Sovyetler tarafından yasak edilmiştir. Bu yasağa uymayanlar ise ağır bir 

şekilde cezalandırılmıştır. İslâmiyet’le ilgili Sovyetlerin aldığı ciddi önlemler bütün 

eğitim  kurumlarında  uygulanan  “Ateist”  eğitim  ideolojisinin  devamını  da 

getirmiştir.494 

1920-1936 tarihlerinde Sovyetlerin uyguladığı baskı ve yıldırma döneminde, 

okullarda eğitim iki dilde sürdürülmüştür. Esas eğitim dili Rusça olmuş, ilkokul ve 

ortaokul  seviyesinde  Azerice  eğitim  uygulanmıştır.  Yükseköğretim  tamamen  Rus 

dilinde yapılmıştır.  Böyle bir  eğitim sisteminin Azeri  Türkçesi’ni  pasifize edeceği 

kaçınılmazdı. Nitekim bu husus devamlı Rusça eğitim gören Azerileri kendi anadilini 

konuşamama durumuna  getirmiş  ve  bu  üslup  Azeri  aydınlarının  haklı  itirazlarına 

sebep olmuştur.

493 İrfan ERDOĞAN, Çağdaş Eğitim Sistemleri,  Ankara, 2000, IV. Baskı s. 85  
494 Ünver GÜNAY, “Türk Dünyasının Dini Önderleri Tipolojisi”, Avrasya Etüdleri, Ankara 2002, S. 

21, s.129

                                                                                                                                                                   



1960’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nde Ruslar ve Ermeniler Azerilerin bilimsel 

potansiyellerinin  artmasını  istememelerine  rağmen,  Azerbaycan  Devlet 

Üniversitesi’nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin sayısı 12.000’e ulaşmıştır.495 

Sovyetler  döneminde  Azerilerin  Sovyet  ekonomisi  ve  bilimine  oldukca  değerli 

katkıları olmuştur.     

         

495 Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi (ASE),  Azerbaycan’da Eğitim maddesi, Bakü 1968,  s 116  

                                                                                                                                                                   



3.1.    SSCB’NİN EKONOMİ SİYASETİNİN ANA HATLARI

3.1.1.  Lenin Dönemi 

Rusya’da  Bolşevik  İhtilâli  sonrasında  ekonomiyi  temelden  değiştirebilecek 

kararlar alınmışsa da Sosyalist-Komünist bir ekonomiye geçiş söz konusu olmamıştır. 

İhtilâli  izleyen  ve  “devlet  kapitalizmi”  adı  verilen  ilk  8-9  aylık  dönemde  amaç 

ekonominin kilit noktalarını ele geçirerek, kazanılan siyasi zaferi sağlamlaştırmak ve 

sanayini çalışır bir durumda tutarak, sanayini hem devlet, hem de işçiler tarafından 

kontrol  altında tutmak,  ekonomik bölünmelere,  çözülmelere  karşı  ve  herhangi  ani 

sermaye grevine karşı hükûmeti korumak olmuştur.496 

İhtilâlin ilk 8-9 ayında uygulanan “devlet kapitalizmi” adlı politika kuşkusuz 

bir kararsızlığın ifadesi olmuştur. 

Uygulanmaya  başlayan  yeni  ekonomi  politikası  “devlet  kapitalizmi” 

döneminde  uygulanan  geçici  politikalardan  farklı  olmuştur.  1918  yazından  1921 

Martı’na  kadar  devam  eden  ve  iç  savaş  nedeniyle  “harp  komünizmi”  olarak 

adlandırılan  bu  dönemde  kamulaştırma  hareketi  hızlandırılmıştır.497 Sosyalizmin 

teorik  ilkelerinin  bütün  katılığı  ile  uygulandığı  bu  dönemde  özel  mülkiyet  yok 

edilmiş,  pazar,  para  ve  fiyat  mekanizması  ortadan  kaldırılmıştır.  Bütün  sanayi  ve 

tarım ürünleri  toplanarak  bunlar,  tüketiciler  arasında  aynen,  her  birinin  ihtiyacına 

göre ve harcadığı çaba göz önüne tutulmaksızın bölüştürülmüştür. 

Tarımda  “harp  komünizmi”nin  uygulanmasının  en  önemli  özelliği  her  bir 

çiftlikte  tohumluk  ve  besin  için  ayrılan  miktardan  arta  kalan  fazla  ürünün  cebri 

toplamaya  tâbi  tutulmasıydı.  Ürünün  toplanması  ve  ordu  ve  sanayi  bölgelerine 

dağıtımı  işi,  Donatım  Komiserliğine  (Narkomprod)  tevdi  edilmiştir.  Bu  merkezi 

dağıtım ve kontrol meselesi sistemin kilit noktasıydı. Bu sağlanmasaydı 1919-1920 

kışında  şehirdeki  kıtlık  çok  daha  ağır  olacak  ve  ordu  çökebilecekti.  Fakat  bu 

uygulamaya  köylüden destek  gelmedi  ve  köylü  üretimi  kısarak  kendisine  yetecek 

kadar ürün üretmeye başladı. 

496   Maurice DOBB, 1917’den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi, (Çev; Metin AKTAN), 
Özdemir Basımevi, İstanbul 1968, s. 80

497  Hasan İSLATİNCE, a.g.e, s. 155

                                                                                                                                                                   



“Harp  komünizmi”  uygulamaları  tarımda  olduğu  gibi  sanayide  de  önemli 

olumsuzluklar doğurdu. Barış  ekonomisine geçişin  gündeme geldiği  bir  sırada,  en 

önemli sanayilerin tümünü kızıl ordu için bir levazım örgütü hâline dönüştürdü ve 

sanayi  politikasını  askeri  stratejinin  bir  parçası  hâline  getirdi.  İç  savaş  etkilik 

açısından  gerekli  olan  iki  sonuç  daha  yaratmıştır.  Bu  sorunlardan  ilki  teknik 

uzmanlara,  ikincisi  ise  yönetimden  tek  kişinin  sorumlu  olmasına  duyulan  ihtiyaç 

olmuştur. 

Sanayide  harp  komünizmi  dönemi,  tüm  saniyi  dallarını  kamulaştıran  28 

Haziran  1918 kararnamesi ile başladı.498 Harp komünizmi döneminde, özellikle son 

yıllarda yoksulluk ve bıkkınlık son noktaya gelmiş,devrim yönetimine karşı yer yer 

ayaklanmalar olmuştur.1921’de Kronştadt ayaklanması Sovyet rejimine karşı ülke de 

ilk örgütlü isyan olarak tarihe geçmiştir.  Harp komünizminin ekonomik sonuçları, 

çözüm için başlangıç noktası bulunmadığı bir kısır döngü oluşturmuştur. Böyle bir 

ortamda  1921  de  YEP  adıyla  bilinen  “Yeni  Ekonomi  Politikası”  uygulamaya 

konulmuştur.Yeni ekonomi politikasının ilk tedbiri, ürün fazlalığına el konulmasının 

yerine aynı verginin ikâme edilmesi oldu. Bundan başka en büyük darboğazın olduğu 

tarımsal  kesimde  vergileri  ödememek  için  üretim  yapmayan  çiftçilere  ticarette 

bulunabilme imkânları  verildi.499 YEP köylüye  son  derece  önem  verdiği  iki  şeyi 

sağlamıştır:500 

1) Uygulayacağı tarım şeklini seçme  özgürlüğü, 

2) Toprak imtiyazı güvenliği.

YEP köylünün toprağını kendi malıymış gibi işleme, genişleme ücretli  işçi 

tutarak ekip biçme ya da başkalarına kiralama hakkını tanımış oluyordu. Köylünün 

devlete karşı yükümlülüğü ise vergi ödemekten ibaretti. Köylüye karşı bu yeni tutum 

YEP’in  temelini  oluşturduğundan  ilk  eleştirilerin  en  şiddetlileri  de  yeni  tarım 

politikasına  yöneltilmiştir.  Eleştirilerin  ilki  köylünün  sosyal  yapısı,  ikincisi  ise 

köylüye verilen tavizlerin aşırılığı konusundaydı. 1922 sonbaharında YEP köylerde 

498   Eduart CARR, Sovyet Rusya Tarihi, Bolşevik Devrimi 2, 1917- 1923 (Çev Orhan SUDA), C. II, 
Melis Yayınları İstanbul 1998, s. 249

499  Mehmet DİKKAYA,a.g.e, s. 149
500  Eduart CARR, a.g.e, s. 233

                                                                                                                                                                   



hala  başarılıydı  ve  en  azından  eleştiriler  yüzünden ciddi  bir  değişikliğe  uğraması 

mümkün görünmüyordu.

YEP’ in tarıma yönelik bir politikası olması onu sanayide değil, ticarette daha 

başarılı  kılıyordu.  Böylece  ticari  serbestisi,  rekabet  ve  sınırlı  bir  piyasa  YEP’in 

önemli bir  öğesini oluşturmuştur.Tarımsal kesimde görülen sınırlı kapitalist ögeler 

sanayi alanında küçük ve orta büyüklükteki teşebbüslere kadar uzanmış ve hükûmetin 

denetiminde olmak koşuluyla yabancı sermayeye izin verilmiştir. Sanayi teşebbüsleri 

de  tekellere,  kooperatiflere,  birliklere  hatta  bazen  özel  kişilerin   yönetimine 

verilmiştir. Aynı zamanda dağıtım kesiminde de özel ticarete izin verilmiş, ücretlerde 

farklılaştırmalar  benimsenmiş  ve  verime  göre  prim  esası  getirilmiştir.  Sanayi  ve 

benzeri yerlerde üretim yapan alt kollar tek bir merkezi yönetime bağlanmıştır. YEP’ 

in  diğer  bir  etkeni  bankacılık  işlemlerinde  yapılmış,  1921 Ekimi’nde  GOSBANK 

(Devlet  Bankası)  kurulmuştur.  GOSBANK’ın  ardından  Şubat  1922  de  YEP 

kapsamında  güncel  ve  yıllık  istatistikler  yapmaya  başlayacak  olan  GOSPLAN 

(Devlet Plânlama Teşkilatı) kurulmuştur.

Bu  yeni  ekonomi  politikası  döneminde  dış  ticaret  devlet  denetiminde 

yapılırken,orta ve büyük çaptaki bütün sanayi  devletleştirilmiştir.Yine bu dönemde 

1921 yılında ilk uzun vadeli plân hazırlanmıştır.YEP uygulamarıyla aşağıdaki önemli 

değişiklikler yaşanmıştır:501 

• YEP devletleştirilmiş olan sanayiden bir  ademi-i merkeziyetçiliğe dönüşü 

sağlamıştır.

• YEP  kooparitiflere,  ticari  ve  mali  bakımdan  bağımsızlıklarını  geri  

vermiştir.

• YEP devletliştirilmiş  olan  küçük  sanayinin  tekrar  özel  bir  statüye  geri  

verilmesini sağlamıştır.

3.1.2.  Stalin Dönemi 

501  Selim İSMAYILOV, a.g.e, s. 302

                                                                                                                                                                   



1922  yılından  sonra  Lenin’in  yerini  geçici  olarak  üstlenen  Stalin,  (Joseph 

Vissaronıviç  Cugaşvili;  Stalin  “Çelik  adam” takma adıdır)  1924  yılında  Lenin’in 

ölümünden sonra XIII. parti kongresinde Genel Sekreterlik görevine getirilmiştir. 

Stalin Lenin’den devir aldığı YEP uygulamasını 1924-1927 yılları arasında 

devam ettirmiş ve Lenin’in  bu uygulamasının belli  bir  süre  için  gerekli  olduğunu 

savunmuştur.  Stalin  döneminde  YEP  uygulamalarından  beklenen  verim  alınmaya 

başlamış, 1926-1927 yıllarında üretim 1913’teki seviyesinin üstüne çıkmıştır. 502    

30 Aralık 1922 tarihinde Rusya Komünist  Partisi  Merkezi İcra Komisyonu 

kararıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur. İlk olarak bu birliğe 

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti, Ukrayna SSC, Beyaz Rusya SSC ve 

ZSFSR (Nisan  1922 tarihinde  Azerbaycan Sovyet  Cumhuriyeti,  Gürcistan  Sovyet 

Cumhuriyeti ve Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti’nin birlikte aldığı kararla Kafkasya 

Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti oluşturulmuştu) katılmıştır.     

Ülkede parti  yönetiminin güçlendirilmesi  ve yeni  kararların  alınmasıyla bu 

sorunların  halledileceğine  inanan Stalin,  yeni  sanayi  alanlarının  geliştirilmesi  için 

önemli hazırlıkların yapılmasını talep etmiştir.

1924-1928 yılları arasında demir-çelik endüstrisinin geliştirilmesine yönelik 

bir plân ile yine aynı yıllarda tarımın geliştirilmesi için uzun vadeli bir önlemler dizisi 

söz  konusu  olmuştur.503 1925’den  itibaren  Stalin  kolektifleştirmelere  hız  vererek, 

zengin köylülerin mülklerine el koydurmuş ve topraklarını kolhozlara dağıttırmıştır. 

Orta köylülüğün geniş kesimlerini de kapsayan kolektifleştirme, baskı ve ekonomik 

yoluyla hayata geçirilmiştir. Bu politikaya karşı çıkan burjuva kitlesine karşı 1930 

yılından başlayarak baskılar artmış, Sovyet yönetimini destekleyenlere ise “proletarya 

sınıfı” denilmiştir.504

Aralık 1917’de toplanan XV. Komünist Parti kongresinde alınan bir kararla 

ilk Beş Yıllık İktisadi  Kalkınma Plânıyla,  sanayileşmeye büyük önem verilmiş ve 

502   Aleksandr Nikolayeviç SEMYONOV, Ekonomiçeskaya Politika SSSR (1922-1958) (1922-1958’de 
SSCB’nin Ekonomi Politikası) Moskova 1965, s. 79

503  Nadir ZEYNALOV, a.g.e, s. 263
504  Nadir ZEYNALOV, a.g.e, s. 42

                                                                                                                                                                   



özellikle de ağır sanayinin güçlendirilmesi öngörülmüştür. Böylece Sovyetler Birliği 

ilk kez plânlı kalkınma yoluna başvurarak gelişme politikası izlemeye başlamıştır.

SSCB de 1928-29 yıllarında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulamaya 

konulmuş  ve  plânın  amacı  hızlı  bir  sanayileşmeyle  çok  kısa  bir  sürede  kapitalist 

ülkelerin sanayi gelişme düzeyine erişmek ve onları geçmek olarak belirtilmiştir. Bu 

amaç “Tek ülkede sosyalizm” tezi ile bağlantılı olarak bir “ölüm-kalım savaşı”olarak 

görülmüştür.  Hızlı  sanayileşme  amacı,  öncelikle  tarım  kesiminde  köklü  politika 

değişimini gerektirmiş ve bu doğrultuda tarımla saniyii arasındaki bölüşüm  ilişkisine 

müdahale gerekli görülmüştür.

SSCB Komünist Partisi programında yer alan ekonomik gelişme programına 

esasen; “İktisadi ve sosyal problemlerin kompleks şekilde halledilmesi, uzun süreli  

beş  yıllık  ve  senelik  projelerin  bağdaştırılması,  plânlaştırmanın  teknik  seviyesinin  

yükseltilmesiyle devlet  ekonomisinde kalkınma ve gelişmenin temin edilmesi  amaç  

edinmiştir.”505 

YEP  döneminin  sona  erdiği  ve  “  Beş  Yıllık  Kalkınma  Plânları”dönemin 

başladığı  1928  yılında  Rus  ekonomisi  1913’deki  üretim olanaklarını  aşağı  yukarı 

yeniden kazanmıştır.506 Bu dönemde milli gelir 1913’e oranla % 19 yükselmiş, sanayi 

üretimin  %76.1’i  devlet  teşebbüsleri,  %  11.2’si  kooperatifler,  %  12.7’si  ise  özel 

teşebbüs ile yapılmıştır.  Perakende ticaretin % 77’si devletin ya da kooperatiflerin 

elinde bulunmuştur.

Ülkede  ekonominin  başlıca  unsurlarından  olan  elektrik  sorununun  çözümü 

için  GOELRO  plânı  kabul  edilmiş  ve  bu  projede  on  yıl  içerisinde  tüm  büyük 

şehirlerin  elektrikleştirilmesi  istenmiştir. GOELRO plânına  esasen  ülkenin  Kuzey, 

Merkez, Güney, Volga boyu, Ural - Kafkasya, Batı Sibirya ve Türkistan (Orta Asya) 

bölgelerinin ilk başta elektriklerinin temini istenmiştir.507

Beş yıllık ekonomik programların uygulanması Rusya Sovyetler Kurultayı’nın 

onayladığı  Komisyon  ve  Devlet  Plân  Komitesi  tarafından  izlenmekteydi.  Bu 

komisyona  SSCB’nin  Sanayi  Bakanlığı’nın,  Devlet  Standartları  Komitesi’nin, 

505 SSCB Komünist Parti Programı, Bakü, 1986, s. 40
506 Hasan İSLATİNCE, a.g.e, s. 156
507 Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s. 63

                                                                                                                                                                   



Bilimsel  Araştırma  Enstitüsü’nün  ve  Ticaret  Bakanlığı’nın  görevlendirdiği  kişiler 

atanmıştır.508      

Ülkenin ekonomik ve sosyal geliştirme plânlarının verileri aşağıdaki şekilde 

sıralanıyordu. 

-       Kendi ekonomik balansına dayanan nicelik ve nitelik verileri,

-       Kendi ekonomik taleplerine dayanan mal ve değer verileri,

-       İfâde karakterine dayanan mutlak ve nispetli veriler,

-       Tertiplenme  ve  istifade  formatına  uygun  onaylanan  normatif  ve 

hesaplanan veriler,

-       İktisadi gelişimin toplumsal ve ferdi iş verileri.509  

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın sonuçları bütünüyle hedeflerin altında 

olmasına karşılık   1928-1932 döneminde Sovyetler Birliği % 9 düzeyinde büyüme 

hızı elde etmiştir.Bütün bunlara rağmen  ülkenin varlığını sürdürebilmesi açısından 

yaşamsal önem taşıyan,  tahılın sağlanmasında amaca ulaşılmıştır.1928-1932 yılları 

arasında Sosyalist kesimin payı özel kesim aleyhine önemli ölçüde değişmiştir. 1929 

yılından başlayan ekonomik gelişme projesi Sovyet ekonomisinde “Sosyalizm yarışı” 

olarak adlandırılmıştır. Bunu aşağıdaki tablodan görebiliriz.

SSCB’de Milli Gelirin Gelirin Dağılımı -1925-1932 (% olarak)

Tablo 4.

Yıllar 1925/26 1926/27 1928 1929 1930 1931 1932
Sosyalist 

Kesim

45,9 48,7 52,7 61 72,2 81,5 90,7

Özel 

Kesim

54,1 51,1 47,3 39 27,8 18,5 9,3

Kaynak: Aleksandr Nikolayeviç SEMYONOV, a.g.e, s. 76

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 1928 yılında sosyalist kesimin oranı % 

52.7 olurken, 1932 yılında bu oran % 90.7’ye çıkmıştır. Aynı zamanda özel kesimin 

payı da 1928’de % 43.7’den, 1932’de % 9.3’e gerilemiştir.510

508 Fuat ALESGEROV, Mahsulün Keyfiyetinin İdare Edilmesinin İktisadiyatı, Bakü, 1981, s. 45
509 Nadir ZEYNALOV, a.g.e, s. 43
510 Maurice DOBB, a.g.e, s. 284

                                                                                                                                                                   



İkinci Beş yıllık Kalkınma Plânı, ağır sanayinin geliştirilmesi ve Ekonomik 

İnfrastruktur  Merkezi  çevresinde  kurulmuş  ilk  beş  yıllık  plân  olmuştur.511 Büyük 

endüstri  bu dönemde sıkı  şekilde devletleştirilmiş  ve  denetim altına  alınmış,  özel 

ticaret  tedricen  bertaraf  edilmiş,  tarımın  sosyalizasyonu  da  yavaş  yavaş 

gerçekleştirilmiştir. 

Bir önceki dönemde kabul edilmiş para sistemi muhafaza edilmekle beraber 

paranın rolü ikinci derecede bırakılmıştır. Ürünler tüketiciler arasında tevzi kartları 

aracılığıyla  pay edilmiş ve  herkesin payına düşecek ürün miktarı  tespit  edilmekle 

kalınmamış,  aynı  zamanda  hangi  mağazadan  alışveriş  edecekleri  de  belirtilmiştir. 

Gerçek anlamda pazarın  olmadığı  bu uygulamada mal  fiyatları  tüketicinin meslek 

kategorilerine göre farklılık göstermiştir.512 

1938-1942  yıllarını  kapsayan  Üçüncü  Beş  Yıllık  Kalkınma  Plânının 

hazırlanmasına  ve  uygulanmasına  savaş  bulutlarının  yayılması  yön  vermiştir.  Bu 

plânda  esas  ağırlık  savunma  sanayisine  verilmiştir.  1940’da  bütçeden  savunmaya 

ayrılan meblağ, 1938’e nazaran iki misli ve bütçeden tam olarak ekonomiye ayrılan 

meblağın  yarısı  kadardı.513 Özellikle  ulaştırma,  maden,  çelik  ve  kimya  sanayi 

bölümlerinde savunmaya verilen ağırlık açıkça görülmüştür. 

Üçüncü  Kalkınma  Plânı’nın  uygulanması  aşamasında  üretim  sert  bir 

plânlamayla yönetilirken,  fiyat  mekanizması,  tüketime ve hatta  üretim servislerine 

kısmen yön vermek üzere yeniden güçlendirilmiştir. 1940 yılına gelindiğinde, 1913 

yılı ile kıyaslamada bazı sanayi alt kollarında çok önemli farklar oluşmuştur. Örneğin 

1913’de  kömür üretimi 25 milyon ton iken,  1940’da  bu üretim 165 milyon tona, 

petrol üretimi 9 milyon tondan 34 milyon tona, pik demir üretimi 4 milyon tondan 15 

milyon tona, elektrik üretimi 2 milyar kw/saatten 39 milyar kw/saate yükselmiştir.514 

Ayrıca makine üretimi de 1940 senesinde 1913 yılındaki üretimin 12 katı olmuştur. 

Kuruluşundan  bu  yana  Sovyet  ekonomisi  harplerle  tahrip  olmuş  ve  tekrar 

kalkınmıştır.  1950-1955  yıllarını  kapsayan  Beşinci  Beş  Yıllık  Kalkınma  plânı  da 

511 Joseph LARJUGIE,Ekonomik Sistemler, (Çev; Nihal ÖNOL), Varlık Yayınları,
 İstanbul 1968, s. 156

512 Fuat ALESGEROV, a.g.e, s. 342
513 Maurice DOBB, a.g.e, s. 286
514 Aleksandr Nikolayeviç SEMYONOV, a.g.e, s. 89

                                                                                                                                                                   



bunun  bir  göstergesi  olmuştur.  Bu  plânda  amaç  bir  taraftan  doğru  bölgelerin 

sanayileşmesini tamamlamak olurken, diğer taraftan üretim malları (sermaye malları) 

ile  tüketim  malları  arasında,  bunların  artış  ritminde  mevcut  açıklığın  azaltılması 

olmuştur. Bu plânda hafif sanayi ve gıda sanayi eskisine oranla çok daha yüksek bir 

yer  edinmiştir.  Stalin  tarafımdan  uygulatılan  bu  plân  1953’de  Stalin’in  ölmesiyle 

önemini  kaybetmiş  ve  bu  tarihten  itibaren  Stalin  tarafından  uygulanan  Sovyet 

Plânlama  yönteminin katılığı, diğer bir değişle ekonomiyi bir merkezden yönetmenin 

sakıncaları  veya  ekonomide  ademi  merkeziyete  doğru  yönelme  yavaş  yavaş 

tartışılmaya başlanmıştır. 515   

Stalin  döneminde,  Sovyetler  Birliği,  Batı’nın  100  yılda  yaptığını  10  yıla 

sığdırmaya  çalışmıştır.  Sanayi  toplumunun  hangi  toplumda  olursa  olsun  üç  bariz 

özelliği  vardır.  Ekonomide  sanayi  organizasyonunun  büyüyüp  sanayi  üretiminin 

artması;  toplumda  eğitimin,  bu  arada  teknik  eğitimin  yaygınlaşması  ve  köylü 

toplumunun yerini şehir toplumunun alması. Sovyetler Birliği’nde Leninist devlet – 

toplumu sanayileşmiş, ekonomide ise sanayi etkili hâle gelmiş, eğitim yaygınlaşmış 

ve köylü toplumun yerini şehir toplumu almış, fakat bu noktada sistem tıkanmış ve 

Gorbaçov reformlarına kadar uzanan bir reform sürecini kaçınılmaz kılmıştır. Diğer 

bir değişle Bolşevizm Rusya’yı sanayileştirirken adeta kendi sonunu da hazırlamıştır.

3.1.3.  Kruşçev Dönemi 

Kruşçev  Eylül  1953’de  Komünist  Partisi  Merkezi  Komitesi  Birinci 

Sekreterliği’ne  seçilmesinden  sonra  ilk  iş  olarak  üzerinde  yıllarca  çalıştığı  tarım 

ürünlerini artırma konusunda “yoğun emek ve teknoloji”yi uygulamaya koymuştur.516 

Kruşçev bu amacını gerçekleştirmek için  işlenmemiş  toprakları  tarıma ve kolektif 

çiftliklere açarak, ilk uygulama yapmayı plânladığı Sibirya ve Kuzey Kazakistan’a 

ülkenin her tarafından binlerce insanı mecburi çalışmaya göndermiştir. 

Kruşçev de uyguladığı ilk plân olan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nda 

(1956-1961)daha yüksek verim düzeyine sahip kapitalist ülkelere yetişmek ve onları 

515 Taha AKYOL, Azerbaycan, Sovyetler ve Ötesi, Burak Yayınevi, İstanbul 1990, s.223
516 Halil ÇÖLOĞLU, a.g.e, s. 498

                                                                                                                                                                   



geçmek  amacıyla,  Stalin  zamanında  uygulanan,  üretim  malları  ve  ağır  sanayiye 

üstünlük  tanınan  plânlarda  uygulanan  politikayı  benimsemiştir.  Eylül  1957’den 

itibaren ise bu beş yıllık plânın amacı, yıllık brüt sanayi üretimini % 9.3 , hafif sanayi 

üretimini yılda 7.3, tarımsal üretimi yılda % 7.8, yatırımları % 90 ve kişi başına düşen 

milli geliri % 40 oranında arttırmak olmuştur.517 

1956 Aralığında gündeme gelen Kruşçev reformları  ile  sanayi ve ekonomi 

yönetiminde  ademi  merkeziyetçiliğe  yönelme  amaçlanırken,  cumhuriyetlerin  de 

plânlama yetkileri arttırılmıştır. 1953 yılından bu yana tarım alanında daha önceleri 

görülen geri kalış önlenmiş, 1953-1960 yılları arasında tarımsal üretim % 60 oranında 

artmıştır. 1962 yılına gelindiğinde başlıca sanayi ve tarım ürünlerinde üretim önceki 

yıllara oranla çok daha fazla artmıştır.518 

Kruşçev döneminde temel sanayi ve tarım ürünlerimde üretim, hem II. Dünya 

Savaşı’ndan önceki, hem de savaştan sonraki yıllardan daha fazla olmuştur. Fakat 

yedi yıllık plândaki hedefleri gerçekleştirmek açısından bu üretim yeterli olmamıştır. 

Daha önceleri  %8.2 civarında gerçekleştirilen ekonomik büyüme ortalaması 1956-

1960  dönemi  için  %5’e  düşmüştür.  Ekonomideki  bu  gidişatı  başarısızlık  olarak 

değerlendiren  Sovyetler  Birliği  Komünist  Partisi  (SBKP),  parti  egemenliğinin 

azalacağı tehlikesi ve Küba krizinde ABD karşısında başarısız olduğu gerekçesiyle 

Kruşçev’i devirerek yönetimden uzaklaştırmıştır.

3.1.4.  Brejnev Dönemi 

  1964  yılında  Kruşçev’in  görevden  uzaklaştırılmasından  sonra  toplanan 

Merkez Komitesi,  Brejnev’i  Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliği 

görevine getirmiştir. Brejnev bu görevi aralıksız olarak 18 yıl sürdürmüştür. 

Komünist  Parti  Genel  Sekreteri  Leonid  Brejnev,  “Halkların  yeni  bir 

topluluğu, yani Sovyet Milleti” kavramını geliştirmeye çalışmıştır. Rus dilini “Sovyet 

milletinin”  dili  olacağı  fikrinden  hareketle  Rusça’nın  ikinci  bir  dil  olarak 

geliştirilmesi de parti programına alınmıştır.519 Brejnev özellikle Sovyetler Birliği’nde 

517 Fuat ALESGEROV, a.g.e, s. 65
518 Maurice DOBB, a.g.e, s. 211
519 SSCB Komünist Parti Programı, Bakü, 1986, s. 69

                                                                                                                                                                   



Kruşçev’in  başarısız  tarım politikasını  değiştirerek,  şu  yeni  tedbirleri  uygulamaya 

koymuştur.520

• Tarım  ürünlerinden  tahıl  ve  çiftlik  hayvanlarının  fiyatlarının  bölgeler 

itibariyle farklı tespitinin yapılması usulünü getirmiştir. 

• Kollektif  çiftliklerden  alınan  vergilerin  yeniden  tespit  edilmesini 

sağlamıştır. 

• Tarım  alanında  makine,  alet  ve  gübre  kullanımının  arttırılmasını 

sağlamıştır. 

• Tarım  kesimine  düşük  fiyatlarla  girdi  sağlanması  uygulanmasını 

başlatmıştır. 

• “Tarım kenti” uygulamasına geçilmesini ve buralardaki yüksek perakende 

fiyatlarının şehirler seviyesine indirilmesini sağlamıştır.

• Siyasi hiyerarşide birinci sekreterliği kaldırmış, yerine “Genel Sekreter”lik 

makamı ihdas etmiştir. 

• 1936 tarihli Anayasası tadil ederek, “Sovyet Devletini”, “Tüm Halkların 

Devleti” olarak tanımlamıştır.

17  Eylül  1965’de  Brejnev  döneminin  SSCB  Başbakanı  Kasigin  Merkez 

Komitesi’ne  sunduğu  bir  raporda  yürürlükte  olan  plân  göstergelerinin  gerçeklere 

uymamasından yakınarak ve yukarıdaki Ekonomik Reformları oluşturacak bir taslak 

sunmuştur.  Amacı  her  şeyden  önce,  Sovyet  vatandaşlarının  yaşam  düzeyini 

yükseltmek olan bu öneriler kabul edilmiş ve 1965 yılının son aylarından itibaren 

uygulanmaya başlanmıştır. 

1965’teki  iktisadi reformla bir  yandan 1957’den önceki  bakanlık  sistemine 

dönülerek,  işletmeler  eskisine  nazaran  daha  merkezleştirilmiş  bir  hiyerarşiye 

bağlanırken,  öte  yandan,  işletmelere  daha  fazla  serbesti  tanınmıştır.521 Fakat 

işletmeler serbestçe birbirlerine mal sipariş  veremezler, bu malları  pazarda serbest 

satamazlar,  bankalardan  istedikleri  gibi  kredi  talep  edemezlerken,  her  teşebbüste 

520 Halil ÇÖLOĞLU, a.g.e, s. 501
521 Hasan İSLATİNCE, a.g.e, s. 155

                                                                                                                                                                   



hangi  malların,  ne  miktarda,  hangi  kalitede,  hangi  metotla  üretileceği  merkezi 

plânlamanın yerine getirmekle yükümlü kılındığı işler olmuştur.   

1965  yılında  uygulanmaya  başlayan  bu  önlemlere  reform  niteliği  veren 

özellik, bir muhasebe kalemi ve etkinlik ölçüsü olarak “kârlılık kıstası”nın Sovyeti 

tipi sosyalist ülkelere girmesi olmuştur. Bu reformların esas sebebi 1960-1965 yılları 

arasında  Sovyet  ekonomisinin  gelişme temposunun  yavaşlamış  olması  sayılmıştır. 

Reformlar, kapitalist ekonomiye özgü olmaması gereken kurumların ve kavramların, 

Sovyet  ekonomisince  kabulüdür.522 Dolayısıyla  kapitalizme  özgü  kurumların 

evrenselliği  ve  sosyalist  ekonomide  hesaplamanın  imkansızlığı  geniş  kabul  gören 

görüş olmuştur. 

Fakat  Sovyet  iktisatçılarına  göre,  bu  reformların  getirdiği  “kâr”  anlayışı, 

kapitalist  sisteminkinden farklı  olmuş,  kapitalist  sistemindeki  “kâr” anlayışıyla  en 

ufak  bir  benzerlik  taşımamıştır.523 Sovyet  ekonomisindeki  bu  kâr  anlayışı  makro 

düzeyde kaynak dağılımı bakımından, mikro düzeyde etkinlik bakımından, kârlılık 

kıstasının hesaplanması bakımından ve kârın teşebbüs ve toplum arasında bölüşümü 

açısından kapitalist sistemdeki kâr anlayışından önemli derecede farklaşmıştır. 

Brejnev  döneminde  uygulanmaya  başlayan  reformlarla,  sistemin  kendini 

yeniden üretememe sorunuyla karşı karşıya bulunan Sovyetler Birliği, rejimin temel 

öğelerinden ödün vermeden ekonomiye dinamizm kazandırmak istemiştir. On sekiz 

yıllık iktidarı boyunca ekonomideki kötü gidişi durduramayan Brejnev döneminde, 

ekonominin sektörle büyüme hızlarında önemli düşüşler olmuştur. Bunu aşağıdaki 

tablodan da görebiliriz. 

Sovyetler Birliği’nde Sektörle Büyüme(% olarak)

Tablo 6.

Alanlar 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981 1982

Sanayi 8,5 7,4 4,4 3,4 2,9

522 Gülten KAZGAN, İktisadi Düşünce ve Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 
1984, s. 461

523 Gülten KAZGAN, a.g.e, s. 462

                                                                                                                                                                   



Tarım 4,2 0,8 1,6 -1,1 5,6
Ulusal Gelir 7,7 5,7 4,2 3,2 3,5

Kaynak; Ahmet GÜNAYSU, SSCB’de Ekonomik Reformlar ve Türkiye SSCB Ekonomik İlişkileri, 

Türk Dış Ticaret Derneği Yayınları, Ankara 1988, s. 3 

Tablodan da görüldüğü gibi sanayi üretiminde artış her sene devam etse de bu 

artış azalarak devam etmiştir. Tarımsal üretimde de artışlar 1981 yılı hariç her sene 

artmıştır.  Fakat  bu  artış  da  azalarak  devam etmiş,  hatta  1981’de  -%1,1  olmuştur. 

Ulusal gelirdeki artış da sürekli olmuş, ama tarım ve sanayideki gibi azalarak devam 

etmiştir.524 

Brejnev tarafından 1970’lerden başlayarak, çok geniş çapta emek, sermaye ve 

toprak  kaynaklarının  akıtılmasıyla  belirlenen  ekonomik  büyüme  stratejisi, 

1980’lerden sonra artan bir şekilde imkânsız hâle gelmiştir. Bu dönemde Sovyetler 

Birliği,  Üçüncü Dünya ülkelerindeki  bağımsızlık  hareketlerine salâhlı  müdahalede 

bulunmayı,  bir  devlet  politikası  hâline getirmiştir.  Öte  yandan,  büyüme  oranı 

yavaşlamakla  birlikte  harcanabilir  gelirde  önemli  artışlar  kaydedilmiştir.  Hatta 

Brejnev 1964 yılında Kruşçev’in görevden uzaklaştırılmasından sonra Komünist Parti 

Birinci  Sekreterliğine  seçildiğinde  % 9’larda  olan  yıllık  büyüme  oranı  10  Kasım 

1982’de Brejnev öldüğünde % 2’ye düşmüştür. 

3.1.5.  Andrapov ve Çernenko Dönemleri 

1982  yılında  Brejnev’in  ölmesiyle  Andropov  Komünist  Parti  Genel 

Sekreterliğine getirilmiştir. Andropov’un 1,5 yıl bile devam etmeyen genel sekreterlik 

dönemini, Çernenko’nun büyük kısmı hasta geçen 13 aylık devresi takip etmiştir.

1970’lerden itibaren ülkenin ekonomik kalkınma oranının beş yıllık plânlarda 

tespit edilen hedeflerin altında kalması ve 1980’lerden sonra Andropov döneminde 

ekonominin çökmek üzere olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Andropov ciddi 

tedbirler  almak  istemiş,  fakat  çok  kısa  sürede  hayatta  kalması  sebebiyle  kesin 

neticeler  alamamıştır.  Andropov’un  yapmak  istediği  reformları  Çernenko  devam 

ettirmek için uğraşmıştır. Brejnev’in devamı olan bir kişiliğe sahip olan Çernenko, 

tutucu,  otoriter  ve  “her şeyi parti  yapar,  sistemimiz iyidir,  reformlara ihtiyacımız  
524 Halil ÇÖLOĞLU, a.g.e, s. 201

                                                                                                                                                                   



yoktur, sistem böyle devam etsin”525 diye düşünmüştür. Fakat o da Andropov gibi 

fazla yaşamamış ve başladığı işleri yarım bırakmıştır. Andropov ve Çernenko toplam 

2,5  yıla  yakın  kısa  bir  sürede  parti  genel  sekreterliğini  yürüttükleri  için  önemli 

uygulamalar yapamamışlardır. 

Gittikçe  yönetilmez  hâle  gelen  veya  merkezi  plânlamanın  etkinliğini 

kaybetmeye  başladığı  Sovyet  ekonomisinde,  1981-1985  yılları  arasında 

sermaye/hasıla oranı 8.7’ye yükselirken, işgücü verimliliği 3.1’e düşmüştür.526 Çöküş 

süresine girmiş ekonomiye ve çürüyen ideolojiye paralel  olarak,  toplum hayatı  da 

hızla kötüleşmiştir. Bu çözülme süreci 1985’de Gorbaçov’un Komünist Parti Genel 

Sekreteri seçilmesinden sonra da hızlı bir şekilde devam etmiştir. 

3.1.6.  Gorbaçov Dönemi 

Çernenko’nun  ölümünden  sonra  11Mart  1985’te  göreve  gelen  Gorbaçov, 

Sovyet  ekonomisinin  ve  toplumun  1970’li  yıllardan  bu  yana  çok  ciddi  sorun  ve 

açmazlara karşı  karşıya olduğu saptamasından yola çıkmıştır.  Mihail Gorbaçov ile 

Sovyet  yönetimi  ilk  kez  “sistemin  tıkandığı”,  “çağın  gerisinde  kalındığı”  gibi 

ifadelerle  bir  takım  sorunları  net  olarak  kabul  etmiş  ve  tartışmaya  açmıştır.527 

Gorbaçov ve kadrosu, kendilerini Kruşçev’in devamcısı olarak görüyor, Kruşçev’in 

programının  derinleştirilip  ısrarla  uygulanamaması  yüzünden  çeyrek  yüzyılın 

kaybedildiğini vurgulamıştır. 

Gorbaçov  SSCB  Komünist  Partisi  Genel  Sekreteri  olarak  katıldığı,  Şubat 

1986 tarihli Sovyetler Birliği Komünist Partisi 17. Kongresi’nde, Sovyetler Birliğinde 

köklü ekonomik ve yapısal reformları öngören “Perestroyka” (Yeniden Yapılanma) 

ve  “Glastnost” (Açıklık)  politikalarının kabul  edilmesini  sağlayarak,  kapsamlı  bir 

reform süreci başlatmıştır.  Zamanla sistemin hareketliliği kaybolunca durgunluk ve 

dejenerasyon  başlamıştır.528 Merkeziyetçi  Sovyet  ekonomi  sistemi  mahalli 

makamların  ekonomilerini  makul  şekilde  yönetmelerine  engel  olduğu  için  ülkede 

525 Fuat ALESGEROV, a.g.e, s.102
526 Tahya AKYOL, a.g.e, s. 227
527 Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s.305
528 Selim İSMAYILOV, a.g.e, s. 62

                                                                                                                                                                   



üretim kalitesinde önemli bir düşüş olmuş, sanayi alanlarının gelişmesinde istenilen 

taleplere dikkat gösterilmemiştir. Devletin yönettiği dağıtım ve ikmal sistemi halkın 

ihtiyaçlarını karşılamada başarısız olduğundan kanundışı özel ticaret ve imalat ağları 

gelişmeğe başlamıştır.529

Perestroyka (Yeniden Yapılanma),  Sovyet  ekonomisinin ve toplumun içine 

düştüğü durgunluğun aşılması ve üretici güçlerin, yani gelişme evresinin gerektirdiği 

yeni üretim ilişkileri aşamasına ulaşılması için gerekli reformların tümüne verilen adı 

kapsamıştır.  Gorbaçov’un uygulamaya koyduğu Perestroyka politikasını şu şekilde 

özetleyebiliriz.530

1. Ekonomide aşırı merkeziyetçiliğin yerine, ülke dışına açılması ve serbest  

piyasa ekonomisine yönelmesi,

2. Sadece  ekonomi  ile  sınırlı  kalmayarak,  bu  yeniden  yapılanma  akımını  

sosyo-kültürel alanda da toplumun aktif katkılarıyla hayata geçirmek,

3.  Dış  ilişkilerde  barışçıl  ve  uzlaşmacı  bir  tutum  izlemek,  özellikle  

silahlanma konusunda çok büyük bir ilerleme kaydetmek, 

4. Bütün bu uygulamaları “Glastnost”(Açıklık) içinde gerçekleştirmek.

Rusça  da  “Önceden  gizli  olan  şeyi  açığa  çıkarmak”  anlamına  gelen 

“Glastnost” politikasında amaç “Perestroyka” ile yapılan yeniden idari ve ekonomik 

yapılanma işlemi herkesin önünde açıkça uygulamak olmuştur.

Bütün  bunlarla  birlikte  ekonominin  verimsizliği  ve  Sovyetlerin  ABD  ile 

silahlanmaya girmesi, tarım sektöründeki büyümenin yetersiz olması,ekonominin dışa 

kapalı  olmasından dolayı dünya ticaretinde Sovyetlerin payının giderek küçülmesi, 

yeni reform programını gerektiren unsurların başında gelmiştir.531

Gorbaçov  tarafından  geleneksel  Sovyet  ekonomik  sistemini  etkin  hâle 

getirmek  için  çizilen  ekonomik  reform  plân  taslağı  hükûmet  tarafından  da 

benimsenmiştir. Sovyet Hükûmeti’nin iktisadi rejim paketleri üç aşamalı olmuştur.532

529 Paul B. HENZE, “Kafkasya’da Çatışma; Geçmiş Sorunlar ve Gelecek İçin Öneriler” Avrasya 
Etüdleri  TİKA  Yayınları, Ankara, İlkbahar 1994, s. 70

530 Atilla ARTAN, Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Analizleri ve Türkiye İlişkileri, Türkiye 
Milli Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul 1993, s. 5-6

531 Fuat ALESGEROV, a.g.e, s. 137
532 Cem AKAŞ, Sevin OKYAY, Gorbaçov’un Rusyası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, s. 73

                                                                                                                                                                   



Birincisi; 1990’ın  sonuna  kadar  enflasyon  baskısını  kesin  bir  şekilde 

azaltmayı amaçlayan bir istikrar programı,

İkincisi;  1991’in  başından  itibaren  gözükecek  olan  mülkiyet  hakları, 

cumhuriyetler ve yerel özerkliklerin etkinliği ile ilgili  düzenlemeleri içeren radikal 

reform paketidir.

Üçüncüsü; 1991’de  veya  hemen  sonrasında  fiyatların  ve  arzın  kontrolüne 

ciddi bir şekilde son verilmesidir. 

Bu  iktisadi  rejim  paketlerinden  sanayide  uygulanan  reformlar  aşağıdakiler 

olmuştur:

1. Fiyat reformu,

2. Bütçe açığının azaltılması ve para arzının kısılması ile ilgili reformlar,

3. Müşterek teşebbüsler,

4. Merkezi plânlamadan teşebbüslere kayış,

5. Yeni kooperatifler kanunu

Lenin ve Stalin döneminde uygulanan ekstansif sanayi politikalarıyla birlikte 

Sovyetler Birliği'nde bir sanayi toplumu kurulmuşsa da 1950’lerden sonra ekonomide 

verimlilik  düşmeye  başlamıştır.  Nitekim  1913’de  Çarlık  Rusya’da  verimlilik 

Amerikan ekonomisinin verimliliğini %24.2’sine eşit iken bu oran 1955’de %21’e 

inmiştir.533 1980’den  itibaren  sanayide  emek  verimliliği  tüm  sosyalist  ülkelerde 

olduğu  gibi  SSCB’de  de  düşmeye  başlamıştır.  Sermaye  verimliliği  ise  bu  yıldan 

itibaren tüm sosyalist ülkelerde negatif değerler almıştır.

Sovyetler Birliği tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru  evrimleştikçe, 

rejim  değişen  şartlara  gerekli  esnekliği  gösterememiştir.  İşgücünde  gittikçe  artan 

verimlilik  düşüşü özellikle aşırı istihdamdan ve işgücünün kontrol mekanizmasından 

kaynaklanmıştır. SSCB’ de istihdam artış oranı 1970-1980 yılları arasında %17.16, 

1980-1985  yılları  arasında  %3,7  1985-1986  yılları  arasında  ise  %0,41  oranında 

olmuştur.534 Verimsizliliğin en önemli sebeplerinden biri  de işgücünün yönetim ve 

kontrol  metotlarının  çok  karmaşık   ve  hatalı  oluşundan  kaynaklanmıştır.  Rejimin 

533 Aleksandr Nikolayeviç SEMYONOV, a.g.e, s. 203
534 Selim İSMAYILOV, a.g.e, s. 124

                                                                                                                                                                   



temel hatası birimin ferdi çıkarları ile organizasyon arasındaki çatışmalar olmuştur. 

Problem de  bu  hatayı  giderici  bir  mekanizmanın ortaya   konulmamış  olmasından 

kaynaklanmıştır. 

Sovyet ekonomisinin en önemli ekonomik problemleri, verimsizliğe ve buna 

bağlı olarak iktisadi büyümedeki düşmeye bağlı olmuştur. Stalin döneminde daha çok 

işçi  ve  hammadde kullanarak,  daha çok tesis  kurma şeklinde uygulanan ekstansif 

politikaya  geçilemediği için kaynak israfı  giderek büyümüştür.

Gorbaçov  ekonomik  reformları  dünya  ile  entegrasyonu  gerekli  kılmıştır. 

1990’lı yıllarda SSCB’de ülke dahilinde yaranmış ekonomik sıkıntı, yasa ihlalleri ve 

ırki sorunlar yönetimi oldukça zor durumda bırakmıştır. Gorbaçov’un Perestroyka ve 

Glasnost  politikaları,  Sovyetler  Birliği’ni  tüketim  toplumu  aşamasına  sıçratacak 

ekonomik ve siyasal reformların yirmi yıllık bir gecikmeyle uygulanmaya konması 

olarak görülmüştür. 

Gorbaçov’un  SSCB’de  ekonomik   ve  siyasi  kalkınmayla  ilgili  programı 

başarısız olunca 1991 25 Aralık tarihinde RSFSC Komünist Partisi Merkezi Komitesi 

kararıyla SSCB feshedilmiş ve bu süreç içinde eski SSCB’nin on beş cumhuriyeti 

kendi bağımsızlıklarını ilân etmiştir. 

    

                                                                                                                                                                   



3.2.  SSCB EKONOMİ POLİTİKASININ AZERBAYCAN, ERMENİSTAN 

VE DİĞER KAFKAS CUMHURİYET VE TOPLULUKLARINDA 

UYGULANIŞI

Nisan  1922  tarihinde  Azerbaycan,  Gürcistan  ve  Ermenistan  Sovyet 

Cumhuriyeti’nin  birlikte  aldığı  kararla  “Kafkasya  Sovyet  Sosyalist  Federasyonu” 

oluşturulmuştur.  Bu  federasyon  bütün  alanlarda  olduğu  gibi  ekonomik  alanda  de 

Sovyet  Rusya’nın  doğrudan  yönetiminde  olmuştur.  Kafkasya  bölgesinin 

Sovyetleştirilmesi Rusya için ekonominin güvencesini taşımıştır.

 Kafkasya bölgesi, bir bütün olarak ele alındığında, dünyada çok az bölgede 

bulunan   zengin  petrol  havzasına  sahip  olması  ve  Basra  körfezini  kontrol  eden 

stratejik  mevkide  bulunması  nedeniyle  Sovyet  Rusya’nın  dikkat  merkezinde 

olmuştur. 535

XI. Kızıl Ordu’nun 28 Nisan 1920’de Azerbaycan’a girmesiyle Azerbaycan 

Sovyet  Rusya’nın  ekonomi  merkezlerinden  birine  dönüşmüştür.  Rusya  işçilerinin 

genel  toplantısında  Lenin,  “...Bakü’den  aldığımız  habere  göre  Sovyet  Rusya’nın 

durumu gittikçe iyileşmektedir. Bakü proletaryası yönetimi eline almış ve Azerbaycan  

Hükûmeti’ni  yıkmıştır.  Bu  da  demektir  ki,  artık  bizim  bütün  sanayimizi  

canlandırabilecek  ekonomik  sanayi  bölgemiz  vardır.  Böylece  taşıtlarımız  ve  

sanayimiz  Bakü  petrol  madenlerinden  çok  büyük  yardım  alacaktır.”  536 diyerek, 

Bakü’nün Rusya için ne derecede önemi olduğunu göstermiştir.

İki yıllık bir bağımsızlıktan sonra 28 Nisan 1920’de Kızıl ordunun işgaline 

uğrayarak  bağımsızlığını  kaybeden Azerbaycan Cumhuriyeti  1922 ile  1936 yılları 

arasında Ermenistan ve Gürcistan’la  birlikte  “Kafkasya Sovyet  Federatif  Sosyalist 

Cumhuriyeti”nin bir  üyesi  olmuş,1936’dan sonra ise Azerbaycan Sovyet  Sosyalist 

Cumhuriyeti  olarak  adlandırılmıştır.  Sovyetler  Birliği’ne  katıldığı  zaman 

Azerbaycan’ın yüzölçümü 94.137 km2   olmuştur. Ülke 60 üretim bölgesine taksim 

edilmiş, 59 şehri ve şehir tipinde 120 sitesi vardır.537 

535 Sönmez CAN, “Jeopolitik Açıdan Kafkasya”, Avrasya Dosyası,  Ankara, 2001, s. 207.
536 Vladimir İliç LENİN,  Azerbaycan Hakkında, Bakü, 1970,  s. 168
537 Hüseyin BAYKARA, Azerbaycan İstiklâl Mücadelesi Tarihi,Azerbaycan Halk Yayınları, İstanbul 

1975, s. 24

                                                                                                                                                                   



1959 yılında toplam nüfusu 3.697.717 kişi olan Azerbaycan’ın 1989 yılında 

nüfusu 7,029,000 kişi olmuştur. Azerbaycan, jeolojik ve jeomorfolojik yapı, doğal 

kaynaklar, toprak-iklim şartları, sanayi, tarım ve ulaşım imkânlarının gelişmesi, iller 

arası  ve  iller  dahili  ilişkiler,  illerin  birbirine  olan  mesafeleri  gibi  esaslar  dikkate 

alınarak 13 ekonomik bölgeye (rayon)  ayrılmıştır.  Bu 13 bölge (Apşeron,  Gence, 

Şirvan, Mugan, Salyan, Mil,  Karabağ, Şeki, Haçmaz, Lenkâran, Gazah, Kür-Aras, 

Kelbecer, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ) 7 şehir ve 61 idari ilden 

oluşmuştur.  Bu  idari  yapılanmada  amaç,  “üniter”  bir  Sovyet  devlet  yapısını 

oluşturmasına yönelik çalışmaların bütünleştirilmesini sağlamak olmuştur.

Sovyetler  Birliği  döneminde  bütün  ekonomik  kurumlar  Ekonomi 

Bakanlığı(Halk  Tasarrufâtı  Nâzirliği)  tarafından  merkezi  plâna  göre  yönetilmiş, 

Moskova’nın emir ve direktifleri doğrultusunda hareket edilmiştir. Cumhuriyetlerin 

ekonomik  bağımsızlık  prensiplerine  uyulmaması  sosyal  adaletsizliğe  yol  açmıştır. 

Bunun  en  belirgin  işareti  Azerbaycan’da  sanayi  üretiminin  sadece  %  7’si  kendi 

tüketimine  bırakılmış,  %  93’lük  kısmı  ise  diğer  Sovyet  Cumhuriyetleri’ne 

gönderilmiştir.  Azerbaycan SSC’de ekonomik göstergeler aşağıdaki istatistiklerden 

ibarettir. (Ruble olarak)

Tablo 7.
GÖSTERGE MADDELERİ Yıllar Değişim %

GSMH

1970 1980 1990 80/70 90/80

13,103,0 12,322,9 19,987,0 -5,9 62,2

Sektörel Dağılım %

Tarım 3,287,0 3,942,0 4,537,0 19,9 15,1

Sanayi 4,687,0 3,691,0 9,454,0 -21,2 156,1

Hizmetler 5,129,0 4,690,0 5,996,0 -8,6 27,8

Sektörel Dağılım %

Tarım 25,1 32 22,7 27,5 -29,1

Sanayi 35,8 29 47,3 -16,5 58,2

Hizmetler 39,1 38,1 30 -2,6 -21,3

Kişi Başına Düşen Milli Gelirin Dağılımı

Tarım 464 556 627 19,8 12,8

Sanayi 662 517 1,305,0 -21,9 152,4

                                                                                                                                                                   



Hizmetler 224 657 830 -9,3 26,3

Kaynak; Azerbaycan Devlet Plânlama ve İstatistik Komitesi Kayıtları, Bakü 

1990, s. 72

Tabloda  da  görüldüğü gibi  1970-1980 yılları  arasında  sanayi  ve  hizmetler 

sektöründe  küçülme  olurken,  tarım  sektöründe  önemli  büyüme  görülmüştür.  Bu 

durum  kişi  başına  düşen  milli  gelirde  de  kendini  göstermiştir.  1970-1980  yılları 

arasında hizmetler  sektörü ilk sırayı alırken, sanayi ikinci sırayı,  tarım ise üçüncü 

sırayı almıştır.

Sovyetler  Azerbaycan’da  petrole  dayanan  bir  sanayi  dalı  geliştirmişlerdir. 

Bunlar çeşitli kimya mahsullerini işleyen fabrikalar, petrol rafineleri ve süper-fosfat 

üretimi  yapan  işletmelerden  meydana  gelmektedir.  Petro-kimya  sanayi 

Azerbaycan’da  tek  gelişme  göstermiş  endüstri  olurken,  bu  sanayide  üretilen  14 

madde halk ve çevre sağlığı için son derece zararlı olmuş, ayrıca sanayi atıkları Hazar 

Denizi’ni kirleterek tehdit etmeye başlamıştır. 

Azerbaycan SSCB içinde merkezden borç almayan yegâne devlet olmuştur. 

Sovyetler Birliği Azerbaycan’dan yılda 38 milyar dolar gelir elde ederken, bu ülkeye 

sadece 1,5 milyar dolar harcama yapmıştır.538 Bağımsızlığını kazandığı döneme kadar 

Sovyet  Rusya’ya  1milyar  300  milyon  petrol  vermiş,  sadece  1970-1980  yılları 

arasında  30  milyar  rublelik  mal  ve  diğer  araç  gereçler  gönderilmiştir.  Bunların 

toplamı 159 milyar 900 milyon Amerikan doları eder ki, bu da Azerbaycan’ın 1993 

yılında tahmini gelir  bütçesi olan 74 milyar 649 milyon manat* veya 622 milyon 

doların 257 katıdır.539

Sanayi  sektörü  Azerbaycan  ekonomisinin  önde  gelen  dalı  olmuş  ve 

GSMH’nın  %40’ı  buradan  elde  edilmiştir.  Sanayi  sektörü  geniş  tabanlı  olup, 

işgücünün  %  25’ini  istihdam  etmiştir.540 Azerbaycan  SSC’de  sanayi  sektörünün 

sınıflandırılması aşağıdaki şekilde olmuştur;

538*   Manat- Azerbaycan para birimi
 Mehmet SARAY, Azerbaycan Türkleri Tarihi, İstanbul 1993, s. 57
539  Muhammed AKDİŞ, “Azerbaycan’da Bankacılık ve Mali Kurumlar”, Türk Dünyası Araştırmaları 

Dergisi, S. 99, Aralık 1995, s. 103
540 Ali MÖVSÜMOV, “Bugünkü Azerbaycan Ekonomisi”, Azerbaycan Türk Kültür Dergisi, S. 284, 

Ankara Nisan 1992, s. 6

                                                                                                                                                                   



• Ağır  sanayi  (yakıt-enerji,  metalürji,  makine  imalâtı,  kimya,  orman  

ürünleri, yapı malzemeleri),

• Hafif sanayi (dokumacılık, dikiş, deri, deri-kürk, kundura vdl.)

• Gıda sanayi.

Görüldüğü gibi Azerbaycan’da sanayi esas olarak yakıt üretimini, kimyasal ve 

petro-kimyasal rafineleri, metalürji, makine imalât, yapı malzemeleri, dokumacılık, 

dikiş,  deri-kürk,  kundura  ve  gıda  ürünleri  üretimine  dayanmıştır.  Toplam  sanayi 

üretiminin  % 50’den  fazlasını  hafif  ve  gıda  sanayi  oluşturmuştur.  Ülkedeki  hafif 

sanayi  üretimi  Sanayi  Bakanlığı’nın  kontrolünde  yürütülmüştür.  Bakanlığa  bağlı 

olarak  çalışan  60’a  yakın  fabrikada  toplam  76.000  işçi  çalışmıştır.  Hafif  sanayi 

kuruluşlarının cumhuriyetin imkân ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi, burada üretim 

kapasitesinin  artmasına  neden  olmuştur.  Azerbaycan’da  sanayinin  yaklaşık  olarak 

yarısını  ağır  sanayi,  beşte  birini   hafif  sanayi,  üçte  birini  ise  gıda  sanayi 

oluşturmuştur. SSCB  içinde Azerbaycan, hafif sanayi ürünlerinin toplam üretiminde 

ve  pamuklu  kumaş  üretiminde  birinci  sırada  yer  almıştır.541 Hafif  sanayinin  ülke 

içerisinde  gelişim  göstermesinin  en  önemli  sebeplerinden  biri  üretimin  genellikle 

yerli hammadeye dayanması olmuştur.

Sovyetler  döneminde  Azerbaycan’da  gıda  sanayi  tamamen  kırsal  kesime 

yayılmış,  gıda  dışı  sanayi,  altyapı  hizmetlerinden  de  götürüldüğü  belli  sanayi 

merkezlerinde (Sumgayıt, Gence, Bakü, Mingeçevir, Ali Bayramlı, Lenkeran, Şeki, 

Yevlah) toplanmıştır. Sanayi bazı istisnalar hariç genellikle SSCB’ne bağımlı olarak 

oluşturulduğundan,  işletmelerin  tamamı  devlete  ait  olmuştur.  Bazı  işletmelerin 

kullanım hakkı  birlik,  kolhoz  gibi  örgütlerde  olmasına  karşın,  istenilen üretim ve 

alınan  paylar,  işletmede  sermaye  birikimine  ve  dolayısıyla  bunun  işletme  için 

kullanımına  olanak  vermemiştir.542 Üretilen  ürünlerin  tamamı  devlete  teslim 

edilirken,  girdiler  de  bu  yolla  sağlanmıştır.  İşletmeye  ilişkin  yenileme, 

modernizasyon, geliştirme ve yeni yatırım kararları merkez tarafından alınmıştır.543  

541 TİKA, Avrasya Dosyası, Onbeş Günlük Bülten, S. 99, Mayıs 98/2, s.21
542Arslan KARABAĞLI,“Azerbaycan’ın Ekonomik Bölgeleri İtibariyle  Doğal Kaynakları, Sanayi, 

Tarım ve Diğer Hizmetleri’ Azerbaycan Türk Kültür Dergisi, S. 320, Ankara Mart 1997, s. 9
543 Ali MÖVSÜMOV, a.g.m, s. 7

                                                                                                                                                                   



SSCB döneminde Azerbaycan aynı zamanda bir tarım ülkesi olarak da önem 

kazanmıştır.  Tarıma dayalı  sanayinin önemli  bir  kısmını  Azerbaycan Gıda Sanayi 

Devlet  Şirketi  yönetirken,  diğer  bir  kısmı  ise  Tarım  Bakanlığı  bünyesinde  yer 

almıştır. Süt ve süt mamulleri, un, şeker, et mamulleri, çay, tütün, karma yem gibi 

ürünler  üreten  müesseseler  temel  kaynağı  kolhoz  (kolektif  arazi  mülkiyeti)  ve 

sovhozlardan  (umumi  icra  mülkiyeti)  temin  etmişlerdir.  Tarıma  dayalı  sanayinin 

girdilerinin  büyük  bölümü  ülke  içindeki  üretimden  elde  edilirken,  tahıl  ve  şeker 

ürünlerindeki  eksiklik  diğer  cumhuriyetlerden  sağlanmıştır.  Bu  müesseseler  kendi 

ürünlerini sadece devlet mağazalarına vermekle yükümlüydüler..

1989 yılına kadar Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Gıda Sanayi Devlet 

Şirketi o yıl yeni bir statüye kavuşturularak Başbakanlığa bağlı ayrı bir kuruluş hâline 

getirilmiş,  1987’de  yeniden  Tarım  Bakanlığı’na  bağlanmış,  1993’te  tekrar  bu 

bakanlıktan ayrılarak Başbakanlığa bağlanmıştır.544  

1971 yılı Sovyet istatistiklerine göre et ürünleri üretimi 54.500 ton, süt ve süt 

ürünleri üretimi 86.900 ton, konserve üretimi 175.3 milyon kutu olmuştur.545 1985’de 

et ürünleri üretimi 1971 yılından daha az 52.900 ton olmuştur. Et ürünleri, ağırlıklı 

olarak Bakü, Gence, Mingeçevir ve Şeki’de üretilmiştir.546

Et  ve  süt  üreten  müesseselerin  önemli  kısmı  Azerbaycan  Gıda  Sanayi 

Şirketine  bağlı  olmuştur.  Rekabet  ortamının  olmadığı  bu  sistemde  üretim kalitesi 

oldukça düşük seviyede olmuştur. 

Azerbaycan’da Bölgelere ve Yıllara Göre Et ve Süt Üretimi (1000 Ton)

Tablo 8.

Bölgeler Ürün 1975 1980 1985
 Et 1,4 1,6 1,6

Nahcivan Süt 3,5 1,2 2,9
 Et 0,03 3,3 3,9

544 TOBB, Azerbaycan Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayinin Yapısı ve Türkiye İle İlişkileri Açısından 
Değerlendirilmesi, TOBB Yayın No: 285, Ankara 1995, s. 63

545 Hüseyin BAYKARA, a.g.e, s. 25
546 Selim İSMAYILOV, a.g.e, s. 154

                                                                                                                                                                   



Karabağ Süt 3,5 5,4 142,2
 Et 37,6 27,2 32,9

Bakü Süt 87,3 124,5 142,2
 Et 9,6 9 10

Gence Süt 16,2 19,2 20,4
 Et 3,8 3,2 4,3

Mingeçevir Süt 18,1 26,2 31,5

 Et 0,03 0,06 0,08
Yevlah Süt 1,9 2,1 1,5

 Et 2,9 3,8 1,7
Şeki Süt 1,7 3,5 3,9

 Et 0,05 1,7 2,1
Lenkaran Süt 0,3 1,2 1,9
 Kaynak: TOBB,  a.g.e,  s.  70

Azerbaycan’da  gıda  sanayi  üretimi  temel  gıdalardan  olan  et,  süt,un,  şeker 

dışında,  iç  tüketimi  genellikle  karşılamıştır.  İç  tüketimde  yeterli  olmayan  mallar 

Birliğin diğer cumhuriyetlerinden karşılanmıştır. Bu durum aynı zamanda SSCB’nin 

kendine  has  ekonomik  politikasından  kaynaklanmış  ve  Azerbaycan  bağımsızlık 

kazandıktan sonra bu çarpık yapının ağır maliyetine katlanmak zorunda kalmıştır. 

Metalürji sanayi kapsamında yer alan demir-çelik ve demir dışı metaller ile 

madeni  eşya  sanayi  birbirine  girdi  sağlayan  ve  sıkı  alakada  olan  sanayi  dalları 

olmaları  sebebiyle   adeta  bir  bütün  oluşturmuşlardır.  Hammadde  ve  yarı  mamul 

girdilerinden bazılarının diğer  birlik  ülkelerinden karşılayan bu sanayi  dallarından 

üretime ağırlığını petrol arama  ve çıkartmada kullanılan borular ile günlük tüketim 

gereçleri teşkil etmiştir.Üretimin toplam dört demir-çelik işletmesinde gerçekleştiği 

bu sanayi kolunda hammadde önemli ölçüde birliğin diğer ülkelerine gönderilmiştir. 

Demir-çelik ve metalürji sanayi dalında toplam 150 çeşit üreten on işletme faaliyet 

göstermiştir.547

1925 senesinde Bakü’de ağır sanayide tezgâh üretiminde önemli yer tutan ilk 

makine ve tezgâh fabrikası kurulmuştur.  Bu işletmelerden en önemlisi petrol sanayi 

için çelik borular üreten Azerbaycan Boru fabrikası olmuştur. Ayrıca Sumgayıt boru-
547 Ali MÖVSÜMOV, a.g.e, s. 6

                                                                                                                                                                   



prokat  fabrikası  petrol  enstitüsü  için  çeşitli  borular  üretmekle  beraber  önemli 

miktarda çelik de üretmiştir.  Azerbaycan’da yeteri  kadar demir filizi  rezervlerinin 

mevcut  olmasına  bakmayarak,  demir-çelik  sanayinin  hammadesi  esasen  başka 

bölgelerden  getirilmiş,  oysa  ki   yılda  Taşkesen  dağ-maden  fabrikasında  üretilen 

tonlarca  pikdemir  madeni  (demir  külçesini)  metal  hâline getirmek  için  Gürcistan 

SSC’ye gönderilmiştir.548 

Azerbaycan’da  sanayi  sınıflandırılmasında  Kimya,  Neft-Kimya  (Kimya, 

Petro-kimya) sanayi toplam sanayi içinde %7 oranla Bakü ve Sumgayıt şehirlerinde 

üretilmiştir.  Kimya  sanayi;  petro-kimya  sanayi,  gübre  sanayi,  tarımsal  koruma 

araçları,  sentetik  reçine,  lif  ve  plastik  madde,  boya,  vernik,  boya  sanayi,  plastik 

mamuller  sanayi  gibi  alt  başlıklar  altında  toplanmıştır.Ürünler  arasında;  gliserin, 

asetik asit, karbonik asit, asetilen, sıvı klor, sudkostik, kalsine soda, potasyum, karpit, 

etilen, propilen dikloretan, propilen oksit, propilen glikol, benzin, atrien, bütilen, iyot, 

kükürt, aktif karbon, kauçuk, etil spirti, brom, otomobil lastikleri, suni lifler, mineral 

gübreler ve eczacılık kimyası ürünleri önemli yere sahip olmuştur. Kimya sanayi 35 

işletme ve diğer birimleri içermekte olup, Azerbaycan’ın ana sanayi dalları içinde en 

gelişmiş  sanayi  dalı  olmuştur.549 Kimya  ve  Petro-kimya  sanayi  dalı,  hammaddesi 

(petrol) yurt içinden sağlanan ve üretim, proses, teknoloji, teknik bilgi gibi yönleriyle 

Azerbaycan’ın diğer  cumhuriyetlere  ve  dış  devletlere  bağımlılığını  en aza  indiren 

güçlü ulusal bir kesimi oluşturmuştur. 

Azerbaycan’ın doğal kaynaklardan olan doğal gaz, petrol ve petrol ürünleri 

Azerbaycan’ı  Rusların  nazarında  vazgeçilmez  sömürge  ülkelerinden  biri  hâline 

getirmiştir.  Bakü petrolleri  çıkarıldığı günlerden itibaren Yakın Doğu ülkelerinden 

Hindistan’a  ve  diğer  Slav  ülkelerine  Rusların  sattığı  en  kârlı  malların  başında 

gelmiştir.550 

1922  senesinde  Balahanı-Sabuncu  bölgesinde  yeni  petrol  yatakları 

keşfedilmiş, Bayıl kasabasında yeni madenler kullanılmaya başlanmıştır. 1925 yılında 

548 Asaf NADİROV, “Azerbaycan Ekonomisinin Muasır  Manzarası ve İmkânları”, Azerbaycan Türk 
Kültür Dergisi, S. 279, Ankara  Haziran 1991, s. 20

549 Nadir ZEYNALOV, a.g.e, s. 164
550 Mehmet SARAY, Azerbaycan Türkleri..a.g.e, s. 51

                                                                                                                                                                   



çıkarılan  petrol  hasılatı  1921 yılına  nazaran iki  kat  artmıştır.  Petrol  madenlerinde 

tezgâhların çoğaltılması ve tüm sanayi alanının elektrikleştirilmesi petrol üretimini de 

hızlandırmıştır. 1926 yılında Azerbaycan’da petrol üretimi 8. 313.000 tona, 1934’te 

24.151.000  tona,  1932’de  ise  29.686.000  tona  yükselmiştir.551 1928  senesinde 

Garaçuhur madenlerinde yapılan bilimsel araştırmalar sonucu üretimin yeni üslubu 

olan “burma-kazma” metoduna geçilmiştir. Aynı yılda Baku’de petrol arıtma tesisleri, 

kimyasal ürünler fabrikası ve mazot arıtma tesisleri kurulmuştur.

Azerbaycan,  1940  yılında  Sovyetler  Birliği  petrol  ihtiyacının  %  76’sını 

karşılamıştır.  Hatta II.  Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da devlet yetkililerinden 

birisi  “Almanya’yı  savaşta  Sovyet  ordularının  değil,  Bakü petrolünün yendiğini  ” 

bildirmiştir.552   

1960’lı yıllarda Bakü petrol sanayinde üretim azalması olmuştur. 1965 yılında 

petrol üretimi 21 milyon ton olmuştur.553 1971’de üretim 19.2 milyon ton olurken, 

1975  yılında  toplam  petrol  üretimi  27.1  milyon  tona  çıkmıştır.  1980’den  sonra 

Azerbaycan  petrol  sanayide  durgunluk  yaşanmıştır.  Bunun  sebebi  Sovyetler 

Birliği’nin  diğer  bölgelerinde  (Sibirya,  Ural,  Tataristan,  Başkurdistan  ve  Kuzey 

Kafkasya)  verimli  ve  zengin  petrol  rezervlerinin  bulunması  sonucunda  Merkezin 

Azerbaycan  petrolüne  dikkatinin  azalması,  teknolojik  gerilik  sermaye  yatırımının 

yetersizliği  ve  yabancı  sermayenin  olmaması  gibi  nedenler  olmuştur.554 Ayrıca, 

Kafkas  dağları  kömür,  demir  cevheri,  kurşun,  çinko,  bakır,  molibden,  manganez 

maden yatakları bakımından da zengindi. Petrol ve doğal gaz üretimine başlanması 

bölgeyi Rusya’nın nazarında daha önemli kılmıştır.555 

Hatta  1987’de  Azerbaycan’da  üretilen  petrol,  birlik  genelindeki  petrol 

üretiminin % 4’nü, 1989-1990’da ise toplam hasılâtın %2’sini oluşturmuştur.556 

Azerbaycan’da petrol önceleri sadece karadan çıkarılırken SSCB döneminde 

Hazar  Denizi’nde  de  petrol  yatakları  bulunmuş  ve  üretime  başlanmıştır.  Petrol 
551 Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s. 257
552 Muhammed AKDİŞ, a.g.m, s.105
553 Mehmet SARAY, Azerbaycan Türkleri..a.g.e, s. 56
554 Elman NESİROV, Azerbaycan Nefti ve Beynelhalk Mukaveleler (1991-1999), Bakü 1999, s. 10
555 Ramazan ÖZEY, “Kafkasya ve Kafkas Ülkeleri” Avrasya Etüdleri,TİKA yayınları, S. 17, Ankara, 
2000, s. 27
556 Elman NESİROV,a.g.e, s. 12

                                                                                                                                                                   



çıkarma  ve  üretiminde  “Hazar  Neftgaz”  Hazar  Denizi  kıyısından,  “Azneft”  ise 

karadan  petrol  çıkaran  iki  tekel  durumunda  olmuşlar.  1989  verilerine  göre 

Azerbaycan’da  üretilen  petrolün  %77’si  Hazar  Denizi’ndeki  petrol  yataklarından 

çıkarılmıştır. 

      Azerbaycan’ın 1980-1990 Yılları Arası Petrol (1000 Ton) ve Doğal Gaz Üretimi 

(Milyon m3)

 Tablo 9.

Yıllar Petrol Doğal Gaz

1980 14,653 14,202,000
1981 14,074 14,839,100
1982 12,913 15,072,500
1983 12,695 14,680,600
1984 12,504 14,598,200
1985 13,142 14,301,000
1986 13,316 11,826,400
1987 13,803 12,800,200
1988 13,741 11,826,400
1989 13,159 11,111,600
1990 12,513 9,925,700

Kaynak; TİKA, Avrasya Dosyası, S. 24, Ocak 95/1, s. 3; S. 85, Ekim 97/2, s. 5 

Petrol ve doğalgazdan başka yeraltı zenginliklere sahip olan Azerbaycan’da 

bakır, demir, kobalt, kurşun, kömür, natriyumsulfat, göl ve kaya tuzları,az miktarda 

altın  ve  gümüş  gibi  madenler  de  bulunmuştur.  Azerbaycan  özellikle  demir, 

alüminyum, kurşun-çinko, pirit, jips, kobalt, anhidritin yanı sıra taşocaklığı ve inşaat 

malzemeleri bakımından da zengin olmuştur. Bu arada çinko, kurşun, bakır, kobalt 

aynı  zamanda  altın  ve  gümüş  rezervlerinden  yararlanılması  Azerbaycan  SSC’nin 

çevre kirliliği açısından önemli sorunlar yaratmıştır.557

Azerbaycan’da enerji sistemi SSCB döneminde Kafkasya’da birinci sırada yer 

almıştır.  1927-1928  yıllarında  elektrik  enerji  üretiminde  yeni  santraller  kurulmuş, 

Karyagin (Cebrayıl), Nuha (Şeki), Salyan’da isilik-enerji santralleri, Aşağı Zurnabad 

ve Hankendi şehirlerinde ise hidroelektrik santraller faaliyete başlamıştır. II. Dünya 

Savaşı’ndan  önce  Azerbaycan’da  üretilen  elektrik  enerjisi  1,5-2  milyar  kw/saat 
557 Fuat ALESGEROV, a.g.e, s. 187

                                                                                                                                                                   



olmuştur. 1965 yılında üretilen elektrik enerjisi miktarı 15 milyar kw/saat olmuştur.558 

1990  yılına  gelindiğinde  elektrik  enerjisi  üretimi  23,2  milyar  kw/saat  düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Tüm SSCB’de enerji üretimi ağırlıklı olarak termik kökenli olmuş ve 

enerji  tüketiminin ¾’ü sanayide kullanılmıştır.559 Azerbaycan SSC elektrik enerjisi 

üretiminde de önemli potansiyeli oluşturmuş, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz 

Rusya, Kazakistan, Üzbekistan, Letonya’nın ardından yedinci sırada gelmiştir. Sanayi 

gelişiminin en iyi göstergesini elektrik üretimi teşkil ettiğinden, burada 1985-1990 

yılları elektrik üretim tablosunu veriyoruz.

   

1985-1990 Yılları Arası Sovyetler Birliği’nde Elektrik Enerjisi Üretimi 

(Milyar kw/saat)

Tablo 10.

SSCB (Toplam)

1985 1988 1989 1990

1,544 1,705 1,722 1,726
Rusya 962 1,066 1,077 1,082
Ukrayna 272 297 295 298
Beyaz Rusya 33,2 38,2 38,5 39,5
Özbekistan 47,7 50,6 55,9 56,3
Kazakistan 81,3 88,4 89,7 87,4
Gürcistan 14,4 14,6 15,8 14,2
Azerbaycan 20,7 23,6 23,3 23,2
Letonya 21 26 29,2 28,4
Moldova 16,8 17 17 15,7
Lavtiya 5 5,1 5,8 6,6
Kırgızistan 10,5 14,2 15,1 13,4
Tacikistan 15,7 18,8 15,3 18,1
Ermenistan 14,9 15,3 12,1 10,4
Türkmenistan 11 12,9 14,5 14,6
Estonya 17,8 17,6 17,6 17,2

558 Mehmet SARAY, Azerbaycan Türkleri..a.g.e, s. 51
559 Narodnoye Hozyaystvo SSSR v 1990 Goda (1990’larda SSCB’de Halk Sanayisi), Moskova 1991,   s. 347

                                                                                                                                                                   



Kaynak; Narodnoye Hozyaystvo SSSR v 1990 Goda (1990’larda SSCB’de Halk Sanayisi), 

Moskova 1991,   s. 468

Azerbaycan’da enerji üretiminin % 92.5’i termik, geri kalanı ise hidroliktir. 

Enerji  üretimi  21  termik santral  ve 2  hidroelektrik  santralden  oluşmak üzere  112 

işletme ve birimini kapsamıştır. 1990’lı yılların başında santrallerin bazısı durmuş ve 

enerji üretiminde önemli düşmeler yaşanmıştır.560  

SSCB  tarım  alanında  225  milyon  hektar  araziyle  dünyada  birinci  sırada 

gelirken,  toplam  dünya  tarım  topraklarının  %  15.6’sını  oluşturmuştur.  SSCB’de 

toplam  tarım  topraklarının  (ekilen  arazi,  bağ-bahçe  vb.)  miktarı  600.1  hektarı 

bulmuştur.  Tüm tarımsal  araziler  merkezi  hükûmetçe plânlanarak üretilmiştir.  Öte 

yandan kolhoz (kolektif arazi mülkiyeti) ve sovhozların (umumi icra mülkiyeti) sahip 

olduğu toprak miktarı 545.2 milyon hektar olup, bunun toplam içindeki oranı ise % 

90.8 olmuştur.561 Bu büyük arazi varlığı ve tarımsal potansiyeline rağmen Sovyetler 

Birliği her zaman başta tahıl olmak üzere, et ve temel gıda maddelerini ithâl etmek 

durumunda kalmıştır.

Kolhozda elde edilen gelirler kolhoz üyeleri arasında emeğin niteliğine göre 

bölüştürülürken, ayrıca kolhozlarda çalışan ailelerin her birine müşterek araziye ek 

olarak, kendisine ait bir ev, bahçe, tarla, ağıl, kümes ve bir inek besleyebilecek ahır 

edinme  hakkı  tanınmıştır.  Köylülerin  özel  çalışmalarından  elde  ettikleri  ürünler, 

kendileri tarafından kolhoz pazarlarında satılmıştır. 

Sosyalist tarım ekonomisi, ekonominin tüm alanlarında olduğu gibi kolektif 

mülkiyetin özel mülkiyet yerine geçirildiği yapının genel özelliklerini taşımıştır. Bu 

bağlamda  Azerbaycan’da  tarım  topraklarının  mülkiyeti  devletin  elinde  olmuştur. 

Sovyetlerin  Azerbaycan’da izlediği  tarım politikası,  genellikle  üç  alanda ayrı  ayrı 

gelişmiştir.  Pamuk üretimini artırma, yeni ekim alanları  kazanma ve su’ni sulama 

yöntemlerine geçme. Bu doğrultuda izlenen tarım politikası sonucunda bu ülkeler bir 

560 Arslan KARABAĞLI, a.g.m, s. 12
561 Selim İSMAYILOV, a.g.e, s. 172

                                                                                                                                                                   



tarım  ülkesi  olmaya  zorlanmış,  tarıma  elverişli  toprak  sahası  %  72’den  %  51’e 

çıkarılmıştır. 562

Sovhoz  adı  verilen  “umumi  icra  mülkiyeti”nde  çalışanlar  belirli  ücret 

alıyorlardı.  Devlet  çalışanlara,  ev,  iş,  küçük toprak alanı  veriyor  ve işler  merkezi 

plânlama uyarınca ayarlanıyordu. Doğal olarak sermaye gibi tarladan kaldırılan ürün 

de tamamıyla devlete ait olmuştur. Kolhoz-“kolektif arazi mülkiyeti”nde  çalışanlar, 

Sovhozda çalışanlara oranla daha az ücret alıyorlardı, ama onların Sovhoz işçilerine 

göre avantajları büyük olmuştur. Çünkü elde ettikleri ürüne göre prim almış, böylece 

daha çok para kazanabilmişlerdi.563 Fakat şurada belirtmemiz gereken bir husus var 

ki,  kolhozun  verimsiz  topraklarında  çalışanların  prim  şansları  bulunmadığından, 

sovhozda çalışmak onlar için daha kârlı sayılmıştır. 

Gerek sovhoz ve gerekse kolhozlarda merkezi otorite egemen olmuştur. Bu 

çerçevede  hayati  önemi  olan  tarımda  mono-kültür  bir  yapı  oluşturularak 

cumhuriyetlerin  birbirine  bağımlılığı  giderek  artırılmıştır.564 Böylece  ekonomik 

bağımlılığın gerçekleştirilmesine plânlı olarak büyük önem verilmiş ve zaman içinde 

bu hedefe bütün boyutlarıyla ulaşılmıştır. 

Pamuk Azerbaycan’ın en önemli tarım ürünleri arasında yer almıştır. Petrolün 

“kara kızıl”(siyah altın) olarak adlandırıldığı Azerbaycan’da “ak kızıl”(beyaz altın) 

adıyla  anılan  pamuk  ülkenin  bir  başka  doğal  zenginliği  sayılmıştır.  Pamukçuluk 

Azerbaycan  tarımının  her  zaman  lokomotifi  durumunda  olmuştur.  Düzenli  olarak 

sulanan topraklarda yetiştirilen pamuğun toplam ekin sahası 270.000 hektara varmış, 

pamuk ham malı üretiminin hacmi ise ortalama 540.000 ton civarında olmuştur.565  

Dünya pamuk üretiminde üçüncü sırada bulunan SSCB, bu pamuğun %9’nu 

Azerbaycan’dan  temin  etmiştir.  Ülkede  toplanan  pamuğun  tümü  yerli  pamuk 

temizleme  fabrikalarından  geçtikten  sonra   hammadde  olarak  SSCB’nin  diğer 

cumhuriyetlerine gönderilmiştir. Azerbaycan pamukları ile Sovyetler Birliği’nin diğer 

562 Asaf NADİROV, a.g.m, s. 18
563 İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gezi Notları, Ergün Matbaası, Ankara 

1982, s. 48
564 İktisadi Araştırmalar Vakfı, “Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi 

Konferansı”, Derleyen Ahmet İNCEKARA, İstanbul 1996, s. 79
565 Aleksandr Nikolayeviç SEMYONOV, a.g.e, s. 432

                                                                                                                                                                   



Türk  Cumhuriyetleri’nden  elde  edilen  pamuk  SSCB  pamuk  üretiminin  tamamını 

teşkil etmiştir. Bu üretimin % 90’nını Batı Türkistan, %10’nunu da Güney Kafkasya 

karşılamıştır.  Güney  Kafkasya’nın  221.000  hektar  olan  pamuk  sahasının  214.000 

hektarı, yani % 97’si Azerbaycan’da üretilmiştir.566 

Azerbaycan ekonomisinin en önemli taraflarından birini de hayvancılık teşkil 

etmiş ve bunun payına toplam tarımsal üretimin % 39’dan fazlasını oluşturmuştur. 

Azerbaycan’da hayvancılık genellikle kolhoz ve sovhozlarda yapılmıştır. 

Azerbaycan’da  1970’lerde  41  adet  süt  sığırcılığı  işletmesi  (kompleksi) 

kurulmuştur.  Bu  işletmeler  400,  600  ve  800  başlık  sağmal  süt  ineği  barındıran 

ihtisaslaşmış işletmelerdir. Ayrıca her biri 1600 başlık 27  adet besicilik ünitesi, 3000 

başlık  19  adet  düve  yetiştirme (süt  sığırcılığı  için)  ünitesi  bulunmuştur.  Ülkedeki 

mevcut  kolhoz  ve  sovhozların  %  70’inde  bitkisel  üretim  faaliyetleri  yanında 

hayvansal üretim de belli kapasitelerde yapılmıştır.567 

Ülkede etlik piliç ve yumurta tavukçuluğu ihtisaslaşmış işletmelerde yoğun 

bir şekilde yapılmıştır. Ülkede 24’ü yumurta 22’si ise etlik piliç(broiler) olmak üzere 

46  tavukçuluk  işletmesi  faaliyet  göstermiştir.  Etlik  piliç  işletmelerinden  Bakü, 

Nahcivan,  Siyezen,  Deveci,  Celilâbâd,  Garagaşlı’da yerleşen işletmeler çok büyük 

kapasiteye sahip olmuştur.568 

Azerbaycan’da  üzüm  bağları,  Büyük  Kafkas  dağları’nın  kuzey  ve  güney 

yamaçlarında,  ülke  güneyindeki  Talış  dağları’nın  doğu  yamaçlarında  ve  Kuzey 

Batı’daki  Gence-Gazah  düzünde  yaygınlaşmıştır.  Üzüm  üretiminde  de  kolhoz  ve 

sovhoz  geleneğinden  vazgeçilmemiştir.  Ülkedeki  üzümlüklerin  umumi  sahası 

200.000 hektara, toplanan üzüm miktarı ise ortalama 1.200.000 tona çıkmıştır. Ülke 

arazisinde  genellikle  iki  çeşit  üzüm  yetiştirilmiştir.  “Sofra  üzümü”  denilen  üzüm 

tüketiminde  kullanılmakla  birlikte  bu  üzüm  türü  ülke  arazisinde  çok  az 

yetiştirilmiştir. Üzüm üretiminin büyük bir kısmı şarapçılıkta kullanılmıştır.569 

566 Nadir ZEYNALOV, a.g.e, s. 225
567 TOBB, a.g.e, s. 34
568 TOBB, a.g.e, s. 37
569   Hüseyin BAYKARA, a.g.e, s. 27

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan, 1970’lerden sonra SSCB’nin en büyük üzüm üretici ülkelerinden 

biri olmuştur. Birlik ülkeleri içinde Moldova’dan sonra üzüm üretiminde ikinci sırada 

bulunan Azerbaycan’da, üzüm bağlarının % 65’i su’ni sulamaya dayanmıştır. 1981 

yılı içerisinde üzüm üretimi 1.602.000 ton olurken, 1985’de üretim 1.789.900 tona 

yükselmiş, 1989’da ise 1.054.000 tona gerilemiştir.570  

Azerbaycan tütün ve yeşil  çay yaprağı üretimine göre Sovyetler Birliği’nin 

ikinci  Cumhuriyeti  olmuştur.  Tütün  ve  çay  üretimi  ülkenin  belirli  bölgelerinde 

yapılmıştır.  Azerbaycan  çay  üretiminde,  Sovyetler  Birliği’nin  Gürcistan  SSC’den 

sonra ikinci kaliteli çay üreten ülkesi olmuştur. Azerbaycan’da çay üretimi Lenkaran 

bölgesinde  yapılmıştır.  SSCB  döneminde  Azerbaycan’da  yılda  ortalama  30.000 

tondan fazla  yeşil  çay yaprağı  toplanmış  ve  ilk  ayıklamadan sonra  hammaddenin 

ancak az bir hissesi Cumhuriyet dahilinde hazır mahsul hâline getirilebilmiştir. Çay 

yetiştirilen  alanların  %  62’sinde  yağmur  şeklinde  sulama  sistemleri 

kurulmuştur.Tütün üretimi ise Bakü, Gence, Şamahı ve Şeki’de yapılmış ve buralarda 

bulunan fabrikalarda işlenmiştir.571 

Ülkenin pamuktan sonra ikinci derecede önemli endüstri bitkisi olan tütün, 

Sovyetler  Birliği  döneminde birliğin tütün ihtiyacının 1/6’sını  karşılamıştır.  Tütün 

üretimi özellikle Şeki bölgesinde üretilmiştir.  Ülkede “Samsun”, “İtiyaprak-Keskin 

yaprak” ve “Trabzon çeşidi” gibi kaliteli tütünler yetiştirilmiştir.572 

Tütün genellikle kolhoz  ve sovhozlarca üretilmiş ve yıllara göre de üretim 

miktarında  önemli  değişmeler  olmamıştır.  Stratejik  ürün  olan  tütünün 

fiyatlandırılması ve alımını devlet kuruluşları yapmıştır. Ülkede üretilen tütün miktarı 

1985’de  60.000  ton  olurken,  1989’da  üretim  48.400  tona  düşmüş,  1990’da  ise 

yükselerek 53.000 ton olmuştur. Tütün üretim alanı 1975’de 16.600  hektar olurken, 

1990’da  üretim  alanında  azalma  gözlenmiş,  14.800  hektarlık  arazide  tütün 

üretilmiştir. Tütün üretim alanlarının azalmasıyla ülkede tahıl üretimine daha fazla 

önem verilmeye başlanmıştır.573     

570   Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s. 354
571   Asef NADİROV, a.g.e, s. 23
572   TOBB, a.g.e, s. 30
573   Asef NADİROV, a.g.e, s. 24

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan’da uygun iklim koşulları içinde yetiştirilen meyveler ise geniş bir 

çeşit zenginliğine olanak vermiştir. Meyvelerde genelde pazarlamaya uygun standart, 

biçim ve renk kalitesinin varlığı dikkat çekmiştir. Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsü 

olan zeytin, bitkisel yağ açığı olan Azerbaycan’ın kıyı şehirlerinde, kışın yapraklarını 

dökmeyen  bir  süs  bitkisi  olarak  kullanılmıştır.  Bu  önemli  potansiyelin 

değerlendirilmemesi  ülke  için  önemli  gelir  kaybı  olmuştur.  Sovyetler  Birliği 

döneminde Azerbaycan sebze üretiminde hem kendi iç talebini karşılamış, hem de 

Birliğin ihtiyacının karşılanmasına önemli  katkı  sağlamıştır.  Yıllık  ortalama sebze 

üretimi 1.900.000 ton olmuştur.574

Azerbaycan SSCB üyesi ülkeleri  içerisinde kendi kaynakları  ve üretimi ile 

kendini  yönetebilen  ve  diğer  cumhuriyetlerden  devamlı  alacaklı  durumda olan  ve 

ihracat fazlası  veren az sayıdaki Cumhuriyetten biri olmuştur.Azerbaycan’ın Diğer 

Ülkelerle Olan Ticareti (Milyon Ruble) Tablo 11.

İhracat

1966 1972 1977 1982 1987 1988 1989 1990 1991

1603 2935 4556 6633 6762 6782 7122 6429 12199
İthalat 1596 3062 4353 5472 5553 5672 5189 5752 11010
Fark 7 -126 203 1161 1209 1109 1953 677 1189

Cumhuriyetler Arası Ticaret
İhracat 1410 2662 4284 6340 6291 6357 6675 6105 11445
İthalat 1409 2579 3677 4446 4251 4258 3794 4247 8836
Fark 1 82 607 1894 2040 2099 2881 1857 2618

Diğer Ülkeler Arası Ticaret
İhracat 193 273 272 282 471 424 448 325 744
İthalat 187 482 675 1025 1302 1414 1395 1505 2173
Fark 6 -209 -403 -703 -831 -990 -948 -1180 -1429

Kaynak; Azerbaijan WB, 1993, s. 190

Zengin doğal kaynaklara sahip olan Azerbaycan’da bu kaynakların kullanımı, 

genellikle  Sovyetler  Birliği’nin  kısa  ve  uzun  vadeli  ihtiyaçları  dikkate  alınarak 

plânlanmıştır.

Azerbaycan  Sovyet  Cumhuriyeti’nin  de  SSCB  alanında  ekonomik 

entegrasyonu,  Kazakistan,  Kırgızistan,  Türkmenistan  ve  Özbekistan  Sovyet 
574 TOBB, a.g.e, s. 31

                                                                                                                                                                   



Cumhuriyetleri  gibi  Rusya’nın  petrol  gereksinimi  ve  siyasi  çıkarları  üzerine  inşa 

edilmiştir.  Bu ülkelerin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olmaları SSCB’nin 

ekonomik dengenin sağlanmasında esas rol oynamıştır.575   

SSCB’de hammadde deposu olan bu cumhuriyetler temel olarak hammadde 

ve  ara  ürünlerin,  çok  enerji  gerektiren  çevre  için  tehlikeli  üretim  alanlarında 

uzmanlaşmışlar. Hazır sanayi ürünleri (özellikle teknoloji alanında) ekonomisinde az 

yer tutmaktaydı. Hatta pamuk ipliği üretiminin % 69’u bu cumhuriyetlerde üretildiği 

halde,  onlar  SSCB’de  üretilen  pamuklu  tekstil  ürünlerinin  sadece  %  11.4’nü 

üretmekteydiler.  Bunlar  da  diğer  cumhuriyetlerden  hazır  ürün  ihracatını  ve  doğal 

kaynakları  milli  çıkarlara  değil,  birlik  ekonomisinin  ihtiyaçlarının  karşılanmasına 

yöneltilmiştir.  Kişi  başına  düşen  tüketim  mallarının  üretimi  bakımından  bu 

cumhuriyetler için gösteriler, genel birlik gösterilerinin % 50-60 düzeyinde olmuş, bu 

nedenle de bu cumhuriyetler gıda sanayi de dahil, sanayi alanında kendi yaşamsal 

ihtiyaçlarını karşılamaktan bile uzak kalmıştır.

Tablo 12.

Ülke
Tüketim 

malları 

Gıda 

malları

Alkollü 

içecekler

Gıda dışı 

mallar

Tekstil

Azerbaycan 62,3 48,5 120,3 57,7 64,6

Kazakistan 55,1 64,4 83,3 43,8 62,9
Kırgızistan 55,3 53,6 62,2 53,7 77

Özbekistan 40,8 40,5 45,8 39,9 62,9
Türkmenistan 31 36,4 53,6 23 40,5

  Kaynak; Narodnoye Hozyaystvo SSSR v 1990 Goda (1990’larda SSCB’de 

Halk Sanayisi), Moskova 1991,   s. 636 

Sovyet  Cumhuriyetleri  arasındaki  ekonomik  ilişkileri  ekonomik  işbirliği 

olarak  nitelemek  kesinlikle  doğru  değildir.  Çünkü,  ekonomik  işbirliği  bağımsız 

devletler  arasında  söz  konusu  olmaktadır.  Bu  ilişkiler  ise,  birbirine  bağlı  ortak 

575   Mürteza HASANOĞLU, “Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Ekonomi ve Demokratik 
Gelişmeler”, Avrasya Etüdleri, TİKA yayınları, Ankara, 2001,  s. 164 

                                                                                                                                                                   



ekonomik sistemin mal bölümü ve ihtiyaçlarının karşılanması üzerine kurulmuştur.576 

SSCB dağıldıktan sonra bu cumhuriyetlerin karşılaştıkları sosyal-ekonomik krizin de 

nedeni budur. Bu sistem Sovyetler tarafından bu ülkelerin bağımsızlığını önlemek 

için bilerekten yapılmıştır. 

Günümüzde Orta Asya ve Azerbaycan doğal kaynaklarını bir araya getirirsek, 

bunların genel görünümde dünyanın en zengin petrol, doğal gaz, altın ve uranyum 

kaynaklarına sahip oldukları gözükmektedir. Azerbaycan verimli tarımsal arazilere ve 

petrol,  doğalgaz  ve  demir  cevherini  de  içeren  geniş  maden kaynaklarına  sahiptir. 

Önemli  bir  petrol  üreticisi  olmakla  beraber,  bu  sanayi  dalında  modernizasyona 

gereksinim duyulmaktadır. Diğer önemli sektörler ise, petro-kimya,  gıda, tekstil ve 

elektrik malzemeleri üretimini de içeren hafif sanayidir.577 

Gelişmiş ülkelerin en önemli iki sorunundan biri üretim diğeri pazardır. Bu 

aynı zamanda refah düzeylerinin idamesinin de ön koşuludur. Bu nedenle bölgelerin 

yeniden  yapılanmaları  ve  şekillenmeleri  gerekmektedir.  Bu  enerji  kaynaklarının 

Batıya transferi ve güvenliklerinin sağlanması, yeniden yapılanmada batı stratejisinin 

omurgasını oluşturacaktır.578       

Kafkasya’nın diğer bir bölgesi olan Gürcistan’ın sınırları Rusya, Azerbaycan, 

Ermenistan, Türkiye ve Karadeniz ile çevrili olup, yüzölçümü 70.000 km2, nüfusu ise 

5.5 milyon civarındadır.  Ülke, Avrupa ve Asya arasında önemli bir ticaret ve geçiş 

koridorunu teşkil etmektedir. 

Gürcistan  doğal  kaynakları  bakımından  Kafkasya’nın  zengin  ülkelerinden 

biridir. Ülkede şu anda bilinen yaklaşık 300.000 maden cevheri vardır. Başlıca maden 

kaynaklarından  biri  Manganezdir.  Bunun  yanı  sıra  büyük  miktarda  karbonat 

rezervleri ile çimento ve diğer inşaat malzemelerinin üretimi için kil bulunmaktadır. 

Toplam kömür rezervleri 400 milyon ton, bilinen petrol rezervleri ise 27.5 milyon 

576   Dünyamalı VELİYEV, “Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İşbirliği; Sorunlar, 
Perspektifler” Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel Sayısı, C. 7, S. 1,  Ankara 2001, s. 90

577  Azerbaycan Ülke Raporu, TİKA yayınları, Ankara, 1996,  s. 11
578   Sevinç TEZEL, “Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye”, Strateji Araştırmalar Dergisi, S. 2, Ankara, 

2000, s. 26

                                                                                                                                                                   



tondur. Ülke yüzölçümünün yaklaşık %40’ı tarım alanı, %40’ı ormanlık arazi %20’si 

ise yerleşim birimi arazileridir.579 

Kızıl Ordu 1921 yılı başlarında başlattığı saldırı ile Şubat’ın 25’inde Tiflis’i 

ele geçirerek Gürcistan Cumhuriyet’ine son vermiştir. Daha sonra Nisan 1922’de üç 

Cumhuriyet’in  de  katılmasıyla  Kafkasya  Federasyonu  kurulmuştur.  Gürcistan 

Kafkasya Sovyet Federasyonu terkibinde 30 Aralık 1922’de SSCB’ye katılmıştır. 5 

Aralık 1936’da SSCB Hükûmeti Gürcistan SSC terkibinde Abhazeti ve Acara Özerk 

Cumhuriyetleri ile Güney Osetya Özerk Bölgesini kurmuştur.580 

Bütün  eski  Sovyet  Cumhuriyetleri  gibi  Gürcistan  da  Sovyetler  Birliği’nin 

dağılması  sonucu  ekonomide  zor  günler  geçirmiştir.  Eski  sistemin  tasfiyesi  ve 

Cumhuriyetler arası bağların ortadan kalkması Gürcistan ekonomisini olumsuz yönde 

etkilemiştir.      

Bağımsızlık  öncesi  resmi  istatistiklere  göre  Gürcistan  kişi  başına  gelir 

bakımından  eski  Sovyet  Cumhuriyetleri  arasında  oldukça  aşağılarda  yer  almasına 

rağmen  gerçekte  güçlü  bir  girişimcilik  geleneğine  ve  büyük  ölçüde  özel  sektör 

faaliyetlerinin yer aldığı  bir  tarım sektörüne bağlı  olarak oldukça iyi  durumdaydı. 

Gürcistan  eski  Sovyetler  Birliği  Cumhuriyetleri  arasında  en  fazla  yüksek  okul 

mezunu  oranına  ve  en  yüksek  tasarruf  mevduatı  düzeyine  sahip  olan  bir  ülke 

olmuştur.    

1989-1991  yılları  arasında  Gürcistan’da  ekonominin  üretim  hasılatının 

%37’sini  endüstri  alanı,  %33’ünü  ise  tarım  oluşturmuştur.  Başlıca  ürünler  tarım 

alanında  tütüngiller,  çay,  şarap,  doğal  kaynaklardan  ise  Mangenez  üretilmiştir. 

Gürcistan  ayrıca  büyük  ölçüde  çelik  boru,  elektrik  motorları,  sentetik  elyaf,  çatı 

malzemeleri,  tekstil  ve hafif  sanayi  ürünlerinin üreticisi  olmuştur.  Ülkenin coğrafi 

konumuna, iklimine ve tarım ürünlerinin bolluğuna bağlı olarak turizm sektörü de 

gelişmiştir.581      

579   Paul B. HENZE, “Kafkasya’da Çatışma: Geçmiş Sorunlar ve Gelecek İçin Öngörüler” Avrasya 
Etüdleri TİKA Yayınları, S.1, Ankara, 1994,  s. 67 

580  Gürcistan Ülke Raporu , TİKA yayınları, Ankara, 1998, s. 15
581   Paul B. HENZE, a.g.m, s. 69

                                                                                                                                                                   



SSCB’nin  dağılması  döneminde  bağımsızlığını  kazanan  Gürcistan’da 

ekonomik sıkıntılar  hemen kendini göstermiş ve istatistik verilere göre net madde 

hasılânın  1991 yılındaki  hacmi  %21,  1992 yılında  %43 ve  1993 yılında ise  %40 

oranında  düşüş  kaydettiği  görülmüştür.  1994  yılına  gelindiğinde  1989  yılıyla 

mukayesede sanayi  üretimi yaklaşık %75,  tarım üretimi ise %55 azalırken,  inşaat 

faaliyetleri hemen hemen durma noktasına gelmiştir. 

Gürcistan 1992 yılında Dünya Bankası’na ve IMF’ye üye olarak katılmış ve 

bundan kısa bir süre sonra her iki kuruluşun işbirliğiyle reform programı başlatmıştır. 

Ermenistan’dakı  ekonomik  duruma  bakacak  olursak  Kafkasya’dakı 

Cumhuriyetlerden Ermenistan, denize çıkışı olmayan ve doğal kaynaklar bakımımdan 

da  yetersiz  olan  bir  ülkedir.  Ermenistan’ın  ekonomik  gelişimi  ve  politik  istikrarı 

komşularıyla  kuracağı  iyi  ilişkilere  ve  dışarıdan  alacağı  ekonomik  yardımlara 

bağlıdır. Bu SSCB döneminde de aynı olmuştur. Rusya, Ermenistan’ı dış politika ve 

ekonomik  yönden  her  zaman  desteklemiştir.  Hatta  bugünkü  müstakil  Ermenistan 

Devleti  Rusların  eseridir.  1828  Türkmençay  Antlaşması’yla  İran  ve  1829  Edirne 

Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nden Kafkasya’ya göç ettirilen Ermenilerle Revan 

merkezli bir Ermenistan Devleti  kurulmuştur.582

Ermenistan  ekonomisi  ve  dış  politikasında  rol  oynayan  en  önemli  faktör 

Ermeni lobisidir. 

11  Mart  1985’de  SSCB  Komünist  Partisi’nin  başına  getirilen  Gorbaçov 

Sovyetler  Birliği’nde  siyasal  ve  ekonomik  hayatta  sürdürülmekte  olan  katı 

merkeziyetçi  sistemin  iflas  ettiğinin  farkına  varıp,  onun  yerine  Perestroyka  ve 

Glastnost politikalarını uygulamaya koymuştur.Yeni sisteme geçişte, Perestroyka ve 

Glastnost  politikaları  beklenmedik  sonuçlar  doğurmuştur.  Bu  politikalar  ülkedeki 

ekonomik  çöküşü  durdurmak yerine  hızlandırmıştır.  Ekonomik,  siyasi  ve  kültürel 

meselelere gerekli çözümlerin bulunamayışı Sovyetleri büyük bir kaosa sürüklemiştir.

Sovyetler Birliği’nde ekonomik durgunluk, meselenin kendi doğasına uygun 

olarak üretim biçimi ve yapısıyla ilgili yaptırımların değişmez, merkeziyetçi yapının 

582   Mehmet SARAY, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, TTK yayınları, Ankara, 1996, s. 25-26

                                                                                                                                                                   



kendisine  özgü  karar  prosedürlerinin  dışına  çıkması  tartışması  ile  başlamıştır.  583 

Ülkedeki ekonomik çözülme, şüphesiz sadece ekonomik faktörlerin zorunlu nedenler 

ile değişmesinden kaynaklanmamış,  Sovyet toplumunda iç dinamiklerin arayışı ile 

ilgili yeni beklentiler, yeni yapının şekillenmesi için hep belirleyici ve aktif unsurlar 

olarak karşımıza çıkmışlardır.

Gorbaçov,  devlet  bürokratlarının  ve  Komünist  Partisi’nin  reformlara  karşı 

artan direnci  karşısında amacına ulaşmakta bir  hayli  zorlanmaya başlayınca,  1988 

yılında muhalefete karşı bir avantaj elde etmek ve bürokrasiye karşı gücünü artırmak 

için başkanlık sistemine geçmeyi önermiştir. 1989’un  Mart ayında Sovyetler Birliği 

tarihinde serbest seçimlere en çok yaklaşan çok adaylı seçimler yapılmış, fakat sınırlı 

da olsa bu ilk serbest seçim girişimi komünist partisi ve Sovyet sistemi için ağır bir 

darbe  olmuş,  ezici  protesto  oyu  doğurmuştur.584 Mart  1990’da  SSCB’nin  Halk 

Temsilciler Kongresi’nin büyük bir çoğunluğunun desteğiyle Sovyetler  Birliği’nde 

Anayasa  değişikliğe  uğramış  ve  bu  değişiklik  neticesinde  “Başkanlık  Sistemi”ne 

geçilmiştir.

Öte yandan bu seçim ve anayasa değişikliği Sovyetler Birliği içindeki derin 

bölgesel  ve etnik farklılıkları,  bir  kez daha  ve çok net  olarak ortaya çıkarmıştır. 

Baltık Cumhuriyetleri’nde (Letonya, Litvanya, Estonya) giderek büyüyen bağımsızlık 

hareketleri  güç  kazanıyor,  Ermenilerin  Azerbaycan’dan  toprak  talepleri  etnik 

çatışmayı  şiddetlendiriyor,  Rus  milliyetçiliği  ürkütücü  bir  şekilde  yükseliyordu. 

Uygulanan  Perestroyka  politikası  sosyo-ekonomik  gelişmeye  ve  kültürel  değişim 

sürecine radikal bir ivme kazandırmıştır. Yıllardır kapalı kalan ve Sosyalizm olarak 

Sovyet insanına sunulan ve savunulan sistemin üzerinden baskıyı biraz gevşetince, 

demokratik  ve  gerçek  bir  sosyalizm  özlemi  yerine,  milliyetçilik  ve  bağımsızlık 

akımlarının ve öze dönüş arzularının ortaya çıkışı görülmüştür. 

5  Şubat  1991  günü  Komünist  Parti  Merkezi  Komitesi  gizli  toplantısında 

Gorbaçov,  artan  tepkiler  sonucunda  partinin  iktidar  tekeline  son  verilmesi  için 

Anayasada değişiklik teklif etmiş ve bu değişiklik kabul edilmiştir. Böylece 23 yıllık 

583    Niyazi ÖZKER, Sovyetler Birliği’nde Çözülme ve Teiden Kopuş:Sosyo-Eonomik Bir 
Çözümleme Denemesi,Ozan Sanatevi Yayınları, Bursa 1999, s. 20 

584   Hasan İSLATİNCE, a.g.e, s. 168

                                                                                                                                                                   



Komünist Parti’nin iktidar tekeli ortadan kalkmıştır. Bu durumla barışmak istemeyen 

Komünist Parti yöneticileri Kızıl Ordu- (KGB)- Komünist Parti ittifakı şeklinde bir 

darbe  girişiminde  bulunmuşlar  ve  Gorbaçov’u  görevinden  istifaya  zorlamışlardır. 

Fakat  Rusya Devlet  Başkanı  Boris  Yeltsin  liderliğindeki  halk kitleleri,  orduyu da 

yanlarına alarak darbeye karşı çıkmış ve Yaneyev’in başlattığı darbe bastırılmıştır.

8  Aralık  1991’de  Rusya,  Beyaz  Rusya  ve  Ukrayna  bir  araya  gelerek 

“Bağımsız Devletler Topluluğu”nu oluşturmuşlardır. 25 Aralık 1991 tarihinde SSCB 

Komünist Partisi Merkezi Komitesi kararıyla SSCB feshedilmiştir.

Sovyetler Birliği’nin parçalandığı dönemde bağımsız cumhuriyetlerin ortaya 

çıkmasını  sağlamış,  ancak  bu  ülkelerin  Rusya’ya  olan  bağlılığını  koparamamıştır. 

Sovyetler  döneminde  oluşturulan  ve  Cumhuriyetler  arası  olmaktan  çok  doğrudan 

merkeze  bağımlılığın  yarattığı  sıkıntı  bu  ülkeleri  hâlâ  Rusya  ile  ilişkiler  kurmağa 

yöneltmektedir.585

SSCB’nin  dağılması  sonucu  petrol  ve  doğal  gaz  sisteminin  coğrafi 

bölünmesinden  ziyade  fonksiyonel  olarak  bölünmesi  birçok  sorunlar  yaratmıştır. 

SSCB  ekonomisinde  petrol  ve  doğal  gaz  Rusya,  Azerbaycan,  Kazakistan, 

Kırgızistan,Türkmenistan ve Özbekistan’dan elde edilirken, petrol işletme tesislerinin 

önemli  kısmı  Beyaz  Rusya,  Azerbaycan ve  Ukrayna’da  işletilmekteydi.  Petrol  ve 

doğal  gaz  üretiminde  kullanılan  makine  teçhizatının  üretimi  Azerbaycan’da 

yapılıyordu.  Petrolün  ihraç  edildiği  limanlar  ve  terminaller  Ukrayna,  Gürcistan, 

Litvanya ve Letonya’da bulunmaktaydı.586    

Sovyetler  Birliği  çöktüğünde,  merkezi  plânlamayla  oluşturulmuş 

cumhuriyetler  arası  bağımlılığa  dayalı  ekonomik  sistemin  felç  olmasıyla  tüm 

cumhuriyetlerde olduğu gibi  Güney Kafkasya Cumhuriyetleri’nde de üretim adeta 

durmuştur. Bu durumu şiddetlendiren bir diğer faktör ise ticaret için gerekli ulaşım 

ağlarının  büyük  ölçüde  Rusya’nın  kontrolünde  olmasıydı.  Rusya  Azerbaycan’ın 

kuzey demiryolunu kapatmış,  Ermenistan’la  yaşanan savaş  sebebiyle  İran’a  giden 

585   Esra  HATİPOĞLU,  “Orta  Asya  Cumhuriyetleri  Arasında  Bölgesel  İşbirliği  ve  Entegrasyon 
Hareketleri” Avrasya Etüdleri, S. 17, Ankara, 2001, s. 61

586    Turan AYDIN, “Rusya’nın Petrol ve Doğal Gaz Politikası”, Avrasya Etidleri, TİKA yayınları, 
S. 4, Ankara, 2001,  s. 61

                                                                                                                                                                   



demiryolu da durmuştur.587 Gürcistan’ın kuzeye giden iki önemli yolu Abhazya ve 

Güney Osetya’dan geçmektedir  ki,  savaş  sebebiyle  kullanılamamıştır.  Deniz hariç 

diğer kara bağlantısını Acaristan üzerinden Türkiye ile sağlıyor olması Gürcistan’ı 

Azerbaycan’dan  daha  avantajlı  kılıyordu.  Çöküş  sonrası  yaşanan  ekonomik  krizi 

şiddetlendiren diğer etken, sermaye birikiminin her iki cumhuriyette yetersizliği idi. 

Bu durumda her iki ülke açısından ekonomik alanda gerekli olan bölgeye yabancı 

sermayenin  girişinin  sağlanması  ve  bölgeyi  ulaşım ağlarıyla  denizden ve  karadan 

küresel ekonomik etkinliğin büyük merkezlerine bağlamaktı.588  

Yabancı sermayenin bu ülkelere gelişi sadece cumhuriyetlerin iç güvenliğini 

değil, hem de genel olarak bölgesel güvenliğin sağlanmasını gerektirmektedir. Ulaşım 

ağlarıyla bölgeyi dünya ekonomik sistemine entegre etmek ise, bu cumhuriyetlerin 

sermaye  birikimini  aşan  boyutlarda  yatırım  gerektirmektedir.  Bu  durum  Batılı 

devletler  açısından  da  bölgenin  yeniden  Rusya’nın  kontrolü  altına  girmemesi  ve 

dolayısıyla  bu  cumhuriyetlerin  bağımsızlığının  anlamlı  hâle  gelmesi  ve  jeopolitik 

çoğulculuğun  sağlanması  açısından  da  önemli  idi.589 Böyle  bir  ortamda  Batılı 

devletlerce  desteklenen  Bakü  –  Tiflis  –  Ceyhan  Petrol  Boru  Hattı,  TRACESA 

(Transport Corridor Europe – Caucasus- Asia)- Tarihi Ipek Yolunun Canlandırılması, 

INOGATE  (Interstate  Oil  and  Gaz  Transport  to  Europe)  gibi  projeler  gündeme 

gelmiştir. Bu projelerde Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak yer almışlardır ki, 

bu da Azerbaycan ve Gürcistan’ın Türkiye ile ilişkilerini olumlu yönde etkilemiştir.

Azerbaycan’ın  sahip  olduğu  petrol  ve  doğal  gaz  gibi  enerji  kaynaklarının 

uluslararası  piyasalara  çıkarılması,  Azerbaycan’ın  açık  denize  kapalı  ülke  olması 

sebebiyle  güvenli  bir  geçit  ihtiyacını  doğurmuştur.  Güneyden  İran  yolu  ABD 

tarafından, Batıda Ermenistan yolu Azerbaycan tarafından kabul edilmemiş, en uygun 

yol olarak Gürcistan – Türkiye (Bakü-Tiflis-Ceyhan) yolu tercih edilmiştir. Batı için 

önemli  olan  XXI.  yüzyılda  Arap,  İran  ve  Rusya  bağlantısı  olmayan  güvenli  bir 

587   Ömer Faruk ÜNAL, “Azerbaycan - Gürcistan İlişkileri”, Kafkas Üniversitesi Dergisi, Bakü, 
2001, s. 56

588   Kamil AĞACAN, “Kaderdaş Devletler; Azerbaycan - Gürcistan İlişkileri”, Avrasya Dosyası, 
Azerbaycan Özel Sayısı, C. 7, S. 1,  Ankara 2001, s. 333

589  Zbignew BREZEZİNSKİ, Büyük Satranç Tahtası, İstanbul, Sabah Yayınları, 1998, 
2. baskı, s. 134

                                                                                                                                                                   



Avrasya alternatifi yaratmak olunca petrollerin uluslararası piyasalara taşınması için 

Rusya yolu cazibesini kaybetmiştir.590  

Azerbaycan  söz  konusu  projenin  gerçekleşmesi  için  Gürcistan  ve  Türkiye 

hattını  tercih  etmiştir.591 Petrol  boru  hatlarının  Gürcistan’dan  geçmesi  bu  ülkenin 

genel anlamıyla öneminin artmasına ve Gürcistan’a yabancı sermaye girişine neden 

olmuştur. Bu projenin güvenlik alanında sağlayacağı katkılarla beraber Gürcistan için 

hiç  de  küçümsenmeyecek  oranda  ekonomik  getirileri  vardır.  Petrol  boru  hattının 

Gürcistan bütçesine sağlayacağı transit ücreti yıllık 52.5 milyon dolar hesaplanmıştır. 

Bu rakam günümüzde Gürcistan’ın devlet bütçesinin % 10’na tekabül etmektedir.592 

Azerbaycan’ın  Şahdeniz  doğal  gaz  yatağından  çıkarılacak  doğal  gazı  Türkiye  ve 

Gürcistan üzerinden Bakü-Tiflis-Erzurum gaz boru hattı ile taşınacaktır. Azerbaycan, 

hem  Bakü-Ceyhan  petrol  boru  hattı,  hem  de  doğal  gaz  boru  hattını  Gürcistan 

üzerinden gerçekleştirmeyi politika hâline getirmiştir.

Gürcistan ve Azerbaycan’ı kapsayan uluslararası projelerden önemli olan bir 

diğeri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen beş milyar ABD 

doları değerindeki TRACECA projesidir. Gürcistan’dan Kazakistan’a uzanan yol ile 

Avrupa’yı  Orta Asya’ya bağlayacak bu proje Avrupa için son derece stratejik bir 

konum teşkil etmektedir. Eski ticaret yolunun canlandırılmasını hedefleyen bu proje 

ile doğu ve batı arasında ulaşım ağları kurulacaktır. Bu projenin belki de en önemli 

yanlarından  biri,  Rusya  ve  İran’ın  bu  projenin  dışında  tutulmasıdır.  1997’de 

gerçekleştirilen  çalışmalarda  bu  proje  için  bir  milyar  dolarlık  bir  yatırımdan  söz 

edilmiştir.  Bu doğrultuda Gürcistan karayollarının modernizasyonu istenmiştir.  Bu 

amaçla Eylül 1998’de Bakü’de 32 ülke ve 13 uluslararası örgütün katılımıyla ilk zirve 

toplantısı  yapılmıştır.  Bakü-Tiflis-Poti  demiryolunun  onarımı  ve  Poti  limanının 

geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu ilişkilerin geliştirilmesi ise, Türkiye aracılığıyla 

Azerbaycan petrol ve doğal gazının Avrupa’ya transferini sağlayacaktır.  593

590   Mehmet ÖĞÜTÇÜ, “Avrasya Enerjisi, Stratejik Dengeler ve Türkiye”, Yeni Forum Dergisi, 
S. 11, İstanbul Kasım 1995, s. 2-9

591  Yaşar KALAFAT, Bakü-Ceyhan Kültür Hattı, ASAM Yayınları, Ankara 2000, s. 58 
592   Gürcistan Uluslararası Petrol Şirketin Başkanı Gia Chanturia’nın açıklaması ile ilgili bkz; 

www.kavkas.org/news/2000/05/15/news3.htm;RFE/RL Newsline, 24 Mart 2001
593  TRACECA ile ilgili daha geniş bilgi için bkz; Great Silk Route, www.traceca.org
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Söz konusu ekonomik projelerin yanı sıra, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan 

ayrıca  önemli  ticari  ortaktırlar.  Gürcistan’ın  dış  ticaretinde  Azerbaycan  2000  yılı 

verilerine göre 7.6’lık bir  oranla Türkiye,  Rusya ve Almanya’dan sonra dördüncü 

sırada  yer  almıştır.594 Ayrıca  Azerbaycan’ın  dış  ticareti  büyük ölçüde  Türkiye  ve 

Gürcistan üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bütün bunlar Azerbaycan’ın Türkiye ve 

Gürcistan’la olan ilişkilerinin gelişmesine ve derinleşmesine yol açmıştır.   

Ermenilerin komşu ülkeler ve özellikle Azerbaycan için arazi iddiaları onların 

bölgede  uygulanan  birçok  uluslararası  ekonomik  istikrar  projelerinden  uzak 

kalmalarına neden olmaktadır.     

Kafkasya ülkelerinin sorunlarının esası idari yapılanmadan kaynaklanmıştır. 

Her  Cumhuriyet  veya  özerk  birimde,  birbirinden  farklı  gruplar  yaşamakta  ve  bu 

gruplar  arasında  zaman  zaman  yaşanan  iç  çatışmalar  bazen  bölgesel  çatışmalara 

dönüşmüştür.  Güney  Kafkasya  Cumhuriyetleri  için  geleceğe  yönelik  istikrarlı 

politikanın  yürütülebilmesi  için  Batılı  kurumlarla  olan  ilişkilerin  daha  da 

sağlamlaştırılması gerekmektedir.  Bu yönde Türkiye Cumhuriyeti en yakın partner 

ülkedir.  Nitekim,  Türkiye  SSCB’nin  çöküşü  sonrası  söz  konusu  devletlerin 

bağımsızlığını  tanıyan  ilk  devlet  olmuştur.  Bağımsızlığın  ilk  yıllardan  itibaren 

Türkiye  diplomatik  atak  başlatmış  ve  Güney  Kafkasya  Cumhuriyetleri’nin 

sorunlarının  çözümünde  kendi  olanaklarını  seferber  etmiştir.  Türkiye  hem 

Azerbaycan’ın  hem  Gürcistan’ın  toprak  bütünlüğünü  desteklemiştir.  Türkiye 

üzerinden Batı’yla bağlantının sağlanması bütünleşmiş demokratik hukuk devletinin 

oluşumunu ve dünya devletleri sırasında daima yer alma imkânını sağlayacaktır.      

594  Azerbaycan Ülke Raporu, TİKA Yayınları Ankara 2000, s. 61

                                                                                                                                                                   



3.3. SSCB DÖNEMİNDE AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN’IN 

EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Azerbaycan – Ermenistan ilişkilerin ekonomik yönden gelişimi XIX. yüzyılın 

sonu  XX.  yüzyılın  başlarından  görünmeye  başlamıştır.  XIX.  yüzyıl  sonlarında 

Bakü’de  petrol  üretiminin  artırılması  bölgede  yeni  ekonomik  potansiyel  meydana 

getirmiştir.  Böylece  Bakü  şehri  Carlık  Rusyası’nın  önemli  bir  sanayi  merkezine 

çevrilmiştir. Burada Ruslar, Ermeniler ve Azeriler çalışıyor ve büyük bir Kafkasya 

topluluğu meydana getiriyorlardı. Ayrıca bunlar arasında Müslüman gruplar da vardı. 

Bunlar  İran’dan,  Dağıstan’dan  göç  eden  kişilerdi.  Önemli  mevkilere  yerleştirilen 

Ruslar, Ermeni ve Gürcüleri himaye ediyorlardı. 

1872 yılında Bakü petrol üretiminde çalışanların %88’inin Azeriler olmasına 

rağmen petrol üretiminin sadece yarısına Azeriler sahip idiler. Petrol imtiyazlarının 

ihaleye  verilmesiyle  Azerbaycanlı  burjuvazinin  durumu  Ermeniler  ve  Ruslarla 

mukayesede  gerilemeğe  başlamıştır.  Genelde  Azerbaycanlı  burjuvazi  Bakü  ve 

civarında  toplanmıştır.  Onlar  arasında  en  ünlüleri  Z.  Tağıyev,  M.  Nağıyev,  Ş. 

Esedullayev ve Y. Karabeyov idi. 

Ruslar ve Ermenilere Bakü’de gereğinden fazla haklar verilmiş, 1872 yılında 

Bakü’de bulunan 167 petrol şirketinin sadece 49’unu Azeriler’den teşkil edilmiştir. 

Yabancılar, 118 büyük ve orta petrol şirketini kendi kontrollerinde tutuyorlardı. 

Ermeniler Bakü’de giderek artan bir oranla şirket sahibi olmaya başlamışlardı. 

Zamanla zenginleşen Ermeniler, Azerilere karşı tavır değiştirince bu durum iki millet 

arasındaki çatışmaların başlamasına neden olmuştur.595

Sovyet Hükûmeti Ermenistan’da kurulduğu sırada ise Azeriler ve Ermeniler 

arasındaki  ekonomik  ilişkiler  yeni  oluşmaktaydı.  Azerbaycan  Halk  Komiserleri 

Konseyi Başkanı N. Nerimanov Sovyet Azerbaycanı’ndaki petrol ve diğer ürünlerden 

kullanımı  için  Bakü  kapılarını  Sovyet  Ermenistanı’na  açacağını  bildirmiştir. 

Komünistler  Azerbaycan servetlerinin Rusya,  Azerbaycan ve Ermenistan’ının malı 

olduğu fikrindeydiler.  N. Nerimanov 2 Aralık 1920’ de Halk Komiserleri  Sovyeti 

595 Manaf SÜLEYMANOV, İşittiklerim, Okuduklarım, Gördüklerim, Bakü, 1989, s. 230

                                                                                                                                                                   



toplantısında bunu “Çok yakında Azerbaycan’ın kara kanı Ermenistan’ın bedeninde 

akacaktır”596 şeklinde ifade etmiştir.

N.  Nerimanov  aynı  zamanda  Ermenistan’a  200  teknik  eleman  göndermiş, 

1921 yılında ise Ermenistan’a 1.6 milyon ton petrol yardımı yapılmıştır. Sovyetler 

Birliği  döneminde  Ermenistan’da  kullanılan  elektrik  enerjisinin  tamamı 

Azerbaycan’daki Mingeçevir santrallerinden karşılanmıştır.597            

Yeni  kurulan  Ermenistan  Sovyet  Hükûmeti’nin  200  milyon  manat  (kredi 

istemesi üzerine) N. Nerimanov aynı gün “Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti’ne devlet 

bütçesinden 200 milyon manat kredi verilmesi” kararını almıştır.598

Ayrıca  Ermenistan  Sovyet  Hükûmeti’nin  Azerbaycan’daki  temsilcilerinin 

raporunda sadece 1921 Temmuz’una kadar Ermenistan’a 13801 pud petrol maddesi 

gönderildiği yer almaktadır.599 

Azerbaycan’ın Ermenistan’a her türlü yardımı Ermeni yazarları tarafından da 

belirtilmiştir.  S.  Bartanyan,  XI.  Kızıl  Ordu’nun  Bakü  Karargâhı’ndan  alınan,  16 

Aralık  1920  tarihli  telgrafa  göre  Ermenistan’a  35  vagon  buğday  ve  mazot 

gönderildiğini göstermiştir.600

Ermeni tarihçisi A. Akopyan  10 Nisan – 10 Kasım 1921 tarihleri arasında 

Azerbaycan’dan  Ermenistan’a  karşılıksız  olarak  36.000  pud  petrol  maddeleri 

gönderildiğini belirtmiştir.601 

Sovyet  döneminde Azerbaycan petrol  sanayi  Kafkasya ülkelerinin tümünü, 

Sovyet Rusya’nın ise %50 yakıt sorununu karşılıksız olarak temin etmiş, Azerbaycan 

elektrik  santralleri  1989  yılına  kadar  Ermenistan  elektrik  enerjisinin  %73’nü 

karşılamıştır.

1930  yılından  başlayarak  Azerbaycan’da  kolektif  arazi  mülkiyeti  (kolhoz) 

sistemi oluşturulmuş ve 1972 yılında artık Azerbaycan’da 429 umumi icra mülkiyeti 

596 ADA, f. 420, s. 1, iş 5, v. 18
597  Ayna HACIYEVA, a.g.e, s. 92
598  ADA, f. 410, s. 1, iş 236, v. 30
599  ADA, f. 28, s. 1, iş 91, v. 99
600   Suren VARTANYAN, Pobeda Sovetskoy Vlasti v Armenii (Ermenistan’da Sovyetlerin 

Galibiyeti), Revan 1959, s. 394’den naklen EDA, f, 4/414, iş 23, v.1
601   Artum AKOPYAN, Oçerki Po İstorii Sovetskoy Armenii (Sovyet Ermenistanı’nın Tarihine Dair 

Belgeler), Revan 1955, s. 172  

                                                                                                                                                                   



(sovhoz) ve 948 kolektif arazi mülkiyeti (kolhoz) bulunmaktaydı. Bu kolhozlardan 

7’si balıkçılıkla, diğerleri ise tarım işleri ile uğraşmaktaydılar. 

1971  yılında  Azerbaycan’dan  Rusya’ya  taşınan  sanayi  ürünlerinin  miktarı 

50,3 milyon tondu. Azerbaycan’dan diğer Sovyet Cumhuriyetlerine gönderilen sanayi 

ürünlerinin  miktarı  24,1  milyon  ton  olduğu  hâlde,  Azerbaycan’a  gelen  ürünlerin 

miktarı toplam 17,65 milyon ton hacmindeydi.

1971’de  Azerbaycan’dan  Ermenistan’a  3.7  milyon  ton  hafif  sanayi  ürünü 

gönderilmiştir.602 1988  yılından  başlayan  Ermenistan  –  Azerbaycan  çatışması, 

ekonomik ilişkilerin tamamen durmasına neden olmuştur. 

XX.yüzyılın  sonlarında  tekrar  bağımsızlığını  kazanan  Azerbaycan  ve 

Ermenistan Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle askeriyeye daha çok bütçe ayırmış ve bu 

da  her  iki  ülkede  ekonomik  kalkınmayı  belirli  bir  miktar  engellemiştir.  Dağlık 

Karabağ savaşı sonrasında Azerbaycan’ın 7.000 civarında sanayi ve tarım işletmesi 

işgal altında kalmıştır.  Azerbaycan’ın o dönem için ekonomisine baktığımızda bu, 

toplam tahıl üretiminin % 24’ü, patates üretiminin % 46’sı, alkollü içecek üretiminin 

% 41’i, et üretiminin % 20’si ve süt üretiminin de % 35’i anlamına gelmektedir.

Azerbaycan  ve  Gürcistan,  Rusya’yı  bağımsızlık  ve  toprak  bütünlüklerine 

yönelik  tehdit  olarak  algılayıp,  güvenlikleri  için  Batı’yla  bütünleşmeye  çalışırken 

Ermenistan Rusya’nın nüfuzunu bölgede artırma gayreti içindedir.603  

Sovyetler  Birliği’nin  çöküşü  sonrası  Azerbaycan,  Rusya  silahlı  birliklerini 

ülkesinden çıkarmayı başarmış, ilk eski SSCB cumhuriyetidir. Gürcistan da ülkesinde 

bulunan Rus  üslerinin  kapatılmasını  istemektedir.  Ermenistan  Güney  Kafkasya’da 

Rus askeri cephanesine dönüşmüştür. Buna karşılık Gürcistan ve Azerbaycan’ın hem 

NATO  ile  hem  de  NATO  üyesi  Türkiye  ile  geliştirdiği  askeri  ilişkilere  tepki 

göstermektedir.  Gürcistan’da  bulunan  Rus  askeri  üslerin  kapatılması  hâlinde 

Rusya’nın Güney Kafkasya’daki askeri varlığı Ermenistan’la sınırlanmış olacaktır. 

602 Sovetskiy Soyuz, Obşiy Obzor, (Sovyetler Birliği Ülke Raporu), Moskova 1972, s.756
603 Kamil AĞACAN, a.g.m, s. 327

                                                                                                                                                                   



Tablo 13.
Ülke Nüfus Yüzölçümü GSYİH Savunma 

Harcamaları

Savunma 

Bütçesi

Savunma 

Bütçesi
(milyon) Bin km2 (milyar$ 

1999)

(milyon 

$1999)

(milyon $ 

1999)

(milyon $ 

2000)
Azerbaycan 8 86,6 4,6 202 120 119
Ermenistan 3,28 29,8 1,9 158 74 96
Gürcistan 5,4 69,7 2,5 111 24,4 22,1

Kaynak: Charles Fairbaks ve d, Strategic Assesment of Central Eurasia, Atlantic Council of 

The United States ve Asia-Cauccasus Institute (SAIS), Washington, Ocak 2001, s.26’da yer 

alan savunma harcamaları temel alınarak yazar tarafından düzenlenmiştir. 

Azerbaycan  ve  Gürcistan’ın  Rusya’yı  bölgeden  çıkarma  istekleri  ile 

çatışmaktadır.  Bu  da  daha  etkili  olabilecek  Kafkasya  İttifakı’nı  şimdilik  ortadan 

kaldırmıştır. Ama, Rusya’yı bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit olarak 

algılayan Azerbaycan ve Gürcistan’ın yakın müttefik olmasına yol açmıştır.

Türkiye’nin bölgede varlığı, Rusya’nın Azerbaycan ve Gürcistan Devleti’ne 

karşı baskılarını sınırlamaktadır. Gürcistan’ın Türkiye’yi bölgede güvenlik açısından 

önemli  partner  olarak  görmesi,  Azerbaycan –  Gürcistan  ilişkilerini  olumlu  yönde 

etkilemiştir. Türkiye her iki devletin uluslararası siyasi konjöktüre entegre olması için 

destek sağlamaktadır.       

Azerbaycan ve Ermenistan aynı coğrafyayı paylaştığından, komşuluk ilişkileri 

sebebiyle geleceğe yönelik istikrarlı ekonomik ilişkiler düzenlenebilir. Fakat Dağlık 

Karabağ sorununun git-gide  tırmanması  ekonomik ilişkiler  konusunu geri  safhaya 

itmektedir.  Kafkasya’nın  yeni  bir  Orta  Doğu kavgasına  dönüşmemesi  için  zaman 

kaybetmeden  barış  yoluyla  anlaşma  sağlanması  ve  ekonomik  ilişkileri  geliştirme 

fırsatlarını iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

                                                                                                                                                                   



3.4.   SSCB’NİN SOSYAL VE KÜLTÜREL POLİTİKALARI

Sosyalist  bir  toplum,  üretim  malları  ve  bizzat  üretim  üzerine  merkezi  bir 

makamın, otoritenin kontrolü bulunduğu bir modeli veya toplumun ekonomi işlerinin 

özel kesime değil, kamuya ait olmasını öngörmüştür. Genellikle Sosyalizm toplumda 

eşitsizlik  ve  çaresizliği  tamamen  ortadan  kaldırmayı,  aklın  ve  adaletin 

yerleştirilmesini savunan bir doktrindir. Bu doktrinde Sosyalist toplum, “üretim araç 

ve vasıtalarının mülkiyetini toplumsal mülkiyete dayandıran (bu mülkiyet devlet veya 

kooperatif  olabilir)  bir  toplum düzeni  olup,  bu  düzende,  insanın  insan  tarafından 

sömürülmesini  ortadan  kaldıran,  üretimin  ve  üretim teknolojisinin  bir  plân  gereği 

sürekli  geliştirilerek  maksimuma  çıkarılmasını  hedef  alan,  toplumun  hayat 

standartlarını  artırarak  bölüşümü  emeğin  verimi  ilkesine  dayandıran  bir  toplum 

yapısıdır.604

Genellikle  sosyalistler  aynı  felsefi  noktadan  hareket  etmekle  beraber 

birbirleriyle görüş ayrılıkları içine girmişlerdir. Bununla beraber şu temel konularda 

aralarında görüş birliği vardır.605 

• Sosyalizm tamamen kapitalist düzenin karşısındadır,

• Toplumdaki bireylerin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması , ancak  

kolektif mülkiyet esasına dayanan bir düzende mümkündür,

• Özellikle toprakta ve üretim mallarında özel mülkiyet olamaz,

• Ekonomik düzeni sağlayan bireylerin değil, toplumun çıkarları olmalıdır,

• Toplumun olanaklarını geliştirmek için herkes kendi ölçüsünde çalışmalı  

ve toplumun gelirinden eşit bir pay almalıdır, 

• Toplumda sınıf farkları olmamalıdır. 

 Genel bir  şekilde sosyalist  doktrin, üretim araçlarının mülkiyetini  topluma 

geçirecek bireylerin  toplumun üretim olanaklarından eşit  derecede  yararlanmasını, 

üretimin  topluma  hizmet  amacı  ile  plânlanmasını  ve  sınıfsız  bir  düzende  kişisel 

özgürlüğün gerçekleştirilmesini öngören bir düşünce akımı olarak tanımlanabilir.

604 Hasan İSLATİNCE, a.g.e, s. 91
605 Onur KUMBARACIBAŞI, a.g.e, s. 84

                                                                                                                                                                   



K. Marks’ın “Halklar Hapishanesi” adlandırdığı Çarlık Rusya’da olduğu gibi 

1917 yılında  Bolşevik İhtilâli  ile  kurulan Sovyet  Rusya’da da,  içinde barındırdığı 

uluslara hak ve özgürlükler verilmemiştir. Bu devrimin ardından milliyet ve inançlar 

üzerindeki  baskı  artmış,  milli  duygular  bastırılmış  ve  milliyet  sorunu  devam 

etmiştir.606 

Rusya  tarihinin  son  200  yıllık  dönemine  damgasını  vuran,  pek  çok  iç 

karışıklıklara ve bağımsızlık hareketlerine sebep olan milli mücadelelerin doğurduğu 

sonuçlar,  sürekli  bir  bunalım  ve  potansiyel  tehlike  unsuru  olarak  etkisini 

hissettirmekteydi. Bunun devamında, Sovyetler Birliği döneminde sayısız uluslar 70 

yıl  süresince  kontrol  altında  tutulmuş  hak  ve  özgürlükleri  hiç  duyurulmamıştır. 

Birliğin dağılması döneminde Ruslaştırma politikasına karşı tutumlar Rus olmayan 

milletlerde daha belirgin şekilde kendisini göstermiştir.607 

Çarlık  Rusya’nın  XIX.  yüzyılda  ortaya  koyduğu  Müslüman  Türkleri 

Hıristiyanlaştırma  ve  Ruslaştırma  politikası  1917’den  sonra  da  devam  etmiştir. 

Türkler  için  Rus  okulları  açılmış,  bunun  yanında  her  Türk  boyunun  kullandığı 

lehçenin, ayrı bir dil gibi tanımlanması ve öğretilmesi programı uygulanmıştır. Fakat, 

Ruslar tarafından uygulanan bu baskı ve asimilasyona karşı, Türk kimliğini korumaya 

çalışan aydınlar ortak yazı dili için faaliyete başlamış, Mayıs 1922’de Bakü’de Yeni 

Türk  Alfabe  Komitesi’ni  kurarak,  Latin  Alfabesi’ne  geçişi  başlatmış  ve  1926’da 

Bakü’de  yapılan  “Uluslararası  Türkoloji  Kongresi”nde  ortak  yazı  dili  için 

Azerbaycan’da kullanılan Latin Alfabesi’nin diğer Türklere  de kullanılması  kararı 

alınmıştır. Bu SSCB’de yaşayan Türk Cumhuriyet ve topluluklarını bir araya getirme 

yolunda  önemli  bir  adım olmuştur.  Bu  tarihten  sonra  Rusların  artan  baskıları  ile 

Türkler  arasında  değişik  alfabe  hazırlıkları  başlayıp,  birbirinden  farklı  alfabelerin 

ortaya  çıkma  tehlikesi  belirince  aynı  yılda  (1926)  Bakü’de  “Yeni  Türk  Alfabesi 

Merkezi Komitesi” adıyla bütün SSCB’de yaşayan Türkler için ortak alfabe kabul 

edilmiştir. Çok geçmeden bu alfabeyle ilgili Moskova ve Rusya’nın diğer şehirlerinde 

tepkiler  görülmüştür.  Yeni  alfabe  kampanyası  Orta  Asya’daki  Türkler  arasında 

606 Zbigniew BREZINSKI, Büyük Çöküş, Ankara, 1992, s.125
607 Abdullah SAYDAM, a.g.m, s.114 

                                                                                                                                                                   



Özbekistan’da yavaş ilerlemesine rağmen Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve 

Kazakistan’da kısa sürede yayılmış, yazı kursları teşkil edilmiştir.608

25-29 Ocak 1928’de Bakü’de toplanan Yeni Türk Alfabesi Merkezi Komitesi 

konferansında  alınan  kararlar  doğrultusunda,  Moskova  Milliyetler  Konseyi, 

SSCB’deki  bütün  Türklerin  Latin  alfabesine  geçmelerini  destekliyor  ve  açılacak 

kurslar  için  para  ayırtıyordu.  Böylece  Ruslar,  SSCB’deki  Türklerin  alfabesini 

değiştirmekle  Türkiye  ile  bağlantının  kopacağını  umuyorlardı.  Ancak  3  Kasım 

1928’de Türkiye Cumhuriyeti de Latin Alfabesi’ne geçince, Latin Alfabesi Türklerin 

ortak alfabesi  oluyordu.  Bir  anlamda Rusların  hayali  suya  düşmüş bunun üzerine 

Moskova bu çalışmaları  durdurmuş,  Türk kültür  birliğini  bozmak için  yeni  yollar 

aramıştır. On yıl sonra alfabe konusunu yeniden gündeme getiren Rusya, SSCB’deki 

Türk Cumhuriyetleri’nin yeni Slavyan alfabe grubundan olan Kril alfabesi esasında 

düzenlenilmesini ve kullanılmasını kararlaştırmıştır.           

Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği döneminde rejim farklılıklarına rağmen iki 

idarenin de temel unsuru aynı idi: “göç ve iskân”. Rusların uyguladıkları göç ve iskân 

çalışmaları  umumiyetle  Türk  dünyasını  yakından  ilgilendiren,  Türkler  aleyhinde 

gelişen politikalardı.  Temeli  baskıya,  zulme ve sömürgeye dayanan bu politikaları 

normal  hayat  seviyesi   ve  faaliyetleriyle  bir  tutmak  mümkün  değildir.  Rusya’nın 

izlediği  iskân  siyaseti  öncelikle  toplumsal  kompleksin  ürünü  olarak  karşımıza 

çıkmaktadır. 

Kafkasya’da  Ruslaştırma  politikasına  uygun  olarak  yapılan  tehcirler 

“Müridizm  Harekâtı”nın  bertaraf  edilmesinden  sonra  yoğunluk  kazanmıştır. 

Kafkasya’daki  Rus  memurlar  Türk  nüfusun  göçürülmesi  gerektiği  yolundaki 

görüşleriyle hükûmeti desteklemekteydiler. Çarlık Rusya döneminde sürgüne maruz 

kalan  Kırım  ve  Kafkasya  Türkleri  (Ahıska  Türkleri)  Sovyetler  döneminde  de  bu 

tehcirlere maruz kalmıştır. Stalin 1944 yılında gerçekleştirdiği bu tehcirler sırasında 

Azerileri  de  görmek  istemiş,  ancak  II.  Dünya  Savaşı  sırasında  Azerbaycan’ın 

608  Fikret TÜRKMEN, “Türk Ortak Yazı Dili Problemi”, Avrasya Etüdleri, S. 1, İlkbahar, Ankara 
1994, s. 83

                                                                                                                                                                   



Rusya’ya  maddi  ve  manevi  yönden  daha  çok  fayda  verdiğini  görünce  bu 

düşüncesinden vazgeçmiştir.

Genel  olarak  çeşitli  bölgelerde  kozmopolit  nüfus  yapısı  oluşturmak,  sonra 

bunların arasında ihtilaflar çıkarıp hakemlik rolü üstlenmek suretiyle Moskova’nın 

siyasi, askeri ve iktisadi üstünlüğünü tesis etmek, tarihi Rus politikasının önemli bir 

parçasını teşkil etmektedir. Bir bakıma Rusya’nın çevre bölgelerinde ihtilaflar ortaya 

çıktığı hâllerde, Moskova hakem olarak ortaya çıkmış ve sorunu kendi politikasına 

uygun şekilde çözüme götürmüştür.

SSCB oluşumu döneminde ortaya çıkan ve daha sonralar birliği  dağılmaya 

götüren  nedenlerden  olan  “Milliyetler  Meselesi”  Sovyet  yöneticilerinin  farklı 

görüşlerini  ortaya  çıkarmış  ve  bu  sorunun  zamanla  çözümlenebileceğini 

zannetmişlerdi.  Lenin,  Sovyetler  Birliği’ni  yarı  muhtar  cumhuriyetlerden oluşacak 

geniş  bir  federasyon  olarak  görmüştür.  Stalin,  görünüşte  farklı  milli  kültürlerin 

varlığını  kabul  edip,  gelişmesini  istemiş,  fakat  uygulamada  tek  Rus  kültürünün 

gelişmesine  olanak  sağlanmıştır.  Kruçev,  komünist  ideale  ulaşmayı  esas  alarak 

milletlerin  gelecekte  birbirleri  ile  kaynaşması  önerisinde  bulunmuştur.  Brejnev, 

milletlerin  ayrı  ırki  ve  politik  topluluklar  olarak  gelişmeleri  yerine  birbirleri  ile 

kaynaşmalarını istemiştir.609

 Sovyetler Birliği yöneticileri, Brejnev döneminde sistemlerinin yetersizliğini 

görmeğe  başladılar.  Fakat  gerçeği  halktan  sakladılar.  Yayınlanan  istatistikler 

Sovyetler Birliği’nin her alanda geliştiğini iddia ediyor, ama siyasi sistem istatistik 

rakamlarının yalanlanmasına imkân vermiyordu. 

Andropov,  tek  dil,  ideoloji  ve  ekonomik  bağlar  ile  milletlerin  kaynaşması 

politikasını savunmuştur. Gorbaçov, Andropov’un düşüncelerini ekonomik bağların 

daha da artırılması ile geliştirmek istemiştir.610     

   SSCB’de yerel yönetimler köy, ilçe ve illerde yerel Sovyetler tarafından 

yürütülmüştür. Bu yerel Sovyetler, Komünist Parti iktidarı olan üst Sovyetin aldığı 

kararları  uygulamak, aynı zamanda bulunduğu bölgenin ekonomik, kültürel yönden 

609 A. Suat BİLGE, a.g.m, s. 64
610  Martha B. OLCOTT, The Soviet Multinational State (Çokuluslu Sovyet Devleti) New-York, 

1990, s. 11

                                                                                                                                                                   



kalkınmasını sağlamakta görevliydiler.  Kendi meclisleri olan yerel  Sovyetlerin, bu 

meclisleri illerde “Halk Deputatları Sovyeti” ilçelerde “İlçe Sovyetleri” köylerde ise 

“Köy  Sovyetleri”  adını  almışlardır.  Esas  iktidar  ise  bu  meclislere  paralel  olarak 

kurulmuş olan Komünist Parti’nin yerel teşkilatlarının elindeydi.Yani her türlü yerel 

hizmetler  bölge  sovyetleri  tarafından  belirtildikten  sonra  meclisler  bu  işlemleri 

otomatik  karara  bağlıyorlardı.  Bu  yerel  politika  SSCB’nin  her  tarafında 

uygulanmaktaydı.611

Sovyetler Birliği’ni oluşturan cumhuriyet Bakanlıkları  aşağıdaki kategorilere 

ayrılıyordu.612

- Köy ekonomisi,

-  İçişleri,

-  Adalet,

-  Eğitim,

-  Sosyal güvenlik,

-  Sağlık,

-  Yerli ekonomi(yol, nakliyat, endüstri, konu ve diğer hizmetler)

Bunlardan  sadece  eğitim,  sosyal  güvenlik  ve  yerli  ekonomi  birlik 

cumhuriyetlerinde  kalmış,  1966’da  eğitim  faaliyetleri  Moskova  tarafından 

yürütülmeye  başlasa  da  1977’de  birlik  cumhuriyetleri  eski  bakanlıkların  çoğunu 

yeniden  devralmışlardır.  Bu  karmaşık  yapı  içerisinde  Azerbaycan  ekonomisi  de 

Moskova’ya bağlı Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı tarafından idare olunmuştur.  

Sovyet  döneminde  resmi  propaganda,  halklar  arası  ilişkilerin 

sağlamlaştırıldığı konusundaki tezler bu yolda büyük aşamaların katedildiğini ortaya 

koymaktaydı. Fakat, bunun altında farklı bir gerçek vardı. Rusların Türklere ve diğer 

halklara  karşı  Ruslaştırma politikası  uygulanmaktaydı.  Devlet  törenleri  sırasındaki 

“Yaşasın  Sosyalizm  Enternasyonalizmi”,  “Yıkılmaz  Halklar  Dostluğu”  sloganları, 

gerçekte  milletler  arasındaki  farklılıkları  çözememekte,  sadece  onları  derinliklere 

itmekteydi.  Bu  nedenle  “Perestroyka”nın  başlamasıyla,  totaliter  rejimin  etkisi 

611  Arslan KARABAĞLI, a.g.m,s. 9 
612 Mehmet SARAY, Azerbaycan Türkleri...a.g.e, s. 49

                                                                                                                                                                   



azalmış, ağır zincirler kırılınca halklar hürriyetine kavuşmuştur. Hürriyet oksijeninin 

püskürtülmesi ile çözümlenmemiş bütün milli duygular alev almıştır. 

SSCB’nin  dağılma  sürecinde  bağımsızlık  mücadelesi  veren  her  ulusun  ilk 

başta ileri sürdüğü şartlar aşağıdakilerden ibaretti.

a) Toplumsal  barış  ve  güvenliğin  de  dahil  olduğu,  kişisel  hak  ve 

özgürlüklerin korunduğu bir cumhuriyetin tesis edilmesi,

b) Çeşitli  mülkiyet  şekillerinin  mevcut  olduğu  gelişmiş  pazar 

ekonomisi,

c) Herkese  eşit  hakların  verilmesi  ve  bu  hakları  kullanma  imkânı 

veren güçlü bir sosyal devletin mevcudiyeti. 

Sovyetler Birliği dağılma sürecinde zengin kaynaklara rağmen ülke ekonomisi 

de iyi durumda değildi. Bunun sebebi merkezi bir yönetim mengenesi içinde ve aşırı 

bir silahlanma yükünün altında olmasından kaynaklanmaktaydı. Kökten değişiklikler 

gerekiyordu.  Ortak  bir  ideoloji  ve  ilkesel  birliğin  yokluğu  dağınıklığı  artırmış, 

demokratik  reformlara  gidilmekle  totaliter  sistem  tasfiye  edilmiş,  çok  çeşitli  bir 

ekonomiye adım atılmıştır. 

Soğuk  savaşın  bitmesiyle  silahlanma  yarışı  durduruldu.  Tüm  halklar 

geleceklerini  seçme  yolunda  gerçek  bir  hürriyete  kavuştu.  Sovyetler  Birliği’nin 

çöküşü  ile  Orta  Asya  ve  Kafkaslar’da  yeni  Türk  devletlerinin  ortaya  çıkışı 

Türkiye’nin dış politikasında köklü bir kaymaya neden olmuş ve bu ülkelere taktik 

olarak siyasal-ekonomik nüfuz etme yöntemleri arayışını harekete geçirmiştir.  

                                                                                                                                                                   



3.4.1.  SSCB’nin Kolonizasyon Politikası

Azerbaycan’da kolonizasyon  politikası 27 Nisan 1920’ de vuku bulan Sovyet 

istilası ile daha da hız kazanmıştır. XI. Kızıl Ordu’nun işgaline karşı hükûmet güçleri 

ile  halkın  silahlı  mukavemeti  henüz  devam  ettiği  ve  Azerbaycan’ın  bir  savaş 

meydanına dönüştüğü bir dönemde, Kür ile Aras ırmakları arasındaki verimli  Muğan 

ve  Mil  topraklarına  Rusya’dan  muhacirlerin  yerleştirilmesi  plânlanmıştır. 

Azerbaycan’a  yönelik  bu  kolonizasyon  politikasını  yürütmeğe  mükellef 

“Mugmilstroy”  (Muğan  ve  Mil  topraklarının  imar  kurumu)  oluşturulmuştur.  Bu 

kurumun  kararlarıyla  Azerbaycan’a  500.000  Rus  muhacir  getirilmiştir.613 Bu 

kolonizasyon,  XIX.  yüzyılın  ikinci  yarısından  itibaren  Çarlık  Rusya  tarafından 

başlatılmış ve Sovyet Rusya tarafından devam ettirilmiştir. Çarlık Rusya 1914 yılına 

kadar Azerbaycan’a yalnız 200.000 muhacir yerleştirmiş ve ihtilâl başladıktan sonra 

bu muhacirlerin Mugan’da ve Hazar Denizi çevresinde yerleşen kısmı, Azerbaycan 

istiklâline  karşı  Bolşeviklerle  işbirliği  yapmışlardır.  Bunlar,  yaptıkları  eylemlerle 

Azerbaycan  Hükûmeti’ni  epeyce  uğraştırmışlardır.  1919  yılı  Ağustos  ayına  kadar 

Mugan  ve  Lenkeran  bölgesindeki  kızıl  çeteler,  bu  mahalli  kolonistlerden 

oluşturulmuştur.  Kalonistler’den  Ukraynalı  olanlar,  Azerbaycan  Parlamentosu’nda 

mebus bulundurmak suretiyle Azerbaycan istiklâlini  tanımış oldukları  hâlde, Bakü 

petrol sanayide çalışan Rus işçiler muhalefete devam etmiş ve Bolşeviklerin tahriki 

ile  isyanlar  çıkarmışlardır.  Azerbaycan Hükûmeti  1919 Ağustosu’nda  Mugan’daki 

kızıl  çeteleri  temizlemek  için  bölgeye  askeri  birlikler  göndermiştir.  Mugan 

Kolonistleri  Hazar  Denizi’nden  Astarhan  aracılığıyla  Sovyet  Rusya’dan  yardım 

alarak bütün Kafkasya’yı buradan istilaya başlamak istemişlerdir.

Azerbaycan  Hükûmeti’nin  yoğun  çalışmaları  sonucunda  bu  kolonistlerin 

sayısı  azalmış,  bunların  da  mühim bir  kısmı  yerli  halka  karışmıştır.  Bakü  petrol 

ocaklarındaki  44.000  işçi  arasında  Rusların  miktarı  9.000’den  fazla  idi.  İşçilerin 

613 Ali ALİYEV, Kanlı Günlerimiz, Bakü, 1994, s. 14

                                                                                                                                                                   



çoğunluğunu Azeriler  oluşturmuştur.  Aynı  zamanda sanayide  Dağıstanlı  ve  İdil  – 

Ural Türkleri ve Ermeniler de çalışmışlardır.614

Sovyet  Sosyalist  rejimi,  proletarya  diktatörlüğünü  yaparken  halklara  kendi 

mukadderâtını  bizzat  kendilerinin  tayin  etme  haklarını  sözde  tanımıştır.  Birer 

müstakil devlet sayılan cumhuriyetlerin toprak bütünlüklerinin tanınması gerekirken, 

Moskova’nın,  Çarlığı  gölgede  bırakacak  bir  kolonizasyon  politikasına  girişmesi, 

büyük  itirazlara  sebep  olmuştur.  Azerbaycan  Komünist  Partisi’ndeki  yerli 

komünistler buna karşı çıkmıştır. Azerbaycan Komünistleri, bunu bir sayasi mesele 

olarak değerlendirmişlerdi. Böyle kitlece muhacerete ihtiyaç olmadığını ileri sürerek, 

“Çarlık  muhaceret  siyasetini  merkezdeki  vilayetlerin  nüfus  taşkınlığı  nedeniyle  

yapıldığını bildirmiştir. Halbuki Umumi Harp ve ihtilâl  yıllarında Rusya’nın merkez  

vilayetlerindeki  nüfus  azalmış  olduğundan  muhaceret  ve  iskân  siyaseti  her  hâlde  

bugün için bahis konusu olamaz.” 615 Azerbaycan Komünistlerinin bu tutumu merkez 

tarafından  unutulmamış  ve  ilk  fırsatta  1937  Baskısı  döneminde  Azerbaycan’da 

Sovyet  Sosyalist  Devletin  kurucuları  olan  Komünistlerin  tamamı  sürgüne 

gönderilmiştir. 

Azerbaycan’da  Sovyet  Kolonizasyon  siyasetinin  uygulamasına  başlandığı 

zaman, “Şarkın kapısında örnek Sovyet Cumhuriyeti” olarak adlandırılan Azerbaycan, 

hukuken ve resmen müstakil bir devlet statüsünde olmuştur. Sovyet Rusya’da Rus 

olmayan  milletlerin  merkezle  bağlantısını  “Halk  Komiserleri  Konseyi” 

sağlamaktaydı. Stalin’in kurmuş olduğu bu kurum kolonizasyon işlerini idare eden 

bir kurumdu. Kurumun yayın organı olan, “Jizn Natsionalnostey” (Milletlerin Hayatı) 

Dergisinde  A.  Skaçko  “Vilayetlerin  İskânı  Meselesi” başlıklı  makalesinde  şöyle 

yazmıştır:  “Sovyet  Hükûmeti’nin  kolonizasyon  meselesindeki  tutumu  Komünist  

ideolojisinin arazi üzerinde mülkiyet prensibinden istihraç edilmelidir. Bu prensibe  

göre muhtar vilayet veya federasyona dahil olan müstakil bir cumhuriyet öyle bir  

cumhuriyettir ki,  kendi ihtiyacına göre toprağa maliktir.  Bunun haricinde, muhtar  

614 Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s. 273
615  ADA, f, 970, s. 1, iş 233, v. 32

                                                                                                                                                                   



vilayet ve yahut müstakil cumhuriyetlerin arazi üzerinde başka hiçbir hak ve hukuku  

yoktur.” 616 

Azerbaycan’ın ve diğer milletlerin arazileri kendi mülkiyetlerinden alınarak 

Moskova’nın  himayesine  verilmiştir.  Azerbaycan Komünistleri’nin  ileri  sürdükleri 

bağımsızlık  hakkı  ve  toprak  bütünlüğü  davası  böylece  reddedilmiştir.  A.  Skaçko 

tarihi ve milli hakla ilgili olarak şöyle demiştir: “Sovyet idaresinde tarihi ve milli  

haklardan  bahsedilemez.  Böyle  bir  hak,  Sovyet  Devleti  terkibinde  katiyen  kabul  

olunamaz.” Yani, Azerbaycan ve Kafkasya’nın diğer milletleri, Türkistan, İdil-Ural, 

Ukrayna,  Beyaz  Rusya,  Baltık  boyu ve  Sovyetlere  eklenecek  diğer  milletler  tarih 

boyunca yaşadıkları ana toprakları üzerinde mülkiyet hakkından Sovyet Rusya lehine 

vazgeçmişlerdi.  Hiçbir  millet  kendi  vatanı  üzerinde  tarihi  ve  milli  hak  iddiasında 

bulunamazdı.  Sovyet  Hükûmeti,  Komünist  Parti’nin  arazi  üzerindeki  mülkiyet 

prensibinden hareket ederek, bu toprakları müsadere ve iskân etmek hakkına malik 

olduğu gibi,  bu milletleri istediği zaman istediği yere sevk edebilirdi. Kendi tarihi 

toprakları  üzerinde  yaşayan  milletler,  Moskova’nın  kolonizasyon  ve  yayılma 

siyasetine engel teşkil etmeğe başladıkları zaman Komünist Parti ilkeleri gereğince, 

yer değişimine maruz kalacaklardı.  Aksi  takdirde milletlerin tarihi  ve milli  toprak 

bütünlüğü  ve  bu  toprak  üzerindeki  mülkiyet  hakları  kabul  edilmiş  olacaktı.  Rus 

olmayan milletleri asimile etmek ve bu milletlerin tarihi ve milli yurtlarını Rusya’dan 

getirilecek muhacirlerle kaynaştırmakla bu halkların tarih mirası ve milli değerleri 

gasp edilmiş olacaktı.

Sovyetlerin Kolonizasyon politikası  milletler  üzerinde siyasi  ve iktisadi bir 

esaret  yaratmıştır.  1921’de Rusya  Komünist  Partisi’nin X.  Kurultayı’nda  Lenin’in 

teklifiyle  köylerde  “Yeni  İktisadi Siyaset”in  uygulanmasına  başlanmıştır.  Bu 

kurultayda Stalin’in raporu üzerine, Sovyet hâkimiyeti altındaki milletlerin siyasi ve 

iktisadi eşitliği ile ilgili kararlar da kabul edilmiştir. Stalin sunduğu raporda: “Rusya 

Devleti’nin komşu vilayetleri olan Kafkasya ve Türkistan’ın sanayi proletaryasının  

olmaması  nedeniyle  bu  milletler  için  sanayi  müesseseleri  kurmak  ve  sanayi  

616   A. SKAÇKO, “Pereseleniye Naselenii Regionov” (Vilayetlerin İskânı Meselesi), Jizn 
Natsionalnostey, (Milletlerin Hayatı) Dergisi, Moskova, 1923, No: 2, s.28

                                                                                                                                                                   



proletaryası oluşturulduktan sonra hâkimiyeti onlara vermek lazımdır. Bu Sovyetler  

Birliği için tehlike teşkil etmekte olan siyasi rakipleri de ortadan kaldıracak ve hakiki  

beraberlik kurulacaktır.”617 Sanayi proletaryası  mevcut olmayan bu memleketlerde 

hâkimiyetin  mülkiyetçi  köylüler  eline  geçmesini  önlemek  için  Moskova,  siyasi 

beraberlikten bahsetmek suretiyle hem yerli komünistleri hareketlendirmek ve hem de 

hâkimiyetin merkez sanayi işçilerinin elinde kalmasını sağlamak amacını taşımıştır. 

1919 yılında Rusya Komünist Parti’nin VII. Kurultayı’nda daha önce Lenin ve Stalin 

tarafından imzalanmış olan “Milletlerin İstiklâl Beyannamesi” prensiplerini ihlâl eden 

kararname kabul edilmiştir. Milletlerin istiklâl hakkını tefsir ve tevil etmek suretiyle 

milletlerin  kendi  mukadderâtını  bizzat  kendilerinin  tayin  etme  kararnamesinde 

gösteriliyor  ki:  “Bir  milletin  Sovyetler’den  ayrılıp  kendi  istiklâlini  ilân  etmesi  

durumunda  Komünist  Parti  Sovyet  Sosyalist  görüşünü  müdafaa  etmekte  devam 

edecektir.”618 1923’de yapılan XII. Kurultay’da Stalin bu meseleyi şöyle ifade ediyor. 

“Milletlerin kendi mukadderâtını kendilerinin tayin etme hakkı vardır. İşçi sınıfının  

hâkimiyet hakkına tâbi tutulması ise diğer bir meseledir. Eğer hâkimiyet işçi sınıfının  

yetkileriyle tezat hâline gelirse işçi sınıfının hakkı esas alınır.”619

Lenin “Milletlerin İstiklâl Beyannamesi”ni imzalarken, Komünist Parti içinde 

muhalefetle karşılanmıştır. Bu muhaliflere göre milletlere hürriyet ve istiklâl hakkı 

tanınması Rusya’nın etkisini azaltacaktı.  Lenin bu muhaliflere binaen milli  istiklâl 

hakkının tam bağımsızlıkla aynı şey olmadığını açıklamıştır. Yani, sanayi işçisine ve 

proletarya sınıfına malik olmayan Türkistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde proletarya 

diktatörlüğünün  aslında  Moskova’nın  hâkimiyeti  demek  olduğunu  göstermiştir. 

Bununla da  Milletlerin İstiklâl Beyannamesi ile vaad edilen istiklâliyet adı altında 

milletlerin  esareti  devam  etmiş  oluyordu.  Asıl  gayenin  büyük  bir  Rusya  devleti 

vücuda getirmek olduğunu saklamayan Lenin şöyle demiştir: “Biz mümkün olduğu 

kadar büyük bir devlet kurmak azmindeyiz. Rusya’ya komşu olan milletleri, sıkı bir  

617   Rusya Komünist Parti Kurultayları, Bakü, 1961, C II, s. 93
618   Ayna HACIYEVA, a.g.e, s. 103
619    Iosif STALIN, Marksizm i Natsionalnıy Vopros  (Marksizm ve Milli Sorunlar), Moskova, 1938, 

s. 126-127

                                                                                                                                                                   



ittifak yapmak suretiyle Rus milletinin etrafında birleştirip kaynaştırmak istiyoruz.”620 

Bu  kaynaştırmayı  gerçekleştirmek  için  Rus  milletine  mensup  komünistler  diğer 

milletlere  kendi  istiklâl  haklarını  kazanmalarına  yardım  edecek,  Rus  olmayan 

komünistler de kendi milletlerine, Ruslarla birleşip kaynaşmak gerektiğini telkinine 

çalışacaklardı. “Bütün milletleri tek bir millet hâlinde birleştirmek için komünizmden  

başka yol yoktur.”621 Mesele bu şekilde ortaya koyulduktan sonra Azerbaycan’daki 

proletarya diktatörlüğünün ne gibi yol tutacağı kendiliğinden anlaşılmış olur.   

1936’da kabul  edilen Sovyet  Anayasası’nda (madde 14)  “Sovyetler Birliği  

dahilindeki  Merkezi  Federal  Hükûmeti,  herhangi  bir  muhtar  veya  müstakil  bir  

cumhuriyete, istendiği zaman ve arzu edilen sayıda Rus muhaciri iskân etme hakkına  

sahiptir”622 şeklində ifadə etmiştir. Bunun neticesinde yapılan 1939 nüfus sayımına 

göre,  bütün Sovyetler  Birliği  nüfusu,  1926’ya nispetle,  yüzde 15.9 kadar bir  artış 

gösterdiği  hâlde  Rusya’nın  iç  vilayetlerinde  nüfus  %18  nisbetinde  azalmış, 

Azerbaycan  ile  Kazakistan’da  ise%38.7,  %  45.7  nisbetinde  artmıştır.  Bu  artış 

içerisinde  Rusya’dan  göçürülen  muhacirler  mühim  bir  yer  tutmuştur.  Bilhassa 

Bakü’de her zaman nüfusun çoğunluğunu teşkil eden Türkler, 1926’ya doğru hâkim 

durumlarını  kaybetmeye  başlamış  ve  buna  mukabil  olarak,  “Enternasyonal  

proletarya şehri”623 olarak adlandırılmıştır.

1921’de Azerbaycan Komünist  Parti  Başkatibi  S.M.Kirov,  Azerbaycan İşçi 

Sendikaları  Başkanı  L.  Mirzoyan  ve  Azerbaycan  Petrol  İşletmeciliği  Başkanı 

Serebrowski,  Bakü’nün  Türk  şehri  olmadığını  “Enternasyonal  proletarya  şehri” 

olduğunu belirtmiş ve Türklerin nüfusunun azaltılması gerektiğini açık bir  şekilde 

ifade etmiştir.624

Sovyet  kolonizasyon  siyasetinin  bu  uygulaması  yukarıda  A.  Skaçko 

tarafından  açıklanan  ilkeler  üzerinde  “proletarya  diktatörlüğü”  kurulması  gibi 

620    Vladimir Iliç LENIN, Mejdunarodnaya Politika Noveyşego Vremeni v Dogovarax i  
Deklaraçiyax (Günümüzdeki Antlaşmalar ve Bildirilerle Uluslararası Politika) Moskova, 1928, s. 
76 

621  Leninskiy Sbornik, (Lenin’in Gündeliği) C. XIX, Moskova, 1964, s. 261-262
622  Konstituçiya SSSR, (SSCB Anayasası), Moskova, 1936, s. 23
623  Leninskiy Sbornik... a.g.e, s.298
624  ASPİHDA, 1 – 328 – 7, v.4

                                                                                                                                                                   



algılanmalıdır. Bu politikanın sonucu olarak Bakü petrol üretiminin %50’sini, petrol 

ticaretinin ise %75’i Rus sermayedarlara ait olmuştur.

Müstemlekelerin  hammadde  deposu  hâlinde  muhafazası,  yerel  ekonominin 

inkişafına  izin  verilmemesi  ve  süngü  gücüyle  merkezle  iktisadi  bir  bağın  temini, 

Sovyetlerin ana siyasetini oluşturmuştur.  Sovyet istilası ile beraber başlayan siyasi, 

sosyal, iktisadi ve askeri Ruslaştırma siyaseti sonucunda Azerbaycan bir müstemleke 

hâline  getirilmiştir.  Milli  varlığı  korkunç  baskılara  maruz  kalan  Azerbaycan’da 

uygulanan  Sovyet  kolonizasyon  siyaseti  Moskova  ile  Bakü  arasındaki  “vahdetin” 

kızıl süngüye dayandığını açık bir şekilde ortaya koymuştur.

                                                                                                                                                                   



3.4.2. SSCB’nin Sosyal ve Kültürel Alandaki Etkileşimi

Ulusları yönetmekte Sovyetler Birliği’nin kullandığı en önemli araçlardan biri 

iktidar yapısı olmuştur. SSCB’de Hükûmet ne kadar belirgin bir güce sahip olmuşsa 

Komünist  Parti  de  bir  o  kadar  sosyal,  kültürel  ve  ekonomik alanda  kontrol  etme 

yetkisine  sahip  olmuştur.  Bu  kontrolde  kullanılan  yöntemler  aşağıdaki  şekilde 

gerçekleştirilmiştir. 

İlk olarak, halkın büyük bir kısmı Komünist Parti üyesi seçilmiştir. Sovyetler 

Birliği’nde her on yetişkinden biri veya  284 milyonluk nüfusun 1/15’i (% 6.8) parti 

üyesi idi. Bu 9.5 milyon insan demekti. Komünist parti üyeleri Sovyet nüfusunun üst 

düzey tabakasını  oluşturmaktaydılar.  Teoride üyelik  SSCB’nin tüm vatandaşlarına 

açık olmasına rağmen uygulamada birçok engeller vardı. Partiye üye olmak için en az 

beş yıl üyeliği olan üç kişi tarafından tavsiye edilmek gerekmekteydi. Daha sonra 

eğitim şartı öngörülmekteydi.625 Askerlik döneminde, partinin topluma yönelik mesajı 

“en  sadık,  en  yetenekli,  yetkilerine  göre  ülkeye  en  iyi  şekilde  hizmet  etmek” 

düşüncesi  aşılanmaktaydı.  Bu  ilke,  partinin  Sovyet  politik  baskınlığını 

yasallaştırmıştır.  Nüfusun  elit  tabakası  genellikle  parti  üyesi  olarak  seçilirdi. 

Komünist Parti üyelerinin eğitim düzeyi, ortalama vatandaşın eğitim düzeyinden çok 

daha yüksekti. Komünist Parti üyelerinin %78’i lisans eğitimi görmüş, %32’si  orta 

veya yüksekokul eğitimi almıştır. İşçi kesimin sadece %12.5’i parti üyesi olmuştur. 

Ayrıca önemli görevlere getirilen insanlar, özellikle ideoloji alanında ve askeriyede 

yerleştirilenler  sıkı  teftiş  kontrolünden  geçirilmiştir.  İdeoloji  propagandası 

yapılabilecek  yerlerde  parti  üyeliği  öncelikli  yer  tutmuştur.  Örneğin  her  dört 

gazeteciden üçü ve her on öğretmenden sekizi parti üyesi olmuştur.626

Komünist  Parti’nin  esas  üyeleri  daha  iyi  eğitim  almış  kentli  nüfustan 

oluşmaktaydı. Parti, ülkenin aydın kitlesini kendi içine alarak, varlığını ve komünist 

rejimi  yaygınlaştırmıştır.  Parti,  önceliklə  yetişkin  nüfusun %10’unu kabul  ederek, 

toplumun bu kesimini kendi kontrolü altında tutmuş, nüfusun geri kalanına üyeler 

625 Yaşar GÜRBÜZ, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, İstanbul, 1987, s. 175
626   İdris BAL, “Orta Asya’da Sovyet Kontrol Yöntemleri”, Avrasya Etüdleri, S. 2, 

Ankara, 1996, s. 98 

                                                                                                                                                                   



aracılığıyla ulaşmıştır.  İkinci olarak, üyelerin Sovyet nüfusunun elit tabakası olması 

nedeniyle, nüfusun çoğunluğu kontrol edilip etki altında tutulmuştur.

Parti  tüm  önemli  ünitelere,  sayıları  440.363’ü  aşan  temel  parti  örgütleri 

aracılığıyla bir sosyal ağ kurmayı başarmıştır. Bütün devlet daireleri, fabrikalar, ordu 

birlikleri, okullar ve kültürel kurumlar gibi önemli yerlere temsilciler gönderilmiştir. 

Parti liderleri temel parti örgütlerinin tüm etkinliklerini yönetmişlerdir. Parti liderleri, 

temel  parti  örgütünün üyelerini  toplamak,  eğitmek ve üyelere  görevlerini  bildirip, 

takip etmekle yükümlük tutulmuştır.627 

Komünist Partinin Ulusal Kompozisyonu, 1986

Tablo 14.

Uyruk Sayı Yüzde

Ruslar 11,241,958 59,1
Ukrayınlar 3,041,736 16
Beyaz Ruslar 726,108 3,8
Özbekler 465,443 2,4
Kazaklar 387,837 2
Azeriler 337,904 1,8
Gürcüler 321,922 1,7
Ermeniler 291,081 1,5
Litvanyalılar 147,068 0,8
Moldovanlar 100,715 0,6
Tacikler 87,759 0,5
Latviyalılar 78,193 0,4
Kırgizler 78,064 0,4
Türkmenler 76,786 0,4
Estonlar 61,277 0,3
Diğerleri 1,550,527 8,2
Toplam 19,004,378 100

Kaynak: Hosking GEOFFREY, A History of the Soviet Union 1917-1991, London, 1992, s, 

525;  BREMER,  Land  and  Taras,  New-York,  1986,  s.34;   Nations  and  Politiks  in  the 

SovietSuccessor States, Cambridge, 1993, ss, 550-560; Statistikal İndıcatiors Republics of the  

Former USSR, Ankara 1993, s 15         

627 A. Suat BİLGE, a.g.m, s. 80

                                                                                                                                                                   



Her  ne  kadar  tüm  ulusların  eşit  olduğu  söylenmişse  ve  Sovyet  ulusunun 

oluşturulması  istenmişse de,  gerçekte  Lenin’den sonra  gelen Sovyet  liderleri,  Rus 

olmayan ulusları potansiyel tehdit olarak görmüş ve devleti sadece Ruslar aracılığıyla 

yönetmişlerdir. Ruslar toplam Sovyet nüfusunun yarısını, 1986 yılında ise Sovyetler 

Birliği Komünist Parti üyelerinin %59.1’ni teşkil etmişlerdir. Bu oran 1980 öncesinde 

örneğin 1966’da %66’lık orana yükselmiştir.628 1986 yılının verilerine göre Komünist 

Parti üyeliğinin %79’nu Slavlar (Ruslar, Beyaz Ruslar, Ukraynalılar) sadece %5.7’lik 

kısmını ise Orta Asya Cumhuriyetleri temsil etmiştir .

Slavlar Türk Cumhuriyetleri’ni  Sovyetlerde güvenilmez cumhuriyetler olarak 

algıladıkları  gibi,  Komünist  Parti’de  fazla  temsil  edilmelerine  de  olumlu 

bakmamışlardır.  Sovyet  yönetiminin  esası  Rus  kültürü,  Rus  dili  ve  Rus  ulusuna 

dayandırılmıştır. Stalin’in ölümünden sonra Komünist Parti yönetimine Rus olmayan 

kişilerin kesinlikle getirilmemesi kararlaştırılmıştır. 

Eski SSCB’de iktidar yetkilerinin sınırlandırılması söz konusu olmamıştır. Bu 

yöndeki eksiklik anayasa ve hukuk çerçevesinde tamamlanarak Komünist Parti’nin 

diktatörlüğüne olanak tanınmıştır.  Gerçek bir Federasyonda bulunması gereken bir 

anayasa  mahkemesi  mevcut  olmamıştır.  1989’da  oluşturulan  Anayasa  Teftiş 

Komitesi’ne  kadar  yasal  hakların  ihlaline  karşı  temyiz  mahkemesi  bulunmuştur. 

Örneğin 1977 Anayasası Sovyet vatandaşlarına ve Sovyet Cumhuriyetleri’ne hak ve 

özgürlükler tanımışsa da, hak talep etme yolları açıklanmamış ve yargı bağımsızlığı 

sadece  tek  bir  satırda  “yargıçlar  bağımsızdır,  ancak  yasaya  karşı  sorumludurlar” 

(madde 5) şeklinde belirtilmiştir.629 Fakat uygulamada ise Komünist Parti adli ve idari 

mahkemelerin  atamalarını  tanzim ederek mahkemelerde ise  önemli  bir  etki  sahibi 

olmuştur. 

Sovyet  Devleti’nde  Bakanlıklar  ve  İdari  Komiteler  arasındaki  ilişkinin 

karmaşıklığı Batı’lı ve Sovyet yazarları tarafından da belirtilmiştir. Sovyet Anayasası 

devlet yetkililerine bir sınırlama getirmemiştir. Bununla birlikte Komünist Parti’nin 

628 İdris BAL, a.g.m, s.100
629  Konstituçiya SSSR, (SSCB Anayasası) Moskova 1977,  s. 26 

                                                                                                                                                                   



yetki sınırları gereğinden fazla abartılmıştır. Devlete karşı bireysel hakları savunacak 

bir çatı mevcut olmamıştır.630

SSCB’de yapılan seçimler hiçbir şekilde demokratik olmamıştır. Komünist 

Parti  tarafından hazırlanan aday listesi  Parlamentoya olduğu gibi  kabul  edilmiştir. 

Halka tanınan seçim hakkı sadece adayların isimlerini onaylamaktan ibaret olmuştur. 

Seçimlerin  ardından  genellikle  seçmenlerin  %99’unun  olumlu  oy  verdiği 

açıklanmıştır. Oysa gerçekte yer değişme (göç), hatalı oy kullanma ve benzerlerinden 

kaynaklanan  hatalar  nedeniyle  geçerli  oyların  %95’ten  fazlasına  ulaşmak  diğer 

ülkelerde nadiren görülmüştür.

Eğer seçmenlerin %99’unun olumlu oy verdiği ifade ediliyorsa, bu oyların 

sayılmadığının ve basit bir şekilde sonucun belirtildiğinin  göstergesidir. L. Schaprio 

da eski SSCB’deki seçimlerin başlıca üç amacı olduğunu belirtmiştir.  İlki  yasallığın 

halk  tarafından  onaylanması,  ikincisi Sovyet  koşullarındaki  bir  seçimin  bir 

propaganda  faaliyeti  olduğu,  üçüncüsü ise,  kontrol  sisteminin  örselenmediği 

kanıtlanmaktaydı.631

Sosyal  ve  siyasi  örgütlenmenin  “demokratik  merkezcilik”  ilkesi 

doğrultusunda  gerçekleştirilmesi  Lenin  tarafından  biçimlendirilmiş  ve  etkin  bir 

merkezi  kontrolün  sağlanması  öngörülmüştür.  Komünist  Parti  kararları  hiçbir 

muhalefet olmadan parti üyelerince kabul edilip uygulamaya konulmuştur.

“Demokratik  merkezcilik”  ilkesi  Komünist  Parti’nin  kendi  terkibini 

fraksiyonlardan,  muhalefetten  uzak  tutmuş,  Yüksek  Sovyet  Kurumu,  Bakanlar 

Kurulu ve Komünist Parti Merkezi Komitesi her zaman iktidarı paylaşmışlardır. 

SSCB’de demokratik merkeziyetçilik prensibi, önce Lenin, ardından Stalin, 

daha sonra Khrushchev, Brejnev,  Andropov, Çhernenko ve son olarak Gorbachov 

döneminde antidemokratik şekilde uygulanmıştır. Bu Sovyet toplumunun geriliğinin 

kaynağı ve SSCB’nin dağılma nedenlerinin temel faktörlerden birini teşkil etmiştir. 

Merkezi atama sisteminin mevcutluğu, Sovyetlerin tüm ulusları  kolay bir 

şekilde yönetmelerine imkân vermiştir. Önemli makamların neredeyse tamamı, yerel 

630  İdris BAL, a.g.m, s. 101
631   İdris BAL, a.g.m, s. 102’den naklen; Leonardo SCHAPRİO, The Government And Politics Of 

The Soviet Union, London, 1975, s.108

                                                                                                                                                                   



parti  üyeleri  tarafından  doldurulmuştur.  Partide  veya  devlet  makamında  önemli 

görevlere komünistler yerleştirilmiş ve Sovyet Cumhuriyetleri’nde Komünist koloni 

sistemi kurulmuştur. 

Komünist propaganda faaliyetlerinde eğitim önemli bir alan teşkil etmiştir. 

Düz  okul  ve  yüksek  okullarda  öğrencilere  Komünist  ideolojisi  aşılanmıştır.  Her 

fırsatta  SSCB terkibindeki  ulusların  kardeşliği  ve  işbirliği  vurgulanmış,  fakat  işin 

perde arkasında Rus asimilasyonu yapılmıştır.632

Nitekim Orta Asya Cumhuriyetleri Türk asıllı olmasına bakmayarak kendi 

aralarında Rusça anlaşmış, hatta bu ülkelerdeki halkların bir kısmı kendi anadilini 

unutma durumuna getirilmiştir. Bugün bile Kırgızistan’ın devlet dili Rusça’dır. 

Alfabeler üzerindeki Sovyet etkisi, bir başka önemli politika olmuştur. Türk 

halkı Arap alfabesini yüzyıllarca kullanmıştır. Ekim İhtilâli’nden sonra 10 yıl içinde 

Azerbaycan’da alfabenin iki defa değiştirilmesi Azerbaycan tarihine, diline, kültürüne 

büyük darbe indirmiştir. Azeriler asırlardan beri Arap harfleri ile yazıp okumuşlardır. 

Ancak 30 Aralık 1921 tarihinde Azerbaycan Halk Komiserleri Soveti’nin kararı ile 

“Yeni  Alfabe Komitesi”  kurulmuş ve  bu komiteden Latin  harfleri  ile  yeni  alfabe 

hazırlanması istenmiştir. 

1926 yılında  Bakü’de  I.  Türkoloji  Kurultayı  toplanmış  ve  bu kurultayda 

Latin harflerine geçilmesine dair  karar  alınmış ve Latin  harfleri  ile  alfabenin tam 

olarak tatbiki konusunda karar 2 Temmuz 1928 tarihinde kabul edilmiştir. Bu karara 

göre, 1 Ocak 1929 tarihinden Azerbaycan’daki bütün daire,  basın-yayın organları, 

okullar ve diğer eğitim alanlarında yeni alfabenin kullanımı istenmiştir .633 

Ruslar,  Arap  alfabesini  Latin  alfabesi  ile  değiştirerek,  SSCB’de  yaşayan 

Türklerle Türkiye halkının kültürel köklerini ve bağlantılarını kesmeye çalışmış, fakat 

Türkiye  Cumhuriyeti’nin  de  1929’da  Latin  alfabesine  geçmesiyle  Ruslar  bu 

amaçlarına  ulaşamamışlardır.  Sovyet  Rusya  bundan  rahatsızlık  duyarak, 

Azerbaycan’da Rus alfabesine daha yakın olan yeni  Kiril alfabesinin hazırlanmasına 

karar vermiştir.634

632  Mehmet SARAY, Azerbaycan Türkleri Tarihi, İstanbul, 1972, s. 63-65
633 Fikret TÜRKMEN, Türk Ortak Yazı Dili... a.g.m, s. 83
634 Tevfik MUSTAFAZADE, a.g.e, s. 72

                                                                                                                                                                   



Latin alfabesinde Azerbaycan edebi dilinin bütün özelliklerini aksettiren 32 

harf bulunmuştur. Ancak, Sovyet Bilimler Akademisi’nin baskısı sonucu Azerbaycan 

Bilimler Akademisi ve Azerbaycan Sovyet Yazarları Birliği 8 Mayıs 1939 tarihinde 

Kiril harfleri ile yeni  alfabeye geçmek müzakere edilmiş ve 11 Temmuz 1939’de 

Azerbaycan SSC Yüksek Sovyeti  (Âli  Meclis)  Latin  alfabesinden Kiril  alfabesine 

geçilmesi ile ilgili karar kabul etmiştir.  

1  Ocak  1940  tarihinden  Azerbaycan’da  Kiril  alfabesi  uygulanmış,  Kiril 

harflerine geçmek meselesi yeterince müzakere edilmemiş veya başka bir ifadeyle 

merkezin  isteği  doğrultusunda  değiştirilmiştir.  Bu  sebepten  Azerbaycan’da  Kiril 

harfleri  esasında  hazırlanmış  yeni  alfabede  bulunan  çok  sayıda  hatalar  gereği 

defalarca düzeltmeler yapılmıştır. Çünkü bu yeni alfabede Azerbaycan edebi dilinin 

özelliklerini aksettiren sesler olmamıştır. Kiril alfabesi daha sonra ıslah edilmiş, Latin 

harfleri ile yazılan eserlerin büyük bir kısmı Kiril harfleri ile yeniden yayınlanmıştır. 

Arap harflerinden Latin, ondan sonra da Kiril harflerine geçilmesi yeni nesil ile milli 

tarih  ve  dil  arasındaki  kültürel  bağları  oldukça  yıpratmıştır.  Bu durum,  Sovyetler 

Birliği’nin  diğer  bölgelerinde  olduğu  gibi  Azerbaycan’da  da  aydınların  ve 

vatandaşların  itirazına  neden  olmuştur.  Ama  onlar  bu  konuda  düşündüklerini 

söyleyememişlerdir.  Bunun  nedeni  1937  baskı  döneminde  on  binlerce  Azeri 

aydınının  milliyetçilik  suçundan  yargılanıp  ölümle  cezalandırıldığı  veya  ülkeden 

sürgün edildiği görülmüştür.    

Sovyet döneminde Azerbaycan’da halka Türk olduğunu unutturmak için bu 

zamana kadar “Türk” diye hitap edilen kavram resmi evrâkta “Azerbaycanlı” olarak 

değiştirilmiştir.  Böylece  Azerbaycan  milli  kültüründen  koparılmaya  çalışılmıştır. 

Sovyetler  Birliği  döneminde  milli  kültürün  değiştirilmesi  ve  önceki  nesiller 

arasındaki  bağı  koparabilmek  için  ortak  kültür  unsurlarının  temelini  tahrip  etme 

yönünde birçok çalışma yapılmıştır.    

Profesör Ziya Bünyadov, Bakü’de yayınlanan “Bilim ve Hayat” Dergisi’nin 

1988 Ekim sayısında “İki Asrın Hududunda Azerbaycan’da Tarih İliminin Vaziyeti 

ve  Perspektifleri”  makalesinde  gösteriyor  ki;  “Azerbaycan’da  Mir  Cefer  Bağırov 

idaresinin  ilk  günlerinde  tarihi  ve  sosyal  meselelerin  tetkiki  ile  uğraşan insanlar  

                                                                                                                                                                   



takip edilmeğe ve tutuklanmağa başlandı. Azerbaycan ilminin Ahundov, Çobanzade,  

Gubaydullin,  Mumtaz  ve  yüzlerce  temsilcileri  “halk  düşmanı”  ilân  edilerek  

katledildi.  Azerbaycan  Cumhuriyeti’nde  ilim  başsız  kaldı.  Milli  tarih  ve  bilimde  

nesillerin vârislik ilişkisi bozuldu. Bunun etkisini her zaman hissettik ve bugün dahi  

çekmekteyiz.”635   

Yazar   daha  sonra  alfabenin  değiştirilmesi  sonucunda  Azerbaycan, 

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurdistan Türkleri 

ve diğerlerinin kendi tarihini, kültürünü ve edebiyatını okuyabilmek ve öğrenebilmek 

imkânından mahrum bırakıldıklarını kaydetmiş ve Azerilere bu gerçeğin çok pahalıya 

mal olduğunu bildirmiştir. 

Alfabe değişimine dair bir başka tepki, Azerbaycan Bilimler Akademisi’nin 

üyesi Aziz Mirahmedov’dan gelmiştir. Mirahmedov’un bu konu ile ilgili Komünist 

gazetesinin 25 Haziran 1988 tarihli sayısındakı “Yazımız: Dün ve Bugün” başlıklı 

makalesinde  şöyle  demiştir;  “Mücadeleler  ve  zorluklar  sonucunda  elde  edilen  ve  

dilimizin  bütün  taleplerine  uyan  Latin  alfabesi  1939  yılında,  “şahsiyete  prestij”  

devrinde alelacele değiştirildi.  Yeni alfabenin Kiril harfleri  esasında hazırlanması  

kararlaştırıldı ki, bu da kullanımda birçok zorluklar çıkardı.”636

A. Mirahmedov, daha sonra bu alfabe farklılığının Azerbaycan Türkleri’nin 

Aras nehrinin diğer sahilinde yaşayan kardeş ve akrabası ile ilişkilerinde de büyük 

zorluklar yaşandığını belirtmiştir.

Filoloji  Doktoru İslam Ağayev ise,  Edebiyat  ve İncesenet  gazetesinin 16 

Eylül  1988 tarihli  sayısındakı  “Yenidenkurma ve  Tarih”  başlıklı  yazısında  “1929 

yılına  kadar  Azerbaycan’da  kullanılan Arap  alfabesinin  bilinmemesi  nedeniyle  

(sayıları oldukça az olan uzmanlar hariç) 1875-1928 yılları  arasında yayınlanmış  

150 çeşitten fazla gazete  ve dergi  okuyucusuz kalmıştır.  Bu,  Azerbaycan Bilimler  

Akademisi’nin  Elyazmaları  Enstitüsü’nde  ve  ülkenin  diğer  kütüphanelerinde  on 

binlerce kitap ve el yazımı eserin okunmaması anlamına gelmektedir.”637   

635    Ziya BÜNYADOV, “İki Asrın Hududunda Azerbaycan’da Tarih İlimi: Vaziyet ve 

Perspektifler”, İlim ve Hayat Dergisi, Bakü Ekim, 1988 
636 Aziz MİRAHMETOV, “Yazımız: Dün ve Bugün”, Komünist gazetesi, Bakü, 25 Haziran 1988 
637 İslam AĞAYEV, “Yenidenkurma ve Tarih”, Edebiyat ve İncesenet Gazetesi, 

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan’ın  tanınmış  edebiyat  âlimlerinden  Aydın  Memmedov 

Azerbaycan Gençleri gazetesinin 18 Ekim 1988 tarihli sayısında yayınladığı “Dilimiz 

Eşsiz  Servetimizdir”  makalesinde  Stalin’in  Azerbaycan  tarihine,  kültürüne  ve 

özellikle de diline vurduğu darbe konusunda oldukça geniş bilgi vermiştir.  “Bizim 

hakiki  tarihimize  diktatör  Stalin  tarafından  darbe  vurulmuş,  alfabemiz  iki  defa  

değiştirilerek, geçmiş ile bağlarımız kesilmiştir. Bakın, dilcilik fikirlerimiz ne kadar 

iptidaidir  ki,  Azerbaycan  dilinin  kaynağı  şimdiye  kadar  öğrenilmemiştir.  Bu  ne  

demek oluyor ? Meğer Türk dillerinden biri olan Azerbaycan dilinin kaynağı herkese  

ve bütün dünyaya belli  değil  midir? Azerbaycan dilinin kaynağını  aramak,  anne-  

babası gözlerinin önünde olan bir çocuğun annem-babam kimdir diye kafa yorması  

değil  mi?  Rusça  Slav  dil  grubuna,  Talış  İran  dil  grubuna  mensup  olduğu  gibi,  

Azerbaycan dili de Türk dillerinin Oğuz dil grubuna aittir. O, bütün ihtişamı ile Türk  

dilidir ve bunun kaynağı hakkında uzun uzun düşünmeğe gerek de yoktur.”638   

Azerbaycan’ın ünlü yazarlarından Sabir Rüstemhanlı, Komünist gazetesinin 

7 Kasım 1988 tarihli sayısında “Dirilen Yaddaşımız” başlıklı yazısında “Milli tarih,  

milli  âdet ve an’ane, milli  servetler ve milli dilin bir milleti meydana getiren asıl  

unsurlar olduğu konusunda açık ve cesaretle konuşmak Sovyet aydınları için bir arzu 

olarak kalıyordu. İnsanlar  yıllardan beri  en basit  hakikâtleri  söylemek arzusu ile  

yanıp tutuşmuşlardır. Onlar bu küçük hakikâtleri kahve ve pazarlarda yavaşçadan ve  

fısıldayarak  konuşuyorlardı.  Ancak  şimdi  Azerbaycan’ın  geçmişi,  Azerbaycan 

Türkleri  için  1920’li  yıllarda  millet  sevgisi  nedeniyle  kâh  “Milliyetçi”,  kâh  

“Pantürkist”  ve  kâh  “Panislamist”  adı  ile  suçlanan  büyük  şahsiyetler  1930’lu  

yıllarda gerçeği söyledikleri için ülkeden sürülmüşlerdir. ” 639  

Sovyetler  Birliği  döneminde Türk halkları  milli  mensubiyet,  din ve milli 

kültür  farklılıkları  nedeniyle  çeşitli  baskılara  maruz  kalmışlardır.  Onlara  karşı 

defalarca baskı  ve sürgünler gerçekleştirilmiştir.  Şubat  1918’de Taşken’te Kokand 

Türk  nüfusunun  katledilmesi,  1930’larda  bir  milyondan  fazla  Kazak’ın  katliâma 

Bakü, 16 Eylül 1988 
638  Aydın MEMMEDOV, “Dilimiz Eşsiz Servetimizdir”, Azerbaycan Gençleri Gazetesi, 

Bakü, 18 Ekim 1988 
639  Sabir RÜSTEMHANLI, “Dirilen Yaddaşımız”, Komünist Gazetesi, Bakü, 7 Kasım 1988 

                                                                                                                                                                   



uğraması, 1937’de Azerbaycan’da binlerce insanın ülkeden sürgün edilmesi ve bir o 

kadarının  da  ölüm  hükmüyle  yargılanması,  bir  milyondan  fazla  Çeçen,  İnguş, 

Karaçaylı, Balkır ve Kırım Tatarı’nın 1943’te sürgün edilmeleri,  iki milyon Kırım 

Tatarı’nın,  Kuzey  Kafkas  ve  Ahıska  (Mesheti)  Türklerinin,  Kalmukların  sürgün 

edilmeleri,  1948  -  1953’de  Ermenistan’dan  150.000’den  fazla  Azerinin  göçe 

zorlanması  Sovyet Devleti’nin  anti -Türk siyasetinin örnekleridir.

Sovyet  yöneticilerin  gözünde  Marksizm-Leninizm  ve  dini  ideolojiler 

uzlaşmaz nitelikteydi. Bu nedenle tüm dinler; Hıristiyanlık, Yahudilik, İslâm vb, katı 

bir biçimde baskı altında tutulmuştur. Sovyet yöneticilerinin, İslâm’a karşı yaptıkları 

baskı  tüm  dinler  için  geçerli  olmamıştır.  Halbuki  Marksism’de  “Din  halkların 

afyonudur, bir tepki ve bilimsel olmayan ideolojidir.”640 

SSCB döneminde İslâm, Sovyet yetkililerinin asıl eleştiri hedefi olmuştur. 

Komünist  yetkililer,  İslâm’ın  etkilerini  ortadan kaldırmak amacıyla  İslâm’a karşı 

çeşitli  suçlamalarda  bulunmuşlardır.  Müslüman  halklar,  özgürlüklerin  olmaması 

nedeniyle Komünist yönetimi altında bu suçlamalara karşı koyamamışlardır.641 

Sovyetler Birliği sayısız ulusu yöneten devlet olmakla bu ulusları kontrol 

etmekte çeşitli  araçlar kullanmıştır.  Yukarıda gösterdiğimiz faktörleri  kısaca şöyle 

özetleyebiliriz:   

İlk olarak, Sovyetlerin iktidar yapısı, özellikle Komünist Parti önemli bir 

kontrol  aracı  olmuştur.  Parti  üyelerinin  eğitim  düzeyi  diğer  insanların  eğitim 

seviyesinden daha yüksekti. Komünist Partisi, temel parti örgütleri aracılığıyla önemli 

birimlere sızmış ve tüm alanları kontrol etmiştir. Ruslar her zaman SSCB politikasını 

yönlendirmiştir. “Demokratik merkeziyetçilik” ilkesi aracılığıyla parti kontrol altında 

tutulmuştur.

İkinci olarak, eğitim, medya ve diğer toplumsal değerler ve olaylar (örneğin 

sportif olaylar) Komünizm propagandası olarak kullanılmıştır. Sovyet halkı yaratmak 

için büyük çaba gösterilmiştir.

640 Karl MARKS, Kapital, Bakü 1956, C.III, s. 167
641 İdris BAL, a.g.m, s 110

                                                                                                                                                                   



Üçüncü olarak, güç kullanımı Sovyetlerin ulusları yönetmesinde alınmış ve 

bu  sürgünler, göçe zorlamalar şekilde uygulanmıştır. 

Dördüncü  olarak, milli  ve  dini  değerlere  saldırılarak,  bu  değerler 

çökertilmeye  çalışılmış  ve  Sovyetlere  karşı  büyük  tehlike  olarak  görünen  Türk 

gücünün zayıflatılması  için,  Türk halkları  parçalanmış küçük birimlere ayrılmıştır. 

Türk kelimesi mümkün olduğu kadar literatürden uzak tutulmuştur. Son olarak her bir 

Cumhuriyet ekonomik yönden merkez tarafından katı bir kontrole tâbi tutulmuştur. 

Orta Asya ve Kafkasya bölgesi hammadde kaynağı olarak kullanılmış ve bu bölgede 

yabancı  yatırımına  izin  verilmemiştir.  Tüm  araçların  devlet  tekelinde  olması  ve 

ekonomideki  katı  devlet  kontrolünün  olması  nedeniyle,  uluslar  Sovyetlere  karşı 

gelememişlerdir. Sayısız ulusu bir arada tutan ana faktör “güç ve baskı” olmuştur. 

SSCB’nin  son  dönemlerinde  uluslara  özgürlükler  tanındığında,  tüm uluslar  kendi 

milli kimliklerini aramış ve hemen ardından bağımsızlıklarını ilân etmişlerdir.

Dolayısıyla  Orta  Asya  ve  Kafkasya’da  bugünkü  bazı  problemlerin 

kökeninde  son  iki  yüz  yıllık  Rus  emperyalizmi  yatmaktadır.  Genel  olarak  çeşitli 

bölgelerde kozmopolit  nüfus yapısı  oluşturmak, bunların arasında ihtilaflar çıkarıp 

sonra  da  hakemlik  rolünü  üstlenmek  ve  Moskova’nın  siyasi,  askeri  ve  ekonomik 

baskısını  tesis  etmek,  geleneksel  Rus  politikasının  bir  parçası  olmuştur.  Böyle 

ihtilaflar  ortaya  çıktığı  takdirde,  tarafların  Moskova’ya  başvurarak  “biz  kendi  

aramızda  halledemiyoruz,  lütfen  siz  hakemlik  yapın” demelerini  kendileri 

istemişlerdir.  Bunun  en  belirgin  örneği  hâlen  Azerbaycan’da  devam eden  Dağlık 

Karabağ sorunudur.   

                                                                                                                                                                   



3.4.3.  Sovyet Döneminde Azerbaycan ve Ermenistan’ın Sosyal ve 

Kültürel İlişkileri

Azerbaycan-Ermenistan  ilişkilerinin  sosyal  ve  kültürel  boyutu  her  iki  halk 

arasında  yüz  yıllardır  devam eden  komşuluk  bağları  çerçevesinde  gelişmiştir.  Bu 

süreç içerisinde birbiri ile çeşitli siyasi ilişkiler içerisinde komşu olmuş, aynı devlette 

yaşamış,  zaman  zaman  idari  kademelerde,  sarayda,  toplum  hayatında  çeşitli 

görevlerde bulunmuşlardır.642

Coğrafi  sahanın  sınır  teşkil  etmesi,  münasebetlerin  gelişmesine  zemin 

hazırlayan  ilk  âmil  olmuştur.  XI.  yüzyılın  sonlarında  Ermenilerin  kullandığı 

Grabarcanın yerini halk dili olan “Aşharabarca” almış, bu dil başta cümle kuruluşu 

olmak üzere, birçok yönleriyle Türkçe’ye yakın olmuştur. Aşharabarca’nın kabulüyle 

birlikte Azeri-Ermeni  münasebetleri  apayrı  bir  boyut  kazanmıştır.  Ermeniler,  önce 

köklü  ve  çok  zengin  sözlü  olan  Azerbaycan  Türk  kültüründen  istifade  etmeğe 

başlamış, Azeri  Türkçesi ve Türk kültürü, Ermeni dil  ve kültürüne nüfûz etmiştir. 

Gandzaketsi  bunu  şöyle  dile  getirmiştir.  “…Muasır  Ermeni  sadece  bol  miktarda 

Türkçe kelimeler kullanmakla kalmıyor. Fikrini Türk gramer şekilleriyle ifade ediyor, 

hattâ Türkçe düşünüyor.” İki millet arasındaki düşünce farklılığının ortadan kalkması 

oldukça önemli bir hadisedir.643 Dört yüz kadar Ermeni ozanının Türkçe şiirler yazıp, 

meclislerde Türk usulü okumaları elbette tesâdüfi değildir. Miran ve Sayat Nova bu 

ozanların  en  meşhurlarındandır.  Bu  asırların  birikimi  olan  edebi  münasebetlerin 

doğurduğu sonuçlardan yalnızca biridir. 

Türk Tarihçisi  Sadi  Koçaş’a  göre “Ermenilerle  ilgili  etnik  ve  antropolojik  

bakımdan tam ve  güvenilir  ilmi  bir  etüd  yapılmamıştır.  Bu  konuda  bazı  yabancı  

kaynaklarda yer alan bilgiler, etüdü yapanların şahsi gözlemlerine ve kendilerinden  

evvel yazılmış eserlerden alınan bilgilerle sınırlıdır. Etüdlerde yer alan bu bilgiler  

ilmi olmaktan çok daha uzaktır. Ancak aralarında bir benzerlik ve beraberlik olduğu  

dikkat çeker.” 644 

642  Nejat GÖYÜNÇ, a.g.e, s. 69
643  Kirakos GANDZAKETSİ, İstoriya Armenii,(Ermenistan Tarihi), Moskova 1976, s. 47
644  Sadi KOÇAŞ, a.g.e, s. 41

                                                                                                                                                                   



Ermenice  Hint-Avrupa  dil  ailesi  içinde,  bu  ailenin  diğer  dilleri  ile  hiçbir 

münasebeti  olmayan  bir  dil  olarak  gösterilir.  Ermenice’nin  yazı  ve  edebiyat  dili 

olması  ancak  İncil’in  Ermenice’ye  tercümesinden sonra  ortaya  çıkmıştır.   Ermeni 

alfabesi  38  harften  oluşmuş,  kullanılan  alfabeye  Mesrop  veya  Donyelli  alfabesi 

denilmiştir. 645  

Ermeniler  Hıristiyanlıktan  önce  İranlılar  gibi  güneşe,  aya,  ateşe,  toprağa, 

rüzgara, karlı Ağrı Dağı’na, yıldızlara, hayvanlara (köpek, güvercin, kartal) kısaca 

tabiata  taparlardı.646 Ermenilerin  Hıristiyanlığı  kabulünden  sonra  Ermeni  Kilisesi 

Kapadokya’daki Kayseri Başpiskoposluğu’ndan bağımsız bir yol izlemeye başlamış, 

kutsal  yazıların  ayin  kitaplarını  ve  temel  kurumsal  kavramların  çoğunu  alan 

Süryanilerle ilişkiler içine girmişlerdi. Fakat V.yüzyıl başlarında Mesrop Maştotz’un 

Ermeni  alfabesini  bulması,  Süryanice  ve  Yunanca  yazılmış  birçok  dini  yapıtın 

çevirisini gerçekleştirdikten sonra bu bağları koparmıştır.647

Ermeniler  kendi  dini  mezheplerini  korumak için  asırlarca  Bizans  ve  Latin 

Kilisesi ile uğraşmışlardır. Bu kiliselerin yoğun baskısına rağmen birleşmemekte ısrar 

etmişlerdir.  Bu mücadele  daha  sonra  Osmanlı  Devleti’nin  verdiği  din  ve  mezhep 

hürriyetinden  faydalanarak,  bir  kısım  Protestan  misyonerle,  Katolik  militaristler, 

zaman  zaman  Türkiye  Ermenilerini  kendi  mezheplerine  çevirmeye  çalışmışlardır. 

Gregoryan Ermenilerin bir kısmı daha önce olduğu gibi mezheplerini değiştirmemiş, 

bu  mücadele  1641’de  Patrikhane’nin  Samatya’dan  Kumkapı’ya  naklinde  de 

gerçekleşmeyince,  Katolik  papazlar  Doğu  vilayetlerindeki  Ermeniler  arasında 

propaganda yapmaya başlamışlardır.648

Türk-Ermeni  kültür  ilişkilerini  halk  edebiyatı,  musiki,  mimarlık  ve  sahne 

sanatları alanlarında kısaca gözden geçirmek bunların ne derecede köklü olduğunu 

göstermektedir. Bu derin bağlardan dolayı, bir kısım yabancı gözlemciler Ermenileri, 

645   F. Şule AYVALIOĞLU, Ermenilerin ve Türklerin Kendilerini ve Birbirlerini Nasıl Algıladıkları  
İle İlgili Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 1992, s. 17

646  Esat URAS, a.g.e, s. 115
647  Sadi KOÇAŞ, a.g.e, s. 47
648  F. Şule AYVALIOĞLU, a.g.e, s. 18

                                                                                                                                                                   



Türklerden  ayırd edemez olmuşlar,  “dinleri  hariç,  dilleri,  âdetleri  aynı”  demekten 

kendilerini alamamışlardır.

Anadolu’da  Türklerin  çoğunlukta  olduğu  bölgelerde  yaşayan  Ermenilerin, 

kendi  milli  dillerini  unuttukları,  hâkim  topluluk  dili  olan  Türkçeyi  öğrendikleri 

Ermeni  araştırmacılar  tarafından da kabul  edilmiş,  bunlara  Türkofon,  yani  kısmen 

Türkleşmiş  Ermeni  denilmiştir.  Ermeniler,  yoğun  bir  şekilde  Türk  kültürünün  ve 

dilinin tesirinde kaldıklarından Ermeni Türk edebiyatı adı verilen Ermeni harfleri ile 

yazılmış  eserler  Krealitz-Greifenhorst,649 Enno  Littman,650 Otto  Spies651 gibi 

Doğubilimcilerin, Fuad Köprülü, Ahmed Rasim gibi Türk bilim adamı ve yazarların 

dikkatini çekmiştir.652

Ermenilerin  Türk  musikisinde  de  hizmetleri  olmuştur.  Hamparsum 

Limoncuyan  (1768-1839)  kendi  icadı  olan  notalarla  birçok  Türk  bestakârının 

eserlerini yazmış, bunların kaybolmasını önlemiştir. Hamparsum notaları ile yazılmış 

altı  şarkı defterinden yalnız ikisi elde bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminde Türk 

musiki  hayatına  besteleri,  şarkıları  ile  renk  katan  Levon  Hancıyan  (1857-1947), 

Artaki  Candan  (1885-1948)  ve  Udi  Hrant  Emre  (1901-1960)  gibi  ünlü  Ermeni 

bestekârları, eserleri ile Türk musikisine önemli katkıda bulunmuşlardır.653

Fikret Türkmen de kültürel araştırmalarında Azerbaycan’da bu alanda yapılan 

çalışmalardan  bahs  etmiş,  Ermeniler  arasında  yayılan  Türk  halk  hikâyeleri,  Türk- 

Ermeni Aşık edebiyatı ilişkileri hakkında bilgi vermiştir.654      

649   Friedrich KREALITZ-GREIFENHORST, “Studien zum Armenisch-Türkischen” , 
Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, phil-hist. Klasse, C. 168, 
Wien 1912  

650   Enno LİTTMAN, Das Malerspiel. Ein Schattenspiel aus Aleppo nach einer armenisch-
türkischen, Handscrift, Sitzungsberichte der Heidelberger 1918; aynı yazar, “Ein türkisches  
Streitgedicht über die Ehe” (Bidâri’nin Evli ve Bekârın Dastanı), A volume of Oriental Studies 
presented to Professor Edward G. Browne, s. 269-284 

651   Otto SPIES, Esman unda Zeijdschan, “Ein türkischer Volksroman aus Kleinasien nach einem 
armenisch-türkischen Druck”, Anthropes, XX, 1925

652  Fahri BELEN, 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti, İstanbul 1973, s. 349
653  Etem Ruhi ÜNGÖR, Türk Musikisi Güfteler Antolojisi, İstanbul 1981, s. 463 
654    Fikret TÜRKMEN, “Ermeniler Arasında Türk Halk Hikâyeleri”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Araştırma Dergisi, S. 7, Erzurum 1976, ss. 17-23  

                                                                                                                                                                   



Türk halkları kahramanlık destanı olan “Köroğlu”nun Ermenice varyantı Prof. 

H. Samuelyan tarafından 1941 yılında Revan’da yayınlanmıştır.655 Daha önce 1898 ve 

1904  yılında  Ermeni  Aşık  Cemali  bu  destanın  iki  kolunu,  1900  yılında  ise  Aşık 

Hayat, destanın Bolu Beyi kısmını Ermeniceye tercüme etmişlerdir. Ayrıca Arakel 

Tebrizli ve İlyas Muşek gibi Ermeni yazarları da Köroğlu’ndan hem söz etmişler hem 

de bazı şiirlerini kaydetmişlerdir.656 

Ermeniler arasında Köroğlu varyantları 14 koldan ibarettir. Bu kolları;

a) Türk Halk Edebiyatına bağlı olanlar,

b) Türk varyantlarının Ermeni hayatına adaptasyonları olan kollar,

c) Türk hikâye geleneğine uygun olarak, yeniden tasnif edilen kollar olmak 

üzere üç ana grupta toplayabiliriz. 

İlk  grupta  yer  alan  kollar   tamamen  Türkçeden  tercüme  edilen  kollardır. 

Bunların  bir  kısmında  şiirler  Ermeniceye  tamamen tercüme edilmiş,  bir  kısmında 

şiirlerin hem Ermenice tercümesi hem de Türkçe metni birlikte verilmiştir. İkinci ve 

üçüncü gruptaki kollarda ise konular tamamen Ermeni sosyal ve kültürel çevresine 

uydurulmuştur. 657

1924 yılında “Köroğlu’nun Tercüme-i Hâline Göre Sergüzeştleri” adlı kitap 

Ağayan  tarafından  işlenmiş  ve  şiir  hâlınde  yayınlanmıştır.  Yine  Sarmen  adlı  bir 

Ermeni  şairi  Köroğlu’nu  şiir  hâlinde  yazmış  ve  1947  yılında  Revan’da  “Yüreğin 

Sesiyle” adıyla bir kitapta yayınlamıştır. A. Graşi ise Ambabert (Çamlıbel) adıyla bir 

dram yazmış ve 1945’te Revan’da yayınlamıştır.658 

1876’da  Hovannes  Nazeryan’ın  Tiflis’te  basılan  üç  ciltlik  Anekdotlar 

kitabında  Molla  (Hoca)  Nesreddin’in  fıkralarına  geniş  yer  verilmiştir.659 1874’de 

Ayvazyan da İstanbul’da bastırdığı “Bin Bir Ecnebi ve Milli Letafet” adlı eserinin 

655    Fikret TÜRKMEN, “Köroğlu Destanı’nın Özbek ve Ermeni Varyantları”, Köroğlu Semineri 
Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları; No 47, Ankara 
1983, s. 87

656   Pertev Naili BORATOV, Köroğlu Destanı, İstanbul 1931, s. 55
657  Ferhat FERHADOV, Köroğlu Destanı’nın Tedgigine Dair, Moskova 1954, s. 157 
658  Azat NEBİYEV, Kahramanlık Sayfaları, Bakü 1975, s. 89
659    Hovannes NAZERYAN, Anekdotlar, Tiflis. 1876, C. 1, s. 62 - 97

                                                                                                                                                                   



önsözünde  şöyle  diyor.  “Halkımız  arasında  güzel  hikayeler  bilen  çoktur,  bunlar  

Türkçe’ye çevrilmiş ve Türkçe konuşan Ermeniler arasında yayılmıştır.”660 

Ermenistan’da Molla Nesreddin fıkralarını yazılı edebiyata geçiren Abovyan 

olmuştur.  Abovyan,  “Boş  Vaktin  Eğlenceleri”  adlı  eserinde  ve  “Nahaşavik”  adlı 

kitabında “Molla Nesreddin”den fıkralara yer vermiştir.661 

Abovyan ayrıca  Tiflis’te açtığı okulda ders verdiği zaman Gürcü ve Ermeni 

çocuklarına Azeri Türkçesi gramerini öğretmek için Azerbaycan’ın tanınmış yazarı 

Mirze Şefi’den büyük destek görmüştür.662

Abasgulu  Ağa  Bakühanov  “Gülüstan-i  İrem”  adlı  eserini  hazırlarken,  eski 

Ermeni  elyazmalarını  teminde  Abovyan’ın  büyük  desteğini  görmüştür.  Abovyan 

sadece  Ermeni  folklorünün  ilk  toplayıcısı  değil  aynı  zamanda  Azerbaycan  halk 

edebiyatının  da  dünya  halkları  arasında  yayılmasına  öncülük  etmiştir.  1846-1847 

yılları arasında Azerbaycanlılardan topladığı folklor numunelerini Ermeni harfleriyle 

Azeri Türkçesi’nde yazmıştır. 

Ağayan  1958  yılında  Azerbaycan’ın  tanınmış  mütefekkiri  Bakühanov’un 

hayatını  kaleme almış  ve burada Abovyan’ın Bakühanov ile  olan münasebetlerini 

göstermiştir.663 

Ermeniler,  Azeri  dili  ve  kültüründen  bir  hayli  etkilenmişlerdir.  Ermeniler 

arasında kullanılan atasözleri içinde Türk atasözleri ve deyimlerinden bugün sadece 

birkaçı (El Ağzı Çuval Ağzı, Deveye Demişler Boynun Niye Eğri? Demiş; Nerem 

Düz Ki?!, Akan Su Yolunu Bulur, vb.) kullanılmıştır.

Azerbaycan-Ermenistan  kültürel  ilişkileri  milli  edebiyatın  folklorunda  ve 

destanlarında  da  yer  almıştır.  Bu  kültürel  bağlar  önemli  bir  alan  teşkil  ederek 

geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturmaktadır. Bunun en güzel örneğini Kerem 

ile Aslı  destanında da görmek mümkündür.

1871-1876  tarihlerinde  Ermenistan’da  Azerbaycan  destanları  Ermeni 

harfleriyle  yayınlanmıştır.  Bu  durum  Arap  harflerini  okuyamayan  Ermenilerin 
660    Mirze Bala MEMMEDZADE, Azerbaycan Folkloru, 1927, s. 72’den naklen; A.G. Ayvazyan, 

Bin Bir Ecnebi ve Milli Letafet, İstanbul, 1874, s. 43
661  İdris ABBASOV,  Azerbaycan Folkloru, XIX. Asır Ermeni Münasebetleri, Bakü 1977, s.  107
662  Ekber REVANLI, Azeri-Ermeni Edebi İlişkileri, Bakü 1956, s. 48
663  Suren AĞAYAN, Abasgulu Aga Bakuhanov Moskova, 1948, ss. 12-15 

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan halk destanlarını daha yakından tanımasına zemin hazırlamıştır. Bütün 

bunların sonucunda Azerbaycan destanlarından Ermenice’ye tercüme edilmiş birçok 

eser  (Kerem  ve  Aslı,  Köroğlu,  Eşref  ve  Zühre,  Aşık  Garib,  Şah  İsmayıl  vb.) 

bulunmaktadır.664 

Azerbaycan-Ermenistan  arasındaki  kültürel  ilişkiler  yayın  hayatında  da 

kendisini göstermiş ve 26 Mayıs 1906 yılında Bakü’de Ermenice-Türkçe, Koç-Davet  

isimli gazete yayınlanmıştır. Bu gazete Azerbaycan Sosyal Demokrat Himmet Partisi 

ve  Ermenistan  Sosyal  Demokratlar  Partisi’nin  yerli  şubesi  tarafından  birlikte 

yayınlamıştır.  Bu  gazetenin  yayınlanmasında  amaç  Azeri-Ermeni  işbirliğini 

oluşturup,  yaranmış  münakaşalara  son  vermek  olmuştur.  Himmet  Partisi’nin 

kurucularından olan Nerimanov, Azizbeyov, Efendiyev ve Rusya Sosyal Demokrat 

İşçi  Partisi  Bakü  Komitesi’nin  Ermeni  üyelerinden  Şaumyan,  Minasakanyan  ve 

Gürcü Bolşeviklerden Çaparidze, Zenkoviç, Nogin gibi Ruslar bu gazetenin tanınmış 

yazarları idiler.  12 Haziran’da  “Priziv” (Davet) adıyla altı  adet Rusça nüshası da 

yayınlanmıştır.  On  altı  sayı  yayınlandıktan  sonra  6  Ağustos  1906’da  Hükûmetin 

emriyle kapatılmıştır.

Bundan başka 1846 – 1918 yılları arasında yayınlanan Kafkas gazetesi resmi 

bir  gazete  olup,  Kafkasya’daki  Gürcü,  Azeri  ve  Ermenileri  bilgilendirmek  için 

yayınlanmıştır. Rusça yayınlanan bu gazete 1918’de kapatılmıştır.665

1926 yılında kurulan Azerbaycan radyosu ve  1956’da kurulan Azerbaycan 

televizyonu 1956-1988 yılları arası Azerice ve Rusça dillerinin yanı sıra Ermenice de 

yayın yapmaktaydı.  1970 senesinden başlayarak  Azerbaycan’da  hem Rus hem de 

Azerbaycan  dillerinde  “Sovyet  Ermenistan’ı” gazetesi  yayınlanmıştır.  Bu  gazete 

Ermenistan’da hem Ermenice hem de Azerice yayınlanmaktaydı.666 

1978  yılında  Azerbaycan’ın  ünlü  sanatçılardan  olan  Zeynep  Hanlarova’ya 

Ermenistan Halk Sanatçısı adı verilmiştir. 

664   İdris ABBASOV,  Azerbaycan Destanlarının Ermeni Diline Tercümesi, Tebdili ve Neşri  
Tarihine Dair, Bakü 1972, s. 15-68

665 İsmail YÜKSEL, Azerbaycan Fikir Hayatı ve Basın, İstanbul 1988, ss. 94-95 
666  Tahir IĞDIROĞLU, “Tarihte Ermeni – Azeri Münasebetleri Üzerine”, Türk Kültürü Dergisi, 

S. 305,  Ankara 1988, s. 564

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan arazisinde  yaşayan Ermenilerin  nüfus  olarak  azlık  teşkil  ettiği 

bilinen  bir  gerçektir.  1828’de  İran’la  Rusya  arasında  imzalanan  Türkmençay 

Antlaşması’yla bölgeye yoğun Ermeni göçleri olmuştur. Karabağ sorunu söz konusu 

olduğunda, Hıristiyan Kiliseleri Karabağ topraklarının sahiplenme konusunda tarihi 

bir  hak  iddiasında  bulunduğu  görülmektedir.  Karabağ’daki  Alban  Hıristiyan 

mirasının Ermenileştirilmesi, Ermenilerin işgal ettikleri Azerbaycan topraklarındaki 

tarihi  hak  iddialarını  meşrulaştırmak için  kullanılmıştır.667 Alban  Kilisesi  varlığını 

1836’ya kadar sürdürebilmiştir. Ermeniler 1978’de Karabağ’a gelişlerinin 150. yılı 

anısına Ağdere ilinde anıt dikmişlerdir.  1988’de Karabağ’da Türkler ve Ermeniler 

arasında  silahlı  çatışmaların  başlaması  üzerine,  bu  anıtın  ifade  ettiği  anlam (yani 

Ermenilerin Karabağ’ın yerli halkı olmadığı, buraya sonradan 150 yıl önce geldiği) 

yüzünden  Karabağ’daki  tarihi  hak  iddialarının  ortadan  kalkacağını  fark  eden 

Ermeniler,  bu  anıtı  yıkmışlardır.668 Ermeniler,  aynı  zamanda  Karabağ’daki  Alban 

katedral ve kiliselerinde tadilat yaparak bunlara Ermeni yapıtı görünümü vermiş ve 

buna  dayanarak  Karabağ’da  bin  küsur  yıldır  var  oldukları  masalını  dünyaya 

anlatmaktadırlar. 

Bütün bunlardan sonra Albanlar’a bugün ne olduğuna gelince, bahsettiğimiz 

tarihi  süreç  içerisinde  Hititler  gibi,  eski  Hititler  gibi  tarih  sahnesinden  silinip 

gitmişleridir. Albanlar’ın bakiyesi son topluluk olan Udinler, bugün Azerbaycan’ın 

Oğuz ve Gebele şehirlerinde yaşamaktadırlar. 

Ermeniler,  Hıristiyanlaşmalarının  tarihini  olduğundan  eski  ve  sıradan 

kiliselerini  Apostolik  kilise  gibi  takdim  etmekle  kendi  üstünlüklerini  ispatlamaya 

çalışmakta  ve  bu  sayede  ortaya  çıkan  dindaşlık  gayretleri  ise,  siyasi  çıkar  hesabı 

içindedir.  Hıristiyanlığı  kabul  edişlerinin  1700.  yıldönümünü  kutlayan  Ermeniler, 

Karabağ’daki  tarihi  Alban  âbidelerini,  tarihi  Ermeni  yapıtlarıymış  gibi  dünya 

kamuoyuna  propaganda  ederek  tarihi  gerçekleri  çarpıtarak  bunları  komşu  ülke 

toprakları üzerindeki yayılmacı emellerine alet etmektedirler. Ermenistan arazisinde 

667  Araz ASLANLI, “Tarihten Günümüze Karabağ Sorunu”, Avrasya Dosyası, S. 1, Ankara 2002, 
C. 7, s. 395’den naklen İgrar ALİYEV, Dağlık Karabağ, Bakü 1989, s. 75-78 

668 Araz ASLANLI, “Tarihten Günümüze... a.g.m, s. 395

                                                                                                                                                                   



Türkçe  olan  yüzlerce  yer,  nehir,  köy  adları  değiştirilip  Ermenice’ye  çevrilmiştir. 

Bunlarla ilgili birkaç örneği aşağıda verilmiştir:
Eski adı                              Yeni adı                              Eski adı                              Yeni adı

Ağbaş - Abovyan Hamamlı - Spitak

Ağdere - Mardakert Hankendi - Stephanakert

Alagöz Dağı - Aragats Kamerli - Mesamor

Arpaçay - Ahuryan Kıpçak - Ariç

Aygır Gölü - Aygerliç Kırkbulak - Akunt

Basargeçer - Vardenis Mihrablı - Vardaşen

Celaloğlu - Stepanovyan Merze - Barteravan

Cengi - Vardatlur Pirmelek - Areg

Derbend - Karmrakar Serdarabad - Oktemberyan

Eskipara - Voskepar Tavuzkale - Berd

Gökçe - Sevan Vedi - Ararat

Güzeldere - Gehadzor Yaycı - Garjis

Gümrü - Leninakan Zengibasar - Masis

Kaynak; Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 142

Ermenistan-Azerbaycan  anlaşmazlığının  Azerbaycan  kültürüne  vurduğu 

darbenin ağırlığını hissetmek için bazı faktörleri görmek gerekmektedir. Anlaşmazlık 

neticesinde,  Ermeni  işgali  altında  kalan  topraklarda  Azerbaycan halkına  ait  500’e 

kadar tarihi mimarlık, 100'den fazla arkeolojik âbide, on binlerce eseri olan 22 müze, 

dört  resim galerisi,  4.6  milyon  kitap  ve  el  yazması  bulunan  927 kütüphane,  808 

kulüp,  10 kültür  ve dinlenme parkı,  85 müzik ve güzel  sanatlar  okulu,  20 kültür 

sarayı, 4 devlet tiyatrosu dağıtılmıştır.

1992  yılında  “Kafkasya'nın  Konservatuarı”  olarak  adlanan  Şuşa'nın  işgal 

edilmesi  sadece  Azerbaycan  kültürünün  değil,  genellikle  Türk-İslâm  kültürünün 

problemi  olarak  kabul  edilmelidir.  Çünkü  Şuşa'da  sadece  Azerbaycan  kültür  ve 

sanatının değil, bütün Şark ve dünya kültürünün gelişmesinde hizmetleri olan büyük 

sanatkârlar  yetişmiştir.  Şuşa şehri  kuruluşundan kısa  bir  süre  sonra Azerbaycan'ın 

ekonomik ve kültürel yönden önemli şehirlerinden biri durumuna gelmiştir. 

Şuşa  mimarlık  yönünden  de  Azerbaycan  için  oldukça  önemlidir.  Şuşa 

şehrindeki  mimarlık  âbidelerinin  tarihi  ve  kültürel  önemi  nedeniyle  Azerbaycan 

                                                                                                                                                                   



Hükûmeti 10 Ağustos 1977 tarihli ve 280 no’lu kararıyla bölge arazilerini sit alanı 

olarak kabul etmiştir.669 

Şuşa'nın zengin tarihi mimarlık mirasından, şehir plânlaması, sanat âbideleri, 

sokak  ve  meydan  mimarlığı,  evleri  dikkat  çekmekteydi.  Bu  âbidelerden  kale 

duvarları,  kale  dâhili  kasırlar,  Penaheli  Hanın  Sarayı,  Kara  Büyük  Han  Burcu, 

Şuşa'nın esas kale kapısı olan Gence Kapısı, Han kızı Natevan'ın evi, Hacı Kulu'nun 

saray tipli malikânesi, Esed Bey’in evi, Zöhrabbeyovlar’ın evi Azerbaycan mimarlık 

tarihinin güzel örnekleridir.670

Şuşa'da  1982  yılında  M.P.  Vagif'in  anıt  mezarı,  1985  yılında  Üzeyir 

Hacıbeyov'un âbidesi yapılmıştır. Şuşa, bunlarla birlikte, her zaman İslâm âbideleri 

ile de süslenmiştir.  Burada büyük tarihi  öneme sahip olan “Yukarı  Mescit” yahut 

Gövher Gala olarak anılan Cuma Mescidi, Aşağı Mescit, Mamay Mescidi, türbeler 

İslâm kültürünün âbideleri olarak korunmuştur.

Azerbaycan'ın  en  eski  müzelerinden  olan  Şuşa  şehrinin  tarih  müzesinden 

5.000 muhtelif  eşya,  buna  bağlı  olarak  Karabağ tarihinin  özelliklerini  bünyesinde 

barındıran  kıymetli  kaynaklar,  arkeolojik  buluntular,  eski  el  yazmaları,  çeşitli 

devirlere ait resmi belgeler toplanmıştır. Şuşa'daki Devlet Karabağ Tarihi Müzesi’nde 

konu  ile  ilgili  1000'den  fazla  eşya  saklanmaktaydı.  Burada,  bunlarla  birlikte 

profesyonel  ses  sanatının  temellerini  atan  büyük  şarkıcı  Bülbül'ün  (400  eşya), 

müzikolog ve ressam Mir Möhsüm Nevvab'ın (100 eşya) hatıra müzelerinin varlıkları 

talan edilmiştir.

Ermenistan-Azerbaycan  çatışmasından  önce  Azerbaycan’ın  Fizuli  şehrinde 

mimarlık ve İslâm âbidelerinden Ehmedalılar Türbesi, Baba Türbesi, Mireli Türbesi, 

Fizuli  şehrinde  Hacı  Elekber  Mescidi  (XIX.  yüzyıl),  Karğabazar  köyünde  Hacı 

Giseddin Mescidi  (XIX.  yüzyıl),  Ehmedli  köyünde mescit  (XVIII.  yüzyıl),  XVII-

XVIII.  yüzyıl  mimarlık  âbideleri  olan  kervansaraylar  geçmişin  yadigârı  olarak 

korunmuştur.671 

669 Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi (ASA), Bakü, 1987, X cild, s. 579
670 ASA, Bakü, 1987, C. X, s. 578
671 ASA, Bakü, 1987, C. X,  s. 18

                                                                                                                                                                   



Ermeni orduları tarafından şehir arazisindeki ilk insan meskenlerinden olan 

meşhur tarihi  Azıh ve Taclar Mağaraları,  Aluen Garakepek, Üzerliktepe âbideleri, 

kurganlar askeri amaçlarla kullanılmaktadır.

Laçın  şehrinde  mimarlık  örneklerinden  Hocaz  köyünde  mağara–mabet  (V. 

yüzyıl),  Cicimli  köyünde Malik Ejder Türbesi (XIV. yüzyıl),  Adsız  Türbe (XVII-

XVIII.  yüzyıl),  Zeyve köyünde Kâfir  Kalesi  (XVII.  yüzyıl),  Sultan Baba Türbesi, 

Şeyh Ehmed Türbesi, Adsız Türbe (XIX. yüzyıl), Karıgışlak köyünde mescit (XVIII. 

yüzyıl), Hüsülü köyünde Hemze Sultan ve Sultan Ehmed Sarayları (XVIII. yüzyıl), 

Hekeri  çayı  üzerinde  köprü  (XVIII.  yüzyıl),  Ağoğlan  çayı  üzerinde  mabet  (XIX. 

yüzyıl),  Gülebird  köyünde  türbe,  Azerbaycan'ın  tarihi  âbideleri  olarak 

korunmaktaydı.672

Kelbecer şehrinin Karagöl ve Zalha gölleri sahillerinde, Ayıçıngıllı  ve Peri 

Çıngıllı dağlarında kayalarda bulunan tasvirler, M.Ö. III. bin yıl Tunç devrine aittir. 

Mimarlık âbidelerinden Hotaveng mabedi dikkat çekmekteydi.673 

Kelbecer şehrinin, şehir tarihi müzesinde 13.000 halı,  değerli madeni eşya, 

altın-gümüş mamûlü süs ve kullanma eşyaları, kadın ve erkek kemerleri, arkeoloji ve 

etnografik  materyaller,  el  sanatı  örnekleri,  Azerbaycan  devletlerine  ait  para-sikke 

materyalleri, maişet eşyası, senetler talan edilmiştir.

Zengilan şehrinde Azerbaycan tarihi ve medeniyetinin en erken dönemlerini 

aksettiren  taş  heykeller,  açık  hava  müzesinin  yüzlerce  sanat  örnekleri,  mimarlık 

âbidelerinden Hacılı köyünde dairevi burç, Memmedbeyli köyünde Sekizgen Türbe 

(1304-1305),  Şerifan  köyünde  Kümbet  (XIII.  yüzyıl),  Yeniköy  köyünde  Kümbet 

(XIV. yüzyıl) tarihi ehemmiyet taşımaktaydı.674

Kubatlı şehrinin mimarlık âbidelerinden Gavur Deresinde Mağara-Mabet (IV. 

yüzyıl),  Muradhanlı  köyünde  Kalalı  Kalesi  (V.  yüzyıl  ),  Demirciler  köyünde  İki 

Türbe (XIV. yüzyıl) ve mescit (XIX. yüzyıl), Yazı düzünde Cavanşir Türbesi (XIV. 

yüzyıl),  Gürcülü köyünde Türbe (XVII. yüzyıl), Hoca-Muradhanlı köyünde Küçük 

Kale  ve  Türbe  (XVIII.  yüzyıl),  Eliuşaglı  köyünde  Mağara-Mabet,  çeşme  (XIX. 

672 ASA, Bakü, 1982, C. VI, s. 174
673 ASA, 1982, a.g.e, s.  334
674 ASA, Bakü, 1980, C. IV, s. 317

                                                                                                                                                                   



yüzyıl), köyün yakınlarında Göy Kale (V. yüzyıl), Lalezar Köprüsü (1867), Dondarlı 

köyünde Mescit (XIX. yüzyıl), Hacıbedel Köprüsü muhafaza edilmekteydi.675

Ağdam şehri arazisindeki medeniyet âbidelerinden Haçın Türbeli köyündeki 

Kutlu Musaoğlu Türbesi (1314), Kengerli köyündeki Türbe (XIV. yüzyıl) şehrin en 

eski  medeniyet  âbidelerindendir.  Papravend köyünde 18.  yüzyıla  ait  Çift  Minareli 

Mescit İslâm âbideleri olarak tarihi öneme sahiptir.676

Ağdam  şehrinde  Gıda  Müzesi,  Rahim  Memmedov  Adına  Savaş  Müzesi, 

Gülablı  köyünde  tar  sanatçısı  Gurban  Primov’un  Hatıra  Müzesi  önemli  eserlerle 

zengin olmuştur.

Cebrayıl  şehrinde  mimarlık  âbidelerinden  Sultan  Allahverdi  Hamamı, 

Hudayalı  köyündeki  Dairevi  Sekizgen  Türbeler  (XIX.  yüzyıl),  Şıhlar  köyündeki 

Dairevi  Türbe  (XIV.  yüzyıl),  Hudaferin  Köprüsü  Azerbaycan  halkının  tarihinde 

önemli âbidelerindendir.677

Ermeni  işgali  neticesinde  birçok  müze  dağıtılmış,  sergilenen  eserler  talan 

edilerek Ermenistan'a  götürülmüştür.  Bu müzelerde  Azerbaycan halkının tarihi  ve 

medeniyeti  ile  ilgili  kıymetli  eşya,  resim,  heykeltıraşlık  eserleri,  dünyaca  ünlü 

Azerbaycan  halıları,  halı  ürünleri  (zili,  cicim,  kilim,  palas,  sumah)  nümizmatik 

materyaller,  tarihi  senetler,  Azerbaycan'ın  görkemli  şahsiyetlerinin  hatıra  eşyası, 

diğer kıymetli bulgular olmuştur.

Genel olarak 40.000’den fazla müze eşyası talan edilmiştir.  Şuşa, Laçın ve 

Gubadlı  resim galerilerindeki seçkin eserlerden Azerbaycan'ın görkemli  ressamları 

Settar  Behlülzade'nin,  Mikayıl  Abdullayev'in,  Toğrul  Nerimanbeyov'un,  Salam 

Salamzade'nin, Maral Rehmanzade'nin, Büyükağa Mirzezade'nin, Asef Ceferov'un ve 

başkalarının eserleri talan edilmiştir.

Azerbaycan'ın  yedi  şehri  –  Ağdam,  Laçın,  Kelbecer,  Fizuli,  Cebarayıl, 

Zengilân,  Gubadlı  -  işgal  edildikten  sonra,  bu  şehirlerde  630  genel  kütüphane 

dağıtılmıştır.  Aynı şehirlerde 7 merkezi kütüphane,  9 çocuk kütüphanesi,  27 şehir 

kütüphanesi  ve 589 köy kütüphanesi,  bu kütüphanelerin  sahip oldukları  4  milyon 

675 ASA, Bakü, 1976, C. I, s. 255
676 ASA, 1976, a.g.e, s. 106
677 ASA, 1976, a.g.e, s. 407

                                                                                                                                                                   



nüshaya yakın muhtelif kitapları yakılmıştır. Aynı zamanda Yukarı Karabağ, Şuşa ve 

Hocalı da dâhil olmak üzere 254 kütüphane ve bu kütüphanelerde bulunan 14.769 

adet kitap talan edilmiştir.678

Genellikle Ermeni işgali ile alâkalı 808 kulüp ve 927 kütüphane müessesesine, 

85 müzik okuluna, 22 müze ve onların şubelerine, 4 resim galerisine, 7 kültür ve 

dinlenme parkına, 4 tiyatro, 2 konser müessesesine büyük maddi zararlar verilmiştir. 

Dünya çapında öneme sahip, insanlığın kültür mirasında, önemli bir yer tutan  40.000 

adet  XI-XIX.  yüzyıllara  ait  kıymetli  ve  nadir  müze  eşyası  dağıtılmıştır.  1852 

medeniyet  ve  güzel  sanat  müessesesi  dağıtılmıştır  ki,  bunun  da  neticesinde 

Azerbaycan Devleti’ne oldukça büyük manevi ve maddi zararlar verilmiştir. 

Taşınmaz tarih,  mimarlık,  arkeoloji,  güzel  sanat  âbidelerinden sadece Şuşa 

şehrinde 208 adedi  devlet  koruması  altında olmasına rağmen,  bu eserlerin  akıbeti 

belli değildir.

İnsanlık tarihi için mühim ehemmiyet taşıyan Azıh Mağarası (Fizuli şehrinden 

17 km. uzaklıkta Hocavend ilçesinde) işgal altında olan arazide kalmıştır.  Yapılan 

arkeolojik çalışmalar sonucunda, tahminen iki milyon yıl önce ilk insanların burada 

yaşadıkları  ortaya  çıkmıştır.  İnsanların  en  eski  yaşadıkları  yer  bu  bölgedir. 

Azerbaycan Hükûmeti’nin 21 Nisan 1969 tarih ve 158 sayılı kararı ile Azıh Mağarası 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi’nin sit alanı ilân edilmiştir.679

1992 yılında eski kervan yolunda Aras nehri üzerinde bulunan On Bir Kemerli 

(VII.  yüzyıl),  On  Beş  Kemerli  (XII.  yüzyıl)  Hüdaferin  köprülerinin  İran  İslâm 

Cumhuriyeti ile birlikte restorasyonu için karar alınmıştır. Ancak Cebrayıl şehrinin 

işgali bu kararın uygulanmasını engellemiştir.

Alban medeniyetinin parlak örnekleri olan Hezine Dağ (Kandzasar) Mabedi 

(XIII. yüzyıl), Beng-Amaras Alban Manastırları’nın “Ermenileştirilmesi” için uygun 

ortam oluşmuştur.

Tunç devrinin Azerbaycan âbidesi olan Hocalı Kurganları 50 hektar sahada 

100'den fazla kurganı kapsamaktaydı. Eski devirlerde Hocalı kurgan sahası mukaddes 

678 İngilap İSMAYILOV, “Kaybolan Tarihimiz”, Müsavat, Bakü, 22 Şubat 1988, s. 7
679 ADA, f, 379, s. 1, iş 23, v. 1-4

                                                                                                                                                                   



yer  sayılmış  ve  çeşitli  bölgelerden  ölüleri  defnetmek için  oraya  getirmişlerdi.  Bu 

Kurganlar dağıtılmış, tarihi âbideler mahvedilmiştir. Hocalı şehrindeki Dairevi Mabet 

(1356-1357) ve Türbe’nin (XIV. yüzyıl) akıbeti ise belli değildir.680

Nispeten  ender  rastlanan  askeri  zorunluluk  hâlleri  bir  kenara  bırakılacak 

olursa, geçmişte silahlı çatışma sırasında görülen kültür varlıklarını tahrip vakalarının 

çoğunlukla  siyasi  ve  sosyal  boyutu  da  vardır.  Ülkeler  bu  bölgelerin  kültürel, 

dolayısıyla milli aidiyetini ispatlama veya yok etme amacını gütmektedirler. Ermeni 

işgalcilerin  yaptıkları  talan  bu  bölgelerdeki  Azerbaycan  milli  varlığını  yok  etme 

amacını  taşımaktadır.  Bu  bölgede  etnik  arındırma  tamamlanmış,  sıra  kültürel 

arındırmaya gelmiştir. Ermeni işgalcileri bu bölgede bulunan dini ve milli özellikler 

taşıyan Azerbaycan halkının milli ve dini varlıklarını kasıtlı olarak tahrip etmişlerdir.

Ermenistan'ın  işgalci  politikası  sonucunda  Azerbaycan'a  verdiği  zararı 

hesaplamak mümkün değildir. Her şeyden önce, bu tarihi servetleri yeniden yapmak 

mümkün değildir.  Çünkü kültürel  varlık ve âbidelerin elde edilmesi ve onarılması 

mümkün değildir. Bu durum, yalnızca Azerbaycan halkının değil, bütün bir insanlığın 

kaybı olarak değerlendirilmelidir.

Irkı ve inancı ne olursa olsun, insan ruhunun ürünü oldukları için "insanlığın 

ortak  mal  varlığı"  kapsamına  giren  kültürel  yapıtlar  uluslararası  topluluğun  ortak 

sorumluluğu  altında  sayılmaktadır.681 Bu  nedenle  uluslararası  teşkilâtlar,  yabancı 

devletler  kültürel  varlıkların  talan  ve  mahvedilmesine  karşı  seslerini 

yükseltmelidirler.

9-11  Aralık  1997  tarihlerinde  İslâm  Konferansı  Teşkilâtı'nın  Tahran'da 

yapılan  8.  Zirve  toplantısında  kabul  edilen  sonuç  bildirisinde  "işgal  edilmiş 

Azerbaycan arazilerinde arkeoloji, tarihi ve kültürel âbidelerin Ermeniler tarafından 

talan ve mahvedilmesinin kınanması" olumlu bir durum olarak kabul edilmelidir.682

İşgal  edilmiş  Azerbaycan  topraklarındaki  tarihi  ve  kültürel  âbidelerin 

korunması  ile  ilgili  konferansların  düzenlenmesi,  bu  alanda  çeşitli  uluslararası 

680  ASA, Bakü, 1987, C. IV, s.162 
681  Emre ÖKTEM, "Silahlı Çatışma Hâlinde Kültür Varlıklarının Korunması: Bosna Örneği", 

Uluslararası Politikada Yeni Alanlar-Bakışlar içinde, Derleyen Faruk SÖNMEZOĞLU, İstanbul, 
1998, s. 130

682  Zaman Gazetesi, Bakü, 12 Aralık 1997

                                                                                                                                                                   



kuruluşlarda  bu  âbidelerin  korunması  meselesi  gündeme  getirilmelidir.  Bu 

organizasyonun yapılması insanlık tarihine ve kültürel değerlerin korunmasına büyük 

katkı sağlayacaktır.

                                                                                                                                                                   



3.4.4. Dağlık Karabağ’ın Ruslar ve Ermenilerce İşgali, 

Sosyal ve Ekonomik Problemler

Azerbaycan’da  etnik  azınlıklardan  birini  de  Ermeniler  oluşturmuştur. 

Azerbaycan’da  Ermeni  nüfusu  esasen  Dağlık  Karabağ  bölgesinde  yoğunlaşmıştır. 

Buraya  1826-1828  Rus-İran  savaşının  bitmesinin  ardından  Güney  Kafkasya  ve 

Dağlık Karabağ’a 200.000’den fazla Ermeniyi yerleştirmiştir. 

Çarlık Rusya yönetiminin güney politikası ile ilgili teşvik ve yönlendirmesi, 

ülkenin Türkiye ve İran sınırlarında Hıristiyanlığın artması yönündeydi. Bu nedenle, 

XIX. yüzyıl  boyunca Ermeni nüfusun bu bölgelere yerleştirilmesi,  özellikle 1877-

1878 Rus-Türk savaşı sonrasında Rusya tarafından devam ettirilmiştir.683 

XVIII.  yüzyılda  Dağlık  Karabağ  Penahali  Han  tarafından  kurulmuş  olan 

Karabağ  hanlığının  bir  parçasını  oluşturmaktaydı.  Bu  dönemde  Karabağ’ın 

demokrafik yapısı sadece Türklerden oluşmakta iken, daha sonra Türkler aleyhinde 

değişmeğe  başlamıştır.  Ruslar  bölgeyi  sürekli  elde  tutabilmek  için,  Ermenilerle 

işbirliği yapmış, Türkleri azınlık durumuna düşürmek için bölgeye İran arazisinden 

Ermeniler yerleştirilmiştir. 684

1813  yılında  Rusya  ile  İran  arasında  imzalanmış  Gülistan  Antlaşması’yla 

Karabağ Türk Hanlığı Rusya ile birleştirilmiş, 1840 yılında Dağlık Karabağ Kaspi 

vilayetinin Şuşa kazasına, 1846 yılında ise Bakü Guberniyası’na dahil edilmiştir.685

Dağlık  Karabağ  28  Mayıs  1918  tarihinde  ilân  edilmiş  Azerbaycan  Halk 

Cumhuriyeti  sınırları  içindeydi.  Fakat  bu  cumhuriyetin  ömrü  uzun  sürmemiş,  28 

Nisan  1920’de  Sovyet  Rusya’nın  XI.  Kızıl  Ordusu  tarafından  işgal   edilmiş  ve 

Azerbaycan’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. 7 Temmuz 1923 tarihinde 

Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti dahilinde Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti 

ilân edilmiş, alanı 4.400 km2 ve yaklaşık 20.000 nüfusu olan bu bölgenin merkezi 

Hankendi şehri olmuştur.686 Bu tarihten sonra tarihi Karabağ bölgesi, Dağlık Karabağ 

683   Rasim MUSABEYOV, “Azerbaycan’daki Etnik Azınlıklar”, Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel 
Sayısı, C. 7, S.1,  Ankara 2001, s. 182

684  Ziya BÜNYADOV, Yusif YUSİFOV, Azerbaycan Tarihi...a.g.e, s. 486
685  Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Bakü 1979, C. III, s. 308
686  İgrar ALİYEV, a.g.e, s. 72

                                                                                                                                                                   



olarak adlandırılmıştır. Gerçekte ise Karabağ’ın sınırları kuzeyden-güneye; Cavanşir, 

Şuşa, Cebrail, ve Kubatlı’nın bir bölümü, Zengezur ve Vezd’in sınırlarına kadar olan 

araziden oluşmakta idi.687 

1917  tarihinde  Karabağ’da  yaşayan  574.194  kişiden  317.861’i  Türk, 

243.627’si Ermeni ve diğer kalan kısmı ise başka milletlerden oluşmakta idi.688 

1923 yılında Karabağ bölgesinde nüfus yapısı şöyleydi.

Tablo 15.

Uyruğu       Aile Sayısı Köyde Şehirde

 Azeri 15.729 1.111 14.618
 Ermeni 4.366 421 3.945
 Toplam 20.095 1.532 18.563

Kaynak; Audry L. ALTSTADT, a.g.m, s.18

Yaklaşık  yüz  yıl  boyunca  Karabağ’ın  genelinde,  bu  bölgeye  göç  eden 

Ermeniler sayesinde nüfus dengesi sürekli Ermenilerin lehine değiştirilmiş, bölgede 

bir  muhtar  vilayet  kurulana  kadar  bu  durum devam etmiştir.  Sonuçta  Ruslar,  bu 

plânını yüz yıl öncesinden yaparak etnik ihtilaf çıkartmak suretiyle, bölgede tekrar 

hâkim güç olma yolunu tutmuştur. 

1989’daki nüfusu yaklaşık 192.000 olan ve Ermeniler arasında Artsak (bu ad 

eskiden  bölgede  yaşamış  Türk  soylu  Sak  kabilesinin  adı  ile  bağlıdır  ve  Er-Sak 

anlamına gelmektedir689)  adıyla da anılan bölgede,  halkın yaklaşık % 70’i  Ermeni 

olmuştur.690         

Sovyet döneminin ilk on yılında Moskova, Azerbaycan’ın yönetim işlerinde 

Ermenileri de kullanarak, Çarlık Rusya’nın siyasetini devam ettirmiştir. Sadece şunu 

belirtmek  yeterlidir  ki,  Azerbaycan  Komünist  yönetiminin  birinci  ismi  Semyon 

Mironoviç  Kirov  olmuş,  daha  sonra  ise  onun  yerine  Ermeni  Levon  Mirzoyan 

geçmiştir. Güvenlik ve emniyet işlerinde ise işe alınmada her zaman Ermeni ve diğer 

gayri-Müslimlerin lehine kayırmacılık yapılmıştır. Ermeniler 20’li ve 30’lu yıllardan 

687   Audry L. ALTSTADT, “Dağlık Karabağ-Azerbaycan SSC’de”, Azerbaycan Türk Kültür Dergisi, 
S. 278, İstanbul Mart 1991, s.17

688  Yasin ASLAN, Can Azerbaycan (Karabağ’da Talan Var), Ankara 1990, s. 53
689  Giyaseddin GEYBULLAYEV, Azerbaycan Halkının Teşekkülüne Dair, Bakü 1994, s. 87
690   Aydın MUSTAFA, Dağlık Karabağ Sorunu, Türk Dış Politikası İçinde Baskın Oran, İletişim 

Yayınevi, İstanbul 2002 C. II, s. 401

                                                                                                                                                                   



beri devlet yönetiminde tuttukları önemli yüksek görevleri sadece Sovyet döneminin 

sonlarına doğru kaybetmişlerdir. Bu, aynı zamanda onlara karşı ayrımcılık yapıldığı 

şeklindeki iddialarını da yalanlamaktadır. Sorun başgösterinceye dek Azerbaycan’da, 

Ermeni Kilisesi, Ermeni okulları ve üniversitesi ile tiyatrosu bulunmakta, Ermenice 

gazete  ve diğer  yayınlar  yayınlanmaktaydı.  Çoğunluğunu Ermenilerin  oluşturduğu 

Dağlık  Karabağ’ın  sosyal-ekonomik  gelişme  düzeyi,  Azerilerin  yaşadığı  ilçelerin 

gelişme düzeyinden daha yüksek olmuştur.      

Sovyetler  Birliği’nde  Gorbaçov  döneminde  başlayan  reform  hareketleri, 

Karabağ Ermenilerinin de 1987-1988 yıllarından itibaren kendi  kaderini  belirleme 

hakkına dayanarak Azerbaycan’dan ayrılma talebinde bulunmalarına yol açmıştır.691

Dağlık  Karabağ  bölgesindeki  bu  olayların  Ermenistan’da  yaşayan 

Azerbaycanlılar ve Azerbaycan’da yaşayan Ermeniler üzerinde derin etkisi olmuştur. 

Dağlık  Karabağ’daki  olaylarla  ilgili  olarak  Ermenistan’daki  Azeriler  artık 

Ermenilerle  birlikte  yaşamayacaklarını  anlamış  ve  mecburi  olarak  göçe  maruz 

kalmışlardı.  Gidecek  yer  olarak  ise  iş  imkânlarının  daha  çok  olduğu  Bakü’yü 

seçmişlerdi. Göç edenlerin yaklaşık %90’ı Bakü’ye yerleşmek istediğinden merkezde 

çeşitli problemler ortaya çıkmıştır. 

Ermenilerin  Karabağ  konusundaki  girişimleri,  Azerbaycan’da  halkın  siyasi 

hassasiyetini  artırmış  ve  bağımsızlık  sürecini  hızlandırmıştır.  Karabağ  olayları 

nedeniyle kitleselleşen siyasi hareketlilik ve tepki halkın giderek daha sık ve geniş 

katılımlı  gösterilerine  dönüşmüştür.  Bu  hareketlilik  ise,  toplumsal  örgütlenmeyi 

ihtiyaç hâline getirmiştir.

1987’den başlayarak Ermeniler Karabağ’ın Ermenistan’a katılması konusunu 

uluslararası  gündeme  taşımaya  başlamış,  18  Kasım  1987’de  Revan  sokaklarında 

yapılan  mitinglerde  sadece  Dağlık  Karabağ’ın  değil,  Nahcivan’ın  da  Ermenistan 

topraklarına  katılması  istenmiştir.  Ermenistan’dakı  Ermeni  bölücü  örgütlerin  bu 

faaliyetlerini eleştirdiği için Pravda (Gerçek) gazetesinin yayını durdurulmuştur.692

691   Rovşan İBRAHİMOV, “Dağlık Karabağ Sözde Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının Tanınması 
Durumunda, Uluslararası Ortamda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar” Ermeni Araştırmaları Dergisi, S. 
6, Ankara 2002, s. 118

692   Bakinskiy Raboçiy Gazetesi (Bakü İşçisi), 12 Şubat Bakü 1990

                                                                                                                                                                   



Revan’da  yapılan  mitinglerden  destek  alan  Ermeniler,  13  Şubat  1988'de 

Dağlık  Karabağ'ın  başşehri  Hankendi’de  gösteriler  yapmağa  başlamış,  Dağlık 

Karabağ'ın  Azerbaycan'dan  alınıp  Ermenistan'a  katılmasını  talep  etmiştir.  Bu 

olaylardan  sonra  bölgedeki  Ermeni  bölücü  örgütlerinin  faaliyeti  daha  da  artmış, 

bölgedeki idari kurumlara Ermenistan bayrağı dikilmiştir.

18  Şubat  1988’de  Sovyetler  Birliği  Komünist  Partisi  genel  kurulunda 

Gorbaçov bir  konuşma yaparak milliyetler  meselesinin de görüşülmesini  istemesi, 

Karabağ  Ermenilerini  harekete  geçirmiş  ve  20  Şubat  1988’de  Dağlık  Karabağ 

Sovyeti,  bölgenin  Ermenistan’a  katılması  yönünde  karar  kabul  etmiştir.  Burada 

belirtilmesi gereken bir husus var ki, söz konusu kararı alan Karabağ Sovyeti’nin 140 

üyesinden 110’u Ermeni olmuştur. Ancak Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkezi 

Komitesi  Karabağ Sovyeti’nin bu kararını  her  iki  halkın çıkarlarına aykırı  olduğu 

gerekçesiyle reddetmiştir.  Azerbaycan Merkezi Sovyeti de Ermenilerin bu kararını 

tepkiyle  karşılamış  ve  bu  talebi  reddetmiştir.  Bu  kararının  alınması,  Şubat  1988 

itibariyle  Karabağ’da  Ermenilerle  Azeriler  arasında  çatışmaların  çıkmasına  sebep 

olmuştur.693   

Ermenistan’da  yapılan  mitinglerde  Azerilerin  derhal  ülkeyi  terk  etmeleri 

istenmiş,  Mayıs  ayından  itibaren  Ermeni  silahlı  çeteleri  Ermenistan’daki  Azeri 

köylerine  saldırmışlardır.  Ermenistan  güvenlik  güçleri  Azerilere  karşı  yapılan  bu 

saldırılarda Ermeni çeteleriyle birlikte hareket etmiş, Azerilerin yaşadıkları köyleri 

derhal boşaltmalarını talep etmişlerdir. Ermenistan radyo ve televizyonu milliyetçiliği 

kışkırtan haberler yayınlayarak, etnik düşmanlığı daha da kızıştırmıştır. 

Mayıs 1988’den itibaren Azerilere karşı  yapılan baskılar daha da artmıştır. 

Azerilere  gıda  ürünleri  ve  günlük  tüketim malları  satılmamış,  hastanelerde  sağlık 

hizmetleri  verilmemiştir.  Ermenilerin  bütün  bu  baskıları  sonucunda  Azeriler, 

Azerbaycan’a  göç  etmek  zorunda  kalmış  ve  230.000’den  fazla  Azerbaycanlı 

yüzyıllarca yaşadıkları topraklardan zorla sürülmüştür. 1988-1989 yılları arasındaki 

693    Mustafa BUDAK, “Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde Dağlık Karabağ Meselesi ve 
Türkiye’nin Politikası”,  Kafkas Araştırmaları II, İstanbul 1996, s. 108

                                                                                                                                                                   



bu  sürgün  sırasında  214  Azerbaycanlı  Ermeniler  tarafından  acımasızca 

katledilmiştir.694 

Mart 1989’da Gafan’da, 1918 olaylarında Türkleri katleden Njde’nin anısına 

dikilen anıtın açılış töreninde bir konuşma yapan Gafan İl Komünist Parti Başkanı 

Mkrtçyan  şöyle  demiştir:  “...Siz  çok  çalıştınız,  ancak  Ermenistan’dan   Türkleri  

çıkaramadınız.  Sizin  büyük  arzunuzu  torunlarınız  yerine  getirdi.  Şimdi,  

Ermenistan’da bir  Türk bile  kalmamıştır.” Zengibasar,  Vedi,  Basar-Geçer (Gökçe 

mahalına  bağlı  Basar-Geçer  yöresinin ismi  1969’da  değiştirilerek  Vardenis  olarak 

adlandırılmıştır), Amasya ve Revan’da yaşayan Azeriler oldukça zor şartlar altında 

göç etmek zorunda kalmıştır.

1988'de  başlayan  bu  olaylar  aslında  Ermenilerin  “Türksüz  Ermenistan” 

ideolojisinin   bir  parçasını  oluşturmakta  ve  sürgün  zincirinin  son  halkasını  teşkil 

etmekteydi. Zira, Ermenistan'da yaşayan Azeriler,  Sovyet rejimi döneminde birkaç 

defa tarihi topraklarından sürgün edilmiştir.

Gorbaçov  çevresindeki  “Glastnost”  ve  “Perestroyka”nın  öncüleri  sayılan 

aydınlar  arasında  İktisatçı  Abel  Aganbekyan  ve  Sergey  Mikoyan  gibi  isimlerin 

bulunması  Revan’ın  isteklerinin  gerçekleşmesi  için  uygun  ortam oluşturmaktaydı. 

Agambekyan’ın  1987  Kasımı’nda  Fransa’nın  Ermeni  Enstitüsü’nde  yaptığı 

konuşmasında  Dağlık  Karabağ’ın  ekonomik  yönden  Azerbaycan’la  mukayesede 

Ermenistan’a  daha  çok  bağlı  olduğunu  belirtmiştir.695 Fakat  bununla  ilgili  olarak 

Azerbaycan basınında  Dağlık  Karabağ’ın ekonomik durumunu gösteren Komünist 

gazetesinin 24.03.1988 tarihli  sayısında “Dağlık  Diyarın İktisadiyatı”,  Azerbaycan 

Gençleri  gazetesinin  25.03.1988  tarihli  sayısındaki  “Problemler  ve  Perspektifler” 

başlıklı makaleler bu konu hakkında geniş bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre, “son 

on beş yıl içinde bölgenin sanayi malları üretimi üç kat artmıştır. Gıda sanayi, hafif 

sanayi  ve  makine  sanayi  büyük  bir  süratle  gelişmiştir.  Ayrıca,  son  on  beş  yıl 

içerisinde  daha  önceki  yıllarla  mukayese  edildiğinde,  sermaye  yatırımı  da  üç  kat 

artmıştır.  Bölgedeki sanayi alanlarının gelişimi işsizlik sayısının azalmasına büyük 

694   İsa MEMEDOV, a.g.e, s.  61
695   Yuri POMPEYEV, a.g.e, s. 17

                                                                                                                                                                   



katkı sağlamıştır.696 Genellikle işsizlik Sovyetler Birliği’nde genel bir sorun olmasına 

rağmen Dağlık Karabağ’daki işsizlik Azerbaycan’ın geneline nispetle çok daha az 

olmuştur.  İşsizlik bahanesiyle  Ermenilerin  bir  kısmı Ermenistan’a değil,  Bakü’ye 

yerleşmişlerdir.697 Bunun  üzerine  Ermeni  siyasilerinden  Maietta  Şaginyan  da 

“Karabağ’ın sadece ekonomik olarak değil,  coğrafi olarak da Azerbaycan’a daha 

çok bağlı olduğunu” belirtmiştir.  

Bu olaylarla paralel olarak Aganbekyan’ın Paris’e gitmesinden iki hafta önce 

SSCB  Bakanlar  Kurulu  Haydar  Aliyev’in  istifa  etmesini  istemiştir.  Gorbaçov 

etrafındaki kişilerin Moskova yönetimini etkilemesi ve ayrıca bu baskılar sonucunda 

Haydar  Aliyev’in  istifa  etmesi  Azerbaycan’ı  bu  problem  karşısında  oldukça  zor 

durumda bırakmıştır.698 

Abel  Aganbekyan’ın  Karabağ  konusundaki  sözleri  bir  anda  yabancı  ülke 

basınlarındaki Ermeni gazete ve dergilerinin, Paris’de “Ayb” radyosunun, “Azatlık” 

ve  “Amerika’nın Sesi”  radyolarının önemli  konuları  arasında  yer  almıştır.  Bu da, 

Ermenilerin  dış  ülkelerdeki  lobilerinin  konuya  ne  kadar  duyarlı  olduğunu 

göstermektedir. 

Bu  tarihten  sonra  Dağlık  Karabağ  anlaşmazlığı  zemininde  ortaya  çıkan 

sorunların tırmanması Azerbaycan-Ermenistan çekişmelerinin temelini oluşturmuş ve 

savaşa yol açmıştır.

IV. BÖLÜM:
696   Cavit NURİYEV, “Problemler ve Perspektifler”Azerbaycan Gençleri gazetesi, 

Bakü 25.03.1988 
697    Erjan KURBANOV, “Azerbaycan’ın Güvenlik Kaygıları; Dağlık Karabağ Üzertinde Ermenistan 

İle Çatışma ve Diğer Ülke İçi Anlaşmazlıklar” Avrasya Etüdleri, C. 3, S. 4, Ankara 1996, s. 5  
698  Yuri POMPEYEV, a.g.e, s. 70

                                                                                                                                                                   



BAĞIMSIZLIK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE 

AZERBAYCAN – ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

27 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan’da Sovyet Hükûmeti kurulduktan sonra 

Azerbaycan’a  karşı  arazi  iddiaları  olan  Ermeniler,  Rusya  Bolşevikleri’nin  de 

yardımıyla  Gökçe,  Zengezur,  Şerur-Dereleyez  Mahalı  ve  Mehri  ilçesinin 

Ermenistan’a  ilhakıyla  yetinmeyerek  Dağlık  Karabağ’a  özerklik  verilmesini  de 

istemiş ve 7 Temmuz 1923’te Dağlık Karabağ’a Azerbaycan’da özerk vilayet statüsü 

verilmiştir. 

1977 senesinde Ermeni yazar Sero Hanzanyan Brejnev’e yazdığı  mektupta 

Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilmesini  istemiştir.699 Böyle bir  olay 1945 

yılında da olmuştur ki, bunun üzerinde de önceki bölümlerde durmuştuk. Ermeniler 

Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’la birleştirilmesi konusunda önceden hazırlıklı idiler. 

Sovyetler Birliği’nin çöküş sürecinin başlamasıyla 10 Ekim 1987 tarihinde Revan’da 

yapılan  gösteri  yürüyüşlerinde  Ermeniler  tekrar  Dağlık  Karabağ’ın  Ermenistan’la 

birleştirilmesini talep ettiler. Zaten bu olaylarla Ermeni-Azeri çatışmasını çıkaranların 

Ermeniler olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır.

Bağımsızlığın  ilk  yıllarında  çeşitli  ülkelerde  görülen   ekonomik  zorluklar 

Azerbaycan’da  da  yaşanmış,  fakat  bu  da,  Ermeniler  tarafından  Dağlık  Karabağ 

sorununun nedenlerinden biri gibi gösterilmiştir. 

1987’den  itibaren  Ermeniler,  aktif  olarak  medya  ve  diplomatik  kanallar 

aracılığıyla  Dağlık  Karabağ’ın  Ermenilere  ait  olduğunu,  bölgenin  Ermenistan’la 

birleştilmesi  gerektiğini  dünya  kamuoyuna  iletmeğe  çalışmışlardır.  Ermeniler  bu 

iddialarını Dağlık Karabağ’da Ermeni nüfusun fazla olması ve ekonomik sıkıntıların 

mevcutluğu  ile  kanıtlamak  istemişlerdir.  Bu  iddialara  tarihi,  coğrafi  ve  eğitim 

konularındaki bahaneleri de eklemişlerdir. Bütün bu iddiaların içeriğine göz atalım:

Ermeniler  esasen  Dağlık  Karabağda  nüfus  ve  ekonomik  sorunlar  üzerinde 

duruyorlardı. 

699  Nadir DEVLET, Çağdaş Türk Dünyası, İstanbul, 1989, s. 121

                                                                                                                                                                   



a-  Nüfus  iddiaları;  Ermeni  iddialarının  dayandırıldığı  konuların  başında 

Dağlık Karabağ’da Ermenilerin genel nüfusun %75’ini teşkil etmesi idi.700 Şüphesiz 

ilk başta Dağlık Karabağ’ın %75’nin Ermenilerden oluşması önemli bir unsur olarak 

görülebilir,  fakat  tarihi  kaynaklara  bakıldığında  Ermeni  nüfusunun  bölgeye  1828 

Türkmençay  antlaşmasından  sonra  İran’dan  getirilen  40.000  kişi  ve  daha  sonraki 

yıllarda Osmanlı Devleti’nden göç ettirilen Ermeniler sayesinde arttığı bir gerçektir. 

Bu  tarihten  önce  Karabağ  eyaletinde  nüfusun  %91’ini  Azeriler,  %8.4’ünü  ise 

Ermenilerin oluşturduğu Rus kaynaklarında da gösterilmiştir. 701 Yine aynı tarihlerde 

bugünkü Ermenistan toprakları üzerinde bulunan Revan Hanlığı’nın da %76 Azeri ve 

%24  Ermenilerden  oluşmuştur.702 Bütün  göç  olayları  sonucunda  bu  denge 

Ermenilerin  lehine  değişmeye  başlamıştır.  1834’te  Karabağ’daki  nüfusun  %64’8’i 

Azeri,  %34.8’i  Ermeni  olduğu  hâlde  Ermeni  göçmenlerinin  iskânı  daha  sonraki 

yıllarda devam etmiş ve bunun sonucu nüfus dengeleri değişmiştir. Diğer bir etken, 

1917 Rus ihtilâli ortamında Ermeni çetelerinin saldırıları ve katliâmları sonucunda 

Dağlık Karabağ’daki Müslüman halkın büyük bir kısmı bölgeyi terk etmek zorunda 

kaldığından nüfus oranları da önemli bir ölçüde azalmıştır. Zaten Ermenilerin nüfus 

iddiaları  da  1917  istatiklerine  dayanmıştır.  Fakat  onlar  XIX.  yüzyıldaki  nüfus 

oranlarını  dikkate almamaktadırlar.  Ermeniler  tüm Kafkasya bölgesinin yerli  halkı 

olmadığı gibi Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’da da azınlık statüsündedirler. 

Bununla birlikte, bir devlet içinde belirli bir bölgede başka bir etnik grubun çoğunluk 

teşkil etmesi o bölgenin başka bir devlete birleştirilmesi anlamına gelmemektedir. 

b-  Ekonomik iddialar; Ermenilerin Dağlık Karabağ’da kendi isteklerini haklı 

göstermek  için  ileri  sürdükleri  iddiaların  ikincisi  ekonomik  sorunlardır.  Güya, 

Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinin ve oradaki Ermenilerin Azerbaycan Hükûmeti 

tarafından  ekonomik  olarak  kendi  hâline  terk  edildiğini  ve  kısıtlı  olarak  geri 

bırakıldığını  bahane  etmekle,  bölgenin Ermenistan’a  birleştirilmesinin daha  uygun 

olacağını savunmuşlardır. Fakat bu iddialar Moskova tarafından bölgeye gönderilen 

700  Nadir DEVLET, “Türk Dünyası’nın Demografik ve Ekonomik Yapısına Toplu Bir Bakış”, Türk 
Dünyası El Kitabı, Ankara, 1992, C.1, s. 73  

701  Nikita Nikolayeviç SHAVROV, a.g.e, s. 61
702 Habip RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 22

                                                                                                                                                                   



Teftiş  Komisyonu  Başkanı  Razumovski’nin  “Bu  Vilayette  halledilmesi  gereken 

iktisadi ve kültürel bir problem yoktur”703şeklindeki sözleriyle asılsız olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Bu iki ana konudaki iddiaların yanısıra Ermeniler Dağlık Karabağ’ın tarihi ve 

coğrafi bakımdan da Ermenistan’a ait olduğu yönünde asılsız tezler ileri sürmüşlerdir. 

Ermeniler  eğitim  ve  kültür  konusunda  da,  Azerbaycan  Hükûmeti’nin  Dağlık 

Karabağ’daki  Ermenilerin  haklarını  kısıtladığı  şeklinde  geçersiz  suçlamalarda 

bulunmuşlardır. Halbuki, Dağlık Karabağ arazisinde Azerbaycan’ın diğer bölgelerine 

nazaran daha çok okul, eğitim merkezi vardı. Ermenilerin bütün iddialarının asılsız 

iddialar olduğu ve asıl amaçlarının XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarından 

süregelen “Büyük Ermenistan” plânını gerçekleştirmek olduğu bilinmektedir. 

Sovyet  döneminde  Ermeniler  zaten  yanlı  umum-ittifak  medyasını  etkileri 

altına alarak Sovyet kamuoyunda, Dağlık Karabağ’ın Ermenilere ait olduğu tebliğini 

sağlayabilmiş;  gazetelerde,  dergilerde  ve  televizyonda  yayınlanan  haberlerde 

hakikatin önüne geçmişlerdi. Rus muhabir Rojnov’un Azerbaycan ve Ermenistan’a 

gelip olayları yerinde gözlemlemesinden sonra Azerbaycan’da yayımlanan “Vışka” 

gazetesinde şu ifadeye yer vermesi durumu açığa çıkarmakta bize yardımcı olacaktır. 

“Ermenistan  ve  Azerbaycan’a  gezimden   iki  aydan  fazla  bir  zamanın  geçmesine  

bakmayarak hiçbir makalemi yayınlayabilmiş değilim. Hiçbir Moskova dergisi veya 

gazetesi  bana  kendi  sayfalarını  ayırmaya  yanaşmamıştır.  Bunun  nedeni  ise  çok  

açıktır.  Basın  Ermeni  karşıtı  bir  yazının  yayımlanmasına  olağan  bir  hâl  gibi  

bakmaktadır.”704 

Ermenistan  ve  Dağlık  Karabağ’daki  Ermeni  yayın  organları,  hem 

Moskova’dan  hem  de  yurtdışından  gelmiş  Ermeni  önderleri  Ermenilerin 

Azerbaycan’a  karşı  örgütlenmesinde  her  türlü  faaliyette  bulunmuşlardır.  Balayan, 

Mancuryan,  Grigoryan,  Kaputikyan,  Babayan,  Mirzoyan,  Pogasyan  gibi  “Ermeni 

aydınları”  Dağlık  Karabağ’da  Ermenilerin  grev  ve  protesto  yapmalarını  organize 

etmekte, Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’la bağlarını koparmaktaydılar. Bu dönemde 

703 Yasin ASLAN, Can Azerbaycan .. a.g.e,  s. 44
704  Yurii POMPEYEV, a.g.e, s. 122

                                                                                                                                                                   



Ermenistan  basınında  ise  devamlı  Azerbayan  ve  Türkiye  aleyhinde  yazılar 

yayınlanmaktaydı.705 

1987  yılından  Sovyetler  Birliği’nin  dağılmasına  kadarki  süreçte,  ister 

Gorbaçov’un  isterse  de  Sovyetler  Birliği  Yüksek  Şurası’nın,  Dağlık  Karabağ’ı 

Azerbaycan toprağı olarak tanıması, fakat Ermenilere karşı bir yaptırım yapmaması, 

Dağlık  Karabağ  sorununu  bir  kısır  döngüye  çevirmiştir.  Ayrıca,  Ermenistan’da 

faaliyet gösteren yasadışı örgütlerin eylemlerine göz yumulması Ermenilerin Dağlık 

Karabağ’da örgütlenmelerine ve eylem yapmalarına neden olmuştur. 

Azerbaycan  yönetiminin  milli  bilinçten  yoksun  Komünist  liderlerin  elinde 

olması  ise  Azerbaycan  halkının  Dağlık  Karabağ  meselesindeki  hassasiyetinin 

yönetime aktarılmamasına sebep olmuştur. Azerilerin Ermenistan’dan kovulmasına, 

Ermenilerin  Dağlık  Karabağ’da  siyasi  ve  askeri  örgütlenmeye  başlamasına 

zamanında  müdahele  etmeyen  Azerbaycan  Komünist  Partisi  yönetimi  de  sorunun 

büyümesine  bir  nevi  katkıda  bulunmuştur.  Moskova  Azerbaycan-Ermenistan 

ilişkilerinde çifte standart uyguladığını 19 Ocak 1990’da kendi haklarını talep eden 

Azerbaycan halkına karşı askeri operasyon düzenlemekle bir daha ortaya koymuştur. 

705  Robert ARAKELOV, Nagornıy Karabax; Vinovniki Tragedii İzvestina (Dağlık Karabağ; Facianın 
Mâlum Suçluları), Bakü 1991, s.19

                                                                                                                                                                   



4.1. DAĞLIK KARABAĞ SORUNU’NUN TARİHİ GELİŞİMİ

Karabağ  bölgesi,  Azerbaycan'ın  Kür  ve  Araz  nehirleri  ve  Gökçe  Gölü 

arasındaki dağlık kesimi ve bunlara bağlı geniş ovaların meydana getirdiği araziyi 

kapsamaktadır.  Bugün  “Dağlık  Karabağ”ın  4400  km2’lik  arazisi  tarihi  Karabağ 

toprakların ancak ¼’dir. Karabağ Güney Kafkasya’nın doğu kesiminin bütün arazi 

özelliklerini  taşımaktadır.  İklimi yumuşak, suları  bol, toprakları  verimlidir.  Zengin 

doğal  kaynaklara  sahiptir.  Karabağ  Güney  Kafkasya’nın  en  eski  yerleşim 

alanlarından biridir. Karabağ'ın coğrafi konumu ve jeopolitik özellikleri tarih boyunca 

kuzey,  güney  ve  doğudan  gelen  kavimlere,  yerleşme  olanağı  sağlamıştır.  Bu 

kavimler, Karabağ'ı kışlak olarak kullanmış, çeşitli dönemlerde ise karargâh olarak 

istifade etmişlerdir. Bölge Arap yayılmasından sonra Müslüman kavimlerin yönettiği 

dönemde  Karabağ  adını  almıştır.  Karabağ’ın  isim  olarak  anlamı  “Kara-geniş, 

bağ(bahçe)- arazi” demektir. Karabağ, İlhanlılar’ın yazlık merkezi olmuş, Moğollar 

döneminde Anadolu'dan, Suriye'den bölgeye kavimler yerleşmiştir. Timur zamanında 

da bölgeye Türk aileleri ve kavimleri getirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Karabağ ve 

çevresindeki hâkimiyeti III. Ahmed döneminde başlamıştır(1574-1595). Bu süreç 150 

yıl kadar devam etmiş, 1735 tahinde bölge Nadir Şah tarafından tutulmuş ve 1747'de 

Nadir Şah'ın ölümüyle yeni bir dönem başlamıştır. Azerbaycan tarihinde “Hanlıklar 

dönemi”  olarak  bilinen  bu  süreçte  "Karabağ  Hanlığı"nda  İran’ın  etkisinin  fazla 

olmasına  rağmen  bağımsız  bir  dönem  yaşanmıştır.  Ruslar  1813  Gülistan 

Antlaşması’yla Kafkasya’nın büyük bir kısmını, 1828'de Türkmençay Antlaşması ile 

ise Kuzey Azerbaycan'ın tamamına sahip olmuşlardır. Bölgede mevcut idari sistemi 

bir  süre  devam  ettikten  sonra  Karabağ  önce  Bakü  ve  daha  sonra  Gence 

(Yelizavetepol)  vilayetleri  içine alınmıştır.  Bu durum I.  Dünya Savaşı’nın sonuna 

kadar devam etmiştir.706 

XIX.  yüzyılda  Güney  Kafkasya  bölgesinde  Ermeniler  azınlık  hâlinde 

yaşıyorlardı.  Çarlık  Rusya  ve  Batılı  devletlerin  verdiği  destekle  Ermeniler, 

Ermenistan  devletini  kurma  çabasına  giriştiler.  Zaten,  Rusya  bölgede  bir  Ermeni 

706   İgrar ALİYEV, a.g.e, s. 23

                                                                                                                                                                   



devletinin kurulmasının plânlarını uzun yıllardan beri yapmaktaydı. Sorunun doğuşu 

açısından en önemli olaylardan biri, Ermenilerin bölgeye toplu hâlde yerleştirilmeleri 

olmuştur.  1967 yılında  Revan’da  basılan  “XVIII.  Yüzyılda  Ermeni-Rus  İlişkileri” 

isimli kitapta şöyle denilmektedir. “Daha 19 Mayıs 1783’de Knyaz G.A. Potyomkin,  

II.  Yekatrina’ya fırsat bulunca Karabağ’ı  hemen Ermenilerin kontrolüne vermekle 

Asya’da  bir  Hıristiyan  Devleti  ortaya  çıkarmak  için  gerekenleri  yapacağız  

söylemiştir.”707 

1832  yılındaki  Çarlık  Rusya  resmi  istatistiklerinde  Karabağ  Hanlığı 

nüfusunun % 64,8’i Azerbaycanlı, %34,8’i Ermeni olarak kayda geçmiştir.708 1887 

yılında Fransa’da yayınlanan Nouveau Dictionnaire de Géographie Universelle (Yeni 

Evrensel  Coğrafya  Sözlüğü)’ün  “Karabağ”maddesinde,  250.000  olarak  gösterilen 

toplam  nüfusun  en  az  yarısının  Azerilerden,  geri  kalanının  ise  Ermenilerden  ve 

İranlılardan ve Ruslardan oluştuğu kaydedilmiştir.709 Hatta Ermenistan kaynakları bile 

XIX. yüzyıl başlarında Karabağ Hanlığı’nda Ermeni nüfusun azınlıkta kaldığını ifade 

ediyorlardı.  1972  yılında  Revan’da  yayınlanan  “Batı  Ermenistan’ın  Rusya’ya 

Birleştirilmesi”  isimli  kitapta  bu  yıllar  için  Karabağ  Hanlığı’nda  12.000  ailenin 

bulunduğunu  ve  bunların  sadece  2.500’nün  Ermeni  ailesi  olduğu  belirtilmiştir.710 

Ermenilerin  buraya  sonradan  geldiğinin  kendilerince  bir  başka  ifadesi  de,  1978 

yılında  Azerbaycan’ın  Dağlık  Karabağ  Özerk  Bölgesi  içinde  yer  alan  Akdere 

bölgesinde “Ermenilerin bölgeye gelişlerinin 150. yılı” anıtını dikmeleri olmuştur.711 

XIX.  yüzyılın  sonu  ve  XX.  yüzyılın  başlarında  Kafkasya’da  yaşayan 

Ermeniler,  hızlı  bir  biçimde  örgütlenmeye  başlamışlardır.  Bu  yapılanmaların  en 

önemlisi  1890  yılında  Tiflis’te  kurulan  “Taşnaksütyun  Komitesi”dir.  Bu  devirde 

Ermeniler,  Çarlık  Rusya  yönetimi  altındaki  topraklara  ilişkin  iddialarını  pek  dile 

707   Araz ASLANLI, “Ermenistan’ın Azerbaycan Topraklarını İşgali Sorununun Hukuki Boyutu; 
Azerbaycan’ın Meşru Müdafaa Hakkı Devam Ediyor Mu?” Ermeni Araştırmaları Dergisi, C. 3, S. 9, 
Ankara 2003, s. 94’den naklen XVIII. Yüzyılda Ermeni-Rus İlişkileri, Revan 1967, s. 204  

708    Habib RAHİMOĞLU, a.g.e, s. 22
709    Cemalettin TAŞKIRAN, Geçmişten Günümüze Karabağ Meselesi, Ankara 1995, Genelkurmay 

Basımevi, s. 240’dan naklen Nouveau Dictionnaire de Géographie Universelle (Yeni Evrensel 
Coğrafya Sözlüğü), Paris 1887, s. 93  

710    Araz ASLANLI, Ermenistan’ın Azerbaycan Topraklarını..a.g.m, s. 97’den naklen Batı  
Ermenistan’ın Rusya’ya Birleştirilmesi, Revan 1972, s. 562

711   İgrar ALİYEV, a.g.e, s. 84

                                                                                                                                                                   



getirmiyorlardı. Bunun nedeni, tarihsel süreçte hep işbirliği yaptıkları Ruslarla ilişkiyi 

bozmama isteği idi. Genelde uyumlu olan bu ilişkiler, 1719 yılında Çar I. Petro’nun, 

Rus Ortadoks Kilisesi mensuplarına tanınan hakların tüm Ermenilere de vermesi ile 

daha da pekişmiştir.712 Bir yandan Çarlık Rusya’nın halkları kaynaştırma isteklerinin 

Ermeni milliyetçiliği ile çatışması, diğer yandan da Rus Ortadoks Kilisesi’nin Ermeni 

Gregoryan Kilisesi’ni  kendisine birleştirme çabaları  bu yakın ilişkiyi  bir  süre için 

zayıflatmıştır.  Fakat,  etnik çatışmalatın başlaması,  ilişkileri  olumlu yöne sokmakta 

gec  kalmamıştır.  Kafkasya’daki  milli  uyanış  hareketleri  de  bu  etnik  çatışmalara 

paralel olarak gelişmiştir.          

Bu tarihten sonra Ermeniler, Azerilerle özellikle Karabağ bölgesinde devamlı 

çatışmalara başlamışlardır.  1905-1907'de Ermeni çeteleri bölgede büyük katliâmlar 

yapmış ve bu kanlı olayları ünlü yazar Mehmet Said Ordubadi “Kanlı Seneler” isimli 

eserinde yazmıştır.713  

 I.  Dünya Savaşı  sırasında Ermeniler  Kafkasya'da  Rus orduları  ile  birlikte 

hareket  etmiş  ve  Osmanlı  Devleti’ne  karşı  savaşarak  amaçlarını  gerçekleştirmeye 

çalışmışlardır.

1918 Mart ayı sonlarında Çarlık Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle, 

geri  dönen  Ermeni  ve  Rus  orduları  Bakü  Sovyeti  tarafından  Azerbaycan'da 

hakimiyetin korunması amacıyla Bakü'de tutulmuş ve bu askeri birlikler 31 Mart-01 

Nisan  1918  tarihlerinde  Bakü  şehrinde  12.000’den  artık  Azerbaycanlıyı 

katletmişlerdir.  Bu  katliâm  Azerbaycan'ın  diğer  illerinde,  Şamahı,  Kuba,  Salyan, 

Gence ve Nahcivan'da devam ettirilmiştir.714  

 Türk ordusu bu sebeple Azerbaycan'a girmiş ve güvenliği sağlamıştır. Ancak 

Mondros Mütarekesi'yle Türk orduları geri çekilmek zorunda kalmış ve bölge İngiliz 

kuvvetlerince işgal edilmiştir. İngilizler ise, 28 Ocak 1919 tarihli tebliğ ile coğrafi, 

iktisadi, tarihi ve kültürel varlıkları dikkate alarak Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası 

712   Ali ARSLAN, Rusların Güney Kafkasya’da Yayılmalarında Ermeni Eçmiyazin 
Katagigosluğu’nun Rolü, Kafkas Araştırmaları II, İstanbul 1996, s. 21 

713  Mehmet Said ORDUBADİ, a.g.e, s. 42
714  Vahid ÇIRAKZADE, İstiklâlin Azaplı Yolu, Bakü, 1991, s. 42

                                                                                                                                                                   



olarak kabul etmiştir. Fakat İngilizlerin çekilmesiyle bölge Kızıl Ordu’nun istilasına 

uğramış ve Ermeniler bölgede etkin bir duruma getirilmiştir. 

1918 Ocak-1920 Nisan tarihlerinde Azerbaycan'da Ermeni çeteleri 30.000’den 

fazla  Azerbaycanlıyı  katletmiş  ve  27  Nisan  1920  tarihinde  Azerbaycan'ın  Sovyet 

denetimine  alınmasından  sonra  bu  katliâmlar  siyaset  yoluyla  gerçekleştirilmiş  ve 

1920 Nisan-Ekim ayları arasında 40.000’den fazla insan siyasi tutuklu olarak ölüm 

hükmü ile yargılanmış veya sürgüne gönderilmiştir.715

1920  yılının  ilk  aylarında  Azerbaycan’ın  Ermenistan’la  sınır  bölgelerinde 

Ermeni saldırılarının artması Azerbaycan Milli Ordusu bu sınırlara çekilmesine neden 

olmuştur. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’ni tehdit eden diğer bir güç olan Bolşevik 

Sovyet  yönetimi,  durumdan  istifade  ederek  Azerbaycan  komünistlerinin  de 

yardımıyla  27  Nisan  1920’de  ülkeye  Kızıl  Ordu  birliklerini  sokmayı  ihmal 

etmemiştir.  Azerbaycan  tarihçisi  Mirze  Bala  Mehmetzade,  Moskova  ile  Revan’ın 

işbirliği  içerisinde  olduğunu  ve  Moskova’nın,  Ermenistan’da  Sovyet  yönetiminin 

kurulması  karşılığında  Azerbaycan’ın  Karabağ,  Zengezur,  Nahcivan  ve  Gence 

bölgelerinin Ermenistan’a birleştirileceği sözünü verdiğini ifade etmiştir.716 Nitekim 

Moskova 1920’de Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti’ne, bu bölgelerin Ermenistan’a 

bırakması  yönünde  baskı  uygulamıştır.  Türkiye  tarihçisi  Yusuf  Hikmet  Bayur  da 

Mirze Bala Mehmetzade’nin bu fikrini desteklemiştir. Bayur’a göre “mazlum Ermeni 

halkı!”  ile  ilgilendiklerini  göstererek batı  Avrupa  kamuoyunda kendilerine yandaş 

bulmaya çalışan Bolşevikler, Taşnaklarla işbirliği  uğruna Azerbaycan’ın Zengezur, 

Nahcivan gibi vilayetlerini Ermenistan’a bırakmayı garanti etmekteydiler.717 Bayur, 

bu siyasetin iki amaç daha güttüğünü de belirtmiştir.  Birincisi; Türkiye ile Sovyet 

Azerbaycanı  arasında  Nahcivan’dan  geçen  yolları  da  eline  almış  olan  Sovyet 

Ermenistanı’nı bir duvar gibi dikmek, ikincisi; Türkiye’nin de Ermenistan’dan toprak 

vermesini  isteyecek  duruma  getirmek.718 Yerosimos  Stefanos  da,  “Ekim 

Devrimi’nden  Milli  Mücadeleye  Türk-Sovyet  İlişkileri”  isimli  eserinde, 

715  Tahir KAFAROV, a.g.e, s. 104
716  Mirze Bala MEHMETZADE, Milli Azerbaycan Harekâtı...a.g.e, s. 122
717   Yusuf Hikmet BAYUR, Ermeni Meselesi -I, Yenigün Haber Ajansı, Basın ve Yayıncılık, 

İstanbul 1998, s. 679 
718   Yusuf Hikmet BAYUR, a.g.e, s. 680

                                                                                                                                                                   



Ermenistan’da Sovyet Hükûmeti’nin kurulmasına karşılık Sovyet Azerbaycanı’ndan 

bir  kısım  arazilerin  Ermenistan’a  bırakılması  teklifini,  1920  Ekimi’nde  Kafkasya 

Sovyet  temsilcisi  Legran  tarafından  Taşnak  Hükûmeti’ne  sunulan  dört  maddeden 

oluşan  şartnamenin  “Sovyetlerce  işgal  edilmiş  bulunan  Zengezur  ve  Karabağ 

Ermenistan’a bırakılacaktır” maddesi ile göstermiştir.719

Azerbaycan’ın  XI.  Kızıl  Ordu tarafından işgal  edilmesinden iki  gün sonra 

Harici İşler Komiseri Hüseynov, Ermenistan Hükûmeti’ne, “Karabağ ve Zengezur’a 

yönelik  saldırıların durdurulmasını,  aksi  takdirde Azerbaycan Sovyet  Cumhuriyeti  

İnkılap Komitesi’nin Ermenistan’a karşı savaş durumu ilân edeceğini”720 içeren nota 

göndermiştir.  3  Mayıs’ta  Ermenistan  Dışişleri,  Azerbaycan’a  karşı  saldırılarının 

olmadığını ve Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusunun bulunduğunu bildirmiş ve 

Karabağ, Zengezur’la ilgili sorunların çözümü için şu teklifleri sunmuştur:

1.  Bütün askeri faaliyetler durdurulsun,

2.  Sınır meselesinin görüşülmesi için görüşmelere başlanılsın.721

Zengezur ve Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin, Ermenistan Hükûmeti 

idaresine  geçmek  istemediklerini  Azerbaycan  Hükûmeti’ne  bildirmeleri  Ermeni 

Taşnak  Hükûmeti’nin  tutumunun  doğru  olmadığını  göstermektedir.722 Ermeni 

aydınlarının da bölgede yaşayan Ermeni halkı için en iyi kararın, Karabağ, Zengezur 

ve Nahcivan’ın Azerbaycan idaresinde kalması olacağını öngörmesi ve Lenin’e şu 

içerikte  mektup  göndermesi,  Ermeni  hayalperestlerine  bu  konuda  uygun  cevap 

vermekteydi:  “Şu  anki  Ermeni  Taşnak  Hükûmeti  Karabağ’ın  Ermenistan’a 

birleştirilmesine  çalışıyor,  fakat  bu  Karabağ’ın  Ermeni  ahalisi  için  Bakü’deki  

ekonomik kaynaklardan mahrum kalmak ve hiçbir zaman bir şeyle bağlı olmadıkları  

Revan’la talihlerini bağlamak demektir. Ermeni köylüleri Azerbaycan Hükûmeti’ni  

tanımış ve ondan ayrılma fikrinde değildir.”723 

719    Yerosimos STEFANOS, Ekim Devrimi’nden Milli Mücadeleye Türk-Sovyet İlişkileri, İstanbul 
1979, s. 187’den naklen;  Les relations russo-turques depuis l’avenement du Kemalisme 
(Kemalizmin Ortaya Çıkışından Sonra Türk- Sovyet İlişkileri) “Revue du Monde Musulman” 
Dergisi, C. 52, Paris Aralık 1922, s. 198  

720   ADA, f. 970, 1, 113
721   Musa KASIMOV, Harici Devletler ve Azerbaycan, Bakü 1998, s. 207
722   Sovyet Dağlık Karabağı, Azerneşr Yayınları, Bakü 1983, s. 40 
723   İgrar ALİYEV, a.g.e, s. 89

                                                                                                                                                                   



Ermeni aydınlarının bu fikri, Kafkasya’daki Bolşevikler tarafından da kabul 

edilmiştir.  Orcenikidze’nin,  Lenin ve Çiçerin’e gönderdiği 6 Temmuz 1920 tarihli 

mektubunda şu ifadeye yer verilmiştir: “Azerbaycan, Karabağ ve Zengezur’un derhal  

kendisine  birleştirilmesinde  ısrar  etmektedir...  Bence  doğrusu  da  budur.  Her  iki  

vilayet  ekonomik yönden Bakü’ye meyillidir...  Azerbaycan yönetimini  bir  an önce  

(Ermenistan’da  Sovyet  Hükûmeti  kurulmadan)  Moskova’ya  çağırıp  Ermenistan’la 

ilgili sorunları çözüme kavuşturmak lazımdır.”724

Ermeni  Taşnak  Hükûmeti’nin  Batı’dan  gerekli  desteği  alamaması,  ayrıca 

Sovyet  Rusya’da  Ermeni  asıllı  Komünistlerin  önemli  mevkilerde  bulunmaları, 

Ermenilere  hiç  değilse  Rusya’nın  etkisinde  kalan  Azerbaycan  topraklarında 

genişleme  fırsatı  yaratmaktaydı.725 Kaçaznuni  bu  durumu  şöyle  ifade  etmektedir: 

“Eğer Rus orduları Kafkasya’ya hâkim olmazlarsa, biz yalnız kalacağız. Türk-Azeri-

Gürcü  bloğunda  sıkışıp  kalan  Ermenistan’ın  varlığından  söz  edebilmek  imkânsız  

olacaktır.”726

Ermenistan’da Taşnak Hükûmeti’nin yerini Komünist Ermenilere bırakması, 

Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönemi başlatmıştır. Taşnakların güçlerinin 

yetersiz olması, onlara iktidarı komünistlere bırakma lüzumunu doğurmuştur.Taşnak 

Hükûmeti  Komünistlerin  iktidarı  ele  geçirmeleri  için  uygun  ortamı  hazırlamış  ve 

Komünistlerle 30 Kasım’da Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulması 

ile ilgili anlaşma imzalamışlardır.727

Azerbaycan  Komünistlerinin  de  Karabağ  üzerindeki  hassasiyeti  ise  27 

Haziran 1921’de yapılan genel toplantıda “Karabağ’ın Azerbaycan’a bağlılığı ve bu 

esasta  görüşmelerin  sürebileceği”  kararını  ortaya  çıkarmaktaydı.728 Nitekim,  4 

Temmuz 1921’de toplanan Komünist Partisi Kafkas Bürosu’nun, “Dağlık Karabağ 

Ermenistan SSC terkibine katılsın”,729 kararına Azerbaycan İnkılâp Komitesi Başkanı 

Nerimanov sert bir şekilde itiraz etmiş ve bu konunun yeniden görüşülmesini talep 
724   ADA, f. 64, 1, 17, 66
725   Musa KASIMOV, Harici Devletler.. a.g.e, s. 208
726   KAÇAÇUZUNİ, Daşnaksutyun Bolşevikskogo Dela (Taşnaksütyun - Bolşevik İşi) 

Bakü 1990, s. 81
727   Musa KASIMOV, Harici Devletler.. a.g.e, s. 218
728   ADA, f. 28, 1, 228
729  ADA, f. 64, 1, 2, 118

                                                                                                                                                                   



etmiştir.730 5 Temmuz’da Dağlık Karabağ problemini görüşmek için tekrar toplanan 

Komünist Partisi Kafkas Bürosu; Stalin, Orcenikidze, Maharadze, Kirov, Nerimanov, 

Mıyasnikov, Nazartyan, Orehalaşvili ve Figatner’in iştirakiyle şöyle bir karar kabul 

etmiştir: “Müslümanlar ve Ermeniler arasında milli barışın, Yukarı (Dağlık) ve Aşağı  

Karabağ’ın ekonomik bağlılığın vacipliğine, onun Azerbaycan’la tarihi geçmişi esas  

alınarak, Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın sınırları içinde kalsın, bu vilayetin terkibine  

dâhil olan Şuşa şehri idari merkez olmakla, ona geniş vilayet muhtariyeti verilsin.”731 

Dağlık Karabağ’a muhtariyet  verilmesi  Azerbaycan arazisi  uniter  yapısının 

bölünmesini ifade etmekteydi. 14 Aralık 1922’de Komünist  Partisi Kafkas Bürosu 

Dağlık  Karabağ meselesi  ile  ilgili  şöyle  bir  karar  kabul  etmiştir;  “Azerbaycan’da 

umum-Sovyet  Şurası’na  müracaat  etmek  için  Dağlık  Karabağ  işleri  üzerine  özel  

komite  yaratılsın.”732 Bu  aşamada  Azerbaycan  Komünistleri,  Dağlık  Karabağ 

meselesinin  çözümünde  iç  ve  dış  siyasi  ortam  doğrultusunda  özerklik  statüsü 

kabulünün kaçınılmaz olduğu gerçeğiyle 7 Haziran 1923’de Dağlık Karabağ’ın özel 

vilayet  olma kararını  onaylamış ve Azerbaycan Komünist  Partisi,  Dağlık Karabağ 

Muhtar  Vilayeti’nin  kurulmasını  tavsıye  etmiştir.733 Görüldüğü  gibi,  Sovyet 

döneminde  Azerbaycan  Komünist  Partisi’nin  bu  kararları  Moskova’nın  diktesiyle 

gerçekleştirilmiştir.  Nerimanov  Lenin’e  gönderdiği  telgraflardan  birinde 

Moskova’nın Azerbaycan’ın sahip olduğu milli değerlere duyarsızlığını şöyle ifade 

ediyordu;  “Ben bilmek  isterim ki  merkez Müslümanlara hangi  niyetle  yaklaşıyor? 

Azerbaycan’ın  tarihi  ile  ilgili  meseleleri  bizsiz  nasıl  çözmeye  nasıl  cesaret 

edebiliyor? Acaba, merkezin niyeti, Bakü petrolünden faydalanmak için Azerbaycan’ı  

“yeni Taşnaklara” feda etmek midir?” 734 

 Ermenilerin, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a katma çabası 1945’de de devam 

etmiş ve Ermenistan Komünist Partisi Başkatibi Arutinov Stalin’e mektup yazarak 

Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’la birleştirilmesini arzetmiştir.735 
730   Asker ABDULLAYEV, Dağlık Karabağ, Asılsız İddialar, Hadiseler, Facialar, 

Bakü 2001, s. 11
731  ADA, f, 64, 1, 122-122
732  Musa KASIMOV, Harici Devletler... a.g.e, s. 221
733  İgrar ALİYEV, a.g.e, s. 97
734  Asker ABDULLAYEV, a.g.e, s. 13
735  BCA, Yer; 930.  1. 7. 1

                                                                                                                                                                   



Ermenistan  Hükûmeti  Dağlık  Karabağ’ın  Ermenistan  ile  birleştirilmesi 

konusunu  1964’de  Ermenistan  Komünist  Patisi  Başkatibi  Mikoyan,  Khuruşov’la 

görüşmesinde Kırım’ın Ukrayna’ya verildiğini örnek göstererek Dağlık Karabağ’ın 

da Ermenistan’a birleştirilmesini istemiştir. 

Sovyet  döneminde  Ermenilerin  Dağlık  Karabağ’la  ilgili  iddiaları  ve 

Moskova’nın  Azerbaycan  toprakları  üzerinde  uzun  yıllar  hazırlayıp  uyguladığı 

kararlar, SSCB Anayasası’nın 78. maddesine uygun gelmemiştir. Söz konusu madde 

bu hususta şöyle ifade olunmuştur:  “Müttefik devletlerin arazileri,  onların razılığı  

olmadan  değiştirilemez.  Muvafik  devletler  arasında  sınırlar,  muvafik  devletlerin  

karşılıklı razılığı durumunda değiştirilebilir ki, bu değişiklikler SSCB Yüksek Sovyeti  

tarafından  onaylanmalıdır.”736 Bu  maddenin  “Sınırlar  SSCB  Yüksek  Sovyeti  

tarafından  onaylanmalıdır”  ifadesinde,  ülkerin  sınırlarının  istendiği  zaman 

değiştirilemeyeceği  gösterilmektedir.  Bu  Anayasa’nın  81.  maddesinde  ise  “SSCB 

oluşturulurken, çok milletli bu devletin terkibine dahil olan müttefik devletlerin kendi  

hukuklarını  koruma  yükümlülüğünü  üstlenmiştir”737 denilmiştir.  Toporak 

bütünlüğünün korunması hukuku ise de, her bir devletin temel haklarından biridir. 

Fakat,  Sovyetler  döneminde  Komünistler  Azerbaycan’da  bu  hakları  göz  ardı 

etmişlerdir. 

1965’de Ermenistan Hükûmeti Moskova’dan sözde Ermeni soykırımının 50. 

yıldönümünü anmak için izin almış, 24 Nisan’da Revan’da 400.000 kişinin katıldığı 

mitingde “Batı Ermenistan (Anadolu) Bizim Olmalıdır”, “Dağlık Karabağ Bizimdir”, 

“Nahcivan Ermenistan  Toprağıdır”,  “1915 İntikamını  Almak  Zamanıdır.  Birleşin” 

sloganlarıyla Azerbaycan ve Türkiye aleyhinde gösteriler yapmışlardır.738 Bu tarihten 

itibaren  Sovyet  Hükûmeti’nin  ve  Ermenilerin  Azerilere  karşı  baskıları  daha  da 

artmıştır.

Sovyetler Birliği’nde 1985 yılında M.Gorbaçov’un Sovyetler Birliği Merkezi 

Sovyeti  Başkatipliği  görevine  getirilmesi  ile  başlayan  Glasnost  ve  Perestroyka 

politikalarının  özgürlükçü  ortamı  içinde,  Sovyet  halkları  arasında  milli  bilincin 

736  İgrar ALİYEV, a.g.e, s. 112
737  Konstituçiya SSSR (SSCB Anayasası), Bakü 1978, s. 243
738   İsa MEHMEDOV, a.g.e, s.  49

                                                                                                                                                                   



uyanması,  ekonomik  huzursuzlukların  ortaya  çıkması  ve  etnik  gruplar  arasında 

antlaşmazlıkların  filizlenmeye  başlaması  önemli  ve  ciddi  sorunların  meydana 

çıkmasına  neden  olmuştur.739 Gorbaçov'un  Sovyet  sisteminde  reform  yapmak 

amacıyla  ekonomide  Perestroyka  ve  siyasi  yapıda  Glasnost  politikalarının 

uygulaması, Sovyet sisteminin bir parçası olan Azerbaycan'ı da oldukça etkilemiştir. 

Özellikle  siyasi  alanda liberalleşme girişimleri  Azerbaycan'daki  siyasi  mücadeleye 

ivme  kazandırmış,  siyasi  alanda  serbestliğin  artmasına  olanak  tanıyan  yasanın 

çıkarılmasıyla  1986  yılından  itibaren  ülkede  siyası  amaçlı  dernek,  kurum  ve 

kuruluşların sayısı hızla artmıştır.  Ermenilerin Karabağ konusundaki girişimleri ve 

milli azatlık harekâtının artması Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecini hızlandırmıştır. 

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki  ilişkilerdeki  gerginleşme ve Karabağ 

Ermenilerinin  Azerbaycan’dan  ayrılma  talebiyle  başlayan  münakaşa  Sovyetler 

Birliği’nin  çökmesinden  önce  iki  ülke  arasında  savaşın  çıkacağının  işaretlerini 

vermekteydi.  Ermenilerin  Dağlık  Karabağ’ın  Ermenistan’a  bağlanması  yönündeki 

talepleri 1988’de Dağlık Karabağ’da yaşayan Azerilere yönelik saldırılar olmuş ve 

Ermenistan’dan daha sonra ise Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi’den Azerilerin 

mecburi göçleri başlanmıştır.

12 Şubat 1988’de Dağlık Karabağ Sovyeti  bölgenin Ermenistan’a birleşmesi 

doğrultusunda karar almıştır.740 19 Şubat günü ise Karabağ’da ilk defa Ermenistan’la 

birleşme konusunda gösteriler başlamıştır. 22 Şubat’ta Dağlık Karabağ Sovyeti (30 

Azeri  milletvekili  dışında)  toplanarak  110  oyla  bölgenin  Ermenistan  SSC  ile 

birleşmesini  öngören  karar  kabul  etmiştir.741 Bu  karar  merkezin  razılığı  olmadan 

alındığı  için  bir  başkaldırı  niteliğini  taşıyordu.  Moskova  ıse,  böyle  bir  hareketin 

“Ermenistan  ve  Azerbaycan  halklarının  menfaatlerine  aykırıdır”  şeklinde  karar 

aldığını açıklamıştır.

739    Gordon B. SMITH, Soviet Politics Struggling with Change (Sovyet Politikasının Mücsdelelerle 
Değişimi), Macmillan Press, London, 1992, s. 55  

740   Nadir DEVLET, Çağdaş Türk, a.g.e, s.122
741   Mehmet Ali BİRAND, “Karabağ’ı Vermeyiz!” Milliyet Gazetesi, Ankara 21 Kasım 1988

                                                                                                                                                                   



23 Şubat 1988 tarihinde Revan’da yapılan mitinglerde göstericiler “Bir millet  

bir  Cumhuriyet”  diye  bağırarak  Ermenistan  Yüksek  Sovyeti’nde  Dağlık  Karabağ 

meselesinin tekrar ele alınmasını istemişlerdir. 

28 Şubat  1988’de Bakü’nün kuzeydoğusunda sanayi merkezi olan Sumqait 

şehrindeki Ermenilerle çatışma sonucunda 32 kişi hayatını kaybetmiştir. Daha sonra 

yapılmış  araştırmalarda  bir  grup  kimliği  belirsiz  kişilerin  Azerileri  savaşa  teşvik 

ettikleri açıklanmıştır. 12 Mart 1988 tarihinde kanlı çatışmalara sahne olan Sumqait’e 

Sovyet  askerleri  ve tank birlikleri  yerleştirilmiştir.  Bu askeri  birlikler  19-20 Ocak 

1990 tarihinde Bakü’de bağımsızlık mitingini dağıtmak için gönderilmiş özel askeri 

birlikler  yüzlerle Azerbaycanlıyı  katletmişlerdir.  17 Mart  1988’de Dağlık Karabağ 

Özerk  Vilayeti  parti  yönetimi  bölgenin  Ermenistan’a  birleşme  kararını  Bakü’ye 

bildirmiştir. Olayların ciddiyetini koruması üzerine 23 Mart 1988'de SSCB Yüksek 

Sovyeti, Dağlık Karabağ sorununun çözümü ve barışın sağlanması için karar almış ve 

bu  kararda  “Dağlık  Karabağ’ın  SSCB  Anayasası’nın  78.  maddesi  gereğince  

Azerbaycan’ın  terkip  hissesi  olduğunu  ve  bu  durumun  hiçbir  şekilde 

değiştirilemeyeceği”742 ifade edilmiştir.  

Karabağ'da  olayların  tırmanması,  Ermeni  saldırılarının  artması, 

Ermenistan'dan  Azerilerin  kovulması  ve  bu  soruna  Azerbaycan'daki  Komünist 

yönetimin  çözüm  bulamaması  ülkede  örgütlenme  zaruretini  doğurmuştur.  1988 

Kasım ayı ortalarında Ermenilerin Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan için tarihsel bir 

anıt anlamı taşıyan Tophana ormanını tamamen imha emeleri, Azerbaycan'da geniş 

ulusal tepkiye neden olmuştur. 

Esasen sorunun ortaya çıkışı  Ermenistan’ın  Azerbaycan’ın Dağlık  Karabağ 

bölgesini kendisine birleştirmek istemesiyle başlamıştır. İki toplum arasındaki Sovyet 

rejiminin  son  yıllarında  beliren  gerginlik  ve  küçük çaplı  çatışmalar,  1991 yılında 

Ermenistan'ın  ve  Azerbaycan’ın  bağımsızlığını  ilân  etmesi  ve  bu  arada  Dağlık 

Karabağ’daki  Ermeni  yönetiminin  de  sözde  Dağlık  Karabağ  Cumhuriyet’ini  ilân 

etmesiyle Ermenistan ve Azerbaycan arasında savaş durumunun meydana çıkmasına 

742    Nesrin SARIAHMETOĞLU, Azeri –Ermeni Münasebetleri ve Dağlık Karabağ Olayları, 
Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1989, s. 98

                                                                                                                                                                   



neden  olmuştur.  Dağlık  Karabağ'da  olayların  tırmanması  üzerine  Azerbaycan 

Parlamentosu  26  Kasım  1991  tarihli  kararıyla  Dağlık  Karabağ  Muhtar  Vilayeti 

statüsünü  kaldırmış  ve  arazi  yönetimi  daha  önceden  mevcut  olan  il  ve  ilçeler 

aracılığıyla  Bakü’ye  tâbi  tutulmuştur.  Bu  tarihten  itibaren  Azerbaycan  arazisinde 

Dağlık  Karabağ’ın  muhtariyeti  statüsü  olmadığına  göre  Ermenilerin  işgal  ettikleri 

toprakların Azerbaycan'ın diğer arazilerinden hiçbir farkı bulunmamıştır.

Ermenistan  Parlamentosu,  1  Aralık  1989  tarihinde  “Dağlık  Karabağ’ın 

Ermenistan’la  birleştirilmesi  ile  ilgili” 743  karar  almış  ve  hâla  bu  kararından 

dönmemiştir.  Fakat,  bu  karar  ve  Ermenistan’ın  bu  doğrultudaki  resmi  istekleri, 

yürürlükteki  SSCB  Anayasa’sına,  cumhuriyetlerin  anayasalarına  aykırı  bulunarak 

hem dönemin merkezi Moskova yönetimi, hem de Azerbaycan yönetimi tarafından 

reddedilmiş ve kınanmıştır.  İşgalci politikalarını resmi olarak da ifade eden ve bu 

doğrultuda  kararlar  alan  Ermenistan  Devleti,  Birleşmiş  Milletler’e  üye  olunca 

uluslararası  hukuk  karşısında  zor  durumda  kalmamak  için,  amaçlarından 

vazgeçmemekle birlikte politika değişikliğine gitmişlerdir.744 Önceleri Azerbaycan ile 

arasındaki  çatışmaların  ve  savaşın  nedeninin  toprak  elde  etmekle  ülke  arazisini 

genişletmek olduğunu açıkca  ifade  etmekten  çekinmeyen Ermenistan  yönetimi  bu 

defa bölgedeki olayları farklı şekilde tanımlama gereği hissetmiştir. Örneğin, bölgede 

savaş  olmadığını,  Azerbaycan’ın  zülmünden  kurtulmaya  çalışan  Ermeni  halkının 

bağımsızlık  mücadelesi  verdiğini,  Ermenistan’ın  ise  sadece  bu  mücadeleyi 

desteklediğini  ifade  etmeye  başlamışlardır.  Fakat,  bütün  bunlar  Ermenistan  dış 

politikasındaki saldırgan ve yayılmacı niteliği gizlemeğe yetmemiştir.745 Günümüzde 

hâlen  bu  politikasını  sürdürmekle  beraber,  her  alandaki  Ermenistan  yetkilileri, 

gerekirse  işgal  ettikleri  toprakların  önemli  kısmını  ilhak  edebileceklerini  de  ifade 

etmekten çekinmemişlerdir.         

Bütün bu verilerden sonra XX. yüzyıl sonlarında Azerbaycan – Ermenistan 

ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların esas sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

743   Mustafa BUDAK, “Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde ...a.g.m, s. 110
744 Araz ASLANLI, “Ermenistan’ın Azerbaycan Topraklarını İşgali... a.g.m, s. 100
745  Sedat LAÇİNER, “Ermenistan Dış Politikası ve Belirleyici Temel Faktörler 1991-2002” Ermeni 

Araştırmaları, C.1, S. 5, Ankara 2002, s. 220 

                                                                                                                                                                   



1. Dağlık Karabağ sorunun tarihi kökleri dini ve ırki âmillerde olmayıp, esası 

XIX.  yüzyıl  sonlarında  koyulmuş  Ermeni  örgütlerinin  kurnazca 

hazırladıkları  sözde  “Denizden-  denize  büyük  Ermenistan”  ideolojisi 

olmakla,  Azerbaycan’a  karşı  hiçbir  esası  olmayan  arazi  iddialarının 

sonucu  idi.  Bu  arazi  iddiaları  SSCB’nin  yeni  kuruluş  dönemlerinde 

başlayıp,  Azerbaycan’ın  Gökçe,  Zengezur,  Şerur-Dereleyez  Mahalı  ve 

Mehri ilçesinin Ermenistan’a birleştirilmesi ile devam etmiş, 1948-1953 

yılında Ermenistan’da yaşayan Azerilerin yurtlarından göçe zorlanması ile 

sürdürülmüş  ve  1980’li  yıllardan  itibaren  Dağlık  Karabağ  bölgesinin 

Ermenistan’a ilhak edilmesi  talepleri  ile  yeniden gündeme getirilmiştir. 

Ermeniler sadece Dağlık Karabağ bölgesi ile de yetinmeyerek, Nahcivan 

bölgesi ve Kür nehrine kadar olan Azerbaycan topraklarının Ermenistan’a 

birleştirilmesini talep ediyorlardı.  Bu düşüncelerle hareket  eden Ermeni 

çeteleri 1991’de Dağlık Karabağ’dan çok uzakta olan Nahcivan’ın Şerur 

iline bağlı Kerki köyünü de işgal etmişlerdir.  Köyün ismi değiştirilerek 

Tigranakert olarak adlandırılmıştır. Bütün bu olayların devamında Dağlık 

Karabağ’dan Hocalı kasabası, Laçın, Kelbecer, Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl, 

Kubatlı  ve  Zengilân  illeri  Ermenistan  ordusu  tarafından  işgal  edilerek 

yakılmış, yıkılmış ve servetleri talan edilmiştir. Savaş bölgesi Azerbaycan 

arazisi olduğu için ülkeye verilen maddi zarar senelerce onarılamayacak 

kadar yüksek olmuştur. Ermenistan’ın bu işgalci siyasetine maruz kalan 

Azerbaycan’da sadece Azeriler değil, Ruslar, Yahudiler ve diğer halkların 

insanları da mağdur olmuştur.

2. Anti Azerbaycan ve anti Türk düşünce yapısı Ermenistan dış politikasının 

ve  devlet  ideolojisinin  ana  hattını  oluşturmağa  başlamıştır.  Sovyetler 

Birliği döneminde Ermenistan’da yaşayan Azerilerin yaşadığı şehir, ilçe, 

kasaba  ve  köylerin  tarihi  isimleri  değiştirilmiş,  tarihi  âbideler,  camiler, 

mezarlıklar  sökülerek  yok  edilmiştir.  XX.  yüzyılın  başlarında  ahalinin 

yarısını  Azerilerin  oluşturduğu  Ermenistan’da  1990’lara  gelindiğinde 

Azerilerden bir kişi bile kalmamıştır. Zira birinci kısmının 1918-20, ikinci 

                                                                                                                                                                   



kısmının 1948-1953 ve  sonuncu kısmının ise 1988 yılından başlayarak 

sürülmesiyle,  Ermenistan’da  yaşayan  Azeriler  Ermenistan'dan  tamamen 

çıkarılmıştır.    Bu  sürgünlerde  çoğu  insan  dağlarda  “kar  uçkununa 

düşmüş”(donarak  ölmüş),  diğer  bir  kısmı  da  Kafan  ve  Gorus  illerinde 

yerleşen Ermeni teröristleri tarafından katledilmiştir. Ülkeden sürülenlerin 

yalnızca bir kısmı Azerbaycan’a ulaşabilmiştir ki, onların da çoğu hasta ve 

tükenmiş durumda acil olarak hastanelere kaldırılmıştır. Maalesef, dünya 

kamuoyu  bütün  bunları  sessizce  seyretmekle  kalmıştır.  Sonuçta 

Ermenistan’da  %99  Ermenilerden  oluşan  Ermenistan  Cumhuriyeti 

kurulmuştur. 

3. Ermenistan işgalci siyasetinin “Ermeni halkının kendi mukadderâtını tayin 

etme  özgürlüğü”  gibi  gösterilmesinin  hiçbir  esası  yoktur.  Çünkü,  bu 

özgürlüğü (komşu devletlerin arazisini koparmakla da olsa) XX. yüzyıl 

sonlarında zaten kazanmıştır. XIX. yüzyıl başlarında Ermeniler Revan ve 

Dağlık  Karabağ  bölgesine  yerleştirildikten  sonra,  1923  yılında  Dağlık 

Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilere muhtariyet statüsü verilmiş, daha 

sonraki dönemlerde bu bölgeye Ermenistan’dan ve yurtdışından Ermeniler 

yerleştirilmiştir.  Ermenistan arazisinde yaşayan Azeriler  ile Azerbaycan 

arazisinde  yaşayan  Ermenilerin  durumunu  mukayese  ettiğimizde  ise, 

Azerbaycan  Devleti’nin  Ermenilere  oldukça  insanca  davrandığını 

görüyoruz. Karşılığında Ermenistan, yüzyıllarca orada yaşayan Azerilere 

ne muhtariyet hakkı tanımış, ne de insanca yaşamalarına imkân vermiştır. 

Azerilerin Ermenistan’da yaşadıkları dönemde insani hukukları her zaman 

bozulmuş,  ikinci  sınıf  insan  görmüşler  ve  sonuçta  da  bin  yıllarca 

yaşadıkları topraklardan sürülmüşlerdir.

4. Ermenistan’ın  Dağlık  Karabağ  bölgesindeki  Ermenilerin  hukuklarının 

bozulması  yönündeki  yalanlarının  hiçbir  esası  yoktur.  Çünkü 

Azerbaycan’da onların tüm talepleri karşılanmış, kendi dillerinde radyo, 

televizyon  yayını  yapmalarını,  eğitim  alanında,  okul  ve  üniversiteler 

kurulmasına izin verilmiş, sosyal kurumları desteklenmiş ve gazete, dergi, 

                                                                                                                                                                   



tiyatro vb. kültürel etkinlik hakları tanınmıştır. Azerbaycan’da yönetimin 

çeşitli  alanlarında  da  Ermenilere  yer  verilmiştir.  Bütün  bunlar 

Azerbaycan’da  tüm  insanların  eşit  haklara  sahip  olduğunun  bariz 

göstergeleridir. 1991 – 1995 yılları arasında, Azerbaycan’dakı Ermenilerin 

savaş  çıkarmalarına  ve  Ermenistan’dan  ve  Karabağ  bölgesinden  yüz 

binlerce Azerbaycanlının sürülmesine çadırlarda, barınaklarda zor şartlar 

altında yaşamalarına rağmen, Bakü’de binlerce Ermeni  apartmanlarında 

rahatça oturuyor ve yaşamlarına devam ediyorlardı.

5. Dağlık  Karabağ  bölgesinde  yaşayan  Ermenilerin  sosyo-ekonomik 

durumunun iyi  olmadığı yönündeki iddiaları da doğru değildir. Çünkü bu 

bölgenin inkişafı hem Azerbaycan SSC’nin, hem de Ermenistan SSC’nin 

inkişafından çok yüksek olmuştur. Münakaşanın başladığı dönemlerde bu 

durum Ermeni yetkilileri tarafından da itiraf edilmiştir.746

Bütün  bu  sebepler  şunu  söylemeye  imkân  veriyor  ki,  Ermenistan’ın 

Azerbaycan’a karşı  gerçekleştirdiği işgalci  tutumu ört  bas etmek için öne sürdüğü 

nedenler esassızdır ve dünya kamuoyunu yanıltmağa yönelmiştir.  

Dağlık  Karabağ  savaşında  Rusya’nın  askeri,  siyasi  ve  ekonomik  desteğini 

alan, Ermenistan sadece Rus ordusunu kendi topraklarında barındırmakla yetinmemiş 

ve Gürcistan’dan çıkarılan askeri teçhizatın da büyük bir bölümünün Ermenistan’a 

yerleştirilmesine izin vermiştir. Vaziani bölgesinde bulunan Rus askeri üssü 22 Aralık 

2002’de boşaltılırken, asker ve silahların bir bölümü Ermenistan’a sevk edilmiştir. 

Ermenistan’da konuşlanan Rus askeri üslerinin bir bölümü de 2003 yılı sonlarından 

itibaren  Ermenistan  askeri  birliklerine  teslim  edilmiş  ve  bu  birlikler  de  Dağlık 

Karabağ’a yerleştirilmeye başlanmıştır. Karabağ’a yerleştirilen Rus askeri birlikleri, 

bölegedeki askeri güç dengesini büyük ölçüde Azerbaycan’ın aleyhine değiştirmiştir. 

1991 yılına kadar Hankendi’de konuşlanan 366. Rus motorize alayının Azerbaycan’a 

karşı askeri operasyonlarda Ermeni silahlı birlikleri ile hareket ettikleri göz önünde 

bulundurulursa,  Azerbaycan  işgal  edilmiş  topraklarının  geri  alınması  için  askeri 

746 Erjan KURBANOV, a.g.e, s. 5

                                                                                                                                                                   



operasyona başladığı zaman Karabağ’da konuşlanan Rus askeri birliklerinin yeniden 

Azerbaycan’a karşı çatışmalara başladığı görülmüştür. 

Rus  ordusunun  Karabağ’da  konuşlandırılması  Rusya’nın  Dağlık  Karabağ 

sorununun çözümü için arabuluculuk girişimlerine gölge düşürmekte ve bu konuda 

samimi  olmadığını  kanıtlamaktadır.  Aslında  Gürcistan’dan  ayrılması  gereken  Rus 

askeri üslerinin Karabağ’a yerleştirilmesi Azerbaycan’a karşı yapılan baskının açık 

bir sonucudur.

Azerbaycan  Devleti,  Ermenistan’ın  bu  tutumuna  rağmen  Dağlık  Karabağ 

meselesinin barışcıl  yollarla çözülmesine taraftar  olduğunu her zaman belirtmiştir. 

Ama  Ermenistan  tarafı  işgalci  tutumundan  vazgeçmeyerek,  legal  olmayan  Dağlık 

Karabağ  kurumunun  oluşumu  için  süre  kazanmak  amacıyla,  yapılan  görüşmeleri 

geçersiz kılmak için gereken her şeyi yapmaktadır.             

   Uluslararası  kurumlar  da  Ermenistan’ın  işgalci  tutumunun aleyhindedir. 

AGİT kararnamesinde gösteriliyor ki; “Kendi mukadderâtını tayin etme hakkı amaç 

değil,  araç  olmalıdır.  Halkın  kolektif  barış  ve  demokrasinin  gelişimine  hizmet  

etmelidir.  Bu,  herhangi  bir  amaçla,  özellikle  bütünlüğünden  alıkonma  şeklinde  

algılanmamalıdır. Kendi mukadderâtını tayin etme, bölgede yaşayan diğer halkların  

hak ve özgürlüklerinin bozulmasına veya kısıtlanmasına neden olmamalıdır. Böyle  

bir durumda özellikle güç kullanma tâbiri kanunsuzdur ve kabul edilemez. Kısaca 

kendi mukadderttını  tayin etme hakkı devletin arazi bütünlüğünün bozulmasına ve 

parçalanmasına neden olmamalıdır.” 747

Sorunun temel nedeni, Ermenistan’ın yayılmacı ve uzlaşmaz politikasıdır. Bu 

durum, pek çok uluslararası belgelerle kanıtlanmasına ve yine pek çok uluslararası 

karara  rağmen,  Ermenistan,  Azerbaycan  topraklarının  yüzde  20’sini  işgal  altında 

tutmaya devam etmektedir.

Dağlık Karabağ'da Ermenilerin yaptıkları cinayetlere sadece bölgesel olaylar 

şeklinde  bakılması  ve  tepkisiz  kalınması  doğru  değildir.  Eğer  dünyanın  çeşitli 

bölgelerinde “Ermeni Metodu”nu kullanaraktan işgalcilik kanunlaştırılacak olursa, o 

747 Araz ASLANLI, “Ermenistan’ın Azerbaycan Topraklarını İşgali... a.g.m, s. 102

                                                                                                                                                                   



zaman dünya halklarının ileriki zamanlarda büyük felâketlerle karşı karşıya kalacağı 

kesindir. 

                                                                                                                                                                   



4.1.1. Dağlık Karabağ Sorununun Çıkışı ve Gelişimi

Dağlık  Karabağ  bölgesi  4.400  km2 lik  bir  yüzölçümüne  sahip  olup, 

Azerbaycan'ın Kür ve Araz nehirleri ve Gökçe Gölü arasında yerleşen dağlık alanları 

ve bunlara bağlı  ovaların meydana getirdiği bölgeyi kapsamaktadır.748 XIX – XX. 

yüzyılda  bölgeye  göç  ettirilen  Ermeniler  sayesinde  bölgenin  nüfusu  Ermenilerin 

lehine değişmiş ve bu da milliyetçi Ermeni örgütleri tarafından Dağlık Karabağ’ın 

Ermenistan’la  birleştirilmesi  taleplerine  sebep  olmuş,  1988–1989  tarihlerinden  iki 

ülke  arasında  çatışmaların  meydana  çıkmasına  ve  1991  yılından  ise  Azerbaycan 

arazilerinin Ermeni  ve  Rus ordu birlikleri  tarafından işgaline  neden olmuştur.  Bu 

olayların  yakın  tarihi  kronolojisini  incelemek  bu  sorunun  nasıl  geliştiğini 

tanımlamamıza imkân sağlayacaktır. 

10  Eylül  1987’de Ermeniler  SSCB  KP  Genel  Sekreteri  M.S.Gorbaçov’a 

75.000 imzalı  dilekçe göndererek Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilmesini 

talep etmişlerdir.749 10 Ekim 1987’de yine de aynı  amaçla Ermenistan’ın başkenti 

Revan’da  gösteriler  yapılmıştır.  Göstericiler  Nahcivan  Özerk  Cumhuriyeti’nin  de 

Ermenistan’la birleştirilmesini talebinde bulunmuşlardır.750 18 Ekim 1987’de Dağlık 

Karabağ’ın  Çardaklı  köyünde  Azerilerle  Ermeniler  arasında  çatışma  çıkarken, 

Revan’da  da  Dağlık  Karabağ’ın  Ermenistan’a  verilmesini  talebi  ile  gösteriler 

yapılmıştır.751 11 Şubat 1988’de Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi’nde Ermeniler 

duvar  ilânları  asıp  açık  mektuplar  dağıtarak  Dağlık  Karabağ’ın  Ermenıstan’a 

belirtirilmesi  yönünde  propaganda  faaliyetinde  bulunmuşlardır.  14  Şubat  1988’de 

Dağlık  Karabağ  Özerk  Vilayeti  İcra  Komisyonu  bölgenin  Ermenistan’a 

birleştirilmesiyle ilgili karar kabul etmiştir. Azerbaycan Âlî Sovyet’i ise bu kararın 

geçersiz olduğunu belirterek bu kararı fesh etmiştir.752 22 Şubat 1988’de Karabağ’ın 

Esgeran kasabasında iki Azerbaycanlı Ermeniler tarafından öldürülmüştür.  23 Şubat 

1988’de Ermenistan’ın  Kafan  şehrinde  Azeriler  göçe  zorlanmıştır.  23-29  Şubat 

748 Sabir ASEDOV, Ömür Yaddaşı, Diderginler(Köçkünler), Bakü 1990, s. 59
749 Aydın MEMMEDOV, “Milli Meselede Eksperimen”, Gençlik Dergisi, S.10, Bakü,1988
750 Nesrin SARIAHMETOĞLU, a.g.e, s. 88
751 Sovyet Ermenistanı Gazetesi, Bakü 19 Ekim 1991
752 Faruk ARSLAN, “Karabağ Munakaşasının Kronolojisi” , Zaman Gazetesi, Bakü, 3 Mart 1998

                                                                                                                                                                   



1988’de Ermeni  Taşnak birliklerinin tahrikiyle  gerçekleştirilen ve daha sonra tüm 

dünya da Azerbaycanlılar aleyhinde gösterilen Sumqait olayları meydana gelmiştir. 

18  Eylül  1988’de Dağlık  Karabağ’ın  başkenti  Hankendi’nden  Azerileri  göçe 

zorlamışlardır.  Aynı  tarihte  Bakü’de  yapılan  protesto  mitinglerinde  Dağlık 

Karabağ’daki  olaylar  kınanmıştır.  20-30  Kasım  1988’de Ermenistan  Devlet 

yetkililerinin  tahrikiyle  Ermenistan’da  yaşayan  250.000  Azerinin  emlâkı  talan 

edilerek, karlı-buzlu yollarla kovularak ülkeden sürülmüştür.

4-5 Aralık 1988’de Bakü’de Azatlık meydanında Karabağ olaylarını kınamak 

için miting yapmak isteyen halk kitlesi ise Rus ordusu tarafından dağıtılmıştır.  19 

Aralık  1988’de Ermenistan  SSC  tarafından  Dağlık  Karabağ  Muhtar  Vilayetinin 

Ermenistan’la birleştirilmesi ile ilgili karar kabul edilmiştir. Bu kararda bölgenin bu 

tarihten  itibaren  Ermenistan  SSC’nin  ayrılmaz  parçası  olduğu  gösteriliyordu.  (Bu 

güne kadar bu kararla ilgili bir yenilik yapılmamıştır). 7 Haziran 1988’de Ermeni 

askeri birlikleri Nahcivan bölgesine saldırmışlardır.753

16  Temmuz  1989’de Bakü’de  Azerbaycan  Halk  Cephesi  teşkilâtı 

kurulmuştur.  4  –  11  Eylül  1989’da Karabağ’da  Eylül  ayına  kadar  216 

Azerbaycanlının öldürülmesini protesto eden mitingler yapılmıştır.  16 Eylül 1989 - 

Tiflis-Bakü seferini yapan yolcu otobüsüne yapılan bombalı saldırı sonucunda 5 kişi 

ölmüş, 25 kişi yaralanmıştır.

13 Ocak 1990’da Bakü’de Azatlık meydanında yüz binlerce insanın katıldığı 

mitingde Milli Savunma Şûrası kurulmuştur.  13-15 Ocak 1990’da da misillemeden 

korkan Ermeniler Bakü’den göç etmeye başlamışlardır. 

20 Ocak 1990’da Rus ordusu Bakü’de yapılan bağımsızlık ve aynı zamanda 

Karabağ  olaylarını  kınayan  gösterileri  bastırmak  için  Moskova’nın  aldığı 

“Olağanüstü hâl” kararına dayanarak Bakü’ye girmiştir. Resmi kayıtlara göre olayda 

421 kişi öldürülmüş, 600 kişi yaralanmıştır.754 

16 Şubat 1990’da  Şuşa-Bakü seferini yapan yolcu otobüsüne yapılan bombalı 

saldırı sonucunda  2 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştır. 755

753 Faruk ARSLAN, a.g.m, 3 Mart 1988
754 “Kanlı Yanvar”, Gençlik Dergisi, S. 1, Bakü 1990
755 Hüriyyet Gazetesi, Bakü, 17 Şubat 1990

                                                                                                                                                                   



24 Mart 1990’da Ermenistan ordu birlikleri Azerbaycan’ın Kazah şehrine top 

saldırıları yapmıştır. Olayda çok sayıda ölen ve yaralananlar olmuştur. 10 Ağustos 

1990’da Tiflis-Ağdam  seferini  yapan  yolcu  otobüsüne  yapılan  bombalı  saldırı 

sonucunda 20 kişi ölmüş ve 30 kişi yaralanmıştır. 756

7  Ocak  1991’de  Ermeniler  Laçin  –  Şuşa  yolu  üzerinde  Galaderesi  köyü 

yakınında  Azerbaycan’a  ait  askeri  araca  saldırarak  üç  subayı  ve  gazeteci  Salatın 

Asgerova’yı  katletmişlerdir.757

30 Mayıs 1991’de Ermeni teröristler tarafından Moskova-Bakü seferini yapan 

trenin Dağıstan’ın Hasavyurt istasyonunda bombalanması sonucunda 11 kişi ölmüş 

ve 22 kişi yaralanmıştır.758

18 Ekim 1991’de  Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan’ın bağımsızlığı ile 

ilgili kararname kabul ederek Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilân etmiştir. 

20  Kasım 1991’de Barış  görüşmelerinin  başlatılması  için  Karabağ’a  giden 

helikopter  Ermeni  teröristler  tarafından  ısıya  duyarlı  roketle  düşürülmüş  burada 

Azerbaycan  Devlet  Bakanı  sayın  İsmayılov,  Başbakan  Yardımcısı  sayın  Haciyev, 

İçişleri Bakanı sayın Esedov, Başsavcı sayın Gayıbov, millet vekilleri sayın Caferov, 

sayın Mehmetov, Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı sayın Mirzeyev , Devlet Bakanı 

sayın  Namazaliyev,  Dağlık  Karabağ  Başsavcısı  sayın  Plavskiy,  Dağlık  Karabağ 

İstihbarat Örgütü Başkan Yardımcısı sayın İvanov , Dağlık Karabağ İçişleri Bakanı 

Tuğgeneral sayın Kovalev, Dağlık Karabağ Olağanüstü Hâl Komutanı sayın Jilkin, 

Devlet  Başkanı  Danışmanı  Yardımcısı  sayın  Mehmetov,  Azerbaycan  Devlet 

Televizyon Komitesinde çalışan gazetecilerden Mustafayev, Hüseynzade, Şahbazov, 

Rusya temsilcileri Tüğgeneral sayın Lukaşov, Albay Koçarov ve Kazakistan İçişleri 

Bakanı Yardımcısı Tuğgeneral sayın Serikov hayatını kaybetmiştir.759

19-20  Ocak  1992’de Ermeniler  Karabağ’ın  Şuşa  şehrine  bağlı  Kerkiçahan 

kasabasını işgal etmişlerdir.  26 Ocak 1992’de Şuşa etrafındaki Daşaltı kasabasında 

756 İlim ve Hayat Dergisi, Aylık haberler, S. 8, Bakü 1990
757 Faruk ARSLAN, a.g.m, 8 Mart 1988
758 İzvestiya (Haberler) Gazetesi, Maskova 1 Haziran 1991
759  “Milli Kaybımız” Genclik Dergisi, S. 11, Bakü 1991 

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan  Savunma  Bakanı  Tacieddin  Mehdiyev’in  yönettiği  savaş  plânı 

başarısızlıkla sonuçlanmış, 70 er şehit olmuştur. 

30  Ocak  1992’de Avrupa  Güvenlik  ve  İşbirliği  Konferansı’nın  Praga 

müşaveresinde  Azerbaycan,  Avrupa  Güvenlik  ve  İşbirliği  Konferansı’na  üye 

olmuştur. 

8 Şubat 1992’de Ermeniler Karabağ’ın Sırhavent köyünü de işgal etmişlerdir. 

26 Şubat 1992’de Ermeniler Karabağ’ın 7.000 nüfusu olan Hocalı kasabasına 

saldırmış,  bu  saldırıda  Hankendi’nde  yerleşmiş  366’cı  Rus   Motorize  alayının 

yardımıyla Hocalı kasabası işgal edilmiştir. Rus ve Ermeni ordularının sivil insanlara 

karşı  gerçekleştirdiği  saldırı  sonucu  900’den  fazla  Azerbaycanlı  acımasızca 

katledilmiştir.760

2  Mart  1992’de Azerbaycan  Birleşmiş  Milletler’e  üye  olmuştur.  6  Mart 

1992’de Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  Ayaz  Mutallibov  halkın  talebi  üzerine 

görevinden istifa etmiş ve onun yetkileri geçici olarak Parlamento Başkanı Yakup 

Mamedov’a  devredilmiştir.  Cumhurbaşkanının  istifaya  gitme  nedeni  Dağlık 

Karabağ’da cerayan eden olayların Azerbaycan halkı tarafından tepkiyle karşılanması 

ve  yönetimin  bu  olayları  önlemek  için  yeterince  tedbir  görmemesinden 

kaynaklanmıştır. 

17 Mart 1992’de Rahim Gaziyev Azerbaycan Savunma Bakanı seçilmiştir. 25 

Mart  1992’de Azerbaycan’la  Türkiye  arasında  1921 Kars  Antlaşması’nı  yenileme 

niteliğinde yeni antlaşma imzalanmıştır. Antlaşmayı Azerbaycan tarafından Nahcivan 

Özerk  Cumhuriyeti  Âlî  Meclis  Başkanı  Haydar  Aliyev,  Türkiye  tarafından  ise 

Süleyman Demirel imzalamışlardır. 

31  Mart  1992’de Ermeniler  Azerbaycan’ın  Fuzuli  ilinin  Hocavent  köyünü 

işgal  etmişlerdir.  29  Nisan  1992’de Ermeniler  Azerbaycan’ın  Karabağ  vilayetine 

bağlı  olan  Ağdere  ilinin  Narınçlar  (Napeştar)  köyüne  yaptıkları  baskın  sırasında 

büyük kayıp vererek geri çekilmişlerdir. 3 Mayıs 1992’de Azerbaycan Devleti Dağlık 

Karabağ  bölgesine  barış  birliklerinin  gönderilmesi  ile  ilgili  Birleşmiş  Milletlere 

760    Ali MEMMEDOV, “Hocalı Katliamı” Azerbaycan Dergisi, Azerbaycan Kültür Derneği 
yayınları, Ankara Mart-Şubat 2002, s. 41  

                                                                                                                                                                   



müracaat  etmiştir.  Kısa  süre  sonra  Birleşmiş  Milletler  müşahitleri  bölgeye 

gönderilmiştir. 7 Mayıs 1992’de  Ermeniler Nahcivan’ın Sederek kasabasına büyük 

çaplı saldırılarda bulunmuşlarsa da, karşı koyan Azerbaycan birlikleri Ermenileri geri 

çekilmeye mecbur etmiştir.

8  Mayıs  1992’de Ermeniler  Ermenistan’da  yerleşmiş  Rus  ordularının 

yardımıyla  Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesine saldırılarını artırmış ve  Şuşa 

şehrini işgal etmişlerdir.761 Şuşa şehri Azerbaycan’ın turistik yönden doğa güzellikleri 

zengin olan şehirlerinden biri olmakla nüfusunun tamamını Azeriler oluşturmaktaydı. 

12  Mayıs  1992’de  Türkiye  Cumhurbaşkanı  Turgut  Özal  Şuşa’nın  işgalini 

gerekçe  göstererek,  Azerbaycan’ı  savunmaya  hazır  olduklarını  belirten  bildiri 

gönderdiyse  de,  Azerbaycan  Parlamentosu,  Rusya’nın  zaten  Ermenistan’a  yardım 

ettiğini göz önüne alarak olaylara Türkiye’nin müdahale etmesini istememiştir.762 14 

Mayıs 1992’de Azerbaycan’da Ayaz Mütallibov’un Cumhurbaşkanlığından alınması 

ile  ilgili  olarak yaşanan boşluktan istifade ederek,  Ermeni ordu birlikleri  Karabağ 

bölgesine geniş çaplı saldırılarda bulunmuşlardır. 

18  Mayıs1992’de Ermeniler  Azerbaycan’ın  Laçın ilini  işgal  ederek 

Ermenistan’la  Dağlık  Karabağ  arasındaki  bölgeyi  ele  geçirmişlerdir.763 18  Mayıs 

1992’de Dağlık Karabağ’da yaşanan olaylarla ilgili olarak Parlamento Başkanı Yakup 

Mamedov görevinden istifa etmiş ve aynı gün alınan karara göre 7 Haziran 1992’de 

Cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılması istenmiştir. 

20 Mayıs 1992’de Azerbaycan’la Türkiye arasında kara sınırını  birleştiren, 

Nahcivan  köprüsü  açılmıştır.764 24  Mayıs  1992’de AGİT  üye  devletleri  Roma 

Konferansı’nda  Azerbaycan  –  Ermenistan  arasında  çatışmaların  durdurulması  için 

tarafları bir araya getirerek AGİT Minsk Grubu oluşturulmuştur.765

7  Haziran  1992’de Azerbaycan’da  Cumhurbaşkanı  seçimi  yapılmış  ve 

Azerbaycan  Halk  Cephesi  lideri  Abulfez  Elçibey  Azerbaycan’ın  Cumhurbaşkanı 

seçilmiştir. Bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren devlet oluşumunu ve savaşı birarada 

761 Zaman Gazetesi, 9 Mayıs 1992
762 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 137
763 Milliyet Gazetesi, 19 Mayıs 1992
764 Tayfun ATMACA, a.g.e, s. 79
765 Zaman Gazetesi, 25Mayıs 1992

                                                                                                                                                                   



yaşayan  Azerbaycan  halkının  bu  seçimlerden  sonra  devlete  güven  oyu  daha  da 

artmıştır.

10 Haziran 1992’de Azerbaycan AGİT Helsinki Antlaşması üyeliğini kabul 

etmiştir.  15  Haziran  1992’de  Azerbaycan’ın  milli  para  birimi  olan  Manat  halkın 

istifadesine sunulmuştur.

7 Ekim 1992’de Azerbaycan Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye olmuştur. 

10 Kasım 1992’de Ermeniler Azerbaycan’ın Zengilân ilinin Seyyidler köyünü 

işgal etmişlerdir. 

24 Ekim 1992’de ABD, 2532 No-lu “Özgürlüklere Yardım” sayılı kanunu ve 

ek  maddesini  onaylamıştır.  Burada  ek  madde  olan  907  sayılı  kararnamede, 

Azerbaycan yönetiminin Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a ambargo uyguladığı ve bu 

nedenle Azerbaycan’a yapılan devlet yardımlarının askıya alınması gösterilmiştir. Bu 

uygulamanın  ise  Azerbaycan’ın  Ermenistan’a  ambargo  uygulamasını  durdurması 

hâlinde  yürürlükten  kaldırılacağı  öngörülmüştür.  Bu  maddenin  ABD’de  yaşayan 

Ermeni  lobisinin  baskısı  sonucu  kabul  edildiği  bir  gerçektir.  Ama  gerçekte 

Ermenistan’ın bir işgalci devlet olduğu, komşu ülkede yaşayan sivil insanlara karşı 

teror yaptığı saklanılmıştır.   

2  Nisan  1993’de  Ermeniler  Rus  askeri  birliklerinin  de  desteğini  alarak 

Azerbaycan’ın Kelbecer ilini  de  işgal  etmişlerdir.  29  Nisan  1993’de Birleşmiş 

Milletler’in  Tehlikesizlik  Konseyi’nin  822  No’lu kararıyla  Ermenilerin  Kelbecer 

ilinin  işgali  ile  ilgili  “Silahlı  çatışmalar  derhal  durdurulmalı  ve  işgalciler  işgal 

edilmiş  Azerbaycan  topraklarından  derhal  çekilmelidir” diye  kararname  kabul 

etmiştir. Fakat hâlâ Birleşmiş Milletler’in Tehlikesizlik Konseyi’nin bu kararnamesi 

uyulanmamıştır.

4 Haziran 1993’te Azerbaycan’ın Karabağ ve Gence bölgesi  savunma hattı 

sorumlusu  Suret  Hüseynov  askeri  birlikleri  sınır  bölgelerden  geri  çekerek 

Cumhurbaşkanı, Parlamento Başkanı ve Başbakan’ın istifası talep etmiştir. Ordunun 

Bakü’ye  girmesi  ile  gerçekleştirilen  darbede  Parlamento  Başkanı  İsa  Kanber  ve 

Başbakan  Penah  Hüseynov  görevlerinden  istifa  etmişlerdir.  15  Haziran  1993’te 

Nahcivan  Özerk  Cumhuriyeti  Âlî  Meclis  Başkanı  Haydar  Aliyev  Azerbaycan 

                                                                                                                                                                   



Parlamento  Başkanı  görevine  getirilmiştir.  17  Haziran  1993’te  Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı Abulfez Elçibey görevini ihmal ederek Bakü’den Nahcivan’ın Keleki 

köyüne  gitmiştir.  23  Haziran  1993’te Azerbaycan  Parlamentosu,  Cumhurbaşkanı 

Abulfez  Elçibey  geri  dönme  isteğinin  olmadığını  bildirerek,  Cumhurbaşkanı 

görevlerinin Parlamento Başkanı Haydar Aliyev’e verilmesini kararlaştırmıştır. 

26  Haziran  1993’te  Ermeniler  Birleşmiş  Milletler’in  kabul  ettiği, 

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgalini kınadığı ve geri çekilmesini istediği 

kararnameyi  hiçe  sayarak  Azerbaycan’ın  Ağdere ilini  işgal  etmiştir.  30  Haziran 

1993’te AGİT Praga Konferansı’nda Karabağ bölgesine gözlemcilerin gönderilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

23 Temmuz 1993’te Ermeniler Azerbaycan’ın Karabağ’a çevre illerden olan 

Ağdam ilini işgal etmiştir. 24 Temmuz 1993’te Karabağ bölgesine gözlemci olarak 

gönderilen Birleşmiş Milletler komisyon raporu ve AGİT Minsk Grubu’nun aldığı 

karara esasen Birleşmiş Milletler Tehlikesizlik Konseyi 853 No’lu “Düşmanca silahlı  

saldırıların  derhal  durdurulması  ve  tamamen  kayıtsız-  şartsız  Ağdam  Bölgesi  ve  

Azerbaycan  Cumhuriyeti’nin  daha  önce  işgal  edilmiş  tüm  bölgelerinden  işgalci  

kuvvetlerin çekilmesini Güvenlik Konseyi talep eder”  kararnamesini kabul etmiştir. 

Fakat günümüze kadar Birleşmiş Milletler Tehlikesizlik Konseyi’nin bu kararnamesi 

uygulanmış değildir.

17  Ağustos  1993’te  Azerbaycan  Savunma  Bakanı  Rahim  Gaziyev  Dağlık 

Karabağ bölgesinde askeri  ameliyatlarda başarısızlığından dolayı tuttuğu görevden 

uzaklaştırılmıştır.  18  Ağustos  1993’te  Azerbaycan’ın  Birleşmiş  Milletlerdeki 

temsilcisi Hasan Hasanov Birleşmiş Milletler Tehlikesizlik Konseyi’ni almış olduğu 

kararların uygulanmasını içeren talepname sunmuştur. 

23  Ağustos  1993’te  Ermeniler  Azerbaycan’ın  Karabağ etrafı  bölgelerinden 

olan  Fuzuli ilini  işgal etmiş ve bununla da Azerbaycan’ın güney batıdaki illerinin 

Bakü ile kara bağlantısı kesilmiştir.

25 Ağustos 1993’te Ermeniler Azerbaycan’ın Cebrayıl ilini işgal etmişlerdir. 

31  Ağustos  1993’te Ermeniler  Azerbaycan’ın  Karabağ  etrafı  bölgelerinden  olan 

Kubatlı ilini  işgal  etmiş  ve  15  Ekim  1993’te Birleşmiş  Milletler  Tehlikesizlik 

                                                                                                                                                                   



Konseyi AGİT Minsk Grubu’nun raporuna dayanarak 874 No’lu “Daha önce alınmış 

822  ve  853  sayılı  kararların  behemehâl  uygulanmaya  konulmasını  ve  işgalci  

kuvvetlerin  derhal  Azerbaycan  topraklarını  terk  etmelerini  Güvenlik  Konseyi  

“ısrarla” talep eder” kararnamesini kabul etmiştir. Fakat yine de Ermenistan Devleti 

Birleşmiş Milletler Tehlikesizlik Konseyi’nin bu kararnamelerini hiçe sayarak işgalci 

tutumuna devam etmiştir.  

23 Ekim 1993’te Ermeniler Azerbaycan’ın Karabağ etrafı bölgelerinden olan 

Zengilan ilini  işgal  etmeleri  üzerine  11  Kasım  1993’te  Birleşmiş  Milletler 

Tehlikesizlik  Konseyi  AGİT  Minsk  Grubu’nun  raporuna  esasen  884  No’lu 

“Azerbaycan – Ermenistan çatışmanın hemen durdurulması ve ateşkes ilân edilmesi” 

kararnamesini  kabul  etmiştir.  Ermenistan’ın  işgalci  devlet  olduğunu kanıtlayan bu 

kararnameler Birleşmiş Milletler Tehlikesizlik Konseyi tarafından kabul edilmesine 

bakamayarak bu güne kadar hậlậ uygulanmamıştır. 

12  Mayıs  1994’te AGİT  Minsk  Grubu’nun  aracılığıyla  Bişkek’te  savaşın 

durdurulmasına yönelik ateşkes antlaşması imzalanmıştır. Protokolde ilk defa olarak 

Dağlık Karabağ taraf koşulu uygulanarak ateşkes belgesine imza atmıştır. 

20 Eylül 1994’te Bakü’de dünyanın 11. Uluslararası  petrol  şirketi arasında 

“Asrın kontratı” adını alan antlaşma imzalanmış, bu antlaşmada üç petrol yatağından 

30  yıl  içinde  elde  edilen  petrolün  batı  pazarlarına  ulaştırılması  amaç  edinmiştir. 

Hasılanın ABD’nin Amoko (%17.01),  Unokal  (%10.5),  Ekccon (%8.00),  Penzoye 

(%4.82) şirketleri, Büyük Britanya’nın British Petrolium (%17.13), Remco (%2.08) 

şirketleri,  Norveç’in Statoil  (%8.56), Rusya’nın Lukoyl (%10), Türkiye’nin TPAO 

(%6.75),  Suudi  Arabistan’ın  Delta  (%1.68),  Japonya’nın  İtoçi  (%3.92)  ve 

Azerbaycan’ın  ABEŞ  (%10)  petrol  şirketleri  arasında  bölünmesi 

kararlaştırılmıştır.(Artık bu petrol hattı yakın günlerde kullanıma başlayacaktır) 

4 Ekim1994’te Başbakan Suret Hüseynov Cumhurbaşkanlığını üstlenmek için 

darbe  çıkarmıştır.  Başarısızlıkla  sonuçlanan  bu  darbe  sonucu  Suret  Huseynov 

tutuklanarak  ömürlük  hapis  cezasına  çarptırılmış,  fakat  Avrupa  Parlamentosu’nun 

siyasi mahpusların affedilmesi talebi üzerine serbest bırakılmıştır.    

                                                                                                                                                                   



6 Aralık 1994’te AGİT’in Budapeşte Konferansı’nda barış güçlerinin bölgeye 

gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

15 –17 Aralık 1994’te Azerbaycan İçişleri Bakan Yardımcısı Rövşen Cavadov 

darbe girişiminde bulunmuş, Özel Tayinatlı Polis Birliği (OMON) güçleriyle birlikte 

hareket eden Rövşen Cavadov’un bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

12 Nisan 1995’te Dağlık Karabağ Ermenileri kanunsuz olarak Cumhurbaşkanı 

ve  Parlamento  seçimleri  yapılmış,  Robert  Koçaryan  uydurma  Dağlık  Karabağ 

Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

10 Mayıs 1995’te Azerbaycan’da Karabağ petrol yatağının kullanımı için yeni 

uluslararası antlaşma imzalanmıştır. 22 Nisan 1996’da Azerbaycan Avrupa Birliği ile 

ticari ilişkilerin kurulması yönünde antlaşmalar imzalanmıştır.  13 Temmuz 1996’da 

Azerbaycan Avrupa Birliği Asamblesine daimi üyelik başvurusu yapmıştır.  1 Ekim 

1996’da AGİT  Minsk  Grubu  Eşbaşkanı  Vladimir  Kazimirov  görevini  yeterince 

yapmadığı gerekçesi ile görevinden alınmış ve yerine Yuri Yukalov getirilmiştir.  15 

Kasım 1996’da AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı’na ABD Dışişleri Bakan yardımcısı 

Stroub Talbot atanmıştır. 

1-3 Aralık 1996’da AGİT Lissabon Konferansı’nda AGİT’in 54 üye ülkesi 

Azerbaycan’ın sunduğu çözüm önerisini Ermenistan’ın veto koymasına rağmen kabul 

edilmiş ve burada “Karabağ sorununun çözümü için üç  prensibin öncelikli olarak 

kabul edilmesi koşulu öngörülmüştür. Bunlar; 

- Azerbaycan’ın coğrafi arazi bütünlüğünün Ermenistan tarafından tanınması;

-  Dağlık  Karabağ’a  Azerbaycan  terkibinde  en  yüksek  statüde  özerklik 

verilmesi;

- Azerbaycan Devleti’nin Karabağ ahalisinin tehlikesizliğini temin etmesinden 

ibaret olmuştur.

3 Aralık 1997’de Ermenistan’ın  talebi  üzerine  AGİT  Minsk  Grubu 

Eşbaşkanlığına  üçüncü taraf  olarak  Fransa  Dışişleri  Bakan Yardımcısı  Jorj  Bojye 

atanmıştır.  4-7  Aralık  1997’de Fransa’ya  resmi  görüşmelere  giden  Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ziyaret sırasında Fransız Total ve Elf Agiten petrol 

şirketleri ile antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşmadan sonra Fransa’nın Dağlık Karabağ 

                                                                                                                                                                   



sorunun çözümünde tavrı fark edilir derecede artmıştır.  28 Mart 1997’de Rusya’nın 

Ermenistan’a  karşılıksız  olarak  bir  milyar  ABD dolları  değerinde  askeri  cephane 

yardımında bulunmasına karşı çıkan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, bu 

şartlarda  Azerbaycan’ın  BDT’den  üyeliğinden  ayrılacağını  belirtmiştir.  18  Nisan 

1997’de Ermenistan  Parlamentosu  ülkeye  Rusya’nın  ek  askeri  birliklerinin 

yerleştirilmesini  onaylamıştır.  12  Mayıs  1997’de Rusya  Dışişleri  Bakanı  Yevgeni 

Primakov   taraflar  arasında  esirlerin  değiştirilmesi  işlemlerinin  başlatılması  için 

taraflar  arasında  görüşmelerde  bulunmuştur.  30  Mayıs  1997’de sözde  Karabağ 

Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan Ermenistan’da Başbakan görevine getirilmiştir. Bu 

göreve  getirilmesinde  Robert  Koçaryan’ın  Dağlık  Karabağ’dakı  faaliyeti  önemli 

ölçüde katkı sağlamıştır.

17  Haziran  1997’de AGİT Minsk  Grubu  Eşbaşkanları’ndan  Stroub Talbot 

taraflar arasında görüşmeler yaparak AGİT Minsk Grubu tekliflerini sunmuştur.  20 

Haziran  1997’de AGİT   Minsk  Grubu  Eşbaşkanları  bir  araya  gelerek  Karabağ 

sorununun  çözümü  için  taraflar  arasında  görüşmelerde  bulunmuşlardır.  Bu 

görüşmelerde AGİT Minsk Grubu’nun sunduğu öneriler ilk başta Ermenistan’ın işgal 

ettiği Karabağ etrafında yerleşen Azerbaycan’ın yedi ilinin azat edilmesi ve bölgeye 

barış  güçleri  yerleştirilmesi,  ikinci  aşamada  ise  Dağlık  Karabağ’a  Azerbaycan 

terkibinde en yüksek statüde özerklik verilmesine mukabil Şüşa ve Laçın şehirleri 

boşaltılması aynı zamanda Laçın koridorunun AGİT barış güçleri tarafından kontrol 

altında tutulması öngörülmüştür. 

20  Haziran  1997’de ABD’nin  Denver  şehrinde  “Yediler  +  Rusya” 

Konferansı’nda,  AGİT  Minsk  Grubu  Eşbaşkanları,  ABD  Cumhurbaşkanı  Bill 

Clinton, Fransa Cumhurbaşkanı J. Shirac ve Rusya Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin bir 

araya  gelmiş,  burada  Dağlık  Karabağla  ilgili  AGİT  Minsk  Grubu  tekliflerinin 

sorunun çözümü için uygun olduğuna dair beyanname imzalanmıştır. 

4 Temmuz 1997’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Moskova’ya 

ilk  resmi  görüşmelere  gitmiş,  bu  görüşmelerde  “Kepez”  ve  “Yalama”  petrol 

yataklarının işletmeleri konusunda antlaşmalar yapılmıştır.  28 Temmuz – 8 Ağustos 

1997’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev  ABD’de resmi görüşmelerde 

                                                                                                                                                                   



bulunmuş, ABD Cumhurbaşkanı Bill Clinton ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar 

Aliyev AGİT Minsk Grubu çözüm önerilerinin görüşmelerin yapılması için uygun 

olduğu  yönünde  beyanname  imzalamışlardır.  Aynı  zamanda  bu  görüşmelerde 

ABD’nin dört petrol şirketiyle 3 antlaşma imzalanmıştır. 

29  Ağustos  1997’de Rusya  ve  Ermenistan  arasında  savunma  ve  işbirliği 

yönünde 19 maddeden ibaret antlaşma imzalanmıştır. Antlaşmada Ermenistan’a karşı 

yapılan  saldırılarda  Rusya’nın  resmen  Ermenistan’a  taraf  olacağı  belirtilmiştir. 

Görüldüğü  gibi  Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  Haydar  Aliyev’  Dağlık  Karabağ 

sorununun  çözümünde  ne  kadar  kararlılık  göstermişse  de  Rusya  da  bir  o  kadar 

sorunun daha da uzaması için Ermenistan’a bir o kadar destek vermiştir.  

1  Eylül  1997’de  Dağlık  Karabağ’da  sözde  Cumhurbaşkanlığı  seçimlerini 

Arkadi Gukasyan kazanmıştır. 

20  Eylül  1997’de AGİT Minsk  Grubu  taraflara  sunmuş  olduğu  önerilerin 

görüşülmesi  için  Azerbaycan  ve  Ermenistan’da  sorunun  çözümü  için  görüşmeler 

yapmışlardır.  Azerbaycan  tarafının  bu  önerileri  olumlu  kabul  etmesine  rağmen 

Ermenistan  tarafı  bu  önerileri  kabul  etmemiş  Dağlık  Karabağ’ın  taraf  kimi 

gösterilmesini şart koşmuştur. 10 Ekim 1997’de Avrupa  Konseyi  Strazburg 

Konferansı’nda  Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  Haydar  Aliyev  ve  Ermenistan 

Cumhurbaşkanı  Levon  Ter-  Petrosyan  bir  araya  gelerek  AGİT Minsk  Grubu’nun 

taraflara  sunmuş  olduğu  önerileri  prensip  olarak  kabul  edebileceklerini 

belirtmişlerdir.  Bu  görüşmelerde  Rusya  Cumhurbaşkanı  B.  Yeltsin  ve  Fransa 

Cumhurbaşkanı J. Shirac da iştirak etmiştir. 23 Ekim 1997’de Moldova’nın Kişinyov 

şehrinde  BDT’nin  zirve  toplantısında  Rusya  cumhurbaşkanı  Boris  Yeltsin  AGİT 

Minsk Grubu önerilerinin çözüm için uygun olduğunu savunmuştur. 

29 Ekim 1997’de ABD Kongresi 1992 yılında kongre tarafından kabul edilen 

güya  Ermenistan’ı  blokadaya  alma  gerekçesi  ile  Azerbaycan’a  ekonomik  yardım 

gösterilmemesini içeren 907 No-lu ek maddeyi tekrar onaylamıştır. 30 Ekim 1997’de 

Azerbaycan’ın bu karara  itiraz etmesi sonucu ABD Kongresi  Azerbaycan’ın arazi 

bütünlüğünü  tanıdığını  belirtmiş  ve  907  No-lu  maddenin  yeniden  gözden 

geçirileceğini açıklamıştır. 

                                                                                                                                                                   



22-25  Aralık  1997’de Ermenistan  AGİT  Minsk  Grubu’nun  önerilerinin 

görüşmelere uygun olabileceğini kabul etmiştir. AGİT Minsk Grubu Ermenistan’ın 

onayının  resmileştirilmesini  istemiş  ve  31  Aralık  1997’de Ermenistan’da 

Cumhurbaşkanı  Levon  Ter-  Petrosyan  yılbaşı  konuşması  sırasında,  Karabağ 

sorununun  halledilmesi  ile  ilgili  AGİT  Minsk  Grubu’nun  önerilerinin  kabul 

edilebileceğini savunmuştur. 

18-19 Ocak 1998’de Ermenistan Cumhurbaşkanını muhafaza timi komutanı 

Romik Kozaryan’a, Dışişleri ve İstihbarat Teşkilâtı Başkanı Arterun Markaryan ve 

Revan  Avar  ili  valisi  Ruben  Ayrapetyan’a  suikast  yapılmıştır.  21  Ocak  1998’de 

Ermenistan’da  Cumhurbaşkanı  Levon  Ter-  Petrosyan’a  karşı  Başbakan  Robert 

Koçaryan, Dışişleri ve İstihbarat Kurumu Başkanı Serj Sarkisyan ve Savunma Bakanı 

Vazgen  Sarkisyan  muhalefeti  desteklediklerini  açıklamışlardır.  27  Ocak  1998’de 

Ermenistan  Milli  Demokrat  Partisi  Başkanı  Vazgen  Manukyan  Cumhurbaşkanı 

Levon  Ter-  Petrosyan’ın  istifasını  talep  etmiştir.  31  Ocak  1998’de Ermenistan 

Cumhurbaşkanı  Levon  Ter-  Petrosyan’a  yakınlığı  ile  bilinen  Revan  Valisi  Vano 

Sradekyan,  Levon  Ter-Petrosyan’ı  düzgün  politika  yapmamakta  kınamış  ve  istifa 

vermiştir.  2  Şubat  1998’de Ermenistan  Dışişleri  Bakanı  Aleksandr  Arzumanyan 

görevinden  istifa  etmiştir.  Parlamentoda  iktidar  partisi  olan  Respublikaçılar 

Partisi’nden  45  milletvekili  muhalefet  partiyi  desteklediklerini  belirtmiş,  3  Şubat 

1998’de Ermenistan  Merkezi  Bankası  Başkanı  Bagrat  Asatryan,  Belediyelerden 

sorumlu  Bakan  Galust  Tamazyan,  Ermenistan  Yardım  Fondu  Başkanı  Manuşak 

Petrosyan  istifa  vermişlerdir.  4  Şubat  1998’de  Ermenistan  Cumhurbaşkanı  Levon 

Ter-  Petrosyan  istifa  vermiştir.  Aslında  Levon  Ter-Petrosyan’ı  istifaya  gönderen 

Robert Koçaryan olmuştur. Robert Koçaryan’ın muhalefeti desteklemesinden sonra 

Ermenistan’da Petrosyan aleyhinde kampanya başlatılmıştır. Bunun da nedeni Dağlık 

Karabağ sorununun çözümünde Ermenistan’ın anlaşma tutumu göstermesi olmuştur.  

5 Şubat 1998’de Ermenistan Parlamentosu Başkanlığına Başbakan müşaviri 

olan  Hosrov  Arutinov  getirilmiştir.  Cumhurbaşkanı  yetkilerini  başbakan  Robert 

Koçaryan’a verilmesi kararlaştırılmıştır. Koçaryan ilk günden itibaren Taşnaksutyun 

Partisi’nin faaliyeti için gereken kararların çıkartılacağı açıklamış,  9 Şubat 1998’de 

                                                                                                                                                                   



Ermenistan’da Yargıtay tarafından faaliyeti yasaklanan Taşnaksutyun Partisi’nin tüm 

yasakları kaldırılarak parti tekrar faaliyetine devam etmiştir. Bu tutum Koçaryan’ın 

arkasında kimlerin dayandığını açıkça söylemeğe imkan veriyor.  10 Şubat 1998’de 

Ermenistan’da siyasi  suçlu olarak hapsedilen Taşnaksutyun Partisi  Başkanı  Vahan 

Oğanesyan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koymuştur. 6 Mart 1998’de ise 

Ermenistan’da  Cumhurbaşkanı  yetkilerini  üstlenen  ve  Başbakan  olan  Koçaryan 

Cumhurbaşkanlığına  adaylığını  koymuş  ve  16  Haziran  1998’de  geçirilen 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Robert Koçaryan kazanmıştır. 

22-24 Nisan 1999’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev NATO’nun 

50  yıl  kutlama  törenlerine  katılmak  için  ABD’ye  gitmiş  ve  orada  yaptığı 

görüşmelerde  907  sayılı  maddenin  Azerbaycan  –  ABD  ilişkilerini  olumsuz 

etkilediğini açıklamıştır. 

5 Mart 2001’de Fransa Cumhurbaşkanı J. Shirak’ın desteği ile Azerbaycan ve 

Ermenistan Cumhurbaşkanları bir araya gelmişlerdir. Nisan 2001’de ABD’nin Key- 

West  şehrinde  yapılan  görüşmelerde  AGİT  Minsk  Grubu’nun  katılımıyla 

Azerbaycan-Ermenistan  temsilcileri  Karabağ  meselesinin  çözümü  için  tekrar 

görüşmüşlerdir.

 3  Mayıs  2001’de Azerbaycan  Devleti,  Türk  Cumhuriyetleri’nden 

Kırgızistan’ın   üç  milyon  ADB  doları  değerinde  askeri  malzeme  ve  sursatın 

Ermenistan’a  satmasını  şiddetle  kınamıştır.  10  Haziran  2001’de  Rusya  Devlet 

Düması  Başkanı  Gennadi  Selezyanov  Ermenistan’da  yaptığı  görüşmeler  sırasında 

Karabağ  sorunu  ile  ilgili,  “Bizim  burada   askeri  birliklerimiz  vardır.  Bu  onu  

söylemeye esas  veriyor ki,  Rusya Ermenistan’ın güvenliğinin temini  için  gerekeni  

yapacaktır”  açıklamasında  bulunmuştur.  Anlaşılan  Rusya  Ermenistan’ı  her  yönde 

desteklemekle  aslında  Azerbaycan’ın  kalkınmasını  önlemek  amacını  ortaya 

koymuştur. 

15  Haziran  2001’de  AGİT  Minsk  Grubu’nun  faaliyeti  çerçevesinde 

Azerbaycan  ve  Ermenistan  Devlet  temsilcileri  Cenevre’de  Karabağ  sorununun 

çözümü için bir araya gelmişlerdir. 15 Haziran 2001’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

Haydar Aliyev Azerbaycan Ordusu’nun  yeniden yapılanma sürecinde sadece Türk 

                                                                                                                                                                   



Silahlı  Kuvvetleri  ile  işbirliği  yaptıklarını  kaydetmiştir.  24  Ekim  2001’de ABD 

Senatosu 2002 yılı sonuna kadar 907 sayılı ek maddenin yürürlükten kaldırılmasını 

talep etmiştir. 

31 Ekim 2001’de Bakü’de Helsinki Vatandaş Asamblesi aracılığı ile Dağlık 

Karabağ’ın  Azerbaycanlı  ve  Ermeni  temsilcileri  bir  araya  gelmişlerdir.  2  Kasım 

2001’de  Azerbaycan’ın  Dağlık  Karabağ Temsilcisi  Nizami  Behmanov,  Viyana’da 

AGİT  Minsk  Grubu  Eşbaşkanları’yla  görüşmüş  ve  Dağlık  Karabağ  sorununu 

müzakere etmiştir.  1 Aralık 2001’de Azerbaycan ve Ermenistan Devlet Başkanları 

BDT Minsk zirve toplantısında görüşmüşlerdir.

15 Haziran 2002’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Ermenistan 

ile  aralarındaki  Dağlık  Karabağ sorununun çözümü sürecinde  üzerinde  uzlaşmaya 

vardıkları, “Paris ilkelerini” doğrulamış, ancak bu ilkelere daha sonra Ermenistan’ın 

uymadığını söylemiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in Ermenistan ile 

aralarındaki  Yukarı  Karabağ sorununun çözümü sürecinde  tarafların  Paris  ilkeleri 

çerçevesinde  “Toprak  değişimi”  yönündeki  açıklaması  kamuoyunda  büyük  yankı 

uyandırmıştır.  18 Haziran 2002’de Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dzunik 

Agadcanyan  Yukarı  Karabağ  meselesinde  toprak  değişiminin  Paris  görüşmeleri 

sırasında  görüşüldüğünü  ancak  daha  sonraki  süreçte  Key-West’te  yapılan 

görüşmelerde Revan yönetiminin tutumunun değiştiğini ve bunun da barış sürecinin 

tıkanmasına neden olduğunu kaydetmiştir. 

15  Ekim  2003’te  Azerbaycan  Cumhurbaşkanlığı  seçimlerini  İlham  Aliyev 

kazanmıştır.  10  Aralık  2003’te Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  İlham  Aliyev  ve 

Ermenistan  Cumhurbaşkanı  Robert  Koçaryan   Cenevre’de  Karabağ  sorununun 

çözümü için ilk defa görüşmüşlerdir. 11 Nisan 2004’te  Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

İlham  Aliyev  ve  Ermenistan  Cumhurbaşkanı  Robert  Koçaryan   Strazburg’da 

görüşmelere devam etmişlerdir.

12 Mayıs 2004’te -  Azerbaycan Dışişleri Başkanı Elmar Memmedyarov ve 

Ermenistan  Dışişleri  Başkanı  Vardan  Oskanyan  Strazburg’da  Dağlık  Karabağ 

sorununun çözümü için bir araya gelmiş, görüşmenin esas konusu Dağlık Karabağ 

etrafındaki Ermenistan tarafından işgal edilmiş bölgelerin aşamalı olarak boşaltılması 

                                                                                                                                                                   



müzakere edilmiştir. 5 Aralik 2004’te Azerbaycan Dışişleri Başkanı ve Ermenistan 

Dışişleri Başkanı Sofya’da Karabağ sorununun çözümü için bir araya gelmişlerdir.   

12  Ocak  2005’te  Azerbaycan  Dışişleri  Başkanı  Elmar  Memmedyarov  ve 

Ermenistan Dışişleri Başkanı Vardan Oskanyan Prag’da Dağlık Karabağ sorununun 

çözümü için tekrar görüşmüş ve bu görüşmede Dağlık Karabağ sorununun çözümü 

için alınmış olan ortak kararlar müzakere edilmiştir. 

26  Ocak  2005’te Avrupa  Konseyi  Parlamenterler  Meclisi  (AKPM), 

Ermenistan’ın  Azerbaycan topraklarını  işgal  etmesi  nedeniyle  kabul  ettiği  raporda 

“üye bir ülkenin, diğer bir üye ülke toprağını işgal etmesinin, Avrupa Konseyi ile 

ilgili  taahhütlerine  ilişkin  ciddi  bir  ihlal  oluşturduğu”  bildirilmiştir.  İngiliz 

parlamenter  David Atkinson tarafından Dğlık Karabağ sorununa ilişkin hazırlanan 

rapor ve buna bağlı karar tasarısında, “Dağlık Karabağ sorununun barışçıl bir biçimde 

çözümü  için  AGİT  Minsk  Grubu’na  destek  verildiği”  öngörülen,  “yurt  yerinden 

kovulmuş  kişilerin  ve  göçmenlerin,  evlerine  dönme  hakkının  teyit  edildiği” 

vurgulanmıştır.  Kararda,  Minsk  sürecinin  başarılı  olmaması  hâlinde  tarafların 

Uluslararası Adalet Divanı'na gitme seçeneğini de seçebileceği önerilmiştir. 

Dağlık  Karabağ  sorununun  çözümüne  yönelik  yapılan  görüşmelerde 

Ermenistan  Cumhurbaşkanı  Robert  Koçaryan’ın  radikal  tutumu  ve  Birleşmiş 

Milletler Tehlikesizlik Konseyi’nin kararnamelerini umursamaması bu sorunun daha 

derinleşmesine  ve  savaş  boyutunun  meydana  çıkmasına  sebebiyet  vermiştir. 

Azerbaycan tarafı Dağlık Karabağ sorununun çözümünü uluslararası hukuk kuralları 

çerçevesinde halledilmesi ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün temin edilmesinde 

gördüğünü defalarca kaydetmiştir. Genellikle dünya düzeninin korunması ve adalet 

prensibinin sağlanması için uluslararası hukuka saygı gösterilmesi en uygun seçimdir. 

Bu  sorunun  çözümünde  de  aynı  tutumun  sağlanması  her  iki  taraf  için  faydalı 

olacaktır. 

                                                                                                                                                                   



4.1.2. 1988 – 1989 Dağlık Karabağ Olayları ve İşgali

Karabağ  sorunu,  1980’lerin  ikinci  yarısında  SSCB’nin  dağılmasına  giden 

süreçte  Ermenilerin  Azerbaycan’ın  Karabağ  bölgesinin  dağlık  kısmına  yönelik 

iddiaları ile yeniden ortaya çıkmıştır. 1980’lerin sonlarına doğru başlayan küçük çaplı 

çatışmalar iki ülke arasında  savaşın ilk belirtileri idi.

1987  sonlarına  doğru  Karabağ  sorununun  filizlenmesiyle,  Ermenistan’da 

yaşayan Azeriler ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmışlardır. 1987’den başlayarak 

Ermeniler  Karabağ’ın  Ermenistan’a  birleştirilmesi  konusunu  uluslararası  gündeme 

taşımışlar.  18  Ekim  1987’de  Dağlık  Karabağ’ın  Çardaklı  köyünde  Azerilerle 

Ermeniler  arasında çatışma çıkarken,  18 Kasım 1987’de artık Revan sokaklarında 

yapılan mitinglerde sadece Dağlık Karabağ’ın değil,  Nahcivan’ın da Ermenistan’a 

birleştirilmesi talepleri ileri sürülmüştür. 

11 Şubat 1988’de Dağlık Karabağ’ın Başkenti Hankendi’de Ermeniler duvar 

ilânları  asıp  açık  zarflar  dağıtarak  Azerilerin  bölgeyi  terk  etmesini  ve  Dağlık 

Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilmesini istemişlerdir. 

22  Şubat  1988’de  Dağlık  Karabağ  Sovyeti,  bölgenin  Ermenistan’a 

birleştirilmesi  ile  ilgili  karar  kabul  etmiş  ve  bununla  ilgili  olarak  23  Mart  1988 

tarihinde SSCB Yüksek Sovyeti şu kararları almıştır.  

- Milli arazi meselelerini baskı yolu ile kabul ettirmeye çalışmak hiçbir netice 

vermez. SSCB ülkelerinin devlet sınırları Sovyetler Birliği anayasasında (81. madde) 

da belirtilmiştir.

-  Azerbaycan  ve  Ermenistan  halkları  arasındaki  dostluk  sarsılmaz  Lenin 

prensiplerine göre yeniden düzenlenmelidir.

- Azerbaycan ve Ermenistan Sovyet yönetimi asayişi sağlamak için gerekli 

tedbirleri âcilen uygulamalıdır. Düzeni bozanlar, Sovyet halklarının dostluğuna zarar 

verenler cezalandırılmalıdır.

- Sovyetler Birliği Savcılığı ve Sovyetler Birliği İçişleri Bakanlığı Azerbaycan 

SSC ve Ermenistan SSC’nde güvenliği sağlamak ve halkın kanuni haklarını korumak 

için her türlü tedbiri almalıdır.

                                                                                                                                                                   



- Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu Dağlık Karabağ Özerk Vilayetinin sosyal 

ve ekonomik problemlerini çözmek için derhal tedbirler almalıdır.766 

Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti, Karabağ Sovyeti’nin bu kararının hukuki 

yönden  SSCB  Anayasası  ve  cumhuriyetlerin  anayasasına  aykırı  olduğunu,  aynı 

zamanda her  iki  ülke  halkının çıkarlarına aykırı  olduğu gerekçesiyle  reddetmiştir. 

Azerbaycan Yüksek Sovyeti de bu kararı reddetmiştir.767 

Bu  red  kararları  sonrasında  1988  Şubat’ından  Karabağ’da  Ermenilerle 

Azeriler arasında çatışmaların çıkmasına sebep olmuş ve bu tarihten sonra olayların 

yönü iki ülke arasında çatışmalara dönüşmüştür. 

22  Şubat  1988’de  Karabağ’ın  Esgeran  bölgesinde  iki  Azerbaycanlının 

öldürülmesinin  Azerbaycan’da  duyulması,  28-29  Şubat’ta  Bakü  ve  Sumgait’te 

protestolara  ve  burada  yaşayan  Ermenilerle  çatışmalara  sahne  olmuştur.  Bu 

çatışmalarda  32  kişi  (6’sı  Azeri,  26’sı  Ermeni)  hayatını  kaybederken 197 kişi  de 

yaralanmıştır.768 Bununla  ilgili  olarak  SSCB  Merkez  Komitesi  Azerbaycan  ve 

Ermenistan  Komünist  Partileri  Genel  Sekreterlerini  Moskova’ya  çağırmış  ve  bu 

toplantının  arkasından  17  Mart  1988’de  Sumgait  şeher  parti  sekreteri  Cihangir 

Müslimzade ile Belediyye Başkanı Tevekkül Yakupoğlu görevlerinden alınmıştır. 21 

Mayıs  1988’de  ise  Azerbaycan  ve  Ermenistan  Komünist  Parti  Genel  Sekreterleri 

Bağırov ve Demirçiyan görevlerinden alınmışlar.  Onların yerlerine ise Vezirov ve 

Artunyan getirilmişlerdir. Fakat bu yeni atamalar da Ermenileri sâkinleştirmemiş ve 

Ermenistan’da yapılan mitinglerde Azerilerin derhal ülkeyi terk etmeleri istenmiştir. 

15  Haziran’da  Ermenistan  Yüksek  Sovyeti,  Sovyetler  Birliği  Anayasası’nın  70’ci 

maddesi gereği (self-determination) Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a katılması için 

Bakü ve Moskova nezdinde  girişimlerde  bulunma kararı  almıştır.769 Buna  karşılık 

SSCB Merkez Komitesi ve Azerbaycan’da aynı Anayasa’nın 78’ci maddesine (bir 

cumhuriyetin sınırları onun rızası alınmadan değiştirilemez)  dayanarak bu kararı da 

reddetmiştir.770 SSCB  Yüksek  Şurası’nın  aldığı  bu  kararlar  Dağlık  Karabağ’ın 

766 Komünist Gazetesi, Bakü, 24 Mart 1988
767 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 108
768 Asker ABDULLAYEV, a.g.e, s. 23
769 Faruk ARSLAN, “Karabağ Münakaşasının Kronolojisi”, Zaman Gazetesi, Bakü, 3 Mart 1998
770  Fahri ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1980-1990) II, 2. Baskı, Ankara 1991, s. 204 

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan’a ait  olduğunu belirtse  de,  Ermenilerin  Dağlık   Karabağ’da  Azerilere 

karşı münasebetinde hiçbir değişiklik görülmemiştir.771 Dağlık Karabağ’da yaşayan 

Ermeniler Azerbaycanlılara karşı saldırılarını yine devam ettirmişlerdir.

Kafkasya’da  bu  gelişmeler  olurken  16  Haziran’da  Paris’te  yüz  bine  yakın 

Ermeni  SSCB  Büyükelçiliği  önünde  toplanarak  Dağlık  Karabağ’ın  Ermenistan’a 

katılmasını istemiştir.772 Bu gelişmeler, Sovyetler Birliği Komünist Partisi XIX. Parti 

Kongresi öncesinde cereyan etmiştir. Amaç, kongre çalışmalarını etkilemek olmuştur. 

Gorbaçov söz konusu kongrede yaptığı  konuşmada Ermenistan’ın isteklerini kabul 

etmenin mümkün olmadığını açıklamış, çok geçmeden 3-7 Temmuz tarihleri arasında 

Ermenistan’ın Revan ve diğer şehirlerinde genel grev ve gösteriler başlamıştır.  

Bu tarihten itibaren Ermenistan’da Ermeni silahlı çeteleri Azerilerin yaşadığı 

köylere  saldırmaya  başlamışlardır.  Ermenistan  güvenlik  güçleri  Azerilere  karşı 

yapılan  saldırıları  önlemek  yerine,  Ermeni  çeteleri  ile   birlikte  hareket  etmiş  ve 

Azerilerin, yaşadıkları köyleri hemen boşaltmalarını istemişlerdir. Ermenistan radyo 

ve  televizyonu  yayınladığı  kışkırtmacı  programlarıyla  çatışmaları  daha  da 

alevlendirmiş, Azerilere karşı yapılan baskılar daha da artmıştır. 

1989 Martı’nda Gafan’da, 1918 olaylarında binlerce Azerbaycanlıyı katleden 

Njde’nin anısına  dikilen anıtın açılış töreninde bir konuşma yapan Gafan İl Komünist 

Parti Sekreteri  Mkrtçyan şöyle demiştir: “...Siz çok çalıştınız, ancak Ermenistan’dan 

Türkleri  çıkaramadınız.  Sizin  büyük  arzunuzu  torunlarınız  yerine  getirdi.  Şimdi,  

Ermenistan’da  bir  kişi  bile  Türk  kalmamıştır.”773 Zengibasar,  Vedi,  Basarkeçer 

(Vardenis), Amasya ve Revan’da yaşayan Azeriler ise, daha zor şartlar altında göç 

etmek  durumunda  kalmıştır.  Ermenistan  Bakanlar  Kurulu  eski  başkan  yardımcısı 

Arutyunyan’ın  yönettiği  silahlı  Ermeni  çeteleri  köylere  hücum  ederek  evleri 

yağmalamışlardır.774

771 Ömer LÜTTEM, “Karabağ Sorunu”, Avrasya Dosyası, Ankara, 1996, s. 193
772  Süleyman ALİYAROV, “Ermeni Genişleme Siyaseti ve Dağlık Karabağ”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, S. 60, İstanbul 1989, s. 103
773  İsa MEHMEDOV, a.g.e, s. 62
774 Budag BUDAGOV ve diğerleri, a.g.e, s. 142

                                                                                                                                                                   



12  Temmuz 1988’de  Dağlık  Karabağ  Parlamentosu  “Özerk  Bölge”  olarak 

Ermenistan’a  birleşme  kararı  aldığını  bildirmiştir.775 Fakat,  Karabağ’da  olaylar 

dinmeyince 28 Eylül’de Dağlık Karabağ’da olağanüstü hâl ilân edilmiştir. 

Diğer taraftan, gerek Azerbaycan’daki ve gerekse Karabağ’daki Azeriler de 

gelişen olaylardan rahatsız  idiler.  Sonunda Ermenistan’daki Azerilere zulmedildiği 

haberleri yayılınca, 1988 Kasımı’ndan itibaren Azerbaycan’da gösteriler başlamıştır. 

Bakü,  Gence  ve  Nahcivan’da  çıkan  çatışmalarda  126  kişi  yaralanmıştır.776 23 

Kasım’da Dağlık Karabağ’daki olaylar nedeniyle Bakü’de 800.000 kişinin katıldığı 

miting ve gösteriler yapılmıştır. Sonuçta 1988 Kasımı’ndakı bu çatışmaların ardından 

158.000  Ermeni  Azerbaycan’ı,  230.000  Azerbaycanlı  da  Ermenistan’ı  terk  etmek 

zorunda  kalmıştır.1988-1989’de  Ermenistan’dan  bu  sürgün  sırasında  214 

Azerbaycanlı Ermeniler tarafından katledilmiştir.777

7 Aralık 1988’de Ermenistan’da 25.000 kişinin ölümüne ve 500.000 kişinin 

evsiz kalmasına yol  açan depremin olması Moskova’yı harekete geçirmiş,  bundan 

faydalanan  Ermeniler  dünya  kamuoyunun  dikkatini  Ermenistan’a  yöneltmişlerdir. 

Depremin  yaraları  sarılmadan  Karabağ  konusu  Ermenistan’a  yardıma  gelen 

devletlerin  gündemine  yerleşmiştir.   Bu  dönemde  Azerbaycan  Hükûmeti  de 

depremzedelere  ilk  yardım  elini  uzatanlardan  olmuştur.  Fakat,  Azerbaycan’dan 

Ermenistan’a  yardım  için  giden  kurtarma  ekibi  ve  tıbbi  malzemelerle  dolu  uçak 

Ermeniler  tarafından  Revan  havaalanına  iniş  yaparken  düşürülmüştür.  Bu  olayı 

Ermenistan’da olan dış ülke medyaları ve Moskova medyası sessizce izlemişlerdir. 

Depremden  birkaç  gün  sonra  Revan’da  “Karabağ  uğrunda  mücadele” 

gösterileri  yapılmış,  yardım  amacıyla  batı  ülkeleri  Rusya’dan  ve  Fransa’dan 

gönderilen malzemelerin içinden çok miktarda silah çıkmıştır. Paris’ten, Londra’dan, 

Washington’dan, Beyrut’tan gelen uçaklar hiçbir kontrol yapılmadan Revan’a inmiş 

ve “depremzedelere yardım” adı altında gönderilen silahlar Dağlık Karabağ bölgesine 

gönderilmiştir.778 

775 Fahir ARMAOĞLU, XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1980-1990, Ankara, 1991, s. 207
776  Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 109
777  Süleyman ALİYAROV, a.g. m, s. 105
778   İgrar ALİYEV, a.g.e, s.121

                                                                                                                                                                   



12 Ocak 1989 tarihinde SSCB Yüksek Sovyeti, Dağlık Karabağ’ın yönetimi 

için “özel komisyon” oluşturmuş ve bu komisyona Arkadi Volski’yi  başkan tayin 

etmiştir. İlk başta Ermenilerin merkez Sovyet basınında “özel komisyon” yönetimi 

kararı  alınmasından memnun kalmadıklarını  ifade etmeleri,  Azerbaycan tarafından 

gelecek  itirazlara  karşı  “kalkan”niteliğini  taşımıştır.779 Ermeni  yanlısı  Arkadi 

Volski’nin Dağlık Karabağ’daki yönetimi döneminde bölgede Azerbaycan aleyhinde 

yapılan eylemler aşağıdakilerden ibaret olmuştur:

1.  Hankendi’de  (Dağlık  Karabağ’ın  yerel  yönetim  merkezi)  bütün 

işyerlerinden  Azeriler  çıkarıldıktan  sonra  şehirden  de  Azerilere  karşı 

baskılar  oldukça  artmış,  Azerbaycanlıların  evleri  Ermeniler  tarafından 

zorla  tutulmuştur.  Bu  dönemde  Hankendi’den  Azerbaycan’a  12.000 

Azerbaycanlı göç etmek zorunda kalmıştır. 

2.  Dağlık  Karabağ’ın  diğer  illerindeki  Azeri  köyleriyle  Azerbaycan 

arasındaki  yollar  kapatılmış,  bu köylerle  bağlantı  sağlanmasına müsade 

edilmemiştir. 

3.  Azerbaycan yönetimine haber vermeden Dağlık Karabağ’la Ermenistan 

arasında ortak kurumlar oluşturulmuştur. 

4.  Ermenistan ve dış  ülkelerden gelen Ermeni çetecileri  bütün yolları  ele 

geçirmişlerdir. 

5.  Azerilerin  yaşadığı  55  köyde  bütün  silahlar  toplanırken,  Laçın-Gorus 

yoluyla Ermenistan’dan getirilmiş silahlar Ermenilere dağıtılmıştır.  

6.  Azerbaycan ve Sovyet Anayasası’na aykırı faaliyette bulunan “Karabağ 

Milli Şurası”nın oluşturulmasına izin verilmiştir.

7.  Volski’nin  izniyle  Dağlık  Karabağ  liselerinin  diplomaları  Ermenistan 

Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.  

 Arkadi  Volski’nin  yönetimi  döneminde  Karabağ’daki  bütün  bu  olaylar, 

Azerbaycan’da  protesto  edilmiş,  Karabağ  bölgesinde   Azerbaycan  yönetiminin 

kurulması talep edilmiştir. 

779    Natig ABDULLAYEV, “Azeri-Ermeni İlişkilerinde Karabağ Sorunu”, Trakya Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2002, s. 153

                                                                                                                                                                   



23 Eylül 1989’da Azerbaycan Parlamentosu’nun kabul ettiği Milli Egemenlik 

Kararnamesi’nin  birinci  maddesinde,  Azerbaycan  topraklarının  dokunulmazlığı  ve 

Karabağ  bölgesinde   Azerbaycan’ın  egemenliği  teyit  edilmiştir.  Ayrıca  bu 

kararnamede  Azerbaycan’ın  Sovyetler  Birliği’nden  ayrılması  kararı  alınmıştır. 

Sözkonusu karara Sovyetlerin tepkisi 10 Kasım 1989’da gelmiş ve Sovyetler Birliği 

Yüksek  Sovyeti,  Azerbaycan  ve  Baltık  Cumhuriyetleri’nin  aldığı  bağımsızlık 

kararını, Sovyetler Birliği Anayası’na aykırı olması gerekçesiyle geçersiz saymıştır.780

Sovyetler  Birliği  Yüksek  Sovyeti,  28  Kasım  1989’da  Karabağ  yönetimini 

Volski  başkanlığındaki  “özel  komisyon”dan alarak yeniden Azerbaycan’a iâdesine 

karar  vermiştir.781 Bu  arada  Sovyetler  Birliği  Yüksek  Şurası’nda  Ermeni 

milletvekillerinin Dağlık Karabağ konusundaki kanun ve teklifleri de görüşülmeye 

alınmamıştır.782 Sovyetler  Birliği  Yüksek  Sovyeti’nun  bu  kararı  Karabağ’ın 

Azerbaycan toprağı olduğunu bir daha onayladığı için, Ermenistan yönetimi bu kararı 

tanımadığını  belirtmiş,  1  Aralık  1989’da  Karabağ’ı  Ermenistan’a  ilhak  ettiğini 

açıklamıştır.783 Azerbaycan  da  7  Aralık’ta  Ermenistan  Yüksek  Sovyeti’nin  aldığı 

Dağlık Karabağ’ı ilhak kararını kınayarak başkanlığını Azerbaycan Komünist Partisi 

2.  Sekreteri  Viktor  Polyaniçko’nun  yapacağı  “Karabağ  Teşkilat  Komitesi”ni 

kurmuştur.784

1990 yılı ise bölgede kanlı çatışmaların arttığı bir dönem olmuş ve patlamaya 

hazır bir bomba hâline gelmiştir.  Ocak ayı başlarında Hankendi’nde Ermeniler bir 

Azerbaycan yolcu otobüsüne saldırı düzenlemiş ve saldırıda otobüste bulunan koruma 

polisleri saldırganlara karşı koymuş ve bu çatışmada Ermenilerden bir kişi ölmüş, üç 

kişi yaralanmış, otobüs yolcularından ise beş Azerbaycanlı ağır durumda hastanelere 

kaldırılmıştır.785 Bu  olaylardan  sonra  SSCB  Yüksek  Yönetim  Kurulu  4  Ocak 

1990’dan  itibaren  Azerbaycan-Ermenistan  sınırını  kapatmış,  fakat  sınırdaki 

çatışmalar otomatik silah, havan topları ve roketlerle saldırılara dönüşmüştür. 

780 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 110
781 Araz ASLANLI, “Tarihten Günümüze Karabağ...a.g.m, s. 401
782 Bakinskiy Roboçiy (Bakü İşçisi) Gazetesi, 17 Kasım 1989
783 İgrar ALİYEV, a.g.e, s.78
784 Araz ASLANLI, “Tarihten Günümüze Karabağ...a.g.m, s. 401
785 Pravda (Gerçek) Gazetesi, 2 Ocak 1990

                                                                                                                                                                   



Ermenistan  yönetiminin  9  Ocak  1990  tarihinde  Karabağ’ı  “1990  yılı 

Ekonomik Plânı” içinde göstermesi, iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırmıştır. 

Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti bu kararın geçersiz olduğunu bildirse de Ermenistan 

yönetimi işgalci tutumunu açıkca belirterek, “Ermenistan’da Ernmenistan kanunları  

geçerlidir” yanıtını vermiştir.786 

12 Ocak 1990’da Ermeni çetelerinin, Dağlık Karabağ’da Azerbaycanlılar’ın 

yaşadığı yerleşim merkezine saldırıları sonucu 12 kişi ölmüş, 22 kişi rehin alınmıştır. 

Aynı  yıl  Dağlık  Karabağ  Ermenilerinden,  Ermenistan  Yüksek  Sovyeti’ne  12 

milletvekilki seçilmiştir.787   

Azerbaycan  –  Ermenistan  sınırlarında  yaşanan  çatışmalar  üzerine  her  iki 

ülkede savunma ekipleri oluşturulmuş ve bu çatışmalar ekipler tarafından yapılmıştır.

Bütün bunlar, Kafkasya’da iç savaşın oluştuğunun bir göstergesi idi. Sovyetler 

Birliği’nin  dağılma  sürecinde  meydana  çıkan  ırki  meseleler  ve  bağımsızlık 

mücadelesi  Azerbaycan’da  daha  zor  şartlarda  yaşanmaktaydı.  Halkın  SSCB 

yönetimini kınayan protestoları ve ortaya çıkmış olan Dağlık Karabağ’daki olaylar 

nedeniyle yapılan itiraz gösterileri, Moskova tarafından hoş karşılanmamış ve bunun 

üzerine  durumu  ele  almak  için  Azerbaycan’a  24.000  asker  göndermiştir.  Sovyet 

askerlerinin Bakü’de milli bağımsızlık mücadelesini kırmak için gerçekleştirdiği bu 

katliâm, Azerbaycan’da  kanlı Ocak olarak tarihe geçmiştir. Bakü’ye gönderilen bu 

özel askeri birliğin içinde Ermeni asıllı askerler de olmuştur. 

Sovyet ordusu 19 Ocak saat 21:00’de Türkankale semtinden Bakü’ye girmiş 

ve ilk başta Azerbaycan Radyo-Televizyon Kurumu’nun Enerji Bloğu’nu dağıtmıştır. 

Bakü operasyonunu SSCB Savunma Bakanı Dmitri Yazov bizzat yönetmiştir. Sivil 

halk Rus ordusu tarafından silahlarla taranmış, şehrin sokakları yüzlerce insan ceseti 

ile dolmuştur. İnsanlar ağır tankların altında ezilmiş, cesetler parçalanmıştır. Resmi 

bilgilere göre19-20 Ocak tarihinde Bakü’de  137 kişi öldürülmüş, 744 kişi ise ağır 

yaralanmıştır. Bu olay sonrasında  400 kişi Sovyet yetkilileri tarafından tutuklanmış, 

786 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 111
787 Musa KASIMOV, Azerbaycan Beynelhalk Münasebetler Sisteminde, Bakü 1998, s. 98

                                                                                                                                                                   



4 kişi ise kaybolmuştur. Azerbaycan’da “Kanlı Ocak”a itiraz göstergesi olarak “40 

gün” matem ilân edilmiştir.788                

20  Ocak  1990  olaylarının  sebep  ve  sonuçlarını  aşağıdaki  şekilde 

sıralayabiliriz. 

1. Rusya’nın Sovyet hâkimiyetini ayakta tutabilmek için Azerbaycan Halk 

Cephesi  harekâtını  sindirmek  ve  bu  vesileyle  Rus  olmayan  milletlere 

gözdağı vermek,

2. Bakü’deki baskı ve şiddet hareketleriyle Ermenistan’ı hem memnun eder 

görünmek, hem de fazla ileri gitmemeleri konusunda uyarmak, 

3. Ermeniler  lehine  hareket  ederek  Batı  dünyasından  destek  ve  sempati 

kazanmak,

4. Bakü petrollerini kontrol altında tutmak.

Yukarıda sıraladığımız sebeplere göre, Bakü olayları Azerbaycan’da Sovyet 

yönetimini  koruma,  Rus  hâkimiyetini  yeniden  tesis  etme  ve  Azerbaycan’ın 

bağımsızlığını beşikte boğma politikasının sonucudur. 

20 Ocak 1990’da Bakü’de cereyan eden kanlı olaylardan sonra genel olarak 

Ermeniler  hem siyasi  hem de,  askeri  açıdan  harekete  geçmişlerdir.  Ermeni  Milli 

Hareketi’nin askeri kanadını oluşturan Ermeni Milli Ordusunun Fedaileri, 24 Mart 

1990’da Azerbaycan’ın Ermenistan sınırı yakınındaki Gazah ili köylerine saldırmış 

ve 9 kişiyi öldürmüşlerdir.789  

Şubat ayında Karabağ çatışmalarının durdurulması için Tiflis’de Azerbaycan 

ve Ermenistan arasında yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması  kararlaştırılmışsa 

da, Ermenistan tarafı bunu yerine getirmemiştir. Mart ayı sonlarında Ermeni çeteleri 

tekrar  Ermenistan  sınırındaki  Gazah  iline  bağlı  kasaba  ve  köylere  saldırmış  ve 

Azerileri katletmişlerdir. Bu olay ise sınırlarda çatışmaların daha da şiddetlenmesine 

neden olmuştur 

788 Hasan  BALAYEV,  “Gördüklerim  ve  Düşündüklerim”,  DİDERGİNLER,  Bakü,  1995,  s.114; 
Azerbaycan Gazetesi, 26 Eylül 2000  

789  Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 111

                                                                                                                                                                   



23  Ağustos  1990’da  Ermenistan’ın  bağımsızlığını  ilân  etmesi  ve  bununla 

birlikte Dağlık Karabağ’ı Ermenistan toprağı sayması, artık Karabağ sorununu önemli 

bir aşamaya getirmiştir.790

1990 Eylülü’nde Ermenistan Hükûmeti’nin de yardımıyla Ermeniler, Laçın, 

Ağdam, Askeran şehirlerine ve Şuşa-Bakü karayoluna saldırıya geçmişlerdir. Nitekim 

SSCB İçişleri Bakanlığı Birlikleri Başkumandan Yardımcısı Boris Smıslov yaptığı 

açıklamada  “Ermenistan  Hükûmeti’nin  engelleyici  tutumu  yüzünden  Ermeni  

militanların ellerindeki silahların toplanamadığını” bildirmiştir.791 

1991  Mart  ayı  ortalarında  Gorbaçov  Sovyetler  Birliği  Telgraf  Ajansı 

(TASS)’na  yaptığı  açıklamada  “...Yukarı  Karabağ,  Azerbaycan’ın  ayrılmaz  bir  

parçasıdır.  Bölgede,  SSCB  Anayasası  ile  birlikte  Azerbaycan  Anayasası  

yürürlüktedir.  Karabağ’da  Azeriler  ile  Ermenilerin  birlikte  yaşayıp  birlikte  

üretmeleri  tarihin  yarattığı  bir  gerçektir  ve  bu  gerçekten  kaçınılamaz”  şeklindeki 

barışçı  ve  Karabağ’ın  mevcut  statüsünü  doğrulayan  mesajı  Ermeniler  tarafından 

olumsuz karşılanmıştır.792   

1991Haziran-Temmuzu’nda Ermenilerin Karabağ’daki Azerbaycan köylerine 

saldırıları  sonucu  çok  sayıda  Azerbaycanlı  katledilmiştir.793 1991  Ağustosu’nda 

Azerbaycan bağımsızlığını ilân etmiş ve bu tarih Azerbaycan’da Milli Oyanış günü 

olarak resmiyet kazanmıştır. Bu tarihlerde Dağlık Karabağ Ermenileri de bağımsızlık 

yönünde karar vererek “Artsaklı Ermenistan Halk Cumhuriyeti”ni ilân etmişlerdir. Bu 

karar Azerbaycan Parlamentosu tarafından Anayasa’ya aykırı  olduğu için geçersiz 

sayılmıştır.794 

Eylül  ayında  Ermeniler  Azerbaycan  –  Ermenistan  sınırındaki  Şaumyan 

bölgesinde  Azeri  köylerine  saldırmış  ve  bu  saldırılarda  her  iki  taraftan  kayıplar 

olmuştur. Bunun üzerine Eylül sonlarında Rusya Federasyonu Başkanı B. Yeltsin ve 

Kazakistan Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev, Azerbaycan-Ermenistan meselesinin halli 

790   Fahri ARMAOĞLU, a.g.e, s. 213
791    Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığı ve Karabağ Olayları, Harp Akademileri Komutanlıği 

Yayınları, İstanbul, 1992, s. 58
792   Cemalettin TAŞKIRAN, a.g.e, s. 156
793   Aleddin AHMEDOV, “Milli Meselede Eksperiment” Gençlik Dergisi, S. 2, Bakü 1992,  s. 13
794   Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 112

                                                                                                                                                                   



için  Rusya’nın  Jeleznovodsk  şehrinde  tarafları  bir  araya  getirmiş  ve  ateşkes 

antlaşması  imzalanmıştır.  Bu  antlaşmaya  göre;  Karabağ’daki  karşıt  gruplar 

silahsızlandırılacak,  Karabağ’daki  yasal  hükûmet organları  aşamalı  olarak yeniden 

oluşturulacak, iki ülke arasında temaslar üst düzeyde sürdürülecek, Karabağ’da derhal 

ateşkes uygulanacak; iki hafta içinde yasa dışı silahlı gruplar ve İçişleri Bakanlığı ve 

Ordu birlikleri çatışma bölgelerinden çekileceklerdi. Ayrıca imzalanan protokole göre 

Ermenistan  Parlamentosu,  Dağlık  Karabağ’ın  Ermeni  toprağı  olduğunu  ilân  eden 

kararını  geri  alırken SSCB Yüksek Sovyeti’nin de bugüne dek Karabağ hakkında 

aldığı  kararları  geçersiz  ilân  edilecek;  her  iki  taraf  ellerindeki  rehineleri  aşamalı 

olarak iâde edeceklerdi.795    

Kazakistan ve Rusya bu antlaşmada arabulucu devletler olsa da, 20 Kasım 

1991’de Ermeniler iki tarafın da uzlaşması için çaba gösteren heyeti ve Azerbaycan 

Hükûmet temsilcilerini taşıyan helikopteri düşürmüşlerdir. Daha önce de belirttiğimiz 

üzere  Ermeni  teröristler  tarafından ısıya duyarlı  roketle  düşürülen bu helikopterde 

barış  görüşmelerinin  başlatılması  için  Azerbaycan,  Rusya  ve  Kazakistan  devlet 

yetkilileri bulunmaktaydı. Bu olay üzerine ateşkes antlaşması ortadan kalktığı gibi, 

sınırdaki olaylar da şiddetlenmiştir. Karabağ’daki çatışmalarda yeni kurulmakta olan 

Azerbaycan Milli Ordusu, Ermenistan’da yerleşen Rus Ordusu’nun  81. Tümeni ve 

Ermenistan Milli Ordusu’na karşı savaşmıştır.796

26  Kasım  1991’de  Azerbaycan  Parlamentosu  kararıyla  Dağlık  Karabağ’ın 

“özerklik”  statüsü  yürürlükten  kaldırılmış  ve  Ermenistan’a  giden  demiryolları 

kapatılmıştır.797

1988 - 89 yılında Dağlık Karabağ’da, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki 

çatışmalar,  1991’de  iki  ülke  arasında  savaşa  yol  açmıştır.  Ermenistan’da  yaşayan 

Azeriler yurtlarından sürülmüş ve Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan köylerini 

tamamen boşaltılmıştır.  Rus  ordularının desteği  ile  Ermeniler,  Azerbaycan’a  karşı 

geniş  saldırı  plânı  hazırlamış  ve  1991  yılından  bu  işgalcilik  plânı  adım  adım 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

795 Cemalettin TAŞKIRAN, a.g.e, s. 157
796 Hürriyet Gazetesi, 10.05.1992
797 Tahir KAFAROV, Azerbaycan Tarihi XX. Asrın 80-90. Yılları, Bakü 1997, s. 48

                                                                                                                                                                   



4.2. AZERBAYCAN TOPRAKLARININ DİĞER BİR KISMININ DAHA 

ERMENİSTAN TARAFINDAN İŞGALİ

10  Aralık  1991’de  Dağlık  Karabağ’da  yaşayan  Ermeniler  tek  yanlı  bir 

referandum yaparak “Dağlık Karabağ’ın SSCB terkibinde bağımsız bir Cumhuriyetin 

olmasına  oy  vermiş,  Azeriler  bu  referandumu  hukuki  bulmadıkları  için 

katılmamışlardır. Azerbaycan Halk Cephesi bu referandumu yeni bir “Ermeni oyunu” 

olarak  adlandırdı.  Aralık  ayının  son  günlerinde  Karabağ’da  yine  kanlı  çatışmalar 

oldu. Ermeniler Hankendi etrafındaki Azeri köylerini top ateşine tuttular.798 

29  Aralık  1991’de  yapılan  halk  oylamasıyla  Azerbaycan’ın  bağımsız  bir 

cumhuriyet olarak onaylanması, Karabağ sorunu karşısında Azerbaycan’ı güçlü bir 

konuma getirdi. 30 Ocak 1992’de Prag’da AGİK üye devletleri dışişleri bakanları bir 

araya gelerek Bağımsız Devletler  Topluluğu’nun 10 bağımsız Cumhuriyeti’nin bu 

kuruma üye kabul edilmesine karar verdiler. Azerbaycan da bu devletler arasında yer 

almaktaydı.  Bunun  anlamı,  bir  taraftan  AGİK  şartını  Azerbaycan’ın  onaylaması, 

diğer taraftan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün tanınması demekti. Aynı zamanda 

Karabağ  sorununun  uluslararası  nitelik  kazanmasının  habercisiydi.  Artık,  bundan 

sonra uluslararası kuruluşlar ve bölgede çıkarı olan ilgili devletler Karabağ sorununda 

arabuluculuk  teklif  etmeye  başlayacaklardı.  Daha  açık  deyimle,  1992’nin  ilk 

aylarından itibaren Karabağ sorunu ululararası bir nitelik kazanmıştır.799  

Ocak ayı sonunda Ermenilerin Karabağ bölgesinde saldırıları şiddetlenmiştir. 

Ermeniler  Azerbaycan’da  bölge  halkını  çıkarmak  için  gönderilen  helikopteri 

düşürdüler.  Bu  tarihe  kadar  savaşta  ölen  Azerbaycanlıların  sayısı  120’ye 

yükselmiştir.800 

1992 Şubat ayının ilk günlerinde İran Devleti Karabağ sorununun çözümü için 

“arabuluculuk”  teklifini  önermiş,  fakat  Bakü bu  öneriyi  kabul  etmemiştir.801 Aynı 

798 Cemalettin TAŞKIRAN, a.g.e,s. 160
799 Elçin AHMEDOV, Ermenistan’ın Azerbaycan’a Tecavüzü ve Baynelhalk Teşkilatlar, 

Bakü 1998, s. 12
800 Odlar Yurdu Gazetesi, Bakü, 27 Ocak 1992
801 Hagani RZAGULİYEV, “Yaşadığımız Acılı Tarih” Gençlik Dergisi, S.2 Bakü 1992, s. 4 

                                                                                                                                                                   



günlerde  Karabağ’daki  bir  çatışmada  Ermenileri  destekleyen  Rus  Ordusu’nun  81. 

Tümeni’nden 11 askerin öldüğü açıklanmıştır.

Avrupa  Parlamentosu  Şubat  ayı  ortasında  Strazburg’da  yaptığı  toplantıda 

Azerbaycan’a  yapılan  saldırıları  kınayarak  Karabağ  bölgesine  gözlemci  heyet 

gönderilmesini  kararlaştırmıştır.  Şubat  ayı  sonunda  Karabağ’daki  çatışmalar  eski 

tarihi  kent  Şuşa’nın  etraf  köylerine  ve  Ermenistan  –  Azerbaycan  sınırındaki  tüm 

Azeri kentlerine yayılmıştır.802   

Türkiye Karabağ sorununu AGİK ve NATO siyasi komisyonunda gündeme 

getirmiştir.  Başbakan  Süleyman  Demirel  ABD gezisi  sırasında  “Kafkaslar’ı  Orta 

Doğu  hâline  getirmeyin”803 açıklamasını  yapmıştır.  Ay  ortasında  Frankfurt’tan 

Ermenistan’a yardım malzemesi taşıyan bir Lübnan uçağı Türkiye’den izin almadan 

Türk  hava  sahasını  ihlâl  ederek  Ermenistan’a  geçmiştir.  Bu  tür  uçakların 

Ermenistan’a silah taşıdığı belliydi. 

20  Şubat’ta  Rusya,  Azerbaycan  ve  Ermenistan  Dışişleri  Bakanları 

Moskova’da bir  araya gelerek “Karabağ’da derhal ateşkes sağlanması  ve yerleşim 

bölgeleri  üzerindeki  ablukanın  kaldırılmasını  onaylamakla  birlikte  sorunun 

çözümünde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ilkelerine bağlı kalacaklarını” 

açıkladılar. Az sonra anlaşıldı ki, Ermeniler bu yumuşamayı zaman kazanmak için 

yapmışlardır. Ermenistan Dışişleri Bakanı Raffi K. Hovanisian, görüşmeler sonunda 

farklı  bir  açıklama  yaparak  “Dağlık  Karabağ  sorununun  Ermenistan’ın  değil,  

Azerbaycan ile Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin iç işleri”804 olduğunu bildirmiştir. 

Hovanisian  bundan  sonraki  görüşmelere  mutlaka  Dağlık  Karabağ  temsilcisinin 

katılması  gerektiğini,  aksi  hâlde  başarı  sağlanamayacağını  savunmuştur. 

Ermenistan’ın  bu  adımı  sahte  Dağlık  Karabağ  Cumhuriyeti’ni  dünya  kamuoyuna 

tanıtmak amacını taşımıştır. 

802  Ramiz ASKER, “Azerbaycan Halk Cephesi Nasıl Doğdu” Yeni Forum Dergisi,
İstanbul, Temmuz 1992, s. 18 

803  Hagani RZAGULİYEV, a.g.m, s. 5
804  Cemalettin TAŞKIRAN, a.g.e,s. 164

                                                                                                                                                                   



1992 yılı Şubat ayı sonunda Ermeni birlikleri Dağlık Karabağ’ın büyük bir 

kısmını işgal etmişlerdir. Bu işgal sırasında Ermeni ve Rus ordu birlikleri tarafından 

XX. yüzyılın en büyük facialarından biri olan Hocalı katliâmı gerçekleştirilmiştir. 

1992 Ocağı’nda Karabağ’ın dağlık kısmında durumu öğrenmek için Mustafa 

Nesirov önderliğinde emekli üç general Karabağ’da bulunmuş ve yaklaşan felâketle 

ilgili  fikirlerini  dilekçeyle  Azerbaycan  ülke  yönetimine  bildirmişlerdir.  Stratejik 

açıdan büyük öneme sahip olan Hocalı; Ağdam-Şuşa ve Askeran-Hankendi arasında 

geçiş  kapısı  olmakla  beraber,  Dağlık  Karabağ’ın  tek  havalimanına  da  sahip 

olmuştur.805 Ermeniler  Şubat  ayı  başlarından  Hocalı’ya  saldırılar  düzenlese  de  az 

sayıda  Azeri  birlikleri  onlara  karşı  direnmiş  ve  şehrin  güvenliğini  sağlamışlardır. 

Fakat, Hocalı etrafındaki Azeri köylerinin Ermeniler tarafından işgali ve Azerbaycan 

yönetiminin gerekli destek vermemesi Hocalı katliâmını adım adım yaklaştırmıştır.806 

15 Şubat tarihinden başlayarak Ermeniler  ve Rusya’nın 23.  Divizyonu’nun 

Hankendi’nde  yerleşen  366.  alayı  Hocalı  şehrine  büyük  çaplı  silahlarla 

saldırmışlardır.807 Bu, ileride yapılacak saldırının başlangıcı olmuştur. Şehir, patlayan 

top  mermileri  ve  füzelerden  tamamen  dağılmış  durumdaydı.  Hocalı’nın  etraf 

bölgeleri Ermeniler tarafından muhasara edilmiştir.

25 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler ve 366. Rus alayının üç bölüğü şehre üç 

ayrı istikâmetten saldırmış, 366. Rus alayının birinci bölüğüne Albay Ohanyan, ikinci 

bölüğüne  Naibon  (eşi  ermeniydi),  üçüncü  bölüğüne  ise  İhodeyan  komutanlık 

etmişlerdir.808 

İşgalciler  birkaç  saat  içerisinde  613  sivil  insanı  katletmişlerdir.  Ölenlerin 

arasında  106’sı  kadın,  83’ü  çocuktur.  Katledilenler  arasında  56  kişi  işkence  ile 

öldürülmüştür. Hocalı’da 1275 kişi rehin olarak götürülmüş, ama bu rakam Ermeniler 

tarafından oldukça düşük gösterilmiştir.809      Ermeniler Hocalı kasabasını tamamen 

805 Salih BEY, Armyanstvo (Ermenilik), Bakü 1994, s. 349
806 Asker ABDULLAYEV, a.g.e, s. 59
807 Azerbaycan Milli Meclisi Arşivi (AMMA) f, 2941, s.1, iş.120, s. 30 
808  Ali MEMMEDOV, “Hocalı Katliamı” Azerbaycan Dergisi, S. 345, Ankara, Kasım-Aralık 2002, 

s. 23
809 Ekspress Gazetesi, Bakü, 27 Şubat 1992; Halk Gazetesi, Bakü, 27 – 28 Şubat 1992

                                                                                                                                                                   



işgal  etmiş  ve  Azerbaycanlı  ahalinin  bir  kısmı  dağlık  alanlardan  kaçarak 

kurtulabilmiştir.810 

Hocalı katliâmı bütün Azerbaycan’ı sarsmıştır. Olayla ilgili bilgi vermekten 

kaçınan yetkililer, halk tarafından öfkeyle karşılanmış, Bakü’de yapılan mitinglerde 

hükûmetin istifası ve Hocalı’yı savunmasız bırakan devlet yetkililerinin yargılanması 

talep edilmiştir. 

Ermenilerin Azerbaycan halkına karşı yaptığı böyle bir soykırım, XX. yüzyıl 

başlarında da görülmüştür. 31 Mart – 01 Nisan 1918 tarihlerinde Ermeniler Bakü’de 

12.000  Azerbaycanlıyı  katletmiştir.  XX.  yüzyıl  sonlarında  Ermenilerin  Hocalı’da 

gerçekleştirdiği  bu  soykırım  siyaseti  uluslararası  hukuka  göre  siyasi  değerini 

almalıdır.  Ermenilerin  Azerbaycan  halkına  karşı  yaptığı  soykırım  Birleşmiş 

Milletler’in  9  Aralık  1948  tarihli  Soykırım  (Genosit)  hakkındaki  sözleşmenin  2. 

maddesine “milli, etnik, ırki veya dini bir grubun kısmen veya tamamen yok etmek” 

tarifine uygundur. Bu mukavelenin 2. maddesinde yer alan 5 şartnamenin ilk ikisi - a) 

“milli,  etnik,  ırki  veya  dini  bir  gruplardan  herhangi  birine  mensup  olanların 

katledilmesi”, - b) “ bu gruplardan herhangi birine mensup olanların fiziki ve zihni 

olarak  ciddi  şekilde  zarar  verilmesi”  maddeleri  kifayet  etmektedir.  Yeter  ki, 

Ermenilerin  Azerilere  karşı  yaptığı  soykırıma  uluslararası  hukuk  açısından  siyasi 

çözüm getirilmesine karar verilmiş olsun. 

Türkiye’nin acil durum bildirisi üzerine AGİK 28 Şubat 1992’de toplanmış ve 

“Dağlık  Karabağ’da  hemen  ateşkesin  ilânı,  sınırların  değiştirilemeyeceği  ve 

Karabağ’ın Azerbaycan toprağı  olduğu, aynı zamanda sorunların barış yolu ile  

çözülmesi”ni öngören kararnameyi  kabul  etmiştir.811 Ancak Ermeniler  saldırılarına 

yine de devam etmişlerdir.

Azerbaycan-Ermenistan sınırlarında ateşkesin sağlanması amacıyla antlaşma 

imzalandıktan  kısa  bir  süre  sonra  Ermeniler  Karabağ’daki  saldırılarına  yeniden 

devam etmişlerdir. Ermenistan’ın yeni saldırı hazırlıklarının yapılması için bu ateşkes 

antlaşmasını imzaladığı anlaşılmıştır. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’da 

810 Zahir SULTANOV, Hocalı Faciası, Bakü, 1993, s. 11
811 Milliyet Gazetesi, Ankara, 29 Şubat 1992

                                                                                                                                                                   



yerleşen Rus Ordusu’nun 4 ve 7. Alaylarının da Ermenilerle birlikte Karabağ’daki 

Azeri köylerine saldırdıklarını bildirmişse de, Moskova bunu yalanlamıştır.

19 Şubat 1992’de T.B.M.M toplantısında Başbakan Süleyman Demirel “Batı 

Karabağ  konusunda  Ermenistan’ı  destekler  ve  Ermenistan  uzlaşmaz  bir  tutum 

takınırsa, bölgesel bir savaş çıkar” diyerek Rusya’yı ve Batı’yı ikaz etmiştir.812

Ermenistan Devleti Türkiye’nin Doğu Anadolu’da sürmekte olan kış dönemi 

askeri tatbikatını da “gövde gösterisi” olarak nitelemiştir.  Ankara ise buna sert bir 

tepki göstermiştir. Ermenistan’da kış – 92 tatbikatı nedeniyle Türkiye’ye karşı “savaş 

senaryoları” hazırlanmıştır. 

Şurası  bir  gerçektir  ki,  Karabağ  sorununda  Ermenistan’ı  o  kadar 

cesaretlendiren  şey  Rusya’nın  etkin  desteğiyidir.  Çünkü  Ermeniler,  ötedenberi 

Rusya’nın  Kafkasya  siyasetinde  önemli  ve  ayrıcalıklı  bir  yere  sahip  olduklarını 

kavramış, ona göre davranmışlardır.

BDT  Silahlı  Kuvvetleri  Başkomutanı  Mareşal  Yevgeni  Şapşnikov  ise 

“Türkiye’nin Kafkasya’daki  görüşmelerini  hiçbir  tarafı  kışkırtmaya kalkışmayacak 

derecede duyarlı bir şekilde izlediğini” bildirmiştir. 

Karabağ’da BDT Kafkasya Komutanlığı’na bağlı 366. Alayın Şuşa şehrini top 

ateşine  tuttuğu  duyurulmuştur.  Türkiye  ise  ABD  ve  Rusya’nın  Ankara 

Büyükelçilerini  Dışişleri  Bakanlığı’na  çağırarak;  “Karabağ  konusunda  tarafsız 

davranmalarını”  talep  etmiştir.  Nihayet  Azerbaycan  ve  Ermenistan  tarafı  1  Marta 

kadar üç günlük bir ateşkesin yapılmasını kararlaştırmışlardır. Bu kararda Türkiye, 

ABD, Rusya ve Fransa’nın barış girişimlerinin etkisi olmuştur. 

Şubat ayının son günü BDT Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mareşal Yevgeni 

Şapşnikov  bölgedeki  BDT  birliklerinin  (özellikle  366.  Motorize  Alayı’nın)  geri 

çekilmesi emrini vermek zorunda kalmıştır.  Çünkü bu birliklerde Ermeni askerleri 

çoğunluktaydı. Bunun üzerine Ermenistan bu birlik içindeki Ermeni askerleri “ulusal 

ordu kurmak üzere” askeri seferberliğe çağırılmıştır.

Türkiye Ermenistan’ın hızla silahlandığını görerek BM ve AGİK nezdinde, 

“Kafkasya’ya  silah  gönderilmesini  önlenmesi”  taleplerinde  bulundu.  Rusya 

812 Zaman Gazetesi, Ankara, 19 Şubat 1992

                                                                                                                                                                   



Federasyonu Dışişleri  Bakanı  Andrey  Kozirev  de  Türkiye  Dışişleri  Bakanı’na  bir 

mesaj  göndererek,  “Karabağ  sorununun  çözümü  konusunda  Türkiye’nin  devreye 

girmesini” istemiştir. 

Savaş  sırasında  Ermeniler  Şuşa  kentine  son  model  savaş  helikopterleriyle 

(kobra)  saldırıyorlardı.  Karabağ  etrafındaki  illerden  olan  Ağdam  ili  tamamen 

boşaltılmıştır. 

Mart  ayının  ilk  günlerinde  Azerbaycan  kamuoyu,  Karabağ’da  Ermenilerin 

çocuk, yaşlı demeden yaptıkları cinayetlere karşı protestolar yapmaya başlamışlardır. 

Ermenilerin Karabağ’daki çirkin olayları Türkiye’de de protestolarla karşılanılmıştır.

20  Şubat’ta  366.  Rus  Alayı’ndan  firar  eden  dört  er,  3  Mart’ta  bir  basın 

toplantısı  yaparak;  “Alay  içerisinde  askerlerin  beyinlerinin  yıkandığını  ve 

Hıristiyan Ruslar olarak Hıristiyan Ermenilerin safında Müslüman Azerilere karşı  

savaşmaya çağırdıklarını” açıklamışlardır.” 813      

Ermenistan bir yandan Karabağ’a saldırılarını devam ettirirken diğer yandan 

da  Birleşmiş  Milletlerde  ABD  ve  Fransa  sayesinde  lehine  bir  karar  çıkarmak 

umuduyla  Karabağ  sorununu  BM’ye  götürmek  çabası  içindeydiler.  Ermenistan, 

Dağlık  Karabağ  sorununu  Azerbaycan’ın  Dağlık  Karabağ  bölgesine  saldırdığı 

şeklinde  yayıyordu.  Yani  yaklaşık  yüz  yıldır  yaptıığı  “yavuz  hırsız”  siyasetini 

tekrarlamıştır.

Karabağ’dan  göç  eden  on  binlerce  insan  ise  Azerbaycan’ın  iç  bölgelerine 

yerleştirilmiştir. Azerbaycan’da yönetimin istifası için Parlamento önünde günlerce 

devam eden mitingler yapılmıştır.  

 8  Mart  1992’de  Dağlık  Karabağ’da  Ermenilerle  Azeriler  arasındaki 

çatışmalar sürerken Ermenistan Devlet  Başkanı Levon Ter-Petrosyan ülkede genel 

seferberlik  ilân  etmiştir.  Ermenistan  savaşı  daha  büyütme  arzusu  taşırken, 

Azerbaycan Devlet Başkanı Ayaz Mutallibov işin içinden çıkamayacağını anlayarak 

Rusya’nın desteğinin zayıfladığını görünce istifa emek zorunda kalmıştır. Azerbaycan 

Parlamentosu da milletvekillerinden Yakup Mammedov’u Geçici Hükûmeti kurmakla 

görevlendirmiştir. 

813 Hürriyet Gazetesi, Bakü, 4 Mart 1992

                                                                                                                                                                   



10 Mart  1992’de  Ermeniler,  Ermenistan’ın  Artık  kentinde  BDT’nin  askeri 

üssünü basarak 10 Rus subayını esir almışlar ve subayları 5000 Grad füzesi, 5000 

havan  topu,  5000  anti  –  tank  bombası  ve  mermi  karşılığı  geri  vereceklerini 

bildirmişlerdir.  Bu  subayların  rehin  alınmasıyla  ilgili  olarak  Rusya  Savunma 

Bakanlığı  hiçbir  açıklama  yapmamıştır.  Sonradan  anlaşılmıştır  ki,  Rusya  hiç 

çekinmeden istenen silahları teslim etmiştir.  Yani bu bir danışıklı dövüş olmuştur. 

Diğer taraftan Ermenistan’daki BDT askeri birliklerinin bölgeden ayrılma isteğini de 

Ermenistan kabul etmemiştir. 

Mart ayında Türkiye Ermenilerin Azerbaycan’a karşı işgalci tutumu ile ilgili 

olarak AGİK, NATO, İKT uluslararası kuruluşlarına ve ABD’ye müracaat etmiştir.814 

Türkiye’nin bu girişimleri 1992 Mart ayı sonlarında etkisini göstermiş ve AGİK üyesi 

ülkeler 24 Mart’ta Helsinki’de bir araya gelerek Dağlık Karabağ bölgesinde barışın 

sağlanması için uluslararası bir konferansın yapılmasını kararlaştırmışlardır. Kararın 

3  ve  11.  maddelerinde,  “sorunun  çözümü  için  Beyaz  Rusya’nın  Başkenti  Minsk 

kentinde  konferans  düzenleneceği”,  9.  maddesinde  ise  “konferansa  katılacak 

ülkelerin  Azerbaycan,  Almanya,  ABD,  Ermenistan,  Beyaz  Rusya,  İsveç,  İtalya,  

Fransa,  Rusya,  Türkiye,  Çek  ve  Slovakya  Federal  Cumhuriyeti  olacağı”815 

bildirilmiştir. Bu konferansın Temmuz ayında Minsk’te toplanması kararlaştırılmıştır. 

1  Nisan’da  AGİK  ülkeleri  temsilcileri  ile  Roma’da  acele  bir  toplantı 

yapılmıştır. Bu toplantıya Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri de katılmıştır. 

1992  Nisan  ayının  ilk  günlerinde  İran  Devleti’nin  girişimiyle  Rusya, 

Azerbaycan, Ermenistan ve İran yetkilileri Ermenistan-Azerbaycan sınırı üzerindeki 

İcevan kentinde bir araya gelmişlerdir. Bu dönemde AGİK gözlemci heyeti ve Minsk 

Konferansı’nın başkanı Rafaelli de Bakü’de bulunuyordu.816 

Mayısın ilk haftasında İran’ın aracılığı ile iki  tarafın temsilcileri Tahran’da 

görüşmüşler  ve  ateşkes  antlaşması  imzalanmıştır.  Fakat  kendi  imzaladıkları 

antlaşmaya  aykırı  olarak  Ermeniler  8  Mayıs  1992’de  Azerbaycan’ın  Şuşa  şehrini 

işgal etmiş ve Şuşa şehrinin düşmesiyle Ermeniler eski Dağlık Karabağ vilayetinin 

814 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 116
815 Araz ASLANLI, Tarihten Günümüze Karabağ...a.g.m, s. 405
816 Cemalettin TAŞKIRAN, a.g.e,s. 167

                                                                                                                                                                   



tamamını  işgal  etmişlerdir.  Artık  Karabağ  tüm  dünyanın  gözleri  önünde 

Azerbaycan’ın toprağı olmaktan çıkmış Ermenistan işgaline maruz kalmıştır.817

 Ermenistan’ın yaptığı bu işgalcilik siyaseti BM, AGİK kararnamelerine zıt 

idi.  Zira,  2  Ağustos  1990  tarihinde  İrak’ın  Kuveyt’i  işgal  etmesiyle  Ermenilerin 

Dağlık Karabağ’ı işgali arasında hiçbir fark olmamıştır. Ermeni militanlarının Şuşa ve 

Nahcivan’a saldırılar düzenlemesi üzerine, ABD’nin Revan Konsolosu Tom Price, 

Ermenistan  Dışişleri  Bakanı  Raffi  Hovanissian’a  Washington’un  Karabağ’daki 

olaylardan rahatsız olduğunu içeren bir nota iletmiştir.818

Mayıs ortalarında BM Güvenlik  Konseyi  Karabağ’a bir  “İnceleme Heyeti” 

göndermeye  karar  verirken,  ateşkesin  ihlâlinden  de  derin  kaygı  duyduğunu 

belirtmiştir. Bütün bunlara bakmayarak Ermeniler işgalci tutumlarını devam ettirerek 

Karabağla  Ermenistan  arasında  koridor  bölge  olan  Laçın  ilini  işgal  etmek  için 

saldırılarını  artırmışlardır.  Ermenistan  Ermeni  ordu  birlikleri  tarafından  muhasara 

edilen Laçın ili tehlikeye girmiştir. 

6 Mart 1992’de Azerbaycan’da halkın talebi ile istifa eden Ayaz Mutallibov 

14  Mayıs  tarihinde  yeniden  göreve  dönmek  için  yeni  bir  teşebbüste  bulunarak 

yönetimi  ele  geçirmeye  çalıştıysa  da  başarılı  olamamıştır.  15  Mayıs’ta  muhalefet 

cephesinden İsa Kamberov Parlamento Başkanlığı’na getirilmiştir. Mart ayında geçici 

olarak Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Yakup Memmedov ise istifa etmiştir. 

Karabağ’dan  gelen  haberler  yeni  yönetimin  işini  daha  da  zorlaştırmıştır. 

Ermeniler  3  gün  boyunca  muhasara  ettiği  Laçın  ilini  işgal  etmiş  ve  Azerbaycan 

ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. Karabağ’ın Ermeni-Rus birlikleri tarafından 

işgali Azerbaycan’da hüzünle karşılanmış ve herkesi etkilemiştir. 

Ermeniler  sadece  Karabağ’a  değil  Nahcivan’a  da  saldırılarını  devam 

ettirmişlerdir.  Ermenilerin  aralıksız  saldırması  karşısında  Nahcivan  Parlamento 

Başkanı  Haydar  Aliyev  Türkiye’ye  müracaat  ederek  yardım  gönderilmesini 

istemiştir.819 

817 Tahir KAFAROV, Azerbaycan Tarihi...a.g.e, s. 54
818 Zaman Gazetesi , 11 Mayıs 1992
819 Asker ABDULLAYEV, a.g.e, s. 61

                                                                                                                                                                   



Türkiye Hükûmeti ise Ermenistan’a bir ültimatom vererek saldırıların bir an 

önce durdurulmasını talep etmiştir. Türkiye devamlı uluslararası örgütleri çalıştırmak 

suretiyle Azerbaycan’a karşı Ermeni saldırılarını önlemeye çalışmıştır. Nahcivan’daki 

Rus tugayı bölgeyi terk etmediği için Türkiye Rusya’dan bir engelleme endişesini 

duymaktaydı. İşte bu günlerde BDT Komutanı Şapşnikov Türkiye’yi tehdit eder bir 

demeç vermiş ve “Karabağ’a üçüncü bir taraf karışırsa, 3. dünya savaşı çıkar”820 

açıklamasını yapmıştır. Aslında Rusya’nın Türkiye’ye taarruz edecek hâli yoktu, ama 

Türkiye’nin eski Sovyet topraklarına girmesi onun gururuna dokunacaktı. 

20 Mayıs 1992’de ABD yönetimi “Karabağ’da tek yanlı statü değişikliğini  

kabul etmeyeceğini ve Azerbaycan’ın arazi bütünlüğünü tanıdığını” açıklamıştır.821  

21 Mayıs’ta Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Pavel Graçov ve Başkanlık 

Sekreteri Gennadi Burbulis Ermenistan’a beklenmedik bir ziyarette bulunmuşlardır. 

Bu bir Ermeni – Rus işbirliğinin yenilenmesi olmuştur.822 

Nahcivan  Parlamento  Başkanı  Haydar  Aliyev  de,  “Türkiye’nin  diplomatik 

girişimlerinin  olumlu  sonuç  verdiğini”  belirterek  askeri  müdahaleye  gerek 

kalmadığını  açıklamıştır.  Bu  girişimler  sonucunda  ABD  ve  Rusya,  Ermenileri 

desteklemekten  vazgeçerek  savaşı  durdurmuşlardır.  22  Mayıs  1992’de  Rusya 

Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak “Hiçbir koşul, bir ülkeye başka bir ülkenin 

topraklarını  işgal  etme  hakkı  tanımaz”823 şeklindeki  bildirisiyle  Karabağ  ve 

Nahcivan’ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve Ermenilerin bu arazilere karşı işgalcilik 

siyaseti uyguladığını vurgulamıştır.

Ayrıca, 18 Mayıs’ta Helsinki’de yapılan AGİK Kıdemli Memurlar Komitesi 

toplantısında  51  ülkenin  temsilcileri,  Azerbaycan topraklarının  bütünlüğünü  kabul 

ederek,  bütün  yabancı  güçlerin  bölgeden  çekilmesini  talep  eden  kararnameyi 

imzalamışlardır.  Bu  kararname  kurum  içindeki  ABD  temsilcileri  tarafından 

hazırlanmıştır.824                          

820 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 119
821 Milliyet Gazetesi, 21Mayıs 1992
822 Zaman Gazetesi, 22 Mayıs 1992
823 Milliyet Gazetesi, 23 Mayıs 1992
824 Hürriyet Gazetesi, Bakü, 22 Mayıs 1992

                                                                                                                                                                   



Bununla yetinmeyen Komite, AGİK Kıdemli Memurlar Komitesi 24 Mayıs 

toplantısında  Roma’da  Karabağ  sorununun  çözümü  için  1  Haziran’da   “âcil  bir 

toplantı”  yapılması  kararı  almıştır.  27  Mayıs  1992’de  NATO  üyesi  Devletlerin 

Savunma Bakanları ikinci kez Ermenistan’ın tecavüzlerini kınamışlardır. 825 

Mayısın  son  günlerinde  Azerbaycan  Savunma  Bakanı  ülkede  istikrar  ve 

güvenliğin  temini  için  gerekli  önlemlerin  alındığını  belirterek,  tüm  milislerin 

bırakılması emrini vermiştir. 

1-5 Haziran tarihleri  arası  Rafaelli  başkanlığında toplanan AGİK’in Minsk 

Grubu,  Roma’da  görüşmelerin  ilk  turunu  başlamıştır.  Azerbaycan,  görüşmelere 

Dağlık  Karabağ’ın  Azeri  ve  Ermeni  temsilcilerin  katılmasına  izin  verse  de, 

Ermenilerin Dağlık Karabağ adına eşit hukuklu devlet temsilcileri sıfatında katılmayı 

istemeleri, Dağlık Karabağ temsilcilerini görüşmeler dışına itmiştir. Roma zirvesinin 

ilk  turuna  tam  anlamıyla  katılmayan  Ermenistan,  zirvede  tartışılan  “Laçın  ve 

Şuşa’dan  Ermeni  güçlerinin  çıkarılması”,  “Göç  ettirilen  halkın  Şuşa  ve  Laçın’a 

yerleştirilmesi”  kararlarının  yürütülmesi  için  uluslararası  gözlemcilerin  bölgeye 

gönderilmesi  gibi  meselelerin  kabul  edilmemesini  sağlayabilmiştir.  Azerbaycan 

Heyeti Başkanı Nadir Mehtiyev konuyla ilgili açıklamasında Kurul Başkanı’nın bu 

tür  ifâdesinin  daha  önce  yapılan  tüm  kararları  ve  hukuk  kurallarını  ihlal  ettiğini 

belirtmiştir.  Mehtiyev  “Bu  oyun  sona  erinceye  kadar  geri  dönmeyeceğiz” 

açıklamasını yapmıştır. Ermeni lobisinin baskısı AGİT temsilcilerini etkilediyse de, 

Azerbaycan Devleti onun arazi bütünlüğünü bozacak antlaşmaya hiçbir zaman imza 

atmayacağını açıklamıştır.826 

7  Haziran’da Azerbaycan’da yapılan cumhurbaşkanlığı  seçimlerini  Abülfez 

Elçibey  kazanmıştır.  Ülkedeki  buhranı  bir  an  önce  bitirmek  için  hemen  yeni 

hükûmetin oluşturulması kararlaştırılmıştır.  

12 Haziran’da başlayan Karabağ’ı geri alma propagandası cephe bölgesinde 

hemen etkisini göstermiştir. 15 Haziran’da Karabağ bölgesinde işgal edilmiş 15 köy 

geri alınmıştır. Hazırlıksız yakalanan Ermeni ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. 

825 Milliyet Gazetesi, 28 Mayıs 1992
826 Elçin AHMEDOV, a.g.e, s. 15

                                                                                                                                                                   



Ermenistan Cumhurbaşkanı  Levon Ter-Petrosyan BM’ye müracaat  ederek bölgeye 

barış  gücü gönderilmesini  talep  etmiştir.  18 Haziran’da  Azerbaycan Milli  Ordusu 

Ermenilerin  işgal  ettiği  yerleşim  birimlerinden   dört  köyün  daha  geri  alındığı 

açıklamıştır.  Ermeniler  16  Haziran’dan  itibaren  ateşkes  talebinde  bulunmaya 

başlamışlardır.  Savaşın  başlarından  itibaren  Ermeniler  her  defasında  ateşkes 

anlaşmalarını  ihlal  ederek  saldırılara  devam etmişlerdir.  Üstelik  Roma’da  yapılan 

AGİK toplantılarında Ermeni temsilcileri barışa yanaşmayarak ay sonunda Minsk’de 

yapılacak  barış  konferansını  sabote  etmek  için  faaliyete  başlamışlardır.  AGİK 

toplantısında  Ermeni  temsilciler  “Azerbaycan’ın  son  saldırılarının  durdurulması 

amacıyla ABD ve Rusya’nın Bakü’ye etkili bir baskı yapmadıklarından yakınıyor” ve 

öte yandan Ermenistan’da seferberlik ilân ederek 35 yaşın altındaki erkekler üç aylık 

askeri eğitime alınmıştır. Bu arada Ermenistan Devlet Başkanı Petrosyan, Karabağ 

probleminin  BM  Güvenlik  Konseyi’ne  götürülmesi  ve  bölgeye  derhal  gözlemci 

gönderilmesi  için  Fransa  Cumhurbaşkanı  François  Mitteran’a  mektup  göndererek 

yardım istemiştir.827

Ermeniler Karabağ savaşı sırasında Azerbaycanlılara karşı kimyasal silahlar 

bile  kullanmaktan  çekinmemişlerdir.  Bu  silahlar  Şuşa,  Laçın,  Ağdam,  Terter  ve 

Nahcivan  yerleşim  yerlerine  atılmış  ve  çok  sayıda  sivil  insanın  ölümüne  neden 

olmuştur. Bununla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı Abülfez Elçibey BM, NATO ve 

AGİK’e birer bildiri göndererek Ermeni saldırılarında sivil halka karşı kimyasal silah 

kullanıldığını bildirmiş ve Ermeni saldırılarının önlenmesini talep etmiştir.828 

25  Haziran  1992’de  Abülfez  Elçibey  Karadeniz  Ekonomik  İşbirliği 

toplantısına  katılmak  üzere  Türkiye’ye  gelmiştir.  Burada  yapılan  görüşmelerde 

Azerbaycan-Türkiye siyasi  ve ekonomik ilişkileri  müzakere edilmiş ve işbirliğinin 

geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

8  Temmuz  1992  tarihinde  Ermenistan  Parlamentosu’nun  özel  oturumunda 

Azerbaycan’ın  Dağlık  Karabağ  bölgesinin  bağımsız  devlet  olarak  tanıması  kararı 

alınmıştır.  Ermenistan Parlamentosu’nun konuya ilişkin kararı  Azerbaycan Devleti 

827 Cemalettin TAŞKIRAN, a.g.e, s. 174
828 Zaman Gazetesi, 20 Haziran 1992

                                                                                                                                                                   



tarafından  tepkiyle  karşılanmış  ve  Ermenistan’ın  bu  adımının  uluslararası  hukuk 

normlarına  zıt  olduğu  bildirilmiştir.  Bu  bildiri  içerisinde  Azerbaycan’da  Dağlık 

Karabağ’ın  vilayet  statüsünün  kaldırıldığı,  artık  bölgenin  Azerbaycan’ın  diğer 

arazilerinden hiçbir farkı olmadığı ve bu nedenle Ermenistan’ın Azerbaycan toprak 

bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulanmıştır.829 

1992  yılı  askeri  operasyonlarında,  özellikle  Akdere  bölgesinde  önemli 

mevkiler geri alınmış, ama iç ve dış siyasette özellikle ordunun düzenlenmesinde bazı 

sorunlar  yaşanmıştır.  Savaşın  ülke  ekonomisini  felç  etmesi  ve  600.000’den  çok 

göçmenin yerleşim sorunu yeni yönetimin işini daha da zorlaştırmıştır. Ama bütün 

bunlara rağmen yerinde ve doğru alınmış kararlar da olmuştur. 25 Aralık 1991’de 

Latin  harfleriyle  Azerbaycan  alfabesine  geçilmiş,  bağımsız  bir  devlet  olarak 

uluslararası  kurumlarda (AGİT, BM, İKT, EBT vb) temsilcilikler  oluşturulmuştur. 

Diğer yandan eski Sovyetler Birliği’ne üye devletler arasında ilk olarak milli para 

birimi piyasaya sürülmüş ve eğitim alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

28  Mayıs  1993’te  Azerbaycan  Devlet  İstiklâliyeti’nin  75.  yıldönümünde 

Gence’deki  Rus  Ordusu  Komutanı  V.  Şerbak  Rusya  Devleti’nin  ordu  birliklerini 

Azerbaycan’dan tamamen çıkarma kararı aldığını ve askerlerin büyük bir kısmının 

artık ülkeyi terk ettiğini açıklamıştır. Böylece Azerbaycan yine bir ilke imza atarak 

eski Sovyetler Birliği  terkibindeki Rus askerini  tamamen ülkeden çıkaran ilk ülke 

olmuştur.830 

Bu  dönemde  Azerbaycan  Milli  Ordusu  Gence  Garnizonu  Komutanı  Suret 

Hüseynov Rus  ordusunun tüm silahlarını  teslim almış  ve  Gence-Kelbecer-Ağdam 

bölgesi savunma hattı komutanı görevine getirilmiştir. 

Temmuz  ayı  sonlarında  Ermenistan’da  üslenen  7.  Rus  ordusu,  Rusya 

Hükûmeti’ne  çağrıda  bulunarak  Ermenistan’a  silah  ve  cephane  sevkinin 

durdurulmasını istemiştir.  Bu olay açık bir  şekilde göstermiştir  ki,  Azerbaycan ile 

Ermenistan  arasındaki  savaşta  Azerbaycan  sadece  Ermeni  orduları  ile  değil,  Rus 

ordusuna karşı da mücadele vermiştir. 

829 Elçin AHMEDOV, a.g.e, s. 21
830 Tahir KAFAROV, Azerbaycan Tarihi...a.g.e, s. 56

                                                                                                                                                                   



30  Temmuz  1992’de  Ermeniler  Azerbaycan  ordusu  denetimindeki  Akdere 

bölgesine ait altı köy ve Serseng barajını tekrar işgal etmişlerdir.831   

27  Ağustos  1992’de  Almatı’da  Ermenistan  ve  Azerbaycan  temsilcileri 

arasında yapılan görüşmelerde 1 Eylül’den itibaren tüm sınır bölgelerinde ateşkes ilân 

edilmesi kararlaştırılmışsa da Ermeni ordu birlikleri saldırılarına devam etmiştir. 11 

Eylül 1992’de Azerbaycan Savunma Bakanlığı  Dağlık Karabağ’da stratejik öneme 

sahip birkaç köyün kontrolünün ele  geçirildiğini  ve  çatışmalarda Ermenilerin  ağır 

kayıplar verdiğini açıklamıştır. 19 Eylül 1992’de Dağlık Karabağ’da Şuşa civarındaki 

12  kent  daha  kurtarılmıştır.  20  Eylül  1992  tarihinde  Azerbaycan  Savunma 

Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Azeri birlikleri Dağlık Karabağ’ın başkenti 

Hankendi’ye 10 km mesafeye kadar ilerlemişlerdir.832 

Bu dönemde tabiî ki Ermeniler de boş durmuyordu. Dışarıdan aldıkları her 

türlü  desteği  cephe  bölgesine  aktaran  Ermeniler,  çok  geçmeden  ağır  silahlar  ve 

helikopterlerle Akdere, Kelbecer ve Laçın bölgesindeki köylere saldırmışlardır. 

1993  yılına  girildiğinde  Eylül  1992’den  itibaren  çatışmalarda  üstün  olan 

Azerbaycan, zor günler yaşamaya başlıyordu. 6 Şubat 1993’te de Ermeniler, BDT’ye 

bağlı  128.  Alayın  ve  lejyoner  askerlerin  yardımıyla  Dağlık  Karabağ’ın  Akdere 

bölgesine büyük saldırı gerçekleştirmişlerdir. Saldırı sonucu Sırhavend ve Çaldıran 

dahil, 8 kasaba Ermenilerin eline geçmiştir. Ayrıca 100’den fazla Azerbaycan askeri 

hayatını kaybetmiştir. Ağdere saldırısı, BDT’ye üye olmak istemeyen Azerbaycan’a 

gözdağı verme senaryosu idi. Nitekim saldırının gerçekleşmesinden kısa bir süre önce 

Rusya  Azerbaycan’a  nota  göndererek  BDT’ye  üye  olmasını  önermiş,  karşılığında 

çatışmalarında  guya  Rus  ordularının  desteğini  sağlayabileceğini  hatırlatmıştır.833 

Halbuki, 1991 yılına kadar Dağlık Karabağ’da cerayan eden olaylarda Rus ordusu 

Azerbaycan’ın  tarafında  değil  Ermenistan’ın  yanında  olmuştur.  1988  yılından 

başlayarak  Ermenistan’dan  Azerilerin  sürülmesinde  Rus  ordularının  da  yeterince 

katkısı olmuştur.  

831 Milliyet Gazetesi, 1 Ağustos 1992
832 Tahir KAFAROV, Azerbaycan Tarihi..a.g.e, s. 62
833  Natig ABDULLAYEV, a.g.e, s. 165

                                                                                                                                                                   



Dağlık  Karabağ’da  çatışmaların  şiddetlenmesi  üzerine  Türkiye,  yeni  bir 

diplomatik atak başlatmıştır. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin Moskova’ya gitmiş ve 

Azeri-Ermeni  anlaşmazlığına  bir  çözüm  bulmak  için  Ermenistan  ve  Azerbaycan 

nezdinde bir ortak girişimde bulunulması kararlaştırmıştır. Bu amaçla Türk Dışişleri 

Bakanı  Bakü’yü  ziyaret  etmiştir.  Aynı  gün  Başbakanlık  konutunda,  Başbakan 

Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, ABD’nin 

Ankara Büyükelçisi Richard Barkley biraraya gelerek bir saate yakın görüşmüş ve 

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yapılacak barışın şartlarını  ele almışlardır.  İlk 

önce taslak hâlinde bir Dağlık Karabağ barış plânı hazırlanmıştır. Sözkonusu plân, 

Ankara’ya  gelecek  olan  Rus  heyetiyle  görüşüldükten  ve  Ter  Petrosyan’ın  onayı 

alındıktan sonra son şekli şöyle olmuştur; 

1. Dağlık  Karabağ’da  Ateşkes  ile  birlikte  Ermeniler  geri  çekilmeye  

başlamalıdır,

2. Azerbaycan  ile  Ermenistan’ın  toprak  bütünlüğü  güvence  altına 

alınmalıdır, 

3. Her iki ülke, birbirlerinin içişlerine karışmamayı kabul etmelidir,

4. Türkiye, Rusya, ABD ve Fransa başta olmak üzere Minsk Konferansı’na 

katılan ülkeler anlaşmayı garanti etmelidir. 834

Hiç şüphesiz bu taslak plânın başarısı özellikle, Rusya’nın tavrına bağlıydı. 

Nitekim, Türk Dışişleri  Bakanı, bir açıklama yaparak Bakü ve Revan’a Rusya ile 

birlikte  hazırlanacak  ortak  bir  belgenin  götürüleceğini,  ortak  girişim için  zeminin 

hazır olduğunu söylemiştir.835 

31 Mart 1993’te Ermeniler Azerbaycan’ın Kelbecer ve Laçın bölgesindeki 35 

köyü  işgal  etmişlerdir.  Karabağ’ın  önemli  mevkilerinden  olan  bu  iki  bölgenin 

Ermeniler  tarafından tutulması ve diğer Karabağ etrafı  bölgelerin de tehlike altına 

düşmesi Azerbaycan halkını derinden üzmüş ve Türk-Rus ortak girişiminin başarılı 

olmasını engellemiştir. Bunun üzerine Savunma Bakanı Rahim Gaziyev istifa vermiş 

ve yerine Dadaş Rzayev göreve getirilmiştir.836 

834 Milliyet Gazetesi, 9 Mart 1993
835 Milliyet Gazetesi, 12 Mart 1993
836 Zaman Gazetesi, 1Nisan 1993

                                                                                                                                                                   



2  Nisan  tarihinde  Ermeniler,  Rus  birlikleriyle  birlikte  Kelbecer  bölgesine 

geniş  çaplı  saldırılarda  bulunmuş,  bir  hafta  devam  eden  çatışmalar  sonucunda 

Ermeniler  Kelbecer  ilini  işgal  etmişlerdir.  Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  Abulfez 

Elçibey ABD Başkanı Bill Clinton ve Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’e birer 

mektup  göndererek,  bölgede  yaşayan  insanların  büyük  bir  tehlike  altında  olması 

nedeniyle Ermeni saldırılarının durdurulması için gereken adımların atılmasını talep 

etmiştir.  Elçibey ayrıca Ermeni saldırılarının artması üzerine ülkede iki  ay süreyle 

olağanüstü hâl ilân edilmesini de kararlaştırmıştır.837

Azerbaycan’ın  içinde  bulunduğu  durum  üzerine  Türkiye  Cumhuriyeti 

Başbakanı  Süleyman  Demirel  Ermenistan  Devleti’ni  uyararak  saldırıların 

durdurulmasını, aksi takdirde doğacak sonuçtan Türkiye’nin sorumlu olmayacağını 

bildirmiştir.  Ermenistan Devleti de bu durumu hemen Rusya’ya bildirmiş ve Rusya 

Cumhurbaşkanı  Boris  Yeltsin  Türkiye  Başbakanı’na  bir  mesaj  göndererek 

“endişelerini  paylaştığını”  bildirmiştir.  Kelbecer’in  işgali  ile  ilgili  Azerbaycan 

Savunma  Bakanlığı’nın  yayınladığı  açıklamada  Kelbecer’e  saldırıların  sadece 

Ermenistan  ordusuna  ait  birliklerle  değil,  Ermenistan’da  konuşlandırılmış  7.  Rus 

ordusu  hava  birlikleri  desteği  ile  gerçekleştirildiği  gösterilmiştir.  Kelbecer’in 

düşmesinin  ardından  Karabağ  ile  birlikte  7500  k  km2 Azerbaycan  toprağı 

Ermenistan’ın işgaline maruz kalmıştır.838

Azerbaycan  Parlamentosu,  Ermenistan’ın  işgalci  tutumu  nedeniyle  Birleşiş 

Milletler Güvenlik Konseyi’ni âcil olarak toplantıya çağırmıştır. 

Azerbaycan  Savunma  Bakanlığı,  Ermenilerin  Kelbecer  bölgesini  ele 

geçirerek,  Dağlık  Karabağ’la  Ermenistan  arasındaki  ikinci  koridoru  açmalarının 

ardından saldırılarını güney yönünde yoğunlaştırmaya devam ettirdiklerini ve Fuzuli 

bölgesine başlattıkları saldırı girişiminin durdurulmasından sonra Laçın bölgesindeki 

stratejik mevkilerden Kubatlı’ya yoğun bir şekilde saldırı başlattıklarını bildirmiştir. 

Ermenilerin bu bölgeye yoğun saldırılarının asıl amacı Zengilan, Kubatlı, Cebrayıl ve 

Fuzuli bölgelerinin Bakü’yle bağlantısını kesmekti.839

837 Milliyet Gazetesi, 4 Nisan 1993
838 Nedim YALÇIN, “Karabağ Ermenistan Oldu”, Zaman Gazetesi, 5 Nisan 1993 
839 Mustafa BUDAK, Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde ...a.g.m, s. 122

                                                                                                                                                                   



Karabağ sorunu ile ilgili Cenevre’de Türkiye, ABD, Rusya, Azerbaycan ve 

Ermenistan  heyetleri  arasındaki  görüşmeler  Ermenilerin  son  saldırıları  üzerine 

çıkmaza girmiştir.  Bunun sebebi,  Rus ve  Ermeni  heyetlerinin bu toplantıları  sona 

erdirip Dağlık Karabağ Ermenileri’ne söz hakkı verebilecek Minsk Grubu’na gitmeyi 

istemeleriydi.  Çok geçmeden Türkiye,  Karabağ’daki  son durum üzerine  Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi’ni olağanüstü toplantıya çağırmıştır.840 

6 Nisan 1993’te ABD Ermeni saldırısını kınamıştır.841 8 Nisan 1993’te Avrupa 

Birliği üye ülkeleri de Ermeni saldırısını kınayan bir açıklama yapmıştır.842  6 Nisan 

1993’te  Birleşmiş  Milletler  Güvenlik  Konseyi  dönem  Başkanı  Marker’in 

açıklamasında saldırıda Ermenistan’ın yer aldığı belirtilmemiştir. Oysa, Azerbaycan 

Milli Meclisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Ermenistan’ı işgalci devlet 

gibi tanımasını talep etmiş,  fakat  Konsey’in beş esas üyesinden -  ABD, İngiltere, 

Fransa, Rusya, Çin – hiçbiri “veto” hakkını kullanmamıştır.843     

 29  Nisan  1993  tarihinde,  Birleşmiş  Milletler’in  Tehlikesizlik  Konseyi 

Prag’da toplanarak  822 No’lu; “Ermenilerin Kelbecer ilinin işgali ile ilgili;  silahlı  

çatışmalar  derhal  durdurulmalı  ve  işgalciler  işgal  edilmiş  Azerbaycan  

topraklarından derhal  çekilmelidir”844 kararnamesini kabul  etmiştir.  İlk başta 822 

No’lu kararname Ermenistan’ın işgalci tutumuna son verecek düşüncesi yaratsa da 

sonradan  uygulamaya  konulmaması  bu  kararnamenin  etkisinin  azalmasına  neden 

olmuştur. 

Avrupa  Birliği  Dönem  Başkanı  Danimarka  Dışişleri  Bakanı  Niels  Helveg 

Peterson  yaptığı  açıklamada,  Avrupa  Birliği  Başkanlık  Konseyi’nin  Ermenistan 

Hükûmeti’ne işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından hemen çekilmeleri talebinde 

bulunmuştur.845 

3 Mayıs 1993’te Rusya Devlet  Başkanı Yeltsin’in insiyatifiyle, Türkiye ve 

ABD,  AGİK  süreci  çerçevesinde  bir  barış  girişimi  başlattıklarını  açıklamışlardır. 

840 Zaman Gazetesi 6 Nisan 1993
841 Araz ASLANLI, Tarihten Günümüze..a.g.m, s. 407
842 Natig ABDULLAYEV, a.g.e, s. 166
843 Musa KASIMOV, Harici Devletler... a.g.e, s. 103
844 Elçin AHMEDOV, a.g.e, s. 18
845 Milliyet Gazetesi, 30 Nisan 1993

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan, Türkiye, Rusya ve ABD üçlüsünün tekliflerini kabul etse de, Ermenistan 

bunu  kabul  etmemiştir.  Fakat,  Ermenistan  Cumhurbaşkanı  Ter-Petrosyan’ın 

Yeltsin’le  görüşmesinden  sonra,  Ermenistan  da  bu  teklifleri  kabul  edeceğini 

açıklamıştır. Bu bir anlamda Dağlık Karabağ savaşının Rusya’nın bilgisi dahilinde 

yürütüldüğünü açıkça göstermiştir.  

Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter- Petrosyan’ın sözcüsü Aram Abramyan 

bu gelişmeler üzerine Karabağ Ermenilerinin yanı sıra barış plânını hazırlayan ülkeler 

ve  AGİT Minsk  Grubu  ile  görüşmeler  yaparak,  meseleye  “Tüm taraflarca  kabul  

edilebilecek çözüm yolları aranması gerektiğini”846 söylemiştir. 

28 Mayıs “İstiklâl Günü”nün yaklaşması nedeniyle her iki taraf ateşkes ilân 

edilmesini  kararlaştırmışsa  da,  Ermenistan  tarafı  bunu  aldırmayarak  Dağlık 

Karabağ’ın güney bölgelerinde saldırılarına devam etmiştir. 

Yeni barış girişimi, AGİK üyesi 9 ülke -ABD, Rusya, Fransa, Türkiye, İtalya, 

Almanya,  Çek  Cumhuriyeti,  İsveç  ve  Beyaz  Rusya-  temsilcilerinin  3-4  Haziran 

tarihlerinde Roma’da bir araya gelmesiyle başlamış ve Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi’nin 822 sayılı kararını uygulamak için dokuz ülke tarafından “ertelenemez 

program”  oluşturulmuştur.  Bu  programa  göre;  Azerbaycan  ve  Ermenistan  11 

Haziran’da programı onaylamalı, 13 Haziran’da Ermenilere işgal ettikleri bölgeleri 

15 Haziran’dan itibaren boşaltmalı, 18 Haziran’da 60 günlük ateşkes imzalanmalı, 20 

Haziran’da  Ermeni  güçlerinin  bölgeyi  boşaltması  tamamlanmalı,  21  Haziran’da 

AGİK  gözlemci  grubu  bölgenin  ordularından  temizlendiğine  emin  olmalı,  1 

Temmuz’dan  itibaren  bölgeye  50  kişilik  gözlemci  grubu  yerleştirilmeli  ve  7 

Ağustos’tan sonra Minsk Konferansı görüşmelerinin başlanması istenmiştir.847 Fakat 

Ermenistan, Dağlık Karabağ Ermenilerini razı etmek bahanesiyle programın bir ay 

sonraya  ertelenmesini  bildirmiştir.848 4  Temmuz’da  Bakü-Tiflis-Revan-Tiflis-Bakü 

gezisine  başlayan  Rafaelli,  16  Temmuz’da  Viyana’da  yapılan  Minsk  Grubu 

846 Araz ASLANLI, “Tarihten Günümüze..a.g.m, s. 408
847 Musa KASIMOV, Harici Devletler... a.g.e, s. 106
848 Elçin AHMEDOV, a.g.e, s. 20

                                                                                                                                                                   



görüşmelerinde,  Ermenistan’ın  “ertelenemez  program”ı  kabul  etmek  niyetinde 

olmadığını açıklamıştır.849 

  Azerbaycan Gence – Karabağ bölgesi ordu Komutanı Albay Suret Hüseynov 

yetkisi  altında  olan  askeri  birliklerle  yönetime tâbi  olmadığını  bildirmiş  ve  darbe 

girişimine başlamıştır.  Ermenistan’da sınır bölgelerde yetki alanında olan birlikleri 

geri  çekerek Cumhurbaşkanı,  Başbakan ve Parlamento Başkanı’nın istifasını  talep 

etmiştir. Artık ülke dahilinde iç savaş durumu da oluşmuştur. Albay Suret Hüseynov 

Rusya  yanlı  bir  kişi  olduğundan  bu  olaylarda  Rusya’dan  talimat  aldığı  da 

bilinmekteydi.  Amaç,  darbe  gerçekleştikten  sonra  Bakü’nün  “isteğiyle”  Rus 

Ordusu’nun “kurtarıcı” sıfatıyla ülkeye yeniden geri dönmesini sağlamaktı. Bu aynı 

zamanda Rus Ordusu’nun çıkarılmasının oluşturacağı olumsuzluklara bağımsızlığını 

yeni  kazanmış  diğer  Cumhuriyetlere  de  gözdağı  vermekti.  Zira,  Moskova  diğer 

cumhuriyetlerden Rus Ordusu’nun çıkarılma isteklerinden rahatsızlık duyduğunu da 

açıklamıştır. 

Fakat  Elçibey  Moskova’nın  bu  senaryosunu  bir  ölçüde  bozabilmiştir.  15 

Haziran  1993’te  Parlamento  Başkanı  İsa  Kamberov’un  istifa  etmesi  üzerine 

Azerbaycan’ın tanınmış devlet adamlarından olan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Âlî 

Meclis  Başkanı  Haydar  Aliyev’i  Bakü’ye  davet  edilmiştir.  Aynı  tarihte  Haydar 

Aliyev  Parlamento  Başkanı  seçilmiştir.850 17  Haziran  tarihinde  Abulfez  Elçibey 

ülkedeki  durumu  iç  savaşa  dönüştürmemek  nedeniyle  Bakü’den  ayrılmış  ve 

Nahcivan’ın Ordubad ilinin Keleki köyüne yerleşmiştir. 

Azerbaycan  Parlamento  Başkanı  Haydar  Aliyev  durumu  idare  etmek  için 

Albay Suret Hüseynov’u Başbakan tayin etmiştir.  Haydar Aliyev, Ermenilerin son 

saldırıları  karşısında  BM  Genel  Sekreteri  ve  Güvenlik  Konseyine  birer  bildiri 

göndererek,  Azerbaycan’daki  Ermeni  işgalinin  sona  erdirilmesi  için  gerekli  tüm 

tedbirlerin alınması çağrısında bulunmuştur. 

5  Temmuz  1993  tarihinde  Azerbaycan’ın  önemli  kentlerinden  biri  olan 

Akdam’a  giren  Ermeniler  kent  merkezine  doğru  yöneldiler.  Azerbaycan’da  yeni 

849 Araz ASLANLI, “Tarihten Günümüze..a.g.m, s. 410
850   Hasan KULİYEV, “Rusya’nın  Azerbaycan Stratejisi” Avrasya Dosyası, S.4, 

Ankara 1996, s. 200

                                                                                                                                                                   



yönetim Ermeni saldırılarının bir an önce durdurulması için tüm ülke çapında askeri 

seferberliğin  ilân  edilmesini  ve  uluslararası  kuruluşları  Ermeni  –  Rus  işbirliği  ile 

Azerbaycan topraklarına karşı işgalcilik siyasetine son verilmesine çağırmıştır. Öte 

yandan AGİT bünyesinde oluşturulan Karabağ probleminin çözümü için oluşturulan 

Minsk Grubu Başkanı Mario Rafaelli’nin Bakü’ye ziyareti ertelenmiştir. Azerbaycan 

Parlamento Başkanı Haydar Aliyev Bakü’de uluslararası kuruluşların temsilcileriyle 

görüşmesinde ABD, Rusya ve AGİT’in Ermeni saldırıları karşısında ciddi bir tavır 

almadıklarını  ileri  sürmüş  ve  Rafaelli’nin  gelişinin  ertelenmesini  ciddi  şekilde 

eleştirmiştir.

22  Temmuz  1993’de  Azerbaycan  Savunma  Bakanlığı’ndan  yapılan 

açıklamada  Ermenilerin  Akdam bölgesinin  tamamını  ele  geçirmek  için  yaptıkları 

saldırı sonucu kentin batısındaki iki bölgenin Ermeniler tarafından tutulduğu, ayrıca 

kuzey bölgelerine karşı da geniş çaplı bir harekâta giriştikleri bildirilmiştir. 

Azerbaycan  Parlamento  Başkanı  ve  Cumhurbaşkanı  Vekili  Haydar  Aliyev 

Ağdam’daki  durumun  tehlikeli  bir  boyuta  ulaştığını  belirterek  Türkiye,  ABD  ve 

Rusya  başta  olmak  üzere  dünya  devletlerine  ve  uluslararası  kuruluşlara  Ermeni 

saldırılarının durdurulması çağrısında bulunmuştur. 

AGİK ve Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyi çalışmalarının Kelbecer ve 

diğer bölgelerin Ermeni saldırılarının durdurulmasına yönelik çalışmalar devam ettiği 

sırada 23 Temmuz 1993’te Ağdam ve Ağdere illeri  de Ermeniler  tarafından işgal 

olunmuştur.851 Rusların  desteği  ile  Ermenilerin  yaptığı  saldırılarda  Akdam 

bölgesindeki tüm yaşayış birimleri dağıtıldı. 

24  temmuz  1993’te  Birleşmiş  Milletler  Güvenlik  Konseyi  Azerbaycan 

Parlamento Başkanı’nın bildirisi ve aynı zamanda AGİT Minsk Grubu’nun raporuna 

esasen 853 No’lu “Düşmanca silahlı saldırıların derhal durdurulması ve tamamen 

kayıtsız,  şartsız  Ağdam bölgesi  ve  Azerbaycan Cumhuriyeti’nin daha önce işgal 

edilmiş tüm bölgelerinden işgalci kuvvetlerin çekilmesini Güvenlik Konseyi talep  

eder” 852  şeklindeki kararnamesini onaylamıştır. 

851 Halk Gazetesi, 24 Temmuz 1993
852 Elçin AHMEDOV, a.g.e, s. 70

                                                                                                                                                                   



25 Temmuz tarihinde Türkiye Dışişleri  Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 

“Bu  saldırıların  derhal  durdurularak  işgal  edilen  Azerbaycan  topraklarından 

boşaltılması  teminin  BM  ve  AGİT  gibi  yetkili  uluslararası  kuruluşlar  ile  ilgili 

devletlerin  harekete  geçirilmesi  dahil  tüm  önlemlerin  alınması  için  gerekli 

teşebbüslerde bulunulması gerekmektedir” denilmiştir.

Azerbaycan  Parlamento  Başkanı  Haydar  Aliyev,  Karabağ  bölgesinden 

zorunlu olarak göç ettirilmiş Azerbaycanlıların sosyal durumunun çok kötü şartlarda 

olduğunu  belirterek  Birleşmiş  Milletler’den  sayıları  620.000’in  üzerinde  olan 

göçmenlere  âcilen  yardım  edilmesini  istemiştir.  Aliyev  Birleşmiş  Milletlere 

Ermenilerin işgal ettikleri topraklardan derhal çekilmeleri konusunda baskı yapılması 

çağrısında bulunmuştur. 

Dış temaslarını  yoğunlaştıran Azerbaycan’ın Birleşmiş Milletler’deki daimi 

temsilcisi Hasan Hasanov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Galli ile yaptığı 

görüşmede,  Ermenilerin  işgal  ettiği  Dağlık  Karabağ  bölgesi  ve  etraf  arazilerine 

Birleşmiş Milletler tarafından gözlemciler gönderilmesini istemiştir. Dağlık Karabağ 

ve çevresinde Ermenilerin yaptığı kâtliamları, işgalleri yabancı gözlemcilerin görmesi 

ve  Azerbaycan  gerçeklerini  dünya  kamuoyuna  duyurması  yönünden  oldukça 

önemliydi. 

Bütün bu gelişmeler Ermenilerin sadece Dağlık Karabağ’da değil, Azerbaycan 

içlerine  doğru  askeri  yönden  ilerlemesini  de  durduramamıştır.  19  Ağustos  1993 

tarihinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada Ermeni birliklerinin 

İran  sınırındaki  Horadiz  bölgesine  saldırılarının  arttığını  ve  Fuzuli  kentinin  de 

durumunun çok tehlikeli olduğunu kent çevresindeki kasaba ve köylerin Ermeniler 

tarafından işgal  edildiği  açıklanmıştır.853 23 Ağustos’ta  stratejik  öneme sahip olan 

Fuzuli  kentinin  Ermenilerin  eline  geçmesi  üzerine  Kubatlı,  Zengilan  ve  Cebrayıl 

bölgelerinin Bakü ile kara bağlantısı kesilmiştir.854 

Azerbaycan  topraklarına  yönelik  saldırılarını  yoğunlaştıran  Ermeniler  dört 

gün  içerisinde  Fuzuli  ve  Cebrayıl  kentlerini  ele  geçirerek,  düzenledikleri  yeni 

853 Zaman Gazetesi, 20 Ağustos 1993
854 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 122

                                                                                                                                                                   



saldırılarla  Güney  Batı’da  Dağlık  Karabağ’la  hiçbir  sınırı  olmayan  Gubatlı  ve 

Zengilan’a  havadan  ve  karadan  geniş  çaplı  bir  saldırı  düzenlemiş,  31  Ağustos’ta 

Gubatlı ilini işgal etmişlerdir.855

Birleşmiş  Milletler  Mülteciler  Yüksek  Komiserliği  de  Azerbaycan’daki 

göçmenlerin  durumundan  endişe  duyduğunu  belirtmiştir.  Sözcü  Ron  Redmond 

50.000 Azerbaycanlının Ermeni saldırısı altındaki Fuzuli bölgesinden kaçarak canını 

zor  kurtardığını  ve  böylece  Azerbaycan’da  evlerinden  ayrılmak  zorunda  kalan 

kişilerin sayısının 650.000’e çıktığını bildirilmiştir.856 Bu arada Bakü’de bulunan İran 

Dışişleri  Bakanı  Ali  Ekber  Vilayeti  düzenlediği  basın  toplantısında  Ermenilerin 

Azerbaycan  topraklarına  yönelik  saldırılarını  kınadıklarını  ve  Azerbaycan  toprak 

bütünlüğünü desteklediklerini açıklamıştır.857 

Haydar Aliyev son gelişmelerle ilgili olarak Rusya’nın Karabağ konusundaki 

özel temsilcisi Vladimir Kazimirov’la Bakü’de yaptığı görüşmede, 4 Ağustos 1993’te 

Karabağ  Ermenileriyle  imzalanan  ateşkesin  Ermeniler  tarafından  ihlal  edildiğini, 

meseleye  çözüm  bulmak  için  çatışmayı  cepheden  görüşme  masasına  taşımak 

gerektiğini, ancak bunun için Karabağ Ermenileri ile yapılacak görüşmelerin “Dağlık 

Karabağ’ı egemen bir taraf olarak tanımak anlamına gelmeyeceğini” bildirmiştir. Rus 

temsilcisi  Kazimirov  ise  görüşmelerden  sonra  yaptığı  açıklamada,  Azerbaycan’ın 

güneyindeki  Ermeni  saldırılarından ülkesinin büyük kaygı  duyduğunu ve Karabağ 

Ermenilerinin  kendileri  için  askeri  açıdan  tehdit  oluşturmayan  Azerbaycan’ın 

Cebrayıl ve Fuzuli bölgelerini işgal etmelerini kınamıştır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Vekili ve Parlamento Başkanı Haydar Aliyev 25 

Eylül 1993 tarihinde Moskova’da Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan 

ile Karabağ meselesini görüşmek üzere bir araya gelmiştir. Haydar Aliyev görüşme 

sonrası yaptığı açıklamada barış görüşmelerin devam etmesi gerektiğini, Levon Ter-

Petrosyan ise özellikle Rusya’nın arabuluculuğu ile başlatılan, Azerbaycan Devleti ve 

Dağlık  Karabağ  Ermenileri  arasındaki  diyaloğun  yakında  barışa  ulaşacağı 

855 Musa KASIMOV, Harici Devletler... a.g.e, s. 121
856 Elçin AHMEDOV, a.g.e, s. 71
857 Milliyet Gazetesi, 26 Ağustos 1993

                                                                                                                                                                   



konusundaki umutlarını güçlendirdiğini belirtmiştir.858 Bu toplantılarda Rusya’nın bir 

diğer amacı, Karabağ Ermenileri ile Azeriler arasında ateşkesi imzalatmaya çalışmak 

ve  böylece  “bölgedeki  üçüncü tarafların”  soruna  müdahelesini  önlemekti.  Üçüncü 

tarafların ise Türkiye ve İran olduğu apaçık belliydi.859   Aliyev’e göre, Moskova ile 

yakınlaşma, Türkiye ile ilişkilere zarar vermeyecek nitelikteydi. Sorunun halledilmesi 

için ilk başta Rusya’nın tarafsızlığının sağlanması gerekmekteydi.

3  Ekim  1993’te  Azerbaycan’da  yapılan  Cumhurbaşkanlığı  seçimleri  ile 

Haydar Aliyev Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı seçilmiştir.860

15 Ekim 1993 tarihinde Birleşmiş Milletler Tehlikesizlik Konseyi 874 No’lu 

“Daha  önce  alınmış  822  ve  853  sayılı  kararların  behemehâl  uygulanmaya 

konulmasını ve işgalci kuvvetlerin derhal Azerbaycan topraklarını terk etmelerini  

Güvenlik Konseyi “ısrarla” talep eder” kararnamesini kabul etmiştir.861 

Uluslararası  güçlerin  ve kuruluşların  ikna ve kınama çağrılarına,  Birleşmiş 

Milletler  Tehlikesizlik  Konseyi’nin  kararnamelerine  rağmen  Ermenistan  işgalci 

tutumuna devam etmiştir. Bunun asıl nedeni Rusya’nın Ermenistan’a  verdiği destek 

olmuştur. 

25 Ekim 1993’te AGİK Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı Margaret Affuglas 

Azerbaycan’a geldiği dönemde Ermenistan, Horadiz kasabasıyla Zengilan ilini işgal 

etmiştir. On binlerce Azerbaycanlı İran sınırına doğru kaçmak zorunda kalmıştır.

26 Ekim 1993’te Margaret Affuglas’ın, Haydar Aliyev ile yaptığı görüşmede 

Karabağ  meselesi  müzakere  edilmiştir.  Görüşme  sonrasında  Aliyev’in  yaptığı 

açıklamada  Ermenilerin  giriştikleri  yeni  saldırılardan  sonra  Azerbaycan’ın  güney 

batısındaki durumun daha da gerginleştiği ve buna son vermek için askeri yardıma 

başvurulabileceğini söylemiştir. Affuglas’da Ermenilerin saldırılara devam ettirmekle 

ateşkesi ihmal ettiklerini kınamıştır. 

İşgal sonrası, 2-8 Kasım tarihleri arasında yapılan Viyana Zirvesi’nde Minsk 

Grubu üye ülkeleri, yayınladıkları beyannamede Zengilan ve Horadiz’in işgalcilerden 

858 Zaman Gazetesi, Bakü, 3 Mart 1998
859 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 124
860 Respublika Gazetesi, 4 Ekim 1993
861 Halk Gazetesi, Bakü, 16 Ekim 1993

                                                                                                                                                                   



boşaltılmasını  ve  yeni  “ertelenemez  program”  oluşturulmasını  talep  etmişlerdir. 

Oluşturulan “ertelenemez program”da Dağlık Karabağ Ermenilerinin çatışma tarafı 

gibi  ele  alınması  ve  Şuşa  ve  Laçın  illerinin  Ermeni  askerlerinden  boşaltılması 

kararlaştırılan  şehirler  arasına  alınmamasından dolayı  Azerbaycan,  Viyana  Zirvesi 

kararlarını kabul etmemiştir.862 

11  Kasım  1993  tarihinde  Birleşmiş  Milletler  Tehlikesizlik  Konseyi, 

Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali ile ilgili olarak AGİK Minsk 

Grubu  raporuna  esasen   884  No’lu “Azerbaycan-Ermenistan  çatışmanın  hemen 

durdurulması  ve  ateşkes  ilân  edilmesi”  kararını  kabul  etmiştir.863 Bu,  Birleşmiş 

Milletler’in Ermenistan – Azerbaycan çatışması ile ilgili dördüncü kararnamesi olsa 

da  Ermeniler  bu  uluslararası  kuruluşun  hiçbir  kararına  saygı  göstermemiş  ve 

kararnamelerde  yer  alan  şartnamelerin  hiçbirini  yerine  getirmemiştir.  Ermenilerin 

böyle bir tutumunun nedeni ise tabiî ki onlara her türlü desteği sağlayan Rusya’nın 

olayların başından beri Ermenistan yanlı politika izlemesinden kaynaklanmıştır.

Artık  1994  yılında  Rusya,  kolay  olmamasına  rağmen  Kafkasya’da  barışı 

sağlayacak  konuma  gelmiştir.  Nitekim,  Rusya  Savunma  Bakanı  Pavel  Graçov, 

ülkesinin Kafkaslar’da üsler istediğini açık bir şekilde dile getirmiştir. Tabiî ki, bu 

sözler Azerbaycan’a yönelik söylenmiştir.864 Bu arada Azerbaycan-Ermenistan savaşı 

eskisine oranla durgunlaşmış Ocak-Şubat aylarında ilk önce Rusya, Azerbaycan ve 

Ermenistan Devletleri Dışişleri Bakanları,  daha sonra Savunma Bakanları arasında 

görüşme yapılmıştır.865 18 Şubat  1994’te  imzaya  sunulan  protokol,  Azerbaycan’ın 

çıkarlarına ters düşen hükümler içermekteydi. İmza yetkisine sahip taraflar arasında 

Dağlık  Karabağ  Ermeni  yönetimi  de  dahil  edilmiş,  Dağlık  Karabağ Azerbaycanlı 

nüfusuna  ise  bu  hak  tanınmamış  ve  Şuşa  ve  Laçın  şehirlerinin  geleceğine  ilişkin 

somut belirtilere yer verilmemiştir.866

Şubat-Mart aylarında Karabağ ve etraf bölgelerinde savaş devam ediyordu. 

Cebrayıl, Kelbecer ve Fuzuli illerinde çatışmalar sürmekteydi. 

862 Elçin AHMEDOV, a.g.e, s. 24
863 Respublika Gazetesi, Bakü, 12 Kasım 1993
864 Zaman Gazetesi, 17 Şubat 1994
865 Araz ASLANLI, “Tarihten Günümüze Karabağ...a.g.m, s. 414
866 Elçin AHMEDOV, a.g.e, s. 26

                                                                                                                                                                   



1994 Nisanı’nda Moskova’da yapılan BDT Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı 

Boris  Yeltsin,  BDT’nin  Kafkasya  sınırlarının  ortak  savunulmasından  sözederek, 

amacının  “dıştan  gelecek  tehditlere  karşı  sınırları  güçlendirmek”  olduğunu 

açıklamıştır.  Ancak  zirvede  Karabağ  meselesi  ele  alınmasa  da  Azerbaycan  ve 

Ermenistan,  bölgede  Rus  ayırıcı  güçlerinin  yerleştirilmesini  öngören  Rus  plânına 

karşı olmadıklarını açıklamak zorunda kalmışlardır.867

Azerbaycan  Milli  Meclisi’nin  22  Nisan  1994’te  açıkladığı  bu  Rus  plânı 

aşağıdaki maddelerden oluşmuştur:

1.  Ermenistan  ve  Dağlık  Karabağ  Cumhuriyeti’nin  Azerbaycan 

topraklarında bulunan askerleri Dağlık Karabağ’da toplanmalı,

2.  Dağlık Karabağ ile Azerbaycan arasındaki tampon bölgeye BDT barış  

gücü yerleştirilmeli,

3.  Laçın bölgesi koridor olarak ilân edilmeli ve Ermeni askeri birliklerinin 

kontrolünde olmalı, 

4.  Kelbecer  ve  Laçin’de  mevcut  olan  askeri  ve  teknik  malzemeler  

Azerbaycan  tarafından  talep  edilmemeli  (işgalden  önceki  Azeri  askeri  

malzemeler kastediliyor),  

5.  Şuşa’ya önce Ermeni askeri yerleştrilmeli,  bundan sonra 60.000 Azeri  

mültecinin bu bölgeye dönmesi sağlanmalı, 

6.  Barış  görüşmelerinde  Dağlık  Karabağ  Ermenileri,  taraflardan  biri  

olarak kabul edilmeli,

7.  Azerbaycan-Ermenistan-Nahcivan arasında haberleşme hatları yeniden 

açılmalı,

8.  Azerbaycan-Ermenistan  sınırı,  Azerbaycan  ordusu  tarafından  kontrol  

edilmemeli,  işgal  bölgeleri  Ermeni  birlikleri  tarafından  boşaltıldıktan 

sonra Azeri birlikleri yerleştrilmemeli,

9.  Dağlık Karabağ’ın özerklik statüsü tanınmalı,

867 “Yeltsin Kafkasları Zorluyor”, Zaman Gazetesi, 17 Nisan 1994

                                                                                                                                                                   



10.  Kür ve Aras nehirleri arasındaki Azerbaycan toprakları güvenlik bölgesi  

ilân edilmeli.868 

Azerbaycan  ve  Türkiye’de  bu  plân,  Azerbaycan’ın  ölüm fermanı  şeklinde 

algılanmış,  Azerbaycan  kamuoyu  ve  yönetimi  plâna  ciddi  şekilde  itiraz  etmiştir. 

Bunun üzerine BDT Parlamentolar Arası Meclisi,  Azerbaycan-Ermenistan savaşını 

sona  erdirmek  ve  yeni  öneriler  sunmak  için  4-5  Mayıs  1994  tarihleri  arasında 

Kırgizistan’ın  başkenti  Bişkek’te  Azerbaycan-Ermenistan  savaşını  sona  erdirmek 

amacıyla bir toplantı yapılmıştır. Toplantı sonunda bir barış protokolü hazırlanmış, 

ancak  Azerbaycan,  milli  çıkarlarına  aykırı  bulduğu  için  bu  protokolü 

imzalamamıştır.869 Daha sonra  Rusya’nın baskıları sonucunda Azerbaycan yönetimi 

8 Mayıs 1994’te Bişkek protokolü’nü imzalamak zorunda kalmıştır.

Rusya’nın  Dağlık  Karabağ  Özel  Müşaviri  Vladimir  Kazimirov’a  göre  bu 

protokol,  Azerbaycan’ın  zannettiği  kadar  ağır  şartlar  taşımıyordu  ve  üç  aşamada 

uygulama  bulacaktı.  Protokolün  ilk  aşamasında;  altı  gün  içerisinde  ateşkes 

sağlanacak, ikinci aşamada işgal edilmiş topraklar boşaltılacak, son aşamasında ise 

Dağlık Karabağ’ın statüsü hakkında görüşmeler başlayacaktı.870

16 Mayıs 1994’te Moskova’da bir  araya gelen Azerbaycan, Ermenistan ve 

Rusya Savunma Bakanları toplantısında Kazimirov ateşkesin “Büyük Siyasi Saziş”in 

imzalanması  için  önemli  adım  olduğunu  ifade  edilmiştir.  O,  aynı  zamanda  işgal 

bölgelerinden orduların geri çekilmesini daha sonra gerçekleştrilebilecek bir mesele 

olduğunu  ve  Azerbaycan’ın  bu  plânı  kabul  etmekle  Ağdam,  Fuzuli,  Cebrail, 

Zengilan, Kubatlı ve Kelbecer bölgelerini  kurtarmış;  Şuşa ve Laçin’in kaderini en 

azından müzakere etmek imkânına sahip olduğunu belirtmiştir.871 Moskova toplantısı 

sonunda taraflar, Kazimirov’un açıklaması doğrultusundaki plânı imzalasalar da bu 

plânın yürürlüğe girmesi  için  19 Mayıs’ta  ilgili  devletlerin  başkanları  bu imzaları 

onaylamalıydı. Rusya Savunma Bakanı Graçov’un çabaları  sonucu Azerbaycan ve 

Ermenistan devlet başkanları bu plânı imzalamışlardır. 872 

868  “Rus Plânı Ölüm Fermanı”, Zaman Gazetesi, 24 Nisan 1994
869  Elçin AHMEDOV, a.g.e, s. 27
870  Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 127
871  Elçin AHMEDOV, a.g.e, s. 27
872 Zaman Gazetesi, Bakü, 23 Mayıs 1998

                                                                                                                                                                   



Ateşkes  ilânından  sonra  Ermenistan’la  çeşitli  sınır  bölgelerinde  çatışmalar 

devam  etse  de  cephe  bölgelerinde  savaş  durdurulmuştur.  Ateşkesin  yapılması 

Azerbaycan  için  oldukça  gerekliydi.  Çünkü  bağımsızlığını  kazanır  kazanmaz 

kendisini  savaşın ortasında bulmuş,  yeni  kurulmuş devletin  oluşum koşullarını  ve 

savaşı bir arada yürütme mecburiyetinde kalmıştır.    

Savaş döneminde Azerbaycan ordusunun geri çekilme sebeplerinden biri de 

Azerbaycan’da yönetimde yer alan bazı kişilerin vatan mefhumundan uzak olmasıydı. 

Sonradan Başbakanlık vazifesine kadar yükselen Suret Hüseynov’un Ermenistan’la 

sınır  bölgelerdeki  sorumlu  olduğu  askeri  mıntıkalardan  askerleri  geri  çekerek 

Bakü’ye doğru hareket etmesi ülkede iç savaşın çıkmasına neden olmuştur. Oluşmuş 

bu  şartlar  gereği  Suret  Hüseynov  Başbakan  olarak  tayin  edilmiştir.  Fakat, 

Ermenistan’la  sınır  bölgelerinde  askeri  güç  azaldığından  Azerbaycan  toprakları 

Ermenilerin tarafından işgal edilmiştir. (sonradan Devlet Başkanı Haydar Aliyev’in 

derin  ve  ince  siyaseti  ile  Suret  Hüseynov  yargı  önüne  çıkarılmış,  yaptıkları  da 

yanında bırakılmayarak hapse atılmıştır)

6  Aralık  1994  tarihinde  AGİK’in  Budapeşte’deki  Devlet  Başkanları 

Zirvesi’nde  AGİK  barış  güçlerinin  Karabağ  bölgesine  yerleştirilmesi 

kararlaştırılmıştır.  Azerbaycan  buna  çok  olumlu  yaklaşsa  da,  Ermenistan  Devleti 

kesin kararını bildirmemiş ve böylece Ermeniler barış için atılacak bir adımın daha 

önünü kesmiştir. Hiç şüphesiz, bu kararın alınması Türkiye Dışişleri Bakanı Hikmet 

Çetin’in dediği gibi Türkiye’nin de üyesi olduğu Minsk Grubu’nun siyasi çabalarına 

somut  bir  destek  oluşturacaktı.  Ayrıca  Türkiye,  bu  zirvede,  AGİK  Uluslararası 

Güvenlik  Gücü  personelinin  yaklaşık  üçte  birini  ve  bazı  lojistik  kolaylıkları 

sağlamaya hazır olduğunu da AGİK Dönem Başkanlığı’na bildirmiştir.873   

9 Şubat 1995’te Karabağ meselesine barışcıl çözüm bulabilmek için AGİK 

Minsk Grubu Eşbaşkanları İsveç ve Rusya temsilcileri ile Azerbaycan, Ermenistan ve 

Dağlık Karabağ temsilcileri Moskova’da bir araya gelmişlerdir. Görüşmelerde işgal 

altındaki  Azerbaycan  topraklarının  boşaltılması,  Karabağ’ın  statüsü,  esirlerin 

873 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 129

                                                                                                                                                                   



değişimi,  bölgeye  uluslararası  barış  güçlerinin  yerleştirilmesi  konuları  müzakere 

edilmiştir.874

1994 yılından günümüze kadar devam eden ateşkes sürecinde Azerbaycan ve 

Ermenistan  Devlet  Başkanları  AGİT  Minsk  Grubu’nun  düzenlediği  görüşmelerde 

sorunun  barış  yolu  ile  çözülmesi  için  defalarca  görüşmüşlerdir.  AGİK  üye 

devletlerinin  teşebbüsü  ile  Azerbaycan  ve  Ermenistan  Devlet  temsilcilerinin 

görüşmeleri sağlanmıştır. Lakin geçen süreç içerisinde Ermenistan Devleti Birleşmiş 

Milletler’in  1993  yılında  kabul  ettiği  kararname  şartlarını  yerine  getirmemiş, 

Azerbaycan  Devleti’ni  Karabağ  Meselesi’nde  taviz  vermeğe  zorlamak  amacıyla 

sürdürmüşlerdir. 

Bölgede dış  ülkelerin güçleri  birbirini  dengelemekte ve bir  anlamda kimse 

inisiyatifi ele alamamaktadır.  Bu yüzden Minsk Grubu’nda ne Rusya, ne de ABD 

isteğine ulaşamamaktadır.

AGİK Minsk Grubu üye devletlerinin ve Azerbaycan’ın tutumu başta Karabağ 

bölgesinin Ermeni işgalinden azat edilmesi ve devamında Dağlık Karabağ statüsünün 

belirlenmesi  yönünde  olsa  da  Ermenistan  Devleti  meselenin  top  yekun  çözüm 

talepleri  ile  yapılan  görüşmelerde  anlaşmaya  yönelik  bir  sonuç  alınmamasına 

sebebiyet vermiştir. Aslında bu sorunun çözülmesi sadece Azerbaycan için diğil hem 

de  Ermenistan  için  oldukça  faydalı  olacaktır.  Ermenistan’ın  Kafkasya’da  büyük 

devletlerin   yapılandırdığı  ekonomik  projelerin  dışında  kalması,  bir  ülke  olarak 

Ermenistan’ın gelişmesini önlemektedir. Bu nedenle 2006 yılında bu sorunun çözümü 

gerekmektedir. 

874 Zaman Gazetesi, Bakü, 10 Şubat 1995

                                                                                                                                                                   



4.3. İŞGAL SORUNUNUN ÇÖZÜM YOLLARI

XX. yüzyıl boyunca Dağlık Karabağ Meselesi  Ermenistan Devleti tarafından 

defalarca  gündeme  getirilmiştir.  Bu  süreci  izlediğimizde  Ermenistan  Devleti’nin 

Kafkasya’da Sovyetler’in hâkimiyete geldikleri dönemden itibaren Sovyet Rusya ve 

Batılı  devletler  tarafından  törpülenen  Ermenistan  ideolojisinin  komşu  devletlerin 

arazisini  ilhak  etmek  ve  “Büyük  Ermenistan”  hayalini  gerçekleştirmek  yolunu 

tuttuklarını görüyoruz. 

Sovyetler  Birliği  döneminde  yurtdışında  olan  Ermenileri  Ermenistan’a 

yerleştirmek bahanesiyle Ermenistan Devleti’nin uyguladığı politika yüzyıllarca orda 

yaşamış Azerilerin Ermenistan’dan sürgün edilmesiyle sonuçlanmıştır. 

1923 yılında Azerbaycan’da Dağlık Karabağ bölgesine özerk vilayet statüsü 

verilse  de  Ermeniler  bununla  yetinmeyerek  Karabağ’ı  Ermenistan’la  birleştirmek 

fikrinden  vazgeçmeyip  zaman  zaman  bu  konuyu  tekrar  gündeme  getirmişlerdir. 

Böylece Dağlık Karabağ olaylarının 1988 yılından başlayarak yeniden alevlenmesi 

tesadüfen  yaşanmış  hadiseler  değil,  önceden  hazırlanmış  Ermeni  plânlarının  bir 

sonucudur.  Nitekim,  savaş  öncesinde  her  türlü  hazırlığı  yapmış  ve  Rus  ordu 

birliklerini de bu savaşa ikna ederek onların silah ve malzemelerinden olabildiğince 

faydalanmışlardır. 

1988 yılından başlayan Dağlık Karabağ savaşında on binlerce Azerbaycanlı 

Ermeni  siyasetinin  kurbanı  olmuş,  bir  milyondan  fazla  insan  ise  evsiz,  yurtsuz 

kalmıştır.

12 Mayıs 1994 tarihinde Bişkek’te  Azerbaycan ve Ermenistan Devletlereri 

arasında imzalanan ateşkes antlaşmasından sonra Azerbaycan ve Ermenistan tarafı 

Karabağ sorununun barış yoluyla çözümü için görüşmelere başlamışlardır. Ateşkes 

sonrasında Karabağ meselesine yönelik Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan 

müzakereler AGİT Minsk Grubu faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 875

1995  yılından  sonra  ABD  Dağlık  Karabağ  konusuyla  daha  yakından 

ilgilenmiş, bu amaçla arabuluculuk için AGİK Minsk Grubu’nda ABD Karabağ Özel 

875 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 127

                                                                                                                                                                   



Temsilcisi  olan  Joseph  Pressel  görevlendirilmiştir.  İlk  önce  28  Şubat’ta  Bakü’ye 

gelerek  Cumhurbaşkanı  Haydar  Aliyev  ve  Dışişleri  Bakanı  Hasan  Hasanov  ile 

görüşen  J.  Pressel,  görüşme  sonrasında  düzenlediği  basın  toplantısında  taraflar 

arasında ortak görüş birliğine varılması için yollar arandığını belirtmiştir.876  

Azerbaycan  Devlet  Müşaviri  Vefa  Guluzade’ye  göre,  Ermenilerin  bu 

uzlaşmaz tutumları Karabağ’da barış yönünde en büyük engel idi ve Ermeniler, işgal 

ettikleri  Azeri  topraklarından  çekilmedikce  barış  anlaşmasının  imzalanması 

imkânsızdı.877 

15 Mayıs 1995’te Azerbaycan ve Ermenistan ile Dağlık Karabağ Ermenileri, 

Rusya  ve  AGİK Minsk  Grubu’nun  girişimiyle  Moskova’da  yeniden  toplanmıştır. 

Görüşmelere Rusya, Finlandiya ve AGİK Minsk Grubu yetkilileri de katılmışlardır. 

Bu  görüşmelerden  sonra  aynı  konuda  Minsk  Grubu  toplantıları  yapıldıysa  da  bu 

görüşmelerden  bir  sonuç  çıkmamıştır.878 Bu  görüşmelere  4-9  Eylül  1995  tarihleri 

arasında  da  devam  edilmiştir.  Azerbaycan  ve  Ermenistan  Dışişleri  ve  Devlet 

Bakanlığı  temsilcilerinden  oluşan  heyetlerin  katıldığı  görüşmelerde,  AGİK Minsk 

Grubu  Eşbaşkanları  Valentin  Lozinski  ve  Heikki  Talvitie  de  iştirak  etmiştir. 

Toplantının gündeminde, Laçın ve Şuşa dahil işgal edilmiş toprakların boşaltılması 

ve  Karabağ’ın  gelecekteki  statüsü  gibi  konular  yer  almıştır.879 Bu  toplantıların 

ardından 11-12 Eylül günlerinde, AGİK Minsk Grubu 12 ülke heyetinin katılımıyla 

yapılan  görüşmelerde  Minsk  Grubu  eşbaşkanları  Finlandiya  ve  Rusya  ile  birlikte 

Türkiye,  ABD ve  İsviçre  heyetleri  bir  eşgüdüm toplantısı  yaptıktan  sonra  burada 

sunulan öneriler, Bakü, Revan ve Hankendi’ye aktarılacaktı. Ele alınan paketin ana 

çizgileri şöyleydi: 

• Fiili  ateşkesin  resmi  hâle  getirilmesi,taraflar  arasında  tampon  bölge  

oluşturulması ve uçuş yasağı konması,

• Özellikle  Laçin  ve  Şuşa’nın  durumuyla,  Karabağ’ın  gelecekteki  

statülerinin belirlenmesi.880

876 Zaman Gazetesi, 3 Mart 1995
877 Zaman Gazetesi, 16 Mayıs 1995
878 Elçin AHMEDOV, a.g.e, s. 10
879 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 131
880 Yeni Yüzyıl Gazetesi, 14 Eylül 1995

                                                                                                                                                                   



12 Kasım 1995’te Azerbaycan’da yeni Anayasa’nın kabul edilmesinden sonra 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti “özerklik statüsü” gereyince Dağlık Karabağ’a da aynı 

hakların  tanınabileceğine  dair  görüş  birliğine  varılmıştır.  Fakat  bu  Minsk  Grubu 

eşbaşkanları  güdümünde  yapılan  görüşmeler  de  Ermeniler  tarafından  kabul 

görmediğinden askıya alınmıştır.

Dağlık Karabağ sorununa yeni bir dinamizm getirmesi beklenen AGİT Minsk 

Grubu yaptırım uygulamaması  nedeniyle  gereken etkiyi  sağlayamamıştır.  1  Nisan 

1996’da yeniden başlayan görüşmelerde Şuşa ve Laçin koridoru konusu görüşmelerin 

tıkanmasına neden olmuştur.881

25  Ekim  1996’da  Moskova’da  gerçekleştrilen  KEİB  Zirvesi’nde  Demirel, 

Azerbaycan  ve  Ermenistan  arasında  aktif  politikasını  sürdürmüş  ve  iki  liderle  de 

görüşmüştür.  Demirel  bu  görüşmelerde  “ilkeler  deklarasyonu”  imzalamalarını 

önermiştir. Bu deklarasyona göre;

1.  Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü korunacak,

2.  Dağlık Karabağ bölgesine kapsamlı özerklik tanınacak,

3.  Bu özerklik, güvenlik teminatına kavuşturulacak,

4.  Ermenistan  Başkanlık  Danışmanı  Jirar  Libaridyan  ile  Azerbaycan 

Başkanlık  Danışmanı  Vefa  Guluzade  tarafından  barış  görüşmelerine  

yeniden başlanacak,

5.  AGİK Minsk barış sürecine zarar verilmeyecek,

6.  Aralık 1996’daki AGİK Zirvesi’ne olumlu bir mesaj ile gidilecek.882  

2-3  Aralık  1996  tarihinde  AGİT  üye  devletleri  Lizbon’da  bir  araya 

gelmişlerdir.  Bu  konferansta  Karabağ  meselesinin  görüşülmesi  kararlaştırılmıştır. 

Fakat, Dağlık Karabağ sorunun çözümünün dayanacağı üç ilkeyi içeren 20. paragraf, 

Lizbon  Bildirgesi’nden  çıkarılmıştır.  Bu  paragrafta  sorunun  çözümünün  içermesi 

gereken ilkeler şöyle sıralanmıştır: 

1.  Azerbaycan ve Ermenistan’ın toprak bütünlüğü,

881 Milliyet Gazetesi, 3 Nisan 1996
882 Milliyet Gazetesi, 26 Ekim 1996

                                                                                                                                                                   



2.  Dağlık  Karabağ  için  Azerbaycan  içinde  en  yüksek  düzeyde  özerklik  

içerecek  self-determinasyona  dayalı  bir  anlaşmayla  tanımlanan  yasal  

statü,

3.  Dağlık Karabağ ve tüm halkının güvenlik garantisi.883  

Ermenistan’ın, “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ilkesinin”884 yer aldığı için 

itiraz  ettiği  paragraf,  AGİT  Dönem  Başkanlığı’nın  açıklaması  olarak  kayda 

geçirilmiş,  Avrupa  Birliği  ve  AGİK  Minsk  Grubu  ülkeleri  bu  açıklamayı 

desteklediklerini bildirerek, Ermenistan’ı yalnız bırakmışlardır.885 

Dolayısıyla  Azerbaycan’ın  karşı  karşıya  olduğu  problemler,  sadece 

toprakların  %  20’sinin  işgal  altında  olmasıyla  sınırlı  değil;  sosyal  problemler  bu 

devlet için aşırı derecede büyük sorunlar yaratmaktadır. Bu insanlar, yıllardır gayri 

insani şartlar altında, soğukta, karda, kışta, yağmurda, selde, sağdan soldan toplanan 

çadırlarda  barınmak  zorunda  kalmışlardır.  Hatta  bu  tür  barınmanın  ne  ölçüde 

gerçekleştirildiği  bile  belli  değil.  Topraklarından,  yaşadıkları  yurtlarından,  üretim 

ilişkilerinden  ve  üretim araçlarından koparılan  bir  milyon  insanın  işsizlik  sorunu, 

geçim sorunu da Azerbaycan’ın en büyük problemlerindendir.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginliklerin ve ateşkes ihlâllerinin olduğu 

bir dönemde Türkiye barış sürecinin devam etmesi için araya girmiştir. İstanbul’da 

yapılan  Karadeniz  Ekonomik  İşbirliği  Örgütü  İş  Konseyi  toplantısı  sırasında, 

Süleyman Demirel,  iki  devlet  başkanını  biraraya  getirmiş  ve  sorunun büyümesini 

engellemiştir.  Demirel,  Kafkaslar’da  barışın  bölge  ülkeleri  arasında  işbirliğini 

geliştireceğini belirterek, “barışı bozmanın kolay, ancak yeniden sağlanmasının zor 

olduğunu”886 söylemiştir.   KEİB Zirvesi’nde Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan 

topraklarından  geri  çekilmesi  durumunda  Azeri  petrollerinin  Ermenistan’dan 

geçirilmesi görüşü önerilmiştir. Ermenistan tarafı bunu çok olumlu karşılamış, fakat 

sorunun sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ile ilgili olduğunu açıklamıştır.887

883 Zaman Gazetesi, 4 Aralık 1996
884   Bu paragrafın kabulü için yapılan oylamada 54 ülke lehte, 1 ülke ise (Ermenistan) aleyhte oy 

kullanmıştır.
885  Milliyet Gazetesi, 4 Aralık 1996; 
886  Sabah Gazetesi, 29 Nisan 1997
887  Elçin AHMEDOV, a.g.e, s. 42

                                                                                                                                                                   



Mayıs 1997’de AGİT Minsk Grubu, Dağlık Karabağ’da barışı sağlamak için 

temel parametreler sunmuştur. Bu, Dağlık Karabağ’a özerklik statüsünün tanınması, 

Ermeni  ordularının  Laçin  ve  Şuşa’dan  çekilmesi  ve  bölgenin  AGİT  denetiminde 

tutulmasından ibaret olmuştur. Bu önerilere sözde Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı 

Arkadi Gukasyan, 10 Eylül 1997’de Karabağ’ın statüsüyle ilgili  yeni bir alternatif 

sunmuştur. Bu alternatife esasen Azerbaycan ve Dağlık Karabağ’ın eşit statüye sahip 

olacağı  yeni  federal  devlet  teklifini  önermiştir.  Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  bunu 

tartışmasız olarak reddetmiştir.888   

16 Ekim 1997’de Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili olarak Aliyev, AGİT Minsk 

Grubu’nun Haziran ayında  ortaya koyduğu çözüm önerisi  üzerinde bir  anlaşmaya 

hazır olduğunu açıklamıştır. Ermeniler ise Dağlık Karabağ’ın eşit statüde anlaşmaya 

gidebileceğini  belirtmişlerdir.Ayrıca,  çözümün  Azerbaycan  ve  Dağlık  Karabağ’ın 

doğrudan temas etmesi ile sağlanabileceğini ve kuvvetlerin işgal edilen bölgelerden 

çekilmesinin  bölgede  uluslararası  bir  gücün  garantisi  altına  alındıktan  sonra 

gerçekleşebileceğini açıklamışlardır.889   

17 Ekim 1997 tarihinde Viyana’da yapılan AGİT Minsk Grubu toplantısında 

Minsk  Grubu  Eşbaşkanları’nın  bu  tarihe  kadar  yapılan  görüşmelerde  sunulan 

önerilerin içeriği ile ilgili olarak elde edilen bilgiler özetle şöyledir;

Barış  görüşmelerinin  ilk  aşamasında  taraflara  “çatışmaların  önlenmesi  ve 

statü”  başlıkları  altında  “paket  çözüm”  önerilmiştir.  Bu  öneride  Ermenistan’ın 

özellikle statü konusunun çözümlenmesi talebi yer almış, fakat öneri Azerbaycan’ın 

taleplerini karşılamadığı için uygun görülmemiştir.

Bu  gelişme  üzerine  “safhalı  çözüm”  alternatifi  açıklanmıştır.  Ermenistan 

tarafından işgal  edilen  arazilerden  Ermeni  ordularının  çekilmesi  ve  bu  eyaletlerin 

Azerbaycan’a  iâdesini  içeren  birinci  safha  önerisi,  Azerbaycan  ve  Ermenistan 

tarafından kabul edilse de Dağlık Karabağ’ın Ermeni yönetimi tarafından bu öneri 

kabul edilmeyerek “paket çözüm” alternatifinin tekrar görüşülmesi istenmiştir.

888 Milliyet Gazetesi, 11Eylül 1997
889 Zaman Gazetesi, 17 ekim 1997

                                                                                                                                                                   



Minsk  Grubu  Eşbaşkanları  tarafından  Dağlık  Karabağ  yönetiminin 

görüşlerini  uygun  bulmadığı  ve  bundan  sonra  görüşmelerin  safhalı  çözüm 

alternatifinin  birinci  safhası  üzerinde  devam  edileceği  açıklanmıştır.  Eğer  Dağlık 

Karabağ yönetimi barışa yanaşmazsa ileride petrol geliri nedeniyle güçlenecek olan 

Azerbaycan karşısında daha uygunsuz koşullarda bir barış anlaşması yapmak zorunda 

kalabileceği, kısa dönemde imzalanacak bir barışın Dağlık Karabağ’ın da yararına 

olacağı,  uluslararası  kuruluşlar  tarafından  bölgede  yürütülecek  restorasyon 

faaliyetlerinden  kendi  payına  düşeni  alacağı,  aksi  takdirde  Ermeni  lobisinin  de 

desteğini  kaybedeceği  ifâde  edilmiştir.  Dağlık  Karabağ’ın  kendi  güvenliğini 

sağlayabileceği ve mali kaynak sıkıntısı nedeniyle barış gücünün sınırlı sayıda askeri 

personel ile sadece gözlemci işlevini yürütebileceği belirtilmiştir.

Aralık  1997’de  AGİT  Minsk  Grubu  Eşbaşkanları’nın  katılımıyla 

Kopenhag’da  Azerbaycan  ve  Ermenistan  Başkanları’nın  görüşmeleri  sağlanmıştır. 

Azerbaycan,  sorunun  iki  tarafı  olduğunu  ve  görüşmelerin  Bakü-Revan  arasında 

olabileceğini  söylemiştir.  Azerbaycan’ın  bu  görüşünü  dayandırdığı  argümanlar 

aşunlardan ibarettir:

1.  Dağlık  Karabağ  Ermenileri  ile  yapılacak  müzakere  bir  iç  iştir  ve  

uluslararası  platformlara  taşınmaz  (aksi hâlde  Dağlık  Karabağ’a  self  

determinasyon hakkı tanınmış olur),

2.  Azerbaycan,  toprak  bütünlüğü  konusunda  çok  çaba  harcamış  ve  

Lizbon’da bunu kabul ettirmiştir,

3.  Dağlık  Karabağ  ile  yapılacak  görüşmeler,  ülke  içindeki  diğer  etnik  

grupları da etkileyebilir.890  

5  Haziran  1998’de  Ukrayna’da  yapılan  KEİ  Zirvesi’nde  Türkiye  ve 

Ermenistan  Cumhurbaşkanları  bir  araya  gelmiş  ve  görüşmede  Ermenistan-

Azerbaycan  ilişkileri  de  ele  alınmıştır.  Türkiye’nin  konu  ile  ilgili  yaklaşımının 

değişmediğini bildiren Demirel, Dağlık Karabağ’ın işgalinin bu ilişkilerde belirleyici 

olduğunu belirtmiştir.891 

890 Milliyet Gazetesi, 23 Aralık 1997
891 Yeni Yüzyıl Gazetesi, 6 Haziran 1998

                                                                                                                                                                   



26 Nisan 1999’da ABD’nin girişimiyle Aliyev ve Koçaryan bir araya gelmiş 

ve alınmış olan kararlar doğrultusunda görüşme 16 Temmuz’da Cenevre’de devam 

ettirilmiştir.  Bu  görüşmeler  sonrasında  yapılan  açıklamalarda  yeni  öneriler 

hazırlanması  gerektiği  üzerinde  durulmuş  ve  barış  sürecinin  devam ettirilmesinin 

gerekli olduğu bildirilmiştir.892 

Bu görüşmeler sırasında AGİT Minsk Grubu da çalışmalarını sürdürmüş ve 

Eşbaşkanlar  10-15  Aralık  1999  tarihleri  arasında  bölgeyi  ziyaret  etmişlerdir.  İlk 

olarak  Ermenistan’la  görüşmeler  yapılmış,  oradan  Dağlık  Karabağ’daki  durum 

incelenmiş  ve ardından sözde Dağlık Karabağ Dışişleri  Bakanı  Naira  Melkumyan 

sorunun  çözümü  için  önerdikleri  “ortak  devlet”  plânının  artık  kaldırılabileceğini, 

fakat  çözüm formüllerinin  değişmeyeceğini  belirtmiştir.  Eşbaşkanlar  görüşmelerin 

tamamlanması için Azerbaycan’da  yaptıkları görüşmede Aliyev sorunun Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve 1996 Lizbon Zirvesi kararları doğrultusunda 

devam ettirilmesini bildirmiştir. Eşbaşkanlar daha sonra Dağlık Karabağ Azeri İcması 

Başkanı  Nizami  Bahmanov  ve  Dışişleri  Bakanı  Vilayet  Guliyev’le  de 

görüşmüşlerdir.893 Ancak, Eşbaşkanların yaptığı görüşmeler sonrasında tutarlı, yapıcı 

ve  ertelenemeyen  kararların  alınmaması  sorunun  gidişatında  bir  değişiklik 

getirmemiştir. 

Yapılan  görüşmeler  sonrasında  Ermenistan  “safhalı  çözüm”  alternatifini 

benimsediğini  fakat,  Dağlık  Karabağ’ın  yasal  statüsünün  Ermenistan  ve  AGİT 

tarafından  garanti  edilmesi  gerektiği,  Dağlık  Karabağ’ın  ekonomik  yönden 

Ermenistan’a  bağımlı  olması  nedeniyle,  Şuşa  ve  Laçın  için  de  özel  bir  statü 

belirlenmesini istemiştir. 

Dağlık  Karabağ  Ermeni  yönetimi  “6+2”  formülüne  (ilk  aşamada  altı  ilin 

boşaltılması,  daha  sonra  Laçın ve Şuşa  illerinin ve Dağlık  Karabağ’ın  statüsünün 

belirlenmesi) karşı oldukları ve statü ile illerin boşaltılmasının eşit olarak ele alınması 

gerektiğini açıklamışlardır. 

892 Halk Gazetesi, 17 Temmuz 1999
893 Milliyet Gazetesi, 17 Aralık 1999

                                                                                                                                                                   



2001 yılı Nisan ayında, Florida Key- West’te bu defa dönemin ABD Başkanı 

Bush’un arabuluculuğunda Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev ve Ermenistan 

Devlet  Başkanı  Robert  Koçaryan bir  araya  gelmiş  fakat  AGIT Minsk  Grubu’nun 

çalışmalarının  devam  etmesinin  desteklenmesi  konusundan  başka  bir  uzlaşmaya 

gidilememiştir.894

2002  yılında  Viyana’da  toplanan  AGIT  Minsk  Grubu’nun  Ermenistan  ile 

Azerbaycan arasındaki  problemlerin  çözümü için  liderler  ve  Minsk  grubu üyeleri 

dışında iki ülkenin içişleri başkan yardımcıları başkanlığında oluşturulacak heyetler 

arası  görüşmelerle  devam edilmesi ve Minsk Grubu Eşbaşkanları  ile 2-3 ayda bir 

liderlerin  temsilcileri  ile  bir  araya  gelerek  Karabağ  meselesi  üzerine  görüşmeler 

yapılması önerileri kabul edilmişse de sonraki süreçte uygulama gerçekleşmemiştir.

2  Ekim  2002’de  AGIT  Minsk  Grubu  üyelerini  Bakü’de  kabul  eden 

Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev, Karabağ sorunu için arabuluculuk görevi 

üstlenen uluslararası  kuruluşların yardımıyla sorunun barışçıl  yönden çözüleceğine 

dair  inancın  Azerbaycan  kamuoyunda  azaldığını,  aracı  rol  üstlenen  uluslararası 

kuruluşların  sorun üzerinde pasif  kaldıklarını  ve sözde Karabağ cumhurbaşkanlığı 

seçimini  kazanan  Arkadi  Gukasyan’a  gönderilen  tebrik  mesajlarının  Azerbaycan 

kamuoyunu çileden çıkardığını ifade etmiştir.895

2003’te  Azerbaycan  ve  Ermenistan’daki  devlet  başkanlıkları  seçimleri 

gerekçesiyle  AGIT  Minsk  Grubu  çalışmaları  askıya  alınmış,  2003  yılının  Aralık 

ayının  ilk  haftasında  AGIT  Minsk  Grubu  Eşbaşkanları  Amerikalı  Rudolf  Perina, 

Fransız Henry Racoulen, Rus Yuri Merzlakov’u kabul eden Azerbaycan Savunma 

Bakanı Sefer Abiyev, BM’nin Ermenistan’ın işgali ile ilgili almış olduğu kararların 

uygulanmaması  ve  Ermenistan’dan  uluslararası  hukuk  kurallarına  uymasının 

istenmemesi hâlinde bir sonuç beklemenin anlamsız olduğunu söylemiştir.896

2004 yılında,  Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Ekonomik 

zirvesine katılan Güney Kafkas ülkelerinin liderleri 28 Nisan 2004’te ikili ve üçlü 

düzeyde  görüşmeler  gerçekleştirmiş  özellikle  Azerbaycan  Devlet  Başkanı  İlham 

894 Halk Gazetesi, 7 Nisan 2001 
895 Zaman Gazetesi, 3 Ekim 2002
896 Milliyet Gazetesi, 5 Aralık 2003

                                                                                                                                                                   



Aliyev ve Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan arasındaki ikili görüşmeye 

AGIT Minsk Grubu ABD, Fransa ve Rusya Eşbaşkanları da katılmışlar ancak söz 

konusu bu görüşmelerden de herhangi olumlu bir netice elde edilememiştir.897

Benzer kararlar daha önce gerek AGIT Minsk Grubu’ndan gerekse BM’den 

çıkmış, ancak sorunun çözümüne yönelik somut bir adım atılmamıştır. Azerbaycan 

topraklarının Ermenistan tarafından işgaline yönelik çözüm süreci ne konuya oldukça 

pasif  yanaşan  Birleşmiş  Milletler  tarafından  ne  de  AGIT  Minsk  Grubu  gibi 

arabuluculuk  görevi  yürütmek  isteyen  uluslararası  kuruluşlar  tarafından 

gerçekleştirilebilir.

Kanaatimizce  Azerbaycan  topraklarının  Ermenistan  tarafından  işgaline 

yönelik  çözümün  anahtarı  Azerbaycan  yönetiminin  inisiyatifindedir.  Milli 

Mücadele’de Türkiye’nin yaptığı gibi, oldukça iyi plânlanmış bir askeri  operasyonla 

Ermenistan’ın  işgal  etmiş  olduğu  bütün  toprakların  daha  fazlası  ele  geçirildikten 

sonra,  BM ve AGIT Minsk Grubu gibi uluslararası  kuruluşların arabuluculuğunda 

masa başında çözüm gerçekleşebilir

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Siyasi İşler Komisyonu üyesi David 

Atkinson  tarafından  hazırlanan  “AGİT  Minsk  Grubu  tarafından  izlenen  Dağlık 

Karabağ sorunu (the conflict over Nagorno-Karabakh region dealt with by the OSCE 

Minsk conference)” başlıklı raporda sorunun gerçekleri olduğu gibi vurgulanmıştır. 

Raporda özetle şöyle denilmektedir: 

1.  Azerbaycan topraklarının  önemli  bir  bölümü  hâlen Ermenistan’ın  işgali  

altındadır. 

2. Askeri eylem ve yaygın etnik düşmanlıklar, farklı ırkların kovulmasına ve  

sonuçta mono-etnik bölgeler oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum etnik  

temizlik kavramına benzemektedir. 

3.  Yerlerinden  edilmiş  kişilerin  güven  içinde  evlerine  dönmeye  hakları  

vardır.898

897 Milliyet Gazetesi, 29 Nisan 2003
898 Milliyet Gazetesi, 27 Ocak 2005

                                                                                                                                                                   



AKPA  Dağlık  Karabağ  konusunda  birçok  açıklama  yapmış  ve  raporlar 

hazırlamıştır. Ancak bu belgelerin hiçbirinde sorunun özüne ilişkin bu kadar net 

ifadeler kullanılmamış, Ermenistan bu şekilde açıkça suçlanmamıştır. Atkinson'un 

raporu  Azerbaycan  tarafından  olumlu  bir  gelişme  olarak  değerlendirilirken, 

Ermenistan oldukça rahatsız  olmuş,  Ermeni  basını  ve muhalefet  bu gelişmeleri 

Ermenistan'ın başarısızlığı gibi değerlendirmiştir.

 AKPA'nın  aldığı  kararların  uygulama  zorunluluğu  olmamasına  rağmen, 

konunun  tartışılmaya  açılması  ve  Azerbaycan  lehinde  karar  alınması,  Avrupa 

kamuoyunun  Karabağ  meselesi  ile  gerçekleri  bilmesi  açısından  Azerbaycan 

açısından özel bir öneme sahiptir.  Zira, Azerbaycan 1988'den başlayan sorunun 

mahiyetini  ve  topraklarının  Ermenistan  tarafından  işgal  edilmesini  dünya 

kamuoyuna duyurmakta oldukça zorlanmıştır.

Tahlil  etmeye  çalıştığımız  bütün  bu  gelişmelerden  sonra  sonuç  olarak 

belirtebiliriz  ki,  Ermenistan,  defalarca  uyarılmış,  ama  uyarılar  anlaşılmamış, 

ciddiyeti algılanamamış ya da olası vahim sonuçları kavranamamıştır. Bütün bu 

gerçekler  göz  önünde  bulundurulduğunda,  Ermenistan  komşuları  aleyhine 

saldırgan  ve  işgalci  tutumundan  vazgeçerek,  Karabağ  sorununu  tarafların 

uzlaşacağı bir  şekilde çözüme kavuşturmak zorundadır.  “İşgalci  ve soykırımcı” 

olarak  bütün  dünya  tarafından  belgelenmiş  olan  Ermenistan’ın  hangi  dilden 

anladığı ise zamanla ortaya çıkacaktır.

Barış  görüşmelerinde  çok  önemli  mesafeler  kaydedilmesine  karşılık, 

Ermenistan yönetimine yaptırımların uygulanmaması nedeniyle barış antlaşmasının 

imzalanmasında  gecikmeye  sebep  olmaktadır  ki,  burada  da  ortaya  çıkabilecek 

olumsuzlukların sorumluluğunun Ermenistan üzerine düşeceği  bir gerçektir.   

                                                                                                                                                                   



4.3.1.  Azerbaycan’ın Çözüm Önerileri

SSCB  döneminde  Ermenilerin  Azerbaycan’a  karşı  toprak  talepleri  üzerine 

Dağlık  Karabağ’ın  Ermenistan  haritasına  eklenmesine  çalışan  SSCB  yönetimi, 

Azerbaycan’ın  büyük  ölçüde  itiraz  ve  uğraşları  sonucu  Dağlık  Karabağ’a 

Azerbaycan’ın  terkibinde  özerklik  statüsünün  verilmesini  onaylamıştır.  Meselenin 

tarihi  sebeplerine  baktığımızda,  Ermenilerin  Dağlık  Karabağ  bölgesine  1828 

Türkmençay ve 1829 Edirne Antlaşmaları ile İran ve Türkiye’den göç ettirildiği ve 

1980’lerde Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi’de bu yerleşimin 150. yıldönümü 

ile ilgili âbide dikilmesi Ermenilerin bu bölgeye sonradan meskûn olduğunu gösteren 

delillerdir. 

Dağlık  Karabağ’a  muhtariyet  verilmesinin  ardından  zaman  zaman  Ermeni 

azınlığın  hakları  Azerbaycan  Sovyet  yönetimi  tarafından  artırılırken,  1991’de 

Ermenilerin  Dağlık  Karabağ’a  bağımsızlık  statüsünün verilmesi  talepleri  olayların 

daha gerginleşmesine ve savaşın çıkmasına neden olmuştur. 

Olayların meydana geldiği süreçte Rusya, Karabağ sorunu üzerine dolaylı ve 

bazen  de  açık  şekilde  Ermenistan’ın  tarafını  savunmuş  ve  bu  tavrından  iki  ülke 

arasında çıkan savaş süresince taviz vermemiştir. Ermenistan’ı Kafkaslar’da kendine 

müttefik gibi gören, oradan da Karabağ bölgesine silah göndermeği ihmal etmeyen 

Rusya, bu tutumunu hiçbir zaman gizli tutmamıştır. 

Sovyetler  Birliği’nin  dağılma  sürecinde  dünya  gündeminde  yerini  almaya 

başlayan Karabağ meselesi,  SSCB sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan arasında 

savaş  nedeni  olmuştur.  1994  yılında  yapılan  bir  ateşkes  anlaşması  ile  savaş 

durdurulmuş,  sorunun çözümü için uluslararası  barış  güçleri  devreye girerek barış 

yolu ile anlaşma sağlanması konusunda gerekli adımlar atılmıştır.

Ermenistan  tarafının  bu  ateşkes  için  pek  zorlandığı  söylenemez.  Zira,  tüm 

güçlerini ortaya koyarak eski Dağlık Karabağ vilayeti ve etrafında yerleşen yedi ili 

(toplam olarak 14 ili) işgal etmişlerdir. Ama, Azerbaycan açısından durum farklıdır. 

Çünkü  Azerbaycan  topraklarının  %20’si  Ermenistan  tarafından  işgal  edilmiş 

                                                                                                                                                                   



durumdadır.  Bu nedenle toplum ve siyasi  güçlerin hemen hemen tümü bu tür bir 

ateşkesi kabullenmemektedir.  

Dünyanın  çeşitli  çatışma  bölgelerinde  yaklaşık  tüm sorunların  çözümünde 

Batı  dünyası  (özellikle  ABD)  ve  Rusya  hep  biri-birlerine  karşıt  tarafları 

desteklemişlerdir.  Bu  konuda  Karabağ  sorunu  büyük  ihtimalle  tek  istisnayı 

oluşturmaktadır.  Hatta  ABD  Kongresi,  Ermeni  lobisinin  baskısı  sonucunda  “907 

sayılı”  ek  kararnameyle  Azerbaycan’a  her  türlü  doğrudan  hükûmet  yardımını 

yasaklamıştır. Karabağ savaşı sırasında Rusya’dan silah, Batı’dan maddi ve manevi 

destek alan Ermenistan “İran İslâm Devleti”nden de her türlü yardımı almıştır. Bunun 

yanısıra  Türk  Cumhuriyetleri  ve  Müslüman  Devletleri  de  Azerbaycan’a  gerekli 

desteği  vermemiş,  hatta  birçok defa  Ermenistan’ı  destekledikleri  bile  görülmüştür 

(Örneğin  Kırgızistan  Cumhuriyeti  Türk  asıllı  olmasına  rağmen,  savaş  sırasında 

Ermenistan’a defalarca silah ve askeri malzemeler gönderdiği tespit edilmiştir).      

1990  yılı  ortalarında  yukarı  Karabağ  bölgesinden  Azerilerin  göçe 

zorlanmasının  ardından  Ermenistan  orduları  Rusya’nın  askeri  birliklerinin  de 

desteğiyle Azerbaycan’ın Laçın, Kelbecer, Ağdam, Fuzuli, Kubatlı, Zengilan illerini 

işgal  etmişlerdir.  Bu  tarihten  itibaren  bir  milyondan  fazla  Azerbaycanlı 

Azerbaycan’ın  diğer  bölgelerindeki  kamplarda  ve  çadırlarda  yaşamayı 

sürdürmektedirler. 

Birleşmiş Milletler,  Dağlık  Karabağ sorunuyla ilgili  822,  853,  874 ve 884 

sayılı  kararları  kabul ederek işgal  edilmiş Azerbaycan topraklarından bütün askeri 

birliklerin derhal çekilmesi talebinde bulunmuşsa da Ermenistan Devleti  Birleşmiş 

Milletler’in söz konusu kararlarının hiçbirini yerine getirmemiştir. 

1992 yılında AGİK Minsk Grubu bünyesinde barış süreci başlatılmış ve 1994 

yılı  Mayıs  ayında  ateşkes  anlaşması  imzalanmıştır.  Ancak  Ermenistan  tarafından 

birçok ihlale rağmen ateşkes süreci hâlen devam etmektedir.

Ermenistan  hariç  AGİT  ülkeleri  AGİT  Başkanlık  açıklamasında  yer  alan 

ilkeleri, sorunun adil çözümü için uygun çerçeve olarak kabul etmişlerdir. Başkanlık 

açıklaması,  sorunun Azerbaycan ve  Ermenistan  toprak  bütünlüğüne  saygı,  Dağlık 

                                                                                                                                                                   



Karabağ’a Azerbaycan’a bağlı olarak en yüksek özerklik, yukarı Karabağ ve ahalisi 

için güvenlik garantisi temelinde çözümlenmesi çağrısında bulunmaktadır. 

Dağlık Karabağ olayları gelişimi sırasında her iki ülke arasındaki iç politika 

faktörleri açısından da Ermenistan iyi durumdaydı. Savaş süresince Ermenistan tek 

iktidara  sahip  olmasına  karşın,  Azerbaycan’da  sürekli  iktidar  değişiklikleri 

görülüyordu. Şu noktayı özellikle vurgulamamız gerekiyor ki, bölgedeki çatışmaların 

kaderini  büyük ölçüde  Rusya  belirlemekteydi.  Rusya’nın  siyasi  ve  askeri  yönden 

desteklediği bir tarafın diğerine oranla küçük ve zayıf olmasına bakmayarak üstünlük 

kazanacağı kesindi. Savaş sırasında Rusya’ya karşı bölgede Batı’nın çıkarlarını temsil 

eden  (günümüzde  de  bu  büyük  oranda  geçerliliğini  korumaktadır)  Azerbaycan’ın 

başarı sağlama şansı çok düşüktü. 

1994 yılında imzalanmış olan ateşkes antlaşmasıyla günümüze kadar sorunun 

çözümü konusunda ilerleme kaydedilememesinin çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle 

her  iki  ülkenin  kamuoyu  Karabağ  meselesinde  taviz  verme  konusuna  hep  soğuk 

bakmışlardır.  Azerbaycan  halkı  bölgenin  hukuki  ve  tarihi  olarak  kendisine  ait 

olduğunu öne sürmektedir. Tarihi geçmişi, kültürel zenginlikleri, coğrafi konumu ile 

Karabağ  bölgesinin  Azerbaycan’a  ait  olduğunu  savunmaktadırlar.  Aynı  zamanda 

Karabağ  tarih  süresince  Azerbaycan  kültürünün  temel  parametrelerini  kendinde 

birleştirmiştir.  Azerbaycan  edebiyatında  önemli  eserler  yaratan  edipler,  şairler, 

müzisyen ve tanınmış mütefekkirler Karabağ bölgesinin yetiştirdiği kişiler olmuştur. 

Ekonomik zenginlik bakımından da Azerbaycan’ın en büyük altın rezervleri 

Karabağ’da bulunmaktadır.  Bölge demir, uranyum, mineral su yatakları ile önemli 

zenginliklere sahiptir. 

Konuya ilişkin Azerbaycan’ın çözüm önerisi esasen Azerbaycan’ın sınırları 

içerisinde en yüksek düzeyde haklara sahip özerklik statü verilmesi yönündedir. 

Ateşkes  sonrasında  sorunun  çözüme  kavuşturulması  için  hem  ayrı  ayrı 

devletlerin,  hem  de  uluslararası  kurumların  çabaları  yoğun  bir  biçimde  devam 

etmiştir. İster BDT ve AGİT zirve toplantıları, İslâm Konferansı Örgütü toplantıları, 

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları’nın bölgeyi ziyaretleri, isterse de iki ülke başkan ve 

yetkililerinin başka devletler aracılılığıyla görüşmelerinde Karabağ sorunu müzakere 

                                                                                                                                                                   



edilmiş  ve  yeni  öneriler  hazırlanması  kararlaştırılmıştır.  AGİT  Minsk  Grubu 

Eşbaşkanları  tarafından  şimdiye  kadar  üç  çözüm önerisi  (barış  anlaşması  taslağı) 

sunulmuş,  bunlardan birisi  Azerbaycan diğer ikisi ise Ermenistan tarafından kabul 

edilmediği için uzlaşma sağlanamamıştır. 

Azerbaycan  tarafı  en  önemli  konunun  sınırların  dokunulmazlığı  konusu 

olduğunu iddia  etmektedir.  Dağlık Karabağ, Azerbaycan sınırları  içinde yer aldığı 

için  Azerbaycan  sınırların  dokunulmazlığı  ve  bütünlüğü  temin  edilmeli  ve 

tanınmalıdır.  Azerbaycan  Devleti’nin  bu  konu  ile  ilgili  amacı,  Ermenistan’ın 

Azerbaycan’a  karşı  tecavüzünün  tüm  amaç  ve  nedenlerini   dünya  devletlerine, 

uluslararası  kurumlara  iletmek,  problemin  çözümüne  ilişkin  meseleleri  müzakere 

etmek,  işgal  edilmiş toprakların  iâde  edilmesi  ve göçmenlerin  kendi  anayurtlarına 

dönüşünü  sağlamak  ve  Ermenistan’ın  tüm  dünyada  işgalci  bir  devlet  olarak 

tanınmasını  sağlamaktır.  Ermenistan’ın  Azerbaycan  topraklarına  karşı  olan  arazi 

iddialarından vazgeçmesi ise bu sorunun halledilmesi için temel oluşturacaktır. 

Uzun süre gizli tutulan bu üç taslak sırasıyla,”Paket çözüm”, “Safhalı çözüm”, 

ve  “Ortak  devlet”  olarak  isimlendirilmiştir.  Taslaklar  genelde  aynı  maddeleri 

içermekle  beraber,  önemli  çelişkileri  de  taşımaktadır.  Taslakların  her  üçünde 

ekonomik  unsurlar  ön  plâna  çekilerek  bölgenin  kalkınması,  yaşam standartlarının 

yükselmesi,  bölgeye  yabancı  yatırımcıların  gelmesi  için  barışın  şart  olduğu 

gösterilmiştir.  Taslaklar  Azerbaycan  ile  onun  Dağlık  Karabağ  bölgesi  arasında 

çıkabilecek  sorunların  çözümü  için  sürekli  karma  komisyon  ve  Azerbaycan  ile 

Ermenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için de her iki ülkenin iki taraflı (ya da 

Hükûmetler  arası)  komisyonunun  kurulmasını  öngörülmektedir.  Ayrıca  her  iki 

taslakta  Ermenistan  askeri  birliklerinin  Ermenistan’a  geri  dönmesi  gerektiği 

vurgulanmakta, bununla birlikte Azerbaycan güvenlik ve emniyet güçlerinin Dağlık 

Karabağ  yönetiminin  kabulü  olmadan  onun  sınırları  içerisine  girmeyeceği 

belirtilmektedir. 

Aslında  Dağlık  Karabağ sorununu  çözümsüzlüğe  götüren  ve  Azerbaycan 

üzerine ince hesaplar yapılmasının da kendine özgü sebepleri vardır. Azerbaycan’ın 

Tümen’den İran Körfezi’ne kadar uzanan zengin petrol rezervlerine sahip bir bölgede 

                                                                                                                                                                   



yerleştiği için Azerbaycan-Ermenistan savaşının bir anlamda jeopolitik maksatlara da 

hizmet ettiğini söyleyebiliriz.  

                                                                                                                                                                   



4.3.2. Ermenistan’ın Çözüm Önerileri

Azerbaycan-Ermenistan  çatışmalarının  büyümesiyle,  Ermenistan  tarafı 

savaşın  Azerbaycan  ve  Ermenistan  arasında  değil,  Dağlık  Karabağ  Ermenilerinin 

kendi mukadderâtını tayin etme tezi (self-determinasyon) üzerinde olduğu konusunda 

durmuştur. Amaç, Dağlık Karabağ’ı uluslararası siyasi arenaya çıkarmak ve de-fakto 

olarak tanınmasını sağlamaktı. 

28 Nisan 2001 tarihinde Ermenistan Parlamentosu’nda temsil  edilen siyasi 

partiler Dağlık Karabağ sorununun çözümü hakkında özetle şu hususları içeren bir 

kararnameyi kabul etmişlerdir. 

1. Dağlık  Karabağ  Ermenistan  ile  birleşmeli  veya  bölgenin  statüsü  

uluslararası teyit görmelidir,

2. Dağlık  Karabağ  idaresi,  sorunun  çözümüne  ilişkin  nihai  görüşmelere 

katılmalıdır,

3. Ermenistan  ile  Karabağ  arasında  yeterli  genişlikte  bir  ortak  sınır  

olmalıdır,

4. Karabağ’ın Azerbaycan ile olan sınırı güvenlik altına alınmalıdır.899

Aynı kararnamede Ermenistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhinde 

olacak  şekilde  bir  geçiş  hakkı  verilmeyeceği  (başka  bir  deyimle  Nahcivan’ın 

Ermenistan’dan  toprak  verilmek  suretiyle  gerçekleştirilecek  bir  koridorla 

Azerbaycan’a  bağlanamayacağı)  Türkiye’nin  Karabağ  sorununun  çözümünde 

arabulucu olmasının kabul edilmeyeceği, bu bölgedeki tüm ulaşım yollarının açılması 

(Türkiye   -  Ermenistan  sınırlarının  açılması  kaydedilmektedir)  ve  bu  konuda 

varılacak  anlaşmanın  Ermeni  siyasetçileri  ve  Ermenistan  ve  Karabağ  Ermenileri 

tarafından kabulu gibi hususlar da yer almıştır. 

Koçaryan’ın “zamanında” diyerek nitelendirdiği bu bildiri savaş sonrasındaki 

ateşkes  sürecinde  kabul  edilmemekte,  ayrıca  Azerbaycan  ile  Nahcivan’ın  coğrafi 

bağlantısının oluşturulması Ermenistan yönetimi tarafından kabul görmemektedir.

899 AZG Gazetesi, 29 Nisan 2001

                                                                                                                                                                   



Taşnak Partisi’nin  konuya  ilişkin  görüşü  Koçaryan’ın  Karabağ politikasını 

Ermenistan’daki diğer siyasi güçlere danışması, Karabağ Ermeni temsilcilerinin resmi 

görüşmelere katılması şartı, Karabağ’ın Ermenistan ile birleşmesi ve ya en azından 

bağımsız statüye sahip olması, Karabağ ve Ermenistan’ın güvenliğinin sağlanması, 

Ermenistan  toprak  bütünlüğünün  korunması  (Ermenistan  arazisinden  toprak 

verilmemesi kastedilmektedir) yönünde olmuştur.

11 Temmuz 2001 tarihinde AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları’nın Ermenistan, 

Karabağ  ve  Azerbaycan’a  yaptıkları  ziyaret  sonrasında  ortak  bir  bildiri 

yayınlanmıştır. Bu bildiride hâlen içinde bulunulan “Ne barış ne savaş” durumunun 

tehlikeli olduğu, özellikle günbegün savaşa ilişkin söylentilerin arttığı ve çatışmaların 

yeniden  başlama  olasılığının  güçlendiği,  fakat  bu  savaşın  kimseye  fayda 

sağlamayacağı ve barış girişimlerine engel olacağı, Karabağ sorunu için askeri çözüm 

arayışlarına yönelinmesi ile ilgili barış sürecine zarar verecek hareket ve demeçlerden 

kaçınılmasında yarar bulunduğu ve iki  ülke halkının siyasi  bir  çözümün ciddi  bir 

uzlaşmayla gerçekleştirileceğini anlamalarının gerektiği gibi hususlar yer almıştır. 

Ermenistan tarafı Dağlık Karabağ Ermenileri, Azerbaycan’ın yönetimi altında 

kaldığı  sürece  sosyal,  ekonomik  ve  eğitim  alanlarındaki  durumlarının  çekilmez 

olacağı  ve  bunun  için  birleşme  kararı  aldıklarını  defalarca  beyan  etmişlerdir. 

Azerbaycan’da yaşayan Ermenilerin sosyal, ekonomik, kültürel haklara sahip olma 

oranı  Ermenistan’da  yaşayan  Azerilerle  mukayese  edildiğinde  oldukça  yüksek 

olmuştur. Fakat, Ermenistan tarafı hiçbir zaman bundan bahsetmemiştir. Ermenistan 

tarafı Dağlık Karabağ’da Ermeniler için talep ettiği hakları Ermenistan’da yaşayan 

diğer  halklara  tanımamıştır.  Nitekim,  günümüzde  Ermenistan’da  nüfus  oranının 

%98’i Ermenilerden oluşmaktadır.  

1996 yılı AGİT üye devletlerinin Lizbon Zirvesi görüşmelerinde Ermenistan 

tarafı  Azerbaycan  tarafına  karşı  şu  iddialarda  bulunmuştur:  Azerbaycan’ın  toprak 

bütünlüğü  bu  görüşmelerin  müzakere  konusu  olamaz.  Dağlık  Karabağ  Özerk 

Bölgesi’nin  özerkliği  Azerbaycan’ın  sorumluluğu  altında  olmamalıdır.  Güvenlik 

                                                                                                                                                                   



meselesi  ise  sadece Ermenilere  ait  bir  sorunu içerir  niteliktedir.  Fakat  bu iddialar 

diğer katılımcı ülkeler tarafından da iyi niyetten yoksun olduğu için kınanmıştır.900 

AGİT Dağlık Karabağ sorununun çözümü için yapılacak girişim ve çalışmalar 

üyelerinin  bir  kısmının  katıldığı  Minsk  Grubu’na  verilmiş  ve  bu  grubun 

eşbaşkanlığını üstlenen ABD, Rusya Federasyonu ve Fransa’ya sorunun çözümü için 

tüm  imkânları  kullanma  yetkisi  verilmiştir.  Çeşitli  sebeplerle  her  üç  ülke  bazı 

dönemlerde Ermenistan’a daha çok eğilim göstermişlerdir. Bu ülkeler, başından beri 

Ermenistan’ın  saldırgan  ve  işgalci  olduğunu,  Azerbaycan’ın  ise  ciddi  zarar  gören 

taraf  durumunda bulunduğunu dikkate  almadan her  iki  ülke koşulları  eşitmiş  gibi 

davranmaktadırlar.  Bu  ise  sonu  gelmez  toplantı  ve  görüşmelerin  yapılmasına  ve 

geçen bunca yıla rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmemesine neden olmaktadır.

Azerbaycan  tarafından,  işgal  altında  tutulan  toprakların  boşaltılması 

karşılığında, Yukarı Karabağ’a en geniş özerklik statüsünün tanınacağı garantisinin 

verilmesine rağmen, Ermenistan desteğindeki Yukarı Karabağ Ermenileri, ateşkesin 

yarattığı  ortamdan  istifade  ile,  “bağımsız  devlet”  olma  yönünde  gayret 

göstermektedirler.  Bunun  ardında  yatan  gerçek  neden  ise,  Yukarı  Karabağ’ın 

bağımsızlık  sonrasında,  “Büyük  Ermenistan”  ideali  çerçevesinde  Ermenistan  ile 

birleşmek arzusudur.   

900 Asker ABDULLAYEV, Dağlık Karabağ, a.g.e, s. 72

                                                                                                                                                                   



4.3.3. Türkiye’nin Çözüm Önerileri

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler  Birliği’nin dağılması uluslararası 

sistemde hızlı değişikliklere sebep olurken, Türk dış politikasında da değişikliklere 

yol açmıştır. Hemen belirtelim ki, bu değişiklikler genel olarak Türkiye’nin iradesi 

dışında gerçekleşmiş ve Türkiye kendisini siyasi olayların merkezinde bulmuştur.  Bu 

yeni dönemde, Türkiye açısından en önemli gelişme, Kafkaslar ve Orta Asya’da Türk 

Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını kazanmaları olmuştur. Böylece Türkiye siyasi, 

ekonomik ve kültürel  ilişkiler  aracılığıyla Kafkasya ve Orta  Asya’da ortaya çıkan 

Türk Cumhuriyetleri ile sıkı bağlantılar kurmuştur. 

1991  yılında  Türkiye’nin  Kafkasya  ve  Orta  Asya  ile  ilişkileri  konusunda 

yaratılan aşırı beklentiler ve coşku, yakın dönemde yerini daha temkinli ve ölçülü bir 

politikaya bırakmıştır. 

Ancak,  Türkiye’nin  geleneksel  statükocu  dış  politikası,  Balkanlar  ve  Orta 

Asya  gibi  Kafkaslar’da  da  hızlı  gelişen  siyasi  olaylara  ayak  uydurmakta  oldukça 

zorlanmıştır.  Bunun  sebebi  Türk  Dışişlerine  hâkim  “bürokratik  dış  politika 

geleneğiydi.”901 

Anadolu dışındaki Türk ve Türkiye’ye yakınlık duyan Türk ve Müslümanlar 

ile ilgili sadece Bulgaristan, Kıbrıs ve Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarla sınırlı olan 

ve  bu  nedenle  Kafkasya  ve  Orta  Asya’daki  ülkeler  hakkında  belirli  bir  hazırlığı 

olmayan Türkiye için gelişmeler önemli olaylar niteliğinde ortaya çıkmıştır. 

Sovyetler  Birliği’nin  dağılmasından  sonra  Türkiye  9  Kasım  1991’de 

Azerbaycan’ın  bağımsızlığını  tanımıştır.902 Türkiye,  Azerbaycan’ı  Orta  Asya’ya 

açılan “büyük kapı” olarak görmekteydi. Buna uygun olarak Türkiye, Azerbaycan’ın 

yanında  olduğunu  yaptığı  yardım  ve  sağladığı  uluslararası  desteklerle  her  zaman 

göstermeye çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan’a tam destek vermiş, ancak 

dış  ilişkilerde  bazı  problemler  yaratmamak  için  tarafsız  bir  yaklaşım  izlemeğe 

çalışmıştır.  Şayet  hükûmet  uluslararası  alanda  düpedüz  Ermeni  karşıtı  olarak 

901 Ali KARAOSMANOĞLU, “Bürokratik Dış Politikayı Aşmak”, Yeni Forum Dergisi, 13/281, Ekim 
1992, s. 45
902 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 133

                                                                                                                                                                   



görülürse,  Fransa ve  ABD’deki  Ermeni  ve Hıristiyan lobileri  kendi  hükûmetlerini 

Türkiye’ye karşı propaganda faaliyetlerine örgütleyebilirlerdi.

Başbakan  Demirel,  hükûmetin  politikasını  “Dikkatli  ve  yapıcı  bir  siyaset” 

olarak  açıklamakta  ve  Avrupa  ve  ABD’yi  “Azeri  –  Ermeni   anlaşmazlığının 

Kafkaslar’da Orta Doğu’daki gibi bir Arap – İsrail anlaşmazlığına dönüşmesine engel 

olacak şekilde tarafsız siyaset izlemeğe”çağırmaktaydı. 

Diğer yandan Türkiye Karabağ’daki anlaşmazlığı çözmek için farklı politik 

seçenekler  arasında  gidip  gelmekteydi.  Bu  seçenekler  Ermenistan  –  Karabağ  ve 

Azerbaycan  –  Nahcivan  arasında  bir  koridor  yaratma  önerisiydi.  Ayrıca 

Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı askeri işgali sona ererse Türkiye’nin Ermenistan’a 

ekonomik ve insani yardımı öngören bir politika izleyeceği belirtilmiştir. Lakin bu 

öneriler Ermenistan tarafından kabul edilmemiştir.

Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu’nun siyasi istikrarı için bölgesel 

işbirliği  imkânlarını  araştırmakta  idi.  Öncelikle  bu  çabalar  Türkiye’nin  kendi 

güvenliği için gerekliydi. Nitekim Türkiye, 30 Ocak 1992’de Azerbaycan’ın AGİK’e 

kabul edilmesi ile Kafkaslar’da bu isteğine kavuşmuş ve Karabağ’da barışı sağlamak 

için kurulan AGİK Minsk Grubu’nun en etkin bir üyesi olmuştur.

Her şeyden önce Türkiye’nin Dağlık Karabağ politikasının ana unsuru savaşın 

durması  ve  ateşkesin  sağlanması  idi.  Ermenilerin  işgal  ettikleri  Azbaycan 

topraklarından  çekilmeleri,  iki  ülke  arasındaki  ambargoların  kaldırılması  ve  bu 

aşamaların AGİK sözleşmeleri ile güvence altına alınması gerekiyordu.

Diğer taraftan Türkiye, Batı dünyasının Ermenileri desteklemesinden rahatsız 

idi.  11  Şubat  1992’de  Washington’u  ziyareti  sırasında  Türk  Başbakanı  Demirel, 

Amerikan  Hükûmeti’nin  Dağlık  Karabağ  konusunda  Ermenistan’ı  desteklemekten 

vazgeçmeleri  çağrısında  bulunmuştur.  Bir  hafta  sonra  Demirel,  Dağlık  Karabağ 

üzerinde  Azerbaycan ile  ihtilâfında  Ermenistan’a  desteğin bölgesel  bir  savaşa  yol 

açabileceği konusunda ABD ve Batı Avrupa hükûmetlerini uyarmıştır.903   

Türkiye’de muhalif partiler Demirel Hükûmeti’ni Karabağ sorununda Ermeni 

saldırganlığını  cesaretlendiren  tavırlar  içeren  pasif  bir  politika  izlemekle 

903 Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 134

                                                                                                                                                                   



suçlamışlardır. Hatta bazıları Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri yardım yapılmasını da 

teklif etmişlerdir.904

Ancak  Başbakan  Demirel  askeri  yardım yapılması  fikrine  karşı  çıkmış  ve 

“Türkiye’nin askeri  yardımı Müslüman – Hıristiyan çatışmasına dönüşecek ve bu, 

Türkiye’yi  bölge  dışına  ve de 20 ya da daha fazla  yıl  geriye götürecektir.  Barışı 

korumaya  çalışmak  zaaf  değildir.  Barış  yoluyla  çözüm  bulmak  Türkiye’nin 

politikasıdır ve bu büyük bir millet olmanın temel prensibidir.”905

1992 Ağustos’unda Türkiye Revan’a, Ermenistan’ın Karabağ’ı Azerbaycan’ın 

özerk bir bölgesi olarak tanımasını ve böylece iki ülkenin geliştirilecek ilişkilerden 

önemli  kazançlar  elde  edebileceklerini  teklif  etmek  üzere  bir  diplomatik  heyet 

göndermiştir. 

Özellikle  Ermenistan  Türkiye’den  yiyecek  ve  diğer  yardımlardan 

faydalanabilecek ve Türkiye’nin Karadeniz limanlarına girebilecek ve karşılığında da 

Türkiye ile Azerbaycan’ı bir birine bağlayan toprakları üzerinden geçecek bir boru 

hattının inşasına izin verecekti. Lakin Ermenistan buna da yanaşmamıştır. 

Türkiye,  Levon  Ter-Peytrosyan’ın  ılımlı  politika  yürütmesi  yönüyle 

Ermenistan’da  iktidarda  kalmasını  desteklemek  için  Ermenistan’a  100  megavatlık 

elektrik satışında görüş birliğine varmıştır.  Fakat bu siyaset Bakü’de ters bir tepki 

doğurmuştur.  Karabağ  çatışmasında  Ermeni  düşmanlığı  sürerken  Azerbaycan, 

Ermenistan üzerindeki ekonomik baskısını devam ettirmek niyetindeydi. Türkiye’nin 

elektrik yardımı bu baskının hafiflemesinden başka, Karabağ anlaşmazlığını çözmek 

ve Karabağ’ın kontrolünü kazanmak için Azerbaycan politikasına engel olacaktı. 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, elektrik satışıyla Türkiye’nin Bakü ve Revan 

arasındaki  anlaşmazlıklara  barışçıl  bir  çözüm  bulma  amacında  olduğunu  ve 

Ermenilerin  elektriğin  daha  fazlasına  ihtiyaçları  varsa  Azerbaycan’la  uzlaşmak 

zorunda  olduklarını  açıklamasına  rağmen  Azerbaycan  Dışişleri  Bakanı  Tevfik 

Kasımov “Ermenilerin  elektriği  aldıktan  sonra  rahatlık  içinde  olacaklarını  ve  bu  

sebeple uzlaşmaya asla yanaşmayacaklarını” 906 söyleyerek bu fikre karşı çıkmıştır. 

904 “Yılmaz Hükûmet’in Karabağ Politikasına Çattı”, Anadolu Gazetesi, Ankara, 14 Mayıs 1992
905 “Demirel Baarışçıl Çözümde Israrlı”, Cumhuriyet Gazetesi, Ankara, 19 Mayıs 1992
906 “Enerji Protokolü Askıya Alındı”, Milliyet Gazetesi, Ankara, 11 Aralık 1992

                                                                                                                                                                   



Benzer  tepkiler  ayrıca  Türkiye’deki  muhalif  partilerden  de  gelmiştir.  Elektrik 

satışından önce Türkiye’nin Ermenistan’dan barışa yönelik adımlar atması gerektiği 

konusunda ısrar etmiş ve hükûmet bu projeyi askıya almıştır.      

Türkiye, Azerbaycan’a karşı Ermeni saldırılarının sürmesi hâlinde aşamalı bir 

müdahale  plânı  hazırlamıştır.  Bu  plânın  ilk  aşaması,  Türkiye’nin  müdahalesine 

hukuki  zemin  hazırlamaktı.  Bu  iş  için  Türkiye’nin  Birleşmiş  Milletler  Daimi 

Temsilcisi Mustafa Akşin görevlendirilmiştir. Bunda amaç Birleşmiş Milletler’in 51. 

maddesine  dayanarak  Azerbaycan’ın  yardımına  koşmaktı.  Bu  madde  Birleşmiş 

Milletler’e  üye  bir  ülkenin  saldırıya  uğraması  hâlinde  meşru  savunma hakkından 

bahseder.907 Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda Kuvvet Kullanma ve Meşru Mudafaa 

başlığı altında yer alan 51. maddede şu hükümlere yer verilmiştir.

“Bu  Antlaşma’nın  hiçbir  hükmü,  Birleşmiş  Milletler  üyelerinden  birinin 

silahlı  bir  saldırıya hedef olması  hâlinde,  Güvenlik  Konseyi  uluslararası barış  ve  

güvenliğin korunması  için  gerekli  önlemleri  alıncaya dek ,  bu üyenin doğal  olan  

bireysel  ya  da  ortak  meşru  mudafaa  hakkına  halel  getirmez.  Üyelerin  bu  meşru 

müdafaa hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir  

ve Konsey’in işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya  

da yeniden kurulması  için  gerekli  göreceği  biçimde her an hareket  etme yetki  ve  

görevini hiçbir biçimde etkilemez.” 908   

Türkiye’nin bölgeye müdahale senaryolarının Türk Dışişleri, Genelkurmay ve 

hükûmet çevrelerinde tartışıldığı  bir sırada,  Başbakan Demirel,  Türkiye’nin Azeri-

Ermeni  anlaşmazlığında  askeri  güç  kullanmayacağını  açıklamış  ve  bu  açıklama 

ABD’de memnunluk uyandırmıştır.909

Azerbaycan  –  Ermenistan  sınırlarında  durumun  gerginleşmesi  ve  Karabağ 

etrafı illerin Ermenilerce işgali üzerine Türkiye, BM, AGİT, İKT ve diğer uluslararası 

kuruluşlara  müracaat  ederek  savaşın  durdurulmasını  talep  etmiş,  bunun  yanı  sıra 

Türkiye, Karabağ meselesinde Rusya’nın Ermenistan üzerindeki etkinliği dolayısıyla, 

çözüm  için  bir  işbirliği  oluşturmak  istemiştir.  Fakat  Rusya,  güneyinde  ve  hatta 

907 Nur BATUR, “Türkiye Zorlanıyor” Diplomasi Koridoru, Milliyet Gazetesi, 8 Nisan 1994
908 Anıl ÇEÇEN, İnsan Hakları Rehberi, Ankara 1999, s. 48
909  Milliyet Gazetesi, 9 Nisan 1993

                                                                                                                                                                   



Balkanlar’da Türkiye’yi kendi politikasına engel olarak gördüğünden bu işbirliğine 

(Karadeniz Ekonomik İşbirliği dışında) pek olumlu yanaşmamıştır. 

Türkiye’nin Karabağ politikasının esasında sorunun barış yoluyla çözülmesi 

ve Ermenilerin işgal  ettikleri  Azerbaycan topraklarından derhal geri  çekilmesi  yer 

almaktadır.  Türkiye  şu  ana  kadar,  Karabağ  ve  diğer  Azerbaycan  topraklarından 

çekilmediği sürece Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeyeceği yönündeki resmi dış 

politikasında herhangi bir  değişikliğe gitmemiştir.  Çünkü Azerbaycan, Türkiye’nin 

Orta  Asya  ile  olan  ilişkilerinde  en  yakın  ve  dost  bir  ülkedir.910 Ayrıca,  Hazar 

petrollerinin artan önemini  de dikkate alacak olursak Türkiye’nin sadece Karabağ 

konusunda  değil,  diğer  konularda  da  Azerbaycan’dan  desteğini  çekmesi  mümkün 

değildir ve üstelik Türk kamuoyu da bu konuda hassas bulunmaktadır.  

Böylece  Türkiye’nin  ileriye  yönelik  politik  hedeflerini  aşağıdaki  gibi 

sıralamak mümkündür: 

1.  Bölgenin istikrara kavuşmasından yanadır, 

2.  Bölgedeki  nüfuzunu  artırmaya,  bölgenin  enerji  kaynaklarından 

maksimum yararlanabilmenin yollarını aramaktadır,

3.  Hazar  petrolleri  ve  canlandırılması  düşünülen  “Büyük  İpek  Yolu”  

politikasının gerçekleştirilmesini savunmaktır.

4.  Azerbaycan’ı  bölgedeki  çıkarlarına  uygun  en  doğal  müttefiki  olarak  

görmektir.911

Kafkasya’daki  etnik  sorunların  çözümünde  Rusya  ve  Türkiye’nin  yer 

almadığı  herhangi  bir  oluşumun gerçekleşemeyeceği,  gerçekleştiği  takdirde  bunun 

kalıcı  olamayacağı  bilinen bir  gerçektir.  ABD, Rusya ve Fransa Devletleri  Minsk 

Grubu  Eşbaşkanları’dır.  Türkiye’nin,  sorunun  çözümü  için  arabuluculuk  teklifi 

Ermenistan tarafından kabul edilmediğinden Türkiye bu konudaki girişimlerini Minsk 

Grubu üyeliği konumuyla yürütmektedir.

910  Mustafa BUDAK, “Azerbaycan ve Ermenistan İlişkilerinde ....a.g.m, s. 137
911   İlham ŞİRİNOV, Karabağ Probleminin Çözümüne İlişkin Milli Kongre Partisi’nin Belirlediği  

Politika, Bakü, 1999, s. 4

                                                                                                                                                                   



4.3.4. Diğer Çözüm Önerileri

1994  yılından  başlamış  olan  ateşkes  sürecinden  günümüze  kadar  taraflar 

AGİT Minsk Grubu aracılığıyla birkaç defa bir araya gelmişlerdir. Bu görüşmelerde 

Dağlık  Karabağ  sorununun  çözümü  için  öneriler  sunulmuş  ve  müzakereler 

yapılmıştır. Bu görüşmeler sonrasında her iki taraf da Karabağ meselesinin barış yolu 

ile çözümü için görüşmelerin devam ettirilmesinin gerekliliğini bildirmişlerdir. 

17  Temmuz  1997  tarihinde  AGİT  Minsk  Grubu  temsilcilerinden  Stroub 

Talbot’un  taraflara  sunduğu “Paket  Çözüm” önerisinde  ilk  başta  taraflar  arasında 

barışı  ve  Dağlık  Karabağ’ın  statüsünü  belirleyen  iki  anlaşma  imzalanması 

öngörülüyordu. 

2 Aralık 1997’de AGİT Minsk Grubu tarafından sunulan “Aşamalı Çözüm” 

öncelikle  barışın  sağlanmasını,  göçkünlerin  geriye  dönmelerinin  şartlarının 

hazırlanması,  Dağlık  Karabağ’ın  statüsü,  Laçın  ve  Şuşa  illerinin  durumuyla  ilgili 

görüşmelerin daha sonra yapılması konusunda anlaşma yapılması gösteriliyordu. 

7  Kasım  1998’de  AGİT  Minsk  Grubu’nun  taraflara  sunduğu  yeni  “Ortak 

Devlet”  önerisi  Dağlık  Karabağ  Cumhuriyeti  kurulmasını  ve  bu  cumhuriyetin 

Azerbaycan sınırları içinde onunla ortak devlet oluşturulmasını öngörmekte, Dağlık 

Karabağ’ın resmi dili olarak Ermenice gösterilmekte, Dağlık Karabağ’ın isterse kendi 

parasını  basabileceğine  de  yer  verilmekte  idi.  Taslağın  diğer  kısımlarında  Laçın 

koridorunun,  Şuşa  ve  Goranboy  illerinin  durumları,  barış  anlaşmasının  içeriği  ve 

güvencesi ile ilgili maddelere yer verilmekteydi.912 

Azerbaycan’ın  sonuncu,  Ermenistan’ın  ise  ilk  iki  tasarıyı  kabul  etmemesi 

nedeniyle  AGİT  Minsk  Grubu’yla  ile  yapılan  görüşmelerde  yeni  önerilerin 

hazırlanması kararlaştırılmıştır. 

AGİT Minsk Grubu aracılığıyla Azerbaycan – Ermenistan arasında yapılan 

görüşmelerde Ermenistan tarafı  sürekli  olarak Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan 

Ermenilere  kendi  mukadderâtını  tayin  etme  hakkı  tanınması  üzerinde  durmuştur. 

Fakat,  şunu da burada belirtmeliyiz  ki,  Ermenistan halkı  1991 yılında Ermenistan 

912 Taslağın tam metni için bkz. Azerbaycan Gazetesi, Bakü, 21 Şubat 2001

                                                                                                                                                                   



Devleti’ni  kurmakla  kendi  mukadderâtını  tayin  etmiştir.  Ermeniler  sadece 

Azerbaycan’da  değil,  Gürcistan’da,  Fransa’da,  ABD’de,  Lübnan’da  ve  diğer 

devletlerde de yaşamaktadırlar. Ermenilerin bu şekilde mukadderât tayini istemeleri 

uluslararası  hukuk  kurallarına  uygun  değildir.  Azerbaycan’ın  arazi  bütünlüyü 

dünyanın  önemli  uluslararası  kurumları  tarafından  tanındığına  göre  Ermenistan 

Devleti  tarafından  da  tanınmalıdır.  Bu  tanınmanın  sağlanmasından  sonra 

Azerbaycan’da  Ermenilere  özerklik  statüsü  verilmesi  konusu  ülkeler  arasında 

müzakere konusu olabilir

Bölge  devletlerinden  Rusya,  Türkiye,  İran  ve  Gürcistan  sorunun 

çözümlenmesi için çeşitli vesilelerle arabuluculuk teklifi etmişlerdir. Bu devletlerden 

Rusya ve İran’ın teklifleri kabul edilmiş, Türkiye’nin teklifi ise Ermenistan’ın itirazı 

nedeniyle  uygun  görülmemiştir.  Rusya  girişimlerini  hem  Ermenistan  ve 

Azerbaycan’a  yapılan  karşılıklı  ziyaretler,  hem  de  AGİT  Minsk  Grubu 

Eşbaşkanlarıyla  sürdürmüştür.  Hatta  konuya  ne  denli  önem  verdiğini  göstermek 

amacıyla, AGİT Minsk Grubu çerçevesindeki tüm görüşmelere kendisini temsil eden 

Eşbaşkan’ın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı ile katılmıştır.913    

Fransa  ateşkes  sonrasında  barış  için  girişimlerini  en  yoğun  sürdüren 

devletlerden biri  olmuştur.  Hatta  1997 yılında Fransa Cumhurbaşkanı  J.  Chirac’ın 

girişimleri  barış  anlaşmasını  yakınlaştırdıysa  da,  Ermenistan’da  Ter-Petrosyan’ın 

görevini bırakarak yerine R. Koçaryan’ın geçmesi bu süreci engellemiştir. Yapılan 

yoğun  görüşmeler  sonucunda,  Mart  2001’de  Paris’te  Azerbaycan  ve  Ermenistan 

Devlet Başkanları arasında Chirac’ın arabuluculuğunda görüşmeler gerçekleştirilmiş, 

fakat  kesin  bir  çözüme  ulaşılamamıştır.  Buna  rağmen  Fransa  Cumhurbaşkanı 

görüşmelerin hoş bir ortam içinde geçtiğini, olumlu gelişmeler kaydedildiğini ifâde 

etmekten kendini alamamıştır. 

Koçaryan’ın Ermenistan Devlet Başkanı seçilmesinin ardından çıkmaza giren 

barış sürecinde önemli bir rolü de iki devlet başkanlarını kendi aralarında görüşmeye 

teşvik  eden  ABD’nin  faaliyetlerini  göstermek  gerekir.  NATO’nun  50.  yıldönümü 

913  Araz ASLANLI, “Tarihten Günümüze Karabağ Sorunu”, Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel 
Sayısı, Ankara 2001, s 418

                                                                                                                                                                   



törenleri  sırasında  ABD tarafından  sunulan  “İki  devlet  başkanının  görüşmelerinin 

sağlanması”  teklifi  hem  Rusya  hem  de  Fransa  tarafından  olumlu  karşılanmış, 

sonrasında ise Fransa’da 4-5 Mart 2001’de gerçekleştirilen görüşmelerle iki devlet 

başkanı arasındaki ikili görüşmelerin sayısı 15’e ulaşmıştır.914     

Çeşitli vesilelerle arabuluculuğunu sürdüren ABD’nin bu konudaki en önemli 

adımı  Nisan 2001 tarihinde Key-West  görüşmeleri  olmuştur.  Bu toplantı  Karabağ 

Sorunu’nu çözüme götürme açısından bir ilki oluşturmuştur.

Görüşmeler  öncesinde  ABD’nin  yayımladığı  resmi  “Karabağ  sorununun 

Tarihine Dair” raporunda ilk defa Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal altında 

bulundurduğuna  ilişkin  ifâdelere  yer  verilmiştir.  ABD  Dışişleri  Bakanı  Powel’in 

arabuluculuğuyla  gerçekleştirilen  görüşmelere  Azerbaycan  ve  Ermenistan  Devlet 

Başkanları,  AGİT  Minsk  Grubu’nun  her  üç  Eşbaşkanı  ve  çok  sayıda  uzman 

katılmıştır. Görüşme sonrasında, genel itibariyle olumlu açıklamalar yapılsa da kesin 

bir çözüme ulaşılmadığı ifade edilmiştir. 

17 Ekim 2003 tarihinde Azerbaycan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 

kazanan İlham Aliyev Karabağ Sorunu’nun çözümüne yönelik ilk adımı 10 Aralık 

2003’de  Ermenistan  Devlet  Başkanı  R.  Koçaryan’la  Cenevre  görüşmelerinde 

gerçekleştirmesiyle atmıştır. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada barış sürecinin 

korunması  şartı  öngörülmüş  ve  görüşmelerin  devam  ettirilmesi  gerektiği 

bildirilmiştir. 

2005 yılı Ocak ayında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu 

tarafından “Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğine dair” yeni bir karar 

daha  çıkmıştır.  Azerbaycan  yönetimini  haklı  davasında,  bir  uluslararası  kuruluş 

tarafından bir kez daha teyit edilmiştir. 

Bütün  bu  veriler  ışığında  aşağıdaki  soruya  ulaşabileceğimiz  cevapları 

değerlendirebiliriz.

914 525. Gazete, 5 Mart 2001

                                                                                                                                                                   



Karabağ sorunu nasıl çözülebilir?

Yapılan üst düzey görüşmeleri içeriğinin gizli tutulması sorunun çözümünün 

hangi aşamada olduğunu çıkarmamızı zorlaştırmaktadır. Fakat, iki tarafın da şartlarını 

göz  önünde bulundurarak,  çözüm için  yapılan  çalışmaların  barış  sürecini  devamlı 

kılması gerektiğini ve her iki tarafın AGİT Minsk Grubu’na yeni öneriler sunmasının 

oldukça önemli olduğunu belirtmeliyiz.

Dağlık Karabağ probleminin çözümüne ilk başta aşağıdaki prensiplerle  yaklaşmak 

uygun düşmektedir.

1.  Öncelikle,  işgal  olunmuş Azerbaycan toprakları  (eski  Dağlık Karabağ Vilayeti) 

tahliye edilmeli, sürgün edilenler kendi topraklarına geri dönmeli, iki ülke arasında 

komünikasyon ilişkileri artırılmalıdır.

2.  Problem uluslararası  kurumların  himayesi  altında  ve  AGİT  Minsk  Grubu  üye 

devletlerin iştiraki ile halledilmelidir.

3.  Azerbaycan’ın arazi  bütünlüğünü tanıyan uluslararası  kurumların  ve devletlerin 

tutumları dikkate alınmalıdır. 

4.  Statü  meselesinde  Dağlık  Karabağ’ın  Azerbaycanlı  halkının  görüşleri  önemli 

şekilde dikkate alınmalıdır.

5.  Savaşın  Azerbaycan  -  Dağlık  Karabağ arasında değil,  Ermenistan’la  yapıldığı 

açıkça beyan edilmelidir.

6.  Barışı  sağlayacak  güçler  mümkün  mertebe  önemli  uluslararası  kurumlar  ve 

devletlerin ordularından teşkil edilmelidir.

7.  İki  ülke  arasında  ekonomik  ilişkiler  adaletli  barış  antlaşmasından  sonra 

oluşturulabilir.

8.  Azerbaycan’ın  arazi  bütünlüğünü  ve  bağımsızlığını  tehdit  etmeyen  tavizler 

mümkündür.

Güçlü ordu kuruculuğu problemin barış yoluyla çözümünde önemli rol oynadığı için 

Azerbaycan ordusunun durumu sağlamlaştırılmalıdır. 

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan – Ermenistan savaşına sebebiyet veren Dağlık Karabağ sorunu “Safhalı 

Çözüm” önerisiyle adaletli bir sonuca ulaşılabilir.  İlk aşamada Ermenistan Devleti 

işgal ettiği Azerbaycan’ın 14 ilinden 7’ni (Ağdam, Fuzuli, Kelbecer, Laçın, Kubatlı, 

Cebrayıl ve Zengilan) tahliye etmekle, ikinci aşamada Laçın koridoru meselesi  ve 

Dağlık  Karabağ’ın  statüsü  meselesi  müzakere  edilebilir.  Savaş  sonrasında  sürgün 

edilmiş Azerilerin tekrar iskan bölgelerine yerleştirilmeleri sağlanacaktır.

Dağlık Karabağa’ aşağıda gösterilen şekilde bir statü verilebilecektir.

Taraflar, Dağlık Karabağ’ın statüsü hakkında gerekli anlaşmayı imzalayacaklardır. 

Dağlık Karabağ, Azerbaycan’a bağlı Özerk Cumhuriyet şeklinde bir devlet ve arazisi 

olan kurumdur. 

Dağlık  Karabağ’ın  siyasi  faaliyetlerini  belirlemek  için  Hükûmet,  Parlamento 

Başkanları’nın katılımı ile bir komite oluşturulacaktır. 

Bakü ve Hankendi’de Hükûmet temsilcilikleri oluşturulacaktır.

Dağlık  Karabağ  Hükûmet’i,  kendi  masraflarıyla  dış  ülkelerdeki  Azerbaycan 

Büyükelçiliklerinde ve Konsolosluk idarelerinde kendi temsilcilerini bulunduracak, 

Dağlık  Karabağ’ı  ilgilendiren uluslararası  toplantılarda Azerbaycan temsilcileri  ile 

birlikte katılabileceklerdir.

Dağlık Karabağ sınırları, “eski Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti”nin sınırlarına uygun 

olacaktır.

Azerbaycan ile  Dağlık  Karabağ arasındaki  sınırlar  silahsız  vatandaşların  serbestçe 

dolaşmasına açık olacaktır.

Bölgede  güvenliğin  sağlanması  amacıyla  10  yıl  süresince  uluslararası  güvenlik 

güçleri yerleştirilecektir. 

İki taraf arasında münakaşa çıktığı takdirde AGİT’in reyine başvurulacaktır.

Dağlık Karabağ halkının referandumla kabul edilmiş Anayasası yürürlükte olacaktır. 

Azerbaycan Anayasası’nda Dağlık Karabağ Anayasası bölümü yer alacaktır.

                                                                                                                                                                   



Dağlık  Karabağ’ın  kendi  silahlı  kuvvetleri,  icra  ve  mahkeme  organları  bağımsız 

şekilde oluşturulacaktır. 

Dağlık  Karabağ’ın  ahalisi,  Azerbaycan  Parlamentosu’na  temsilci  seçebilir  ve 

Azerbaycan Devlet Başkanlığı seçimlerine katılabilir.

Dağlık Karabağ’daki siyasi partiler, diğer ülkelerdeki siyasi partilerle her türlü ilişki 

kurabilir. 

Dağlık Karabağ vatandaşları, özel olarak üzerinde Dağlık Karabağ yazılı Azerbaycan 

Pasaportu veya kimliği taşır.

Dağlık  Karabağ  vatandaşları  istedikleri  zaman  Ermenistan  vatandaşlığına 

geçebileceklerdir. 

Dağlık  Karabağ,  bütün  paraların  kabul  görüldüğü  serbest  bölge  olacak,  kendi 

bütçesini yaratabilecektir. 

Azerbaycan’ın  sürgün  durumuna  düşmüş  vatandaşları  Dağlık  Karabağ’a 

döndüklerinde can ve mal güvenlikleri Dağlık Karabağ yetkili organları tarafından 

sağlanacaktır. 

Dağlık Karabağ’da, Dağlık Karabağ’ın kendi anayasası ve kendi kanunları geçerlidir. 

Azerbaycan’ın Dağlık  Karabağ anayasasına ve  kanunlarına  zıt  olmayan bölümleri 

Dağlık Karabağ’da da geçerli olacaktır. 

Şuşa ve Goranboy şehirlerinde tarafsızlardan oluşan demokratik kuruluşlar ve insan 

hakları büroları faaliyet gösterecektir.      

Öncelikle, imzalanacak bir barış anlaşmasının mutlaka tüm sorunları çözmeyeceği bir 

gerçektir. Hukuki ve tarihi gerçeklikleri, dünya politikasındaki konjöktürel durum ve 

bölgedeki gelişmeleri göz ardı eden herhangi bir anlaşma içinde muhakkak çatışma 

potansiyeli barındıracaktır. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılması amaçlanan 

anlaşmanın sadece savaşa son veren bir anlaşma değil, kalıcı bir barışa hizmet edecek 

kültürel, ekonomik ve sosyal işbirliklerini kurulmasına zemin hazırlayacak maddeler 

de  içermesi  gerekmektedir.  Ayrıca,  tarafların  toprak  bütünlüğünü  öncelikli  olarak 

                                                                                                                                                                   



dikkate  almayan  bir  anlaşma,  çeşitli  etnik  yapıya  sahip  olan  Kafkasya  için  etnik 

çatışmaların  yenilenmesine  neden  olabilir.  Burada  üzerinde  durmamız  gereken 

önemli  bir  konu da  uluslararası  kuruluşların  Karabağ’ı  Azerbaycan toprağı  olarak 

kabul  etmiş  ve  Ermenistan’ın  bu  toprakları  işgal  ettiğini  belirtmesine  rağmen  bu 

kurumlar Ermenistan’a hiçbir yaptırım uygulamamasıdır. Bu Ermenilerin Azerbaycan 

topraklarını işgaline ve insan hakları ihlallerine sebebiyet vermektedir. 

26  Ocak  2005’te  Avrupa  Konseyi  Parlamenterler  Meclisi  (AKPM),  Azerbaycan 

topraklarını  işgal  ettiği  gerekçesiyle  Ermenistan'ı  uyarmıştır.  AKPM’de  İngiliz 

parlamenter David Atkinson tarafından Dağlık Karabağ sorununa ilişkin hazırlanan 

rapor ve buna bağlı karar tasarısı, AKPM genel kurul toplantılarında tartışılarak kabul 

edilmiştir. Kabul edilen raporda, “üye bir ülkenin, diğer bir üye ülke toprağını işgal 

etmesinin, Avrupa Konseyi ile ilgili taahhütlerine ilişkin ciddi bir ihlal oluşturduğu” 

bildirilmiştir.  “Dağlık  Karabağ sorununun barışçıl  bir  biçimde çözümü için AGİT 

Minsk sürecine destek verildiği” ifade edilen kararda, “yerlerinden edilmiş kişilerin 

ve  göçmenlerin,  evlerine  dönme  hakkının  teyit  edildiği”  vurgulanmıştır.  Kararda, 

Minsk sürecinin başarılı  olmaması hâlinde tarafların Uluslararası  Adalet  Divanı'na 

gitme seçeneğini de dışlamamaları önerilmiştir. 

Azerbaycan ve Ermenistan, Birleşmiş Milletler,  AGİT ve birçok hukuksal nitelikli 

kurumların  üyeleridirler.  Her  iki  taraf  da  Birleşmiş  Milletler  Antlaşması’nın, 

çatışmaları  barış  yoluyla  çözümlemek  ve  devletlerin  ülke  bütünlüğüne  ve  siyasi 

bağımsızlığına karşı kuvvet kullanmamak gibi amaç ve ilkelerini kabul etmişlerdir. 

Azerbaycan’ın ülke bütünlüğü, egemenliği ve siyasi bağımsızlığı Birleşmiş Milletler 

Antlaşması’nda  öngörülen  amaçlar  çerçevesinde  uluslararası  toplum  tarafından 

garanti altına alınmıştır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal 

ettiğini kabul ederek, bu işgali belirleyen dört karar kabul etmiştir. 29 Nisan 1993’de 

822, 24 Temmuz 1993’de 853, 15 Ekim 1993’de 874 ve  11 Kasım 1993’de kabul 

edilmiş 884 no’lu bu kararlarda;

                                                                                                                                                                   



a)  Azerbaycan  ve  Ermenistan  arasında  Azerbaycan  Cumhuriyeti’nin  bir 

parçası olan Dağlık Karabağ ve etrafındaki işgal olunmuş topraklar nedeniyle devam 

eden çatışmanın var olduğunu belirlemekte,

b)  Azerbaycan  Cumhuriyeti  dahilinde  bu  çatışma  sonucu  çok  sayıda  sivil 

vatandaşın göç etme zorunda kaldıklarını belirtmekte,

c)  Azerbaycan’ın  ve  bölgede  bulunan  diğer  ülkelerin  egemenlik  ve  ülke 

bütünlüğü vurgulanmakta,

d) Uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve kuvvet kullanarak toprak elde 

etmenin kabul edilmezliğini belirtmektedir.915  

Azerbaycan  topraklarının  Ermenistan  tarafından  işgal  edilmiş  olması 

uluslararası kurumların belgelerinde ve bazı devletlerin açıklamalarında yer almıştır. 

İşgalci  devletin  açıkça  belirtilmesi,  Ermenistan  yetkililerinin  de  çeşitli  vesilelerle 

işgali  ve  Azerbaycan  topraklarında  hâlen asker  bulundurduklarını  kabul  etmeleri 

Azerbaycan’ın  Ermenistan  tarafından  silahlı  saldırıya  uğramış  olduğunu,  yani 

Ermenistan’ın  Birleşmiş  Milletler  Antlaşması’nın  2  (4)  maddesini  ihlal  ettiğinin 

göstergeleri olarak kabul edilmelidir.    

Birleşmiş Milletler  Antlaşması’nın 2.  maddesinin 4.  fıkrası  “Tüm üyelerin,  

uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da  

siyasal bağımsızlığa karşı, gerek Birleşmiş Milletler’in amaçları ile bağdaşmayacak 

herhangi  bir  biçimde  kuvvet  kullanma  tehdidine  ya  da  kuvvet  kullanılmasına  

başvurmaktan kaçınacağı”916 belirtilmektedir. 

Azerbaycan  Anayasası’nda  ülkede  yaşayan  herkese  eşit  haklar  tanınmıştır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Anayasası’nın 12. maddesi’ne göre:

I.   Devletin  esas  amacı,  insan  ve  vatandaş  hak  ve  özgürlüklerinin  temin  

edilmesinden ibarettir. 

915 Rovşan İBRAHİMOV, “Dağlık Karabağ Sözde Cumhuriyeti’nin ... a.g.m, s. 132
916 Anıl ÇEÇEN, a.g.e, s. 37

                                                                                                                                                                   



II.   Bu  Anayasa  ile  konan  insan  hak  ve  özgürlükleri,  Azerbaycan 

Cumhuriyeti’nin taraftar olduğu uluslararası anlaşmalara uygun olarak 

uygulanır.

  Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Anayasası’nın Din ve Devlet başlığı altında yer alan 

18. maddesi’ne göre: 

I. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde din işleri, devlet işlerinden ayrıdır. Bütün inançlar  

yasa karşısında eşittir.

Anayasanın Devlet Dili başlığı altında yer alan 21. (II) maddesi’ne göre:

II.  Azerbaycan  Cumhuriyeti  devleti,  halkın  konuştuğu  diğer  dillerin  serbestçe 

kullanılması ve gelişmesini temin eder.

Anayasanın  Eşitlik  Hakkı  başlığı  altında  yer  alan  25.  (III)  maddesi’nin  hükmüne 

göre:

III. Devlet; ırk, milliyet, din, dil, cins, uyruk, mülkiyet durumu, görevi, görüşü, parti  

ve sendika üyeliği ile meslek ve toplumsal birlik üyeliğine bakılmaksızın herkesin hak  

ve  özgürlükleri:  ırk,  milliyet,  dil,  din,  uyruk,  siyasi  ve  sosyal  durum   nedeniyle  

sınırlandırılamaz ve imtiyaz verilmesi de yasaktır. 

Azerbaycan Anayasası’nın Etnik Kimlik Hakkı başlığı altındaki 44. maddesi’ne göre 

tanınmış hakkın hükmü ise şöyle:

I. Herkesin etnik kimliğini koruma hakkı vardır.

II. Hiç kimse etnik kimliğini değiştirmeye zorlanamaz. 

Ana Dili Kullanma Hakkı başlığı altındaki 45. madde ise bunu ifade etmektedir.

I.  Herkesin  ana  dilini  kullanma  hakkı  vardır.  Herkesin  istediği  dilde  eğitim  ve  

öğretim görme, yaratıcılıkla uğraşma hakkı vardır.

II. Hiç kimse ana dilini kullanma haklarından mahrum edilemez.917  

917 Ülkelerin Anayasaları, Tika Yayınları, Ankara 1999, s 4 -15

                                                                                                                                                                   



Görüldüğü gibi Azerbaycan Anayasası bu veya diğer hükümleriyle Azerbaycan’da 

yaşayan  herkese  oldukça  geniş  haklar  tanımış  ırk,  din,  dil  ve  diğer  mümkün 

olabilecek ayırım şekillerinin önlenmesi anayasanın ilgili maddeleriyle koruma altına 

alınmıştır. Bu hakların gerçekleşmesi için teminat ise Azerbaycan Devleti tarafından 

verilmektedir

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ uğruna girişeceği  savaştan zaferle çıkabilmesi  için 

önce  uluslararası  alanda  Ermenistan’ı  uluslararası  hukuk  normlarını  bozduğuna 

inandırması  ve  Dağlık  Karabağ’ın  Azerbaycan  toprağı  olduğunu  kanıtlaması 

gerekmektedir. Dağlık Karabağ asırlarca Azerbaycan’ın ayrılmaz parçası olmuştur ve 

onun bağımsızlığı  için hiçbir  tavizden söz edilemez. Eğer her bir  etnik,  dinsel  ve 

dilsel  gruplar  devlet  kurma iddiasında  bulunsalar  yeryüzünde bu türden akımların 

karşısı  alınamaz.  Devletlerin  bağımsızlıkları,  toprak  bütünlüğü  ve  egemenliği 

uluslararası  sistem içinde sağlanmaktadır  ve grupların self-determinasyon hakkının 

sağlanmasının,  sistemin  temel  esaslarına  karşı  işlemesine  karşı  müsaade  edilmesi 

imkânsızdır, buna asla yol verilemez.    

Ermenistan  Devleti’nin  barış  görüşmeleri  sürecinde  işgal  ettiği  Azerbaycan 

topraklarından çekilmemesi, Azerbaycan’ı bu arazileri işgalden kurtarmak için yeni 

savaş plânlarını hazırlamasına doğru itmektedir. Bu nedenle Ermenistan tarafının fiili 

olarak  adım  atması  ve  Dağlık  Karabağ  etrafındaki  işgal  ettiği  bölgelerden  geri 

çekilmesi gerekmektedir.  

Sorunun  çözümü için  uluslararası  kurumların  baskısı  savaşı  engelleyerek  tarafları 

barışa  sevk  edeceği,  yoğunlaşan  dış  baskılar  ve  iç  politik  hesaplar  ekonomik 

kalkınma için bir barış anlaşmasının ortaya çıkacağı kesindir. Fakat konuya ilişkin 

kesin tarih söylemek mümkün değildir.  Burada 11 Eylül sonrasında Azerbaycan’a 

karşı  ambargo  uygulanmasını  öngören  907  sayılı  ek  maddenin  yürürlükten 

kaldırılması  ve  Çeçenistan’daki  Rus  askeri  operasyonlarına  destek  vererek 

“bölücülüğü” kınayan ABD’nin, aynı zamanda ülkelerin arazi bütünlüğü konularında 

kararlı tutum göstermesi beklenen Rusya’nın rolü çok önemli olacaktır.   

                                                                                                                                                                   



SONUÇ

Çarlık Rusya ile İran arasında yapılan 1813 tarihli Gülistan ve 1828 tarihli 

Türkmençay antlaşmalarının en önemli sonuçlarından biri, Azerbaycan coğrafyasının 

bölünmesi ve bölgeye Ermeni nüfusunun göçüne kapı aralaması olmuştur. Nitekim, 

Türkmençay  Anlaşması’nın  15.  maddesi,  İran’dan  Rusya’ya  göçü  serbest 

bırakıyordu.  Bu  ise  bölgede  yaşayan  Ermenilerin  kitleler  hâlinde  Ermenistan  ve 

Dağlık Karabağ’a göç etmesiyle sonuçlanmıştır. Aynı dönemde Ruslarca işgal edilen 

Osmanlı topraklarından da binlerce Ermeni göç ettirilmiştir. Kayıtlara göre yalnızca 

XIX.  yüzyılın  ilk  yarısında  300.000’e  yakın  Ermeni  nüfusu  getirilmiştir.  Bunlar 

genellikle  bugünkü  Revan,  Dağlık  Karabağ,  Nahcivan,  Zengezur  ve  Ordubad 

bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Oysa Çarlık Rusya’nın bu göç politikası uygulamaya 

konulduğu  ilk  yıllarda,  bölgede  Türkler  ezici  bir  çoğunluğa  sahiptiler.  Örneğin, 

dönemin  Rus  ordusu  komutanı  Yermalov  tarafından  hazırlanan  (1805-1822)  bir 

istatistiğe  göre,  Karabağ  nüfusunun  %78,3’ü  Türklerden,  %21,9’u  Ermenilerden 

oluşuyordu. Tüm gayretlere rağmen bu sayısal üstünlük XX. yüzyılın ilk çeyreğine 

kadar  devam  etmiştir.  Nitekim,  1886  yılında  yapılan  bir  istatistiğe  göre,  bugün 

Azerbaycan’ın  anakarasıyla  Nahcivan  arasında  kalan  Zengezur  bölgesindeki  326 

köyden  81’i  Ermenilere  ait  olmuştur.  Revan’da  da  ahalinin  %66’sını  Azeriler, 

yalnızca %34’ünü Ermeniler oluşturmuştur. Sonraki gelişmeler ve özellikle I. Dünya 

Savaşı,  bölgenin  nüfus  dengesini  altüst  etmiştir.  1916  yılına  gelindiğinde  Ermeni 

nüfus  ikiye  katlanmış  ve  %46’ya  yükselmiştir.  Buna  rağmen  Azeri  Türkleri 

çoğunluğu korumuşlardır. Karabağ’da da durum farklı olmamıştır. 22 Ağustos 1919 

yılında ait bir arşiv belgesinde, bölgedeki Ermeni azınlığın haklarının teminat altına 

alınmasından  söz  edilmesi  de  bunu  göstermekteydi.  Bu  tablo,  Sovyetler  Birliği 

döneminde  tamamen  değişecek,  Karabağ  olaylarının  sıcak  çatışmaya  dönüştüğü 

yıllarda ise, XIX. yüzyıl başlarındaki durumun tam tersi bir görünüm oluşacaktı. XX. 

yüzyıl boyunca uygulanan bu nüfus hareketleri tezimizde sık sık değerlendirilmiştir. 

Tez’de  Çarlık  Rusya  ve  daha  sonra  Sovyet  Rusya  tarafından  tarihi 

Azerbaycan  topraklarına  Ermenilerin  plânlı  olarak  yerleştirilmesi,  Azerbaycan’ın 

                                                                                                                                                                   



Sovyetleşmesinden  sonra  uygulanan  anti  Türk  propaganda,  Azeri  Türkleri’nin 

Ermenistan’dan mecburi göçürülmesi, Sovyet döneminde Azerbaycan topraklarının 

Ermenistan’a  birleştirilmesi,  Sovyet  yönetiminin   Ermeni  yanlı  politika  sonucu 

Dağlık  Karabağ’a  özerklik  statüsünün  verilmesi  koşulları  açıklanmıştır.  I.  Dünya 

Savaşı  sonucu  dünyanın  değişen  siyasi  manzarasında  yeni  devletler  oluşmuş  ve 

dünyanın  siyasi  haritası  yeniden  düzenlenmiştir.  Azerbaycan  ve  Ermenistan’ın 

yerleştiği  Kafkasya  bölgesi,  coğrafi  mevki  ve  ekonomik  potensiyeli  ile  büyük 

devletlerin hep ilgisini çekmiştir.

26 Mayıs 1918 tarihinde Maverây-ı Kafkas Cumhuriyeti’nin fes edilmesinden 

sonra  Güney Kafkasya  bölgesi  üç  bağımsız  devletin  (Azerbaycan,  Ermenistan  ve 

Gürcistan) arazisi olarak bölünmüş, 26 Mayıs’ta Gürcistan, 28 Mayıs tarihinde ise 

Azerbaycan ve Ermenistan bağımsızlık ilân etmişlerdir. Bu tarihten itibaren Güney 

Kafkasya’da  milli  devletçiliğin  oluşumu  istikâmetinde  önemli  adımlar  atılmıştır. 

Azerbaycan’da yaşayan bütün insanların milliyet ve inanç bakımından eşit haklara 

sahip  olduğu  bildirilmiştir.  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti’nin  devlet  yapısı 

cumhuriyet şekliydi ki bu, XX. yüzyıl başlarında Türk-İslâm dünyasında Demokratik 

Cumhuriyet yapısına sahip olan ilk devlet idi. Hakimiyetin halka dayanması “İstiklâl 

Beyamnâmesi”nde açıkça belirtilmiştir. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti bağımsızlığın 

ilânından sonra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde (Belçika, İsviçre, Hollanda, Polonya) 

ve Türkiye’de konsoloslukları açılmış ve bu ülkelerin de Azerbaycan’da büyükelçilik 

ve konsoloslukları oluşturulmuştur. 1919 yılı sonu ve 1920 yılı ilk aylarında ülkede 

istikrar sağlanmıştır. Lakin bu refah uzun sürmemiş ve kuzeyde Kızıl Rus Ordusu 

Azerbaycan’ın  kuzey  sınırlarında  göründükten  sonra  ülke  istikrarı  bozulmaya 

başlamıştır. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kısa sürede mevcut olsa da, Azerbaycan 

tarihinde zafer yılları olarak önemli izler bırakmıştır. 

27  Nisan  1920  tarihinde  XI.  Rus  Ordusu’nun  kuzey  sınırlarından 

Azerbaycan’a girmesiyle Komünist  Parti  üyeleri  Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’ne 

hakimiyetin  bolşeviklere  verilmesiyle  ilgili  bildiri  sunmuşlardır.  Azerbaycan 

Parlamentosu 6 maddeden oluşan şartname ile hakimiyetin bolşeviklere verilmesini 

                                                                                                                                                                   



kabul etmiş ve 27 Nisan 1920’de Azerbaycan’da Sovet Hükûmeti kurulmuştur. 1921 

yılı ortalarından itibaren Kafkasya bölgesinin tamamı Sovyet Rusya’nın hakimiyeti 

altına geçmiştir. SSCB’nin oluşumundan sonra Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 

sosyal,  siyasi,  ekonomik  ve  kültürel  ilişkiler  yüksek  düzeyde  inkişaf  etmiştir. 

Genellikle, Sovyetler Birliği terkibinde olan Sovyet Cumhuriyetleri arasındaki sosyal, 

siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler merkez yönetimine tâbi tutulduğu için kontrollü 

şekilde sağlanmaktaydı. Bu nedenle Sovyet Cumhuriyetleri’nin yönetim ideolojisi ve 

kültürel  ilişkileri  milli  münasebetler  zemininde  değil,  sosyal  karakterde 

değerlendirilmekle Sovyet halkı prensiplerine uygun şekilde yürütülüyordu.

Tez’de  ayrıca  Rusya’nın  Kafkasya  politikası  içinde  Azerbaycan  ve 

Ermenistan’ın konumu incelenmiştir. Sovyet döneminde milliyetçi Ermeni örgütleri 

ve Bolşevik kılığına girmiş Ermeniler, Azerbaycanlılara karşı kendi emellerini devam 

ettirmiş  ve  Rusların  yardımıyla  Azerbaycan  topraklarının  bir  kısmını  Sovyet 

Ermenistanı’na katabilmişlerdir.  Sovyet yönetimince Azerbaycan’ın Dillican, Gökçe 

Gölü  bölgesi,  Zengezur  mıntıkası  Dereleyez  mahalı  ve  Mehri  ilçesi  Ermenilere 

verilmiş, ayrıca bazı yerler de komşu ülkelerin sınıları içinde bırakılmış ve bölece 

toprak kaybı yaklaşık yirmi sekiz bin kilometre kareyi bulmuşur. Bu arada Ermeniler 

Rusların  desteğiyle,  Azerbaycan'ın  sınırları  içinde  bulunan  Nahcivan'a  Muhtar 

Cumhuriyet,  Dağlık  Karabağ'a  ise  Muhtar  Vilayet  statüsü  verilmesine  nail 

olmuşlardır.  Bu  suretle  Ermeniler,  Dağlık  Karabağ’da  zoraki  oluşturulan,  Muhtar 

Vilayet  statüsünün  arkasına  sığınarak,  bu  bölgenin  Ermeni  toprağı  olduğunu  ve 

dolayısıyla Ermenistan'a bağlanması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir. 

1937 yılında  Azerbaycan’da  KGB (Devlet  İstihbarat  Kurumu)  ve  NKVD (İçişleri 

Halk  Komiserliği)’de  çalışan  Ermeniler  hiçbir  esası  olmayan  gerekçelerle 

Azerbaycan’ın tanınmış aydınlarını  ülkeden sürgün etmişlerdir.  Bu,  1905-1907 ve 

1918 Mart-Ağustos aylarında Ermenilerin Azerbaycan’da gerçekleştirdiği soykırım 

siyasetinin  siyasi  yollarla  devam ettirilmesi  olmuştur.  Nitekim,  1937 Represiyonu 

sonuçlarına  göre  Azerbaycan’da  200  binden  fazla  insan  hapsedilmiş,  ülkeden 

sürülmüş  ve  katledilmiştir.  Azerbaycan  Sovyet  Hükûmeti  yetkilileri  ise 

                                                                                                                                                                   



Azerbaycan’ın  sahip  olduğu  doğal  kaynaklardan  tüm  Kafkasya  ülkelerinin 

faydalanması için büyük çaba sarfetmişlerdir. 

XX.  yüzyılda  Ermenilerin  Azerbaycanlılara   karşı  soykırım siyaseti  1948-

1953 yıllarında Azerbaycanlıların Ermeniistan’dan sürülmesi ile devam etmiştir. Bu 

dönemde  150.000’den  artık  Azerbaycanlı  ata  yurdu  olan  Ermenistan’dan  sürgün 

edilmiştir. XX. yüzyılda Azerbaycan’da yaşayan Ermenilerle, Ermenistan’da yaşayan 

Azeri  Türkleri’nin durumunu mukayese ettiğimizde açık bir  şekilde görüyoruz ki, 

Azerbaycanlılar  Ermenistan’da  oldukça  zor  şartlar  altında  yaşamış  ve  sürgünlere 

maruz kalmışlardır. Tezimizde bu husus belgelenmiştir.

SSCB döneminde ekonomik ve kültürel ilişkiler, SSCB’nin ekonomi siyasetinin 

ana hatları,  SSCB ekonomi politikasının Azerbaycan, Ermenistan ve Kafkasya’nın 

diğer Cumhuriyet ve topluluklarındaki uygulanışı, SSCB’nin kolonizasyon politikası, 

SSCB’nin  sosyal  ve  kültürel  alandaki  etkileşimi,  Dağlık  Karabağ’ın  Ruslar  ve 

Ermenilerce işgali, sosyal ve ekonomik problemler konuları tezimizde açıkça ortaya 

çıkarılmıştır.  Burada  SSCB’nin  ekonomik  ve  kültürel  politikasının  bölgelerde 

uygulanma metotları  ve SSCB terkibindeki  cumhuriyet  ve toplulukların  sosyal  ve 

kültürel alandaki etkileşimi, SSCB döneminde Azerbaycan – Ermenistan ilişkilerinin 

ekonomik ve kültürel boyutları araştırılmıştır. 

Sovyet rejiminin kurduğu ekonomik sistem çalışan insanlara eşit faydalanma 

şansı  tanımadığı için üretim kalitesi düşük ve rekabetsiz bir ortamda seyretmiştir. 

Moskova’nın cumhuriyetlerden elde ettiği maddi gelirler komünizm propagandasına, 

nükleer silahlanmaya ve pahalı uzay çalışmalarına harcanmış, bu büyük harcamalar 

ise Sovyet ekonomisini tam bir çıkmaza sürüklemiştir. Sovyetler Birliği döneminde 

merkeziyetçi demokratik yönetim prensibi esas gösterilse de gerçekte totaliter inzibati 

sistem oluşturulmuştur. 

SSCB’nin  dağılmasına  giden  süreçte  Ermenilerin  Azerbaycan’ın  Dağlık 

Karabağ  bölgesine  yönelik  iddiaları  yeniden  ortaya  çıkmış,  1980’lerin  sonlarına 

doğru başlayan küçük çaplı çatışmalar 1990’ların başlarında tam anlamıyla savaşa 

dönüşmüştür. Önceden hazırlanmış işgalcilik plânları ile Ermeniler Azerbaycan’ın 14 

                                                                                                                                                                   



ilini işgal etmiş ve bu işgal sırasında binlerce sivil Azerbaycanlı Ermeni ve Rus ordu 

birlikleri tarafından acımasızca katledilmiştir. 

Sovyet  döneminde  Azerbaycan’a  karşı  uygulanan  asimilasyon  ve  baskı 

Azerbaycan’da  milli  ideolojinin  ortadan  kalkmasına  neden  olmuştur.  Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Azerbaycan milli değerlerine 

sahip çıkmış, fakat bazı alanlarda yanlış tutum sergilenmiştir. Bunlardan, 

Birincisi;  Azerbaycan  demokratik  milli  devletçilik  ilkesini  1918’de  ilân 

edilmiş  Azerbaycan  Halk  Cumhuriyeti’ne  dayansa  da,  Azerbaycan  arazisinin 

sınırlarını  1991’de  Sovyetler  Birliği’nin  parçalanmasından  sonraki  dönemdeki 

sınırlarla yetinmiştir.  Halbuki, Sovyet döneminde Azerbaycan topraklarının 29.000 

km2   parçası Sovyet Ermenistanı’na verilmiştir.  Azerbaycan’ın Ermenistan’dan bu 

toprakların  iâdesini  talep  etme  ve  meseleni  Birleşmiş  Milletler’e  götürme  hakkı 

olmuştur.  Fakat  bu  konu  Azerbaycan’da  hiçbir  zaman  gündeme  getirilmemiştir. 

Halbuki  bu,  gasbedilmiş  Azeri  topraklarının  iâdesi  veya  en  azından  son 

gasbedilenlerin geri alınması için bir pazarlık konusu olacaktır.  

İkincisi;  Azerbaycan’ın  arazi  bütünlüğüne  karşı   yönelmiş  Ermeni  işgali 

dünya kamuoyuna “Azerbaycan-Ermenistan-Dağlık Karabağ Sorunu” şeklinde ifade 

edilmektedir.  Bu  sorunun  asıl  mahiyeti  Ermenistan’ın  Azerbaycan’a  karşı 

tecavüzüdür.  Azerbaycan  Âlî  Meclisi  (Parlamentosu)’nin  26  Kasım  1991  tarihli 

kararı  ile  Azerbaycan’da  Dağlık  Karabağ’ın  özerklik  statüsü  kaldırılmıştır. 

Günümüzde Dağlık Karabağ’ın hiçbir hukuki statüsü olmadığı gibi Azerbaycan ve 

Ermenistan Devletleri ile bir sırada tutulması  sorunun dünya kamuoyuna iletilmesi 

şekliyle  doğru  değildir.  Bu  sorunun  dünya  kamuoyuna  “Ermenistan-Azerbaycan 

Münakaşası” şeklinde iletilmesi daha doğrudur. 

Üçüncüsü; Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı saldırılarını Azerbaycan tarafı 

“Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi ve etrafında yerleşen yedi ilin Ermenistan 

tarafından işgal edilmesi” şeklinde belirtmektedir. Sorunun bu şekilde ifadesi Dağlık 

Karabağ  terkibinde  olan  yedi  ilin  Ermenistan  tarafından  işgalinin  unutulması 

anlamına  geliyor.  Halbuki,  yukarıda  gösterdiğimiz  gibi  Azerbaycan’da  Dağlık 

Karabağ’ın  özerklik  statüsü  26  Kasım  1991’de  kaldırılmıştır.  Böyle  bir  durumda 

                                                                                                                                                                   



Dağlık Karabağ’ın terkibinde mevcut olan yedi ilin de diğer işgal edilmiş arazilere 

ilave  edilerek  “Azerbaycan’ın  Ermenistan  tarafından  işgal  edilmiş  on  dört  ilinin 

iâdesi” şeklindeki ifade ve istek kanaatimizce daha etkili olacaktır.

Ermenilerin Dağlık Karabağ’da talep ettikleri kendi mukadderâtını tayin etme 

hukuku (self-determinasyon) ise uluslararası hukluk açısından doğru bir tutum gibi 

görülmemektedir.  Bunun  nedeni  Azerbaycan’ın  komşuluğunda  1991  yılından 

bağımsız Ermenistan Devleti’nin oluşumu ve artık kendi mukadderâtını tayin etmiş 

bulunmasıdır.  Azerbaycan  topraklarında  Ermenilere  verilebilecek  haklar  belki 

Azerbaycan’ın  arazi  bütünlüğünü  bozmamak  şartıyla  özerklik  statüsü  seviyesinde 

olabilir.  Bunun  gerçekleştirilmesi  için  ise  Nahcivan  Özerk  Cumhuriyeti’nin 

Anayasası  temel faktör olarak alınabilir.  Burada tabiî  ki,  büyük devletlerin,  ABD, 

Rusya,  Fransa,  Türkiye  ve  İran’ın  rolü  önemlidir.  Bu sorunun çözümü için  konu 

uluslararası  platformlara  taşınmıştır.  Barış  yoluyla  çözüm  yolları  denenmektedir. 

Ermeniler  ütopyalarından  vazgeçmedikçe  bu  savaş  bitmeyecektir.  Mesele  bu 

bağlamda ele alınmalı, Ermenistan terörist devlet ilân edilmelidir.

 Ermenistan,  Kafkasya’da  Rusya’nın  jeo-siyasi  operasyon  sahası  olarak 

gözükmekte ve Rusya’nın bölgede “uygulayıcısı” görevini üstlenmiş bulunmaktadır. 

Bölgede  stratejik  konuma  sahip  devletlerden  Türkiye’nin,  aynı  zamanda  XXI. 

yüzyılda dünyada barış ve istikrarı korumaya çalışan ABD’nin tutumu Azerbaycan ve 

Ermenistan  arasında  yaşanan  sorunların  çözümünde  umutverici  görünmektedir. 

Yaşanan istikrarsız ortam, Karabağ'ı yurt bilen ve şimdi belirsizlikler içerisinde evsiz-

yurtsuz  ve  işsiz  bekleyen,  daha  ne  kadar  bekleyeceği  bilinmeyen  bölge  halkını 

perişan ediyor.

Tezimizden  çıkardığımız  bir  diğer  sonuç  ise  Dağlık  Karabağ  meselesinde 

Azerbaycan-Ermenistan  ilişkilerinin  savaş  boyutuna  taşınması  nedeni  Ermenilerin 

Dağlık  Karabağ’ı  Ermenistan’a  katma  taleplerinden  kaynaklanmıştır.  1918’de 

Revan’ın  Ermenilere  siyasi  merkez  edinilmesi,  1920’de  Gökçe  ve  Zengezur’un 

Ermenistan’la  birleştrilmesi,  1923’de  Karabağ’da  Ermenilerden  dolayı  Dağlık 

Karabağ  Özerk  Vilayeti’nin  oluşturulması,  Sovyet  dönemi  boyunca  Ermenistan 

sınırındaki  Azerbaycan  köylerinin  Ermenistan’a  hediye  edilmesi  olaylardan  sonra 

                                                                                                                                                                   



Ermenilerin  Dağlık  Karabağ’ı  Ermenistan’la  birleştirme  talebinde  bulunması, 

kanaatimizce bu sürecin Dağlık Karabağ’la da son bulmayacağını göstermektedir. 

Ermenistan  -  Azerbaycan  münakaşası  sonucu  Azerbaycan  topraklarının 

%20'sinin  Ermeniler  tarafından  işgal  edilmesi,  bir  milyondan  fazla  Azerbaycan 

vatandaşının “göçkün” durumunda yaşamasına neden olmuştur. Ermeni işgali altında 

kalan topraklarda ise Azerbaycan halkına ait 500 kadar tarih-mimarlık, 100'den fazla 

arkeolojik âbide, on binlerce eseri olan 22 müze, dört resim galerisi, 4.6 milyon kitap 

ve el yazması saklanan 927 kütüphane, 808 kulüp, 10 kültür ve dinlenme parkı, 85 

müzik ve güzel sanatlar okulu, 20 kültür sarayı, 4 devlet tiyatrosu kalmıştır.

Ayrıca, Dağlık Karabağ meselesi öncesi ve sonrasında, Amerika ve Avrupa 

Birliği  ülkeleri  parlamentolarında  sözde  “Ermeni  Soykırımı”  yasa  tasarılarının 

gündeme getirilmesi,  Ermeni  sorununda Azerbaycan ve  Türkiye’nin ortak  hareket 

etmesi  gerektiğini  bir  daha  kanıtlamaktadır.  Nitekim,  Ermenistan’ın  Türkiye 

topraklarının  bir  kısmına  karşı  da  iddiaları  bulunmaktadır.  Bu  Ermenistan 

Anayasası’nda da ifadesini bulmuştur.

Azerbaycan  -  Ermenistan  ilişkilerininde  munakaşa  nedeni  olan  Dağlık 

Karabağ sorununun çözümü için aşağıdaki prensipler uygun görülebilir.

1. Öncelikle, Dağlık Karabağ sorunu uluslararası kurumların ve AGİT Minsk 

Grubu  üye  devletlerin  iştiraki  ile  halledilmelidir.  Birleşmiş  Milletler 

Dağlık  Karabağ  sorununa  gözlemci  kalmamalı,  sorunun  çözümü  için 

yapılan görüşmeleri müteakipe alarak 1993 yılında Ermenilerin işgal ettiği 

Azerbaycan topraklarının hemen boşaltılması ile ilgili  822, 853, 874 ve 

884 no-lu kararnamelerini uygylamaya koymalı ve Ermenistan’a gereken 

yaptırımları uygulamalıdır.

2. Azerbaycan’ın  arazi  bütünlüğünü  tanıyan  uluslararası  kurumların  ve 

devletlerin tutumları önemli ölçüde dikkate alınmalıdır.

3. Savaşın  Azerbaycan  ve  Dağlık  Karabağ arasında değil,  Ermenistan’la 

yapıldığı açıkça belirtilmelidir.

                                                                                                                                                                   



4. Barışı sağlayacak güçler mümkün mertebe önemli uluslararası kurum ve 

devletlerin ordularından teşkil edilmelidir. AGİT Minsk Grubu ülkelerin 

askeri güçlerinin yerleştirilmesi uygun olabilir. 

5. Ermenilerce  işgal  edilmiş  Azerbaycan  toprakları  (eski  Dağlık  Karabağ 

Vilayeti) tahliye edilmeli, bölgeden sürgün edilen Azerbaycanlılar kendi 

topraklarına iâde edilmelidir.

6. Dağlık  Karabağ’a,  Azerbaycan’a  bağlı  Özerk  Cumhuriyet  statüsü 

verilmelidir. 

7. Dağlık  Karabağ’ın  sınırları,  “eski  Dağlık  Karabağ  Özerk  Vilayeti”nin 

sınırlarıyla uygun olmalıdır. 

8. Bu bölgede Dağlık Karabağ Anayasası yürürlüğe konulmalıdır.

9. Dağlık Karabağ’ın yönetiminde Dağlık Karabağ’ın Anayasası’na uygun 

hareket  edilmeli  ve  Dağlık  Karabağ’ın  Azerbaycanlı  ve  Ermeni 

vatandaşlarının görüşleri dikkate alınmalıdır.

10. Dağlık Karabağ vatandaşları, özel olarak üzerinde Dağlık Karabağ yazılı 

Azerbaycan Pasaportu veya kimliği taşımalılar.

11. Dağlık Karabağ ekonomik yönden serbest  bölge olarak kendi  bütçesini 

oluşturmalıdır. 

12. Azerbaycan’ın Dağlık  Karabağ anayasasına ve kanunlarına zıt  olmayan 

bölümleri Dağlık Karabağ’da da geçerli olmalıdır. 

  Kanaatimizce  artık  Dağlık  Karabağ  sorununu  göz  önünde  bulundurarak 

tarihten ders almalıyız. Yoksa hep aynı hataları yaparız. Diğer taraftan Ermenistan 

işgal  ettiği  Azerbaycan  topraklarını  barış  yoluyla  iâde etmediği  takdirde 

Azerbaycan’ın savaş senaryolarını  yeniden gözden geçirmesi  kaçınılmaz olacaktır. 

Bu nedenle Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözümlenmesi için sorumluluk 

Ermenistan’ın üzerine düşmektedir. 

Sonuç olarak  şunu da  belirtmek gerekir  ki,  Azerbaycan ve  Ermenistan iki 

komşu  devlettir.  Komşu  devletlerin  dostluk  ve  ılımlı  politika  içinde  yaşamaları 

gerekir.  Sadece  barış  her  iki  ülkenin  sosyal  ve  ekonomik  yönden  gelişmesine  ve 

                                                                                                                                                                   



dünya  devletleri  sırasında  kendine  olumlu  mevki  belirlemelerine  olanak 

sağlayacaktır.

ÖZET

Sovyetler Birliği’nin parçalanması sürecinde Batı ve Rusya’dan almış olduğu 

destekle  Ermenistan,  Azerbaycanlılara  karşı  büyük  katliamlar  gerçekleştirerek  bir 

taraftan Dağlık Karabağ’ın tamamını, diğer taraftan Dağlık Karabağ’ın etrafında olan 

bölgeleri  ve  Azerbaycan  topraklarının  yaklaşık  %20'sini  işgal  etmiş, bölgeyi 

Ermenistan'a bağlayan bir koridor oluşturmuştur.

Bu süreçte, yirmi bin Azerbaycanlı hayatını kaybederken yaklaşık otuz bin 

kişi yaralanmış, elli bin kişi sakat kalmış ve altmış altısıı çocuk olmak üzere beş bin 

yüz bir Azerbaycanlı kayıp veya esir düşmüştür. 

Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve etraf bölgelerinin 

kayıtsız şartsız iâde edilmesi ile ilgili Birleşmiş Milletler Tehlikesizlik Konseyi’nin 

30 Nisan 1993’te 822, 24 Temmuz 1993’te 853, 15 Ekim 1993’te 874 ve 11 Kasım 

1993 tarihinde  kabul  ettiği 884  No’lu  kararnameleri  bugüne  kadar  yerine 

getirilmemiştir. 

Biz bu çalışmada I.  Dünya Savaşı’ndan günümüze Azerbaycan-Ermenistan 

ilişkilerinin  tarihi  gelişimini  ve  Dağlık  Karabağ  sorununun  meydana  çıkma 

sebeplerini inceledik, bu sorunun çözümü için her iki tarafın yararına olacak öneriler 

sunmayı amaçladık.    

                                                                                                                                                                   



ABSTRACT

During the collapsing period of the Soviet Union, Armenia while committing 

a genocide against Azerbaijanians by receiving a support from the West and Russia, it 

also  occupied  whole  territory  of  Nagorno-Karabagh,  attacked  to  the  territories 

surrounding Nagorno-Karabagh, occupied approximately 20% of Azerbaijan lands 

and established a corridor connecting Armenia.

Through mentioned period while twenty thousand of Azerbaijanians lost their 

lives, approximately thirty thousand became injured, fifty thousand became disabled 

and five thousand hundred Azerbaijani were lost or captured from which sixty six 

were children.

To  set  free  and  return  occupied  Nagorno-Karabagh  and  its  surroundings 

which  Armenia  occupied,  Security  Council  of  the  United  Nations  accepted 

resolutions 822’th in 30 April 1993, 853’th in 24 July 1993, 874’th in 15 October 

1993 and 884’th in 11 November 1993 not to be carried out up to now.

In this  thesis  we have analyzed historical  development  of Azerbaijani  and 

Armenian relations and the reasons of the Nagorno-Karabagh conflict from the World 

War I to the present and aimed to give suggestions for the benefit of both Azerbaijan 

and Armenia.
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