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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışma, günümüzde dünya genelinde hâkim olan bir 

yönetim biçimi olarak “Demokrasi” ve demokrasiyi ortaya 

çıkaran temel unsur olan sivil iradenin tezahürü sonucu oluşan 

siyasi partilerin bağımsızlık sonrası Azerbaycan 

Cumhuriyeti'ndeki yansımalarını içermektedir. Çalışma 

içerisinde bu yansımalar incelenirken çalışma biçimi olarak 

sosyal bilimlerin bir parçası olan “İletişim” ve onun bir alt 

başlığı olarak da “Siyasal İletişim” temel alınmıştır.  

İdeolojik ve örgütlenme biçimleri açısından konu ele alınırken 

siyasi partilerin mevcut hedef kitlesini nasıl kurduğu, koruduğu 

ve yeni hedef kitlelere nasıl ulaştığı siyasal iletişim adı altında 

incelenmiştir. Azerbaycan’da yer alan siyasi partiler kategorize 

edilerek amaçları ve hedefleri irdelenmiş, gelişen ve değişen 

dünyaya karşı nasıl ayak uydurmaya çalışmakta ya da 

değişimin kurbanı olarak nasıl yok olmaya doğru 

sürüklenmekte olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. 

 Sonuç bölümünde ise, mevcut yapının durum analizi yapılarak 

güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmuş, fırsatlar ve tehditler 

belirli oranda belirtilmeye çalışılmıştır. 
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AZERBAYCAN’DA TOPLUMSAL/SİYASAL 

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM 

 

1. 1920’LI YILLARA KADAR AZERBAYCAN’DA 

SİYASİ DURUM 

 

Kafkasya bölgesine ilk defa milattan önceki dönemlerde 

Türklerin çeşitli kavimlerinin göç etmeye ya da coğrafyayı 

geçiş güzergâhı olarak kullanmaya başladıkları bilinmektedir 

(Çelik, 1996: 1). İlk olarak İskitlerin gittiği görülmekle beraber 

çeşitli Türk kavimleri Kafkasya’ya yönelmiştir. Özellikle 

Hunların daha sonrasında Hazarların ve Göktürklerin bölgede 

düzen kurdukları ve uzun süre varlıklarını devam ettirdikleri 

görülmektedir. O dönemlerde birçok Türk kavmi bu bölgeden 

geçmiş kimisi yerleşmiş kimisi ticaret ya da göç yolu olarak 

kullanmıştır. Bu sebeple buraya ‘Türk Kapısı’ adı verilmiştir 

(Bilgili, 2002: 21). Kısacası denilebilir ki Orta Asya’dan göç 

etmeye başlayan birçok kavminin Kafkasya’ya yolu düşmüştür. 

 

Yedinci yüzyıldan itibaren bölgedeki Selçuklu hakimiyeti ile 

Azerbaycan dil, kültür ve medeniyeti ile tam anlamıyla 

Türkleşmiştir. (Turan, 2018: 430). Selçuklu hükümdarları 

bölgenin kültürüne hâkim hale gelebilmek ve devletin 
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sınırlarını koruyabilmek için sınırlara daha çok Türk 

yerleştirmişlerdir. İlhanlıların ve Timurların da bölgeni 

Türkleşmesinde önemli payı bulunmaktadır. Özellikle Kızılbaş 

Türkmenlerin bölgede dilin Türkçeleşmesine katkıları 

yadsınamaz durumdadır. Türkmenlerin çeşitli yönetim 

kademelerinde Türkçeyi tercih etmeleri buna olanak 

sağlamıştır. (Shaffer’dan aktaran Turan, 2018: 2)   Farsça ile 

beraber Türkçe bölgenin dili haline gelmiştir. 

 

Türkler bölgeye ilk geldiklerinde ise henüz devletleşme 

olgusunu kavrayamamış küçük topluluklar bulunmakta idi. İlk 

ciddi düzeni sağlayan Türkler oldu. Zaten Orta Asya, Anadolu 

ve Avrupa yolu üzerinde Kafkasya’nın o dönemde de önemi 

büyük olarak görülmektedir. Bu sebeple her dönemin önemli 

güçlerinin, medeniyetlerinin tarih boyu mücadele ettiği savaşı 

bol topraklar olarak nitelenebilir.  Kafkasya’ya hâkim olmayan 

devletlerin Anadolu’ya hâkim olması güç görülmektedir. 

Malazgirt savaşı bunu bize göstermektedir. Aynı zamanda Orta 

Asya ve Uzak Doğunun Anadolu ve Avrupa’ya açılan kapısı 

olduğu için ticaret anlamında önemli durumda bulunmaktadır.  
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Bölgenin kaderini etkileyecek olan ilk önemli olay Orta 

Asya’da gelen Türk kavimlerinin burayı Türkleştirmesi idi. 

İkinci önemli tarihsel gelişme ise bölgenin Şii yoğunlukta 

olmasıdır. Kafkasya Müslümanlarının Şii olmasının en önemli 

sebebi Safevi Devletinin Şia Mezhebini devletin resmi mezhebi 

olarak ilan etmesidir. Şu anda da Azerbaycan Türkleri mezhep 

olarak Şiilerdir. O zamanlardan bu zamanlara rekabetin hiç 

bitmediği Kafkasya’da her şeye rağmen Şii Türk kültürü ve 

hakimiyeti fazlaca hissedilmektedir. 1700’lü yıllarda özellikle 

Osmanlı hakimiyeti görülse de Safevi devleti ile yani iki Türk 

devleti Kafkasya’da ciddi savaşlar yapmışlardır. Bu güç 

çekişmelerine zamanla Rusya’da katılmıştır. Daha sonraki 

yıllarda Kaçar hanedanlığı ile Rusya arasında çeşitli savaşlar 

gerçekleşecektir. Bu savaşların asıl nedeni Rusya’nın yer altı 

kaynağı olarak zengin olan bölgeden faydalanmak istemesi ve 

Kafkasya’yı, Akdeniz'e inmek için bir yol olarak görmesidir. 

Önce 1813 yılında imzalanan Gülistan Anlaşması ile Rus 

hakimiyetine geçen bölge daha sonra Kaçar Hanedanlığının 

yoğun çabaları sonucu olarak 1828 yılında imzalanan Türkmen 

çayı Anlaşması ile Kaçar Hanedanlığı ve Rusya arasında 

Azerbaycan ikiye bölünmüştür (Turan, 2008: 430). 

 



 
8 AZERBAYCAN’DA 

TOPLUMSAL/SİYASAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM 

Rusya burada kurduğu Ermeni otoritesi Kafkasya’da kukla 

olarak görmüş ve bir proje devleti olarak onu sonsuz 

desteklemiştir.  Rus hakimiyeti zamanla daha ağırlaşmış ve 

gerek Çarlık rejiminin gerek Bolşeviklerin çeşitli nüfus ve 

asimile politikaları ile bölgenin doğal unsurları ile oynanmıştır. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus bölgenin yer altı 

zenginliklerinden dolayı sadece Rusya’nın dikkatini çekmiyor 

oluşudur. Aynı zamanda sömürgeci devletlerin de popüler 

oldukları bu dönemde İngilizler özelikle güneyden gelip bu 

bölge üzerinden Rusya ile çekişmeler yaşamışlardır. Ki 

İngilizlerin ve Almanların bölgeye olan ilgisi 1. Dünya 

savaşında Osmanlının Kafkas politikasını bile etkiyecektir.  

 

Bir yandan Rusya sıcak denizlere inmek istese de diğer yandan 

iç sorunlar ile uğraşmaktadır. Kendi kuvveti ile Azerbaycan’ı 

zayıflatmak yerine 1905’li yıllarda gücünün kırmak için 

bölgedeki tüm Ermeni gücünü Azerbaycan üzerine gönderdi. 

Bu zamanlarda çok ciddi çatışmalar yaşandı ve zamanla hem 

Rusya’da hem de Kafkasya’da çeşitli isyanlar meydana geldi. 

Her geçen gün bölgede kan dökülüyor ancak Rusya 

Kafkasya’yı karıştırmaktan geri çekilmiyordu. Çünkü 

bahsettiğimiz gibi hem sıcak denizlere inmenin yolu hem de 
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bölgenin yer altı zenginlikleri stratejik olarak bölgeyi tüm 

güçler için önemli kılıyordu.  

 

Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da Azerbaycan’da 

bağımsızlık isteği artıyor ve buna yönelik Azerbaycan aydınları 

tarafından çeşitli çalışmalar yapılıyordu. Önemli gelişmelerden 

biri de Azerbaycanlı Taşnak Sütyan Partisine karşı Gence’de 

Difai Partisi’ni kurulması gösterilebilir (Çelik, 1996: 67). 

Aydınlar biliyorlardı ki burada sağlanacak bir bağımsızlık 

Osmanlı desteği olmadan gerçekleşemezdi. Bu sebeple İttihat 

ve Terakki’den destek alınmalıydı. Ali Hüseyinzade gibi 

önemli bir isim İttihat ve Terakki ile bağların kuvvetlenmesi 

gerektiğine inanıyordu ve en sonunda İttihat ve Terakki Partisi 

Genel Merkez Üyeliğine İsmail Gaspıralı Bey ile seçilmişlerdi. 

O dönemlerde İstanbul’da ve Anadolu da ciddi fikri gelişmeler 

meydana geliyordu. Türk ocaklarının kurulması Yusuf 

Akçura’nın Türk Yurdu Dergisi’ni başlatması Ziya Gökalp’ın 

Türkleşmek İslamlaşmak ve Muasırlaşmak düsturunda bir kitap 

yayınlaması Türk birliğine olan inancı artırıyor ve bağımsızlık 

için yo arayan Azerbaycan Türklerine de umut kaynağı oluyor 

inançları artıyordu. Bu sıralarda İlk olarak bahsettiğimiz Difai 

Partisi kurulda daha sonra Himmet ve Müsavat partileri de bu 
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Difai’yi takip etti. Her ne kadar partiler ilk kurulduklarında 

Bolşeviklere ya da İslamcılara yakın olsalar da hepsi 

Azerbaycan bağımsızlığı için kaygılanıyor ve çabalıyordu. 

Müsavat partisi ise önce ümmetçi sonra ise es milliyetçi bir 

parti olsa da ilk başlarda Bolşeviklerin Azerbaycan özerkliğini 

yahut bağımsızlığını destekleyeceklerini düşündükleri için 

Bolşeviklerin devrimini sevinçle karşılamışlar ve kendi 

kaderlerini tayin edebileceklerini düşünmüşlerdir (Qafarov, 

2008: 140) Bunun sebebi ise "... Hür Rusya'nın gayesi ne başka 

milletlere tahakküm etmek, ne başka milletlere Tahakküm etme, 

ne ellerinden milli ülkülerinin koparmak, ne de onlardan 

kuvvetle toprak almak olmayıp, her milletin kendi kaderini ve 

idari tarzını tayin etme hakkına sahip olması esasına dayalı 

sağlam bir barışı tesis etmektir..." (Bayur’dan aktaran Çelik, 

1996: 73). Tarzında devrim ilk yapıldığında iktidar tarafından 

yapılan açıklamalardır. Ancak devrimin önemli isimlerinden 

Lenin ve Stalin iktidara geldikten bir süre sonra yaptıkları 

çeşitli politika ve açıklamalar ile Müsavat Partisini pişmanlığa 

itmiş ve Bolşeviklere karşı politika geliştirmek durumunda 

bırakmıştır. Bolşevikler bunu sadece Azerbaycan Türklerine 

değil bölgedeki tüm farklı millet, etnik grup ve dine karşı 

yapmıştır. 
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Bolşevikler özellikle kendisine yakınlık arz eden Bakü’de 

kontrolü sağlamak için yoğun çaba sarf etmiştir. Bakü petrol 

rezervi bakımından devrim sonrası Sovyet rejimin atar damarı 

gibidir. Bunun sebebi çıkan petrol üzerinden yapılan ticaret ve 

Bakü’nün ticari anlamda onlar için büyük önem arz etmesinden 

kaynaklanmaktadır. 1800’lü yılların ortalarında kapitalizm 

artık Rusya’da da görülmekte ve petrolün önemi aynı zamanda 

bu sebeple de artmaktadır. Rusya’da bu dönemlerde iç 

çalkantılar ve çeşitli reformların yapıldığı görülmektedir. Ki 

bunlardan önemli olanı selflik sitemin kaldırılması kapitalizmin 

önünü daha fazla açacak olmasıdır (Asker, 2016: 516). 

 

Bilindiği gibi şu an da Rusya halen daha doğal kaynaklar 

üzerinden dış ve iç politikasını gerçekleştirmektedir. O zaman 

Bakü petrolü şimdiki Rusya’nın doğal gazı anlamına 

gelmektedir. Rusya belki de sömürge devletin sanayileşme 

hızına yetişebilmek ve onlarla boy ölçüşebilmek için Bakü 

petrolüne muhtaçtı. 1850’li yıllardan sora hızla 

kapitalistleşmeye başlamış ve özellikle Bakü de birçok petrol 

fabrikası kurulması için uğraşmıştır. Ali Asker bir makalesinde 

bu durumun önemini şu şekilde açıklamıştır: ‘1867’de Bakü’de 

petrol üreten 15 fabrika bulunuyordu. Rusya’nın sosyal 
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ekonomik kalkınması petrol üretiminde daha yüksek düzeyi 

yakalamayı, ham petrol üretimi değerinin ve petrol ürünleri 

üretiminin artırılmasını gerektiriyordu.’  Ancak bölgenin asıl 

hakimi olan Azerbaycan Türkleri asıl hakkı olanı alamıyordu. 

Yapılan çeşitli reformlar özellikle 70’li yıllarda yapılan 

reformlar Kafkasya’daki petrol üretimi için hayati önem taşıdı 

ve bir süre sonra ABD ile neredeyse aynı hatta daha fazla 

petrol üretilir hale gelmişti. Bakü bu dönemlerde adeta bir 

sanayi kenti haline geliyor petrolün üretilmesi diğer yan sanayi 

ürünlerinin fabrikalarını da teşvik ediyordu (Asker, 2015: 522). 

Ancak Rusya’nın yanlış ekonomi politikaları, 1905 yılında 

Japonya ile yaptığı savaşı kaybetmesi ve 1. Dünya savaşına 

girmesi ile ekonomik olarak yakaladığı yükselişi kaybetmiş 

hatta tam tersine çevirmiştir. Yaşadığı ihtilallerin temelinde 

bile ekonomik başarısızlık yatmaktadır.  

 

Bunların dışında Azerbaycan Petrolünün başka bir önemi daha 

vardır ki bu da Azerbaycan Türkleri arasında milli burjuvaziyi 

doğurmuş olmasıdır. Sanayileşme sayesinde doğmuş olan milli 

Burjuvazinin önemli isimleri olarak Zeynelabidin Tağıyev, 

Murtıza Nağıyev, Manafov, Muhtarov bilinmektedir ve bu 
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isimler sayesinde milli kültürün gelişimine katkı sağlanmıştır 

(Asker,2015: 524).  

 

Azerbaycan milli burjuvasının oluşmasından rahatsızlık duyan 

Bolşevikler burada Ortodoks özellikle Ermeniler desteklemiş-

tir. Çeşitli nüfus politikaları ile doğal nüfusu bozmaya çalışmış 

ve sanayide özellikle Ermenilerin gelişmesi için çeşitli 

desteklerde bulunmuştur. Sadece bununla kalmayıp 

Bolşeviklerin Ermenilere silah vererek hatta Müslümanlardan 

silahlarını toplayarak sebep olduğu 31 Mart 1918 tarihinde 

Bakü katliamının sebebi daha kolay anlaşılmaktadır. Özerklik 

için çalışmalarda bulunan MP’den çekinen ve Bakü’yü 

kaybetmeyi göze alamayan Bolşevikler 31 Mart günü bazı 

rakamlara göre 12.000 bazılarına göre 20.000 Azerbaycan 

Türkü’nün katledildiği Bakü katliamında önemli rol 

oynamışlardır (Ogan, 2009: 2009). Bu katliam, Ermenilerin ilk 

büyük katliamı olmamakla birlikte 1905 yılından itibaren 

Ermeniler Rusların bölgedeki politikalarını uygulayabilmek 

için kullandıkları bir kukla olarak hareket etmişlerdir. 1905 

yılından sonra Erivan, Nahçivan, Ordubad, Karabağ, Gence, 

Bakü ve Şirvan’da savunacak askeri gücü olmayan Azerbaycan 

Türklerini katletmişleridir. Bahsedilen tüm katliamlar sadece 
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öldürme şeklinde olmamış adeta insanlık vahşeti yaşanmıştır. 

Çocuklar ve kadınlara tecavüzler ve önüne gelen tüm 

Müslümanlara işkence uygulanmıştır.  

 

Tüm bunların Azerbaycan’ın bağımsızlık fikrini yıllarca 

kamçılamış ve bölgede özellikle Ruslara ve Ermenilere karşı 

bir düşmanlık ortaya çıkarmıştır. Dönemi aydınları Azerbaycan 

Demokratik Cumhuriyetinin kurulmasında ve millet bilincinin 

oluşmasından oldukça önemli yer almıştır. Bu dönemde 

Osmanlıda İttihat ve Terakki Partisinin çalışmaları Kırım’da 

ortaya çıkan bir aydınlanma hareketi ve İsmail Gaspıralı’nın 

ortaya koyduğu ‘dilde, fikirde, işte birlik’ kuramı Türk 

Dünyası’nda yankı bulmuştur. Azerbaycan Aydınlarından ise 

Ahmet Ağaoğlu Hüseyinzade Ali, Merdan Bey Topçubaşov 

gibi birçok isim toplumda Türkçülük ve bağımsızlık ideallerini 

yaymıştır (Asker,2015: 529). 

 

Bu sıralarda 1.Dünya Savaşı patlak vermiştir. Azerbaycan, 

savaşa çıktığında bağlılığını vermek zorunda kaldığı Rusya’ya 

ekonomik olarak destek vermek durumunda kalmıştır. 

Osmanlı'nın da savaşa girmesi ile beraber Azerbaycan 

Türklerinin de içinde bulunduğu, askere alınan 200.000 Türk 

ciddi anlamda bocaladığı görülmektedir (Çelik, 1996: 72). 
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Hem Müslüman hem bir Türk devletine karşı Rusya’yı 

desteklemek zorunda kalmak onları zorla savaşa alınan tüm 

Türkleri oldukça rahatsız etmiştir.  Azerbaycan’ın bağımsızlığa 

giden yolda etkili olan durumlardan biri de bu oldu. Müslüman 

Türklere karşı Rusya’yı desteklemek zorunda olmak 

Azerbaycan Türklerini adeta durdurucu ve bağımsızlık için 

harekete geçirici güç halini aldı. Rusya bilindiği üzere çarlık 

zamanında da yoksulluk ile boğuşarak zordan savaşa girmiştir. 

Yoksulluk, Osmanlı’nın Çanakkale Boğazını kesmesiyle 

Rusya’ya İngiltere’den giden çeşitli silah, para ve benzeri 

yardımların ulaşmaması Rusya’yı daha da bunaltmış ve savaş 

sırasında ihtilalin patlak vermesine sebep olmuştur. 25 Ekim 

1917’de Bolşevik ihtilali gerçekleşmiştir. Ekim Devrimi olarak 

tarihe geçen olaydan sonra birçok ülke ile yeni yönetim Brest 

Litovsk Anlaşması yapılmıştır. Osmanlı’nın işgal edilen 

toprakları olan Batum, Ardahan ve Kars geri verilmiş Rus 

destekli birçok Ermeni çetesi dağılmak zorunda kalmıştır. Hal 

böyle olunca Ermenilerin elinin zayıflaması Azerbaycan 

Türklerini de rahatlatmıştır. Kafkasya durum daha karışıktır. 

Bölgede 3 önemli grup bulunmaktadır. Bunlar Azerbaycan 

Türkleri, Gürcüler bahsedildiği üzere Ermenilerdir. 
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Azerbaycan'da son yüz yıl boyunca iki farklı bağımsızlık 

girişimi olmuş ve ilkinde edindiği birikimleri ikinci 

bağımsızlık ve demokratikleşme mücadelesinde kullanmıştır. 

Brest Litovsk’tan sonraki dönemde Bolşevikler bölge 

üzerindeki planlarını iyice açık etmeleri ile beraber Azerbaycan 

Türkleri Türkiye’den başka kimseye güvenemeyeceklerini 

anlamışlardır. Hal böyle iken yine de bölgenin 3 önemli gücü 

tek başına bağımsızlığını ilan etmiştir. Bunun yerine Birleşik 

bir Seym kurma kararı çıkmıştır. Ancak Rusya’nın buna bile 

tahammülü yoktur. Seym Rusya’yı rahatsız etmesine rağmen 

elinden bir şey gelmemiştir. Azerbaycan’ın otoritesinin daha 

ağır olduğu da gün geçtikçe ortaya çıkmıştır. Birbirleri ile 

anlaşması oldukça güç olan; Azerbaycan Türkleri, Gürcüler ve 

Ermeniler en sonunda 26 Mayıs 1918 de toplanıp kuruşa Seymi 

fes etmiştir (Çelik, 1996: 77). Hemen arkasından Gürcistan, 

Azerbaycan ve Ermenistan bağımsızlığını ilan etti. Ancak 

Azerbaycan asıl başkenti Bakü halen Rus yönetimi altında 

olduğu için bir süreliğine Gence’yi başkent olarak kalmıştır. 

Böylelikle Bolşevik devriminden sonra ilk kez çağa uygun, laik 

28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 

(ADC) kurulmuştur (Turan, 2018: 435). 
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Kurulan yeni devlet için Bakü’nün Sovyet yönetiminden 

temizlenmesi çok büyük önem arz ediyordu. Bu sebeple 

Azerbaycan Osmanlı’dan destek istemiştir ve 15 Eylül 1918’de 

Bakü Osmanlı Askerler tarafından ele geçirilmiştir (Göl, 2016: 

164). Bu gelişmelerin ışığında başkent Bakü’ye taşınmıştır. 

Ancak Osmanlı bu zamanlarda 1. Dünya savaşından yenik 

çıkmış ve Mondros Ateşkes Anlaşmasını imzalar durumda idi. 

Anlaşmayı imzaladıktan sonra Azerbaycan’dan askerini 

çekmek zorunda kalmış ve İngilizler bölgenin petrol 

zenginliğinden faydalanmak ve Rusya’nın hakimiyetini kırmak 

için Kafkaslara gelmiştir. Bu uzun sürmeyecek kendini 

toparlayan Sovyet Rusya’sı kısa zaman sonra burada tekrar 

hakimiyet kurmak isteyecektir. 1920’de Rusya tekrar bölgeye 

askeri hareket düzenleyerek hakimiyeti altına almıştır. 

Ardından ise Sovyetler birliği adı altında Nisan 1922’de tüm 

Kafkasya da bağımsızlığını almış olan tüm devletleri kendi 

himayesi altında birleştirecektir.  

 

Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı yıllarda dil ve kültür 

alanından Ruslaştırma politikalarını elinden geldiğince silmeye 

çalışmış ve ulus kimliğinin ve millet bilincinin oluşturulması 

içim önemli adımlar atmıştır. Özellikle dönemin yazar ve 
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şairleri bu aydınlanma da önemli yer edinmiştir. Mehmet Emin 

Resulzada, Ahmet Cevad gibi isimler halen daha 

Azerbaycan’da sevilerek anılmaktadır. Aynı zamanda 

yönetimde Resmi dili Azerbaycan Türkçesi yapmış ve 

Osmanlıdan birçok öğretmen getirmiştir. Buna yönelik yapılan 

çalışmalar ulus bilincinin oturmasın fayda sağlamış ve günümü 

Azerbaycan ulus devletine yatırım olarak değerlendirilmek-

tedir. 

 

Bağımsızlığı tadan Azerbaycan Türkleri, Sovyet yönetimi 

altına girmek zorunda kalmış ve 1991 yılına kadar da 

toplumsal olarak yıpratılmış bir şekilde bağımsızlığa ancak 

ulaşacaklardır. Önümüzdeki bölümde Sovyet döneminde 

Azerbaycan’ın siyasi ve sosyal durumunu ele alacağız.  
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2. SOVYET YÖNETİMİ ALTINDA AZERBAYCAN’IN 

DURUMU 

 

Azerbaycan Türkleri 1800’lerden bu yana yukarıdaki bölümde 

de bahsedildiği üzere oldukça çalkantılı dönemler 

geçirmişlerdir. Rusların önce reformlar yapması ve kapitalizme 

geçişleri daha sonra 1905 yılında Japonya’ya karşı 

beklenmeyen bir yenilgi almaları bununla birlikte ekonomik 

olarak halkın oldukça yoksul durumda olması akabinde 1. 

Dünya savaşına girilmesi ve Bolşevik devrimi derken Rus 

tarihinin önemi olayları da bu zamanlarda gerçekleşmiş ve 

Kafkasya’ya tüm olumsuzlukları olduğu gibi yansımıştır. 1918 

yılında tüm bu çalkantıların sonrasında kurulmuş olan 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Azerbaycan tarihi için 

oldukça kritik bir rol oynamaktadır. 2 yıllık bu deneyim adeta 

toplumun içinde büyüyen bağımsızlık istencinin somutlaşmış 

halidir. Bolşevikler bu dönemde verdikleri sözü tutmayacak ve 

ulusların kendi kaderini tayin haklarına saygı duymayacak-

lardır. Söz konusu Özellikle Azerbaycan ve Bakü olduğunda 

Rusya için akan yukarıda bahsedildiği ekonomik sebeplerden 

ötürü akan sular durmaktadır.  
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ADC ilk kurulduğu zaman Bakü’de Sovyet yönetimi halen 

daha bulunmakta idi. Bundan dolayı başkent Gence olarak 

belirlenmişti. Ancak yeni Cumhuriyet için Bakü stratejik 

açıdan önemli yer tutmakta idi. Bu sebeple Azerbaycan’ın 

herhangi bir isteği durumunda askeri yardıma gelebilecek olan 

Osmanlı ordusu Bakü’yü askeri birliklerini yöneltti ve Bakü’yü 

ADC yönetimine bıraktı. Bu gelişme bağımsızlıktan sonra 

yaşanan en önemli ikinci gelişme idi. Daha sonrasında ise 

Mondros Ateşkes anlaşmasını imzalanan Osmanlı Bakü’den 

çekilmek zorunda kaldı ve başkent İngilizler tarafından işgal 

edildi (Asker, 2015: 541). İngilizler Azerbaycan Bağımsızlığını 

tanımadıklarını açıkladırlar. Hükümet ise hem İngilizlerin hem 

de dünyanın kurulan cumhuriyetin diğer devletler tarafından 

tanınması için uğraşıyordu. ‘Milli hükümetin yoğun çalışmaları 

sonucunda, nihayet, 11 Ocak 1920 tarihinde, Paris Barış 

Konferansı tarafından Azerbaycan’ın bağımsızlığı de-fakto 

tanındı.’ (Asker, 2015: 541). Her ne kadar hükümet tanınma 

konusunda başarılı bir adım atmış olsa da Bolşeviklerin gözü 

halen daha Bakü’de idi. Bu sırada Anadolu’da kurtuluş 

mücadelesi için Bolşevikler yardım göndermeyi kabul 

etmişlerdi ve ancak bu Kafkaslar üzerinden yapılabilirdi. Bunu 

da bahane ederek Azerbaycan sınırına Rus birlikleri yerleştiler 
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(Asker, 2015: 541). Bolşeviklerim sınıra yerleştiği gün ADC 

Parlamentosu bir toplantı yaptı ve şu karlar alındı; 

 

1. Rus ordusu, Bakü’ye girmeden önce demiryoluyla ilk 

başta Anadolu’nun yardımına gidecektir. 

2.  Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü her 

türlü müdahale ve ilhaktan korunacaktır.  

3. Azerbaycan Ordusu olduğu şekilde korunacaktır. 

4. Azerbaycan’ın siyasi partileri için faaliyet serbestliği 

sağlanacaktır. 

5. Geçmiş devlet memurları, hükümet üyeleri ve 

milletvekilleri takip olunmayacak, devlet memurlarının 

işyerleri olduğu gibi kalacak, yalnız üst düzey görevlerde 

çalışanlar değiştirilecektir.  

6. Serbest şekilde toplanacak Sovyetler (şuralar), 

hâkimiyetin yönetim şeklini tayin edecektir (Asker, 2015: 

542). 

 

Alınan kararlar maalesef uygulanmamış 27 Nisan 1920 

tarihinde Kızıl Ordusu Azerbaycan Demokratik 

Cumhuriyeti’nin varlığına son vermiştir. Yaklaşık iki yıllık 

cumhuriyet tecrübesi Azerbaycan’a fikir kültür ve devlet 

tecrübesi açısından da fayda sağlamıştır. Bundan sonraki 
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Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Sovyetlerin dağılmasıyla ancak 

toprakları tekrar bağımsızlığına kavuşacaktır.  

 

Sovyetler Birliği Kafkasya’da yaptığı gibi Orta Asya’yı da 

yönetimi altına almıştır. Her ne kadar tüm uluslara ve 

kimliklere saygı fikri ile yola çıkılsa da zamanla görülmüştür ki 

ağır Ruslaştırma politikası, otoriter devlet anlayışı, Sovyet ve 

Rus kültüründen farklı olan hiçbir kültüre tahammül olmayışı 

burada ki halklara dilinde tarihinde ve kültüründe fazlasıyla 

yozlaşma yaşatmıştır. Ki Orta Asya’nın Azerbaycan’ın Türk 

toprakları olduğu ve yaşayanların da Türk olduğu düşünülürse 

özellikle anti-Türkçülük üzerinden gidilen bir ideolojinin 

olduğu söylenebilir. Aslında Çarlık döneminde de Rusların 

farklı politikaları yoktur. Çarlık döneminden daha sistemli bir 

şekilde özellikle Stalin döneminde yapılmaya başlanmıştır. 

Türkçülük ideolojisi yerine ‘Sovyetleştirme İdeolojisi’ 

sistematik olarak uygulanmaya gidilmiştir. Marksist söylemin 

eşitlikçi anlayışının yerinde zamanla yeller esmeye başlamış 

oldukça otoriter ve eşit olmayan bir yönetim gözler önüne 

serilmiştir. Zaten zamanla Rus milliyetçiliği Marksist 

düşüncenin önüne geçmiş ve milliyetçi ideolojiye burjuvazi bir 

ideoloji olduğu için karşı olan Marksist görüş maalesef Rus 
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milliyetçiliği söz konusu olduğunda uygulayıcıları tarafından 

yok sayılmıştır.  

 

Özellikle dil anlamında yapılan dili unutturma, bozma, 

karıştırma ve aynı olanlardan farklılaştırma politikası 

benimsenmiştir. Yüzyıllardır ortak olarak konuşulan Türkçe 

Sovyet döneminde olduğu kadar hiç tahrip edilmemiştir. 

Özellikle alfabelerin birbirinden tamamen farklılaştırılması 

aynı soydan gelen Türkleri birbirini anlayamaz hale getirmiştir. 

Oysa ortak alfabe konuşulması halinde Doğu Türkistan’dan 

Balkanlara kadar Türkçe anlaşılabilecek hale gelebilirdi.  Bu 

dönemde yapılan ‘ana dilden koparma’ politikaları halen daha 

Türk Dünyasının en büyük problemidir ve yakın gelecekte 

çözülebilecek gibi görünmemektedir. Yine de son dönemde 

gerçekleşen dönüşümler ümit vericidir. Kazakistan eski devlet 

başkanı Nursultan Nazerbayev döneminde Latin alfabesine 

2025 yılında Tüm ders kitaplarında geçeceğiz açıklaması 

(www.euronewstürkçe, Erişim Tarihi: 17.05.2019) ve 

Özbekistan’ın da Latin alfabesi üzerinde çalışmaları olması 

Azerbaycan ve diğer Türk devletleri için umut vericidir. 

Azerbaycan ise ancak 2001 yılında tam anlamıyla Latin 

alfabesine geri dönebilmiştir.  
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Azerbaycan Sovyet döneminden önce Arap alfabesi kullanıyor 

oluşu Sovyetlerin Azerbaycan Türklerini İslamiyet ve 

Anadolu’dan uzaklaştırmak istemesi sebebi ile bir değişikliğe 

yöneltmiştir ve 1920li yıllarda “Yeni Türk alfabesi komitesi” 

kurulmuştur (Turan, 2008: 441). Komisyon kısa sürede yapılan 

çalışmalar ile Latin alfabesine geçme kararı almış ve 22 

Temmuz 1992’de yeni alfabe kabul edilmiştir (Turan, 2018: 

441). Bu gelişme aslında Rusya’nın düşündüğü gibi Türkleri 

birbirinden tamamen koparamayacaktır. 1926 yılında birçok 

ülkeden toplanan Türkologlar ‘Bakü Türkoloji Kurultayı’ 

gerçekleştirecek ve Türklerin ortak kullanımı için bir Latin 

alfabesi geliştireceklerdi ve bu çalışmalarla beraber farklı 

coğrafyalardaki birçok Türk bahsedilen Latin alfabesine doğru 

hızlıca geçiş yapmak istemişlerdir (Turan, 2018: 441). Bu 

zamanlarda Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde de çeşitli 

reformlar yapılmakta idi ve bu reformları Latin alfabesine 

geçmeyi de kapsamaktadır. Tüm bu gelişmeler 1930’lu yılara 

gelindiğinde Türkçenin ortaklaştırılması noktasında çok önemli 

gelişmeler olarak düşünülmelidir. Yukarıda bahsedildiği üzere 

Çin’den Balkan coğrafyasına kadar Türkçenin genel olarak 

anlaşılıyor olması birlik sağlanması bir dil devrimi bile 

sayılabilecek önemdedir. Tabi burada önemli olan bunu devam 
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ettirebilmek idi. Ancak Sovyet rejimi Türklerin birbirini 

anlaması konusundan oldukça rahatsızdı. İsmail Gaspıralı’nın 

ortaya koyduğu dilde fikirde işte birlik anlayışı dil ile başlamış 

ve fikri birliğe doğru gitmesi engellenmeli idi. Buna çözüm 

olarak Kiril alfabesine başvurulmuştur. Ancak burada amaç 

ayrıştırmak olduğu için 11 Mayıs 1939 tarihinde Kiril alfabesi 

her bölgeye göre farklı tasarlanmıştır. 1 Ocak 1940 tarihinde 

ise Azerbaycan’da Kiril alfabesine resmi olarak geçiş 

yaşanmıştır. Özellikle Türkiye'den farklı bir alfabeye geçilmiş 

olması Sovyet yönetimini rahatlatmıştır.  

 

Bir yandan alfabe çalışmaları yapılırken bir yanda da Rusçanın 

da üstün bir dil olduğuna yönelik çalışmalar yapılmaya devam 

edilmekte ve resmi dil gibi kullanılması sağlanmaktadır. 

Lenin’in buna yönelik politikaları şu cümlesi ile daha kolay 

anlaşılacaktır: 

 

‘Biz istiyoruz ki, milletler arasında daha sıkı ilişki ve kardeşlik 

birliğinin olması için her bir şahıs büyük Rus dilini öğrensin’ 

(Aliyeva, 2005: 261). 
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Bu düşünceye nazaran geliştirilen politikalar sonucunda çok 

kısa zamanda Rusça Orta Asya ve Kafkasya’da en çok 

konuşulan dil haline getirilmiştir bu politikaların daha çok 

Stalin ile beraber hız kazandığı tarihlere bakıldığında ortaya 

çıkmaktadır. ‘1926 yılına ait istatistik verileri incelendiği 

zaman Azerbaycan SSC’de yaşayan Türk nüfusun %98,5’nin 

Azerbaycan Türkçesiyle iletişim kurduğu görülmektedir. 

Ancak 1930’lu yıllara gelindiğinde Azerbaycan SSC’de Rus 

dili fiili olarak devlet dili konumuna yükselmiştir’ 1920’li 

yıllarda Azerbaycan ve daha çok Bakü’de yönetim işlerinde 

Rusça kullanılmaya başlanmıştı ancak 1930’lar gelindiğinde 

Rusça egemen dil halini almıştır.  

 

Rusçanın hakim dil konumu getirmek için yapılan çeşitli 

çalışmalar bulunmaktadır. Bunlar özellikle radyo ve 

televizyonlarda yayınların Rusça verilmesi yeni neslin Rusça 

ile daha haşır neşir büyümesine sebep olmuştur Aynı zamanda 

açılan okullarda Rus eğitimi veren okulların çok daha refah ve 

kaliteli eğitim veriyor olması Azerbaycan Türkçesi ile eğitim 

verilen okulların ise kalitesinin düşük olması ebeveynleri ve 

gençleri Rus okullarına yönlendirmiştir Subaşı ve Abbaslı, 

2018: 266). 
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Dil üzerinden yapılan tek çalışma Alfabe konusu olmayıp 

birçok yer isminin adının değiştirilmesi yeni doğan bebeklerin 

isimlerinin Rusça özendirilmesi gibi durumlarda yapılmaktadır. 

Aynı zamanda Türk kimliğini de unutturmaya yönelik 

politikalar uygulanmıştır. Bunun için 1936 yılında yani Stalin 

döneminde nüfus kimliklerinde Azerbaycan Türkü değil 

Azerbaycanlı yazması zorunluluğu getirilmiş ve eski kimliklere 

değiştirme zoru getirilmiştir (Aliyeva, 2005: 206). Bu 

uygulamalar bir milleti tam anlamıyla kim olduğunu 

unutturmaya yönelik çalışmalardır. Aynı zamanda Azerbaycan 

Türkü yerine 1936 senesinden sonra Azeri kelimesi kullanıma 

sunulmuş ve anayasaya geçmiştir (Aliyeva, 2005: 206). Yine 

de Sovyet yönetimi çöktükten sonra görüyoruz ki milletler 

halen daha kim olduklarını unutmamışlardır. 

 

ADC Bağımsızlığı döneminde önemli hareketlerden biri Resmi 

dilin 7 Haziran 1918 kararı ile Türkçe olarak belirlenmesi idi 

(Aliyeva, 2005: 184) Ne yazık ki Azerbaycan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti (SSC) kurulması ile bu önemli adım tarihe 

karışmak durumunda kaldı. (Aliyeva, 2005: 205). Dil 

konusundaki yaralar halen daha sarılabilmiş değildir.  

Azerbaycan bağımsızlığı kazanlı 28 yıl olmasına rağmen halen 
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daha Rusça konuşulmakta Türkçeye çoğu zaman tercih 

edilmektedir. Birçok Azerbaycan Türkçesi isimli kasaba ve 

illerin ismi değiştirilmiş resmi dil gibi Rusçanın hâkim 

kılınması okullarda aynı zamanda Rusça eğitim verilmesi gibi 

birçok sebeple toplumda Azerbaycan Türkçesi bağlamında 

ciddi yaralar açılmıştır. En çok dil anlamında olsa da başka 

alanlarda da toplumsal değişimlerin yaşanmasına sebep olundu.  

 

Okullarda Rusya’nın öğretilmesi için elinden geleni yapan 

Komünist Parti bununla kalmamış aynı zamanda çocuk yaşta 

onları Sovyet ideolojisine bağlayabilmek için Pioner Teşkilatı 

adı altında bir teşkilatı kurmuştur. Bu bahsedilen teşkilatının 

asıl amacı yoksul ve kimsesiz çocukların eğitimi ve gelişimi ile 

ilgilenmek olarak ortaya koyulsa da adeta devşirme Sovyet 

çocukları yapılıyorlardı (Özdemir, 2018: 92-96). Teşkilatın 

amacı Sovyet rejimini benimsetmekken aynı zamanda dini ve 

milli unsurlardan çocukları uzaklaştırmak ve özellikle 

unutturmaktır. Pionerler sistemin devam etmesi için yetiştirilen 

komünistlerdir. Aynı zamanda okuryazar oranının artması 

içinde çeşitli köy kasabalarda faaliyet göstermişlerdir. 

Komünist Parti’nin adet Azerbaycan çocuklarını alıp birer 

komünist eğitime tabi tutması ve onları komünizmin ve 
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bölgede okuryazarlık ve kendilerine göre cehalet olan aslında 

dini ve milli gelenekler olan alışkanlıklardan halkın 

koparılması olarak düşünülebilir.  

 

Komünist partinin (KP) hiçbir dini ve milli ritüele saygısı bu 

dönemde yoktur. Bunun en somut örneklerinden biri de baharın 

gelişinin yani Nevruz’un kutlanması yahut sünnet yapılması 

gibi ritüelleri yasaklamıştır. (Özdemir, 2018 s.96) Özellikle 

Stalin döneminde sert uygulamalara maruz kaşan Sovyet 

ülkeleri Kruşçev iktidarı ile biraz daha rahatlamıştır. Oysa 

Stalin döneminde okutulan kitaplar bile Stalin tarafından 

yazılıyor ya da yazdırılıyor tek tek kontrolden geçiyor ve 

komünist değerlere Stalin’e KP’ye en ufak bir eleştiriyi bırakın 

olumlu bir şey yazmıyorsa hemen değiştiriliyordu. Özellikle 

Stalin kendi döneminde kendini kitaplarda sürekli övdürmüş ve 

sistemin kurucusu olarak kendini putlaştırmıştır. Stalin 

etrafında kendisine muhalif kim varsa ya sürgüne göndermiş ya 

da öldürtmüştür. Bu sebeple sadece Azerbaycan’da değil kendi 

çevresinde de seveni çok kalmamıştır. Zaten Sovyet döneminde 

sürgün idam gibi durumlar çokça yaşanmış Azerbaycan 

aydınları da bundan nasiplerini almışlardır. Azerbaycan’ın 

önemli fikir adamları ya sürgüne gönderilmiş ya da idam 
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ettirilmiştir. Bunlardan bazıları Hüseyin Cavit, Ahmet Cevat, 

Yusuf Vezir Çemen zeminli ve Tağı Şahbazi olarak 

sıralanabilir (Turan, 2018: 440). 

 

Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (Azerbaycan SSC) 

dönemindeki haber ajanslarına gazetelerine bakmak dönemin 

hiçbir boşluk bırakmadığını insanların sadece komünist 

partinin boyunduruğunda nefes alabildiklerini görüyoruz. 

Azerbaycan’ın ilk haber yayını Telgraf Ajansı olarak 

kurulmuştur. (Enserov, 2010, s.270) Sovyet döneminde 

AZERTA olarak devam etmiş ama Sovyet kontrolünden 

çıkamamış bağımsız bir haber ajansı haline bağımsızlığa kadar 

dönüşememiştir. Aynı zamanda gazete olarak ise sadece 

Komünist gazetenin yayınına izin verilmiştir. İlk başlarda 

gazetecilik ile uğraşanların milli hassasiyetleri olması 

dolayısıyla 1920-1922 arası daha özgür olduğu söylenebilir 

ancak Komünist Parti bunları düşman olarak gösterecek ve 

kendi içlerinden olup milli ve ini hassasiyetleri olmayan kişileri 

gazetenin balına koyacak onları da sert bir şekilde teftiş 

edecektir (Karataş, 2018: 858). 
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Ekonomik olarak Sovyet döneminde Azerbaycan’a çok yatırım 

yapıldığı ilk başta düşünülebilir ve olumlu bir gelişme olarak 

değerlendirilebilir. Ancak Azerbaycan’ın özellikle Bakü 

kentinin petrolü e diğer yer altı zenginlikleri adeta Ruslar 

tarafından sömürülmüş özel teşebbüslere izin verilmemiş 

Azerbaycan’ın kendi topraklarından faydalanmasına katiyen 

karşı çıkılmıştır (Nesibli, 2018: 207). 

 

Sonuç olarak bakıldığın Sovyet döneminde Azerbaycan 

Türkleri bağımsız hiçbir şey sergileyememiş her ne kadar başta 

ayaklanmalar ve Türkçü fikirler ortaya atılsa tartışılsa da bunlar 

ağır bir şekilde cezalandırılmış ve ulus bilincinin tamamen 

silinmesi için ellerinden gelen yapılmıştır. Stalin döneminde dil 

ve eğitim kültür bağlamında derin yaralar açılmış Kruşçev 

döneminde ise daha bir nebze daha serbest bir yönetim 

izlenmiştir. Son dönemlere doğru ise bağımsızlık kendini 

yavaştan göstermiş ve ekonomik olarak liberal politikalara 

gidilmeye başlanmıştır. Halen daha Azerbaycan Türkleri Rusça 

eğitime önem vermekte ve Rusça konuşmayı çoğu zaman 

tercih etmektedirler. Bu ancak yeni politikalar ile aşılabilecek 

bir durumken buna yönelik ciddi çalışmalar şimdilik 

gözükmemektedir. Türkçe ve Türk dünyası içinde dil 
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konusundaki farklılaştırma böl parçala yönet politikası 

temelinde uygulanmıştır. Aynı dili konuşan insanların 

birbirilerini anlayamaz hale gelmeleri bu politikaların 

sonucudur. Aynı tarihten gelen insanların bir olduklarını 

anlamakta güçlük çekmesinin sebebi yine Sovyet yönetiminin 

böl parçala yönet politikasıdır. Sovyet döneminde yapılan 

olumlu gelişmeler olarak sanat anlamında ileriye gitme ve 

okuryazarlık seviyesinin artması gösterilebilir. Onu dışında 

kendisine bağlı sosyalist cumhuriyetlerin kendi gelişmelerine 

katiyen izin vermediği gibi medeniyetlerini olabildiğince 

derine göndermeye çalışılmış ve onların iş gücünü ve yer altı 

zenginliklerini sömürmüştür.  
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3. BAĞIMSIZLIK HAREKETİNİN SİYASİ 

GÖRÜNTÜSÜ 

 

Azerbaycan’da bağımsızlığa giden sürece öncelikle Sovyetlerin 

o dönem yaşadığı siyasi ve ekonomik sorunlardan başlamak 

gerekmektedir. Bahsedeceğimiz sorunlar Azerbaycan ve birçok 

Sovyet sosyalist cumhuriyetini etkileyecek ve milliyetçi 

ayaklanmaların söylemlerin atmasına sebep olacaktır. 

Sovyetler yönetimi ekonomik olarak 1980’li yıllarda çeşitli 

krizlerle baş edemez hale gelmiştir. Her sistem kendisi krizinin 

içinde büyütürken komünist ekonomik model de bu şekilde 

çöküşe doğru gitmiştir. Kapitalizmin günümüzdeki fazla 

sermaye birikimi sorunu tekelleşme sorunu ekonominin 

dünyada kötüye gitmesini etkilemektedir. Tıpkı bunun gibi 

1980 sonrasında önü alınamaz arzın ve tamamlayıcısı olan 

talebin birbirine karlı dengesiz olması ve dengenin 

kurulamayacak hale gelmesi Sovyet rejimine ekonomik olarak 

çok şey kaybettirmiştir.  

Özel teşebbüslerin ve mülkiyetin olmadığı Sovyetler birliğinde 

yoksulluk içinde kalan halk yönetimi had safhada eleştirmeye 

başlamış hatta bu eleştirelin başlaması ile önce bir darbe 

girişimi yaşanacak ve daha sonrasında Sovyetler birliği 
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dağılacaktır. Her ne kadar komünist ekonomik model 

liberalleşemeye yönelik politikalar geliştirse kendinden taviz 

verse de diğer Sovyet sosyalist cumhuriyetlerini birliğin 

devamı için askeri güç kullansa dahi ikna edemeyecektir. İlk 

olarak M. Garbaçov döneminde geliştirilen politikalara Glasnot 

ve Prestroyka adı verilmiş ve ekonomide açılma yaşanmıştır 

(Saray, 1996: 61). Ekonomi de açıklık politikaları her ne kadar 

iyiye işaret olarak görülse de yetersiz alacak bir kere halk 

nezdinde başlayan homurdanmalar devamlı artacak ve sonunda 

birçok bağımsız cumhuriyete dönüşecek devletler ortaya 

çıkacaktır.  

 

Sovyet yönetimi özellikle Azerbaycan’dan aldığı Bakü 

petrolünün yıllarca sömürmüş olması ekonomik yoksulluk 

içinde olan Azerbaycan Türklerinin gözüne batacak ve siyasi 

politikalarda da bir çeşitli rahatlamalar olması Azerbaycan 

aydınları tarafından eleştirilerin daha çok dillendirilmesini 

ortaya çıkaracaktır. Eleştiriler tabi sadece ekonomik temelli 

değil siyasi ve kültürel anlamda otoriter rejimin 

uygulamalarına da yöneliktir. Yıllarca Azerbaycan Türklerinin 

‘komünist yurttaş’ olarak zorla yetiştirilmeye çalışılması kendi 

kültür, dil ve dinlerinden uzaklaşmaları için baskıcı bir 
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yönetimin ortaya koyulması insanları bir hayli bunaltmıştır. 

1985 sonrası ortaya çıkan bu gelişmeler ile beraber 

Azerbaycan’ın okuryazar ve milliyetçi kesiminin bir araya 

gelmesine ve çeşitli toplantılar yapıp teşkilatlanmalarını 

sağlamıştır.  

 

Bu dönemde tüm bunların yanında gelişen bir başka önemli 

husus vardır. Bu husus Karabağ’ın Ermenistan Sosyalist 

Cumhuriyetine peşkeş çekilmeye çalışılmasıdır. Karabağ 

sorunu aslında tarihsel olarak bakıldığında günümüzün sorunu 

değil 100 yıl öncesinde yapılan bir plan ve sözlü anlaşmanın 

neticesinde ortaya çıkmıştır. Sovyet öncesi dönemde İran’da 

hayatını sürdüren Ermenilerin Rusların baskısı ile Karabağ’a 

getirildikleri bilinmektedir (Şadıhanov, 2011: 8). Ancak 1918-

1920 yılları arasında varlığını ortaya koymuş olan Azerbaycan 

Demokratik Cumhuriyetinin sınırları içinde bulunan Karabağ 

aslen bir Türk şehri olmasına rağmen bölgede Azerbaycan 

Türklerine acımasızca uygulanan şiddetli göç ettirme 

politikaları yüzünden Ermeni nüfusu da artmıştır. Hatta 

utanmadan 1921 yıllında ‘Kafkas Bürosu’ Karabağ’ın 

Ermenilere ait olduğu ve kendilerine verilmesi gerektiğini 

savunmuştur (Şadıhanov, 2011: 9). 1923 yılında ise Karabağ 
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Sovyet diretmesi ile özerk bölge statüsüne getirilmiştir. 

Sovyetlerin son dönemlerine tekrar gelindiğinde görülmektedir 

ki Dağlık Karabağ’da Ermeniler mevcut siyasi karışıklıktan 

istifade edip Karabağ’ı kendi sınırlarına dahil etmek için bir 

komite kurdukları ve hem silahlı hem de siyasi çalışmalar 

yaptıkları görülmektedir.  

 

Bolşeviklerin iktidara gelme döneminde Dağlık Karabağ’ı 

Ermeniler ile pazarlık haline getirmiştir. Eğer kendilerine 

destek verilirse Karabağ’ın Ermenistan sınırları içerisine dahil 

edilmesi için ellerinden geleni yapacakları söylenmiştir 

(Şadıhanov, 2011: 8). Görüldüğü üzere verilen söz tam da 

çöküş zamanında tekrar dillendirilecektir. Öncelikle bu fikri 

Ermeni lobisinin yoğun çalışmalarının bulunduğu Fransa’da 

dillendiren M. Gorbaçov’un danışmanı olmuştur (Cafersoy, 

2001: 9). 

  

1985 sonrası dönemde Ermeni lobilerinin ve Ermeni devletinin 

çeşitli işgal sürgün ve haydutluk faaliyetleri başlamıştır. 

Ermenistan’da yaşayan 300.000’e yakın Azerbaycan Türküne 

çeteler tarafından çeşitli saldırılar düzenlenmiş ülkeden 

gitmeleri için evleri yakılmış işsiz bırakılmış hatta 

öldürülmüşlerdir (Saray, 1996: 63). Bu sırada Karabağ 
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meselesi de daha çok alevlenmiştir. Azerbaycan Türkleri tüm 

bunlar yaşanırken sokak gösterileri yapmaya başlamış ve 

bağımsızlık yönünde kuvvetli toplantılara ve protestolara 

yönelmiştir. Ermenilerin silahlı çeteler kurma sureti ile 

giriştikleri çatışmalar Karabağ’da bulunan Türkleri göç 

ettirmek için silaha başvurmaları Azerbaycan Türklerinin karşı 

koymak için silahlanmasına ve örgütlenmesini destekleyen bir 

durum olarak görülmektedir. Bağımsızlığa giden süreçte 

Azerbaycan bağımsızlık vurgusunun artmasına ve milliyetçi 

söylemlerin benimsenmesine de öne çıkarmıştır. Halk 

ayaklanmalarında özellikle Karabağ konusunun halk nezdinde 

tepki çektiği ortaya çıkmaktadır. 

 

Ancak bununla beraber hem Azerbaycan’da yaşayan Ermeniler 

hem de Ermenistan’da yaşayan Türkler ciddi sorunlar 

yaşayacaklar ve Emil Şadıhonov’un Çiloğlu’ndan aktardığına 

göre ‘1988 Aralık ayı sonunda 170.000 Ermeni Azerbaycan'ı 

ve 130.000 Azerî de Ermenistan'ı terk etmek zorunda 

kalmıştır.’ (Şadıhanov, 2011: 10). Ermeniler yine ısrar ederek 

1988 yılında Ermenistan’a bağlanması için Sovyetlere ısrar 

etse de Azerbaycan’daki tepkinin artmasını istemeyen 

Sovyetler bu ısrara sıcak bakmamıştır (Saray, 1996: 66). 
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Halkın aradığı da bu gelişme iken rüzgâr milliyetçiler 

tarafından esecek ve bağımsızlık mücadelesinde halk kurulan 

teşkilatları yalnız bırakmayacaktır. Azerbaycan Komünist 

Partisi kendi otoritesini sarsacak olan bu girişimlerden rahatsız 

olacak ve çeşitli yollarla bağımsızlık için mücadele etmek 

isteyen ve Sovyet yönetiminden Azerbaycan’ın hakkını almak 

isteyen ve Karabağ’da yaşanan Ermeni baskısına direnmek 

isteyen aydınları bastırmak için ve çeşitli yollara başvuracaktır.  

 

Karabağ meselesini karıştıran hem Çarlık hem de Sovyet 

yönetimi bunu çözmeden dağılmış ancak dağıldıktan sonra 

Dağlık Karabağ iki devlet arasında savaş alanı haline gelecek 

ve çözülemeyen çatışma alanı olarak günümüzde çatışmalara 

devam edilir durumda olacaktır. Ruslar maalesef sürgün 

zorunlu göç konularından Türk dünyasında adeta uzmanlaşmış 

ve Karabağ gibi birçok Türk bölgesinin şehrinin doğal 

nüfusunu bozacak girişimlerde bulunmuştur. Halen daha birçok 

yerde bunun acısını yaşayan insanlar bulunmaktadır. 

 

Azerbaycan’da tepkiler ilk olarak bahsettiğimiz üzere meydan 

gösterileri ile başladı. İlk olarak 12 Şubat 1988 yılında 

Karabağ’a bağlı olan Xankendi civarında başlamıştır (Aydın, 

2012: 10). Böylelikle zamanla bağımsızlığa götürecek olan 
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halk gösterileri ve protestolarının fitili ateşlenmiştir. Bu 

gösterinin ardından Ermeniler ile çatışmalar şehirde kendini 

göstermiştir. Sovyet rejimi Azerbaycan’ın daha fazla tepki 

almamak için Ermenilerin bu dönemde gerçekleşen Karabağ’ı 

Ermeni sınırına alma isteklerine olumsuz yanıt vermiş destek 

olmamıştır. Azerbaycan’da ciddi direniş göstermiş halk 

Karabağ konusunda oldukça hassas davranmıştır.  

 

15 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan’da 

gösteriler artmış ‘Yaşasın Bağımsız Azerbaycan’, ‘Yaşasın 

Birleşik Azerbaycan’, ‘Türk Milletine Aşk olsun’ sloganları 

atılmıştır (Cafersoy, 2001: 13).  

 

Bu gelişmeler yaşamdan önce Azerbaycan’da sivil toplum 

örgütleri kültürel çalışmaları artık siyasi çalışmalara çevirmiş 

ve halkın desteğini almaya çalışmıştır. İlk olarak ‘Çenlibel 

Birliği’ varlığını göstermiştir (Cafersoy, 2001: 11). Daha 

sonrasında kurulmuş çeşitli birlikler gösterilere destek olmuş 

ve bağımsızlık için çalışmıştır. Ancak birliklerin ortak hareket 

etmeyişi ve ortak bir çatıda toplanamıyor oluşları etkilerini 

küçültüyordu. Bu sebeple öncelikle birleşmeleri ve baskılarını 

artırmaları gerekiyor Ermenilere karşı da ortak hareket etmeleri 

gerekiyordu. Akademisyen Tarihçi Ebulfeyz Elçibey ve onun 
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gibi aydınlar çeşitli toplantılar ile birlikteliği sağlamaya 

çalışmışlardır. 16 Temmuz’da Elçibey bir konuşmasında 

birlikleri bir araya getirmenin ve Ermenilere karşı ortak hareket 

etmemin hayati önem taşıdığını vurguladı. Farklı farklı sivil 

toplum örgütlerinin 1988 Mayıs ayında Azerbaycan Savunma 

Cemiyeti olarak birleştiler. Bu süreçten sonat Bağımsızlıkta en 

önemli rol oynamış olan Azerbaycan Halk Cephesinin 

oluşturulmasına doğru bir süreç başlamıştır ve Savunma 

Cemiyeti aydınların öncülüğünde Halk cephesi için 

programlarını ve yol haritasını yazmıştır (Cafersoy, 2001: 13) 

Bu noktada en önemli problem ortaya serilmiş ve çözüm 

yolları aranmıştır. İlk olarak Dağlık Karabağ’dan Ermeni 

zulmünden evlerini bırakmak zorunda kalan Türklerin 

sorunlarını nasıl çözüleceği üzerine durulması olmuştur. Ayrıca 

orada halen daha yaşaya ve Ermenilerin baskılarına maruz 

kalan Türklerinde sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Son 

olarak Azerbaycan Savunma Cemiyeti çatışmaların nasıl 

çözümleneceği üzerinde durmuştur (Cafersoy, 2001: 12).  

 

Yukarda bahsettiğimiz 5 Aralık tarihinde gerçeklemiş olan 

Meydan Gösterileri sırasında konuşma yapan aydınlardan 

Ebulfez Elçibey ve Nemet Penehov konuşmalarından dolayı 
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gözaltına alınmıştır. (Cafersoy, 2001: 13). Daha sonrasından 

ise zaten süreçten bir hayli rahatsız olması ile baskıyı 

artıracaktır. Hatta sadece halk cephesine karşı bir baskı değil 

olağanüstü hâl ilan ederek varlığını her yerde hissettirecektir. 

Bu süreçte Azerbaycan Bağımsızlık hareketlerinin Elçibey 

gözaltından çıkana kadar ve olağanüstü hâl kalkana kadar 

sekteye uğradığı görülmektedir. Daha sonrasında ise 

Azerbaycan Halk cephesi kaldığı yerden daha büyük bir azimle 

bağımsızlık için çalışmalara devam edecek ve Karabağ 

konusunda kararlığını her yede dile getirecektir. Bu dönemde 

çeşitli planlar yapılmakta toplantılarda sürekli siyasi tartışmalar 

yapılmaktadır.  

 

Sovyetler birliğinin gün be gün güç kaybettiğinin Azerbaycan 

Halk Cephesi farkındadır. Ancak ülkede ki Komünist Parti ve 

Başında Ayaz Muttolibov’da halk cephesinin faaliyetlerinden 

oldukça rahatsızdır. Hatta ‘Birleşik Azerbaycan’ sloganları ve 

güney Azerbaycan konusunda Elçibey ve arkadaşlarını sürekli 

hassas olduklarını dile getirmeleri İran’ı da rahatsız etmektedir. 

Yani Halk Cephesi bu süreçte sadece Sovyetler birliği ile değil 

aynı zamanda içeride Komünist Parti ile ve güneyde İran ile de 

mücadele etmektedir. AHC bu dönemde gerek bülten çıkararak 
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gerek meydan konuşmaları ile halkı bağımsızlık için 

mücadeleye çağırarak gerekse siyasi olarak mücadelesini 

sürdürerek süreci kökten değiştirecek bir yol çizdirmiştir. 12 

Mart tarihinde kuruluşunun resmi olarak tanınması için 

Azerbaycan Yüksek Sovyet’ine çıkmıştır (Cafersoy, 2001: 14).  

 

5 Ekim 1088 Tarihinde Azerbaycan Halk Cephesi artı 

resmiyete geçti. Ancak bir süre sonra parti içinde fikir 

ayrılıkları meydana gelecekti. Bu fikir ayrılıkları liberal ve 

radikal görüşlerin sahiplerinin partiyi iki taraf bölmesine sebep 

olacak hatta Bakü katliamına kadar giden süreçte önemli yer 

edinecektir. Radikallere göre daha hızlı kararlar ve sert karalar 

alarak Ermenilerden Karabağ’ı kurtarmak gerekiyor halkı 

ayaklandırmak gerekiyordu. Ancak liberaller bunun sonucunda 

çatışmaların çok kan götürmesinden çekiniyor ve daha sağlıklı 

adımlar ile ilerlenmesini savunuyordu (Cafersoy, 2001: 20) Bu 

sırada ilginç başka olaylar gelişmiştir. AHC içerisinde 

çekişmelere yaşanırken bir yandan da ‘Azerbaycan Komünist 

partisi birinci sekreteri Verizov 15 Ocak’ta Bakü’de yaptığı bir 

konuşmada halkı Ermenilere karşı oluşturulmak istenen 

gönüllü birliklere katılmaya ve silahlanmaya çağırıyor ve diğer 

parti yetkililerinde bunu sık sık dile getiriyorlardı.’ (Cafersoy, 
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2001: 22). Maalesef bu süreç bu şekilde işlerken halk galeyana 

gelmiş v 13 Ocak’ta Ermeniler karşı sokaklara inmişlerdir. Her 

ne kadar Azadlıq Gazetesi Sovyetlerin Azerbaycan’a girmek 

için bir bahane aradığını ve bu sebeple sürece dikkat edilmesi 

gerektiğini galeyana gelinmemesi gerektiğini yazsa da başarılı 

olamamıştır. (Cafersoy, 2001: 22). Bunu bahane eden 

Sovyetler birliği bağımsızlık söylemleri ve Karabağ konusunu 

bastırmak ve özellikle AHC faaliyetlerini bastırabilmek için 

Bakü’ye girmiştir. Ancak 20 Ocak’ta gerçekleşen bu olay o 

gün tarihe Bakü katliamı olarak geçecektir. 131 kişinin hayatını 

kaybettiği, 800’e yakın insanın yaralandığı, 400 kişinin 

gözaltına alındığı v 4 kişinin kaybolduğu bilinmektedir. 

Gözaltların bakıldığında AHC üye ve taraftarlından oluştuğu 

göze çarpan bir gerçektir. 

 

Komünist Partili liderlerin tüm bu yaşananlara rağmen halen 

daha iktidarından ve duruşundan ödün vermek istememekte ve 

Sovyet kuklası olmaya devam etmektedir. Bakü katliamı 

Azerbaycan Halk cephesini daha da alevlendirmiş ve 

çalışmalarına yoğunluk kazandırmıştır. Aynı zamanda halk 

tarafından Sovyetler birliğinden ayrılma yönünde talepler hızla 

artmıştır. ACH ile KP arasında kriz yaşanmasına sebep 
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oluşmuştur. Azerbaycan tarihinde Sovyetlerin sebep olduğu bir 

yara daha açılmıştır. Bu olaydan sonra mevcut Sovyet lideri 

Gorbaçov’a ilginçtir ki Nobel Ödülü takdim edilmiştir (Saray, 

1996: 64).  

 

Sovyetler birliğini çöküşü özellikle kızıl ordu ve KGB 

tarafından istenmemekte ve Gorbaçov’un politikalarına karşı 

durulmaktadır.  Bu dönemde tabiri caizse bu iki kurum Sovyet 

yönetimin ekmeğini en fazla yiyen Sovyet kurumlarıdır (Saray, 

1996: 64). Bu sebeple bir darbe girişimine hazırlanmışlardır. 

Hazırlanan darbe girişimi 20-21 Ağustos tarihlerinde 

gerçekleşmiş ancak başarılı olamamıştır. Bu süreçte 

Muttolibov darbeye destek vermesi Halk cephesinin ise karşı 

çıkması işleri daha da farklı kılmış artık Sovyet yönetimi 

tarafından Azerbaycan Komünist partisine olan güveni 

sarsılmıştır. Yine Muttolibov kendi sözlerinin çarpıtıldığını 

iddia etse ve Sovyet yönetiminin yanında yer almaya devam 

etmek istese de başarılı olamamıştır. Olaylardan bir hafta sonra 

Ayaz Muttolibov Azerbaycan Parlamentosunda bağımsızlığın 

ilan edilmesine karar verdirtmiş ve 18 Ekim 1991 tarihinde 

Azerbaycan Bağımsızlığının ilanı gerçekleşmiştir. Nihayetinde 

Sovyet rejimi Azerbaycan’da son bulsa bağımsızlığa kavuşulsa 
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da Muttolibov halen daha Sovyet yanlısı komünist yönetim 

sergilemeye devam etmek istemiş. 1918 yılında temelleri atılan 

istiklal nihayetinde gerçekleşmiş ancak süreç bağımsız 

Azerbaycan devletine birçok problem bırakmıştır ki bunlardan 

en önemlisi belki de yüzlerce yıllık Türk toprağı olan Dağlık 

Karabağ’ın Azerbaycan sınırlarına katılamamış olması ve halen 

daha çözümsüz çatışma bölgesi olarak varlığını koruması 

olmuştur. 

 

Sovyet yönetimi sırasında yasaklanan dini ve milli ritüeller 

bozulması için uğraşılan unutulması için uğraşılan kimlik şimdi 

Azerbaycan bağımsızlığında tekrardan hatırlanacak ve milli 

dini hassasiyetlere laik ve demokratik bir cumhuriyet olarak 

devam edecektir. 

 

Bağımsızlık sürecinde görüldüğüm üzere Ebulfeyz Elçibey 

önderliğinde Azerbaycan Halk Cephesi tarafından ciddi 

çalışmalar yapılmış ve mücadele verilmiştir. Sovyet yönetimi 

altında ekonomik olarak sömürülen özel teşebbüs için izin 

verilmeyen kendi petrolünden faydalanamayan ve yoksulluk 

içinde yaşayan halk artık tepkisini ortaya koymuş ve AHC’yi 

desteklemiştir.  Bu dönemden sonra ise Azerbaycan aydın ve 

siyasetçileri ulus devleti için mücadele verilecektir.  



 
46 AZERBAYCAN’DA 

TOPLUMSAL/SİYASAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM 

4. MİLLİ KİMLİĞİN OLUŞUMUNDA YER ALAN 

SİYASİ AKTÖRLER 

 

Milletlerin bağımsızlıklarında o dönemin kurulan ya da 

önceden gelen siyasi partileri ve liderleri oldukça önem 

taşımaktadır. Çünkü bağımsızlık sürecini iyi yönetebilmek 

doğru seslenebilmek milletlerin tarihinde hayati önem 

taşımaktadır. Ayrıca bağımsızlıktan sonra kurulan yeni devletin 

iç ve dış politikalarını etkileyecektir. Azerbaycan bağımsızlık 

sürecinde etkili parti Azerbaycan halk cephesi ve onun lideri 

Ebulfez Elçibey’dir. Bu sebeple çalışmada özel olarak 

incelenecektir.  

 

4.1. Lider Faktörü ve Ebülfeyz Elçibey 

 

Ebulfez Elçibey Aliyev Kadirkulu Merdanoğlu ile Mihrinisa 

Hanım’ın iki oğlundan biridir. Elçibey’in kardeşi ise Almurad 

Bey’dir.  (Yiğit Türker, 2018, s.14) Ordubab’daki 1 Nolu 

liseye başlamıştır. Bu lise her ne kadar Sovyet rejimi tarafından 

baskıya maruz kalan liselerden olsa da Azerbaycan’da eğitim 

veren en iyi liselerden biridir. Okuduğu lise onun ve 

Azerbaycan’ın kaderini değiştirmesini sağlayacak entelektüel 

birimi ona katmıştır (Yiğit Türker, 2018: 16). Bu özellikle 
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üniversite yıllarında gerçekleşecektir. Hatta mili şuurunun 

oluşmasında bile eğitimi ve arkadaşları oldukça etkili olmuştur 

kendi sözlerinden de bunu anlayabiliriz: 

  

“…Üçüncü sınıfa kadar atalarımızı Medyalı, kendimizi 

ise Azerbaycanlı sanıyordum. Türk olduğumuzu 

bilmiyordum. Sınıf ve yurttan arkadaşlarım Malik 

Mahmudov ile Zakir Memmedov’la ayrı görüşteydik. Ben 

Türk değil Azerbaycanlıyım diyordum. Onlar ise 

‘Türk’sün, Türk’üz ancak bu tarih kitapları seni 

kandırmış’ diyorlardı. Aldandığımı bu kişilerin de 

yardımıyla üçüncü sınıfta anladım…” (Özdemir, 2012: 

10).  

Ebulfez Elçibey Azerbaycan bağımsızlık hareketinin kilit 

isimlerinden biridir. Üniversite yıllarından itibaren Azerbaycan 

bağımsızlığı ve özellikle Karabağ konusu üzerine kafa yormuş 

ve arkadaşları ile bu konular hakkında toplantılar yapmıştır. 

Hatıratlarından anlattığına göre Azerbaycan Devlet 

Üniversitesi Şarkiyat Fakültesine girer ve burada siyasi ve 

tarihi konulara ilgisi olduğunu fark eder. (Samedbeyli, 2017: 

41). Arkadaşları ile yaptığı toplantılar sonucunda bazı fikirleri 

oluşmaya başladı. Elçibey’e göre Azerbaycan bir sömürge gibi 
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Sovyet ise işgalci gibi davranıyordu (Samedbeyli, 2017: 42) Bu 

durumu fark etmesi onun bağımsızlık fikrine yaklaşmasına 

daha çok etkili oldu. Özellikle ‘Alim Hasayev, Malik 

Mahmudov, Rüstem Eminov, Mehdi Ağalarov, Rafık İsmailov, 

Abbas Musayev ve Zakir Memmedov’ gibi isimlerle yaptıkları 

sohbetlerden bahsetmiştir. Daha sonraki yıllarda arkadaşları ile 

olan bağlarını kopartmayıp çeşitli teşkilatlanmalara gitmeye 

çalışacaktır. Ancak KGB her yerde en ufak muhalif ses duysa 

orada bittiği için bu teşkilatlanma fikri o kadar kolay 

olmayacaktır. Malik Mahmuod bu süreçte Irak’a gönderilmiş 

ve orada dil eğitimi alıyordu. Kendisi ise Mısır’a gidecektir. 

Ancak dönünce ikisi de haberleşecek ve Bağımsız Azerbaycan 

için fikri anlamda çalışacaklardır (Samedbeyli, 2017: 42). 

Elçibey Mısır’da iki yıl kalmıştır. Bu süreçte bürokrasiden 

önemli isimler ile tanış olmuştur. Ancak biliyordu ki attığı her 

adıma dikkat etmesi gerekmektedir. Yoksa KGB ve onu 

gönderen okuluna karşı yanlış anlaşılmamak için herkes ile 

görüşmüyordu (Samedbeyli, 2017: 42). Yine de Keuşçev'e 

karşı bir antipatisi vardı ve bunu göstermekten kendini 

almıyordu. Kıbrıs konusunda Türkiye’nin yanında olmayan 

Kruşçev’in elini dahi sıkmıyordu. Bu sebeple de şüphe 



 
 49 

çekiyordu ve muhtemelen KG tarafından izleniyordu (Yiğüt 

Türker, 2018: 20). 

 

Döndükten sonra da Samedbeyli’nin kitabında Elçibey’in kendi 

ifadelerime göre anlattıklarına göre Malik Mahmudov, Alim 

Hasayev, Rafık İsmailov ile görüşmelere devam etmişler çeşitli 

küçük hücreler kurup buralarda siyasi fikirlerini tartışılmasının 

ortamını oluşturmuşlardır. Bu süreçte bir yandan da yüksek 

lisans ve doktorasını tamamlamaya çalışmaktadır. Alan olarak 

kendisine tarihi seçmiştir. Bir yandan Sovyetler birliğinin güç 

kaybetmesi bir yandan da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin 

bazılarında bağımsızlık düşüncesinin uyanması ile Komünist 

partilere daha çok önem verilmiş ve KGB gücünü muhalif 

seslerin çıkmasını engellemek üzere kullanmaya çalışmıştı. 

Elçibey ve arkadaşları hücre çalışmalarına devam ederken çok 

dikkatli olsalar da Devlet Tatbikat Kurumu onlardan 

haberdardı sadece ortaya çıkaramıyordu.  

 

Mezun olduktan sora Mısır’a da gidip gelmesiyle birlikte artık 

iş hayatına da atılacaktır. ‘1968 yılında Azerbaycan Devlet 

Üniversitesi’nin Asya ve Afrika Ülkeleri Tarihi Kürsüsünde 

öğretim görevlisi olarak başlamıştır’ (Özdemir, 2012: 12). 

Tekraren yukarıda bahsedilen hücre şeklinde teşkilatlar 
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kuracak dernek adı altında varlığını gösterecek ama küçük 

küçük gruplar halinde kurduğu hücrelerden kimsenin haberi 

olmayacaktı. Bir hücrede bulunan diğer hücrede kimin 

bulunduğunu dahi bilmiyordu. Bu dönemde öğrencilerine 

gerçek tarihi anlatmayı kendine ödev haline getirmiş ve milli 

şuurların Türk olduklarını özellikle öğretmek için uğraşmıştır. 

Tabi aynı zamanda Sovyet sisteminin sömürgeden başka bir 

şey olmadığını ve Azerbaycan bağımsızlığına da vurgu 

yapmıştır. 1970’li yılların sonuna doğru öğrenci hareketleri 

özellikle Bakü Devlet Üniversitesi’nde hareketlilik 

kazanacaktır. Elçibey’in de hocalık yaptığı Azerbaycan Bakü 

Devlet Üniversitesi’nde birçok kendisi gibi idealist hocalar 

tarafından öğrenciler mili şuurlarını kazanmış ve Sovyet 

rejimine karşı homurdanmaya başlamış gösteriler düzenlemeye 

cüret edecek kadar kararlı davranmışlardır. Bu süreçte 

öğrencilerine Türkçülüğü anlatan ve Sovyet rejiminin adeta 

Azerbaycan’ı sömürdüğünü sile getiren cesur bir tarih 

akademisyen olan Elçibey KGB tarafından takip edilmekte ve 

en ufak bir açıkta gözaltına alınmak üzere gözleri üzerinden 

çekilmemekte idi. Faaliyetlerin her ne kadar gizli olmasına 

özen gösterse de artık KGB öğrenciler üzerinde bu kadar tesir 

bırakan ve kendi aleyhinde konuşan Ebulfez için daha fazla 
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durmayacak ve tutuklama emri çıkarttıracaktı. Ne ile 

suçlayacaklarını onlarda bilmese de rejim için tehlike arz 

ediyordu. İlk önce delil yetersizliğinden bir şey yapamamışlar 

ancak Türkçülük fikrinin üniversitede yayıldığını görünce 13 

Kasım 1973’te tutuklanmasına karar verilmiştir (Yiğit Türker, 

2018: 24). Milliyetçilik yapmak suçundan tutuklanan 

Elçibey’in mahkemesinde kendisi aleyhinde çeşitli 

akademisyenler ve bazı öğrenciler ifade vermiş ve bu sebeple 

ceza alacağı kesinleşmiş ve bir buçuk yıl hapse çarptırılmıştır. 

Siyasi suçlu olduğu için özellikle Taş ocağında çalıştırılmıştır 

ki bu en ağır cezalardan biridir (Özdemir, 2012: 14). 

 

Hapis cezası bittikten sonra kendi hatıralarında anlattığına göre 

‘Azerbaycan İlimler Akademisi Salman Mümtaz Elyazmalar 

Enstitüsü’nde iş hayatına devam etmiştir (Samedbeyli, 2017: 

43). İş hayatına tekrar başlaması ile tekrar öğrenciler ve birçok 

aydına görüşmeye çalışmış ve düşüncelerini aktarmaya devam 

etmiştir. Aynı zamanda aile evine de bu süreçte girmiş ve 

Halime Hanım ile evlenmiştir. Daha sonrasında Erturgut ve 

Çilenay adlı iki çocuğu olacaktır (Özdemir, 2012: 15). 
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Onun hayatını ve Azerbaycan Bağımsızlık yolunda verdiği 

mücadeleyi etkileyecek önemli bir gelişme olarak 16 Temmuz 

1989 tarihinde Azerbaycan Halk Cephesini kurması olarak 

değerlendirilebilir. Bu bağlamda siyasete tekrar atıldığını ve 

faaliyetlere daha sistematik bir şekilde başladığını görebiliriz. 

(Samedbeyli, 2017: 43). Elçibey hayatının birçok yılını hatta 

neredeyse hepsini Azerbaycan bağımsızlığına ve Türk 

Milliyetçiliği fikrini geliştirmek ve yaymak üzere adamıştır. 

Bunun için hapse girmiş taş ocağında çalışmış ve cezası bitince 

aynı inanç ve azimle siyasi ve fikri temelde çalışmalarına 

devam etmiştir. Bu sayede Azerbaycan Türklerinin gönlünü 

kazanmış ve tarihe cesur ve bilge bir adam olarak yazdırmıştır.  

 

4.2. Siyasi Parti ve Halk Cephesi 

 

Azerbaycan Siyasi tarihi açısından en önemli parti olarak 

Azerbaycan Halk Cephesi görülmektedir. Çünkü bağımsız 

Azerbaycan devletinin kurulması için hem fikri hem de 

eylemsel olarak hareket eden parti olarak tarihe geçecektir. 

1988 senesinde yapılan gösteriler Komünist yönetim tarafından 

baskı ve şiddet ile sonlandırılmaya çalışılmıştır. Hatta 

gösterilerin ve tepkilerin artması ile Bakü’ye girmek isteyen 

kızıl ordu Hanım Halilova önderliğinde ki kadınların tanklar 
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karşısında siper olması ile durdurulmaya çalışılmıştır (Yiğit 

Türker, 2018: 29). Hiç çekinmeden coplar ve biber gazı 

kullanılmış ve özellikle Elçibey linç edilmeye uğraşılmıştır. 

Her ne kadar AHC’ye liderlik yapan Elçibey 5 Aralık 1988 

tarihinde tekrardan hapse alınmış olsa da çıkınca tekrar kaldığı 

yerden önce cezası bitince yaptığı gibi devam edecek milletinin 

her zaman yanında olduğunu gösterecektir.  

 

Yukarıda da bahsedildiği üzere 16 Temmuz 1989 yılında 

Azerbaycan Halk Cephesi 240 temsilci ile yapılan kurultay ile 

kurulmuştur. Aynı zamanda Elbufez Elçibey AHC’nin başkanı 

seçildi. Parti programında özellikle demokratikleşmeye ve 

hukuka vurgu yapıldı bilinmektedir. (Cafersoy, s.18) AHC 

kurulmadan önce yani 1980’li yıllarda özellikle öğrenci ve halk 

hareketleri artmıştır. Bunun sebebi olarak Dağlık Karabağ’da 

ki Ermeni zulmü yapılacak olan katliam ve Karabağ’da 

yaşayan Türklerin zorla göç ettirilmek istenmesi gösterilebilir. 

Halk gösterilerinde aynı zamanda AHC oldukça savunulur hale 

gelmiş ve halk tarafından benimsenmiştir. Özellikle haksız 

gözaltlarının yaşanması ve Elçibey etrafında birleşmesine 

rağmen insanların Elçibey’e bir aylık hapis cezası verilmesi 

Azerbaycan Türklerini daha da alevlendirmiştir. AHC’nin 
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birçok temsilcisi ve yöneticileri Meydan hareketi olarak tarihe 

geçen gösterilerde çıkıp konuşmalar yapmışlardır.  

 

Bu sırada siyasi olarak AHC varlığını ortaya koyacak ve bazı 

talepleri olacaktı. Bunlar 28 Mayıs’ı Azerbaycan bağımsızlık 

günü olarak ilan etmek, 3 renkli bayrağı resmi bayrak ve 

marşın ve armanın benimsenmesi olarak sıralanabilir 

(Cafersoy, 2001: 20). Talepler iletilirken bir yandan da 

gösterilerin coşkusu artıyordu. Olayların daha da alevlenmesi 

ve Dağlık Karabağ Özerk Bölgesinin (DKÖB) sorunlarının 

tırmanması AHC ve Azerbaycan Komünist Partisinin arasını 

daha da açıyordu. Nihayetinde 13 Eylül’de bir taraflar bir araya 

geldi ve bir anlaşma imzalandı. Ve nihayetinde DKÖP 

Azerbaycan Yüksek Sovyet'i tarafından lağvedildiğini 

açıkladılar. (Cafersoy, 2001: 20). 

 

5 Ekim 1989’de ise Bakü Sovyet yönetimi yıllardır çabalayan 

Azerbaycan Halk Cephesini resmi olarak tanıdı (Cafersoy, 

2001: 20). AHC’nin tanınması isteklerinin yerine getirilmesi, 

Dağlık Karabağ’ın özerklik statüsünün kaldırılması 

Azerbaycan Türklerinin asıl isteklerini halen daha 

bastıramamıştır. Çünkü Ermeniler Karabağ’da Türklere zulüm 

etmeye devam etmektedir ev zaten Azerbaycan Türkleri artık 
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bağımsız bir devlet istemektedir. Bu sebeple halk gösterilerinin 

bitmemesinden dolayı Sovyet yönetimi olağan üstü hal ilan 

etmiştir. Olağan üstü halden nasıl olur ki Azerbaycan 

Türklerinin haberi yoktur çünkü Kızıl Ordu bunun duyulmasını 

istememekte ve kendisi bastırmak istemektedir gösterileri. 20 

Ocak günü Bakü’ye girerek yukarıda da bahsedildiği üzere 

Bakü katliamını gerçekleştirmiştir. Bu katliam sonrası AHC 

halkın daha da şiddetlendiğini görmüş ve daha teşkilatlı hareket 

etmek gerektiğinden bunun üzerine düşülmüştür. Hatta 22 

Ocak tarih yapılan Cenaze törenlerine ve Şehitler parkına iki 

milyondan daha fazla insan gelmiştir (Yiğit Türker, 2018: 30). 

Ayrıca kırk günlük ulusal yas ilan edilmiştir. Olağanüstü halin 

devam etmesine rağmen insanlar evlerine girmemiş ve Bakü 

katliama çok büyük tepki göstermişlerdir. Aynı zamanda 

birbirlerine daha fazla kenetlenmesini de ortaya çıkarmıştır.  

 

Katliamdan sonra Azerbaycan Komünist Partisi Birinci 

Sekreterliğine Ayaz Muttalibov görevlendirilmiştir (Cafersoy, 

2001: 26). Muttolibov göreve ilk başladığında gerginliği 

azaltmak adına bir meclis kurmuş ve AHC’nin taleplerini 

yerini getirme sözü vermiştir. Ancak bunlardan sadece bir 

tanesine sadık kalmıştır o ise Azadlık gazetesinin basımına 
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tekrardan izin vermiş olmuştur. Bu süreçte Hocalı kentinde 

karışıklıklar artıyor ve Ermeni baskısı da daha fazla belirgin 

hale geliyordu. Ancak Muttolibov bu sorunlar ile ilgilenmek 

yerine işleri adeta yavaşlatış ve Hocalı Soykırımının 

yaşanmasında suçlu olarak görülmüştür. 26 Şubat 1992 

tarihinde Azerbaycan’ın Hocalı kenti tamamı işgal edilmiş ve 

dünya tarihinde ki en acı katliamlardan biri daha 

geçekleşmiştir. Bölgeye sadece uçak ile yardım yapılabilirdi 

ancak Azerbaycan’ın bunu engelleyecek uçağı yoktu. Türkiye 

için bir beklentiye girilmiştir ancak Türkiye’den beklenen 

destek alınamamıştır. 32. Gün programında konuşan Ebulfez 

Elçibey verilen 4 helikopter istediğini ancak kimsenin 

vermediğini oradaki insanları bu yüzden kurtaramadıklarını ve 

ölüme tüm dünya olarak terk edildiğini dile getirmiştir. Ayrıca 

Ruslarında bu sırada Ermenilere yardım ettiği hatta asker 

gönderdiği bilinmektedir. Yoksa Azerbaycan burada tek 

Ermenistan ile karşı karşıya kalsa idi Ermenistan Hocalı 

katliamını gerçekleştiremeyecekti. 

 

AHC sadece Sovyetler İran ve Ermeniler ile değil aynı 

zamanda iç siyaset ileride çok fazla uğraşmak zorunda kalmış 

asıl mücadeleyi içeride vermiştir. Çünkü Komünist parti her 
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zaman Sovyetler sadık kalmış ve bağımsızlık gibi talepleri 

hiçbir zaman aldırış etmemiş hatta aleyhinde faaliyetlerde 

bulunmuştur.  

 

Ancak bağımsızlık tüm engellere rağmen kazanmıştır ve 

bundan en büyük etkisi olan parti AHC ve onun lideri Ebulfez 

Elçibey’dir. Bu tartışmasız iken halkın desteğinin çok fazla 

olması da AHC’nin işini kolaylaştırmıştır. 1991 yılında halk 

artık bağımsızlık için sokaklara bir kere daha dökülmüştür. 

Lenin heykelini yıkmak suretiyle bağımsızlığın ilanı 

gerçekleşmiştir. Bundan sonraki dönemde ise artık AHC Ayaz 

Muttolibov liderliğindeki Komünist parti ile mücadele 

edecektir. Ayaz Muttolibov halen daha Sovyet yönetiminin bi 

adamı gibi davranmakta ve bağımsızlığa saygı duymamaktadır. 

Bu AHC yöneticilerini oldukça yıpratmış ve istifası için onu 

zorlamıştır. Bakü katliamına ses çıkarmamış olması ve birçok 

komünist kurumdan vazgeçmek istememesi yeni ulusal ordu 

kurmaya yanaşmaması gibi birçok anti bağımsızlık yönündeki 

faaliyetleri yürütmek istemesi halk nezdinden de onun gözden 

düşmesine ve istifa etmesinin istenmesine yol açacaktır. Uzun 

süre istifa çığlıklarına kulaklarını tıkamıştır. Bu sebeple 

Karabağ’da ciddi bir askeri karşı koyuş gerçekleşememiştir. 
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Nihayetinde baskılara direnemeyecek ve halkın istifa 

gösterilerine yanıt verecektir. 6 Mart 1992 tarihinde görevini 

bırakmıştır (Samedbeyli, 2017: 73). AHC görevi sürecinde 

yaptığı her şeyin geçersiz olduğunu söylemiş ve geldiği 

seçimlerin hileli olduğunu dile getirmiştir. Bu süreçte seçimler 

yapılana kadar geçici olarak Yakup Memmedov 

Cumhurbaşkanlığı görevine getirilmiştir.  

 

Elçibey’e göre seçimlerin yapılması için acele etmemek 

gerekiyor onun yerine demokratik kurumların bir an önce 

kurulması ve orduya öncelik verilmesi gerekiyordu. Bu sebeple 

seçimi olabildiğince ertelemeye çalışacaktı. Mevcut Karabağ 

sorununun çözümüne yönelmeli ve iç siyasi problemler ile 

daha sonra ilgilenmek gerekirdi. Ancak iç siyasette bir takım 

Sovyet yanlıları varlığını halen daha gösteriyor ve bir an önce 

seçimlere gidilmesi gerektiğini savunuyordu. Ancak Elçibey 

onlara bu hemen yapılacak olan seçimle gelen hükümetin aynı 

hızla devrilmesini öngörüyordu. Her ne kadar uzatmak istese 

de buna izin vermeyeceklerdi. İlk başta Yakup Memmedov’da 

onun söylediklerini desteklese de birden dönüş yapmış ve 

seçimin bir an önce yapılması yönünde karar kılmıştı 

(Samedbeyli, 2017: 77). Bu sırada Rusya Hocalı da olduğu gibi 
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Ermenileri hem askeri hem de maddi olarak destekliyordu bu 

Şuşa Kentinin de 8 9 Mayıs 1992 tarihinde işgal edilmesine 

sebep olacaktı (Samedbeyli, 2017: 78). Durum böyle iken AHC 

orduya yönelmek isterken diğer kanat ise seçim yapmanın 

telaşında idi. Yakup Memmedov seçimlerin yenilenmesini 

sağlayamayınca Ayaz Muttolibov’un istifasını geçersiz 

sayılmasını ve tekrar görevine dönmesini sağlayacaktı 

(Samedbeyli, 2017: 79). Bu hileli dönüşe karşı AHC ve halk 

kayıtsız kalmamıştır ve sokaklara dökülmüştür. Elçibey’in 

etrafında toplanan halk onunla beraber meclise gitmiştir. 

İçeriye giren bir grup mevcut hileli başkanın hükümetinin 

düşmesini sağlamıştır. Bu sayede Elçibey bir dahaki seçimlerde 

aday olacaktır. Nihayetinde 9 Nisan 1922 tarihinde 

Azerbaycan’ın önde gelen aydınlarında Bahtiyar Vahabzade ve 

İsmail Şıhhı gibi önemli isimlerinde bulunduğu bir toplantıda 

aydınlar ve AHC yöneticileri ve halk onun Cumhurbaşkanlığı-

na aday olmasını istiyorlardı ve yapılan toplantı ile kesinleşmiş 

oldu. Aynı zamana Türkiye’den de aynı talebin olduğu 

bilinmektedir (Samedbeyli, 2017: 82). Ebulfez Elçibey’i ve 

AHC iktidarını istemeyen ise Komünistler Ermenistan ve 

İran’dır. 
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Nihayetinde Ebulfez Elçibey 7 Haziran 1992’de yapılan 

seçimler sonucunda %59,4 oy oranı ile Azerbaycan 

Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı olmuştur. Elçibey her ne 

kadar bu süreçte Türkiye’den beklediği desteği alamamasına 

rağmen ilk ziyaretini Türkiye’ye Anıtkabir’e yapmış ve 

yakasında bir Atatürk rozeti ile gelmiştir.  

 

Elçibey göreve geldiği zaman ilk yapmak istediği orduyu 

kurmak istemesi olmuştur. Ancak Ayaz Muttolibov kendi 

adamlarını bürokraside çeşitli yerlere getirerek buna engel 

olmaya çalışmıştır. (Özdemir, s. 30) Ordunun içindeki halen 

daha Sovyet yanlısı birlikler bir Ağdam ve Kelbecer’den 

birlikleri çekerek buraların Ermenilere kalmasına sebep 

olmuştur (Özdemir, 2018: 30).  

 

Bu kısa sürede Elçibey’i bir darbe beklemektedir. Türk dilini 

hakim kılmaya çalışması Türk kimliğinin hatırlatılması ordu 

kurulması için Türkiye’ye askerler gönderilmesi, ayrıca Rus 

ordusunun ülkeden çıkarılması oldukça tepki çekecek ve halen 

daha Rus yanlısı politikaları benimseyenler ya da maşa olarak 

kullanılan bir takım darbe girişiminde bulunacaktır. Kendisine 

yapılan darbeden hemen sonra Ben devrileceğimi biliyordum. 

Rus askerlerini Azerbaycan çıkardığım gün, arkadaşlarıma 



 
 61 

dedim ki, benim artık iktidarda kalabileceğime inanmayın. Rus 

KGB’si bizi yıktı. Rus ve İran istihbaratı ortak çalıştı, 100 

milyon dolarlık bütçeleri vardı. Azerbaycan’dan Rus askerini 

kovmaya muvaffak oldum. … Nahçıvan’da sınırı koruyan Rus 

askerlerinin asıl görevi, Türkiye’de casusluk yapmaktı. 

Operasyonlar yapıyor, Anadolu’da türlü türlü işler 

görüyorlardı. Rus askerlerini göndermekle Türkiye’yi de 

kurtardık.” açıklamasını yapacaktır (Özdemir,2018: 32).  

 

Haziran 1993 tarihinde Ebulfez Elçibey’e karşı bir darbe 

girişimi olur ve kendisi halkın zarar görmesindense ben 

bırakırım der ve istifa eder. Azerbaycan Halk Cephesi ve lideri 

Ebulfez Elçibey her zaman Azerbaycan Türklerinin çıkarlarını 

ön planda tutulmuş ve ulus devlet inşasında nemli rol 

oynamışlardır. Bağımsızlığın kazanılması ve demokratik bir 

yönetimin kurulması Türkçü aydınların ve liderlerin sayesinde 

varlığını gösterebilmiştir.  
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5. BAĞIMSIZLIKTAN SONRA AZERBAYCAN’IN 

SİYASİ VE KÜLTÜREL YAPILANMASI 

 

5.1. 1993-2013 Döneminin Siyasi Konjektürel Yapısı: 

Haydar Aliyev Dönemi 

 

Ebulfez Elçibey’in seçimleri erteleyelim onun yerine Dağlık 

Karabağ meselesi ordunun kurulması ve sağlam temellere 

oturtulması ekonomik olarak programların yapılması gibi 

önemli meselelere yoğunlaşma talebi maalesef yerine 

getirilmemişti ve kendisi seçimle başa gelmişti. Ancak 

bakıldığında söylediği gibi sağlıklı bir hükümet olmadı ve Rus 

karşıtı politikalar ile kısa sürede birçok iş başarmış ancak 

istediği seviyeye getiremeden hükümetin istifasını vermek 

zorunda kalmış. Rusya’nın özellikle Elçibey’i hükümetten 

uzaklaştırıp yerine Rus yanlısı bir politikayı devlet başkanı 

yapma isteği vardı. Çükü bölgede hakimiyetini devam ettirmek 

istiyordu. Bu sebeple bir darbe girişiminde bulunulmuş ve 

başarılı olunmuştur. Tam anlamıyla istediği gibi bir hükümet 

olmasa Haydar Aliyev Elçibey’e göre daha kalıbına sığan ve 

Rusya için makul bir isimdir. Böylece milliyetçi iç ve dış 

politika yerine daha çok denge siyasetini uygun gören bir 

devlet başkanını bırakacaktır.  
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5.1.1. Milliyetçi Söylemlerin İşlevinin Yitirmesi 

 

Azerbaycan 1921920 yıllarında kurulan Azerbaycan 

demokratik Cumhuriyeti ile beraber ve o sürece götüren 

dönemde bilindiği üzere Azerbaycan’da Kırımda Türkiye’de ve 

Orta Asya Türk devletlerinde Ziya Gökalp, İsmail Gaspıralı, 

Yusuf Akçura ve ismini sayamadığımız ok önemli Türkçülük 

fikir sistemi ortaya koyan ve yayılması için faaliyet gösterilen 

bir dönemdi. Bu dönemde elbet millet kimliğini yeniden 

anlayan Türkler kendi kurdukları devletlerin bağımsızlığını ve 

daha sonrasında ise turan sistemine geçişi hayal ediyorlardı. İlk 

olarak edebi ve siyasi alanda millileşme bu dönem de başlamış 

ve Sovyet sonrası kurulacak olan Azerbaycan için önemli 

örnek teşkil edecek durumu alacaktır. Tüm bunların yanında 

Ermenilerin Azerbaycan Türklerine özel olarak katliam ve 

topraklarına da işgal gerçekleştiriyor olmaları Azerbaycan 

Türklerini daha çok bir araya getirmiş ve milliyetçiliğin hem 

fikri hem de siyasi alanda yükselmesinin yolunu açmıştır. 

Böylelikle Sovyetlerin dağılması ile beraber Ebulfez Elçibey 

önderliğinde bir Rus devlet kurulacak ve milliyetçi söylemler 

devam edecektir. Ancak Elçibey’in Rus emperyalizmine karşı 

durması ve iç politikada ve dış politikada sadece bağımsız 
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Azerbaycan’ın çıkarlarını düşünerek hareket etmesi bazı Rus 

güçlerini oldukça rahatsız edecek ve bu şekilde devam 

etmesine izin verilmeyecektir. Azerbaycan’ın eğer bugün 

Dağlık Karabağ sorunu çözülmüş olsa taraflar ekonomik olarak 

rahatlayacak ve devletlerin gelişimi hızlanacaktır. Rusya gerek 

bu problemin çözülmesinden korktuğu için gerekse 

Azerbaycan’ın bölgede güçlü bir devlet olmasını 

istememesinden dolayı Elçibey dönemine ve dolayısıyla 

milliyeti hükümete darbe yapılacak ve milli dış ve iç politika 

yerini denge siyasetine bırakacaktır.  

 

Haydar Aliyev 15 Haziran 1993 yılında Azerbaycan Meclis 

başkanı idi. Ondan sonraki dönemde tarihler 3 Ekim 1993’ü 

gösterdiğinde ise seçimlerden %99 oy alarak devlet başkanı 

olarak görevine başlayacaktır. (Aslanlı ve Hesenov, 2005, s.40) 

Göreve başladıktan sonra hızlı bir şekilde gelişmelere ayak 

uydurmak durumunda kalacaktır. Çünkü Azerbaycan halen 

daha Dağlık Karabağ bölgesi işgal halinde olan ve aynı 

zamanda içeride ‘Talaş Muğon Cumhuriyeti’ diye adlandırılan 

bir devletin ilan edilmeye çalışıldığı bir döneme denk 

gelecektir. Öncelikle bu sorunlarım çözümü için efor sarf 

edecektir. Her ne kadar milliyetçi söylemlere sahip olmasa da 
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tam anlamıyla kendisini Rus yanlısı olarak nitelemekte yanlış 

olur. Dış politikada ciddi adımlar atılmıştır. Aynı zamanda 

yukarıda bahsedilen isyanı çıkaran Hüseynov ve Elikram 

Hümbetov adlı kişileri cezalandıracak ve bu olayın 

kapanmasını sağlayacaktır (Araz ve Hesenov, 2005: 40).  

 

Haydar Aliyev genel olarak iç ve dış siyasette demokratik 

ilkelere sahip çıkacağından ve hukuk devleti oldukları 

konusuna ilk geldiğinde dikkat çekmiştir (Araz ve Hesenov, 

2005: 41).  Bu dönemin en önemli problemlerinden biri 

bahsettiğimiz üzere Dağlık Karabağ sorunudur. 1980’li 

yıllardan itibaren başlayan sorunlar günümüze kadar maalesef 

çözümlenememiştir. Haydar Aliyev iktidara geldikten sonra 

askeri olarak bir adım atarak işgal edilen toprakları almak ve 

can kaybına sebep olmak yerine daha yumuşak güç unsurlarını 

kullanarak sorunu çözmeye çalışacaktır. Ancak 1980’li 

yıllardan itibaren 200.000 Türk’ün Ermenistan’ı terk etmek 

zorunda kalması (Araz ve Hesenov, 2005: 43). Yaşanan 

katliamlar ve özellikle Hocalı katliamı sorunun yumuşak güç 

unsurları ile çözülmesinin de güç olduğunu düşündürmektedir. 

Ayrıca Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri vermek 

istememesi de sorunun çözülememesinin ana sebeplerinden 
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biridir. Zaman zaman çatışmalar çıkmakta ve özellikle 

Türklerin ve Ermenilerin yaşadığı Sumgayıt’ta çatışmalar 

çıkmaktadır (Arazlı ve Hesenov, 2005: 43). Oysa çatışmalar ve 

katliamlar sonrasında ordunun düzenli hale getirilmesi ile işgal 

saldırılarına karşı 1992’de Ağdere, goronbay, Gedebey geri 

alınmıştı (Araz ve Hesenov, 2005: 48). Akabinde ise 3 

Nisan’1993 yılında Ermenistan Kelbecer’i işgal etmişti. Zaten 

Haydar Aliyev’in göreve gelmesinin etkisi ve Rusların darbe 

yaptırmaları da bu üç ilin alınmasından kaynaklanmaktadır. 

Kafkasya’da güçlü ve toprak bütünlüğünü sağlamış bir 

Azerbaycan istenmemektedir. H. Aliyev iktidarında Ağdam 

FizulüCebrayıl, Gudablı, Zengidan tekrar Ermeniler tarafından 

işgal edilmiştir. Aliyev iktidarı yukarıda da bahsettiğimiz üzere 

bu işgal edilen toprakların yumuşak güç kullanarak ve başka 

devletlerin arabuluculuk yapması ile alınabileceğini iddia etmiş 

ve bir süre askeri güç kullanmamıştır. Bu ise Ermenistan’ın 

işine gelmektedir. Kaldı ki Rusya askeri olarak Ermenilere 

destek vermese aslında buraların işgali de söz konusu 

olmayacaktı. Bu politikalar ile Haydar Aliyev’in milliyetçi 

fikirle hareket etmediğini ve daha ılımlı siyaset yaparak 

çözmeye çalıştığın görüyoruz. Görüş bildirmek gerekirse bir 

devlet askeri gücünü kullanarak sizin topraklarınızı işgal 
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ediyorsa sizde ona karşı hayır biz konuşarak çözebiliriz 

derseniz bu sorun on yıllar boyunca çözülmez hal alacak ve 

zararlı olan siz çıkacaksınızdır.  

 

5.1.2. Dış Dünyaya Açılma Politikaları ve Dönemin 

Temel Sorunları 

 

Haydar Aliyev’in denge siyaseti izlemeye çalışması askeri güç 

kullanmaktan çekinmesi ve Azerbaycan’ın en önemli 

sorunlarından biri olan Dağlık Karabağ konusunda çeşitli 

görüşmeler yoluyla çözüme ulaşmaya çalışması aynı zamanda 

Azerbaycan’ı farklı devletler ile olan ilişkilerini artırmasını 

sağlayacaktır. Aynı zamanda ekonomik olarak bir rahatlama 

getirecek ve Azerbaycan’ın bölgede daha uyumlu hale gelmesi 

ile siyasi istikrarın sağlanmasının önünü açacaktır. Her ne 

kadar askeri harcamalar kısıtlanmış olsa ve işgale karşı askeri 

güç kullanılması ile ekonomik olarak rahatlansa da Karabağ 

sorunu halen daha Azerbaycan ekonomisine zarar verecek ve o 

dönemki öteleme halen sorun yaşamasına sebep olacaktı. İlk 

olarak atılan adımlardan biri Dağlık Karabağ konusunda 

Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, DKÖB ve Kazakistan 

yetkililerinin katıldığı bir görüşme ile başlamıştır (Araz ve 

Hesenov, 2005: 50).  



 
68 AZERBAYCAN’DA 

TOPLUMSAL/SİYASAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM 

 

Bu görüşmelerin yapılmasından sonra 12 Mayıs tarihinde bir 

ateşkes imzalanacaktır. Ancak ateşkes imzalansa da çok uzun 

sürmeyecek Ermenistan ihlal edecek ve çatışmaların yeniden 

alevlenmesi sebep olacaktır. Bu daha çok 91-93 yılları arasında 

izlenen bir politika olarak değerlendirilmektedir. 1993-1997 

yıları arasında artık devletlerin arabuluculuğundan ziyade 

uluslararası örgütlerin bölge üzerinde çözüme götürmeye 

çalışan anlaşmalar ve görüşmeler düzenlemesi yoluna 

gidilecektir (Araz ve Hesenov, 2005: 51).  

 

İran, Azerbaycan, Rusya, BM ve AGİT temsilcilerinin sorunun 

çözümüne yönelik çeşitli toplantılar, konferanslar ve 

anlaşmalar imzalanmasına el ayak olsa da Ermenistan her 

defasında çözümsüzlüğe sürüklemiştir. Kimi zaman ateşkesi 

ihlal ederek yapmış kimi zaman DKÖB temsilcisi olarak 

katılmak isteyerek yapmış kimi zaman ise anlaşma maddelerini 

beğenmeyerek yapmıştır. Sonuç olarak iki devletin de ciddi 

ekonomik sorunlar ile boğuşmasına sebep olmuştur.  

Ermenistan’ın Kafkasya’da yalnız kalmasının sorumlusu bu 

sebeple yine kendi politikaları olmuştur. Türkiye Ermenistan 

ile ilişkilerini dağlık Karabağ üzerinden kurmuş Gürcistan, 

Azerbaycan’a destek olmuş İran ise Rus desteği aldıkları için 
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hakeza Ermenistan ile uzaklaşmıştır. Yani tüm komşuları ile 

sorunları temelde Karabağ konusu ile ilgilidir diyebiliriz. 

Haydar Aliyev kendi döneminde ordu üzerinden çözmek 

istemediği ancak anlaşmalar ile çözemediği Dağlık Karabağ 

sorunun ekonomik olarak da sorunları yaşamaya başlamıştır. 

Arada bir alevlenen çatışmalar zarar vermiştir. Aynı azanda 

işgal edilen topraklarda yaşayan insanların göç etmesi 

Azerbaycan’da işsizliğin artmasına ve enflasyonun çıkmasına 

sebep olmuştur. Haydar Aliyev iktidarı ile beraber Rusya’nın 

Ermenistan’ı askeri ve ekonomik olarak desteklemesinin 

düşeceğine inanılsa da Rusya bundan vazgeçmemiş çatışmaları 

körüklemeye devam etmiş ve Ermelere askeri yardım 

yapmıştır. Şu anda bu sebeplerle Ermenistan ekonomisinin 

neredeyse tamamen ipleri Rusya’nın eline geçmiştir. Aslında 

Haydar Aliyev’in dış politikada daha çok BM ve AGİT ile 

beraber sorunu çözmeye çalışmasının sebebi Rusya’nın 

Ermenistan’ olan desteğidir. Yine de Rusya ile tamamen zıt 

düşmek istemediği de bellidir.  

 

Haydar Aliyev iktidarının kullanmak istediği en önemli güç 

Bakü petrolüdür pek çok uzaman tarafından Azerbaycan’ın 

Bakü petrol rezervleri sayesinde yeni bir Kuveyt olabileceği 
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yönünde gözlemleri mevcuttur. 1994 yılında buna nazaran 

‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak bilinen petrol anlaşması 

yapılmıştır (Dikkaya ve Çaylak, 2008: 134). Bakü petrolü 

sayesinde Azerbaycan ekonomisi ciddi gelişmelere elde 

edebilecek durumdadır. Hatta bu sayede bölgenin en güçlü 

ülkesi olarak nitelendirilebilir. Tabi sadece petrol sayesinde 

değil binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olması ve askeri 

anlamda yetenekli bir millet olması bunu destekleyen önemli 

direklerdir. Petrolün işlenmesi ve planlanması için Azerbaycan 

maalesef henüz gelişmiş teknolojiye sahip değildir. Ancak 

Elçibey’in iktidarı döneminde bağlı şirketlerin bölgeye 

çekilmesi ile beraber petrolün ekonomik bağlamda 

Azerbaycan’a katkısı artmaya başlamıştır. Özellikle yapılan 

planlamalar ışığında BP, Statiol, AMOCO, Unocol gibi 

dönemin bilinen şirketlerinin bölgeye çekilmesi sağlanmıştır 

(Aslanlı ve İlham, 2005: 85). Aynı zamanda halen daha 

Azerbaycan ekonomisine önemli katkıları olduğu bilinen 

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi yani SOCAR 

Elçibey’ çabaları ile kurdurmuştur. SOCAR’ın Türkiye’nin ve 

batılı devletlerin içinde bulunduğu bir petrol anlaşması 

imzalanmıştır bu anlaşmaya Rusya dahil edilmemiştir. 

Dolayısıyla Rusya’nın Azerbaycan’a yönelik politikalarını 
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ağırlaştırmasına sebep olacaktır (Aslanlı ve Hesenov, 2005: 

88). Elçibey iktidarının istenmemesinin ve darbenin yapılması-

nın altında Rusya’nın yerine batılı devletler ile petrol üzerinden 

yapılan anlaşmaları yatmaktadır. Haydar Aliyev’in burada asıl 

politikalarına bakma gerekmektedir. İktidar geldiğinde Rusları 

küstürmeyecek politikalar izleyerek istikrarını korumak ve 

kendisine de darbe yapılmasını engellemek istiyordu. Hakeza 

Türkiye ile Elçibey iktidarını yakın olması da Rusya için 

istenmeyen bir durumdu bu tamda bu sebeple haydar Aliyev 

farklı bir strateji izleyerek Türkiye ile yapılacak olan petrolün 

doğu Akdeniz üzerinden dağıtımı projesini iptal etmek 

istemiştir. Hatta batılı devletler ile olan münasebeti de bir 

süreliğine askıya almıştır. Aynı zamanda ortaklık olarak Rus 

şirketi de artık bölgede varlığını göstermeye başlayacaktır 

(Aslanlı ve Hesenov, 2005: 89). Aliyev iktidarı Rusya ile iyi 

ilişkiler kurmak için çabalamıştır.  

Aynı zamanda BDT’ye de bu dönemde üye olunmuştur 

(Aslanlı ve Hesenov, 2005: 89). Bu süreçte petrolün aranması 

ve kullanılması konusunda önemli bir anlaşma imzalandı.  20 

Eylül 1994 tarihinde ‘Hazar denizinin Azerbaycan sektöründe 

yer alan Azeri, Çırak ve Güneşli yataklarında petrolün ortak 

işlenmesi ve pay bölüşümü konusunda anlaşma’ Gülistan 
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Sarayında imzalandı ve anlaşmaya göre IOAC’a tüm yetkiler 

verildi (Aras, 2006: 43). Rusların da aralarında bulunduğu 11 

farklı devleti şirketi tarafından imzalanmıştır. Düşen paylar ise 

sonradan bazı ülkelerin de dahil olmasıyla değişmiştir. Pay 

oranları şu şekilde en son halini almıştır. ‘ABD’DEN AMOCO 

%17,01, Unocol %0.04, Exxon %8,00, Penzoil %4,81, 

İngiltere’den BP %17,12, Ramco %2,08, Rusya’dan LUKoil 

%10, Azerbycan’dan SOCAR %10 Norveç’ten Statoil %8,56, 

Türkiye’den TPAO %6,75, Japonya’dan Itochu%3.92, Suudi 

Arabistan’dan Delta %1.68! şeklindedir (Aslanlı ve İlham, 

2005: 85). Rusya zorla da olsa ortaklığa girmiş ancak aldığı 

paydan memnun kalmamıştır.  

 

Bu anlaşmadan daha sonra petrol üzerine çeşitli konferanslarda 

ve farklı anlaşmalarda ülkeler bir araya geleceklerdir. Ancak 

bir kere daha belirtmekte fayda vardır ki Rusya ve İran 

Azerbaycan’ın batılı devletleri bu coğrafyaya çekip pay 

almalarını sağlamsından oldukça rahatsızdır. Onlar sadece 

kendilerinin bölgeden kazanmak istedikleri için politikalarına 

ters düşmekte ve problem çıkartmaktadır. Türkiye Azerbaycan 

ile ‘Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı’ ya da TANAP gibi 

projelerle iş birliği içerisine girmiş ve ekonomik olarak güzel 



 
 73 

adımlar atılmıştır. Aynı zamanda İran ve Rusya petrolün 

değerini iyi bildikleri için çıkarlarına ters düşen her türlü 

anlaşma v projeye karışılmış ve yapılmasını engellemeye 

çalışmışlardır.  

 

Bölgede petrolün yarattığı tek sorun sadece bulunması ve 

ortaklık değil aynı zamanda nereden dağıtılacağı sorunudur. Bu 

sebeple de ortaya çıkarılış çeşitli yollar ve bu bağlamda 

projeler tartışılmış ancak her yolun başka bir devletin çıkarları 

ile ter düşmesi sebebi ile problemler yaşanmaya devam 

etmiştir.  

 

Haydar Aliyev döneminin çözülemeyen bir başka dış politika 

meselesi de Hazar denizinin statüsü olmuştur. Yine bölge 

üzerinde çeşitli planları olan devletler Hazar denizin göl ya da 

deniz olarak kabul edilmesi ile beraber Hazar’ın yer altı 

kaynaklarından yararlanmaları değişecek ve ona göre pay 

düşecektir. Bu sebeple Azerbaycan’ın çözülemeyen 

sorunlarından biri de Hazar paylaşımı olmuştur. Bu noktada 

Hazara kıyısı olan ülkeler Rusya Azerbaycan İran 

Türkmenistan ve Kazakistan’dır. Rusya buranın açık bir suya 

denize okyanusa bağı olmadığı için göl olduğunu ve ona göre 

paylaşımının yapılması gerektiğini savunmaktadır. 
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‘Azerbaycan, Hazar’ın ulusal sektörlere bölünmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Bu görüşe göre, Hazar beş kıyı devleti 

tarafından paylaşılmalı ve devletler kendi bölgelerinde 

münhasır haklara sahip olmalıdır’ (Terzioğlu, 2008: 37). 

Kazakistan’da Azerbaycan’a katılmaktadır. İran ulusal 

sektörlere Bölünmesini istememektedir. Kıyı devletlerin 

paylaşımını ve 3. devletlerin olmaması gerektiğin savunmuştur. 

Türkmenistan ise Rusya’yı destekler yönde açıklamalarda 

bulunmaktadır (Terzioğlu, 2008: 41).  

 

Haydar Aliyev dönemi önemli sorunlarına değinilmiştir. 

Yukarıda bahsedilen problemlerden de anlaşılacağı gibi atı 

milliyetçi iç ve dış politika yerini denge siyasetine bırakmıştır. 

Aynı zamanda Azerbaycan da Aliyev dönemde özelleştirme 

politikalarına da ağırlık verilmiş özellikle 1995 sonrasında 

tekellerin özelleştirilmesi serbest piyasa kurallarının 

yerleştirilmesi ekonomik olarak Sovyet dönemi ekonomik 

modelinden bir kopuş olduğunu ve artık farklı bir modele 

geçildiğinin göstergesidir. Her ne kadar batılı devletler ve ABD 

ile iyi ilişkiler kurulmaya çalışılsa da Rusya’nın da her zaman 

etkisi olduğu hissedilmiştir. Gerek Dağlık Karabağ konusunda 

gerek Azerbaycan petrollerinin iletilmesi ve pazarlanmasında 
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Rusya halen daha önemli rol oynamıştır bu dönemde. Kısacası 

Haydar Aliyev Rusya’yı kızdırmadan ve darbe girişimlerine 

yol açmadan politikalarını uygulamaya çalışmış ancak bunları 

yaparken bazı tavizler vermek durumunda kalmıştır.  Batılı 

birçok örgüte üye olunmuş ve komşularla da iyi geçinmeye 

çalışılmıştır. Artık Haydar Aliyev döneminde dış politikanın 

bundan sonran Azerbaycan için yolu belirli olmuş ve denge 

politikası dışına çok çıkılmadan batıya yönelmiş bir 

Azerbaycan olarak politikalar devam ettirilmiştir.  
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6. 2003-2013 ARASI SİYASİ DURUM VE SONRASINDA 

DEVAM EDEN SÜREÇ 

 

İlham Aliyev Azerbaycan devletinin önemlisi kademelerinde 

bulunmuş ve ne sonunda da devlet başkanlığı seçimini 

kazanacak olan kişi ve Haydar Aliyev’in oğludur. Zaten 

anlaşılacağı üzere dış politika da olsun gerek iç politikada 

olsun Haydar Aliyev’den farklı bir politika izlenmeyecektir. Bu 

dönemde de problemler değişmeyecek ancak onun yerine 

Gürcistan savaşı ve enerji yolarının gibi sorunlar elenecektir 

bunun yanında ekonomik anlamda daha istikrarlı bir 

Azerbaycan gözler önüne serilecektir ki bunda Azerbaycan 

petrolünün rolü oldukça fazladır. İlham Aliyev Devlet 

başkanlığında önceki döneminde devletin önemli 

kademelerinde rol almış ve yetiştirilmiş bir isim olarak 

görülebilir. Azerbaycan Petrolleri şirketinin başkanlığını 

yürütmüş, 2001 2003 dönemleri arasında Avrupa Parlamentosu 

Parlamenterler Asamblesinde Azerbaycan heyetine başkanlık 

yaptığı bilinmektedir (Çelikpala, 2013: 255). 

 

15 Ekim 2003 tarihinde Azerbaycan seçimlerin yapılmış ve 

İlhan Aliyev adaylığını koyduğu devlet başkanlığında %79 oy 

alarak başa gelmiştir. Görüldüğü üzere babası gibi o da oyların 
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oldukça fazla bir kısmını almıştır. Bu aslında Azerbaycan’da 

henüz demokratik oluşumların tamamlanmadığı ve sistem 

olarak çok anlaşılmadığının da bir göstergesi olarak 

yorumlanabilir. Bunun üzerine iktidarların çok uzun süre 

değişmemesi ki babası Haydar Aliyev hastalanması sebebiyle 

bırakmıştır iktidarların değişmediğini göstermektedir.  

Bu dönemde açıklanan önemli gelişmelerden biri 2007 yılında 

Azerbaycan ulusal güvenlik Doktirine bakma gerekmektedir. 

İlham Aliyev egemen ve bağımız bir devletin toprak 

bütünlüğünü sağlamış olması gerekmektedir diye vurgularken 

bunu aynı zamanda hukuksal yöntemler işe çözmek barışa 

ulaştırmanın önemli olduğunu savunmakta ve ona yönelik 

politika gerçekleştirmektedir. Özellikle BM Güvenlik 

Konseyi’nin 822, 853, 874, 884 maddelerine atıf yaparak bu 

meseleyi bu temelde ele almak ve çözmek gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

 

İlham Aliyev dönemin başlıca sorunları olarak yine 

Azerbaycan için hayati önemde olan bölge Dağlık Karabağ’ın 

Azerbaycan sınırlarını dahil olması olarak değerlendirilmelidir. 

İlham Aliyev göreve geldiği zaman babasının politikalarını 

devam ettireceğini dile getirmesi ile aslında Karabağ 
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konusunda barışçıl yollarla sorunu çözmeye ve kendi sınırları 

içerisine tekrar kavuşmasını sağlamaya çalışacağını bize 

söylemektedir. Aliyevler döneminde ve halen daha Karabağ 

askeri anlamda ciddi bir hareket düzenlenmemiş aksine 

uluslararası hukuka başvurarak kan dökmeden halledilmeye 

çalışılmıştır. Tabi bu yapılırken birçok devletten destek 

diplomatik başarılar sergilenerek destek alınmaya çalışılmıştır. 

Ancak bilinmektedir ki Ermeni lobileri Devletten bazen daha 

etkili hale gelmekte ve özellikle batılı devletlerde ve ABD’de 

Karabağ konusunda Azerbaycan aleyhine propaganda 

yapmakta ve baskı oluşturmaktadır. Ermeni seçmenlere sahip 

olan ülkeler özellikle seçim zamanları Karabağ konusunda laf 

etmemektedirler aksine sözde yapılan yüzyılın yalanı 1915 

soykırımını savunmaktadırlar.  

 

İlham Aliyev yürütmeye çalıştığı denge politikasında batılı 

devletler ile iyi geçinmeye ve sıcak para akışını sağlamaya 

çalışırken bir yandan da Rusya ile iyi olmaya çalışmıştır. 

Ancak bu politikada Gürcistan savaşında zora girmiştir. 

Gürcistan üzerinden güç mücadelesine dönen Kafkasya’da 

Azerbaycan’da sıkışmış durumda kalmıştır. Yine bu dönemde 

Türkiye ile olan ilişkilerde de ‘İki Devlet Tek Millet’ sloganı 
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üzerinden kültürel ve tarihi geçmiş olarak atıf yaparak ilişki 

kurulmaya çalışılmış ve ciddi ekonomik ortaklıklar 

sağlanmıştır. Ancak bu yapılırken Rusya ve İran 

korkutulmadan inşa edilmesine Azerbaycan dikkat etmiştir. 

Özellikle enerji anlamında atılan adımlar iki ülkenin de 

ekonomisinde olumlu gelişmelerin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. ‘Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis 

Erzurum gaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı gibi 

projeler gerçekleştirilmiştir’ (Yılmaz ve Sayın, 2012: 52). Bu 

dönemde hem Türkiye ile hem de birçok devletin çatışma 

olmadan herkesin kazanabileceği bir çıkarlar birliği halinde 

politikaların izlenmesi öne çıkarılmış aynı zamanda 

Azerbaycan’ın çıkarlarına da ters düşecek durumlara izin 

verilmemiştir (Yılmaz ve Sayın, 2012: 52). 

 

Aliyev petrolün yanında doğal gaz içinde olumlu adımlar 

atmıştır. Ülkenin bir diğer gelir kaynağı olarak ise turizm ve 

tarım göz önüne çıkmış ve geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Ekonomik olarak yabanı şirketlerin ülkeye çekilmeye 

çalışılması istikrarlı bir ekonomik ortam oluşturulması serbest 

piyasa ekonomisine geçiş tekellerin olabildiğince 

özelleştirilmesi gibi ekonomi politikalarına geçilmiştir. Dış 
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politika da daha çok yönlü bir anlayış benimsenmiştir. 

Uluslararası hukuk kuralları bağlamında Karabağ sorunu 

çözülmeye çalışılmıştır. Petrol ve doğal gazın öneminin farkına 

varılmış ve çok çeşitli enerji politikaları ve stratejileri ortaya 

koyulmuş uygulanmıştır. Ancak bu dönemde görülmektedir ki 

demokratik ortam sağlanmamıştır. Aliyev girdiği her seçimde 

çok yüksek oranlar ile seçilmiş ve çok partili sistem neredeyse 

yok gibi davranılmakta seçim zamanları eşit koşullarda 

yarışılmamaktadır. Bu dönemde GSMH’da ciddi artışların 

yaşandığı istatiksel olarak görülmektedir. Azerbaycan 

bağımsızlığından bugüne kadar olan süreçte ekonomik olarak 

kendisini toparlamış dünyaya açık hale gelmiş SOCAR gibi 

devlet şirketleri sayesinde dünyaya ihracat yapmış ve 

yatırımlarını sağlamıştır. Bölgede önemli bir geçit haline 

gelmiş Avrupa’ya iden petrol ve doğal gazı ile Rusya’nın 

alternatifi olarak önem verilmiştir.  

 

Azerbaycan’ın bağımsızlık sürecindeki önemli sorunları henüz 

çözülebilmiş değildir ki bunlardan en önemlisi toprak 

bütünlüğünün sağlanmasıdır. Atılan tüm adımlara AGİT ve 

Azerbaycan’ın girişimlerine rağmen Ermenistan’ın askeri güç 

kullanmaya devam etmesi bölgede zaman zaman çatışmaların 
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yaşanmasına sebep olmaktadır. 21. Yüzyıl için şimdiye kadar 

çoktan çözülmüş olması gereken bu sorun maalesef 

arabuluculuk yapan ülkelerin ya da batılı devletlerin samimi 

olmaması sebebiyle bir sonuca varılamamaktadır. Dağlık 

Karabağ Azerbaycan toprağı iken gözler önünde yapılan işgale 

herkes kayıtsız kalmış ve somut adımlar atmaya 

yanaşmamıştır. Bu sebeple bu bölge çözümsüzlüğe itilmiştir. 

Her iki devletler de ekonomik ve siyasi olarak yaralar açsa da 

Ermenistan işgal ettiği topraklardan vazgeçmemiştir. Bunun 

sebebi ise Rusya tarafından fonlanıyor olmasıdır. 1991’den 

bugüne bağımsızlığını koruyan Azerbaycan’ın her ne kadar 

çözülemeyen bazı sorunları olsa dahi bölgedeki en güçlü devlet 

olarak gösterilmekte Gürcistan ve Ermenistan’a nazaran 

ekonomik ve askeri bağlamda temelleri daha sağlam bir devlet 

olarak görülmektedir.  
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EK: 1993 SONRASINDAKİ DÖNEMİN SİYASİ YAPISI 

VE PARTİLERİ 

Bir siyasi parti, devletin siyasi seyrinin belirlenmesine katılan 

ve üyelerinin uygulayıcı organlarına katılan sürekli bir yapıya 

sahip sürekli bir siyasi varlık olan, üyelerinin siyasi iradesini 

temsil eden bağımsız bir kamu kurumudur. Siyasi tarihte siyasi, 

parti, çok partili ve çok taraflı güçler vardı. Parti dışı 

sistemlerde resmi olarak kayıtlı bir parti bulunmamaktadır veya 

herhangi bir parti faaliyeti yasaklanmıştır. Her aday, parti 

dışındaki seçimlerden bağımsız olarak kendisini aday gösterir. 

Böyle bir sistemin tarihi bir örneği, George Washington 

yönetimi ve ABD Kongresinin ilk seçimidir. 

Partilerin ortaya çıkışı - özelliklerin oluşturulması ve 

oluşumu, ideolojileri, konumu, toplumdaki ilişkiler ve siyasi 

sistemin gelişimi üzerinde büyük etkiye sahiptir. Gösteren 

faktörler. Bu çok karmaşık ve tartışmalı bir süreçtir ve siyasi 

analistlerin konuyla ilgili oybirliği yoktur. Parti sistemi yüz 

yıldır bile oluşturulabilir, ancak en mükemmel siyasi teknoloji 

uygulansa bile, kısa sürede kalite değişimi veya dönüşümü 

gerçek dışıdır. 
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Genellikle kabul edilen görüşe göre, partilerin kuruluş 

özellikleri ona göre farklıdır ki, her devletin gelişim aşamaları, 

çözüm zorunda olduğu sorunlar, görevlerini amaçlar farklıdır. 

Bütün bunlar bilimde "partilerin kaynağı" problemi olarak 

bilinir. "Origin" fenomeni, her ülkedeki genetik mirasın 

("konjenital leke") bir faktörüdür. Bu bakış açısına göre, 

tarafların "iç" ve "dış" faktörlerin etkisi altında oluşturulması 

için iki yol vardır. İlk davada parti, çoğunlukla parlamento 

seçimleri sırasında oluşur ve ikincisi, bazı ideolojik faktörler 

tarafından şekillendirilir. Birinciler faaliyetlerine parlamento 

seçimleri ile başlayarak evrimini sivil toplumunda devam eder 

veya sona iletiyorsa, ikinciler aksine, faaliyetlerine sivil 

toplumundan başlayıp, evrimini ise parlamentoda 

sürdürüyorlar. Genellikle, ikinci etapta ortaya çıkan taraflar 

daha yekpare ve daha uzun ömürlüdür. 

Tarihsel olarak, Birleşik Devletler ve Avrupa'daki partiler bir 

zamanlar köken almıştı. Fakat aynı tarihsel dönemde yaratılmış 

olmalarına rağmen farklıdırlar. Bu açıdan bakıldığında, 

politoloji Avrupa ve Amerika'daki partilerin varlığından 

bahsediyor. 

 



 
84 AZERBAYCAN’DA 

TOPLUMSAL/SİYASAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM 

Tarafların özellikleri hakkında konuşurken, bunları meşru ve 

kanunsuz olan birlikler olarak gruplamak da mümkündür. 

Sınıflandırmanın bir ölçütü olarak partilerin karakterini evrim 

ya da devrimci olarak almak da önemlidir. 

Azerbaycan'da partilerin oluşumu kademeli ve evrimsel bir yol 

değil. Sovyet sonrası ülkelerde bazı ortak özellikler olmasına 

rağmen, işgal altındaki topraklar, savaş, ulusal kurtuluş 

hareketi, herhangi bir BDT ülkesindeki kaos ve sivil çatışmalar 

arasında tamamen farklı bir partogenez ortamı var. Bu açıdan 

bakıldığında, Avrupa yolunda partilerin kurulmasının ve 

Amerikan yolunun Azerbaycan'ın farklı bir yolunun 

bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani, Azerbaycan'daki partilerin 

kökenleri denilen bu olgu bu özelliğidir. 

Bu özelliğin bir diğer özelliği, Azerbaycan'ın tarafların 

oluşumunda parti olması gerçeğidir. Bu, tarafların öncelikle 

belli bir kimliği, bölümler arası rekabeti ve hırsları oluşturan, 

ancak tüm siyasi süreçlere yansıyan öncelikli bir faktör olması 

ile belirgindir. Doğal olarak, bu sadece Azerbaycan için değil 

tüm dünya için bir trend. (T. Jefferson ve A. Hamilton'ın 

rekabeti örnek verilebilir) Tek fark, ulusal siyasi alanın bu 

yönünün değişmediğidir, bu "ezeli" bir özelliktir. 
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1) Yeni Azərbaycan Partiyası 

2) Azərbaycan Mübarizləri Partiyası 

3) Azərbaycan Liberal Partiyası 

4) Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası 

5) Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası 

6) Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası 

7) Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası 

8) Milli VəhdətPartiyası 

9) Azərbaycan Kommunist Partiyası 

10) BöyükQuruluşPartiyası 

11) Müsavat Partiyası 

12) Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası 

13) MüasirMusavatPartiyası 

14) Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası 

15) Ana Vətən Partiyası 
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16) Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 

17) VəhdətPartiyası 

18) Azərbaycan Təkamül Partiyası 

19) Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası 

20) Birlik Partiyası 

21) Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası 

22) Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası 

23) Azərbaycan Vahid Kommunist Partiyası 

24) Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası 

25) Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası 

26) Azərbaycan Ümid Partiyası 

27) Vətəndaşvə İnkişaf Partiyası 

28) Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası 

29) Azərbaycan Xalq Partiyası 

30) Aydınlar Partiyası 
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31) Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası 

32) Ədalət Partiyası 

33) Azərbaycan Yurddaş Partiyası 

34) Qorqud Partiyası 

35) Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 

36) Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası 

37) Azadlıq Partiyası 

38) Böyük Azərbaycan Partiyası 

39) Vətəndaş Birliyi Partiyası 

40) Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası 

41) Azərbaycan Demokrat Partiyası 

42) Milli Konqres Partiyası 
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44) Sosial Ədalət Partiyası 

45) Vahid Azərbaycan Partiyası 
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46) Azərbaycan Dirçəlişvə Tərəqqi Partiyası 

47) Azərbaycan Dirçəlişvə Tərəqqi Partiyası 

48) Azərbaycan Kəndli Partiyası 

49) Müstəqil Azərbaycan Partiyası 

50) Milli QurtuluşPartiyası 

51) Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyası 

52) Azərbaycan Milli DövlətçilikPartiyası 

53) AzərbaycanVətənpərvərlərPartiyası 

54) Azərbaycan Demokratik SahibkarlarPartiyası 

55) AzərbaycanTərəqqiPartiyası 
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