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 GİRİŞ

 Güney Kafkasya bölgesinde, Azerbaycan toprakları içinde yer alan Karabağ, İslam tarihinde 
önemli bir yere sahiptir. Karabağ, yüzyıllar boyu dış işgallere karşı direnişi ile müstesna bir tarihsel 
geçmişe dayanır. Ama Ermenistan, 1991’de orada Dağlık Karabağ Cumhuriyeti adı altında sözde 
bağımsız bir cumhuriyet ilan etti ve 1993’ün sonlarına kadar devam eden saldırılarında Azerbaycan 
toprağının yüzde yirmisini işgal etti. Savaş, 1994’te Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te imzalanan ateş-
kes antlaşması ile son bulduysa da Ermenistan, o tarihte ve daha sonra uluslararası toplum önünde 
verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi. Buna karşı uluslararası toplumun herhangi bir yaptırımı ile de 
karşılaşmadı. Ermeni tarafı, bundan aldığı cesaretle sahasını Azerbaycan aleyhine daha da genişletme 
çabalarını sürdürdü. 

 Bu çerçevede 27 Eylül 2020 sabahı, çatışmalar yeniden başladı. Azerbaycan, 28 Eylül’de böl-
gede savaş hâli ilan etti.  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ara buluculuğuyla 9 Kasım 2020’de 
yapılan ateşkes anlaşmasına kadar ve Türkiye’nin Azerbaycan’a açıkça verdiği destekle devam eden 
savaş, Azerbaycan’ın istila altındaki topraklarının büyük kısmının Ermeni istilasından kurtarılması 
ile sonuçlandı. Böylece Gazze Şeridi ve Batı Şeria’nın İsrail işgalinden kurtulması, Balkanlar-
da Bosna-Hersek’in ve Kosova Cumhuriyeti’nin kurulması, Moro’nun kısmen Filipin işgalinden 
kurtulmasından sonra, son dönemde ilk kez bir İslam coğrafyası yabancı işgalinden kurtuldu. Bu yeni 
durumla birlikte Karabağ’da, bölge ülkelerinden Türkiye ve Rusya’nın doğrudan müdahil olduğu, 
İran’ın dikkatle izlediği yeni bir durum oluştu. 

Analizimiz, bu yeni durumu Kafkasya tarihi ışığı altında değerlendirmek üzere kaleme alın-
mıştır.

 İslam’ın Bir Avasım’ı Olarak Kafkasya ve Azerbaycan

 Kafkasya; Karadeniz ile Azak denizinin doğu kesimini ayıran Anapa yarımadasından başla-
yarak Hazar denizi kıyısındaki Apşeron yarımadasına ulaşan Büyük Kafkas dağlarını ve iki yanında 
uzanan toprakları kapsar. Bölgenin adı da söz konusu sıra dağlardan gelmektedir. 

 Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Cumhuriyetleri Güney Kafkasya’da (Transkafkasya), 
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan, Kalmuk, Karaçay-Çerkez, Kabarda-Balkar, İnguş, Kuzey 
Osetya Cumhuriyetleri ve Çeçenistan, Kuzey Kafkasya’da (Kafkasönü) bulunmaktadır.1

Müslümanlar, Kafkasya’ya yönelik fetih harekâtını Hz. Ömer zamanında başlattılar. Bölge-
nin fatihi, Sürâka b. Amr 643 (h. 22) yılında Derbend (Bâbülebvâb) Kralı Şehr-Berâz ile barış yaptı. 

1  Davut Dursun, “Kafkasya”, TDV İslam Ansiklopedisi, 2001, Ankara, c. 24, ss. 157-158. 
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Daha sonra Habîb b. Mesleme, Hz. Osman 
devrinde Duvîn (Dvin) ve Tiflis şehirlerini 
fethedip Gürcüler’le bir antlaşma imzaladı 
(645-646/25). İslâmiyet’in Kafkasya’nın 
özellikle doğu kısmında ve Dağıstan’da ya-
yılmasını Emevî Halifesi Hişâm b. Abdül-
melik’in kardeşi Mesleme b. Abdülmelik ile 
Mervân b. Muhammed gerçekleştirdi. An-
cak Abbâsîler dönemi’nde görülen zafiyetle 
bölgede Gürcü hareketliliği başladı.2 

Gürcü saldırılarına karşı müca-
hid bir güç olarak Kürtler yerleştirildi ve 
951’de o gün Arrân denen bugünkü Kara-
bağ bölgesinde Kürt Şeddâdî Emirliği ku-
ruldu. Şeddâdiler, Gürcü saldırılarına başarıyla karşı koydular, İslam şehirlerinin bir kısmını Gürcü 
ve Ermenilerden almayı başardılar. Ancak Hanedan içi çekişmelerden dolayı Kafkasya’daki fetihleri 
sürdüremediler. Gence’deki Şeddâdî varlığı 1088 yılında son bulurken Ani’deki Şeddâdî varlığı ise 
1200 yılında Gürcü Kraliçesi emrindeki Gürcüler tarafından Ani’nin ele geçirilmesiyle son bulmuş-
tur.3

Şeddâdî engelinin kalkmasıyla sahalarını Ahlat yakınlarına kadar genişleten Gürcüler, Kaf-
kasya’daki İslam varlığının büyük kısmını imha ettiler. Bu süreç ancak Eyyûbîlerin Şark hüküm-
darı Melikü’l-Eşref b. Melikü’l-Adil b. Necmeddin Eyyûb’un Ahlat ve çevresini alması ve buraya 
Dımaşk’ta yetişen Musul ehlinden Hüsameddin b. Ali’yi naib olarak atamasına kadar devam etti. 
Melikü’l-Eşref ve Hüsameddin b. Ali’nin faaliyetleri ile Gürcüler, Ahlat çevresine yönelik saldırıla-
rına son verdikleri gibi Kafkasya’nın güneyinden de çekilmeye başladılar. Ne var ki Moğol istilacı-
larından kaçan Hârizmşahların Kafkasya’ya ulaşmasıyla, Kafkasya doğudan gelen orduların bir tür 
ayakları altında kalma sürecine girdi.4 

Kafkasya, önce Hârizmşahlar tarafından zapt edildi, ardından Moğol istilasına uğradı. Bu 
istila ile birlikte Gürcü sorunu tarihe karışırken Kafkasya da eski görkemini yitirdi. 

Osmanlı, Batı sınırında bir gazi devleti olarak vücut buldu ve doğudaki gelişmelere genellikle 
duyarsız kaldı. Timur’un Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezid’e karşı kazandığı zafer (1402/804), 
Osmanlı’nın doğuya yönelik ilgisini daha da azalttı.

Timur, aynı zamanda Karadeniz’in kuzeyinde kurulu Altın Orda Devleti’nin bölünüp 
(1395/797) nihayetinde yıkılmasına yol açarak Kafkasya’yı kuzeyden Ruslara karşı koruyacak bir 
güçten yoksun bıraktı. 16. yüzyılda güneye doğru genişleyen Moskova Knezliği, karşısında direne-
cek bir güç olmadan hem Kafkasya hem Orta Asya yönünde güneye doğru yol aldı. 

İran’da 1501’de Safevî Devleti kuruldu, Safevî Hükümdarı Şah İsmail Anadolu’da taraftar 
toplamaya başladı. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim, İdris-i Bitlisî’nin yoğun çabaları ile Şah İs-
mail’e karşı harekete geçti ve Çaldıran Savaşı’nı (1514/920) kazandı. Bu savaş, Şah İsmail’in Anado-
lu’ya açılmasının önüne geçtiyse de Osmanlı’nın doğuya açılması noktasında Osmanlı’yı sınırlayıcı 
bir etki bıraktı.

2  Saleh Muhammedoğlu Aliev, “Kafkasya”, TDV İslam Ansiklopedisi, 2001, Ankara, c. 24, ss. 157-158.
3  Zekai Erdal, “Büyük Selçuklular Öncesi Kafkaslardaki Beylikler: Şeddadiler”, V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sem-
pozyumu, (İstanbul, 2010), ss. 121-137. 
4  Muhammed b. Ahmed en-Nesevî, Sîretü Sultân Celâleddîn-i Mengubırtî, thk. : Hafız Ahmed Hamdi, Kahire: Dâ-
ru’l-Fikr el-Arabî, 1953, s. 194-200, 207, 258-260, 268-276; İbnü’l-Esîr Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî eş-Şeybânî el-Cezerî, 
el-Kâmil fi’t-târîħ,  thk.: Ebu’l-Fidâ Abdullah el-Kâdî, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1978, c. 10, s. 450-451, 473, 478, 
483;  

Şekil 1: Karabağ ve çevresi
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Safevî Devleti, gaza siyasetinden yoksundu. Bunun için Rusya içlerine doğru açılma yönünde 
girişimlerde bulunmadı. 

Altın Orda Devleti, 1502’de tamamen ortadan kalktı ve Osmanlı’ya bağlı Kırım Hanları 
Moskova’yı zorlamaya başladılar. Ancak Kırım’dan sıkıştırılan Moskova IV. İvan’ın çar olmasıyla 
kendisini Bizans’ın varisi ve III. Roma olarak görmeye başladı. 1552’de Kazan’ı; 1556 yılında Ej-
derhan’ı zapt etti. 

Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa, Don ve Volga nehirlerini birleştirerek Osmanlı’nın 
doğuya açılmasını sağlayacak bir proje geliştirdi. Ancak bunun için düzenlediği Ejderhan Seferi ba-
şarısız olunca Rusya’nın güneye açılma siyaseti adım adım başarılı oldu.5 Osmanlı bu siyasete karşı 
Kafkasya’ya hükmetme yoluna gitti. Ama bu kez İran’ın tepkisiyle karşılaştı. Zira İran, Osmanlı’nın 
Kafkasya’ya açılmasını güvenliği için hep doğrudan tehdit olarak gördü ve Osmanlı’nın o yöndeki 
her açılımının karşısına dikildi. Bu durum, Kafkasya’yı iki devlet arasında çekişme alanı hâline getir-
di ve bu çekişme adım adım Çarlık Rusya’sının Kafkasya’yı istila etmesinin önünü açtı. 

Osmanlı-Safevî ve Safevîlerin halefleri arasındaki mücadelenin Kafkasya’ya en önemli etkisi, 
Azerî Müslümanların yaşadıkları dönüşümle Kafkasya’daki Müslüman bütünlükten kopmaları ve 
dolayısıyla Ruslara karşı cihadın dışında kalmalarıdır. 

Osmanlı, bu kaybın ardından Çeçen ve Çerkezlerin Müslümanlaşmasına önem vererek Kaf-
kasya’daki Müslüman nüfuzunu ayakta tutmaya çalıştıysa da Azeri Türklerinin süreç dışında kalma-
larından doğan boşluğu hiçbir zaman dolduramadı. 

Osmanlı-İran çekişmesi ile de bağlantılı olarak 1814’e gelindiğinde Rusya, Güney Kaf-
kasya’ya kadar inerek Azerbaycan’ın önemli bir bölümünü; 1828’de ise bugünkü Azerbaycan’ın 
tamamını istila etti. Bu istila ile birlikte Azerbaycan, İslam dünyasının ilk laik coğrafyalarından biri 
olarak belirmeye başladı. Rus okullarında yetişen Azeriler, Rusya’nın en önemli müttefikleri olarak 
diğer Kafkas Müslümanlarına karşı hep mesafeli durdu ve Kafkasya’nın yanında Osmanlı ve Türki-
ye’nin sekülerleşmesinde de rol oynadı. 

Çarlık Rusya’sının 1917’de yıkılması üzerine, seküler Azeri aydınlar 1918’de Mehmet Emin 
Resulzade önderliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ni kurdular. Bu 1914’te kurulan Arnavutluk’tan 
sonra İslam dünyasının ilk cumhuriyeti, ilk laik ve İslamî alfabe dışında alfabe kullanan ilk devle-
tidir. Bu laik ve görünüşte milliyetçi cumhuriyet ancak iki yıl ayakta kalabildi; 1920’de Sovyetler 
Birliği’ne katılarak Sovyetlerin Kafkasya’daki en önemli cumhuriyeti oldu. 

Günümüz Kafkasya’sında en çok yirmi milyon civarında 
Müslümanın yaşadığı düşünülmektedir. Bunun on milyonu sade-
ce Azerbaycan halkından oluşurken sekiz-dokuz milyon civarın-
daki diğer Müslüman nüfus, Çerkezler, Çeçenler, Dağıstanlılar, 
Abazalılar, İnguşlar ve Osetyalılar gibi etnik açıdan çok renkli ve 
dağınıktır.  

 

  

5  Mustafa Işık, “Ejderhan Seferi ve Don- Volga Kanal Projesi”, VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 
Yıl. 3, Prof. Dr. Azmi Özcan Öğrencileri Özel Sayısı

Günümüz 
Kafkasya’sında 

yaşayan  20 milyon 
civarında Müslümanın 

10 milyonu sadece 
Azerbaycan’da 
yaşamaktadır.
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 Karabağ: Hazin Bir Öykü

Karabağ, İslam kaynaklarında Arrân olarak geçer.6 Arrân, dış istilacılara karşı mücadelesi bel-
ki en uzun süren bölgelerden biri olarak İslam tarihinin ana mevzuları arasındadır. Kafkasya’nın 
çekirdeği; Gürcü ve Rus istilacılara karşı İslam’ın Kafkasya’daki kalesidir.  Kafkasya’yı istilacılara 
karşı koruyan Şeddâdî devleti burada kurulmuştur. 

Kafkasya’nın genel tarihi içinde İran-Rus savaşlarının (1804-1813) ardından yapılan Gülistan 
Antlaşması ile Karabağ, Ruslar’a bırakıldı ve 1822’de çarın fermanıyla Karabağ Hanlığı lağvedildi. 
1868’e kadar Bakü vilâyetine bağlı tutulan Karabağ, Gence vilâyeti teşkil edilince buraya bağlandı. 
Böylece Azerbaycan’ın bir bölgesi hâline geldi. 

20. yüzyılın başında Çarlık Rusya’sı yıkılma işaretleri verirken Ermeniler, Karabağ’a hâkim 
olmak istediler ama başaramadılar. 

Osmanlı kuvvetleri, 1917 Bolşevik ihtilalinin Rusya’da yol açtığı hareketlilikten yararlanarak 
25 Eylül 1918’de Karabağ’a hâkim oldu. Ancak 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’nin 
ardından bölgeden çekildi. İngilizlerin eline geçen Karabağ, 1919’da Azerbaycan’a dahil edildi. 

Sovyetler Birliği, 1920’de Güney Kafkasya’ya hâkim olunca Karabağ ve Nahcivan, Ermenis-
tan’a bırakıldı. Azerbaycan’ın Sovyetler Birliği açısından Kafkasya’da taşıdığı önem, Nahcivan’ın 
Azerbaycan’a verilmesini sağlarken Ermenilerin Karabağ’a tamamen hâkim olmalarını da engelledi. 
Ama 24 Temmuz 1923’te Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi (Dağlık Karabağ Özerk Oblastı) kuruldu. 
Azerbaycan idaresi altında oluşturulan ve ülke topraklarının beşte birine denk gelen bu bölge, 4200 
kilometre kare olup Cevanşir, Şuşa, Cebrail, Zengezur ve Kubatlı’nın bir kısmını kapsıyor. 

 Karabağ ve Kızıl Kürdistan Meselesi

Sovyetler Birliği içindeki bütün toplumlar için idari bölgeler oluşturmayı vaat eden Bolşevik-
ler, 1921’de Karabağ’ın bir kısmını Kürdistan olarak adlandırdılar. 21 Temmuz 1923’te ise Azerbay-
can Komünist Partisi ile Bolşevikler arasındaki ortak kararla merkezi Piricahan köyü olan, sonradan 
Laçin’in merkez olarak kabul edildiği Kürdistan Uzeydi, muhtariyeti bulunan Kürdistan Kazası ku-
ruldu. Kürdistan Uzeydi, Sovyetlerle ilişkili olarak Kızıl Kürdistan ya da Kürdistana Sor olarak bi-
lindi. Şuşa doğumlu Azeri Bolşevik Hüsnü Hacıyev Yürütme Komitesi Başkanlığı’na getirildi; Karı-
kışlak, Kelbecer, Kubadlı, Koturli, Kürthaci ve Murathanlı olmak üzere altı nahiye (daire) bu kazaya 
bağlandı.  

Bununla eş zamanlı olarak kültürel adımlar atıldı, Kürtçe eğitime geçildi. Latin Harfleri ile 
Kürtçe öğrenme kitapları basıldı, ilkokullarda Kürtçe dersleri verildi. Erivan’da bir Kürt Öğretmenler 
Okulu ve bugün Karabağ’da bulunan Şuşa Pedagoji Okulunda Kürtlere yönelik bir bölüm oluşturul-
du. Sovyet Kürdistan’ı adı altında bir gazete de yayımlandı, radyo programları oluşturuldu, tiyatrolar 
oynandı.

Ancak 8 Nisan 1929’da, Azerbaycan’da idari bölgeler sistemi Kızıl Kürdistan’ı lağvetmek 
için değiştirildi; Kızıl Kürdistan dağıtıldı, toprakları Karabağ’a bağlandı; onun yerine 25 Mayıs 
1930’da “Kızıl Kürdistan Okrug” diye Laçin merkezli ve Uzeydi’den daha zayıf bir özerkliğe sahip 
bir otonom yönetim oluşturuldu.

Bu özerk yönetim de dönemin Ankara idaresi ile Stalin arasındaki yoğun dostluk tehdidi al-
tında kaldı. Josef Stalin, Ağrı Dağı İsyanı’nın bastırılmasında Ankara’ya büyük destek verdi. Hatta 
kimi iddialara göre bizzat hava bombardımanı desteği sağladı ve ondan da daha büyüğünü yapıp 16 
Temmuz 1930’daki Zilan Deresi vakasından bir hafta sonra ve vakanın artçıları devam ederken 23 
Temmuz 1930’da Kızıl Kürdistan’ı tarihten  sildi, topraklarını Karabağ’a bağladı.7

6  Yâkūt el-Hamevî, Muʿcemü’l-büldân, Beyrut: Dârü Sâdr, 1977. c. 1, s. 136. 
7  https://dogruhaber.com.tr/haber/138439-kizil-kurdistan-vakasi-ve-bir-kurt-dusmani-olarak-stalin/ ET: 07.01.2021
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Karabağ’da yapılan bu değişiklikler ilk anda Azerbaycan 
lehine görülmüşse de uzun vadede Kürt nüfusun bölgeye aidiye-
tinde sorunlar yaşamasına, bölgeden göç etmesine ve nüfusun Er-
meniler lehine değişmesine yol açtı.  

Haziran 1992’de Wekil Mustafayew’in liderliğindeki bir 
grup Kürt, Kafkasya Kürt Özgürlük Hareketi’ni kurup Laçin ve 
çevresinde bir Kürt Cumhuriyeti ilan ettiklerinde kendilerini des-
tekleyecek bir Kürt nüfus bulamadılar.8 Bunun bir nedeni Müs-
lüman Kürtlerin bu girişimde Rusya ve Ermenilerin desteğinin 

olduğuna inanmaları ve Azerbaycan karşısında böyle bir tutumu yanlış bulmaları ise diğer bir nedeni 
de süreç içinde bölgede Kürt nüfusun etkinliğini kaybetmesidir. 

 Karabağ’da Ermenilerin Hak İddiaları ve Ermeni İsyanı

Ermeni Komünist Partisi, 1935’te Stalin’den Dağlık Kara-
bağ ve Nahçıvan’ı istedi ancak talep reddedildi. Bununla birlikte 
II. Dünya Savaşı’nın ardından 23 Aralık 1947’de Stalin tarafından 
imzalanan bir kararla Karabağ Müslümanları, yerlerinden koparı-
larak Azerbaycan içlerine doğru sürüldü, böylece bölgenin nüfusu 
Ermeniler lehine değiştirildi. Bununla beraber 1980’li yıllara ka-
dar, Karabağ’ın Ermenistan’a katılmasına yönelik belli aralıklarla 
tekrarlanan Ermeni talepleri, Sovyetler Birliği tarafından hep red-
dedildi. 

Mihael Gorbaçov’un Sovyetlerde Komünist Partisi Genel 
Sekreteri olmasıyla Sovyetlerin tutumunda bir değişiklik görül-

dü. Gorbaçov’un ekonomiden sorumlu danışmanı Abel Aganbekyan, 18 Kasım 1987’de Fransa’nın 
L’Humanité gazetesine verdiği demeçte Karabağ’ın Ermenistan’la birleştirilmesi gerektiğini söyle-
di. Gorbaçov yönetiminin bu tutumu, Karabağ Ermenilerini cesaretlendirdi. Dağlık Karabağ Özerk 
Yönetimi Meclisi, 20 Şubat 1988’de Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanmasını ön gören bir karar 
aldı. Azerbaycan’ın yeterli tepkiyi göstermekte kararsız kaldığı bu kararla Dağlık Karabağ’ın resmi 
binalarına Ermenistan bayrağı asılmaya başlandı ve yerel meclis, 12 Temmuz 1988’de resmen Azer-
baycan’dan ayrılma kararı aldı. 

Azerbaycan, ancak bu karardan sonra harekete geçti, bir sonraki gün toplanan Azerbaycan 
Yüksek Sovyeti Başkanlık Divanı, yerel meclisin kararını geçersiz kabul etti. 18 Temmuz’da top-
lanan SSCB Yüksek Sovyet’i Başkanlık Divanı da yerel meclisin kararını yok sayarak Karabağ’ın 
Azerbaycan toprağı olduğunu teyit etti.

Sovyetlerin o günün koşullarında Azerbaycan’ı kaybetmemek için Ermenilerin taleplerini 
reddetmesi, Dağlık Karabağ’da Ermeni isyanına yol açtı ve bu isyan, bir Azeri-Ermeni savaşına dö-
nüştü. 1988 Dağlık-Karabağ Savaşı’nda 20 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtilmektedir. Yine bu 
savaş dolayısıyla 158.000 Ermeni Azerbaycan’dan ve 141.000 Azeri Ermenistan’dan ayrılmıştır.

Sovyetler, bölgedeki ihtilaf ve savaşı kendi lehlerine değerlendirerek 12 Ocak 1989’da Sov-
yetler Birliği Yüksek Sovyet’i Dağlık Karabağ’ın yönetimini Azerbaycan’dan alarak Özel Karabağ 
Komitesine bırakıp bir tür Moskova’ya bağladı ama bunda başarılı olmadı.  

Karabağ’daki sorun, Sovyetler sonrası muhtemel süreç tahminleri ile birlikte Azerbaycan ve 
Ermenistan’daki siyasi süreci de etkiledi. Ermenistan’da Ermeni Ulusal Hareketi (HHS) oluşurken 
Azerbaycan’da Bakü Üniversitesi’nde Arap Dili eğitim almış ve 1963-1964 yıllarında Mısır’da ter-

8  Rûdaw’dan Hoşevi Muhammed’in Wekil Mustafayew’le röportajı,
https://www.rudaw.net/turkish/interview/23082014 , yt. 23. 08. 2014. 

Şekil 2: Wekil Mustafayew

Şekil 3: Ermeni Komünist Partisi Amblemi
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cüman olarak bulunmuş, aşırı seküler milliyetçi Ebulfez Elçibey’in partisi Azeri Halk Cephesi (AXC) 
güç kazanmaya başladı.

18 Ekim 1991’de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, Sovyetlerle uyuma verdiği önem içinde 
Karabağ’daki haklarını savunma konusunda yetersiz kaldı; sadece 26 Kasım 1991’de Dağlık Karabağ 
Özerk Bölgesi’nin özerklik statüsünü kaldırarak onu oluşturan ilçeleri doğrudan Bakü’ye bağlamakla 
yetindi. Sovyetler Birliği de 26 Aralık 1991’de dağılıncaya kadar birtakım etkisiz girişimlerde bulun-
du. Buna karşı paramiliter savaş tekniklerine başvuran Ermeniler, Ermenistan dışındaki Ermenileri 
ifade eden Ermeni Diasporası’nın ekonomik katkısı ve teşvikleri ile Ermeni milliyetçisi gençlerde 
oluşturulan Müslüman/Azeri karşıtlığının oluşturduğu sinerji ile sürekli kazanımlar elde ettiler. 

Karabağ Ermenileri, 10 Aralık 1991’de Müslümanların boykot ettiği, dolayısıyla yalnız Er-
menilerin katıldığı bir bağımsızlık referandumu yapıp bağımsızlık kararı aldılar ve 6 Ocak 1992’de, 
Ermenice Artsah Cumhuriyeti denen Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni resmen ilan ettiler. Ancak Er-
menistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, böyle bir bağımsız devleti tanımadı. 

Şubat 1992’de, Ermeniler, Karabağ Müslümanlarına karşı, soykırıma başladılar. Bu şiddetin 
ilk aşaması Hocalı kasabasında gerçekleşti, Ermenistan ordusunun desteğindeki Ermeni militanlar, 
Hocalı kasabasında 83’ü çocuk, 106’sı kadın 613 kişiyi katlettiler, 487 kişiyi de yaraladılar. Kasaba 
ve çevresinde geriye kalan yedi bin civarındaki nüfus dağlara kaçıp ardından Azerbaycan’a sığınarak 
kurtulabildi. 

Sovyetlerin dağılmasından Avrupa, Dağlık Karabağ sorununa müdahil oldu; bu bağlamda 24 
Mart 1992’de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu kuruldu. Minsk Grubu 
Türkiye, Rusya, Fransa, ABD, İtalya, Almanya, Beyaz Rusya, İsveç, Finlandiya, Portekiz, Hollanda, 
Ermenistan ve Azerbaycan’dan temsilcileri içermektedir. Ancak bu yapının faaliyetleri de Ermenileri 
durdurmadı. 

Hocalı Katliamı’nın ardından bölgedeki Müslüman nüfus, Azerbaycan içlerine doğru göç 
ederken Mayıs ayında Suşa ve Laçin kasabaları istila edilerek Özerk Dağlık Karabağ’la Ermenistan 
arasında koridor da açılmış oldu. 

Bu koşullar altında Azerbaycan’da Ebulfez Elçibey, 7 Haziran 1992’de cumhurbaşkanı olarak 
seçildi, 16 Haziran’da göreve başladı.  

Elçibey, Azerbaycan’ı Turan’a giden köprü olarak görüyor ve bütün Türk dünyasının birleş-
mesi gerektiğini savunuyordu. Ancak onun bu görüşleri Kızıl Ordu içinde yetişmiş Azeri ordusunca 
paylaşılmıyordu. Başsız kalan Azeri ordusu, dağınık ve istikrarsız bir güç olarak Ermenistan ordusu 
desteğindeki Ermeni militanlar karşısında sürekli kaçıyordu. Türkiye’de bazı milliyetçi grupların ona 
verdiği destek de Elçibey’in başarılı olmasını sağlamadı.

“Ermenistan’ın kazanımlarına karşı Azerbaycan, Haziran 1992’de karşı saldırıya geçti. Sava-
şın ilk yarısında Kuzey Karabağ’da yer alan Ağdere (Mardakert) ve Şaumyan bölgelerini geri alan 
Azerilerin başarısı kısa ömürlü oldu.”

Elçibey, görüş ayrılığı içinde olduğu cephe komu-
tanı Albay Suret Hüseynov’u görevden aldı ama bu kararı 
da Hüseynov’un 1993’te Gence’de başlattığı isyanla sonuç-
landı. Elçibey, Hüseynov’a karşı Nahcivan bölgesinin baş-
kanı Haydar Aliyev’i Bakü’ye davet etti. Ama Aliyev, Ba-
kü’ye geçtikten sonra Suret Hüseynov’u destekledi. Elçibey 
devrilip doğum yeri Nahcivan’ın Kelek köyüne gönderildi. 
Aliyev, Sovyetlerin en üst düzey yetkilileri ve önderleri ara-
sındaydı. Beş yıl boyunca SSCB Bakanlar Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevi gibi açık bir üst görevde de bulunmuştu.

 

Şekil 4: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
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Dolayısıyla Sovyetlerin yerini alan Rusya Federasyonu bürokrasisinde etkili bir isimdi. Tür-
kiye’de iktidara gelen Süleyman Demirel’le dostluk ilişkileri vardı. 

Aliyev’in çok yönlü kişiliğinin, dünya ve Türkiye ile bağlarının, Karabağ sorununun Azerbay-
can lehine sonuçlanması için etkili olması beklenirdi. Bu beklenti gerçekleşmedi. Minsk Grubu’nun 
faaliyetleri, Ermenilerin bütün Karabağ’ı ele geçirmelerinden başka bir iş görmedi.

“Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçleri, 27 Mart - 5 Nisan 1993 arasında Kelbecer Rayonu’nu 
ele geçirdi ve 16 Nisan 1993’te ateşkes ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı 822 
no’lu karar tarafları, silahlı güçlerini Kelbecer’den çekmeye çağırdı. Devam eden günlerde Rusya, 
ABD ve Türkiye’nin ortaklaşa sunduğu barış planı Azerbaycan ve Ermenistan tarafından kabul edil-
di. Ancak Karabağlı Ermeniler planı kabul etmedi. Bu durum iki şekilde yorumlandı: Planın reddi bir 
taraftan Ermenistan’ın, Karabağlı müttefikleri üzerindeki kontrolünün azaldığı şeklinde algılandı. Öte 
yandan ise Ermeni yönetiminin Karabağlı yetkilileri kontrol edememe durumu, statükoyu sürdürme 
ve diplomatik bir yenilgiyi bertaraf etme bahanesi olarak görüldü.”

“Ermenistan’ın yeni hedefi, Karabağ’ın doğusunda yer alan ve civarıyla birlikte nüfusu 
yaklaşık 150 bin olan Ağdam oldu. 23 Temmuz’daki kuşatmanın ardından halk bölgeyi terk etti. Bu-
nun ardından Cebrail, Kubatli, ve Zengilan rayonlarının da işgal edilmesinin ardından Emeniler, hem 
Dağlık Karabağ’ı hem de dışındaki Laçin ve Kelbecar’ı kontrol altına almış oldu. O dönem Bakü’de 
bulunan Batılı bir diplomat ise süreçle ilgili olarak “Ben Ermenilerin operasyonlarına işgal diyemem. 
Daha çok silahlı turizm gibi. Çünkü Azeri yönetimi yalpalıyor ve neredeyse hiç direniş gösteremiyor” 
yorumunda bulundu. Ermeni güçleri bir süre saldırılara ara verse de Ekim 1993’te İran-Azerbaycan 
sınırındaki Goradiz kasabasını ele geçirdi.

1993’ün son ayına gelindiğinde, karşı saldırıya geçen ve belli cephelerde Ermenilere karşı 
üstünlük sağlayan Azeri güçleri, farklı kaynaklara göre 5 bin ilan 8 bin arasında askerini kaybetti. 
İki ay süren bu taarruzda yüksek Azeri kayıplarının karşısında Ermeni sadece birkaç yüz kişilik bir 
kayıp verdi ve operasyonlar nihai bir başarısızlıkla sonuçlandı. 4-5 Mayıs 1994’de Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Rusya Federasyonu Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın inisiyatifleri ve Kırgızistan Cumhuriyeti Meclisi’nin ev sahipliğiyle, savaşın tarafları arasında 
görüşmeler düzenlendi.

Bundan iki ay sonra Moskova’da, Bakü ve Erivan’ı temsilen tarafların dışişleri bakanları 
ile Dağlık Karabağ Savunma Ordusu başkumandanı ateşkes anlaşmasını imzaladı. Anlaşma, bütün 
Karabağ bölgesi ve çevresindeki sekiz rayonu Ermenistan’ın denetimine soktu. Savaşı sonlandıran ve 
halen yürürlükte olan Bişkek Protokolü, paylaşılamayan topraklarla ilgili sorunu askıya almış oldu. 
Aralık 1994’te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bölgeye üç bin kişilik çok uluslu bir barış gücü 
konuşlandırılmasını kararlaştırdı.”

Bu süreç içinde 6 Aralık 1994’te AGİT 
Minsk Grubu yenilenerek ABD, Rusya ve Fransa eş 
başkanlığı oluşturuldu.

Soğuk Savaş günlerinin mahir bir siyaset 
adamı olan Haydar Aliyev, Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin İslam’la mücadele stratejisine adapte 
oldu, böylece Azerbaycan’ın Batı medeniyeti içinde 
kalacağını garantilerken aynı zamanda Hazar’da 
petrol arama hakkını da Batılı şirketlere verdi. 

Onun bu girişimleri, Rusya ve İran’ın 
desteklediği öne sürülen bir dizi iç karışıklığa yol açtı. Ancak Aliyev, başta Suret Hüseynov ve eski 
Devlet Başkanı Ayaz Muttalibov’un isyanı olmak üzere kendisine karşı bütün isyan ve hatta itirazları 
bastırdı. Topraklarının yaklaşık yüzde yirmisi işgal altında olan ülkeyi tamamen ele geçirdi. 2003’te 
öldüğünde yerine oğlu İlham Aliyev geçti. 

Şekil 5: AGİT Minsk Grubu
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Aralık 1994’ten sonra 2008’de Ağdere çevresinde bazı çatışmalar yaşanmışsa da Azerbay-
can’ın etkisiz kaldığı süreçte nüfusları 850 bin civarında olan mülteci sorunları ve geçmişte yerleştirilip 
zaman zaman patlayan mayınların yol açtığı ölümler Karabağ sorununu gündemde tuttu.9

 

 Mülteciler ve Kürtler

 Azerbaycan hükümeti, 1988-1994 Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’dan çıkarılan Müslüman 
nüfusu 50.149 aile (243.682 kişi), işgal edilen topraklardan çıkarılan nüfusu ise 146.455 aile (611.293 
kişi) olmak üzere toplam 854. 975 kişi olarak açıklamıştır.

Bu mülteci nüfusun en az dörtte birini Kürtler ve kendilerini hâlâ Kürt olarak tanıtan ama 
yaşam tarzları ve dilleri ile Azerileşmiş Kürtler oluşturuyordu.10 

Azerbaycan’ın başkentinde bu kadar yoğun bir Kürt nüfusla karşılaşması, PKK ile Ermenistan 
arasındaki ilişkiler ve Türkiye’nin Azerbaycan’la ilişkileri, yerlerinden olan Kürtlerin Aliyev yöneti-
mine Karabağ’a müdahale etmesi için sürekli taleplerde bulunması Bakü hükümetini savaş mağduru 
ve bölgedeki önemli direnişçi güç Müslüman Kürtlere karşı olumsuz bir yaklaşıma sürükledi. Kürtle-
rin gazeteleri kapatıldı ve varlıkları bir tür yok sayıldı.

Bakü hükümetinin yıllarca Karabağ’a müdahale umudu vermemesi, ekonomik sorunlarına 
karşı duyarsız kalması ve kültürel olarak da baskı yapması Kürtlerin bir kısmının başta Gürcistan 
olmak üzere eski Sovyet Cumhuriyetlerine ve Avrupa’ya göç etmelerine yol açtı.11

Karabağ sorunu çözümsüzlüğünü sürdürürken Ermenistan’da Nikola Paşinyan’ın iktidara 
gelmesi (8 Mayıs 2018) Karabağ’ın Ermenistan’a katılması taleplerini ateşlendirdi.

5 Ağustos 2019’da Karabağ’ın işgal altındaki Hankendi şehrinde Pan-Ermeni oyunlarına ka-
tılan Paşinyan “Dağlık Karabağ Ermenistan’dır, nokta!” diye bir açıklama yaptı; uluslararası hukuk 
kurallarının aksine Dağlık Karabağı, Ermenistan’a katma işaretleri verdi.  Buna karşı Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Putin’in de katıldığı Valdai Club toplantısında, “Karabağ Azerbay-
can’dır, ünlem!” ifadesini kullandı. 12

 2020 Karabağ Savaşı ve İstiladan Kurtuluş

 Azerbaycan, bir petrol ülkesi olduğu kadar aynı zamanda bir enerji geçiş hattıdır. Türkiye’ye 
gelen Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ile Türkiye’nin Trans Adriyatik Boru 
Hattı (TAP) üzerinden Avrupa’ya da uzanacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi 
(TANAP) boru hattı, Azerbaycan’a enerji kaynakları açısından hayati bir önem kazandırmaktadır. 
Bakü-Supsa petrol boru hattı aynı şekilde bu hat üzerinden Gürcistan kıyılarına uzanmaktadır.

Ermeniler, 12 Temmuz 2020’de söz konusu boru hatlarının geçtiği, dolayısıyla jeopolitik açı-
dan büyük öneme sahip Tovuz’da Azerbaycan’ın askeri ve sivil yerleşim bölgelerine roketatar ve top 
atışları ile provokatif saldırılarda bulundular.  

9  Yunus Ekici, “Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Bitmeyen Dağlık Karabağ Sorunu”, Vakanüvis, Uluslararası Tarih 
Araştırmaları Dergisi, Mart, 2017, Yıl. 2, No. 1; Demet Şefika Acar - Çemrek Murat, ‘‘Kafkasya’nın Kronikleşen Çatışma 
Alanı: Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’’, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı:5, Ankara, 2005; Duhan Kalkan, Güney 
Kafkasya Bölgesi’ndeki Etnik Çatışma Alanları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2010.
http://www.aljazeera.com.tr/dosya/oncesi-ve-sonrasiyla-karabag-savasi ET: 07.01.2021
10  Osman Özkul ve Hüseyin Vermez, “Dağlık Karabağ Göçmenlerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları”, Bilig ,Güz / 2009, 
Sayı 51: 139-170.
11  SDAM Strateji, “Dünyaya Dağılan Bir Toplum Olarak Kürtler”, http://sdam.org.tr/image/foto/2019/12/30/Dunya-
ya-Dagilan-Bir-Toplum-Olarak-Kurtler_1577710600.pdf ET: 07.01.2021
12 Vefa Kurban ve Nur Çümen, “Tarihi ve Güncel Boyutları İle Karabağ”, Karabağ Zaferi ULİSA12, 10 Aralık 2020, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara.
https://aybu.edu.tr/yulisa/contents/files/ULISA12%20Karabag%CC%86%20Zaferi(2).pdf 
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“Ankara-Bakü enerji iş birliğine bakıldığında Türkiye’nin bu yılın ilk sekiz ayında Azerbay-
can’dan toplamda 7,2 milyar metreküp doğal gaz ithal ettiği ve bu miktarın geçen yılın aynı aralı-
ğında yapılan enerji arzına kıyasla yüzde 25 daha fazla olduğu görülmektedir. Türkiye’nin 2020’de 
geçen yılla aynı miktarda enerji tüketeceği varsayılırsa doğal gaz ithalatının üçte birinin Azerbaycan 
tarafından karşılanma potansiyelinin de belirtilmesi gerekmektedir. Tüm bu enerji sevkiyatının Tovuz 
bölgesinden yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda bölgenin önemi ve saldırıların neden yapıldığı 
daha kolay idrak edilmektedir. Tabii yalnızca Türkiye için değil Avrupa’nın enerji arz güvenliği için 
de Azerbaycan ve Hazar kaynakları önemli bir alternatiftir. Ermenistan tarafından bu hattı kesintiye 
uğratacak bir girişim ise ciddi bölgesel ve küresel sonuçlar doğurabilecektir.”

Ermenilerin neden Tovuz gibi Avrupa açısından da önem taşıyan kritik bir bölgeye saldır-
dıkları pek anlaşılamamışsa da bunun bir yanı Ermenistan’ın hiç bitmeyen siyasi istikrarsızlığına 
ve bunun getirdiği adımlara bakmaktadır. Diğer yanı ise Ermenistan’ın yanlış bir hesapla Kolektif 
Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) duyduğu aşırı bir güvenle ilişkili görünmektedir.

KGAÖ, 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi Rusya, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Beyaz Rusya (Belarus) ve Ermenistan tarafından kurulan hükûmetler arası 
askerî ittifaktır.13

Bu ittifak ancak üyelerden birinin toprakları saldırıya uğradığında harekete geçme güvencesi 
verirken Tovuz, Ermenistan toprağı değildir ve söz konusu ittifak Karabağ’ı da Azerbaycan toprağı 
olarak tanımaktadır. Nitekim, 2020 yılı savaşı başladıktan sonra söz konusu ittifak daha önce Erme-
nistan topraklarında yapmayı planladığı tatbikatları dahi iptal etti.14

Ermeniler, bunu dikkate almayarak Eylül 2020’de Azerbaycan’a yönelik bir dizi eylemde bu-
lundular. Ama Azerbaycan hükümeti 27 Eylül 2020’de, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde karşılık 
verdi ve ilk anda on Ermeni askeri öldürüldü. Ermenistan, sıkıyönetim ve seferberlik ilan etti ama 
Azeri Türklerinin sahadaki üstünlüğüne karşı koyamadı. Ermeni eylemleri, aynı zamanda 5 Mayıs 
1994’te Bişkek’te sağlanan ve Ermeniler için Karabağ’da defacto bir hakimiyet oluşturan ateşkes 
anlaşmasını da hükümsüz kıldı.

Bu ilk çatışmalardan hemen sonra KGAÖ, tarafları ateşkes yapmaya çağırdı ve tarafsız bir 
tutum içinde göründü. Rusya Devlet Başkanı Putin, “Operasyonlar Azerbaycan sınırları içerisinde 
sürdürüldüğü için Rusya bu duruma karışmayacaktır.” açıklamasında bulundu. Hemen ardından 
Kremlin’den yapılan açıklamada “Rusya’nın Ermenistan’a karşı olan yükümlülükleri ‘tanınmayan’ 
Karabağ’ı kapsamıyor. Çatışmaların Karabağ’ın ötesine geçtiğine dair haberler doğru değil” denildi.15 

 “Avrupa Birliği Konseyi gerginliğin azaltılması ve askeri hareketliliğin durmasına yönelik 
çağrıda bulunmuştur. Türkiye, Ukrayna ve Pakistan ise Azerbaycan’ı desteklediğini açıklamıştır. 
ABD çatışmayı takip ettiğini belirtmiş ancak herhangi bir taraf almamıştır. Ermenistan Başbakanı 
Nikol Paşinyan hem Fransa Cumhurbaşkanı Macron hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 
yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye’nin Güney Kafkasya’dan uzak tutulmasını talep ederek yardım 
istemiştir. Erivan yönetiminin yardım çağrısı Ermenistan’ın en büyük destekçilerinden olan bu iki 
ülkeden de karşılık bulmamıştır.”16

Uluslararası güçlerin konuya bu şekilde yaklaşımının bir nedeni Ermenistan Başbakanı Nikol 
Paşinyan’ın güven vermemesi ise asıl nedeni Türkiye’nin kararlı bir şekilde Azerbaycan’ın arkasında 
durduğunun anlaşılmasıdır. 

13  https://tr.sputniknews.com/infografik/201611011025584074-KGAO-Rusya/ ET: 07.01.2021
14 https://tr.sputniknews.com/savunma/202010061042978917-kgao-ermenistanda-yapmayi-planladigi-tatbikatlari-erte-
ledi/ ET: 07.01.2021
15 https://www.haber7.com/dunya/haber/3021372-putinden-pasinyani-uzecek-daglik-karabag-aciklamasi-azerbay-
can-ermenistan-savasi-kizisti/?detay=1 ET: 07.01.2021
16 https://www.setav.org/5-soru-daglik-karabag-catismasi-azerbaycan-ermenistan-iliskilerinde-bir-kirilma-mi/ ET: 
07.01.2021
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Türkiye, savaş boyunca Azerbaycan’a cesaret verdiği gibi teknik destek ve başta İHA ve 
SİHA’lar olmak üzere silah desteğiyle Azerbaycan ordusunun tarihinde yer almayan zaferler kazan-
masının önünü açtı. Nitekim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 kanalına verdiği 
demeçte Türkiye’nin ürettiği SİHA’lar sayesinde değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mü-
himmatını imha ettiklerini söyledi.17

 “1992-1994 arasında gerçekleşmiş Karabağ savaşını takip eden yirmi altı yıllık sürede Azer-
baycan ordusu ilk defa böylesine etkin saha zaferleri elde etmiş, işgal altındaki Karabağ ve çev-
resindeki yedi rayonu işgalden kurtarmaya yönelik harekatını başarıyla sürdürmüştür. 27 Eylül-9 
Kasım arasında yani çatışmanın başlangıcından ateşkesin imzalanışının hemen öncesine kadar geçen 
kırk dört günlük süreçte Bakü yönetimi iki yüz doksandan fazla yerleşim yerini Ermeni işgalinden 
kurtararak, özgürleştirmiştir. Bu yerleşim yerleri Gubadlı, Zengilan, Cebrail ve Füzuli gibi stratejik 
illeri ve buralara bağlı sayısız köyü kapsamaktadır. Ayrıca Laçin, Hocalı, Terter ve Hocavend’e bağlı 
birçok köy ve yerleşim yeri de kurtarılmıştır. Azerbaycan ordusu tüm cephe hattında işgalci Ermeni 
unsurlarına karşı üstünlüğü ele geçirmiş, özellikle İHA/SİHA ve elektronik harp sistemleri sayesinde 
hava üstünlüğünü tüm çatışma boyunca elinde bulundurmuştur. Azerbaycan adeta Ermenistan çem-
berini her geçen gün daraltmıştır. Sahada üst üste almış olduğu yenilgiler Ermeni güçlerinin direncini 
kırmış, özellikle son dönemde Azerbaycan ordusu rahat kazanımlar elde etmeye başlamıştır.”18

Azerbaycan’ın saha üstünlüğü, Ermenistan’ın Karabağ’daki bütün askeri varlığının imhası 
noktasına vardığını bizzat Ermenistan Başbakanı Nikola Paşinyan sosyal medya hesaplarında açık-
ladı.19

Türkiye desteğindeki Azerbaycan kuvvetlerinin bütün Karabağ’ı savaş yoluyla kurtaracağının 
anlaşılması üzerine Rusya, Güney Kafkasya’daki inisiyatifini kaybetmemek için daha güçlü bir şekil-
de devreye girdi. Putin; İlham Aliyev ve Nikola Paşinyan’ı, şu şartlar üzerinde anlaşmaya ikna etti.

“1. 10 Kasım 2020 Moskova saatiyle 00.00’da Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde tam ateş-
kes sağlandığı ve tüm askeri faaliyetlerin durdurulduğu ilan edilir. Bundan sonra taraflar olarak anı-
lacak olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, bulundukları pozisyonlarda kalır.

2. Agdam ilçesi, 20 Kasım 2020 tarihine kadar Azerbaycan Cumhuriyeti’ne iade edilir. 

3. Dağlık Karabağ’daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1.960 
asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rusya Federasyonu barış gücü 
konuşlandırılır.

 4. Rusya Federasyonu barış gücü, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin çekilmesine paralel olarak 
konuşlandırılır. Rusya Federasyonu barış gücünün görev süresi 5 yıl olup Taraflardan hiçbirinin bu 
hükmün yürürlüğünün sona ermesinden 6 ay önce beyanda bulunmaması halinde, sonraki 5 yıllık 
dönemler için kendiliğinden uzar.

5. Çatışan Tarafların mutabakatlara uyup uymadığını izleme verimliliğinin artırılması amacıy-
la, barış gücü ateşkes kontrol merkezi konuşlandırılır. 

6. Ermenistan Cumhuriyeti, Kelbecer ilçesini 15 Kasım 2020’ye, Laçin ilçesini 1 Aralık 
2020’ye kadar Azerbaycan Cumhuriyeti’ne iade eder. Dağlık Karabağ ile Ermenistan’ın bağlantısını 
sağlayacak ve aynı zamanda Şuşa şehrini etkilemeyecek olan Laçin koridoru (5 km genişliğinde) 
Rusya Federasyonu barış gücünün kontrolünde kalır. Tarafların mutabakatı ile Dağlık Karabağ ve 
Ermenistan arasındaki bağlantıyı sağlayacak Laçin koridorunun yeni güzergahı için önümüzdeki üç 
yıl içinde inşaat planı oluşturulacak ve daha sonra bu güzergahın korunması için Rus barış gücü ko-
nuşlandırılacak. Azerbaycan Cumhuriyeti insanların, araçların ve kargoların Laçin koridoru boyunca 

17  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54917938 ET: 07.01.2021
18  Vefa Kurban ve Nur Çümen, “Tarihi ve Güncel Boyutları İle Karabağ”, Karabağ Zaferi ULİSA12, 10 Aralık 2020, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara.
 https://aybu.edu.tr/yulisa/contents/files/ULISA12%20Karabag%CC%86%20Zaferi(2).pdf 
19 https://www.facebook.com/nikol.pashinyan ( 9 Kasım’da yayımladığı mesaj) 
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her iki yönde seyahat güvenliğini garanti eder. 

7. Yerelde yerinden edilmiş kişiler ve sığınmacılar, Dağlık Karabağ topraklarına ve çevredeki 
ilçelere BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin kontrolü altında döner.

8. Savaş esirleri, rehineler ve diğer tutukluların yanı sıra cenazelerin değişimi gerçekleştirilir. 

9. Bölgedeki tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki blokaj kaldırılır. Ermenistan 
Cumhuriyeti insanların, araçların ve kargoların her iki yönde sorunsuz şekilde seyahat etmesinin 
organizasyonu amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 
arasındaki ulaşımın güvenliğini garanti eder. Ulaşımın kontrolü, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin 
(FSB) Sınır Birimi organları tarafından gerçekleştirilir. Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti’ni Azerbaycan’ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım yollarının inşası sağlanacaktır.”

Anlaşma, Rusya’nın bölgeye askeri güç biriktirmesini sağlarken Türkiye de askeri gözlemci 
bulundurma hakkını sağladı. Anlaşmada genel olarak Laçin koridoru Ermeniler; Nahçıvan’ı Azer-
baycan’a bağlayacak yol ise Azerbaycan açısından kazanım kabul edilmiştir. Ayrıca anlaşmada Dağ-
lık Karabağ’ın statüsüne değinilmemesi, Azerbaycan’ın bölge için ayrı bir statü tanımamasından 
kaynaklanmıştır. Bu Azerbaycan açısından kazanım olsa da Rusya’nın bu konuyu gündemde tutarak 
Azerbaycan’ı baskı altına alması muhtemeldir. Rusya’nın bu hususta Türkiye’yi dışlayan bir tutum 
içinde olduğu da görülmektedir. Nitekim Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, 
25 Aralık 2020’de yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ’ın statüsünün belirlenmesi için ek müzakereler 
yapılması gerektiğini, Rusya’nın bu konuda Fransa ve ABD başkanlarının çabalarına güvendiğini 
belirtti.20

 Anlaşma Sonrası

 9 Kasım 2020 Karabağ Ateşkes 
Anlaşması’ndan sonra Ermenistan’da 
büyük karışıklar çıkarken Azerbay-
can zafer kutlamaları yaptı. Ermenis-
tan’daki karışıklıklara rağmen anlaş-
ma bugüne kadar işlerken yaklaşık 
otuz yıl sonra ilk kez Dağlık Karabağ 
camilerinde ezan okundu, namaz kı-
lındı. Azeri ordusu, belki tarihinde 
ilk kez tekbir ve namaz görüntüleri 
yayınladı. Bilindiği kadarıyla ilk kez 
bir Azeri Cumhurbaşkanı, Cumhur-

başkanı Erdoğan’a eşlik etme bağlamında da olsa camide göründü. Hâlâ işyerlerinde başörtüsünün 
yasak olduğu, başkent Bakü’de hoparlörlerden ezanın okunmadığı ülkede bunlar hiç kuşkusuz tarihi 
görüntüler olarak kabul edilmelidir. 

21 Kasım’da “TBMM’de Karabağ’a Türk askerinin gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edil-
di. Tezkereye göre, Türk askeri 1 yıl boyunca Azerbaycan’da görev yapacak. Bölgede ateşkesin kont-
rolünü sağlayacak.”21

Buna karşı Fransız Senatosu, 25 Kasım 2020’de sözde ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni’ ta-
nıdı.22 

Azerbaycan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da davet ederek 8 Aralık Zafer 
Günü’nde tarihi bir kutlama yaptı. Bu kutlama dolayısıyla Türkiye askeri de 1918’den bu yana ilk 

20 ht tps : / / t r. spu tn iknews .com/rusya /202012251043460326-matv iyenko-dagl ik-karabagin-s ta tu -
sunun-belirlenmesi-ek-muzakereler-gerektiriyor-/ ET: 07.01.2021
21  https://www.trthaber.com/haber/gundem/azerbaycan-tezkeresi-meclisten-gecti-531823.html ET: 07.01.2021
22  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransiz-senatosu-sozde-daglik-karabag-cumhuriyetini-tanidi/2056128 ET: 
07.01.2021

Şekil 6: İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan
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kez Bakü’de göründü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törenlerde okuduğu şiir ise Güney Kafkasya 
konusunda Türkiye ile İran arasındaki uyuşmazlığı bir kez daha su yüzüne çıkardı.

Azerbaycan ile tarihi sorunları ve Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkilerden dolayı Bakü’ye 
karşı hep mesafeli duran İran, savaş boyunca Ermenistan’ı desteklemekle itham edilmekteydi. İran, 
Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destekten de baştan beri rahatsızdı. Nitekim savaşın kızıştığı ve 
Azerbaycan’ın kazanımlar elde ettiği 7 Ekim 2020’de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’yi 
dolaylı olarak suçlayarak “Suriye ve başka yerlerden sınırımıza terörist gönderiliyor” iddiasında bu-
lundu.23 Bu iddiaların Rusya ve Fransa’nın yanında Türkiye’de CHP tarafından da dillendirilmesi 
Türkiye’de tepkilere yol açtı.24   

 Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiir, konuyu İran-Azerbaycan bağlamından 
doğrudan Türkiye-İran bağlamına taşıdı. 

“Aras’ı ayırdılar, Kum ile doldurdular; Ben senden ayrılmazdım; Zor ile ayırdılar; Ay Lâçin, 
can Lâçin; Men sene kurban Lâçin” mısralarının yer aldığı şiir, Azeri şair Bahtiyar Vahapzade’ye 
aittir ve İran, Aras nehrinin güzergahından yola çıkarak şiiri İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik bir 
kasıt olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde doğan Aras Nehri, Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Er-
menistan ve Azerbaycan-İran sınırının bir bölümü oluşturduktan sonra Azerbaycan’da Kura Nehri’ne 
dökülür. Nehrin İran yönetimindeki Güney Azerbaycan ile Azerbaycan Devleti’ni ayırıyor olması 
İran’ın gösterdiği tepkinin kaynağını oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kastının Türkiye-
Azerbaycan ortaklığı olduğu bilindiğine göre İran’ın tepkisinin aslında Türkiye’nin Osmanlı günle-
rinden sonra ilk kez Güney Kafkasya’ya bu boyutta yerleşmiş olmasına yönelik görünmektedir. Zira 
İran tepkisini neredeyse en üst düzeyde göstermiştir. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabında 
“Kimse Erdoğan’a, Bakü’de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri’nin kuzey bölgelerinin İran’ın 
ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş” ifadelerini kullandı. Zarif söz-
lerini “Acaba bu şiirle Azerbaycan’ın egemenliğine zarar verdiğini bilmiyor muydu? Kimse sevgili 
Azerbaycan’ımız hakkında konuşamaz” diye sürdürdü.25 Ardından Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi 
Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.26

İran basını ve meclisinde Erdoğan’a yönelik hakaretlere varan tepkiler ancak Türkiye Dışişle-
ri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cevad Zarif arasında yapılan görüşmelerle dindi. Görüşmeden sonra 
İran’ın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabında “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavusoglu ile İran 
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, son zamanlarda yaşanan 
yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesi-
nin önemini vurguladı.”27 açıklaması yaparak konuyu kapattı. 

 

23  https://www.dw.com/tr/ruhaniden-dağlık-karabağ-açıklaması-sınırlarımıza-terörist-gönderiliyor/a-55193544  ET: 
07.01.2021
24  https://www.dw.com/tr/rusya-ve-irandan-karabağda-yabancı-savaşçılar-uyarısı/a-55139538 ET: 07.01.2021
25 https://www.dw.com/tr/iran-ile-türkiye-arasında-şiir-krizi/a-55911204; https://twitter.com/jzarif/sta-
tus/1337280285398999041 ET: 07.01.2021
26 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiyenin-tahran-buyukelcisi-iran-disisleri-bakanligina-cagrildi/2073908 ET: 
07.01.2021
27  https://twitter.com/Iran_in_Turkey/status/1337810970438230016 
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 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 Kafkasya, İslam tarihinde Doğu ile Batıyı buluşturan çok önemli bir noktadır. Azeri Türkü 
Müslümanlar, bu coğrafyada 20 milyona yaklaşan Müslüman nüfusun en az yarısını oluşturuyorlar. 
Bu Müslüman nüfusun önce mezhepsel, ardından ideolojik nedenlerle Kafkasya’daki Müslüman nü-
fustan ayrışması, Kafkasya’daki İslam varlığını olumsuz etkilemiştir. 

2020 Karabağ Zaferi, İslam dünyasının çok güç durumda olduğu bir süreçte, bir İslam top-
rağının istiladan kurtulmasını sağlaması açısından büyük öneme sahiptir. Ama Azerbaycan’ın milli 
kimliğini koruma refleksi ve Türkiye desteğiyle ilişkili olarak İslamileşme eğilimi göstermesi de en 
az onun kadar önemli görülmeli, teşvik edilip desteklenmelidir. Güney Kafkasya’daki görülecek yeni 
bir İslamîleşme dalgası, Kuzey Kafkasya’nın da rahatlamasının önünü açacaktır. 

Kafkasya’daki Osmanlı-İran çekişmelerinin Rusya’nın bölgeye inmesine yol açtığı ve Kaf-
kasya’daki İslam varlığının bundan dolayı zayıfladığı akılda tutulmalı, bu coğrafyaya yönelik ortak 
bir Müslüman stratejisi geliştirilmelidir. Bu Avasım coğrafyası, yeni çekişmelere değil, daha büyük 
buluşmalara vesile olmalıdır. 

Dağlık Karabağ’ın statüsünün hâlâ Ermeniler lehine belirlenme ihtimali söz konusu iken 
geçmişin hep Rusya’ya kazandıran tartışmalarının gündeme gelmesi hiçbir şekilde mazur görülemez. 

Ermeni istilasından kurtarılan ve 30 yıl sonra ezanın yeniden okunduğu Müslüman şehirleri 
yeniden imar edilmeli, buralardan göç eden Müslümanların etnik kimliğine bakılmadan eski yurtları-
na dönüşleri teşvik edilmelidir.  

Kırk dört gün süren savaş neticesinde varılan ateşkes, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan ara-
sında yapılmış; Türkiye, ateşkes mutabakatında imzacı ülkeler arasında yer alamamıştır. Anlaşıldığı 
kadarıyla Rusya, Türkiye’yi Güney Kafkasya’dan uzak tutmaya çalışmaktadır. 

Rusya ateşkes sonrası Türkiye ile ayrı bir mutabakat imzalamıştır. Bununla Türkiye sahadaki 
askeri kazanımını siyasi kazanca çeviremeyerek sembolik bir kazanım sağlamıştır. 

Ateşkes anlaşması ile Rusya, Gürcistan’ın sorunlu bölgesi Güney Osetya ve Abhazya’da ay-
rıca Ermenistan’daki askeri varlığına, Azerbaycan’ın stratejik toprağı Karabağ’ı da eklemiştir. Bu 
durum, bölgede Türkiye aleyhine bir adım daha tahakküm kurmak anlamına gelmektedir. 

Rusya, ateşkes anlaşmasıyla Güney Kafkasya’da alanını genişletmekle beraber BM Güvenlik 
Konseyi tarafından yetkilendirilen AGİT MİNSK Grubu’nu anlaşmanın dışında bırakarak bölgede 
Batılı ülkelerinin müdahil olmasının da önü kesmiştir.

 Ermenistan’ın yenilgiyi kabullenmesiyle varılan anlaşma ile Karabağ’ın tüm bölgeleri kurta-
rılamamıştır. Ermenistan’ın işgal ettiği ve uluslararası hukuka göre teslim etmesi gereken bazı bölge-
ler ve esklavlar Ermenistan’ın elinde kalmaya devam etmiştir. Dolayısıyla Rusya’nın müdahalesiyle 
varılan anlaşma, Karabağ sorununun tam olarak çözümü ertelenmiştir. 

 Fransa Senatosu’nun Dağlık Karabağ’ı devlet olarak tanıması, Rusya dışındaki yapıların böl-
geye ilgisinin de devam ettiğine işaret etmektedir. 

 Bölgedeki Ermenilerle bağlantı kurulması için Laçin Koridorunun açılmasına karşılık Nah-
civan ile Azerbaycan arasında Megri Koridorunun açılması, Türkiye’nin Asya ülkeleriyle bağlantı 
kurulması anlamına da gelmektedir. Bakü-Tiflis-Kars demir yoluna bir alternatif olarak bu koridorun 
da açılması Türkiye için stratejik ve ekonomik olarak bir kazanım kabul edilmelidir. 


