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Editörün Notu
Bu kitapta yer alan bölümler sosyal bilimlerin tüm disiplinlerini içermektedir.
Bölümlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo,
şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup
ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki
sorumluluğu yazarlara aittir.
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Bu eseri, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ulu Önder
Merhum Haydar Aliyev’in Aziz Hatırasına İthaf Ediyoruz…..

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI| v

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT HİMNİ
Güfte: Ahmed Cevad
Beste: Üzeyir Hacıbeyov
Kabul Tarihi: 1918/1991

Azərbaycan, Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı
Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə
cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə
cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayrağınla məsud
yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!

Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən, şanlı Vətən!
Azərbaycan, Azərbaycan!
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İSTİKLÂL MARŞI
Güfte: Mehmet Akif Ersoy
Beste: Osman Zeki Üngör
Kabul Tarihi: 12 Mart 1921
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
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“Asım’ın nesli…diyordum ya…nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmiyecek!”
M. Âkif ERSOY
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SUNUŞ
Güney Kafkasya, Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren stratejik önemi
yüksek bir noktada olup, doğal kaynakları ve coğrafi konumu nedeniyle
tarih boyunca güçlü devletlerin mücadele alanı olmuştur. Güney
Kafkasya’da yer alan Karabağ bölgesi Arsaklar, Kafkasya Türk
Albanları, Hunlar, Hazarlar, Safeviler, Selçuklular, İlhanlılar,
Timurlular, Akkoyunlulular ve Osmanlı Devleti gibi devletlerin
idaresinde şanlı Türk tarihinin bir parçası olmuştur. Osmanlı Devleti
bölgede hakimiyet tesis etmiş, ancak Mondros Antlaşması sonrası
bölgeden çekilmek zorunda kalmıştır.
İngilizlerin hakimiyetine geçen Karabağ 1919 yılında Azerbaycan’a
dahil edilmiştir. 1920 Mayıs ayında Rusların Karabağ’ı işgal etmesi
sonucu Karabağ meselesi farklı bir boyut kazanmıştır. Sovyetler
Birliği’nin dağılmasının ardından Karabağ sorununun alevlendiği
görülmektedir. Ermeniler, 1987 yılından itibaren Azerbaycan
Türklerini Dağlık Karabağ bölgesinden çıkartmak üzere bölgeye
düzenlenen saldırıları artırmıştır. Azeri Türkler yol kesme, otobüs
baskınları vb. şiddet eylemlerine maruz kalmış, Türkler
Ermenistan’dan Azerbaycan’a göçe zorlanmıştır. Rus-Ermeni birlikleri
tarafından işgal edilen Azeri topraklarından Türk nüfusu azaltılarak,
Ermeni iskanı politikası uygulanmıştır.
1988-1994 yıllarında cereyan eden I. Karabağ Savaşı sırasında Hocali
kasabasının ulaşım yolları kesilerek, işgal altına alınmış, bölgede
Türkler silahsızlandırılırken, Ermenilere askeri destek sağlanmıştır.
Rus-Ermeni silahlı birlikleri, 1992 yılında Hocali’de korkunç bir
katliam gerçekleştirmiş, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine
saldırarak masum Azeri kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden vahşice
katletmiştir. Bu katliamın ardından Azeri kardeşlerimiz Karabağ ve
çevresindeki yerleşim yerlerini hızlı bir şekilde boşaltmıştır. Bir milyon
Azeri işgal edilen topraklarından göç etmek zorunda kalmıştır.
II. Dağlık Karabağ Savaşı, Türkiye destekli Azerbaycan ile
tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin desteklediği Ermenistan
arasında 2020 yılında gerçekleşmiştir. Bu mücadelede Dağlık
Karabağ'ın ikinci en büyük şehri Şuşa, Azerbaycan’ın kontrolüne
geçmiştir. Bunun sonrasında 9 Kasım 2020 tarihinde Rusya Devlet
Başkanı
Vladimir
Putin'in
arabuluculuğuyla
Ermenistan
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başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev arasında Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Savaşa 10 Kasım
2020 tarihinde son verilmiştir. II. Karabağ Savaşı Azerbaycan'ın
diplomatik ve askerî zaferi ile sonuçlanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 10 Aralık 2020 tarihinde
başkent Bakü'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın da katıldığı geniş kapsamlı bir askerî geçit
töreni düzenlenmiştir. Savaşın ardından yeniden imar çalışmaları
yapılarak, yurdundan atılmış Azeri mülteciler topraklarına geri
dönmeye başlamıştır.
Türkiye’de 2020 yılında Beyoğlu Belediyesi’nce İstiklal Caddesi’nde
“Karabağ Azerbaycan’dır Zafer Sergisi” düzenlenmiştir. Bu sergide,
Hocalı katliamı fotoğrafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Azerbaycan
Cumhurbaşkanı
İlham
Aliyev'in
görüşmeleri,
Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran son çatışmalara
ve zafere ilişkin fotoğraflara yer verilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Ulu Önder Merhum Haydar Aliyev’in dediği gibi;
“adalet adaletsizlikle restore edilmez”, “tarih her zaman bir şeyleri
yerine koyar”, “büyük politika, küçük duygulara veya küçük kazançlara
bağlanamaz”. Karabağ Azerbaycan’dır. Azerbaycan, Karabağ’dır.
Kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı davasında, işgale ve zulme karşı
verdiği mücadelede her zaman düşünmeden yanında yer alacağız.
Bizler iki devlet tek milletiz. Bu kitap vesilesiyle Ermenistan
saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı ve rahmetle
anıyoruz.
Projesinde olmaktan gurur duyduğumuz, Karabakh ıs Azerbaıjan:
Uluslararası Diplomasi Araştırmaları Kitabı başlıklı bu kitapta, emek
katkı ve desteklerini esirgemeyen saygıdeğer yazarlarımıza, “Karabakh
is Azerbaijan!” Milli Platformasının ideya müellifi ve koordinatoru
Bəxtiyar Rəhimov’a, Türk diplomat Hulusi Kılıç’a, Türk bürokrat vali
Doç. Dr. Ulvi Saran’a, Azerbaycan Cumhuriyet Diaspora Bakanlığı
Karabakh is Azerbaıjan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü
Diplomasi ve İstihbarat Uzmanı Dr adayı Elvin Abdurahmanlı’ya,
sonsuz teşekkür ederiz.
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Kitabımızın yayınlanma aşamasında, bizden emek ve desteklerini
esirgemeyen İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Başkanı Sayın Mustafa Latif Emek’e, İktisadi Kalkınma ve Sosyal
Araştırmalar Enstitüsü Başdanışmanı Sayın Sefa Salih Bildirici ve
Sayın İbrahim Kaya’ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ
Semra ÇERKEZOĞLU
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ÖN SÖZ
Ben Elvin Abdurahmanlı Azerbaycan Cumhuriyet Diaspora Bakanlığı
Karabakh is Azerbaıjan Milli Platformu Türkiye Genel
Koordinatörlüğü görevini 2020 Yılının Nisan ayından yürütmekteyim.
Bende her devletini seven bir vatandaş gibi ülkeme hizmetten onur
duymaktayım. Ülkemizin geleceği olan diplomasi biz ve bizden sonraki
gençlere emanettir. Her Uluslararası ilişkiler uzmanı uluslararası
konjonktürde ortaya gelen sorunla çözmesi açısından kendini sürekli
geliştirmeli, ülkesinin gelişmesi ve kalkınması açısından gayret ve çaba
sarf etmesi gerekmektedir. Belirtmem gerekiyor ki her bir şahıs kendi
ülkesi dışında bir Diaspora üyesidir. Bu kapsamda 2020 yılının 28
Mayıs tarihinde koordinatörlüğümüz bünyesinde ‘‘Karabağ
Azerbaycan’dır Koordine Etme Derneği’’ kurulmuş ve Azerbaycan
Cumhuriyetinin kuruluşunun 103 yılında faaliyete başlamıştır. Bende
bir Azerbaycanlı diaspora üyesi olarak kardeş ülke Türkiye
Cumhuriyeti’nde Azerbaycan ve Türkiye Kardeşliğinin pekiştirilmesi
ve gelecek nesillere aktarılması açısından Azerbaycan Cumhuriyet
Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye
Genel Koordinatörü olarak faaliyetlerimi Türkiye Cumhuriyeti’nin 81
ilinde ve 24 ülkede Azerbaycan Hakikatlerini Türkiye’de ve dünyada
tanıtılması
amacıyla
faaliyetlerimizi
koordinatörlüğüm
ve
bünyesindeki ‘‘Karabağ Azerbaycandır Koordine Etme Derneği’’ ile
birlikte devam ettirmekteyiz. Bu kitap Karabakh is Azerbaıjan Milli
Platformu Türkiye Genel Koordinatörlüğü teşebbüsü ile 3 aylık bir
periyodla ve özel serilerle Karabakh is Azerbaıjan: Uluslararası
Diplomasi Araştırmaları Kitabı adı altında E-kitap olarak yayımlanması
planlanmıştır. Kitabın genel amacı Azerbaycan’ın stratejik önem sahip
arazisi olan Karabağ ve uluslararası ilişkiler alanında akademik
yayımları bir kitap halinde yayımlamaktır. Bu kitabın uluslararası
disiplinine ve Diplomasi alanına katkı sağlayacağını, gelecek nesillere
örnek bir kitap olacağını temenni ediyoruz. Karabakh is Azerbaıjan:
Uluslararası Diplomasi Araştırmaları Kitabında Katkısı geçen tüm
hocalarımıza ve değerli meslektaşlarımıza, Azerbaycan Diaspora
Bakanlığına, Azerbaycan Cumhuriyetinin Türkiye’deki diplomatik
temsilcilerine, AGİH-Azerbaycan Gençlerinin İstanbul Hemreyliyi
Stk-a teşekkür eder Azerbaycan- Türkiye kardeşliğinin daim olmasını
dilerim! Kelimelerimi Haydar Aliyev’in ve Azerbaycan şairi Bahtiyar
Vahabzade’nin şiiri ile sonlandırmak isterim.
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Saygılarımla:
Azerbaycan Cumhuriyet Diaspora Bakanlığı Karabakh is
Azerbaıjan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü –
Diplomasi ve İstihbarat Uzmanı Dr adayı
Elvin ABDURAHMANLI

Unutmayalım bizler İki Devlet
Tek Milletiz!
Bir ananın iki oğlu,
Bir amalın iki qolu.
O da ulu, bu da ulu
Azərbaycan- Türkiyə.
Dinimiz bir, dilimiz bir,
Ayımız bir, ilimiz bir,
Eşqimiz bir, yolumuz bir
Azərbaycan- Türkiyə.

Bir millətik, iki dövlət
Eyni arzu, eyni niyyət.
Hər ikisi cümhuriyyət
Azərbaycan-Türkiyə.
Birdir bizim hər halımız
Sevincimiz- məlalımız.
Bayraqlarda hilalımız
Azərbaycan- Türkiyə.
Ana yurdda- yuva qurdum,
Ata yurda könül verdim.
Ana yurdum, ata yurdum
Azərbaycan- Türkiyə.
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Karabakh ıs Azerbaıjan Milli
Koordinatörünün Öz Geçmişi

Platformu

Türkiye

Genel

Karabakh is Azerbaıjan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü
Elvin Abdurahmanlı 1993 doğumlu olup Azerbaycan’ın Şeki şehrinde
doğmuştur. İlk Okul, Lise eğitimin Azerbaycan Cumhuriyeti başkent
Bakü’de almıştır. Eğitim ve politik kariyeri aşağıdaki şekildedir.
Lisans:
Anadolu Üniversitesi- İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü:
(Faculty of Economics: Department of İnternational Relations –
Bachelor’s Degree Diploma)
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• 2015-2016 Güz Dönemi Onur Öğrencisi takdirnamesi.
• 2015-2016 Bahar Dönemi Onur Öğrencisi takdirnamesi.
Yüksek Lisans:
İstanbul Aydın Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler ve İstihbarat İncelemeleri Araştırmaları Yüksek
Lisans 2016-2018 (Tezli). (İnstitute of Social Sciences İnternational
Relations and İntelligence Studies- With Thesis)
• 2018 yılı Üniversite Onur Öğrencisi
Tez konusu:
• İstihbarat Teşkilatlarının Terör Örgütlerine Sızması: IRA Örneği
Doktora:
İstanbul Arel Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü: Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı (İnstitute of Social Sciences
Political Science and International Relations Doctorate Program)
Uluslararası Akademik yayımlar:
• Küreselleşme Olgusuyla Büyüyen Terörizm –Dergi Park
• ASALA Terör Örgütü Nasıl Ortaya Çıktı ve Terör Faaliyetlerinin
Amacı – Dergi Park,
• Diplomasi Tanımı ve Uluslararası Konjonktürde Mevcut olan
Diplomasi Türleri,
• Kosova, Kırım ve Dağlık Karabağ’ın Ayrılmalarının Uluslararası
Hukukun Tanımı Kurumu Açısından Değerlendirilmesi –Dergi
Park,
• Siber İstihbarat Kapsamında: ‘‘ECHELON’’ İstihbarat SistemiDergi Park,
• Siyonizm’in Doğuşuyla Ortaya Çıkan İsrail-Filistin Sorunu
Ekseninde Arap-İsrail Savaşları- Dergi Park.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler:
• Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütünün Enerji politikasında
Azerbaycan Cumhuriyetinin Rolü/ 7. Mavi Karadeniz
Uluslararası Kongre Bildirimi.
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• Orta Doğu ve Kafkaslar Ekseninde İsrail-Azerbaycan Diplomatik
ve Stratejik İlişkileri/ Dördüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik
çalışmaları Konferans 2020.
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
1.

Azerbaycan -Türkiye İlişkileri -Kitap bölümü 01.03.2021
2. Armenian Terrorist Activities and International Political
Problems- Ermeni Terör Faaliyetleri ve Uluslararası Siyasi
Sorunlar-Kitabı 2021.
3. İstihbarat Teşkilatlarının Terör Örgütlerine Sızması: İra Örneği
Kitabı.

İdari Görevler:
1. Azerbaycan Diaspora Bakanlığı KİAMP Türkiye Genel
Koordinatörlüğü
2. Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Görevlisi olarak ‘‘Policy
Dialogue:Leveraging Diasporas To Promote İnnovation for
Sustainable Development’’. Konuşmacı
3. Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Karabağ Azerbaycan’dır!
Koordine Etme Derneği Yönetim kurulu başkanı.
4. AGİH-Azerbaycan Gençlerinin İstanbul Hemreyliyi STK kurucu
ve mütevellit heyeti başkanı
5. Bursa Arena Gazetesi Politika üzerine Köşe yazarı
6. Turk Birliği Platformu İnternet Haberleri Sitesi Politika üzerine
Köşe yazarı.
Aldığı Ödüller:
1. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 26
Aralık 2020 tarihinde 899 saylı kararıyla onaylanan 2019-2020
yılında Vatana üstün Hizmetlerden dolayı Azerbaycan
Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Tarafından Vatana Üstün
Hizmet Teşekkür Belgesi: 26.12.2020
2. Azerbaycan Ordusunun Galibiyetiyle Sonuçlanan 44 günlük 2.
Karabağ Savaşında Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun
Türkiye Cumhuriyeti Koordinatörü olarak Azerbaycan’ın Hak
Sesini, Gerçekleri Dünya Medyasına Duyurulmasında
Desteğimden Dolayı ve Vatana üstün Hizmetlerden dolayı
Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Tarafından 2. Defa
Vatana Üstün Hizmet Teşekkür Belgesi: 28.12.2020.
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3. ‘‘HOCALI’ya ADALET’’ Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi
olan ASAM’da Azerbaycan Gençlerinin İstanbul Hemreyliyi
STK mütevellit heyeti başkanı olarak düzenlediğimiz konferansta
Azerbaycan Savunma Bakanlığı teşekkür plaketi ödülü.
26.02.2020
4. İpek Yolu Kamu Diplomasisi Araştırmaları Merkezi tarafından
düzenlenen ‘‘Karabağ Zaferi’’ ödülleri: Azerbaycan-Türkiye
kardeşliğine katkı Plaketi Ödülü.03.07.2021
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AZERBAYCAN
DİASPORA
BAKANLIĞI
PERSONELİ
KARABAKH IS AZERBAIJAN MİLLİ PLATFORMU DÜŞÜNCE
SAHİBİNİN “KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI
DİPLOMASİ
ARAŞTIRMALARI
KİTABI”
HAKKINDA
DÜŞÜNCELERİ
Əziz gənclərimiz! Fikirlərimi Sizinlə bölüşməkdən qürur duyur və mənə
bu fürsəti verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm!
Fikirimcə, mənsub olduğu xalqın varlığı ilə fəxr etməyən, onun eşqini
müqəddəs bir məşəl kimi öz qəlbində yandırmayan bir insan öz vətəndaşlıq
hissini dərk edə bilməz, ona vətənpərvər demək də gülünc olar. Vətən
yalnız üstündə gəzib, qayğısız ömür sürmək, sərvətlərinə, gözəlliyinə
baxıb qürrələnmək üçün bir məkan deyil. Biz Vətənimizlə qürur
duyduğumuz kimi, həm də onu böyük məhəbbətlə sevirik və onun
qarşısında özümüzü borclu sanırıq. Elə bu məqsəd və amal ilə Biz yola
çıxdıq və Qarabağ həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq üçün
"Karabakh is Azerbaijan!" Milli Platformasını yaratdıq. Məlumat üçün
diqqətinizə çatdırım ki, möhtərəm cənab Ali Baş Komandanın Avropanın
mərkəzində işğalçı ölkənin baş nazirinə keçdiyi tarixi dərsdən ruhlanaraq
"Azərbaycan Diaspor Könüllüləri" və xaricdə yaşayan gənc diaspor
fəallarının birgə təşəbbüsü ilə Karabakh is Azerbaijan! Milli Platforması
yaradılıb. “Karabakh is Azerbaijan!” Milli Platformasının məqsədi
Qarabağ həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, “Qarabağ
Azərbaycandır!” ifadəsinin bütün dünyada qəbul etdirilməsi, ölkəmizdə və
xaricdə yaşayan azərbaycanlı gəncləri Vətənimizin təbliğ olunması kimi
şərəfli missiyaya mütəşəkkil şəkildə səfərbər etməkdir. Platforma
vasitəsilə, azərbaycan, rus, ingilis və digər dillərdə geniş məlumatlar, fotovideo materiallar, tarixi sənədlər, araşdırmalar, müsahibələr, bir sözlə,
Qarabağla əlaqədar hər şeyin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması
istiqamətində mütəşəkkil şəkildə gənclər fəaliyyət göstəriblər.
Platformanın tərkibində "Karabakh is Azerbaijan!" Youtube kanalı,
Facebook səhifəsi və qrupları, Twitter profili, İnstaqram səhifəsi,
Telegram və Whatsapp qrupları və s fəaliyyət göstərir. Ötən bir il ərzində
Platforma ətrafında birləşən hər bir üzvimiz sosial mediada, informasiya
müharibəsində fəal iştirak edərək Qarabağ həqiqətləri, ermənilərin
Qarabağda və ətraf ərazilərdə törətdikləri vəhşiliklər, cəbhədə baş verən
təxribatlar
haqqında,
#KarabakhisAzerbaijan!,
#Karabakh,
#StopArmenianAgression və s. həştəqlərindən istifadə etməklə,
facebook.com və twitter.com platformalarında 1000-lərlə foto, video və
digər məlumatların paylaşılmasında aktiv şəkildə iştirak ediblər. Eyni
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zamanda Avropanın müxtəlif ölkələrindəki parlamentarilərə, ABŞ
konqresmenlərinə və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların elektron ünvanlarına
müxtəlif dillərdə ümumilikdə yüz minlərlə müraciət göndərilib. Bu yolda
bizimlə birlikdə olan, bizə dəstək verən, qruplarımıza qoşulan, paylaşımlar
edən, haqq səsimizin dünyaya çatdırlmasında səsimizə səs verən dünyanın
dörd biryanında yaşayan hər bir həmyerlimizə təşəkkür edirik!
Əziz gənc dostlar!
Əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan dövləti, hakimiyyəti öz siyasi kursu,
iqtisadi yüksəlişi ilə minlərlə vətənpərvər vətəndaşı yetişidrməyə davam
edəcək. Vətənpərvər övladı, ziyalı, düşüncəli, qabiliyətli vətəndaşı olan
Vətən heç vaxt darda qalmaz. Dünyada doğma, əziz, hər birimiz üçün
müqəddəs olan Azərbaycanımız üçün əlli milyon “Ürək” Vətən üçün
çırpınır. Ali Baş Komandanın qətiyyəti, rəşadətli Azərbaycan ordusunun
şücayəti, Azərbaycan xalqının birliyi ilə tarixi torpaqlarımız azad olunması
bunu bir daha təsdiq etdi. Unutmayaq, Vətən hər birimizin müqəddəs
səcdəgahı, pənah yeridir. Dünyada ən böyük qəhrəmanlıqlar da məhz vətən
naminə edilib.
Dilimizdə şüara çevrilən, beynimizin ən ali düşüncəsində bir ifadə Bizi hər
yerdə -bir olmağa, bir amala xidmət etməyə səsləyir – Qarabağ
Azərbaycandır! Bu yolda birlikdə davam etməyimiz naminə hər birinizə
uğurlar diləyir və yolunuz açıq olsun deyirəm!

Hörmətlə və sevgilərlə,
Bəxtiyar Rəhimov
“Karabakh is Azerbaijan!” Milli Platformasının ideya müəllifi və
koordinatoru
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1.Giriş
1.1 Azerbaycan Cumhuriyeti Tarihi
1918 yılının 28 Mayıs tarihinde Azerbaycan Milli Şurası üyeleri ve
başkanı Mehmet Emin Resulzade tarafından Gürcistan’ın Tiflis
şehrinde Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin kuruluşunu ilan edilmiş ve
Gence şehri başkent olarak belirtilmiştir. Azerbaycan Milli Şurasının
kararıyla 1918 yılının 16 Haziran tarihinde hükümet konağı Tiflis’ten
Gence’ ye taşınmış ve Gence Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin ilk
başkenti olmuştur. O yıllarda başkent Bakü şehri Ermeni terör
çeteleri ve Bolşevik ordusunun işgali altında olmuştur. 15 Eylül 1918
tarihinde Nuri Paşa ve ordusu başkent Bakü şehrini Ermeni terör
çeteleri ve Bolşevik

ordusundan kurtarmıştır.

Azerbaycan

Halk

Cumhuriyetindeki milli şuranın belirlediği mevcut hükumetin 27
Haziran 1918 tarihinde çıkarılan resmi kararla ülkenin resmi dili
Azerbaycan dili olarak belirlenmiştir. Mevcut hükumetin 1 Ağustos
1918

tarihinde

aldığı

kararla

Azerbaycan

Savunma

Bakanlığı kurulduğu ilan edilmiştir. Azerbaycan Demokratik Halk
Cumhuriyeti

kurucusu

Mehmet

Emin

Resulzade

Azerbaycan

kuruluşunu ilan ederken medeniyetle ilgili aşağıdaki kelimeleri ifade
etmiştir. Bütün medeniyetler genelde 3 büyük oluşumun karşılıklı
etkisinden ve birleşmesinde meydana gelmiştir bunlar (AGAYEV,
2020):
• Cografi amil-vatan
• Etnografik amil-millet
• Manevi amil-kültür
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Ayrıca belirtmemiz gerekiyor ki, Resulzade: 'Türkleşmek, İslamlaşmak
ve Muasırlaşmak' gibi tezlerin birleşimini ifade eden medeniyet
kavramının sözcüsü ve yaratıcısıdır. 20 Ocak 1920 tarihinde Birleşmiş
Milletler Cemiyeti, Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyetinin
bağımsızlığını tanımıştır. Azerbaycan Milli Şura hükümetinin en
önemli karalarından biri 9 Kasım 1918 tarihinde Mavi, Kırmızı, Yeşil
renklerden oluşan üç renk üzerinde ay ve sekiz köşeli yıldız olan bayrak
devlet bayrağı olarak kabul edilmiştir. Aynı gün içerisinde başkent
Bakü’de, üç renkli Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Bakanlık binası
üzerinde dalgalandırılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Ali Soveti
Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisinin 1991 yılının 5 Şubat
tarihinde aldığı resmi karala üç renkli Azerbaycan bayrağı 71 yıl sonra
Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet bayrağı olarak kabul edilmiştir.
2009 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin 595 numaralı
kararı sonucu 9 Kasım tarihi Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet bayrak
günü olarak kabul edilmiş ve her yıl 9 Kasım bayrak günü olarak ülke
genelinde kutlanmaktadır (Cumhuriyet Haber Sitesi, 2012). Bayrak
üzerindeki bu üç renk:
• Mavi: Türkçülüğü temsil etmektedir,
• Kırmızı: Demokrasiyi, çağdaşlaşmayı temsil etmektedir,
• Yeşil: İslam’ı temsil etmektedir.
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Şekil 1: Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrağı
Kaynak: (Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında, https://azerbaijan.az/information/106,
2020)

Şekil 2: Azerbaycan Cumhuriyeti Resmi Arması
Kaynak: (Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında, https://azerbaijan.az/information/106,
2020)
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Şekil 3:Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Bayrağı İlanı- 9 Kasım 1918 Yılı Kararı

12 Ocak 1920 tarihine gelindiğin zaman Azerbaycan Demokratik Halk
Cumhuriyeti SSCB haricinde 23 devlet tarafından resmi olarak
tanınmıştır. Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti 23 ay ayakta
kalmaya başarmış ve bu süre içerisinde ülke şarkın ilk demokratik
devleti ola bilmiş, ayrıca ilk defa kadına oy kullanma ve seçilme hakkı
veren demokratik devlet olmuştur. Azerbaycan Demokratik Halk
Cumhuriyeti 23 aylık bağımsızlığı döneminde gerek ekonomik açıdan
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gerekse eğitimde açısından gerekse de diplomatik ilişkiler açısında ileri
derecede reformlar yapılmış ve ülkede sanayinin temeli konulmuştur.
26 Nisan 1920 yılında SSCB’nin Kızıl ordusu Azerbaycan Demokratik
Halk Cumhuriyeti sınırlarına dâhil olmuş, 28 Nisan 1920 tarihinde Kızıl
ordu tarafından tekrar işgale uğrayarak bağımsızlığını kaybetmiştir.
1989 yılında SSCB başkanı Mihail Gorbaçov tarafından yeniden reform
olarak bilinen ‘‘perestroyka’’ uygulamaları sonucu 1990 yılında SSCB
çökmüştür. 1990 yılının 20 Ocak tarihinde SSCB’nin kızıl ordusu
başkent Bakü’de 20 Ocak katliamını yapmıştır. Bu olayların üzerine
Azerbaycan halkı meydanlara çıkmış bağımsızlık için Azatlık
meydanında aylarca bağımsızlık için nöbet tutulmuştur. Azerbaycan
Cumhuriyeti 1991 yılının 18 Ekim tarihinde resmi bağımsızlığını
kazanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyetine bağlı Dağlık Karabağ bölgesi
ve 7 şehir 1991-1993 yılları arasında Ermenistan ordusu tarafından
işgal edilmiştir. Ermenistan’la Azerbaycan arasında birinci Dağlık
Karabağ savaşında 11557 Azerbaycan askeri şehit olmuştur (Elvin
ABDURAHMANLI, 2020). 26 Şubat 1992’de Ermenistan ordusu
tarafından gece saatlerinde Azerbaycan’ın Hocalı şehrine saldırı
gerçekleştirerek bu şehirde yaşayan sivil halka yönelik soykırım
yapılmıştır. 30 Nisan 1993 tarihinde BMGK tarafından 822,853,874,
884 saylı 4 kararname kabul edilmiş ve Ermenistan tarafından
Azerbaycan

arazilerinin

%20-i

işgal

olduğu

resmi

şekilde

onaylanmıştır. 18 Ekim 1991’de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan
Cumhuriyeti tarafından onaylanan coğrafi arazisi 86,6 bin km2-dir
teşkil etmektedir (Azerbaycan Cumhuriyeti Resmi Sayfası, 2020).
Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet Türkiye Cumhuriyeti
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olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti 9 Kasım 1991 tarihinde, sırasıyla 11
Aralık 1991 yılında Romanya, 13 Aralık 1991 yılında Pakistan, 23
Aralık 1991 yılında İsviçre, 25 Aralık 1991 yılında İran, 23 Ocak 1992
yılında ABD, 10 Nisan 1992 ise Rusya tanımıştır. Birleşmiş Milletler
1992 yılının 2 Mart tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti resmi olarak
tanımıştır (ABDURAHMANLI, 2021).
2.Karabağ Sorununun Başlangıcı
1988 yılında Rusya KGB-sinde çalışan Ermeni ajanı Eduard Robertoviç
Qriqoryanın Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrinde yaşayan Ermeni
ailelerinin evine girerek o ailelere karşı suikast. düzenledi. Ermeni ajanı
Eduard Robertoviç Qriqoryanın Düzenlediği suikast sonucu 7 ermeni
ailesi hayatını kaybetti. Ermeni ajanı Eduard Robertoviç Qriqoryanın
kendi milliyeti olan Ermenileri öldürme sebebi ise ortalığı karıştırmak
ve Dağlık Karabağ sorunun başlamasına ve 20 Ocak Katliamına giden
yolu açmıştır. Nitekim Ermeni ajanı Eduard Robertoviç Qriqoryanın
Azerbaycan SSCB kolluk kuvvetleri tarafından arama kararı çıkarılmış
fakat bu zaman içerisinde Ermenistan’da ve Dağlık Karabağ’da
yaşayan Ermenilere ise Azerbaycanlıların Ermenileri katlediyor gibi
haberlerin yayılmıştır. Bu haberlerin yayılması üzerine Dağlık
Karabağ’da yaşayan Ermeniler buranın yerli halkı Azerbaycan
ailelerine karşı şiddet ve taciz olaylarını artırmış, Azerbaycanlı halkın
evlerini yağmalamış ve birçok genç, yaşlı kadın demeden katletmiştir.
Bunu duyan Azerbaycan Halkı ırzını namusunu korumak amacıyla
ülkenin birçok yerlerinde bu olaylara karşı küçük çaplı sessiz Yürüyüş
mitingler düzenledi.
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Fakat SSCB ve Ermenistan’ın göç politikası kapsamında 15000-ne
yakın ermeni Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a yerleştirildi. Burada
yıllardır yaşayan Azerbaycan halkı ise evlerinden dışarı atıldı, Birçok
aile öldürüldü.

Dağlık Karabağ’da tecavüze ve saldırılara

dayanamayan aileler SSCB zorlamasıyla bölgeden ve evlerinden zorla
boşaltıldı. Bakü’de ve Azerbaycan’ın diğer şehirlerinde düzenlenen
Dağlık Karabağda yaşayan Azerbaycan’lılara destek yüryüşleri
büyümeye başladı. Hatta Başkent Bakü’de yürüşe katılanlar günlerle
Azadlık (istiklal) Meydanında seslerini duyurmaya çalıştılar.
1988 yılının Ekim aylarında Azerbaycanlı ailelerin zorla yurtlarından
çıkarılması prosesi artmış ve Ermeniler bu bölgelerde yoğunlaşmaya ve
terör olayları gerçekleştirmeye başlamıştır. 1989 yılının Haziran ayına
gelindiğinde

Ermeniler,

1988'den

itibaren

Dağlık

Karabağ'ın

Azerbaycan'dan ayrılması için faaliyetlerini artırmış, 1989 yılının
Aralık ayına gelindiğinde Ermenistan SSCB Yüksek Konseyi, Dağlık
Karabağ'ın Ermenistan'la birleştirilmesi yönünde karar aldğını duyurdu.
Bunun üzerine Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Mitinglere katılım
çoğalmış artık 2 yıl oluyordu ki, halk Azatlık Meydanı’nda nöbetleşe
haksızlığa karşı birlik ve beraberlik için meydanlarda uyuyordu. 1989
yılında artık Azerbaycan halkı 70 yıllık esareti bitirerek bağımsızlık
hakkını istiyordu. Zaten 1991 Yılında SSCB başkanı Mixail
Garbaçov’un isteği üzerine (Perestroyka) yani Yerinden kurma veya
yeniden Yapılanma başlamıştı. Fakat SSCB Azerbaycan’ın doğal
kaynaklarından dolayı bağımsızlık vermek niyetinde değildi. SSCB
başkanının emriyle 1989 yılında SSCB Kızıl ordusu bir kısmı ağır silah
ve tankla Azerbaycan’ın diğer illerinin miting alanlarında ve başkent
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Bakü’de olan en büyük miting alanı Aztlık meydanında toplanmaya
başladı. 1990 yılının Ocak ayının 10-u Neftçala, Lenkeran ve başkent
Bakü’de hazır ol hale getirilmiş. 19 Ocağı 20 Ocağa Bağlayan gecede
ise Azerbaycan Rusya ile sınır bölgesi Gusar- Dağıstan sınırında ve
başkent Bakü’ye daha önceden denizde hazır bekletilen gemilerdeki
tanklar ve ağır toplu makineleri askerler Türkan kasabasının sahilinden
girerek

Bine-Kale

isimli

M1

yoluyla

şehir

merkeze

doğru

ilerlemişlerdir. İlaveten de Bakü’nün merkeze yapılan askeri saldırı 26
binlik SSCB askeri ordusuyla 5 yönden yapılmıştır.Belirtmemiş
gereken önemli bir nokta ise 26 binlik bu SSCB ordusu askeri içerisinde
14 bin ermeni uyruklu askeri olduğu KGB arşivlerinde mevcuttur.
Tanklar karşısına çıkan herkesin üzerinden geçmiş, araçların içerisinde
işlerinden evlerine giden insanlar, aileler olmasına bakmadan ezerek
üzerinden çemişlerdir. SSCB askerleri aldıkları emre göre karşılarına
çıkan her hedefe ateş açılması şartmış. Belirtmek gerekiyor ki, halkın
hiçbir silahı olmadan ateş açılmış, hatta el ele tankın durdurmak için
karşısında duran sivillerin üzerinden geçmişlerdir. Silah ve Tank
bombaları

seslerini

duyan insanlar balkona çıktıkları zaman

kurşunlanmışlardır. Diğer taraftan Rus askerleri evlerin balkonlarına ve
sokaklara projektör tutarak sivillere yönelik ateşi sürdürmüştür. 20
Ocak 1990 yılı sabahı Azerbaycan halkı kanlı bir güne gözlerini açmış
ve Neftçala, Lenkeran ve başkent Bakü olmak üzere 147 Azerbaycanlı
bu katilamda hayatını kaybetmiş, 700 insan yaralanmış, 800-ün
üzerinde insan ise SSCB askerleri tarafından tutuklanmıştır.
1990 senesinde Dağlık Karabağ sorununu çözmek için helikopter ile
ŞUŞA şehrine giden Azerbaycanlı siyasetçi ve resmi devlet görevlileri
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Ermenistan askerleri tarafından düşürülmüştür. 1991 senesinde
Azerbaycan Cumhuriyetinin 18 Ekim tarihinde bağımsızlığını
kazanmasının ardından Ermenistan ordusu Azerbaycan’a arazileri olan
Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 şehre askerî harekât düzenlenmiştir.
Ermenistan’ın temel amacı büyük Ermenistan devletinin kurmak
olmuştur.

Şekil 4: Azerbaycan Haritası-Dağlık Karabağ

26 Şubat 1992 yılına gelindiğinde Ermeni ordusu gece saatlerinde
Hocalı şehrine saldırı düzenlemiş ve Azerbaycanlı sivillere karşı
soykırım gerçekleştirmiştir. Soykırım sonucunda Hocalı şehrinde 106
kadın, 424 erkek, 83 çocuk olmak üzere 613 sivili katletmiş, 487 kişi
yaralamış ve 150 kişiyi esir almıştır. Ermenistan ordusu tarafından esir
alının 150 Azerbaycanlı sivil hakkında 28 yıldır hiçbir bilgi yoktur.
Muhtemelen bu sivil Azerbaycanlılar Ermenistan ordusu tarafından
öldürülerek asit ile cesetleri yok edilmiştir.

34 | KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI

Ermenistan ordusu 1990-1993 yılları arasında Dağlık Karabağ ve
etrafında 7 şehri işgal etmiştir. İşgal olunan şehirler:
• ŞUŞA,
• Kelbecer,
• Hocalı,
• Ağdam,
• Gubadlı,
• Zengilan,
• Ağdere,
• Hankendi,
• Hocavent,
• Cebrayıl,
• Fizuli,
• Laçin.
Dağlık Karabağ’a bağlı şehirler:
• ŞUŞA,
• Ağdere,
• Hankenti,
• Hocavent,
• Hocalı.
1993 yılının 30 Nisan tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
822, 853, 874,884 saylı dört kararname kabul ederek Dağlık Karabağ'ı
ve işgal olunan 7 şehrin resmi şekilde Azerbaycan toprağı olduğunu
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belirtti. Bu kararnamelerde Ermenistan’ın kısa sürede bu işgali
durdurarak bu arazileri Azerbaycan’a geri verilmesi gerektiği belirtildi.
1991-1993 yılları arasında süren 2 yıllık Dağlık Karabağ savaşında
11557 Azerbaycan askeri şehit oldu Dağlık Karabağ bölgesin dahilinde
şehirler olmak üzere toplamda 12 şehir Ermenistan ordusu tarafından
işgal olundu. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının %20'sini işgali
sonucunda 1993 yılında iki ülke arasında diplomatik ilişkiler
kesilmiştir. 1994 yılında ateşkes kararı alınmış fakat Ermenistan işgal
ettiği Dağlık Karabağ ve 7 şehri geri vermemiştir. Ermenistan yönetimi
30 yıla kadar süren bir zamandır BMGK kararnamelerini, Madrid
prensiplerini uygulamamaktadır ve uluslararası hukuku hiçe sayarak
çiğnemektedir. Ateşkesin sağlandığı 1994 yılından günümüze kadar
geçen 26 yıllık sürede Azerbaycan ordusu Kafkasya'nın en güçlü
ordularından biri haline gelmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti kısa bir
süre içerisinde gerek ekonomik gerekse de askeri lojistik alanında
olarak büyük gelişmeler kaydetmiştir. Daha önceleri iki ülke arasında
sık-sık sıcak çatışmalar olduğu fakat diğer devletlerin ve Minsk
grubuna üye ülkelerin dahil olmasıyla 30 yıldır Ermenistan tarafından
işgal edilen Dağlık Karabağ sorunu dondurulmuş haldeydi. İlk büyük
çatışma 2016 yılının Nisan ayında başladı. Nitekim 1-5 Nisan olarak
tarihe geçen Nisan savaşında Azerbaycan ordusu stratejik öneme sahip
‘‘Lele’’ tepe yüksekliklerini Ermeni işgalinden kurtarmayı başarmıştır.
3.Ermenistan’ın 12 Temmuz Saldırısı
2020 yılının 12 Temmuz tarihinden Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin
Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırı gerçekleştirmiştir. Ermeni
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Silahlı Kuvvetlerinin bu saldırısına kısa zaman içerisinde Azerbaycan
Ordusu tarafından karşılık verilmiştir. Ermenistan ordusunun saldırısı
12-19 Temmuz’a kadar sürmüş ve bu geçen 8 günlük süre içerisinde
Azerbaycan Ordusu bir Tümgeneral bir Albay olmak üzere 12 asker,
Ermenistan ordusu ise 2-si rütbeli olmak üzere 4 asker kaybetmiştir.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı resmî açıklamada 12-18
Temmuz tarihleri arasında Ermenistan’a karşı cezai tedbirler görülmüş
ve top, havan ve tank ateşiyle gerekli cevap verilmiştir. Azerbaycan
Silahlı Kuvvetleri 16 Temmuz tarihinde Ermenistan ordusunun askeri
kışlasını topçu bataryaları ile imha etmiştir. Azerbaycan Silahlı
Kuvvetlerinin yaptığı resmî açıklamada Ermenistan ordusuna ait 1
radyoelektronik harp teknik aracı, 1 adet zırhlı araç ve 20 askerin
öldürüldüğü belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının yaptığı bu

açıklamayla açıkça belirtilmek istenen Azerbaycan ordusu 1990-1993
yıllarında Ermenistan tarafından işgale maruz kalan bir orduya sahip
değildir ve savunma sanayi alanın dahil gelişmiş teknolojiye sahip bir
ülke haline gelmiştir. Özellikle belirtmek gerekir ki, Azerbaycan
Savunma Sanayisi Bakanlığı tarafından çeşitli silahlar üretilerek
ordunun envanterine dahil edilmiştir. Bu silahlardan en önemlisi olan
‘‘istiklal’’ isimli otomatik silah orduda büyük önem taşımaktadır. 17
Temmuz tarihinde Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından çatışma
bölgesine gönderilen ek takviye askeri aracı Azerbaycan Silahlı
Kuvvetlerinin isabetli atışı sonucu imha etmiştir. Azerbaycan Savunma
Bakanlığı tarafından yapılan diğer bir resmî açıklamada 13-17 Temmuz
arasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine 7000’nin üzerinde gönüllü
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askerliğe başvuru olduğu belirtilmiştir (Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri,
2020).
Azerbaycan Ordusunun şehit vermesi bir nevi Azerbaycan halkının 27
yıldır sessiz kalmasını sonlandırdı şeklinde tanımlaya biliriz. 27 yıldır
Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 şehrin işgal halinde olmasına son
koyulması için Azerbaycan halkı orduya destek için sokaklara çıktı.
Parlamento önünde toplanan 100 binlerle insan orduya destek
sloganları dile getirerek cumhurbaşkanından gönüllü savaşmak için
başvuruların kabul edilmesi istendi.
Bilindiği üzere Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 yılında bağımsızlığını
elde etiği zaman ülke gerek ekonomik gerekse de teknolojik açıdan
SSCB’ne bağlıydı ve ülkede ordu düzeni tam oturmağı için Ermenistan
ile savaşta işgale maruz kalmıştır. 1993 yılında Haydar Aliyev’in
ülkenin Cumhurbaşkanı seçilmesinden kısa süre sonra ülkede
uluslararası projelerin temeli atılmış ve kısa zaman içerisinde
Azerbaycan gelişmekte olan ülkeler listesine girmiştir. Baktığımız
zaman Azerbaycan gerek Haydar Aliyev, gerekse de İlham Aliyev
başkanlığında savunma alanına büyük önem verilmiş ve ordu 27 yıl
içerisinde geliştirilerek modern silahlarla teçhiz edilmiştir. Azerbaycan
Savunma Bakanlığının resmî açıklamalarında orduya ayrılan yıllık
askeri bütçe 2019 yılı için 3.3 milyar dolar gösterilmektedir. Görüldüğü
gibi

Azerbaycan

ordusunun

modernleşmesine

büyük

önem

verilmektedir. Azerbaycan ordusundaki gelişime en iyi örnek ise 2016
yılında 2-5 Nisan tarihleri arasında Azerbaycan-Ermenistan savaşında
Azerbaycan ordusunun zaferiyle sonuçlanmış ve Azerbaycan Ordusu
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tarafından işgalde olan birçok stratejik yollar ve araziler geri alınmıştır.
Azerbaycan Ordusu eski Azerbaycan ordusu olmadığını 2016 yılındaki
Nisan savaşında ve 2020 yılındaki Temmuz savaşında da göstermiştir.
Belirtmek gerekir ki, Azerbaycan ordusunun modernleşmesinde doğal
gaz ve petrol gelirleri büyük önemi taşımaktadır.
15 Temmuz tarihinde Ermenistan hükümeti tarafından alınan kararla
ordunun

önemli

bir

kısmı

Tovuz

bölgesindeki

çatışmaya

yönlendirilmiştir. Böylelikle Dağlık Karabağ bölgesinde önemli
derecede bir askeri kapasitenin azaldığı görülmektedir. Azerbaycan
Cumhuriyeti

yönetimi

böyle

bir

fırsatı

değerlendirmesi

ön

görülmektedir. Nitekim 27 yıldır süren Karabağ sorunu Ermenistan
devleti için ekonomik ve diplomatik açıdan hüsran olmuş fakat
Azerbaycan Cumhuriyeti için geçen bu 27 yıl ülkenin gerek ekonomik
gerekse de askeri ve diplomatik açıdan büyük ilerlemelere neden
olmuştur. Diğer taraftansa Azerbaycan Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51.
maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanarak Tovuz
bölgesine yönelik saldırıyı öne sürerek Azerbaycan Dağlık Karabağ’a
ordu yürüterek tekrar geri ala bilir.
Diğer taraftansa Ermenistan Ordusunun Savunma bütçesine dikkat
etiğimiz zaman yıllık 625 milyon dolar olduğu ve Azerbaycan
Ordusunun yıllık bütçesinin çok altında olduğu görülmektedir.
Bilindiği üzere Ermenistan Savunma Sanayisinin envanterindeki
silahların büyük kısmını Rusya menşei silahlardan oluşmaktadır.
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının %20-i işgali sonucu 1993
yılından beri Türkiye tek taraflı sınırları kapatmış ve gerek ekonomik
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gerekse de diplomatik ilişkileri kesmiştir. Ekonomik olarak İran ve
Gürcistan’a bağlı olan Ermenistan ister ekonomik isterse de savunma
açısından

gelişememiştir.

Bu

sebeplerden

dolayı

ordunun

modernleşmeden uzak kaldığı görülmektedir. Ülkeye genelde
ekonomik

yardım

yurt

dışında

faaliyet

gösteren

diaspora

kuruluşlarından gelmektedir.

Şekil 5: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ait Hedeflerinin Azerbaycan
Ordusu tarafından vurulması
Kaynak: (Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 2020)
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Şekil 6: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ait Hedeflerinin Azerbaycan
Ordusu tarafından vurulması
Kaynak: (Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 2020)

Şekil 7: Azerbaycan Halkı İstiklal Meydanında Hükümete Birlik ve Destek mesajı
verdi
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Şekil 8: Azerbaycan Halkı İstiklal Meydanında Hükümete Birlik ve Destek mesajı
Verdi

Şekil 9: Azerbaycan Halkı İstiklal Meydanında Hükümete Birlik ve Destek mesajı
verdi 14 Temmuz 2020
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3.1. Tovuz Bölgesinin Önemi:
İlk olarak belirtmek gerekiyor ki, Tovuz şehri Azerbaycan Cumhuriyeti
için stratejik öneme sahip şehirlerinden biridir. Bu kent diğer taraftan
Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan devletinin enerji
güvenliğini doğrudan ilgilendirmektedir. Bakü Tiflis Ceyhan Petrol
boru hattı, TANAP-Trans Anadolu doğalgaz boru hattı, Western Route
Export Pipeline ismiyle bilinen Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı ve BaküTiflis-Kars demiryolu Tovuz şehri üzerinde geçmektedir. Diğer önemli
bir nokta ise Trans Anadolu Doğalgaz Boru hattı Rusya’nın bu projeye
olumsuz olması bu savaşın fitilini ateşleyen gelişmelerden ola bilir diye
biliriz. 2019 yılı doğalgaz ihracat verilerine baktığımızda Rusya’nın
ardından en çok ihracat yapan ülke Azerbaycan olmuştur. Fakat 2020
Nisan ayı verileri baktığımız zaman Türkiye en çok doğalgaz ithalini
34,80% ile Azerbaycan’dan almaktadır. Eğer Ermenistan 12 Temmuz
başlattığı saldırı sonucu Tovuz şehrini işgal etseydi Azerbaycan için
ileri derecede ekonomik krize neden olacaktı. Diğer taraftan 12-18
Temmuz arasında süren çatışmada Ermenistan ordusu Azerbaycan’ın
Tovuz bölgesinden geçen boru hatlarına veya stratejik taşımacılık
yollarını vursaydı Azerbaycan için kısa sürelik ekonomik krize
sebebiyet verecekti. Dikkat edersek Ermenistan bu saldırıya Ocak
ayından beri hazırlandığını göre biliriz. Nitekim Ermenistan hükümeti
tarafından alınan kararla 2020 Ocak ayında Ermenistan ile Dağlık
Karabağ’ı bir birine bağlayan 22 kilometrelik alternatif 3. karayolu
inşaatının başladığı ve Haziran ayında tamamlandığı görülmektedir. 1218 Temmuz tarihinde Ermenistan ordusuna yapılan takviye bu karayolu
vasıtasıyla yapıldığı ön görülmektedir.
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Tablo 1: 2019 yılı Doğalgaz ihracat verileri

2019 yılı Doğalgaz ihracat verileri
Azerbaycan 23,99%
2. Elcazair 14,21%
3. Nijerya 4,4%
4. Rusya 38,04%
5. İran

Şekil 10: Tovuz Bölgesinden geçen önemli hatlar

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırmasında Batının desteği ve etkili
olduğunu ön plana çıkartabiliriz. Nitekim Kuzey-Güney Koridoru
projesinin önemli bir kısmı Azerbaycan arazisinden geçmektedir ve
Yeni Ekonomik Cephe olarak görülen bu ipek yolu Süveyş kanalına bir
rakip şeklinde nitelendirilmektedir. Kuzey-Güney Koridoru olarak
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bilinen Hindistan’dan başlayarak, İran, Azerbaycan, Rusya’da
sonlanacak bir yük taşımacılık ve ipek yolu projesidir.

Proje

kapsamında Hindistan’ın Mumbai kentinden başlayarak, İran’ın Reşt
eyaleti ve Azerbaycan sınırlarından geçerek Rusya’nın St. Petersburg
şehrini bağlayan bir ipek yolu projedir. Bu proje Süveyş kanalına rakip
bir ipek yolu olduğu için ABD ve Batı devletleri bu projeye olumlu
yanaşmamaktadırlar.

Şekil 11:Kuzey-Güney Koridoru

3.2. Ermenistan’ın saldırısına Tepkiler ve Azerbaycan’a verilen
destek mesajları:
Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine yönelik saldırısı 12
Temmuz tarihinden gündeme oturdu ve birçok devletler, uluslararası
kuruluşlar bu saldırıyı kınadı ve Azerbaycan Cumhuriyetinin yanında
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olduklarını belirttiler. Azerbaycan’a verilen destek mesajları içerisinde
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
Cumhuriyeti Milli Savunma bakanı Hulusi Akar, Dışişleri bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu her türlü desteği verileceğini açıkça belirtmişlerdir.
Diğer Ermenistan saldırganlığıyla ilgili bir kınama bildirisi TBMM
tarafından yapılmıştır. TBMM tarafından yapılan bu kınama bildirisine
AK Parti, MHP, İyi Parti ve CHP olmak üzere dört parti katılım
sağlamış ve bildiri ortaklaşa kabul edilmiştir. Bu bildirinin önemini bu
şekilde ifade ede biliriz:
Türkiye tarihinde ilk defe böyle bir bildiri dört parti tarafından
ortaklaşa kabul edilmiştir ve bildiride Türkiye Cumhuriyeti her türlü
Azerbaycan halkına destek olacağını net bir şekilde ifade etmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyetine verilen destek mesajları içerisinde
Pakistan, Ukrayna, Moldova, Kolombiya olmak üzere aşağıdaki
uluslararası kuruluşlar ve STK-lar destek vermiştir. Diğer taraftan
Ermenistan’ın Tovuz bölgesinde yaşayan sivil halka yönelik saldırısı
kınanmıştır.
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Uluslararası kuruluşlardan Ermenistan saldırısını ortaklaşa
kınama bildirisi:

Şekil 12: Pakistan Dışişleri Bakanlığından Ermenistan’ın Azerbaycan bölgelerine
yönelik saldırısına Kınama

Şekil 13: İslam İşbirliği Teşkilatından Ermenistan’ın Azerbaycan bölgelerine yönelik
saldırısına Kınama
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Şekil 14: GUAM-dan Ermenistan’ın Azerbaycan bölgelerine yönelik saldırısına
kınama
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Şekil 15: Ermenistan’ın Azerbaycan’a Yönelik Saldırınsa TBMM Parti Grupları
Tarafından Ortaklaşa Kınama Bildirisi
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Şekil 16: Moldova Dışişleri Bakanlığından Ermenistan’ın Azerbaycan bölgelerine
yönelik saldırısına Kınama
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Şekil 17: Kolombiya Parlamentosundan Ermenistan’ın Azerbaycan bölgelerine
yönelik saldırısına kınama
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3.3. Ermenistan’a Devletine Verilen Destek
Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından yapılan açıklamada Sırbistan’ın
12-18

Temmuz

tarihleri

arasında

Gürcistan

üzerinden

silah

gönderildiğini ve bunun üzerine Sırbistan’ın Azerbaycan’daki
temsilcisi Danitsa Veinoviç ve transit yol olarak kullanılan Gürcistan
devletinin Azerbaycan’daki Büyükelçisi Zurab Patarazde Azerbaycan
Dışişleri Bakanlığına konuyla ilgili açıklama talebi için acil çağırıldı.
21 Temmuz 2020 tarihinde Azerbaycan devleti tarafından Azerbaycan
medyasına Ermenistan’a silah yardımı yapan araçların resimleri
sızdırıldı. Görüldüğü üzere bu resimlerin medyaya sızdırılma sebebi,
Ermenistan’ın hangi ülkelerden gizlice silah aldığını ve destek olan
ülkelerin kimler olduğunu tüm dünya kamuoyuna göstermek amacı
taşımaktadır. Bu resimlerin medyaya sızması üzerine 22 Temmuz
tarihinde Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı
görevinde bulunan Rasim Ljajic konuyla ilgili Sırbistan’ın başkenti
Belgrat’ta iddialarla yanıt verdi:
Bakan Rasim Ljajic Ermenistan’a yapılan silah satışının son iki yılda
özel bir firma tarafından uygulandığı ve bu yıl sadece Mayıs ve haziran
ayında silah verildiğini belirtti. Bakan Rasim Ljajic özellikle
günümüzde AB, BM, ABD ve Rusya’nın Ermenistan'a karşı herhangi
bir silah ambargosu olmadığını ve böyle bir durumda Ermenistan'ın
silah alımı isteğini reddetmeyin mümkünsüz olduğunu ifade etti. Bakan
ayrıca bu yıl yapılan silah yardımının 1 milyon avroyu geçmediğini
özellikle vurguladı. Göründüğü gibi Sırbistan Bakanının belirttiği gibi
Ermenistan’a karşı hiçbir silah ambargosunun olmaması gelecekte de
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Sırbistan’ın silah satışının devam edeceğini göstericisidir. İlaveten de
Ermenistan’a karşı silah ambargosu uygulanmadığı takdirde bu ülkeye
dış güçlerden de silah satışı yapılacağı ön görülmektedir. Azerbaycan
Dışişleri Bakanlığı tarafından 23 Temmuz tarihinde ise Rusya
Federasyonu’nun Ermenistan’a Gürcistan üzerinden 300’ün üzerinde
silah yardımı yaptığı iddiaları ortaya atıldı. 25 Temmuz tarihinde
Gürcistan Başbakanı danışmanlığını yapan İrakli Çikovani tarafından
yapılan açıklamada bu iddiaların gerçek olmadığını Azerbaycan’la
Gürcistan devletinin gerek sınır komşusu gerekse de stratejik müttefiki
olarak böyle yardımı yapmadığını ve medyada yayılan bilgilerin gerçek
dışı olduğunu belirtti.

Şekil 18:
görüntüleri

Sırbistan’ın Gürcistan Üzerinden Ermenistan’a yaptığı silah yardımı
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Şekil 19: Sırbistan’ın Gürcistan Üzerinden Ermenistan’a yaptığı silah yardımı
görüntüleri

15 Temmuz tarihinde Ermenistan’a diğer resmi destek ise Fransa’nın
Auvergne Rhône Alpes bölgesinin başkanı Laurent Wauquiez resmi
Twetter sayfasından Ermenistan’a desteğini dile getirmiştir. Başkan
Laurent Wauquiez Azerbaycan tarafını kınayarak Fransa’nın bu olayda
Ermenistan’a destek vermesini açık bir şekilde belirtti. Daha önce de
bilindiği üzere Fransa Ermeni Terör örgütü olan ASALA üyesini 2001
yılında Ermenistan’a tahliye etmiştir. Ermenistan’a yapılan desteğin
arkasında Fransa’da yaşayan Ermeni lobi faaliyetlerinin etkisinin
büyük olduğu görülmektedir. 15 Temmuz tarihinde diğer bir resmi
destek daha Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından verilmiştir.
Nitekim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı
görevinde bulunan Demetris Syllouris kendi Twitter hesabında yaptığı
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bir paylaşımda Ermenistan’ın yanında olduklarını ve olaylardan dolayı
Azerbaycan tarafını kınadıklarını ifade etti.

Fransa ve GKRY

tarafından yapılan bu açıklamaların arkasında, Ermenistan ve
Azerbaycan çatışması sırasında Türkiye’nin Azerbaycan’a her türlü
destek vereceklerini belirtmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim Doğu
Akdeniz’de gelişen olaylar Kafkasya’daki taraflara yansımaktadır.
Çatışmaların sürmesi üzerine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu,
Azerbaycanlı meslektaşıyla 18 Temmuz tarihinde telefon konuşması
yapılmış ve bu konuşma sonrası iki ülke arasında gerginlik
normalleşme sürecine girmiştir.

Diğer taraftan Azerbaycan ve

Rusya’nın Savunma Bakanlarının basına açıklanan telefon konuşması
metninde 17 Temmuz tarihinde başlatılan ani askeri tatbikatın
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmasıyla bir ilişkisinin katiyen
olmadığı belirtilmiştir. Belirtmek gerekiyor ki, Rusya Savunma
Bakanlığı 17 Temmuz tarihinde Güney ve Batı askeri birimleri, merkezi
bölgelerinde yerleşen askeri kışlalar, Pasifik ve Kuzey Filoları’nın hava
indirme ve deniz piyade birliklerinde ani denetimini başlatmıştır.
Böylelikle Ermenistan’a verilen resmi ve gayri resmi destekleri şu
şekilde sıralaya biliriz:
Sırbistan, Fransa’nın Auvergne Rhône Alpes bölgesi başkanı,
Gürcistan, Rusya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi.
Sonuç olarak Azerbaycan 1990’lı yıllarda işgale uğrayan eski
Azerbaycan

olmadığı

görülmektedir

ve

ordusu

günümüzde

Kafkasya’nın en güçlü ordularında biridir. Kafkaslara hâkim Rusya
Azerbaycan’daki gerek ekonomik, gerekse de savunma alanındaki
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ilerlemenin farkında ve böylelikle iki tarafa karşıda dengeli bir politika
gözetmektedir. Diğer taraftan Azerbaycan ordusunun tam kapasitede
hazır olması ve ekonomik olarak Ermenistan’dan daha ileri derecede
gelişmiş olması Karabağ ve etrafındaki 7 şehrin çözüm sürecinde
AGİT’in

Azerbaycan’a

yakın

davranmasına

etki

edeceği

görülmektedir. Karabağ sorunu dahilinde diğer önemli bir gelişme ise
21 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Nitekim ABD Kongresinin
temsilciler meclisi üyeleri Steve Charlotte ve Steve Cohen 296 sayılı
karara değişiklik getirilmiştir. Kararda yapılan değişiklik sonucu
Azerbaycan’ın toprağı olan Karabağ ve etrafındaki 7 şehrin Ermenistan
tarafından 1989-1993 yılları arasında işgali resmi şekilde kabul edildi.
Bu kararın kabul edilmesi ile Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 şehrin
siyasi yönden çözümünde Azerbaycan’a bir artı kazandırdığı ön
görülmektedir. Ermenistan halkının yeni bir Karabağ savaşı istemediği
ve ekonomik olarak olası herhangi bir savaşı kaldıramayacağı açıkça
görülmektedir. Göründüğü üzere bundan sonra Azerbaycan ve
Ermenistan yetkilileri Karabağ sorununun çözümünde maksimalist bir
tavır izleyecektir. Taraflar kısa zaman içerisinde bu sorunu tekrar
diyalog yoluyla çözmek için masaya taşıyacakları ön görünmektedir.
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Şekil 20: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Fransa’nın Auvergne Rhône Alpes
bölgesinin başkanı Laurent Wauquiez ‘in yaptığı açıklamaya kınama
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Şekil 21: Fransa’nın Auvergne Rhône Alpes bölgesinin başkanı Laurent Wauquiez
resmi Twetter sayfasından
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Şekil 22: ABD Kongresinde temsilciler meclisi üyeleri Steve Charlotte ve Steve
Cohen tarafından değiştirilen 296 sayılı karar
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Şekil 23: ABD Kongresinde temsilciler meclisi üyeleri Steve Charlotte ve Steve
Cohen tarafından değiştirilen 296 sayılı karar
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Şekil 24: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Demetris
Syllouris’in Ermenistan’a destek mesajı

4. İkinci Karabağ Savaşı
2020 yılının 12 Temmuz tarihinde Ermenistan ordusu Azerbaycan
arazisinde

sivil

halkın

yaşadığı

Tovuz

bölgesine

saldırı

gerçekleştirmiştir. Ermenistan ordusu tarafından yapılan bu saldırı iki
temel amacı taşımaktaydı.
1. Azerbaycanlı Sivil halka zarar verme.
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2. Azerbaycan’ın ekonomik alandan stratejik projelerinin geçtiği
ipek yolu şehri Tovuz şehrinin bombalayarak Azerbaycan’ın
ekonomisine zara vermek düşüncesi olmuştur.
Azerbaycan Ordusu tarafından Ermenileri bu saldırılarına kısa sürede
sert bir şekilde karşılık verilmiştir. Ermenistan’ın bu saldırısı 12-19
Temmuz 2020 tarihine kadar sürmüştür. Süren bu çatışmalarda
Azerbaycan Ordusu tarafından 1 Tümgeneral, 1 Albay ve 10 asker şehit
olmuştur.

Ermenistan

Savunma

Bakanlığı

tarafından

yapılan

açıklamada 2 rütbeli ve 4 asker ölmüştür. Azerbaycan Cumhuriyeti
Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada 12-18 Temmuz
tarihinde Ermenistan ordusunun 1 askeri kışlası, 1 topçu bataryaları, 1
radyoelektronik harp teknik aracı, 1 adet zırhlı araç yok edilmiş ve
toplamda 20 Ermeni askerin öldürüldüğü belirtildi. 2020 yılının 27
Eylül tarihinde Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil nüfusuna yönelik
saldırı düzenledi. Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın sivil
yerleşim yerleri olan Gence, Mingeçevir, Terter, Beyleqan, Ağdam,
Ağcabedi, Beylagan, Xızı, Abşeron, Goranboy, Yevlax, Berde, şehirleri
uzak menzilli füzelerle bombalandı. Ermenistan ordusuna bağlı özel
askeri tim üyelerinden bir rütbeli asker Azerbaycan ordusu tarafından
yakalandı ve sorguda Azerbaycan2a karşı büyük bir askeri saldırı
düşündüklerini söyledi.

Ermenistan tarafından 27 Eylül tarihinde

yapılan saldırıda 2 sivil çocuğu öldü ve bir çocuk yaralandı. Ermenistan
ordusuna destek için PKK, PYD, ASALA üyeleri İran üzerinden
getirildi. Ermenistan yönetimi terör örgütlerinin militanları vasıtasıyla
Dağlık Karabağ'da Azerbaycanlı sivilleri ve askerleri öldürmek için
saldırılarına devam etti. Terör örgütü ASALA ve PKK militanları
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Dağlık Karabağ’da savaşmak için Lübnan'dan davet edildi. Bilindiği
üzere 1970-1999 yılları arasında Lübnan’ın Beka vadisi ASALA ve
PKK terör örgütlerinin kurulduğu ve militanlarının eğitim gördüğü
kamp olmuştur.
Ermenistan tarafından atanan Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı
olan Arayik Harutyunyan, Rus medyasına verdiği röportajında bu
ifadeleri kullandı:
Biz Ermeniler Azerbaycan'ın sivil nüfusunu bilinçli ve gönüllü olarak
bombalıyoruz çünkü Azerbaycan halkının korku içinde yaşamasını
istiyoruz!
1 Ekim tarihinde Ermenistan Cumhurbaşkanı yardımcı Vagarşak
Arutunyan Rusya devlet televizyonuna açıklamasında bu kelimeleri
ifade etmiştir:
Biz bilerek ve isteyerek Azerbaycanlı sivilleri öldürüyoruz. Amacımız
Azerbaycan2ın sivil halkında korku ve psikolojik baskı yaratmaktır!
Ermenistan yetkililerinin yaptıkları açıklamalara dikkat edersek
Ermenistan yönetiminin uluslararası hukuku göz ardı ederek bölgede
güvenliği ve barışı tehdit ettiğini açıkça belirte biliriz. Azerbaycan
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 27 Eylül-8 Ekim
tarihleri arasında Azerbaycan ordusu Cebrayıl şehrini, Ağdere ve
Fuzuli şehrine bağlı Karxulu, Şükürbeyli, Çereken, Daşkesen, Horovlu,
Decal, Mahmudlu, Ceferabad, Yukarı Maralyan, Şeybey, Quycağ,
Mehdili,

Çaxırlı,

Talış

köyü,

Aşağı

Abdurrehmanlı,

Yukarı

Abdurrahmanlı, Sugovuşan, Qaraxanbeyli, Büyük Mercanlı, Nüzgar,
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Murovdağ zirvesi, Horadiz köyü, Sur köyü, Çaylı, Yuxarı Güzdek,
Görezilli, Garacallı, Süleymanlı, Hadrut kasabası, Efendiler köylerini
Ermenistan

işgalinden

kurtarılmıştır.

Ermenistan’ın

Moskova

yönetiminden isteği üzerine 9 Ekim 2020 tarihinde geçici ateşkes için
Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskovada bir
araya geldi. Yapılan üçlü görüş 11 saat olmak üzere kapalı şekilde
sürdü. Yapılan görüşün ardından Rusya Dışişleri bakanı Lavrov yaptığı
açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçici ateşkes
sağlandığını 4 maddeyi kapsayan anlaşmaya varıldığını ifade etti.
Yapılan bu anlaşmanın içeriği 4 ana maddeden oluşmaktadır.
1. 10 Ekim 2020 tarihinde 12:00-da ateşkes süresi başlamalı.
2. Sülh yapılması konusunda diplomasi görüşmeleri tekrar
başlayacak.
3. Ateşkes anlaşması başladığı saatten itibaren iki taraf cesetlerin
ve esirlerin değişime başlaması gerekmektedir.
4. Ateşkes anlaşması konusunda ilave maddeler kısa zaman
içerisinde taraflarca belirlenecektir.(Resim 2)
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Şekil 25: 10 Ekim 2020 Geçici Ateşkes Anlaşması

Ermenistan ordusu 10 Ekim saat 12:05’de ateşkesi bozan ilk taraf oldu.
11 Ekim gece saatlerinde Azerbaycan’ın sivil yerleşim alanı olan ve en
büyük ikinci şehri Gence şehrini smerç bombaları ile bombaladı
(Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 2020). Ermenistan yönetimi yapılan
geçici ateşkes anlaşmasına aykırı davrandı ve uluslararası hukuku hiçe
sayarak sivilllere yönelik saldırı düzünledi. Bu saldırı sonucunda 10
Azerbaycan’lı sivil hayatını kabederken Ermenistan ordusunun bu
saldırısı Hocalı soykırımından sonra Azerbaycan’lı sivillere yönelik en
büyük saldırısı olarak tarihe geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev 14 Ekim 2020 tarihinde ulusa seslenişinde halkına başsağlığı
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verdi ve 14-16 Ekim 2020 tarihlerinde Azerbaycan Ordusu tarafından
Ermeni işgalinden kurtarılan yeni arazilerin adlarını açıkladı. Bu
bölgeler:
14 Ekim 2020:
• Fuzuli şehri: Qaradağlı, Hatunbulaq, Qarakollu,
• Xocavend şehri: Bulutan, Melikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağaser
köyleri.
16 Ekim 2020:
• Cebrayıl şehri: Doşulu, Hocevend şehrinin Edişe, Düdükçü,
Edilli, Çiraquz köyleri,
• Fizuli şehri: Arış köyü.
Ermenistan ordusu 17 Ekim gece saat 01:30’da Azerbaycan’ın sivil
bölgeleri Gence ve Mingeçivir şehrine uzun menzilli füze ile tekrar
saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda Azerbaycan İçişleri Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada 16 sivil vatan olmak 3-ü çocuk öldüğü,
53 sivilin ise ağır yaralandığı belirtildi.
17 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ulusa seslenişinde Azerbaycan ordusu tarafından Füzuli şehrinin
Koçehmedli, Şiven, Cuvarlı, Pirehmed, Musabeyli, İşıqlı, Dedeli
köyünü ve Füzuli şehrinin yıllar sonra Ermeni işgalinden kurtarıldığı
haberini verdi. 18 Ekim 2020 tarihinde ise Azerbaycan’ın bağımsızlık
günü ile alakadar Azerbaycan tek taraflı ateşkes uyguladı fakat
Ermenistan tarafı Azerbaycan’ın silvi yerleşimleri olan Xızı,
Abşeron,Tovuz, Şemkir, Gence, Göygöl, Goranboy, Terter, Berde,
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Ağdam, Gebele, Ağcebedi, Füzuli şehirlerine uzun menzilli Toçka-U
füzeleriyle saldırı düzenledi.
• Zengilan şehir merkezi
• Zengilan şehri: Minjivan kasabasını, Hurama, Humarlı, Sarıl,
Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Girah Müşlan, Udgün, Turabad,
İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli, Baharlı köyleri,
• Füzuli şehrinin Gecegözlü, Aşağı Seyidehli, Zerger köylerini,
• Cebrayıl şehrinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli köylerini
işgalden kurtardı.
•

Zengilan şehrinin uzun yıllar sonra işgalden kurtarılması
sonucunda Azerbaycan ve İran arasında sınır hatları tekrar
belirlendiğini

söyleye

biliriz.

Bu

araziler

tam

olarak

temizlendikten sonra sınır güvenliği amacıyla Azerbaycan-İran
sınırına sınır gözetim merkezi kurulacağı ve yeni sınır geçiş
kapısı açılacağı Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından
belirtildi. İlaveten de belirtmemiz gereken önemli bir husus ise
Zengilan önemli bir stratejim öneme sahip bir şehirdir. Nitekim
Orta Doğu’dan getirilen silah, uyuşturucu maddeler (‘‘Eroin,
Kokain’’) İran’dan üzerinden geçerek Zengilan şehiri getirilip
oradan Avrupa pazarlarına satışa çıkarılmaktaydı. Bir nevi
Zengilan şehri Ermenistan devletinin ekonomisini ayakta tutan
silah kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığının ana merkezi ve
önemli transit şehiri konumundaydı. 21 Ekim tarihinde tarafların
Dışişleri Bakanları Rusya’nın Moskova kentinde tekrar bir ara
gelselerde görüş sonucunda hiçbir olumlu bir gelişme yaşanmadı.
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26 Ekim tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ulusa seslenişinde aşağıdaki bölgelerin işgalden kurtarıldığını
belirtti:
Qüdretli Azerbaycan ordusu Gubadlı şehrini Ermeni işgalinden
kurtamıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Yaşasın Azerbaycan! Dağlık
Karabağ Azerbaycanındır!

Şekil 26: Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil şehrine saldırısı

Gubadlı şehrininin Ermeni işgalinden kurtarılması Ermenistan
ordusunun bir nevi sonunu getiren olay oldu denile bilir çünkü Gubadlı
rayonu Laçın şehrine sadece 30 dakiaklık mesafede stratejik öneme
sahip bir bölgedir. Gubadlı şehri işgalden kurtarması sonucunda
Azerbaycan ordusu kısa zaman içerisinde Laçın şehrine ilerleme fırsatı
buldu. İlaveten de belirtmemiz gereken önemli bir husus ise Laçın şehri
Ermenistan için kilit bölgedir. Çünkü bu şehir Ermenistan ile Dağlık
Karabağ’ı bağlayan önemli bir dehliz olan Laçin dehlizine sahiptir.
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Ermenistan işgalci ordusuna askeri personel ve askeri lojistik takviyeyi
bu dehliz vasıtasıyla göndermektedir.
27 Ekim 2020 tarihinde Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycanın
sivil yerleşim bölgesi Berde şehri Rusya üretimi olan ‘‘Smerch’’ isimli
füzeler vasıtasıyla vuruldu. Bu saldırı sonrasında 1-i çocuk olmak üzere
toplamda 5 sivil hayatını kaybederken, 13 Azerbaycanlı sivil
yaralanmıştır. 28 Ekim günü Ermenistan ordus tarafından Azerbaycana
ait 3 sivil yerleşim şehri tekrar ‘‘Smerch’’ füzeleri vasıtasıyla vuruldu.
Ermenistan ordusu tarafından vurulan bu üç şehirden ikisi Terter ve
Goranboy şehrileri az hazar ve görürken Berde şehrine yapılan saldırı
sonucunda 21 sivil hayatını kaybedereken hayatını kaybedenlerin 8-i
çocuk olduğunu belirtmek gerekiyor. Yapılan saldırı sonucunda 74 sivil
ise ağır yaralandığı Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Azerbaycan
Prokurorluğu tarafından açıklandı. Savaş kanunlarına dikkat edersek
savaş terimi iki devletin askeri varlıkları arasında yapılması ve sivil
yerleşim yerleri, siviller, kadınlar, çocuklar ve yaşlıların zarar
görmemesi gerekmektedir (Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, 2020). Fakat
belirtmemiz gerekiyorki Ermenistan yetkililerinin isteği üzerine bilerek
ve isteyerek siviller hedef alınmaktadır. Diğer taraftan belirtmemiz
gereken önemli husus ise Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın ssivil
yerleşimlerine yönelik saldırıda kullandığı ‘‘Smerch’’ isimli misket
bomabaları 2010 yılı tarihinde BMGK tarafıdan uluslararası hukuk
çerçevesinde yasaklandığı ancak Ermenistan tarafı bu bombalardan
kullanmaya devam ettiğini ve uluslararası hukuku hiçe saydığını açıkca
beirtmek gerekiyor. Bu olayla ilgili BMGK Ermenistan’a yönelik hiçbir
kınama bildirisi veya önlem almayarak bir kez daha çifte standart
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uyguladığını görmekteyiz. Yapılan saldırının ardından Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, TBMM, Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan Dışişleri Bakanlığı yapılan
saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu saldırır bir terör
saldırısından farkı olmadığı belirterek kınama bildirisi yayımladı. 28
Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulasa
seslenişinde bu kelimeleri ile yapılan saldırıyı kınadı ve Azerbaycan
ordusu tarafından işgalden kurtarılan yeni bölgeleri açıkladı:
Ermeni ordusunun bombalı terörü sonucunda Berde şehrinde
Azerbaycanlı siviller hayatını kyabetmiştir. Allahdan ölenlere
rahmet, ailelerine başsağlığı dilerim, yaralılara ise acil şifalar
dilerim. Ermenistan ordusunun bu terör saldırısına Azerbaycan
savaş meydandakı gerekli cevabı verecektir. Kudretli Azerbaycan
Ordusu Zengilan şehrinin ‘‘Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü
Ağalı, Zerneli, Füzuli şehrinin Mandılı, Cebrayılın Qazaneəmi,
Xanağabulaq, Çüllü, Quşçular, Qaraağac, Qubadlı şehrinin
Qiyaslı, Edilce, Qılıcan köylerini Ermeni işgalindan kurtarmıştır.
Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Karabağ Azərbaycandır!
8 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ulasa seslenişinde Dağlık Karabağ bölgesinin en önemli şehirlerinden
Şuşa şehrinin ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını belirtti.
Azerbaycan’a bağı Nahçıvan Özerk bölgesinde 9 Kasım saat 18:30’da
Rusya ordusuna ait Mi-24 helikopteri Ermenistan ile olan sınır
bölgesinde Yeraş köyün mevkiinde alçak uçuş sebebi sonucunda
Azerbaycan

Silahlı

Kuvvetlerinin

askeri

radarlarına

düşmesi
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neticesinde Azerbaycan askerileri tarafından vurularak düşürüldü. Mi24 helikopterinin düşürülmesi sonucunda Rusya Dışişleri bakanı
Lavrov tarafından yapılan açıklamayla olayın gerçek olduğunu ve
helikopterin vurulması sonucunda iki rütbeli Rus askerinin hayatını
kaybettiğini, bir rütbeli askerin ağır yaralı olduğunu ifade etti.
Azerbaycan Dışişleri tarafından yapılan açıklamada bu şekildedir:
Mi-24 Rus helikopterinin düşürüldüğü bu bölgede daha önceki
zamanlarda hiçbir Rus helikopterinin uçuş gerçekleştirmediği ve
düşürülen helikopterin alçak uçuş yaptığını ve Ermenistan ile
Azerbaycan arasında savaş durumu sebebi ile oluşa bilecek
herhangi bir provokasyona karşı önlem amacı kapsamında
Azerbaycan ordusunun hava savunma sistemi vasıtasıyla
düşürüldüğü

belirtildi.

Rus

helikopterinin

düşürülmesi

sonucunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı
diler ve yaralanan askere acil şifalar diler ilaveten de hayatını
kaybeden ve yaralanan askerler için tazminat ödeyemeye hazırız.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 9 Kasım 20:00’da sosyal medya
vasıtasıyla yaptığı açıklamada Karabağ’ın 23 köyü Azerbaycan Ordusu
tarafından işgalden kurtardığını ifade etti. Yapılan açıklamada işgalden
kurtarılan köyler bunlardır:
• Fuzuli şehri- Gobu Dilağarda, Yal Pirehmedli, Yuxarı Yağlıvend,
Dilağarda, Seyid Mahmudlu, Elesgerli.
• Hocavent şehri- Susanlıg, Domi, Tuğ, Akaku, Azıx.
• Qubadlı şehri- Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, Xocik.
• Zengilan şehri- Keçikli, Ördekli.
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• Hocalı şehri- Demirçiler, Çanagçı, Medetkent, Sığnag.
• Cebrayıl şehri- Hüseynalılar, Söyüdlü, Aşağı Sirik.
9

Kasım

2020

tarihinde

Dağlık Karabağ

gölgesinin

sözde

Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan yaptığı açıklamada Şuşa şehri
Azerbaycan ordusu tarafından geri alındığı ve Azerbaycan ordusunun
ilerlemeye devam ettiği, birkaç gün içerisinde takviye olmadığı
takdirde Hankendi şehrinin kaybettiklerini ifade etti. 10 Kasım 2020
tarihinde saat 01:00’da Ermenistan başbakanı Paşinyan’ın sosyal
medya hesabından yaptığı video açıklamasında Ermenistan ordusunun
ikinci Karabağ savaşını kaybettiğini, Dağlık Karabağ ve işgal edilmiş
arazilerden Ermeni ordusunun tamamen çekileceği, BMGK kararlarına
esasen işgali bitireceklerini bu çerçevede anlaşma metnini imzaladığını
açıkladı. Bu açılamadan kısa süre sonra 04:00’da Rusya Federasyonu
Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev

video

konferans

görüşmesi

vasıtasıyla

Azerbaycan

Cumhuriyetinin galibiyetiyle sonuçlanan ikinci Karabağ savaşını veya
‘‘Vatan Savaşını’’ sonlandıran ateşkes anlaşması metnini onayladılar.
Yapılan bu ateşkes anlaşmasında ikinci Karabağ savaşının kazanan
tarafı Azerbaycan, mağlup tarafı Ermenistan ve garanti devlet gibi
Rusya onayladı. Yapılan ateşkes anlaşması 9 madde ve alt başlıklardan
oluşmaktadır ve aşağıdaki gibidir:
1. Anlaşma 10 Kasım Moskova saatiyle 00:00, Bakü saatiyle 01:00
da yürürlüğe girdi.
1.1 Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ve Ermenistan ordusu kontrol
ettikleri bölgelerde kalacak.
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1.2 Dağlık Karabağ’da statüko olmayacak.
2. Ermenistan Kelbecer şehrini 15 Kasım 2020 tarihinde, Ağdam ve
Kazak bölgelerini 20 Kasım 2020 tarihine kadar, Laçın şehrini
ise 1 Aralığa kadar Azerbaycan Cumhuriyetine bırakacaktır.
3. Dağlık Karabağ’ı Ermenistan ile birleştiren 5 km uzunluğundaki
Laçın koridoruna Rusya Federasyonu barış güçlerinden oluşan
1960 Rus askeri, 380 özel askeri araç, 90 zırhlı araçla kontrol
noktası oluşturulacak.
4. Rusya Federasyonu barış güçleri bu bölgede 5 yıl kalarak görev
yapacaklar.
4.1 Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federasyonu barış
güçlerinin 5 yıllık görev süreleri dolmasına 6 ay kala bu
sürenin gerektiği taktirde 5 yıl daha yenilene bilir.
5. Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde Rus kontrol merkezi kurularak
tüm gerekli tedbirler alınacaktır. Böylelikle Ermeni işgalinden
kurtarılan topraklarda Ermeniler tarafından yapıla bilecek
herhangi ateşkesin ihlali önlenecektir.
6. Karşıdaki 3 yıl içinde Hankendi şehri ile Ermenistan arasında yol
yapılacak ve bu yol Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federasyonu
barış güçleri tarafından denetlenecektir.
7. Ermenistan ordusunun geri çekilmesi Rusya Federasyonu barış
güçleri kontrolünde yapılacaktır.
8. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti
çekilecektir.

bölgesiyle

bağlayan

bir

ulaşım

koridoru
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9. Ermenistan’ın 1990-1994 yılları arasında Karabağ’ı işgali
sırasında kendi topraklarından çıkarılmaya maruz kalmış
mülteciler Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin
kontrolü çerçevesinde Dağlık Karabağ ve işgalden kurtarılmış
diğer şehirlere döneceklerdir.
9.1 Taraflar arasında cenaze ve esirlerin değişimi kontrollü bir
şekilde yapılacaktır.
11 Kasım 2020 tarihinde yapılan tekrar düzenleme ile Türkiye
Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri ordusu askerleri ve Rusya
Federasyonu’nun Barış Güçleri Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ
bölgesinde denetim ve gözetim noktalarını kura bilecek ve bu bölgede
5 yıl kalacaktır. Anlaşmaya yapılan değişiklikler ve ek maddeler
aşağıdaki şekildedir:
• 3. Maddeye ek olarak: 3.1 Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da
Azerbaycan’ın Laçın koridoru Rus askerleri ile ortaklaşa
denetlenecek.
• 4. Maddeye ek olarak: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya
Federasyonu barış güçleri bu bölgede 5 yıl kalarak görev
yapacaklar.
• 6. Maddeye ek olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Rusya Federasyonu
barış güçleri ile Laçın koridoruna giriş ve çıkışları tam şekilde
kontrol ede bilecek.
• Türk Silahlı Kuvvetleri ateşkes durumunda tarafından yapılacak
herhangi bir provokasyonu Rusya Federasyonu’na iletecek ve bu
provokasyona karşı ciddi önlemler almaya tam hukuku sahiptir.
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• Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrol merkezi Karabağ’ın işgalden
kurtarılmış şehirlerinden birinde kurulacaktır.
• Türk Silahlı Kuvvetleri Dağlık Karabağ’da yaşayan sivil
Ermenileri kontrollü şekilde izlemeyi için askeri karakollar ve
kontrol noktaları kurma yetkisine sahiptir.
Anlaşmaya gereğince 11 Kasım 2020 tarihinde 1960 askerden oluşan
Rus barış gücü askerleri, Dağlık Karabağ bölgesine giriş yaptılar.
Yapılan anlaşmanın ardından 15 Kasım’da geri verileceği belirtilen
Kelbecer şehrinin boşaltılması için 10 gün daha ilave zaman istendi ve
Azerbaycan tarafından bu zaman isteği olumla karşılandı. 20 Kasım
2020 tarihinde Ağdam, 25 Kasım 2020 tarihinde Kelbecer, 1 Aralık
2020 tarihinde ise Laçın şehrinin Ermenistan tarafından Rus barış
güçlerinin kontrolü altında Azerbaycan ordusuna geri verilmesiyle
Azerbaycan Cumhuriyetinin toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Yapılan
anlaşma gereğince Rusya’nın bölgede bulunduracağı Rus barış
güçlerini yönetecek şahıs Azerbaycan asıllı Or. General Rüstem
Muradov’u tayin edilmiştir. Bu barış gücü Dağlık Karabağ bölgesinde
5 yıl kalacak ve tarafların isteği üzerine bu 5 yıl daha da uzatıla
bilecektir. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
27 Eylül 2020 tarihinde kısmı seferberlik açıklaması sonucunda 44
günlük harekât 10 Kasım 2020 tarihine kadar sürmüş ve İkinci Karabağ
savaşı Azerbaycan ordusunun sahada ve masada galibiyeti ile
sonuçlanmıştır.
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Şekil 27: Smerç Bombası

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcı Hikmet Hacıyev
yaptığı açıklamada 44 günlük savaşı bu şekilde anlatmıştır:
1993 yılının 30 Nisan tarihinde BMGK tarafından ‘‘822,874,884, 853’’
saylı 4 kararname kabul edilmiş ve bu kararnamelerde Dağlık Karabağ
ve etrafındaki 7 şehrin Ermenistan ordusu tarafından 1991-1993 yılları
arasında işgal olduğu ve Ermenistan’ın bir an önce bu işgali
sonlandırarak Azerbaycan’a geri verilmesi gerektiği resmî şekilde
beyan edilmiş fakat 27 yıldır bu kararlar uygulanmamıştır (Birleşmiş
Milletler Resmi Sitesi, 2020). İlaveten de Ermenistan Madrid
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Prensipleri, Oslo görüşmelerine zıt hareket ederek Azerbaycanlı
sivillere karşı saldırısını yıllardır devam ettirmiştir.
Azerbaycan ordusu uluslararası hukukta tanınan kendi sınırları
çerçevesinde 44 günlük askerî harekâtı sürdürmüş ve BMGK-nın 51.
Maddesinde belirtildiği gibi meşru müdafaa hakkını kullanmıştır.
BMGK tarafından kabul edilen 51. Maddesi aşağıdaki şekilde
belirtilmiştir:
Silahlı saldırı Birleşmiş Milletler Üyesi hedef olması halinde,
Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için
gerekli önlemleri alıncaya dek, bu Şartın hiçbir hükmü, bireysel
ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyeler
tarafından bu meşru savunma hakkının kullanılması sırasında
alınan önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecek ve
Güvenlik Konseyinin işbu Şart uyarınca herhangi bir zamanda
böyle bir eylemde bulunma yetkisini ve sorumluluğunu hiçbir
şekilde etkilemeyecektir. Uluslararası barış ve güvenliği
sürdürmek veya yeniden tesis etmek için gerekli görmektedir (
Birleşmiş Milletler Resmi Sayfası 2020). "

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI| 77

Şekil 28: Askeri Geçit Töreni Bakü 10.12.2020

Azerbaycan Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yapılan açıklamada
Azerbaycan ordusu 44 günlük askerî harekâtında 2783 şehit verildiği
belirtilmiştir. 4 Aralık 2020 tarihinde 2783 şehit yerel saatle 12:00’da 1
dakikalık saygı duruşuyla anılmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev tarafından yapılan açıklamada 10 Kasım 2020 tarihi
Azerbaycan’ın zafer günü ilan edilmiş ancak 10 Kasım tarihi Türkiye
Cumhuriyeti’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü
olması nedeniyle değiştirilerek 8 Kasım 2020 tarihi olan Dağlık
Karabağ’ın Şuşa şehrinin işgalden kurtarıldığı tarih zafer günü olarak
imzaladığı kararla kabul edildiğini belirtti (Azerbaycan Savunma
Baknalığı Resmi Sayfası, 2020). Azerbaycan Cumhurbaşkanının isteği
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üzerine 10 Aralık tarihinde askerî geçit töreni düzenlendi. Askerî geçit
törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi davet edilmiştir. Azerbaycan’ın galibiyeti ile sonuçlanan 44
günlük ikinci Karabağ savaşında hayatını kaybeden 2873 şehidin
anısında askerî geçit törenine Türk ordusu 2783 askeri katılım
sağlamıştır. Askeri geçit töreninde Türk askerinin katılımı bir nevi Nuri
Paşa komutasındaki Türk ordusunun 1919 yılında Bakü şehrinin işgalci
kuvvetlerden kurtarmasını kareleri yansıttığını söyleye biliriz. Analiz
dosyasına Bakü fatihi Nuri Paşanın Bakü’nün 28 Şubat 1920 yılında
işgalinin ardından dediği bu kelimelerle noktalamak isterim (Ruslan
Rehimov, 2019):
"Ağabeyimin (Enver Paşa) şehit olması kalbimi ne kadar
sızlattıysa, Azerbaycan'ın istilası kalbimi ondan daha çok sızlattı.
Ağabeyim bir faniydi. Fakat Azerbaycan'daki Türklük ebedidir.
Keşke hayatımı kaybetseydim de Azerbaycan Türklüğün dışında
kalmasaydı."
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Şekil 29: Trt Haber Karabağ Anlaşması

5. İkinci Dağlık Karabağ Savaşının Azerbaycan Cumhuriyeti İçin
Günümüzde ve Gelecekteki Muhtemel Olumlu ve Olumsuz
Sonuçları.
Kafkasların neredeyse merkezi konumu sayılan Dağlık Karabağ’da 27
Eylül 2020 de başlayan ve 10 Kasım 2020 tarihlerinde arasında süren
44 günlük Azerbaycan Ermenistan çatışmasının kazanan tarafı
Azerbaycan olduğunu açıkça söyleye biliriz. Azerbaycan’ın bu
galibiyetini

aşağıdaki

sıraladığımız

faktörlere

dayanarak

Azerbaycan’ın kazançlı çıktığını belirtmekte fayda vardır. Bu faktörler
aşağıdaki gibidir:
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5.1. Azerbaycan Cumhuriyetinin 44 günlük savaşın ardından
elde ettiği olumlu faktörlerin sıralaması:
1. Azerbaycan 1992 senesinden 2020 senesine kadarki geçen 28
yıllık bir sürede gerek ekonomik gerekse de dış diplomaside
büyük ilerlemeler kaydederek savaşın büyümesine ve üçüncü
devletlerin savaşa dâhil olmasının önünü kesecek bir diplomasiye
sahip olduğunu uluslararası arenaya gösterdi.
2. 28 yıl sonra Azerbaycan Dağlık Karabağ’a hiçbir statü
verilmesine izin vermeden Karabağ’ı Ermenistan işgalinden
kurtardı.
3. 44

günlük

Vatan

savaşı

Azerbaycan

için

Azerbaycan

Cumhuriyetinin bir parçası olan fakat kara sınırı olmayan
Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan ile Ermenistan
arasında yapılan anlaşma gereği Zengezur bölgesinden geçerek
kara sınırının ve güvenli bir geçidin oluşturulmasına zemin
yarattı.
4. Ermenistan’ın 1992 senesinde yaptığı işgal sonucu 1 milyon
Azerbaycanlı

mülteci

durumuna

düşmüş

ve

28

yıldır

Azerbaycanlı siviller mülteci kamplarında yaşamaktadırlar. Fakat
44 günlük savaşın ardından Azerbaycan’ın Karabağ’ı geri alması
sonucunda Azerbaycan hükumeti tarafından o bölgelerde
yapılacak olan yeni yerleşim yerlerine mülteciler yerleştirilmiş
olacaktır.
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5. Azerbaycan’ın en büyük kazancı ise Türkiye Cumhuriyeti ile
direk kara sınırının oluşturulması olduğunu ve gelecekte Bakü,
Nahcivan, Türkiye tren hattının yapılmasına olanak sağladı.
6. Azerbaycan ordusu Zengilan şehrinin işgalden kurtarmasının
ardından İran ile sınırları tam kontrol alması sonucu uyuşturucu
kaçakçılığının önünü kesmiş oldu.
7. Çin’den başlayan Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan’ın Dağlık
Karabağ bölgesinden geçerek Türkiye, Bulgaristan, Romanya,
Macaristan üzerinden geçmesi sonucu Avrupa’yı bağlayacak olan
büyük ipek yolu projesi Azerbaycan için gerek ekonomik gerekse
de Avrupa ile dış ilişkileri geliştirmesine büyük etken olacaktır.
8. 44 günlük savaşın ardından Azerbaycan Diasporasının (lobi
faaliyetlerinin) birleşmesine ve Diaspora faaliyetlerinin etkin hale
gelmesine olanak sağladı. Nitekim Azerbaycan Diaspora
Bakanlığı

‘‘Karabakh

is

Azerbaijan’’

sloganı

altında

koordinatörlük kurarak 51 ülke etkin faaliyet göstererek yurt
dışındaki vatandaşlarını bu sloganla bir çatı altına toplayarak
Ermeni terörünü dünyaya duyurdu.
5.2. Azerbaycan Cumhuriyetinin 44 günlük savaşta muhtemel
kayıplarının sıralaması:
1. Azerbaycan Ordusunun 2906 şehit vermesi.
2. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş sonucunda resmi
anlaşmada Dağlık Karabağ’da tam galibiyetin belirtilmemesi ve
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Ermeni lobisinin desteğiyle dış güçlerin baskısıyla Dağlık
Karabağ’da gelecekte statüko oluşturulma düşüncesi.
3. Dağlık Karabağ’da 5 yıl süreyle Rus barış ordusunun
konuşlandırılması ve gelecekte tarafların isteği üzerine bu sürenin
5 yıl daha uzatılması Azerbaycan için nisbi bir kayıptır diye
biliriz.
4. Rus barış güçlerinin Ermeni yakınlığı gelecekte Azerbaycan
toprağı olan Dağlık Karabağ’da terör olaylarının oluşmasına
zemin yarata bilir. Nitekim 15 Aralık 2020’de Ermeniler
tarafından Dağlık Karabağ’da Azerbaycan askerlerine yönelik
terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Buradan da görüldüğü gibi Rus
barış güçleri kontrol noktalarında Ermeni tarafına tolerans
sağladığını görmekteyiz.
5. Dağlık

Karabağ’da

Cumhuriyeti

yaşayan

tarafından

Ermenilerin

yönetilmeye

Azerbaycan

karşı

oldukları

görülmektedir. Gelecekte Azerbaycan Cumhuriyeti yönetimine
karşı çıkacakları muhtemeldir.
6. Rus barış güçlerinin kontrolünde Dağlık Karabağ’dan kaçan
Ermenilerin evlerine tekrar geri dönmesi ve Dağlık Karabağ’da
Ermeni göç politikası yapılarak gelecekte seçim yoluyla bu
bölgenin statükosunu değişme düşüncesi görülmektedir. Nitekim
1918-1920, 1939-1948, 1975-1988 senelerinde Rusya göç
politikası

uygulayarak

Dağlık

Karabağ’a

Ermeni

göçü

gerçekleştirmiştir. Rusya tarafından belirtilen resmî sonuçlarda
44 günlük savaşın ardından geri dönen Ermenilerle birlikte
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günümüzde 11000 Ermeni’nin Rus barış güçlerinin kontrolünde
Dağlık

Karabağ’da

normal

yaşayışına

geri

döndüğü

belirtilmektedir.
7. Rusya’nın Hocalı kentindeki havalimanını kullanması.
6. Kafkasya Jeopolitiğinde ‘‘Altılı Platform’’ Planı
Dağlık Karabağ’da 27 Eylül- 10 Kasım 2020 tarihlerinde 44 gün süren
Azerbaycan Ermenistan arasındaki Vatan savaşının ardından 10 Kasım
tarihinde taraflar arasında anlaşma yapıldı. Ermenistan tarafı Rusya’nın
savaşı durdurması için anlaşmaya taraf olmasını istedi. Savaşın
ardından taraflar arasındaki ilk resmi görüş 11 Ocak 2021 tarihinde
Moskova’da

gerçekleştir.

Rusya

Federasyonu

Cumhurbaşkanı

Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın katılımıyla gerçekleşen
görüşün detayları kamuoyu ile paylaşılmadı. Belirtmemiz gereken
önemli bir husus ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan devlet televizyon kanalına ve uluslararası televizyon
kanallarına yaptığı açıklamada ‘‘altılı platform’’ oluşturulması
düşüncesini belirtmiştir. İlham Aliyev Ermenistan’ın kabul ettiği halde
bu platforma katılım sağlamasında olumsuz bir husus görmediğini
belirtmiştir. İsmi geçen ‘‘altılı platform’’ planının muhtemel detaylarını
aşağıdaki şekilde belirte biliriz:
‘‘Altılı platform’’ planına Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İran,
Ermenistan, Gürcistan’ın katılımıyla muhtemelen oluşturulması
beklenen bir projedir. Bu proje ülkeleri geleceğe yönelik vizyonunu
geliştirmesinde, Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarı sağlamayı ve
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ekonomik alanda da üyeler arasında ilişkilerin artırılmasını hedefleyen
bir projedir. ‘‘altılı platform’’ planı kapsamında üye devletlerarasında
gerek diplomatik ilişkilerin gerekse de ekonomik ilişkilerin tekrar
düzenlemesi yapılacağı ön görülmektedir (ABDURAHMANLI E. ,
2021).
6.1. Diplomatik ilişkiler alanında:
• 1994 yılından kapalı olan Azerbaycan-Ermenistan sınırının
açılması ve karşılıklı büyükelçiliklerin atanması.
• Azerbaycan-Ermenistan savaşı nedeniyle 1994 yılından kapatılan
Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılarak ve karşılıklı
büyükelçiliklerin atanması.
• Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlarını kendi ülkelerine kolay
şekilde giderek geri gelmesine olanak sağlanması.
• ‘‘Altılı platform’’ planına üye devletlerarasında siyasi alanda
istikrarın sağlanması.
6.2. Ekonomik ilişkiler alanında:
• ‘‘Altılı platform’’ planına üye devletlerarasında Alt yapı ve
ulaştırma sorunlarının giderilmesi. Örneğin: Telekomünikasyon,
tren hattı, platforma dâhil ülkeler arası otoban yapımı.
• ‘‘Altılı platform’’ planına üye devletlerarasında ticaretin
vergiden muaf tutulması, meyve- sebze ve günlük tüketim
gıdalarının üye devletlerarasında satışı için ortak pazar
anlaşmaları yapılması.
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• ‘‘Altılı platform’’ planına üye devletlerin vatandaşlarının
sınırlarda geçiş sırasında vize serbestliği ve pasaport yerine
kimlik kullanımı getirilmesi.
• Platforma

üye

devletlerarasında

yeni

enerji

projelerinin

geliştirilmesi.
• ‘‘Altılı platform’’ planına üye devletlerarasında eğitim alanında
öğrenci değişim programlarının uygulanması ve ortak diploma
denkliği verilmesi.
• ‘‘Altılı platform’’ planına üye devletlerarasında ortak mali banka
fonunun kurulması.
• ‘‘Altılı platform’’ planına üye devletlerarasında askeri ve stratejik
alanda ortak tatbikatlar gerçekleştirilmesi ve silah üretimi.
Yukarıda belirtilen ‘‘Altılı platform’’ projesi gerçekleşirse uzun yıllar
sürme ihtimali olanaksız olduğu muhtemeldir. Çünkü Ermenistan 1988
yılına kadar birlikte yaşadığı Azerbaycan halkına karşı birçok katliam
ve 1992 yılında Hocalı soykırımını yaparak sırtını dönmüştür. Nitekim
28 senelik Dağlık Karabağ’da Azerbaycan arazi bütünlüğüne karşı işgal
sürdürmüştür. Unutmayalım ki, tarih tekerrür eder ve Ermenilerin
gelecekte Türkiye ve Azerbaycan’a karşı herhangi saldırısının
olmayacağının garantisi yoktur. Yakın geçmişe bakarsak 1975
senesinden 1990-lı yıllara kadar Asala Ermeni terör örgütü Türkiye’nin
yurt dışındaki diplomatlarına karşı terör eylemleri gerçekleştirmiştir.
Ermenistan günümüzde halen sözde 1915 Ermeni soykırımı iddialarını
sürdürmeye devam etmektedirler. 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri
arasında süren 44 günlük ikinci Dağlık Karabağ savaşı sonucunda
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Ermenistan’ın 8472 askerini ölmüş, 13000 askeri ise yaralanmıştır.
Nitekim Ermeni Başbakanı Nikol Paşinyan’ın savaşın kaybettiğini
canlı yayımda belirtmesinin ardından Ermenistan halkı savaşın
devamını

istemiş

ve

Başbakan

Nikol

Paşinyan’ın

istifasını

istemişlerdir. Azerbaycan’ın galibiyeti ile sonuçlanan 44 günlük ikinci
Karabağ savaşının ardından Ermenistan halkı arasında yapılan
röportajda halkın Rus barış gücünün Dağlık Karabağ’da 5 yıl kalmasına
olumlu baktığını ve geçecek bu beş yılda Ermeni ordusunun güçlenerek
tekrar Dağlık Karabağ’ı geri alacaklarını düşündükleri ifade
etmişlerdir. Tüm bu gelişmeleri dikkatle analiz edersek Ermeni halkının
bu platforma olumlu bakmayacağını söyleye biliriz. Diğer önemli bir
husus ise Azerbaycan ordusu 44 günlük ikinci Karabağ savaşında 2783
askerini kaybetmiş ve bu platform gerçekleşirse ErmenistanAzerbaycan

arasında

sınırların

açılmasına

halkın

olumlu

bakmayacağını net bir şekilde söyleye biliriz. Çünkü Azerbaycan
toprağının bütünlüğü için gerek Birinci Karabağ savaşı esnasında
gerekse de İkinci Karabağ savaşı esnasında canını feda eden binlerle
kahraman Azerbaycan Türkünün aileleri ve Dağlık Karabağ savaşı
gazileri bu gelişmeye sıcak bakmayacaklarını belirtmemiz gereken
önemli hususlardan biridir. Fakat belirte biliriz ki, bu platform 6 üye
devletin içerisinde Azerbaycan-Ermenistan için zor gözükse de belki de
diplomasi alanında barış ve huzuru getire bilecek, geleceğe yönelik
atılmış bir proje niteliği taşımaktadır. Azerbaycan Milli Savunma
Bakanlığının yaptığı en son açıklama ile İkinci Karabağ savaşı
sonrasında cenazeleri bulunan asker sayısı ile toplamda 2906 askerin
hayatını kaybettiği ve 8 askerin ise kayıp olduğu belirtilmektedir (Haber
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Global

Haber

Sayfası,

2021).

Azerbaycan

Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı İlham Aliye verdiği röportajda Karabağ’da statükonun
olmayacağı ve hiçbir statükonun bahsi söz konusu olmadığını belirtti.
İlaveten de Karabağ diye artık bir yer olmadığını arazi bütünlüğü
sağlanmış bir Azerbaycan Cumhuriyeti olduğunu bu bölgelerde
yaşayan Ermenilerin ise Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeleri
gerektiğini belirtti (Sputnik News haber Ajansı, 2021).
İlham Aliyev: Karabağ Sorunu diye bir sorun yok ve Ermenistan tarafı
da bunu kabul etmelidir! (Vision Tv Haber Sayfası, 2021)
"Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle
çalışmalıdır. Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır."

Şekil 30: Arazi bütünlüğü Sağlanmış Azerbaycan haritası
Kaynak: (Bursa Arena Haber Sitesi: https://www.bursaarena.com.tr/kafkasyajeopolitiginde-altili-platform-plani-makale,5403.html, 2021)
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Sonuç
Azerbaycan Cumhuriyeti jeopolitik konum açısında stratejik öneme
sahip ülke. Nitekim Azerbaycan Çin’den Avrupa’ya ipek yolu
bağlantısı üzerinde olması ülkenin konumunu ve güvenliğini her zaman
etkilemiştir. 1918 yılında ilk bağımsızlığını kazana Azerbaycan 23
aylık bir bağımsızlık ardından Rus-Bolşevik istilası yaşamış ve SSCB
kurulmasıyla 71 yıllık esaret altında kalmıştır. Bu sene içerisinde
SSCB’nin göç politikası sonucunda Ermeniler Dağlık Karabağ
arazilerine yerleştirilmiş ve bilinçli şekilde bu arazilerde Ermeni nüfus
artımı politikası uzun süre sürdürülmüştür. 1990 yılında SSCB çömüş
ve 1991 yılında Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanarak Azerbaycan
Respublikası kurulmuştur.

Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığı

kazandığı yıllarda daha önceleri SSCB’nin Karabağ’da uyguladığı göç
politikaları olaylara neden olmuş ve birinci Karabağ savaşı başlamıştır.
Ermenistan birinci Karabağ savaşında Azerbaycan arazilerinin %20-ni
işgal etmiş ve bu işgal 29 yıl sürmüştür. BMGK tarafından 1993 yılında
Karabağ2ın Azerbaycan arazileri olduğu ile ilgili aldığı 822,853,874,
884 saylı 4 kararname kabul edilse de bu kararnameler 29 yıl
uygulanmamış ve Azerbaycan Cumhuriyeti haklı olduğu bu davada batı
devletlerinin çifte standartlarına maruz kalmıştır. 2020 yılının 27 Eylül
tarihinde Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil bölgelerine yaptığı
saldırılar İkinci Karabağ savaşının başlangıcı oldu. 27 Eylül 2020
tarihinde başlayan savaş 8 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan ordusunun
44 günlük zaferiyle sonuçlanmıştır. İkinci Karabağ savaşı esnasında
Azerbaycan ordusunun 2906 askeri şehit edilmiştir.

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI| 89

Kaynaklar:
ABDURAHMANLI,

E.

(2021).

Azerbaycan

Türkiye

İlişkileri.

E.

ABDURAHMANLI, & Y. E. TANSÜ (Dü.) içinde, YÛNUS EMRE ANISINA
TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | (s. 440-479). Ankara:
İksad Yayın Evi. 07 30, 2021 tarihinde https://iksadyayinevi.com/wpcontent/uploads/2021/05/YUNUS-EMRE-ANISINA-TURKIYE-VE-TURKDUNYASI-ARASTIRMALARI-IX.pdf adresinden alındı
ABDURAHMANLI,

E.

(2021,

01

13).

Bursa

Arena

Haber

Sitesi:

https://www.bursaarena.com.tr/kafkasya-jeopolitiginde-altili-platform-planimakale,5403.html.

Kafkasya

Jeopolitiğinde

"Altılı

Platform"

Planı:

https://www.bursaarena.com.tr/kafkasya-jeopolitiginde-altili-platform-planimakale,5403.html adresinden alındı
AGAYEV, R. (2020). M. EMİN RESULZADE VE Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyeti. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 361.
Azerbaycan Cumhuriyeti Resmi Sayfası. (2020, 11 26). Azerbaycan Cumhuriyeti
Hakkında,

https://azerbaijan.az/information/106.

https://azerbaijan.az/

information/106 adresinden alındı
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı. (2020, 10 10). https://genprosecutor.gov.az/az
adresinden alındı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı. (2020, 10 07). Düşmən yaşayış məntəqələrimizi
yenidən

atəşə

tutur.

https://mod.gov.az/az/news/dusmen-yasayis-

menteqelerimizi-yeniden-atese-tutur-32730.html adresinden alındı
Azerbaycan Savunma Baknalığı Resmi Sayfası. (2020, 12 3). Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının məlumatı. https://mod.gov.az
/az/news/azerbaycan-respublikasi-prezidentinin-administrasiyasininmelumati-33986.html adresinden alındı
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri. (2020, 07 16). Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri. 07 17,
2020 tarihinde Düşmənin avtomobil texnikası sərrast atəşlə məhv edilib:

90 | KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI

https://mod.gov.az/az/news/dusmenin-avtomobil-texnikasi-serrast-ateslemehv-edilib-video-31532.html adresinden alındı
Birleşmiş Milletler Resmi Sitesi. (2020, 12 09). http://unscr.com/en/resolutions/822
adresinden alındı
Birleşmiş Milletler Resmi Sayfası. (2020, 12 03). Birleşmiş Milletler 51. Madde.
https://legal.un.org/repertory/art51.shtml adresinden alındı
Cumhuriyet Haber Sitesi. (2012, 11 09). Azerbaycan'da Bayrak Günü kutlanıyor.
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/azerbaycanda-bayrak-gunu-kutlaniyor382288 adresinden alındı
Elvin ABDURAHMANLI. (2020, 12 11). Turk Birliği Derneği resmi sitesihttps://turkbirligi.com.tr/kafkasya-jeo-politiginde-azerbaycanin-daglikkarabag-zaferi/. Dağlık Karabağ: https://turkbirligi.com.tr/kafkasya-jeopolitiginde-azerbaycanin-daglik-karabag-zaferi/ adresinden alındı
Haber Global Haber Sayfası. (2021, 06 30). Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 2906
şehit defnedildi, 8 asker ise kayıp. https://haberglobal.com.tr/dunya
/azerbaycan-savunma-bakanligi-2906-sehit-defnedildi-8-asker-ise-kayip118567 adresinden alındı
Ruslan Rehimov. (2019, 09 15). Anadolu Ajansı. Bakü Fatihi Nuri Paşa:
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/baku-fatihi-nuri-pasa-/1584049

adresinden

alındı
Sputnik News haber Ajansı. (2021, 06 26). Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev,
Dağlık Karabağ sorununun çözüme kavuşturulduğunu ve yeni görüşmelere
ihtiyaç

olmadığı

ifade

etti.

https://tr.sputniknews.com/dunya

/202106261044821878-azerbaycan-lideri-aliyev-karabag-sorunu-cozulduyeni-gorusmelere-gerek-yok/ adresinden alındı
Vision Tv Haber Sayfası. (2021, 06 27). Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev.
"Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle birlikte
çalışmalıdır. Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır." adresinden alındı
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BÖLÜM 2
“QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR VƏ NİDA” İFADƏSİ
ƏSRLƏR BOYU ÖZ HİKMƏTİNİ QORUYACAQ ZƏFƏR
ŞÜARINA ÇEVRİLİB
Hulusi KILIÇ*
2008-2012 Yılları arasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Büyükelçisi,
Türk Diplomat

92 | KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI| 93

“Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki şanlı zəfərinin əsaslarını ardıcıl
və prinsipial siyasət, həssas diplomati- ya, mütəşəkkil ordunun şücaəti
və xalqla prezidentin bir- liyi təşkil edir. Bu qələbənin təməli ötən il
fevralın

15-də

Münhen

Təhlükəsizlik

Konfransı

çərçivəsində

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol
Paşinyanın iştirakı ilə keçirilən, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş panel müza- kirədə qoyulub. Bu
müzakirələr bir tərəfdən Azərbaycan həqiqətlərinin nümayişi idisə,
digər tərəfdən Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsinin təntənəsi idi.
Prezident Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
yenilməz Azərbaycan Ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində
böyük zəfər çalmasının regiondakı vəziyyəti kökündən dəyişdiyini
diqqətə çatdırıram. “Bir il əvvəl 2020-ci ildə Münhen Təhlükəsizlik
Konfransı çərçivəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Ermənistan
rəhbərləri geniş ictimaiyyət qarşısında çıxış etdilər. Bu paneldə
Prezident İlham Əliyev böyük siyasi məharəti, yüksək intellektual
hazırlığı ilə Ermənistanın işğalçı dövlət olduğunu təcavüzkar ölkənin
baş nazirinin etirafları əsasında bütün dünyaya nümayiş etdirdi”.
Prezident İlham Əliyevin həmin müzakirələr zamanı dünya
ictimaiyyətinə çatdırdığı tarixi faktların, dərin mən- tiqi mülahizələrin
və siyasi mühakimələrin Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği baxımından
mühüm rol oynadığını bildirən diplomat qeyd edib ki, “Qarabağ
Azərbaycandır və nida” ifadəsi Azərbaycan xalqının milli mübarizə
devizi oldu və əsrlər boyu öz hikmətini qoruyacaq zəfər şüarına
çevrildi.
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“Bu gün Azərbaycanda güclü bir lider var və bu lide rin ətrafında güclü
ordu, ona güvənən, etimad edən xalq dayanıb”. Bildirirəm ki, qəhrəman
Azərbaycan Ordusu 44 günlük müharibə zamanı irəlilədikcə
Ermənistan hərbi-siyasi nüfuzunu itirdi və daha da aqressivləşdiyi
hərkəs tərəfindən görüldü: “Ermənistanın 2020-ci ildə Gəncə şəhərinə
və Tərtər rayonuna hücumlarını qətiyyətlə pislədim çünkü beynalxalq
hüquqa zidd hərəkətlər edərək dinç sakinlərə qarşı terör aktı törədiblər.
Bu 44 günlük müharibədə və günümüzdəki hücumları ilə Ermənistan
terror dövləti olduğunu bir daha sübut edib (Azərbaycan Respublikası
Baş Prokurorluğu, 2020)”.
Azərbaycanda 2008-2012 illəri ərzində fəaliyyət göstərmiş bir diplomat
kimi, Ermənistanın 2020-ci ildə Gəncə şəhərinə qadağan olunmuş
Smerç bomba atması, artıq həddini aşdığını göstərir ( Azərbaycan
Müdafiə Nazirliyi, 2020): “Ermənistan hesab edirdi ki, bu dəfə də
beynəlxalq təşkilatlar onu dəstəkləyəcək. Onsuz da indiyədək
beynəlxalq qurumların laqeydliyi ucbatından Ermənistan bu qədər
ərköyünləşib.

Azərbaycan

torpaqlarının

işğal

edilməsi

BMT

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində əksini tapıb. Ermənistanın
hücumları Azərbaycanı başladığı haqlı mübarizədən geri döndərə
bilməyəcək”.Hər zamana ilk atəlşkəsi pozan tərəf Ermənistan dövləti
olmuştur və mən Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş bir diplomat kimi
bunun şahidi olmuşam və atəşkəs çağırışı edən dövlətlər bu çağırışı
Azərbaycana yox, Ermənistana etməlidirlər: “Təca vüzkar, işğalçı, ilk
hücum edən tərəf hər zaman Ermənistandır”.
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Türkiyə dövləti və xalqı Azərbaycanın yanındadır: “Qarabağ
Azərbaycandır!”

Şekil 31: Azerbaycan-Türkiye Ortak Tatbikatı
Kaynak:
(Anadolu
Ajansı:
https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephehatti/karabag-zaferi-2020-turk-dis-politikasinin-en-buyuk-kazanimi-oldu/2093171,
2020)

Şekil 32: Ermenistan Saldırısı
Kaynak: (https://www.bursaarena.com.tr/azerbaycan-in-hakli-davasina-karsiterorizm-destekli-ermenistan-makale,5190.html, 2020)
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Kaynaklar:
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi. (2020, 10 07). Düşmən yaşayış məntəqələrimizi
yenidən
atəşə
tutur.
https://mod.gov.az/az/news/dusmen-yasayismenteqelerimizi-yeniden-atese-tutur-32730.html adresinden alındı
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu. (2020, 10 23). Ermenistan Saldırısı.
https://genprosecutor.gov.az/az adresinden alındı
Elvin Abdurahmanlı. (2020, 10 27). https://www.bursaarena.com.tr/azerbaycan-inhakli-davasina-karsi-terorizm-destekli-ermenistan-makale,5190.html.
Azerbaycan'ın Haklı Davasına Karşı Terörizm Destekli Ermenistan:
https://www.bursaarena.com.tr/azerbaycan-in-hakli-davasina-karsi-terorizmdestekli-ermenistan-makale,5190.html adresinden alındı
Gülsüm İNCEKAYA. (2020, 12 30). Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr
/azerbaycan-cephe-hatti/karabag-zaferi-2020-turk-dis-politikasinin-enbuyuk-kazanimi-oldu/2093171. Karabağ zaferi 2020 Türk dış politikasının en
büyük

kazanımı

oldu:

https://www.aa.com.tr/tr

/azerbaycan-cephe-

hatti/karabag-zaferi-2020-turk-dis-politikasinin-en-buyuk-kazanimioldu/2093171 adresinden alındı
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BÖLÜM 3
TÜRKİYE'NİN SINIR SORUNU VE YENİ BİR SINIR
GÜVENLİĞİ TEŞKİLATI GEREĞİ
Ulvi SARAN*
Doç. Dr. Ulvi Saran, Vali, @ulvisaran, Türk Bürokrat
ulvisaran@yahoo.com
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1. Giriş
Her ülke gibi Türkiye'nin de sınırları var. Fakat dünyada sınır sorunları
Türkiye kadar karmaşık ve çok boyutlu olan ülkeler yok denecek kadar
az. Türkiye'nin sınır sorunlarının kapsamı ve ağırlığı hiç şüphesiz,
içinde bulunduğu jeo-stratejik konumdan, kendisini çevreleyen
ülkelerdeki toplumsal ve siyasal istikrarsızlık ve çatışmalardan, sık sık
maruz kaldığı göç dalgası ve sığınmacı akımlarından, iç ve dış
dinamiklerden doğan etnik ve ayrılıkçı terör hareketlerinden ve tüm bu
faktörlere bağlı olarak gelişen silah, uyuşturucu, mal ve emtia
kaçakçılığı gibi yasadışı hareketlerden kaynaklanıyor. Türkiye'nin
dünyanın çatışma potansiyeli en yüksek ve en istikrarsız bölgeleri
arasında yer alması, sınır sorunlarının her zaman siyaset ve uluslararası
ilişkiler gündeminin en üst sıralarını işgal etmesine neden oluyor.
1.1. Sınır güvenliği kavramının değişen niteliği:
Sınır güvenliği hizmetleri hiç şüphesiz akla ilk olarak gelen ülkenin
siyasi birliğini ve bağımsızlığını, askeri gücünü, vatandaşların mal ve
can güvenliklerini korumak ve bunları tehdit eden unsurları bertaraf
etmek gibi koruyucu işlevlerle sınırlı değil. Küreselleşme sürecinin
ülkeler arasında yaygınlaştırdığı çok boyutlu siyasi, ticari, ekonomik ve
kültürel ilişkiler; insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar,
illegal göçmen hareketleri gibi yeni riskleri de beraberinde getirmiştir.
Küreselleşmeyle tüm dünya için yeni bir düzen oluşmuş ve ülkelerarası
savaş perdesini açmıştır. Nitekim küreselleşme sonucunda Arap Baharı
ile Orta Doğu’nun haritası yeniden belirlenmiştir (Küreselleşme
Olgusuyla Birlikte Büyüyen Terörizm, 2018).
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Söz konusu riskler, sınır yönetiminin yurttaşların can güvenliğini ve
ülkenin sınırlarını koruma eksenli ve tek boyutlu yapısına, ekonomik
güvenlik, ulaşım güvenliği, çevre güvenliği, bio-güvenlik, radyasyon
güvenliği, sağlık güvenliği gibi yeni boyutların eklenmesiyle kendisini
göstermiştir. Ülkeler arasındaki ilişki ve etkileşim yoğunluğu
geleneksel risklerin yanında sınırlar üzerinde geçiş noktalarının ve
mutlak geçişlerin sayısını arttırmış, siyasi, ticari, ekonomik, teknik ve
kültürel alanlarda ortaya çıkan yeni ve çok farklı hizmet ihtiyaçları,
uluslararası iş birliği ve koordinasyon gereğini ön plana çıkarmaya
başlamıştır.

Şekil 33: (https://www.haberturk.com/galeri/gundem/454918-iste-tsknin-sinirguvenligi-tedbirleri/1/2, 2015)
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1.2. Türkiye'nin sınırları ve mevcut sınır güvenliği sistemi:
Türkiye'nin kara sınırlarının yaklaşık dörtte üçü tarihten gelen
anlaşmazlıklarının bulunduğu; siyasi, askeri kültürel ve ekonomik
yönden iç çatışma ve istikrarsızlık potansiyeli taşıyan İran, Irak ve
Suriye, Yunanistan gibi ülkelerle çevrili. Toplam kara sınırlarının
uzunluğu 2753 km olan Türkiye'nin Suriye ile 911 km, İran ile 560 km,
Irak ile 384 km kara sınırı var. Bu ülkelerle olan sınırların önemli bir
bölümü dağlık, engebeli ve ulaşımı hayli güç bir arazi yapısından
geçiyor. Fiziki elverişsizliğin yanı sıra iklim ve tabiat koşullarının
getirdiği zorluklar da bu sınırlarda gerekli güvenlik ve kontrol
önlemlerinin alınmasını zorlaştırıyor. Ayrıca Türkiye'nin komşularıyla
sınır ötesi akrabalık ilişkilerinin yaygınlığı da sınır sorunlarını arttıran
bir unsur.
Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ulaşım güzergahı üzerinde bulunan
Türkiye'nin sınırları Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran, Irak, Suriye
vatandaşlarının Avrupa ülkelerine geçişleri için transit güzergâh;
Moldova, Romanya, Beyaz Rusya, Gürcistan gibi eski doğu bloku ülke
vatandaşlarının

kaçak

çalışması

için

hedef

ülke

ve

kendi

vatandaşlarının Avrupa ülkelerine kaçak geçişleri bakımından da
kaynak ülke konumundadır. Ayrıca ağırlıklı olarak Doğu ve
Güneydoğu sınırları, Doğu ülkelerinden gelen uyuşturucunun
Avrupa’ya gönderilmesinde önemli bir geçiş güzergahıdır.
Cumhuriyetin kuruluşundan başlayarak 80'lere kadar ağırlıklı olarak
yasadışı uyuşturucu, hayvan ve gümrüksüz eşya kaçakçılığına sahne
olan bu sınırlar için 80'lerin ortasından sonra güvenlik riski faktörleri
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değişmiş bulunuyor. Özellikle Dünyadaki en riskli 10 sınır arasında
gösterilen Irak ve Suriye sınırları son 35 yıldır Türkiye’nin iç ve dış
güvenliğinin en büyük tehdit konusunu oluşturan ve ülkeyi çıkmaza
sürükleyen PKK terörü için başlıca sığınma, yuvalanma ve geçiş
güzergahı haline dönüşmüş bulunmakta. Öte yandan Birinci Körfez
Savaşının başlamasından ve Suriye’deki iç savaştan sonra bu
ülkelerden kaynaklanan göç dalgası ve sınır aşırı tehditler nedeniyle
Türkiye on yıllardan beri sonu gelmeyen bir sığınmacı baskısı altına
girmiş ve yoğun bir ateş çemberiyle sarmalanmış bulunuyor. Özellikle
Suriye'yi son 4 yıldır yıkıcı ve içinden çıkılmaz bir savaşa sürükleyen
iç etnik ve mezhebi bölünme, uluslararası siyasi konjonktürden doğan
olumsuz sonuçlar ve Rusya, İran gibi ülkelerin de müdahalesiyle artan
sıcak çatışmalar; Türkiye'nin her an savaşan tarafların saldırı tehdidi
altına girmesine, sınırdaki yerleşim bölgelerimizin top, havan ve uçak
saldırılarına uğramasına, zaman zaman Reyhanlı ve Suruç'ta olduğu
gibi patlayıcı madde ve intihar bombacılarının eylemlerine sahne
olmasına neden oluyor. IŞİD'in, ve Esed Rejiminin saldırılarından
kaçarak Türkiye'ye sığınan ve 2015 yılı sonu itibariyle 2 milyona aşan
mülteci sayısının 2016'da daha da artacağı tahmin ediliyor.
Türkiye'nin sınır yönetimi sistemi, 20’nci yüzyılın geleneksel ulus
devlet siyasi anlayışının askeri güvenlik eksenli; ulaşım, ticaret ve
uluslararası ilişkilerde oldukça kısıtlı ilişkileri öngören, dışa büyük
ölçüde kapalı ve korumacı modelini esas alıyor. Askeri güvenliğin
sağlanması kaygısının Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana sınır
güvenliği politikasına yansıması, kara sınırları boyunca belli genişlikte
mayınlı saha uygulaması ve sınırların belli aralıklarla konuşlandırılan
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hudut gözetleme karakollarınca kontrol altında tutulmasıyla kendini
göstermiştir.
Türkiye’de sınır yönetim sisteminin temel karakteri, örgütlenme ve
işleyiş yönünden oldukça parçalı ve dağınık bir yapıya sahip olmasıdır.
Bu dağınıklık ve parçacılık ağırlıklı olarak sınır hizmetleri kapsamında
yerine getirilen işlevlerin farklı hiyerarşik yapıların bünyesinde, farklı
idari otoritelere bağlı kuruluşlarca yerine getirilmesinden, dolayısıyla
örgütlenme, planlama, bütçeleme, yürütme ve işleyiş yönünden bir
koordinasyon

ve

denetim

bütünlüğüne

sahip

olamayışından

kaynaklanıyor.
Küresel ilişki ve etkileşim sürecinde çeşitlenen, farklılaşan ve kapsamı
artan sınır hizmetleri mülki idare, adliye, emniyet, gümrük, sağlık,
tarım, veterinerlik, savunma, ulaştırma, denizcilik, turizm, maliye,
çevre gibi farklı alanlarda yoğunlaşmaktadır. Türkiye'de sınır
yönetiminden sorumlu idari otorite İçişleri Bakanlığı olmakla
birlikte,10 civarında ayrı bakanlık ve merkezi idare kuruluşu eliyle
yürütülen söz konusu hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi üzerinde
örgütlenme, işleyiş ve kaynak kullanımı yönünden etkili olmasını
sağlayabilecek

yeterli

koordinasyon

ve

denetim

gücü

bulunmamaktadır.
Sınır hatlarında koruma, kollama ve gözetim hizmetleri bazı yerlerde
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı sınır birlikleri, bazı yerlerde
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı asayiş birliklerince; denizlerde
ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birliklerce yerine getiriliyor.
Niteliği itibariyle askeri hizmet yürüten bu kuruluşlar üzerinde mülki
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amirlerin, vali ve kaymakamların, yeterli hiyerarşik denetim, sicil ve
disiplin yetkileri bulunmuyor. Sınır kapılarında insan giriş ve
çıkışlarıyla ilgili gözetim ve kontrol hizmetleri Emniyet Genel
Müdürlüğü'nce, eşya ve araçların giriş ve çıkışlarıyla ilgili hizmetler de
gümrük

makamlarınca

yerine

getiriliyor

(T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ, 2009). Sınır
kapılarında bitki sağlığı, veterinerlik, yem ve gıda maddeleriyle ilgili
kontroller Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca, insan sağlığıyla
ilgili kontrol ve denetimler kapılarda Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, deniz sınırlarında Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü'nce yapılıyor (Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Sağlık
müdürlüğü, 2021). Bu kuruluşların yürüttükleri faaliyetlerle ilgili
aralarında kesin sınırlarla ayrılmış net bir görev ve iş bölümü
bulunmadığı gibi, bazen aynı görev birden fazla kuruluşun sorumluluk
alanında yer aldığı için aralarında görev karışıklıkları ve çatışmaları
ortaya çıkabiliyor. Bazen de bir görevin hangi kuruluşa ait olduğu net
olarak bilinmediği için o görevle ilgili sorumluluk ortada kalabiliyor.
Sınır hizmetlerinin alandaki yönetim, denetim ve gözetimine ilişkin
görev ve sorumlulukların tek bir idari otoritenin koordinasyonu altında
bulunmaması kaynakların etkili ve yerinde kullanımı ve görev
performansı yönünden ciddi sorunlara yol açıyor.
Avrupa Birliği, topluluğun dış sınırlarında bir taraftan yasa dışı göç,
kaçakçılık, organize suç girişimleri ve terör eylemlerinin önlenmesi,
diğer taraftan ülkeler arasında ticaretin, ekonomik ilişkilerin ve seyahat
özgürlüğünün geliştirilmesi gereği, sınır yönetiminde tüm üye ülkelerin
ihtiyaçlarına cevap verecek ve çıkarlarını koruyacak ortak bir sınır
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sistemini

(Schengen

Düzeni)

uygulamaya

koymuştur

(T.C

KALKINMA BAKANLIĞI, 2021). Bu sistem ülkeler arasında iş birliği
ve koordinasyonun oluşturulmasını, ortak denetim ve kontrol
standartlarının geliştirilmesini ve bu konularda ülkelerin ulusal
mevzuat ve uygulamalarının uyumlaştırılmasını gerekli kılıyor (T.C
Dışişleri Bakanlığı, 2021).
Ancak 2015'te Avrupa kapılarına dayanan Suriyeli sığınmacılar
karşısında Schengen düzeninin sınır geçişlerini engelleme işlevini
yerine getirememesi, sembolik ve etkisiz bir yapıdan ibaret olduğunu
ortaya koymuştur.

Şekil 34: (https://www.haberturk.com/galeri/gundem/454918-iste-tsknin-sinirguvenligi-tedbirleri/1/2, 2015)
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Sonuç:
Türkiye'de gelişen ihtiyaçlara ve dünyada sınır güvenliği alanında genel
kabul gören ilkelere uygun bir sınır yönetimi sisteminin kurulması;
öncelikle sınır güvenliğinin geleneksel askeri güvenlik eksenli
niteliğinden uzaklaştırılarak küresel rekabet ve uluslararası ilişkiler
ortamıyla bütünleşebilecek, çok boyutlu, sivil, dinamik, etkileşimli, bir
hizmet alanı olarak algılanmasıyla sağlanabilir. Bu yaklaşımla hareket
edildiğinde sınırların gözetimi ve korunması hizmetinin askeri yapıdan
alınarak, İçişleri Bakanlığı'na bağlı, özel eğitimli, sivil personelden
oluşan yeni bir örgüt tarafından yerine getirilmesi gerekliliği ortaya
çıkıyor. İçişleri Bakanlığı'nca kurulması planlanan ve yasalaşma süreci
başlatılan "Sınır Güvenliği Teşkilatı" bu doğrultudaki ihtiyaçları
karşılamada isabetli bir adım, AB ile bütünleşme sürecinde de önemli
bir aşama olarak gözükmektedir. Ancak yeni sistemin, farklı görevleri
yerine getirecek kuruluşlar arasında iş birliği ve ortak çalışma ihtiyacını
karşılayacak, kaynak kullanımında verimliliği ve etkili koordinasyonu
sağlayacak bir örgütlenme ve işleyiş yapısı altında tasarlanması
kaçınılmazdır.
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GİRİŞ
1. Karabağ’ın Tarihi
Karabağ arazisi tarihi asırladır Azerbaycan’ın bir arazisi olmuştur. Bu
bölgenin tarihi ve medeniyeti büyük bir geçmişe sahiptir. Karabağ ismi
‘‘Kara’’ kelimesi eski zamanlarda Türkçe kelime anlamıyla yiğit
anlamını vermektedir. Bağ kelimesi ise Farsça kelimedir. SSCB-i
tarafında bu bölgeye dağlardan oluştuğu için Nagornu yani dağlık
Karabağ olarak nitelendirmişler. Azerbaycan toprakları içinde kalan
4392 kilometre karelik bir alana sahip olan Karabağ yer altı ve yer üstü
doğal kaynaklar bakımından oldukça zengindir (Özçelik, 2003).
Azerbaycan’ın bir parçası olan Karabağ arazisinin tarihine bakıldığı
zaman bu arazi Sak’lara kadar uzandığı görülmektedir. M.S. 1.yüzyılda
bu bölgeler Azerbaycan bölgesi niteliği kazıldığı yani Azerbaycan
Türklerinin göç ettiği görülmektedir. Hazarlar bu arazilerin gerçek
sahipleri olduğunu söyleye biliriz. Nitekim Hunlar, Barsiller, Bulgarlar,
Kengerler, Sabirler ve en önemlisi ise Hazarların yüksek oranda gruplar
şeklinde bölgenin Türk nüfusunun çoğalmasında önemli rol oynadığı
görülmektedir. Karabağ uzun süre Sasani İmparatorluğu ve Doğu Roma
imparatorluğu hakimiyeti döneminde kalmış ve Selçuklu imparatorluğu
döneminde ise Oğuz ve Türkmen göçleri bu arazilere göç etmiştir. Bazı
kaynaklarda bu arazilerde Karabağ Hanlığı, İran hükümdarı Nadir
Şah’ın Şeki hanı Hacı Çelebi han tarafından 19 Haziran 1747 tarihinde
öldürülmesinin

ardından

bu

arazilerde

hanlıklar

kurulmuştur

(ÇAPRAZ, 2012). Azerbaycan coğrafyasında kurulan hanlıkların
içinde Karabağ ve Şeki hanlığı en büyük hanlıklardan biri olmuştur.
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Şekil 1’de bu iki hanlık tasvir edilmiştir. 1747 yılında kurulan Karabağ
Hanlığı 1822 yılına kadar ömür sürmüş ve 1822 yılında Rusya’nın
ilhakına uğramıştır. Rus çarı I. Petro zamanında Rusya’nın yayılmacı
politikası

ekseninde

Ermenilerin

Azerbaycan

bölgelerine

yerleştirilmesi politikasının temeli atılmıştır. Rusya çarı için Kafkas
politikasının geleceği için önemli bir adımın bu arazilere göç politikası
uygulayarak jeopolitik sivil düzeni değiştirerek kontrol etmeyin daha
kolay olacağı düşünülmüştür (Elvin ABDURAHMANLI, 2021). Kasım
1822 yılında Karabağ Hanlığı Çar Rusya’sına bağlanmıştır. Böylelikle
Karabağ’da Rus yönetimi başlamıştır. Hanlığın ortadan kaldırılmasında
Ermolov destek vermiş ve bu bölgedeki nüfus dağılımı hakkında Rusya
imparatoruna aşağıdaki bilgiyi aktarmıştır:
Sizlerin yaptığı göç politikası sonucu şu an 1823 yılı itibariyle
Karabağ bölgesinde 20.095 aile yaşamaktadır. Bu arazide
çoğunluğu %78 ile (15.729 insan) Azerbaycan Türkü ve %22 ile
(4.366 Emreni) Ermeni ailesidir (ÇAPRAZ, 2012).
2. Ermeni Göç Politikası Ekseninde Karabağ
10 Şubat 1828 yılında Türkmençay antlaşmasının imzalanması ile
Azerbaycan

toprakları

bölünmüş

ve

böylelikle

Azerbaycan

halkının tarihi topraklarından uzak kalmasının temeli atılmıştır. Kısa
zaman

içerisinde

yerleştirilmesi

de

Ermenilerin

Azerbaycan

gerçekleştirilmiştir.

topraklarına

Türkmençay

toplu

antlaşması

kapsamında Revan Hanlığı, Nahçıvan Hanlığı ve Talış hanlıkları Çar
Rusya'ya katılmış, Aras nehri İran ve Rusya arasında sınır hattı olarak
belirlenmiştir. Erivan, Nahcivan ve Karabağ hanlıklarına yerleşen
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Ermeniler,

orada

yaşayan

Azerbaycanlılara

göre

azınlık

oluşturmalarına rağmen, Rusya Çarlığının bürokratik mevkilerinde
Ermeni asıllı şahısların himayesiyle Rusya’dan destek alınarak "Ermeni
vilayeti" adında bir idari bölüm oluşturmayı başardılar (Elvin
ABDURAHMANLI, 2021). 1828 yılının son dönemine gelindiği
zaman İran’da ikamet eden 40.000’in üzerinde Ermeni Karabağ
arazisine göç etmiştir.
arazisinde

yaşayan

Aynı dönemde diğer bir göç ise Osmanlı
90.000’in

üzerinde

Ermeni

Karabağ

ve

Azerbaycan’ın diğer bölgelerine göç etmiş ve böylelikle Kafkasya’ya
göç eden Ermeni sayısı Rusya İmparatorluğu kayıtlarında 124.000,
Azerbaycan arşivlerinde ise 200 bin Ermeni’nin göç ettirildiği
belirtilmektedir (ÇAPRAZ, 2012). Rusya imparatorluğu tarafından 21
Mart 1828 tarihinde verilen çar emiriyle Revan hanlığı, Nahçıvan
Hanlığı ve Ordubad’ı şehri bölgesi dahil olmaklar Ermeni vilayeti
kurulması kararı alınmıştır. Belirtilen bölgeler 23 Vilayetten
oluşmaktaydı ve bu bölgedeki nüfusun %74’ü Azerbaycan Türkleri
yani Müslüman halk oluşturmaktaydı. Ermeniler tarafından yapılan
planlarda bu arazilerde kalıcı ve kendine ait olmayan arazilerde bir
devlet oluşturma hayali içinde oldukları görülmektedir. Ermenilerin
hayali devletini Elvin Abdurahmanlı Ermenilerin Karabağ’daki terör
faaliyetleri üzerine araştırmalarında şu şekilde açıklamaktadır:
Yapay toprak bölünmesi, Azerbaycanlıların kendi topraklarından
sürülmesi ve Azerbaycan halkına karşı bir soykırım politikası
uygulanması için koşullar yarattı. Ermenilerin gerçek politikası
ise, tarihi Azerbaycan topraklarında bir nevi hayali proje olan
‘‘Megali Armenia’’ diğer adıyla ‘‘Mets Hayastan tsovits’ tsov’’
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Denizden

denize

gerçekleştirmektir. Bunun

büyük
için

Ermenistan
Ermeni

fikrini

tarihi çarpıtılarak

Azerbaycan ve Kafkasya tarihi kültür sanat merkezleri yakıldı ve
kütüphaneleri yok edildi. Bu işler ilk aşama olarak Taşnak ve
Hınçak adlı Ermeni terör çeteleri tarafından başlatıldı. Yapılan
bu faaliyetler Azerbaycan tarihinin yok edilmesinin ve sahte bir
Ermeni tarihinin yazılmasının önemli bir parçasıydı diyebiliriz.
Erivan ve Karabağ’da 1830 yılında 20.000 Ermeni yaşadığı
halde 1909 yılında gelindiği zaman Ermeni göç politikası sonucu
100.000 Ermeni’ye kadar sayı artmıştır.

Şekil 1: Azerbaycan arazilerinde Şeki-Karabağ ve diğer Azerbaycan hanlıkları
Kaynak: (ÇAPRAZ, 2012)
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Tarihi geçmişe baktığımız zaman bu araziler her zaman Türk
dünyasının arazisi olarak kalmış fakat SSCB-in göç politikası sonucu
Ermeniler bu arazilere göç ettirilmiştir. Karabağ arazisinden geçen KürAraz nehirleri Azerbaycan’ın tarihi toprakları olan Revan hanlığı
günümüzdeki Erivan şehrinin yakınlığındaki ‘‘Göyçe’’ Sevan gölüne
kadar araziler Karabağ arazisinin başlangıcıdır.
Tarihi gerçeklere dikkat edildiği zaman Birinci dünya savaşı sonucu
Osmanlı mağlup olmuş ve İtilaf Devletleri ile Mondros Mütarekesini
imzalamak zorunda kalmıştır.

Bu mütarekedeki maddelerde

belirtilmesi suretiyle Osmanlı, uzun süredir hakimiyetini sürdürdüğü
Kafkasya bölgesinden çıkmaya mecbur bırakılmıştır. Bu olay
sonucunda SSCB-in Kafkasya üzerindeki etkisi artmış ve Ermeni göç
politikasının uygulanmasına zemin yaratılmıştır (ABDURAHMANLI,
2020"). Osmanlının Azerbaycan’ın Karabağ arazilerinden mecbur
çıkarılması sonucu bu arazilerde yaşamak Ermeni çeteleri ve İngilizler
birlikleri 1915 yılında buraları işgal etme girişimi başlamıştır.
Ermeniler çıkarlarına uygun şekilde bu arazileri kullanmaya
başlamışlardır (Resulzade, 1993).
Azerbaycan arazilerine yerleşen İngiliz işgal birlikleri Ermeni çetelerini
ve Ermeni sivil halkını maşa olarak kullanarak bir nevi vekalet savaşı
taktiğini istifade etmişlerdir. Daha sonraları Çar Rusya’sına mektup
yazan Ermeniler bu arazilerin kendilerine verilmesini talep etmişleridir.
Çarlık Rusya’sı Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya’da çıkan 1917
yılının Şubat ve Ekim darbeleri zamanı Ermeni terör örgütü olan
Daşnaksütyün, Hınçsak çeteleri ve Ermeni halkından oluşan gönüllü
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ermeni terör çete üyeleri bu darbeleri kendi çıkarlarına uygun
kullanarak Bolşeviklerle birlikte Gence, Guba, Şamahı, Karabağ’ın
birçok şehri ve Bakü’de 30 Mart 1918 tarihide on binlerce sivil etnik ve
dini

bağları

nedeniyle

Azerbaycanlı

sivillere

karşı

soykırım

düzenlemişlerdir. Soykırım sonucunda öldürülmüş, yukarıda belirtilen
arazilerdeki yerleşim yerleri, kültür anıtları, camiler ve mezarlıklar
tahrip edilmiştir. İlerleyen dönemlerde daha da ahlaksız hale gelen
Ermeni ırkçıları, Karabağ, Zangazur, Nahçıvan, Şirvan, Erivan ve diğer
bölgelerde katliam, yağma ve etnik temizlik yaparak, insanlık dışı
eylemlerine devam etmişler ve Azerbaycanlılara karşı açıkça bir
soykırım yapmışlardır (Elvin ABDURAHMANLI, 2021).

Şekil 2: 31 Mart 1918 Soykırım Tablosu
Kaynak: (Elvin ABDURAHMANLI, 2021)
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Şekil 3: 31 Mart 1918 Soykırım Tablosu
Kaynak: (Elvin ABDURAHMANLI, 2021)

Şekil 4: 31 Mart 1918 Soykırım Tablosu
Kaynak: (Elvin ABDURAHMANLI, 2021)
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Karabağ’da, mevcut olan ve Azerbaycanlıların yaşadıkları aşağıdaki
belirtilen vilayetlere Ermeni devleti kurulması düşüncesiyle SSCB
tarafından Ermeni azınlık artırılması için Ermeni göçü yapılmıştır. Bu
bölgeler aşağıdaki vilayetleri oluşturmaktadır:
• Demirci-Aslanlı,
• Küpara,
• Berküşat,
• Bahab Yurt,
• Kebirli,
• Talış,
• Cevanşir,
• Haçın Çilebird,
• Hırda-Para Dizah,
• Otuziki,
• İyirmidört,
• Garaçorlu,
• Verend,
• Açan-Türk
SSCB tarafından yapılan 1920-1940 yılları arasındaki göç politikası
zamanı Ermenilerin en çok göç ettirildiği köyler aşağıdaki köylerdir
(ASLAN & Atsız, 1990).
• Dizah,
• Verend,
• Çilebürd,
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• Haçın,
• Talış
Günümüzde Karabağ ve Dağlık Karabağ şeklinde bu araziler
nitelendirilmektedir.

Aşağıdaki

grafikte

Karabağ’a

ve

Dağlık

Karabağ’a bağlı iller yer almaktadır (ABDURAHMANLI, 2020").
Karabağ dahilindeki şehirler:
• ŞUŞA,
• Kelbecer,
• Hocalı,
• Ağdam,
• Gubadlı,
• Zengilan,
• Ağdere,
• Hankendi,
• Hocavent,
• Cebrayıl,
• Fizuli,
• Laçin.
Dağlık Karabağ’a bağlı şehirler:
• ŞUŞA,
• Ağdere,
• Hankenti,
• Hocavent,
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• Hocalı.
1990’lı yıllarda Azerbaycan’ın bir parçası olan Karabağ’da meydana
gelen çatışmalarının temeline baktığımız zaman, Karabağ arazisinde
etnik olarak azınlık teşkil eden Ermeniler SSCB tarafından yapılan göç
politikaları sonucunda Karabağ bölgesinin coğrafi olarak önemli
köylerine ve kentlerine göç ettirilmiştir (PEHLİVAN, 2016).
Karabağ, Azerbaycan’ın en önemli ve kadim yaşam merkezlerinden
biridir. Tarih boyunca Türklerin yaşadığı bölge 1988-1994 yılları
arasında gerçekleşen I. Karabağ Savaşı döneminde Ermenistan
tarafında

işgal

edilmiştir

(Hatemov,

2005).

1990’lı

yıllarda

Ermenistan’ın Karabağ’ı işgal etmesi sonucu binlerle insan evlerini terk
etmek zorunda kalarak göçmen durumuna düşmüştür. Azerbaycan’ın
çeşitli

illerine

yayılan

Karabağ

göçmenleri

vatanlarını

asla

unutmamışlar ve doğup büyüdükleri topraklara olan hasretlerini mâni
yakarak hafifletmeye çalışmışlardır (DEMİRDAĞ, 2020). Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1989 yılında başlayan çöküş
süreciyle Kafkas devletleri için zor bir süreç başladığı görülmektedir.
İlk olarak 1989 yılında Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan
Ermeniler bu arazilerde hak iddia etmeye başlamış ve buranın yıllardır
sahipleri olan Azerbaycanlılara karşı taciz ve darp halleri artınca
Ağdam ve diğer Azerbaycan vilayetlerinde Ermeniler protesto
edilmeye

başlamıştır.

18

Ekim

1991

yılında

Azerbaycan’ın

bağımsızlığını ilan etmesiyle Karabağ savaşının adete fitili atılmış ve
sonuçları sonraki yıllarda daha dramatik bir noktaya ulaşmıştır.
Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sorunlar ve Dağlık Karabağ olayları

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI| 121

1988 yılından başladı. 1991 yılında SSCB destekli Ermenistan Ordusu
Azerbaycan arazilerine saldırı gerçekleştir ve böylelikle birinci
Karabağ savaşı başlamış oldu. 1991-2020 yılına kadarki 29-30 yılı
kapsayan bir süre Avrupa ve diğer Batı devletleri tarafından haklı
olduğu halde Azerbaycan’a karşı çifte standart uyguladığını görüldü.
Nitekim 1992 yılının 26 Şubat tarihinde Ermeni ordusu Azerbaycan’ın
Hocalı şehrinde soykırım yaparak insan haklarını dünyanın gözü önün
çiğnedi ve 613 Azerbaycanlı sivil bu soykırım sonucu hayatını kaybetti.
Ermenilerin yaptığı bu soykırımda hayatını kaybedenlerin statiği
aşağıdaki şekildedir (ABDURAHMANLI E. , 2021).
Ermenilerin yaptığı 26 Şubat 1992 yılı Hocalı Soykırımı zamanı
hayatını kaybedenler:
• 63’ü çocuk,
• 106’sı kadın,
• 70’i yaşlı bireyler,
• 8 aile tamamen yok edilmiştir.
• Ermeni soykırımı sonucunda ailesinin her iki ferdini (anne-baba)
çocuk sayısı: 25 çocuk
• Ermeni soykırımı sonucunda aile fertlerinden sadece birini
kaybeden çocuk sayısı: 130 çocuk
• Soykırım sonucu sivil ağır yaralı sayı: 1000'in üzerinde sivil
• Soykırım sonucu halen kayıp durumda sivil sayısı: 150 sivil
BMGK 30.04.1993'te aldığı ‘‘822,874,884, 853’’ 4 kararname ile
Karabağ ve etrafındaki 7 şehir Azerbaycan'a ait olduğu ve Ermenistan
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ordusu tarafından işgal edildiği resmî şekilde beyan edilmiştir. 1989
yılındaki Mihail Gorbaçov ile başlayan perestroyka olarak adlandırılan
yeniden kurma isimli yeni süreçle Azerbaycan halkının Karabağ’dan
zorla göç ettirilmesinin bir nevi başlangıcı olduğunu belirtmeliyiz.1989
yılından-1994 yılına kadar Dağlık Karabağ’da kendi evlerinden göçe
zorlanan Azerbaycan halkı kendi arazisinde mülteci duruma düşmüş ve
ilk kurulduğu yıllarda sosyoekonomik sorunlarıyla yalnız bırakılmıştır.
Zorunlu halde 1 milyona yakın “mülteci (kaçkın)” ve “zorunlu göç”
sorunu ile uğraşan Azerbaycan doğal gaz, petrol, altın gibi diğer yer altı
kaynakları ülkede verimli şekilde kullanılarak 2020 senesine kadar
Azerbaycan gelişmekte olan ülkeler sırasına girmeyi başarmış ve
ordusu

Kafkasya’nın

en

güçlü

ordusu

olmayı

başarmıştır

(ABDURAHMANLI E. , Azerbaycan Askeri Harekatı'nın Uluslararası
Hukukta Geçerliği, 2020). Günümüzde de Azerbaycan Silahlı
Kuvvetleri teknolojik imkanlarıyla donatılmış bir askeri envantere
sahip ülkeler listesinde yer almaktadır (SEFEROV & İBADOV, 2007).
Nitekim 1991 yılında birinci Karabağ savaşında düzenli bir ordusu
olmayan Azerbaycan ordusu günümüzde ikinci Karabağ savaşında
savaşı unutmadıklarını, savaşmayı özlediklerini, böylelikle 44 günlük
bir zaferle Karabağ’ı 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtararak tüm
dünyaya ispat ettiler. AGİT ve BM’nin 1993-1995 yılları arasında ve
sonrasındaki 30 yıl içerisinde Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki
Dağlık Karabağ sorununun çözümü için çalışmalar yapmış fakat gerek
AB gerekse de Batı devletlerinin ikili standarttı ve Avrupa’daki Ermeni
diasporalarının desteği sonucu hak ve adalet uygulanamamış ve
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girişimler sonuçsuz bırakılmıştır (ABDURAHMANLI E. , Azerbaycan
Askeri Harekatı'nın Uluslararası Hukukta Geçerliği, 2020).
1994 yılında iki ülke arasındaki ateşkes antlaşmasının ardından
Karabağ sorununun çözümü için diplomasi girişimleri AGİT ve AGİT
yapılanması içerisinde kurulan Minsk Konferansına bırakıldı fakat bu
diplomatik girişimler olumsuz sonuçlanmıştır (Özkul & Vermez,
2009). 30 yıllık bir olumsuz girişim olarak diplomasi tarihine kara
harflerle geçmiştir (ABDURAHMANLI E. , 2020). 30 yıldır evlerinden
yurtlarında uzak Azerbaycanlı mecburi kökçün ve kaçkın sayı
günümüzde 1 milyon 250 binin üzerindedir. Ermenilerin işgal ettikleri
arazileri ikinci Karabağ savaşında terk etmeden önce bu arazilere mayın
yerleştirmesi sebebiyle halen Azerbaycanlı kaçkınlar geri dönme
sorunu yaşamaktadırlar (Azərbaycan RespublikasıQaçqınların və
Məcburi Köçkünlərinİşləri üzrə Dövlət Komitəsi, 2021).

Şekil 5: Azerbaycanlı Göçmen ve kaçkınlarının yerleştirildiği ikamet yerleri
Kaynak: (Azərbaycan RespublikasıQaçqınların və Məcburi Köçkünlərinİşləri üzrə
Dövlət Komitəsi, 2021)
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Tablo 1: Mecburu göçkün ve kaçkın olan Azerbaycan vatandaşlarının yerleştirildiği
il/ilçe

Yerleştirildiği

Toplam

Yerleştirildiği

Toplam

il/ilçe

Azerbaycan

il/ilçe

Azerbaycan

vatandaşı

vatandaşı

Azerbaycan

978928

Nahçıvan

945

Bakü

197392

Binekadi

29458

Azizbeyov

17763

Hatayi

16356

Karadağ

9328

Nerimanov

12351

Nesimi

11086

Nizami

12878

Sabuncu

17550

Sebail

7274

Surahanı

14347

Yasamal

15601

AlibayramIı

4721

Gence

15304

Mingeçevir

18338

Sumgayıt

43679

Naftalan

3390

Abşeron

9362

Celilabat

1676

Ağcabedi

20296

Akdam

26609

Agdaş

3967

Akstafa

1520

Ağsu

1848
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Astara

550

Balaken

550

Beylegan

19295

Berde

51946

Bilesuvar

20863

Deveçi

545

Daşkesen

1790

Fuzuli

54155

Gedebey

753

Goranboy

8208

Gökçay

1995

Hacıgabul

4865

Haçmaz

460

Hanlar

9697

Hızı

485

İmişli

15468

İsmayıllı

3355

Kürdemir

6743

Kah

2052

Kazak

9689

Kabele

2896

Kobustan

1473

Kuba

922

Kusar

123

Laçin

18986

Lenkeran

909

Lerik

100

Masallı

1455

Neftçala

1670

Oğuz

4744

Saatli

15656

Sabirabat

19953

Salyan

1965

Samuh

2760
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Siyezen

399

Şamahı

2267

Şeki

5911

Şemkir

2852

Terter

16065

Tavuz

218

Ucar

2022

Yardımlı

400

Yevlah

1459

Zakatala

768

Zerdab

2020

Kaynak: (Azərbaycan RespublikasıQaçqınların və Məcburi Köçkünlərinİşləri üzrə
Dövlət Komitəsi, 2021)

Sonuç
Makalede Karabağ’ın tarihi geçmişi üzerinden detaylı şekilde
incelenmiş ve Azerbaycan toprakları dahilinde bir hanlık şeklinde
varlığı sürdürdüğü ve Azerbaycan’ın bir parçası olduğu kanaatine
varılmıştır. Makalede SSCB’nin 1989 yılında başlayan çökme sürecine
kadarki göç politikası ele alınmış ve Karabağ arazilerine SSCB
politikacıları tarafından yıllardır bu arazilere yerleştirilen Ermenilerin
1989 yılında Karabağ savaşının başlangıcına sebep oldukları
görülmektedir. Nitekim SSCB-in 180 yıllık bir zaman içerisinde bu
arazilere Ermenileri yerleştirmesi SSCB-in çöküşü sonrasında
Ermenilerin bu arazilerde hak iddia etmesine getirdiği ve böylelikle
birinci Karabağ savaşının bu temel taşının oluşturduğunu görmekteyiz.
SSCB-in çöküşü ile

diğer taraftan Azerbaycan

Kafkasya’da
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bağımsızlığını kazanan ilk devlet olmuş fakat Ermeniler Azerbaycan’ın
bağımsızlığını kabul etmeyerek 1989 yılında Karabağ arazisinde yerli
Azerbaycanlı sivillere karşı saldırgan tutum sergilemişler. Ermeniler
yerli Azerbaycanlı sivil hane halkına taciz, tecavüz, cana ve mala kast
gibi provokatör eylemler yaparak birinci Karabağ savaşına iki ülkeyi
sürüklemişler. 1991-1994yılları arasında süren birinci Karabağ savaşı
sonucunda 1 milyona yakın Azerbaycanlı sivil halk kendi arazilerinden
mecburi halde kovularak mecburi kökçün ve kaçkın haline
düşmüşlerdir. 2020 yılında Azerbaycan ordusunun 30 yıla yakındır
Ermeni işgali altındaki Karabağ bölgesini 44 günlük ikinci şanlı
Karabağ zaferiyle geri alması mülteci durumundaki Azerbaycan
halkının kendi evlerine geri dönmeleri için bir umut olmuştur.
Günümüzde

Ermenilerin işgal

sonrası

bu arazilere mayınlar

yerleştirmesi ve bu mayınların haritasını Azerbaycan devletine
vermemesi sonucunda 1 milyon 250 binin üzerinde Azerbaycanlı
mecburi kökçün ve kaçkınlar kendi evlerine geri dönmeye
korkmaktadırlar. Ermenistan hükumeti 30 yıldır insan hukuklarını
dünyanın gözü önünde hiçe saymış ve halen insan hukukları ve
Birleşmiş Milletler prensiplerini çiğnemeye devam etmektedir.
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BÖLÜM 5
“ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ” TARİXİ BİRLİYİMİZİN
ZİRVƏSİDİR ANALİZ YAZISI
Cavid ƏLİYEV*
*Cavid ƏLİYEV Azerbaycan Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanlığı Personeli:
Azerbaycan Turizm ve İşletmeciliği Üniversitesi Doktora Öğrencisi
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Müzəffər Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə başa çatan 44 günlük
Vətən müharibəsi yalnız cənubi qafqazın deyil, ümumilikdə dünyanın
müasir geosiyasi mənzərəsini dəyişmişdir. 30 ilə yaxın bir müddətdə
işğal

altında

olan

torpaqlarımız

xalq-dövlət

birliyi,

yüksək

vətənpərvərlik ruhu, müasir hərbi texnika, güclü iqtisadiyyat,
yürüdülən peşəkar xarici siyasət sayəsində geri qaytarılmış və qələbə
labüd

olmuşdur.

Sadalananlarla

yanaşı

dövlətimzi

müharibə

meydanında ayaqda tutan, daha əmin addımlarla irəliyə aparan əsas
səbələrdən biri də qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin mənəvi dəstəyidir.
Azərbaycan Respublikasnın Prezidenti İlham Əliyevin “Bu gün dünya
miqyasında Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan ikinci
ölkə yoxdur” fikrinin qarşılığı olaraq “Sahədə və masada can
Azerbeycanın yanındayız” sözlərinin göz və qulaq şahidi olduq
(https://president.az/, 2021).
İki dövlətin bəlkə də illərdir gözlədiyi məqam yetişdi. Bütün bu
prosesin məntiqi sonluğu kimi dövlətlərimiz arasındakı birliyi daha da
dərinləşdirən tarixi sənəd - “Şuşa Bəyannamsi” imzalandı. Tərəflər
hərbi, siyasi, iqtisadi, enerji, təhlükəsizlik, nəqliyyat, elm, təhsil,
səhiyyə, mədəniyyət və s. əlaqələrin daha da intesiv müstəviyə
keçməsini rəsmiləşdirdilər. Adıçəkilən tarixi sənəd hər iki ölkənin ali
rəhbərliyi ilə yanaşı sadə vətəndaşının da fəxr edəcəyi məfhuma
çevrilmişdir.
Ölkələrimiz arasında sıx əlaqə təkcə rəsmilər səviyyəsində deyil
cəmiyyətlər kontekstində də tərənnüm olunur. Bu qədər yaxın və isti
münasibətlərin əsasında nə dayanır? Əlbəttə ki, ortaq tarix, mədəniyyət,
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dil, din və s. Tarixin yaxın keçmişinə boylandıqca uzaqlara getmədən
bir neçə faktla mənəvi bağlılığımıza dair parlaq nümunələr göstərə
bilərik.
1914-cü ildə Osmanlı dövlətinin çağırışına gələn Azərbaycan
könüllüləri, Qafqaz cəbhəsində vuruşublar. Bu könüllü taburlar
Ərzurum, Mosul və Vandakı hərbi qərargahlardan idarə olunub,
buradakı Osmanlı ordu kamandanlıqlarına tabe olublar. Bununla belə,
müxtəlif orduların tərkibində Qərb cəbhəsinə cəlb edilən Azərbaycan
könüllüləri Çanaqqala döyüşlərində də iştirak etmiş və bir çox
qəhrəmanlıqlar göstərmişlər.

Şekil 35: Azərbaycanlıların Osmanlı Türkiyəsinə yardımı - Çanaqqala zəfəri
Kaynak: (AXC.Preslib.AZ internet Haber Sitesi, 2021)
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1918-ci ildə birinci yarısında Bakını Xalq Komissarları Sovetinin
bolşevik-erməni silahlı qüvvələrinin işğalı altında olduğundan, milli
hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşmişdi. Xalq Cümhuriyyəti
hökumətinin başlıca vəzifəsi Bakını işğaldan azad etməkdən ibarət idi.
Cümhuriyyətin qurulması ərəfəsində Azərbaycan təmsilçiləri İstanbula
gedərək Osmanlı Türkiyəsindən köməklik istəmişdilər. Türkiyənin
hərbi naziri Ənvər Paşa vəziyyəti nəzərə alaraq qardaşı Nuru Paşaya
rəhbəri olduğu hərbi hissələrlə birlikdə Təbriz istiqamətindən Gəncəyə
doğru hərəkət etmək barədə əmr vermişdi. Qafqaz İslam Ordusu
Sentyabrın 15-də Bakının bolşevik-erməni silahlı qüvvələrinin
işğalından azad etdi. Sentyabrın 16-da parlaq qələbə münasibətilə TürkAzərbaycan hərbi hissələrinin paradı keçirildi. Paradda Nuru paşa,
Xəlil paşa, general Əliağa Şıxlinski, polkovnik Həbib bəy Səlimov,
Azərbaycan parlamentinin, hökumətinin üzvləri və Bakı və ətraf
kəndlərin sakinləri iştirak edirdilər (AXC.Preslib.AZ internet Haber
Sitesi, 2021).
Bu hadisədən təxminən 100 il sonra Azərbaycanda təşkil olunan hərbi
paradda çıxış edən Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan, Qafqaz İslam Ordusu haqqında danışarkən Azərbaycanda
məşhur olan “Lalələr” mahnısının hekayəsini anladır: Bu mahnı
“Qafqaz İslam Ordusunun könüllərdə səbəb olduğu gözəlliyin
təmsilidir. Gəncə bölgəsinə axın edən minlərlə əsgər başlarındakı
qırmızı rəngli fəs və fəsin ucundakı saçaqlarla uzaqdan gəlincik
tarlasına bənzəyən bir görüntü yaradıb. Gəlincik Azərbaycan dilində
lalə deməkdir. Müəllif öz hisslərini sətirlərə tökərək belə ifadə etmişdir
(You tube Video Kaynağı, 2020).
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Yazın əvvəlində Gəncə çölündə,
Çıxıblar yenə də dizə lalələr.
Yağışdan islanan yarpaqlarını,
Səriblər çəmənə düzə lalələr.
Meylim üzündəki qara xaldadır,
Hicranın əlacı ilk vüsaldadır.
Nə vaxtdır Bakının gözü yoldadır,
Bir qonaq gələsiniz bizə lalələr.

Şekil 36: Qafqaz İslam Ordusu 1918-ci il sentyabr
Kaynak: (https://ordu.az/az/news/148039/azerbaycanlilarin-osmanli-turkiyesineyardimi-canaqqala-zeferi-, 2019)
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1920-ci və 1921-ci illərdə Mustafa Kamal Paşa ölkənin çətin vəziyyəti
ilə əlaqədar Azərbaycandan yardım istəyir və Nəriman Nərimanov bu
müraciətə icabət edərək həmin dövrdə yardım əlini qardaş dövlətə
uzatmışdır. Belə ki, Nəriman Nərimanov dost ölkəyə böyük həcmdə
neft və neft məhsulları, habelə 500 kq qızıl da göndərmişdi. Daha sonra
Nərimanov Rusiyadan aldığı 10 milyon qızıl pulu Ankaraya
göndərmişdi (ABDURAHMANLI, 2021). Bu yardımlar sayəsində
döyüş içində olan ölkənin vəziyyəti xeyli düzəlmişdi. Nəriman
Nərimanov Mustafa Kamal Paşaya yazdığı məktubunda qeyd edirdi:
“Paşam, bizdə qardaş qardaşa borc verməz. Qardaş hər zaman
qardaşının əlindən tutar. Biz qardaşıq, hər zaman əlinizdən tutacaq və
tutmağa davam edəcəyik (ABDURAHMANLI, 2021)”
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Şekil 37: Nəriman Nərimnov (1870-1925)
Kaynak: (https://axc.preslib.az/az/page/4QtMe3OaiU, 2021)

Qeyd olunduğu kimi Türkiyədə Azərbaycan sevgisi, Azərbaycanda
Türkiyə sevdası ədəbiyyat sferasından da yan keçməmişdir. Türkiyənin
görkəmli şairlərindən olan Yavuz Bülənt Bakilər Azərbaycanı şerində
belə vəsf etmişdir (KAYZEN Haber Blogu, 2017):
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Azerbaycan yüreğimde bir şahdamardır
Ben Yakup gibiyim uzun yıllardır
Onda Yusuf’umun kokusu vardır
Ve hasreti gönlümde büyük Türkistan kadardır
Ayettir kitabımda bayrağımda rüzgardır
Azerbaycan yüreğimde şahdamardır

20-ci əsrin sonlarında Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 70
illik həsrətə son qoyuldu. Sovetlər dönəmində inşa edilmiş dəmir
pərdələr götürüldü və ölkələr arasında vətəndaşların gediş-gəlişi
yarandı. 90-cı illərdə Azərbaycandan Türkiyəyə gedən professor Sabir
Əliyev Türkiyə torpağna qədəm qoyduğunda hisslərinə hakim ola
bilməmiş və doğma Türkiyəni şeirlə vəsf etmişdir.
Bu gerçek mi, yalan mıdır ilâhî?
Yalan mülkü talan mıdır ilâhî?
Olmaz olay olan mıdır ilâhî?
Men Türkiye toprağına gelmişem,
Gardaşımın ocağına gelmişem.
Men bu yeri uykularda anardım,
Hasretine, hicrânına yanardım,
Cenneti de Türkiye’de sanardım,
Şükür Hakk’ın cennetine gelmişem,
Ulemâlar sohbetine gelmişem.
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Göründüyü kimi, ölkələrimiz arasında birlik, qırılmaz bağ tarixin ən
çətin sınaqlarından çıxmış və bugün bu münasibətlərin zirvəsi olan
“Şuşa Bəyannaməsi” ən sadə vətəndaşın belə qəlbində pöhrələnib fidan
olmuşdur. Fikrimcə Şuşa şəhərində imzalanan bu tarixi sənəd Məhmət
Akif Ərsoyun vəsf etdiyi nazlı hilalın üzərimizə doğmasıdır, Əli bəy
Hüseynzadənin Turan ruhunun təcəssümüdür, Bəxtiyar Vahabzadənin
misralarının təntənəsidir, Xarıbülbülün dirçəlməsidir və nəhayət
şəhidlərimizin canı, qanı bahasına geri aldığı torpağımızın nəfəsidir.
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Giriş
Uluslararası hukuk denildiği zaman uluslararası alanda geçerliliği var
olan bir hukuk sisteminden söz edilmektedir. Devletlerin kendi iç
hukuk düzeni olduğu gibi uluslararası kuruluşların kendi hukuk
kuralları

mevcuttur.

Uluslararası

hukukun

genel

amacı

devletlerarasında olası bir savaşın karşısını ambargo, abluka veya
kuvvet kullanma gibi önlemler vasıtasıyla bu savaşlar engellenmeye
çalışılmaktadır.
1. MEŞRU MÜDAFAA VE GÜVENLİK KARARIYLA KUVVET
KULLANMA
Uluslararası

arenada

eski

zamanlardan

günümüze

kadar

konjonktürdeki süper güç konumundaki ülkeler tarafından bir hak
niteliği şeklinde kuvvet kullanmaya başvurma, birçok uluslararası
kuruluşlarda yasak ilan edilmeye çalışılmış fakat bu girişimler olumlu
sonuçlanmamıştır. Bahsi geçen bu uluslararası kuruluşlara BriandKellog Paktı ve Milletler Cemiyetini örnek göstere biliriz. Birleşmiş
Milletler kuruluşunun ardından BM Antlaşması’nın 2.maddesinin
4.fıkrası ile, ülkelerin uluslararası arenada kuvvet kullanması
yasaklanmıştır. Belirtilen bu yasak ise Jus Cogens bir niteliğe
kavuşmuştur. Bu yasa ayrıca ek olarak belirtmemiz gerekiyor ki
uluslararası nitelik taşıyan örf ve âdet hukuku kuralının oluşumuna da
kaynak oluşturmuştur. BM Antlaşması’nın 2.maddesinin 4.fıkrası ve
Jus Cogens yasağı genel olarak Birleşmiş Milletler kuruluşuna üye olan
veya olmaya tüm devletlerin uyması zorunlu hale gelmiştir. Birleşmiş
Milletler antlaşması ile kuvvet kullanma yasağının genel istisnalarının
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olduğunu bunları ise aşağıdaki istisnalardan oluştuğunu belirtmek
gerekiyor
• Meşru müdafaa
• Güvenlik Konseyi kararı ile kuvvet kullanma
Meşru müdafaa ülkelere bir hak olarak tanınan ve genel itibariyle
yalnızca silahlı saldırının gerçekleşmesi sonucu gibi durumlarda
kullanılabilir bir haktır. Bu hak uluslararası barışın ve ülke güvenliğinin
tehlikede olması halinde BM Güvenlik Konseyi BM Antlaşması’nın 7.
Bölümünde

gösterilen

yetkisini

kullanarak,

ülkelere

‘‘kuvvet

kullanma’’ yetkisi verme hakkı taşımaktadır. Fakat birçok süper güç
konumundaki ülkelerin kendi arasındaki birçok olaylarda, BMGK
tarafından belirtilen yasaklara rağmen kuvvet kullandıkları ve
yaptıkları bu kuvvet kullanma sonuçlarını meşru müdafaa hakkı
niteliğinde olduğunu belirtmektedirler (Altıner, 2009). Birleşmiş
Milletler sistemindeki boşluklar sebebinden doğru karar alma ve
uygulama prensiplerinin işletilemediği görülmektedir. Bahsi geçen
sistemdeki bu boşluklara örnek olarak 2003 yılı Irak İşgalini göstere
biliriz. Birleşmiş Milletler tarafından bu işgale ses çıkarılmaması
örgütün uluslararası barış ve güvenliği sağlama misyonuna büyük
ölçüde zarar verdiğini açıkça belirtmek gerekiyor.
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Şekil 38: BMGK Toplantısı
Kaynak: (https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/8967/896790/, 2021)

Uluslararası hukukun temel amacı uluslararası düzenin barış ve
istikrarının devamlılığını sürdürmektir Ülkelerin kendi iç hukukunda
gerekli olan hukuksal düzen uluslararası toplum açısından da gereklidir.
Devletlerin yanı sıra, evrensel veya bölgesel uluslararası örgütler de
kuvvet kullanma yoluna gide bilmektedirler. Evrensel veya bölgesel
uluslararası

örgütlerin

kuvvet

kullanmaya

hangi

durumlarda

başvurulabilecekleri o örgütün kuruluş antlaşmasında belirtilmiştir.
Belirtilmesi gereken önemli bir nokta ise Birleşmiş Milletler
Antlaşması’ndan önce kuvvet kullanma yetkisi hiçbir zaman meşru
sayılmamıştır. Fakat tarihte ilk defe BM kuruluşunun ardından bu hak
antlaşma gereğince bazı durumlarda kuvvet kullanma yetkisi tam olarak
tanınmıştır. Diğer önemli bir husus ise uluslararası arenada hiç ülkeye
kuvvet kullanma yetkisi tanınmadığı halde BM gibi uluslararası bir
örgüte bu hak tanınmıştır (Keskin, 1998). Dünyadaki uluslararası
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aktörleri ülkeler arasındaki politik çıkar savaşları esnasında ortaya
çıkan soykırım ve etnik temizlik gibi sorunların karşısını alma veya
çözümü konusunda işlevsiz durumda olduklarını belirtmek gerekiyor.
BM yukarıda belirtilen konularda işlevsiz kaldığının somut örneklerini
Afganistan, Kosova ve Irak işgalleri zamanı bu bölgelere yapılan
müdahalelerle görmekteyiz. Bu ise BM’nin teorik olarak işlevsiz
kaldığının bir nevi gerçek örneğidir (Keskin, “BM ve Kuvvet
Kullanma”, 2002). Süper güç konumundaki devletler ülkelerin iç savaş
esnasında egemenlik ve ülkesel bütünlük ilkelerine uygun olarak BM
antlaşmasının 51. Madde kapsamında ülke içerisinde mevcut olan
Ulusal Kurtuluş Hareketlerinin (UKH) kuvvet kullanmasının meşru
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Devletlerin bu hipotezi ileri sürmelerinin
temel amacı meşru müdafaa hakkının içerik bakımından kapsamını
genişleterek

meşru

müdafaayı

geçerli

kılmaya

çalışmışlardır

(Taşdemir, 2006).
BM antlaşması gereğince bir devletin meşru müdafaa hakkını
kullanması o devletin iç veya dış güçlerden herhangi bir silahlı saldırıya
hedef olması şartına bağlıdır. Yani devletler silahlı saldırı oluşturmayan
hiçbir eylem ve olaylar karşısında, kanunda uygun görünen gerek örf
ve âdet hukuku gerekse de Birleşmiş Milletler şartı olmak dahil bu
devletlerin silahlı şekilde hiçbir karşılık verme hakları bulunmadığını
belirtmek gerekiyor (Toluner, 1993). Diğer taraftan ise devletler ülkede
iç savaş veya olası bir dış saldırı esnasında ilk olarak Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’ne bilgi vermesi gerekmektedir. İlaveten de saldırıya
uğrayan ülke ve BM üyeleri meşru müdafaa hakkını kullanırken
aldıkları önlemleri BM antlaşmasının 51. Madde kapsamında BMGK-
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ya bildirmeleri gerekmektedir. Buradaki genel amaç ise bilgi vererek
meşru müdafaa hakkını kullandığını hangi sebeple yaptığını o ülkenin
genel görevi olarak görülmektedir. Diğer belirtilmesi gereken bir husus
ise bu iddia ile iki devlette BMGK’-a başvura bilir. BMGK-a yapılan
başvuru sonucunda BMGK uluslararası barış ve güvenliğin korunması
için gerekli önlemleri aldığı andan itibaren saldırıya uğrayan taraf veya
taraflar meşru müdafaa hakkı kapsamında kuvvet kullanımını
sonlandırmakla yükümlüler.
Devletlerin kendi kendiliğinden uyguladığı meşru müdafaa hakkı
BMGK bildirildikten sonra hiçbir zaman BMGK-u tarafından alınan
kararlardan önemli değildir ve BMGK antlaşması gereğince
sonlandırılması gerekmektedir. Diğer önemli bir husus ise BMGK
uluslararası barış ve huzurun sağlanması açısından yetersiz kaldığı
hallerde ve saldırıya uğrayan devlet halen saldırı tehdidi altındaysa ve
saldırıya maruz kalırsa bu zaman saldırgan devlete karşı saldırıya
uğrayan devlet meşru müdafaa hakkını devam ettirme yetkisine
sahiptir. BMGK-in 51. Maddesi gereğince uluslararası barış ve
güvenliğin korunması açısından BMGK-i saldırıya uğrayan tarafı
korumaya alma, saldırganı o arazilerden çıkarma, silahlı saldırıyı
sonlandırma ve silahlı saldırı tehdidini önlemeye çalışmakla
yükümlüdür. BMGK tarafından alınan ihtiyati tedbirler BMGK-un
kuvvet kullanımı kurallarına uygun şekilde gerçekleşmesi zorunluluğu
vardır.
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Şekil 39: BM Ofisi
Kaynak: ( https://www.trthaber.com/haber/gundem/bm-kararlari-5-ulkenincikarina-goreuygulaniyor-519460.html)

1.1. Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51. maddesinde Önleyici
meşru müdafaa konusu:
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51. maddesinde Önleyici meşru
müdafaa konusu hakkı belirttiğimiz gibi uluslararası hukukta geniş
yorumlanmaktadır. Buradaki en önemli husus silahlı saldırının varlığı
olmasıdır. Gelişen örf ve âdet hukuku, meşru müdafaa hakkı, önleyici
meşru müdafaa hakkı bu madde bünyesindedir.
Çoğu kaynaklarda Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51. maddesinde
Önleyici meşru müdafaa konusuna örnek olarak 11 Eylül saldırınsın
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ardından eski ABD başkanı George Walker Bush tarafından Bush
doktrinini gösterilmektedir. Bu doktrin 20 Eylül 2002 tarihinde The
National Security Strategy of the United States başlığıyla George
Walker Bush tarafından kabul edilmiştir. Bu doktrin kapsamında iki
önemli kavramı bünyesinde barındırmaktadır:
• “ön alıcı vuruş” (preemptivestrike)
• “önleyici savaş” (preventivewar)
İlk olarak ön alıcı vuruşu bu doktrin kapsamında şu şekilde
açıklanmaktadır: Olası herhangi bir saldırının daha önceden yok
belirlenerek edilmesi veya hafifletilmesi için kuvvet kullanımının
gerekliliği şarttır. Önleyici savaş kavramı ise şu şekilde ifade
edilmektedir: Ola bilecek herhangi bir saldırı hakkında bir belirti veya
iz bile olmadığı taktirde saldırı niteliğinde olan bir ihtimalin ortadan
kaldırılması amacıyla kuvvet kullanımı şeklinde ifade edilmektedir. Bu
doktrin George Walker Bush tarafından 11 Eylül terör saldırısı sonrası
kabul edilmiş ve 51. Maddeyle çelişki içerisindedir. Nitekim bu madde
The National Security Strategy kapsamında kabul edilmiş ve sadece
terör olayları ve terörizme karşı konulan bir meşru müdafaa olarak
görülmelidir. Burada doğrudan devlete saldırılması meşru müdafaa
hakkıyla birbirinin tutmamaktadır. Bu Terörist saldırılar genelde vur
kaç halinde olduğundan dolayı ve kaynağının belli olmadığı için bu
saldırının önlenmesi açısından bu doktrin önemlidir.
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Şekil 40: BM Barış gücü
Kaynak: (https://birikimdergisi.com/guncel/7627/baris-icin-militarizmbirlesmismilletler-baris-gucleri)

1.2. Örf ve Adet Hukuku Kapsamında Meşru Müdafaa Hakkı
Meşru müdafaa hakkı bünyesinde bulunan örf ve âdet hukuku kuralları,
genel itibariyle 1837 yılı yaşanan Caroline olayı sonrasında ABD
Dışişleri Bakanı Webster’ın ortaya koyduğu birtakım koşullara
dayanmaktadır. Bahsi konu olan olay Kanada devletinin İngiltere
sömürgeciliğine

karşı

verdiği

bağımsızlık

savaşı

esnasında

gerçekleşmiştir. Sömürgeciliğine karşı Kanadalı isyancı kesim Kanada
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sınır ve ABD arazilerinde örgüt kurarak bu sömürgeciliğe karşı
çıkmaya çalışmışlardır.

1837 yılında İngiliz sömürge güçleri

Kanada’nın Ontario yakınlarında Kanadalı isyancıların çıkardığı isyanı
bastırmaya çalışmış ve bu esnada ABD’li asiler bu isyanı
desteklemişlerdir. ABD’li gönüllü gruplar Caroline isimli bir buharlı
gemiyi Niagara Nehri’nin Kanada kısmında bulunan Navy Adası’ndaki
Kanadalı isyancıların olduğu karargahlara silah mühimmatı ve gönüllü
insani destek göndermişlerdir. Bu esnada Navy adasından geçen İngiliz
gemilerine Kanadalı isyancılar tarafından saldırı başlatılmıştır. İngiliz
güçleri tarafından gece düzenlenen saldırı sonucunda Carolina isimli
buharlı gemi yakılmış ve 2 isyancı öldürülmüş 2 isyancı ise esir
alınmıştır. Bu olaydan 23 yıl önce 1814 yılında ABD-in Hükümet
Binası olan Beyaz Sarayı yakan İngiliz birlikler bu defa ABD sınırlarına
müdahalede bulunmuştur. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Forsyth
tarafından Washington’da bulunan İngiliz Büyükelçisi Mr. Fox’a olayla
ilgili yazılan mektupta ‘‘bu olayın gerçekleştirilmesinden üzüntü ve
şaşkınlık duyduklarını ve ABD topraklarına müdahile yapıldığını
belirtmiştir. Mektuba istinaden İngiltere Dışişleri Bakanlığından gelen
cevap mektupta, Kanadalı isyancılara ait Caroline isimli buharlı
geminin yok edilmesi “zorunlu bir meşru müdafaa” olarak görüldüğünü
belirtilmiştir. İngiltere tarafından belirtilen mektuba esasen bu gemi bir
isyancı ve korsan gemi olduğu ve kendi birliklerini korumak için meşru
müdafaa ve kendini koruma hakkına dayanarak bu olay İngiliz birlikleri
tarafından gerçekleştirmiştir. Bu olay iki devlet arasında politik krize
neden olmuş ve 1842 yılına kadar sürmüştür. Nitekim 1842 yılında
İngiltere hükumeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ne yeni bir
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İngiliz büyükelçi gönderilmiş ve yeni gelen Lord Ashburton isimli
büyükelçinin başkent Washington’da güçlü bağlantıları sebebiyle iki
ülke arasında ilişkiler normalleşme sürecine girmiştir.
Birinci Dünya Savaşının ardından 1928 yılının 27 Ağustos tarihinde
Fransa’nın başkenti Paris'te imzalanan Briand-Kellog Paktı savaşı
politik ve ekonomik çıkar doğrultusunda yasaklayan ilk uluslararası
sözleşme olmuştur. Briand-Kellog Paktını imzalayan devletler
aşağıdakilerdir:
• Avustralya,
• Belçika, Kanada,
• Çekoslovakya,
• Fransa, Almanya,
• Birleşik Krallık,
• Britanya sömürgeciliğindeki Hindistan,
• Özgür İrlanda Devleti,
• İtalya Krallığı,
• Japon İmparatorluğu,
• Yeni Zelanda,
• Polonya,
• Güney Afrika Birliği,
• Amerika Birleşik Devletleri.
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Bu anlaşma yukarıda belirtilen devletlerini temsilcileri tarafından 1928
yılının 27 Ağustos tarihinde imzalandı ve 1929 yılının 24 Temmuz
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Briand-Kellog Paktını imzalayan
devletler Pakt’tın 1. maddesinde savaş ulusal politika aracı olarak
yasaklanmış ve 2. maddesinde belirtildiği gibi pakta üye olan
devletlerin aralarındaki uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümlenmesi
yükümlülüğüne tabidirler.

Kaynak: (https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmden-turkiye-libyamutabakatina-iliskinaciklama/1671052 )

Uluslararası hukuk açısından BM sisteminde ‘‘kuvvet kullanma’’
sistemi BM antlaşmasında kuvvet kullanımı 51. Maddenin VII. Bölüm
açıklanmıştır.
51. Maddeye göre;
‘‘Bu antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden
birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik
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Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli
önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak
meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyelerin bu meşru
savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik
Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu Antlaşma gereğince
uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden
korunması ya da yeniden kurulması için gerek göreceği biçimde
her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez’’
(United Nations, 2021).
Uluslararası hukukta baktığımız zaman buradaki en önemli konulardan
birisi kuvvet kullanımına dair meşru müdafaa hakkının kullanımı
olduğunu görmekteyiz. 51. maddede, meşru müdafaanın doğal bir hak
olduğu ifade edilmiş ve esas olarak BM Şartı’nda belirtildiği gibi
devletin egemenliği uluslararası teamül hukukundan kaynaklanan bir
hak olduğuna dile getirilmektedir. BM antlaşmasında meşru müdafaa
hakkı 51. Maddede düzenlendiği halde kuvvet kullanımı ile ilişkiye dair
uluslararası hukukta farklı yorumlarla ifade edilmektedir. Burada
belirtildiği gibi bu maddede herhangi bir eylemin meşru müdafaa
kapsamına

dahil

olması

için

aşağıdaki

şartların

sağlanması

gerekmektedir. Bunlar: 1 Herhangi bir devletten diğer devlete veya
devletlere karşı silahlı bir saldırının olması 2 Alınacak söz konusu
tedbirlerin BM Güvenlik Konseyi’ne bildirilmesi gerekliliği ve bu
zaman içinde Güvenlik Konseyi’nin gerekli tedbirleri almasına kadarki
geçen zaman sürecinde meşru müdafaa hakkının sınırlandırılmasıdır
söz konusudur. 3 Devletin meşru müdafaa hakkının kendisinin doğal
hakkı olduğunu belirtmesidir (Abdurahmanlı, Bursa Arena Haber
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Sitesi, 2021). (Not bu şart değil uluslararası hukuk çerçevesinde bir
husustur).
1945 yılının 26 Haziran tarihinde San Francisco'da imzalanmış ve 110.
maddeye uygun olarak 1945 yılının 24 Ekim tarihinde yürürlüğe
girmiştir (Abdurahmanlı & Bağış, 2021).
BM geçen 75 yıl içerisinde Birleşmiş Milletler bünyesinde kuvvet
kullanımıyla ilgili en önemli düzenleme BM antlaşmasının 2.
Maddesinde yer almaktadır:
“Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka
devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasi bağımsızlığına karşı,
gerekse Birleşmiş Milletlerin amaçları ile bağdaşmayacak
herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet
kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar (United Nations 51.
Charter., 2021).”
Burada en önemli unsur saldırıya uğrayanın burada uğradığı saldırının
boyutuna bakılmalı ve karşılık verilen zamana meşru müdafaa sayıla
bilmesi için saldırganı hedef alması gerekmektedir. Burada amaç ise
yapılacak herhangi bir müdahalenin olası saldırıları önlemektir.
3. Kuvvet Kullanma Yasağı
Kuvvet kullanma yasağı genel itibariyle BM Antlaşması’nın 2.
Maddesinin 4. Fıkrasında düzenlenen aynı maddenin 3. fıkrasında
öngörülmüş olan ve devletlerin taraf oldukları uyuşmazlıkları
uluslararası barış ve güvenliği, adaleti tehlikeye atmayacak bir şekilde
çözüme kavuşturmaları gerektiği yükümlülüğünün doğal bir sonucu
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şeklinde tanımlanmıştır (Mıchael Wood , 2021). Bu madde gereğinde
kuvvet kullanma yasağı ‘‘Jus Cogens’’ bir niteliği kazanmış ve anlaşma
gereğinde anlaşmaya taraf devletler meşru müdafaa hakkı tanınmış ve
bu hak sadece taraf üyelere herhangi bir silahlı saldırının gerçekleşmesi
durumunda

kullanılabilir

kılmaktadır

(Altıner,

2009).

BM

Antlaşması’nın 2. Maddesinin 4. Fıkrasında kuvvet kullanımı için bir
silahlı saldırıya uğramış ve ileri ciddi düzeyde yapılan bu saldırı
sonucunda büyük hasarlara ve can kaybına neden olmalıdır. Bu
kapsamda silahlı birlikler tarafından sınır ihlalleri veya küçük taciz
ateşleri, kuvvet kullanma yasağı gereğince kuvvet kullanmaya engeldir
diye biliri. Bu maddeden de görüldüğü gibi küçük bir silahlı saldırıya
maruz kalmış ülke için meşru müdafaa hakkı görünmemektedir.
Yukarıda belirtildiği gibi saldırının boyutunun önemi saldırıya uğrayan
tarafa meşru müdafaa ve kuvvet kullanımı hakkı tanımaktadır (Berdal
Aral, 1999). Bu kapsamda görüldüğü gibi bir saldırı ile silahlı saldırı
kavramları birbirine benzemektedir fakat saldırının kapsamına önem
verilmektedir.
Uluslararası Adalet Divanı da kararlarına bakıldığı zaman bir saldırı ile
silahlı saldırı kavramları arasındaki fark gösterilmiş ve her silahlı saldırı
bir saldırı şekli olarak kabul edilmiş fakat her saldırı ise silahlı saldırı
olmadığının da altı vurgulanmaktadır.
Bir tarafa yapılan silahlı saldırının ölçüleri büyük olduğu taktirde sonuç
itibariyle BM Güvenlik Kurulunun müdahalesi gelene kadar saldırıya
uğrayan devlete, istisnai şekilde bir hak olarak meşru müdafaa hakkı
olarak kuvvet kullanma yetkisi verilmektedir. Böylelikle silahlı
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saldırının boyutlarını ayırt edicilik fonksiyonunu ortaya koymaktadır.
BM antlaşması gereğinde saldırı kavramına dahil olan olaylar bir nitelik
ve

silahlı

saldırının

boyutlarını

ayırt

edicilik

fonksiyonunu

bulunmamaktadır. Birleşmiş Milletler antlaşmasında bu özelliklere yer
verilmiş fakat bu tanımın detayına girilmemiştir. Bu sebepten dolayı
BM

antlaşmasında

işlevsellik

sisteminde

aksaklıklara

neden

olmaktadır.
BM Genel Kurulu tarafından 1974 yılının 14 Aralık tarihinde 29/3314.
Sayılı kararıyla “Saldırının Tanımı” kararına ilişki açıklamaya kısmı
olarak açıklık getirilmiştir diye biliriz. 1974 yılı 29/3314 sayılı kararın
birinci maddesi ve 2. Maddesi aşağıdaki gibidir:
Madde 1:
Saldırı, bir Devletin diğer bir Devletin egemenliğine, ülke
bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı veya işbu Tanımda
belirtildiği ¸zere, Birleşmiş Milletler Antlaşması ile bağdaşmayan
diğer herhangi bir tarzda silahlı kuvvet kullanılmasıdır.
Açıklayıcı not: Bu Tanımda, "Devlet" terimi,
a- Tanıma veya bir Devletin Birleşmiş Milletlerin ¸üyesi olup
olmamasına halel getirmeyecek bir şekilde kullanılmıştır.
b- b- Yerine göre, "Devletler grubu" kavramını da kapsar.
Madde 2:
Bir Devletin Birleşmiş Milletler Antlaşmasına aykırı şekilde ilk
defa silahlı kuvvet kullanması, bir saldırı fiilinin prima facia
kanıtını teşkil eder; ancak Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler
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Antlaşmasına uygun şekilde, bir saldırı fiilinin işlenmiş olduğu
konusundaki bir tespitin, söz konusu fiillerin veya sonuçlarının
yeterli ağırlıkta olmaması da dahil olmak ¸zere; diğer ilgili
şartların ışığında haklı olamayacağı sonucuna varabilir.
Kararın 2.maddesine dikkat edersek birinci maddede belirtilerek tanımı
yapılmış bir saldırının saldırı niteliğinde kabul edilmesi için aşağıdaki
iki koşul gerekli kılınmıştır (UNIC-Ankara, 2021).
1. İki devletin birbirine karşı kuvvet kullanması durumunda, ilk
saldırıyı gerçekleştiren taraf devleti saldırgan olarak, ikinci taraf
ise sahibi ise meşru müdafaa hakkını kullanan devlet niteliğini
taşımaktadır.
2. Bir olayın silahlı saldırı niteliği şeklinde kabul edilmesi için,
yeterli derecede silahlı güç olup olmadığının tespiti sadece BM
Güvenlik Konseyi'nin kararıyla tespit edilmektedir.
BM Genel Kurulu 1974 tarihli 29/3314. Sayılı kararının üçüncü
maddesin gereğince bir tarafın kendi silahlı kuvvetleri vasıtasıyla, karşı
tarafın sınırları içerisine, uçaklarına, gemilerine ve hastanelerine karşı
herhangi bir saldırıda bulunması taktirinde yapılan saldırı silahlı saldırı
niteliği taşımaktadır ( TBB Dergisi, 2020). 1990 yılında Saddam
liderliğindeki Irak ordusu Kuveyt'i işgal etmesi bu olaya en bariz
örnektir. Nitekim bu olay sonucunda BM 51. Maddesi gereğince meşru
müdafaa hakkı doğmuş ve BMGK-un 1974 sayılı kararı ile silahlı
saldırı tanımı gerçekleşmiştir (Topal, 2005)
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3. BMGK Kararı Sonucunda Kuvvet Kullanımı
BM kararınca uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması görevi
BMGK’e aittir ve BM antlaşmasının 7. Maddesinde belirtildiği gibi
BMGK’e verilen yetki kapsamında uluslararası barış ve güvenliğin
tehlikeye düştüğü durumlarda gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.
Birleşmiş Millet antlaşmasının 39. Maddesinde belirtildiği üzere
BMGK-i uluslararası barışın tehdit altında olduğu veya olası bir
saldırının gerçekleşme ihtimaline karşı, barış ortamının yeniden
sağlanması için gereken tavsiyelerde bulunur BM antlaşmasının 41. ve
42.maddeler gereğince gerekli tedbirleri anmakla yükümlüdür
(Bozkurt, 2007). Uluslararası barışın bozulması durumunu tespit etme
yükümlülüğü olan BM Güvenlik Konseyi'nin daha önce belirttiğimiz
gibi takdir yetkisine sahiptir. Tarihte BMGK iki olay zamanı
uluslararası barışın bozulduğuna karar vermiş ve bu olaylar
aşağıdakilerdir:
• 25 Haz 1950 – 27 Tem 1953 arasındaki Kore Savaşı
• 2 Ağu 1990 – 4 Ağu 1990 Kuveyt'in İşgali
Birleşmiş Milletler Güvelik Kurulunun 1974 yılının 14 Aralık tarihli
29/3314 Sayılı kararı kapsamında saldırının tanımını belirtilmiş ve 3.
Maddesince aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
Madde: 3
Savaş ilan edilmiş olsun olmasın, aşağıdaki fiillerin herhangi birisi 2'nci
madde hükümlerine tabi ve ona uygun şekilde bir saldırı fiili niteliği
taşır:
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a- Bir Devletin silahlı kuvvetlerinin diğer bir devleti istila etmesi
veya ona hücum etmesi veya ne kadar geçici olursa olsun, böyle
bir istiladan veya hücumdan ileri gelen herhangi bir askeri işgal
veya kuvvet yoluyla başka bir Devletin ülkesinin veya bir
bölümünün ilhakı;
b- Bir Devletin silahlı kuvvetlerinin, başka bir Devletin ülkesini
bombardıman etmesi veya bir Devletin diğer bir Devletin
ülkesine karşı herhangi bir şekilde silah kullanması;
c- Bir Devletin liman veya kıyılarının diğer bir Devletin silahlı
kuvvetleri tarafından abluka altına alınması;
d- Bir Devletin silahlı kuvvetleriyle başka bir Devletin kara, deniz
veya hava kuvvetlerine veya deniz veya hava filolarına
saldırması;
e- Bir Devletin başka bir Devlette sonuncusuyla yapılan bir
anlaşmaya göre bulunan silahlı kuvvetlerinin o anlaşmada
öngörülen hükümlere aykırı şekilde kullanılması veya bu silahlı
kuvvetlerinin varlığının bu ülkede anlaşmanın sona ermesinden
sonra da sürdürülmesi;
f- Ülkesini başka bir Devletin emrine veren bir Devletin, ülkesinin
o Devlet tarafından 3. bir Devlete karşı saldırı amacıyla
kullanılmasına izin vermesi;
g- Bir Devlet tarafından veya bir Devlet adına diğer bir Devlete
karşı yukarıda listesi verilen fiillere varan veya o ölçekte olan
silahlı kuvvet fiillerini icra eden silahlı Çetelerin, grupların, gayri
1990 yılında gerçekleşen Irak-Kuveyt savaşının ardından BMGK
tarafından 39. Madde gereğince yapılan tespit sonucunda uluslararası
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barış ve güvenliğin bozulduğu tespit edilmiş ve BMGK antlaşmasının
41 ve 42. Madde gereğince gerekli önlem ve tedbirler alınmıştır.
BMGK antlaşmasının 41. Ve 42 maddeleri gereğince alınacak tedbirler
iki türdür ve bunlar aşağıdakilerden oluşmaktadır:
• BMGK’un Geçici Tedbirleri
• BMGK’un Zorlayıcı Tedbirleri
3.1 BMGK’un Geçici Tedbirleri
BMGK antlaşmasının 40. Maddesinde belirtilen hususta vaka oluşmuş
olayın daha da gerginleşmesinin önlenmesi amacıyla BMGK’un 39.
Maddesi gereğince geçici tedbirler ala bilir ve BMGK tarafından alınan
bu

geçici

tedbirlere

tarafların

uymasını

talep

etme

yetkisi

bulunmaktadır. BMGK tarafından alınan bu geçici tedbirler tarafların
uluslararası hukuk düzeyindeki haklarına engel olmaz ve taraflara
herhangi hukuki iddialarına zarar verilmemektedir. BMGK aldığı
geçici tedbirler somut şeklinde barışa veya barışın korunmasına davet
şeklinde olmaktadır (ÖRNEK, 2010).
3.2 BMGK’un Zorlayıcı Tedbirleri
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu antlaşmasının 41 ve 42. Maddesi
gereğince bir olay karşısında uluslararası barış ve güvenliğin temini için
alınacak ‘‘Zorlayıcı Tedbirler’’ iki yere ayrılmaktadır. Bunlar:
A. 42.

Madde

gereğince

Askeri

Kuvvet

Kullanılmasını

Gerektirmeyen Yaptırımlar,
B. 41 Madde gereğince Askeri Kuvvet Kullanılmasını Gerektiren
Yaptırımlar.
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A. 42.

Madde

gereğince

Askeri

Kuvvet

Kullanılmasını

Gerektirmeyen Yaptırımlar
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu antlaşmasının 42. Maddesi
gereğince bir olay karşısında BMGK uluslararası barış ve güvenliğin
temini için alınacak BMGK’u ‘‘Zorlayıcı Tedbirleri’’ kapsamında
askeri

kuvvet

kullanılmasını

gerektirmeyen

yaptırımlar

alma

yükümlülüğüne sahiptir. Bu kapsamda Zorlayıcı Tedbir olarak
BMGK’u askeri kuvvet kullanılmasını gerektirmeyen yaptırımları iki
kapsamda uygulanmaktadır:
• Ekonomik ilişkilerin sonlandırılması,
• Siyasi ve her türlü ilişkilerin kesilmesini kapsar.
Her türlü ilişkiler kapsamında demiryolu ulaşım ve ticaretin
durdurulması, uluslararası deniz ulaşımının durdurulması, uluslararası
havayolu ulaşımının kısıtlanması veya durdurulması, posta, telgraf,
radyo ve diğer ulaştırma araçlarının durdurulması ve diplomatik
ilişkilerin sonlandırılması şeklindedir. Buradaki esas ana amaç
uluslararası barışın ve güvenliğin korunması için barışı tehdit eden
tarafın bu davranışlarından caydırılması amaçlanmaktadır. BMGK 42.
Maddesinde zorlayıcı tedbirler kapsamında Ekonomik ilişkilerin
sonlandırılması ile ilgili detaylı bilgi verilmemekte ve sadece metinde
ekonomik ilişkilerin kısmı veya tamamen kesilmesi şeklinde not
düşürülmüştür. BMGK tarafından Ekonomik ilişkilerin sonlandırılması
ile ilgili detaylı bilgi verilmemesindeki esas amaç ekonomik ilişkiler
ülkeler için büyük önem arz etmekte olup ambargo veya yaptırım
uygulanan devlet için önemli derecede ekonomik kayıp ve krizlere
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sebep olma ihtimali doğurmaktadır. Bu bağlamda BMGK tarafından
Ekonomik ilişkilerin sonlandırılması ile ilgili ilk örnek 1951 yılının 18
Mayıs tarihinde Kore ve Çine karşı ekonomik yaptırım uygulanmış ve
BMGK tarafından Kuzey Kore ve Çin’e silah satışı ve stratejik madde
satışının ambargosu koyulmuştur (ÖRNEK, 2010, s. 5-31).
B. 41 Madde gereğince Askeri Kuvvet Kullanılmasını Gerektiren
Yaptırımlar
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu antlaşmasının 41.maddesi
gereğinde uluslararası barış ve güvenliğin temini için alınacak
BMGK’u

‘‘Zorlayıcı

Tedbirleri’’

kapsamında

askeri

kuvvet

kullanılmasını gerektiren yaptırımlar alma yükümlülüğüne sahiptir.
BMGK’un 41. Maddesi gereğinde uluslararası barış ve güvenliğin
korunması ve yeniden temin edilmesi açısından askeri kuvvet
kullanılmasını gerektiren yaptırımlara ilişkin alınacak tedbirler
aşağıdakileri kapsamaktadır (ORALLI, 2020):
• BMGK’u tarafından hava, deniz ve kara kuvvetleri aracılığıyla
gerekli gördüğü her türlü önlemi alma hakkı
• BMGK’un 42.madde gereğince abluka tedbirleri ve gerektiği
takdirde BM üyelerinin hava, deniz veya kara kuvvetleri
tarafından yapılacak askeri harekatları da dahildir.
BMGK’un 42. Maddesi gereği yukarıda bahsi geçen askeri kuvvet
kullanılmasını gerektiren yaptırımlara ilişkin önlemlerin alınması için
BM’in askeri güçlerin hazır duruma getirilmesi ve bu güçlerin
kullanılması için önceden koordine edilmesi gerekmektedir. BMGK’un
askeri müdahaleye başvura bilmesi için üye devletlerle iş birliği şekline
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koordineli olarak hareket etmesi ve üye devletlere kuvvet kullanma
yetkisi BMGK’un 39. Maddesi gereğince verilmiştir. Bahsi geçen
askeri müdahaleye örnek olarak 1950 yılındaki Kore savaşı ve 1990
yılındaki Kuveyt savaşını örnek teşkil etmektedir. Bu örneklerde
BMGK tarafından askeri müdahaleye BMGK kararıyla ABD liderlik
etmiştir (Altuğ, 1995).
Sonuç:
Araştırmada

uluslararası

hukuk

açısından

Birleşmiş

Milletler

sisteminde Kuvvet Kullanma ve Meşru Müdafaa hakları ele alınarak
detaylı şekilde BMGK antlaşmasının 51. Maddesi, 41. Maddesi, 42
Maddesi, 39. Maddesi kapsamasında araştırılarak ortaya konulmuştur.
BM Genel Kurulu tarafından 1974 yılının 14 Aralık tarihinde 29/3314.
Sayılı kararıyla “Saldırının Tanımı” kararı ele alınmış ve ilk 3 maddesi
detaylı şekilde analiz edilerek hukuki BMGK yükümlüklerinin neler
olduğu belirtilmiştir. Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51. maddesinde
Önleyici meşru müdafaa konusu ayrı bir başlıkta ele alınmış ve örf ve
âdet hukuku, meşru müdafaa hakkı, önleyici meşru müdafaa hakkı bu
madde bünyesindeki yeri belirtilmiştir. Kuvvet kullanma yasağı
kapsamında bir saldırı ile silahlı saldırı kavramları arasındaki farkın
olduğu ve her silahlı saldırı bir saldırı şekli olarak kabul edildiğini fakat
her saldırı ise silahlı saldırı olmadığı kanaatine gelinmiştir. BMGK
Kararı Sonucunda Kuvvet Kullanımına ilişkin ise Birleşmiş Millet
antlaşmasının 39. Maddesinde belirtilen uluslararası barışın tehdit
altında olduğu veya olası bir saldırının gerçekleşme ihtimaline karşı,
barış ortamının yeniden sağlanması için BMGK gereken tavsiyelerde
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bulunduğu ve BM antlaşmasının 41. ve 42.maddeler gereğince gerekli
tedbirleri anmakla yükümlü olduğu görülmektedir. Uluslararası barış ve
güvenliğin bozulduğu tespit edilmesi halinde ise BMGK antlaşmasının
41 ve 42. Madde gereğince gerekli önlem ve tedbirler alındığı ve bu
alınan tedbirlerin ise BMGK’un Geçici Tedbirleri ve BMGK’un
Zorlayıcı Tedbirleri olarak ikiye ayrılarak BMGK’un işlevselliği büyük
oranda artırdığını söyleye biliriz.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu antlaşmasının 41 ve 42. Maddesi
gereğince bir olay uluslararası barış ve güvenliğin temini kapsamında
‘‘Zorlayıcı Tedbirler’’ iki şekilde uygulandığı kanaatine varılmıştır.
Fakat gerek BM bünyesinde gerekse de BMGK antlaşmasında
eksikliklerin olduğu ve BMGK’un kendi ordusu olmadığı ve
denetlemenin zayıf olduğu sadece beş devletin kararının tüm dünyayı
etkilediği

görülmektedir.

BMGK

yapısının

olumsuz

derecede

işlevsizliğini etkilemekte olup bu negatif durumun ortadan kaldırılması
açısından BMGK’u üyelerinin sayının artırılması gerektiği ve
uluslararası hukuka dayanan bir sistem geliştirilmesinin önem arz
ettiğini belirte biliriz.

168 | KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI

Kaynaklar:
TBB Dergisi. (2020). BMGK 1974 “Saldırının Tanımı” kararında. TBB Dergisi .
Abdurahmanlı, E. (2021, 03 30). Bursa Arena Haber Sitesi. 07 25, 2021 tarihinde
https://www.bursaarena.com.tr/bm-sisteminde-kuvvet-kullanma-nasilduzenlenmistir-makale,5698.html adresinden alındı
Abdurahmanlı, E., & Bağış, E. (2021). Diplomasi Tanımı ve Uluslararası
Konjonktürde Mevcut olan Diplomasi Türleri. Anadolu Akademi Sosyal
Bilimler Dergisi, 3(1), 139-141. https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluak
ademi/issue/60142/870924 adresinden alındı
Altıner, S. (2009, 12 16). Uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağı Yüksek Lisans
Tezi. http://earsiv.cankaya.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12416/
70/Alt%c4%b1ner%2c%20S%c3%bcmeyra.pdf?sequence=1&isAllowed=y
adresinden alındı
Altuğ, Y. (1995). Devletler Umumi Hukuku. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
Berdal Aral. (1999). Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı. Ankara: Siyasal
Kitabevi.
Bilgen,

E. (2016, 04 11).

https://birikimdergisi.com/guncel/7627/baris-icin-

militarizm-birlesmismilletler-baris-gucleri. Barış için Militarizm: Birleşmiş
Milletler Barış Güçleri: https://birikimdergisi.com/guncel/7627/baris-icinmilitarizm-birlesmismilletler-baris-gucleri adresinden alındı
Bozkurt, E. (2007). Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı. Ankara: Asil Yayın
Dağıtım.
Keskin, F. (1998). Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve
Birleşmiş Milletler. Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları.
Keskin, F. (2002). “BM ve Kuvvet Kullanma”. Avrasya Dosyası, BM Özel,, 8(1), 148168.

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI| 169

Library, U. A. (2021, 07 25). https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/
8967/896790/. 735th Meeting of Security Council: https://www.unmultimedia.
org/avlibrary/asset/8967/896790/ adresinden alındı
Mıchael Wood . (2021, 07 25). United Nations. https://legal.un.org/avl/pdf/ls/
Wood_article.pdf adresinden alındı
ORALLI, L. E. (2020). Uluslararası Hukukta Ve BM Sisteminde Askeri Müdahale
Olgusu. Tesam Akademi Dergisi.
ÖRNEK, S. (2010). ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANIMI VE 19912003 IRAK HAREKATLARI. Ankara: Ankara SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ Doktora Tezi.
Taşdemir, F. (2006). Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma
Yetkisi. USAK Yayınları, 105-106.
Toluner, S. (1993). “Nikaragua’ya Karşı Askeri ve Benzeri Faaliyetler Davası’ndaki
Yargı ve Meşru Müdafaa Hakkı”. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası, 396398.
Topal, A. H. (2005). Uluslararası Terörizm ve Terörist Eylemlere Karşı Kuvvet
Kullanımı. İstanbul: Beta Yayınları.
Trt Haber sitesi. (2020, 09 29). https://www.trthaber.com/haber/gundem/bmkararlari-5-ulkenin-cikarina-goreuygulaniyor-519460.html. BM kararları:
https://www.trthaber.com/haber/gundem/bm-kararlari-5-ulkenin-cikarinagoreuygulaniyor-519460.html adresinden alındı
UNIC-Ankara, B. E. (2021, 07 14). Saldırı'nın (Tecav¸z¸n) Tanımı : Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu'nun 3814 (XXIX). https://inhak.adalet.gov.tr/Resimler/
Dokuman/2312020095336bm_31.pdf adresinden alındı
United Nations. (2021, 03 31). Chapter VII — Action with respect to Threats to the
Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression. https://legal.un.org/
repertory/art51.shtml adresinden alındı

170 | KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI

United Nations 51. Charter. (2021, 03 30). United Nations 51. Charter.
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text adresinden alındı
Yürük,

B.

(2019,

12

10).

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmden-turkiye-

libyamutabakatina-iliskin-aciklama/1671052 . Anadolu Ajans: BM'den
Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmdenturkiye-libyamutabakatina-iliskin-aciklama/1671052 adresinden alındı

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI| 171

BÖLÜM 7
30 YIL ERMENI İŞGALI ALTINDA KALAN AZERBAYCAN
KÜLTÜREL MIRASI

Pervin ABDURAHMANLI*
*Pervin ABDURAHMANLI, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Kültürel
Miras ve Resim Öğretmeni, UNESCO 2009 İnsan Haklarının Korunması
Sempozyumu Azerbaycan Temsilcisi
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Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında yıkıma mahkûm
edilen maddi ve kültürel anıtlar, tarihimizin taştan bir hatırası olarak
paha biçilmez milli hazinemizdir. Bu anıtlar sadece maddi ve kültürel
değil, aynı zamanda manevi tarihimizin “arşiv” sayfalarıdır. Karabağ'ın
tarihi eserlerinin yok edilmesi, kültürel ve manevi tarihimizin taşlaşmış
hafızasının silinmesi kadar acı vericidir. Ülkenin doğa ve coğrafya
açısından en zengin bölgelerinden biri olan Ağdam, sinsi ve çirkin
politikalarıyla

Taşnakların

ve

yandaşlarının

uzun

yıllardır

Azerbaycan'dan dişlerini çektikleri ülkelerden biridir. Arkeolojik
kazılar, insanların buralara yaklaşık 8-10 bin yıl önce yerleştiğini ortaya
çıkarmıştır. 1988-1993 yıllarında Ağdam bölgesinde düşmanla yüz
yüze savaşan ve topraklarımızın bütünlüğü için ilk şehitlerini veren
kadim bir tarihe sahip birçok mimari ve sanat eseri vardı. Bunlar:
• Ağdam şehrinde Uzerlik tepe anıtı,
• Khaçıdarband köyünde Gutlu Sarı Musaoğlu kubbesi (1314),
• Kangarlı'da türbe ve taş anıtlar (14. yüzyıl anıtı),
• Papravand'da 17. yüzyıl Khanoğlu türbesi,
• Şahbulag kalesi
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Şekil 41: Ağdam Cüme Mescidi
Kaynak: (https://tehran.mfa.gov.az/az/news/3095/agdam-cume-mescidi, 2020)

18. yüzyıl cami ve diğer türbeler gibi tarihi ve mimari anıtlar 19.
yüzyıldan kalma Şahbulag kalesi adına yaptırılan türbe Ağdam'ın
Ermeniler tarafından işgali sırasında yıkılmıştır. Buradaki tarihi ve
mimari anıtlar, farklı dönemlerin nadir örnekleriydi. Bu maddi ve
manevi

anıtlar

gruplandırılmış

ve

"Azerbaycan

Cumhuriyeti

topraklarında devlet koruması altındaki taşınmaz kültür anıtlarının
önem derecelerine göre dağılımı" kitabına dahil edilmiştir. Ağdam'daki
dünyaca ünlü, taşınmaz tarihi ve kültürel anıtlar, 14. yüzyıldan değerli
örnekler içeriyor. Dünyaca ünlü tarihi ve mimari eserler arasında en çok
hasar görenler M.Ö. 2. binyılın sonlarına ait olan ve Orta Tunç Çağı
insanının izlerini taşıyan Uzerliktepe arkeolojik anıtıdır. 1993 yılından
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bu yana Ermeni işgali altında bulunan anıt, 2019 yılına kadar her yıl
Ermeniler tarafından düzenli olarak yakılmıştır. Gutlu Musa'nın Ağdam
bölgesindeki türbesi bakımsızlık nedeniyle bakıma muhtaç hale gelmiş,
türbenin cephelerini süsleyen özgün duvar resimleri boyanarak tahrip
edilmiş, iç kısımdaki oymalı taş levhalar tahrip olmuştur.Şehrin 1992
yılında Ermeniler tarafından işgal edilmesinden sonra buradaki tüm
İslami mimari örnekler tamamen veya kısmen tahrip olmuştur. 13.
yüzyıldan kalma Gencesar Manastırı, 1990'larda Ermeni silahlı
kuvvetlerinin buluşma yeri ve silah deposu olarak Azerbaycan birlikleri
tarafından defalarca saldırıya uğradı ve manastırın cephesi kısmen
hasar gördü.2000-2002 yıllarında manastırın çatısı ve içi büyük
onarımlar geçirmiş ve orijinal mimari özelliklerini karşılamayan
unsurlar eklenmiştir. 2011 yılından itibaren manastırın cephelerinin
mimarisine müdahale edilmiş, külliyeyi çevreleyen kale duvarları
modern taşlarla kaplanmıştır. 1993 yılında Ermeni silahlı kuvvetleri
tarafından işgal edilen Ağdam kentindeki Cuma Camii yıkılarak
hakarete uğradı ve hayvan barınağı olarak kullanıldı.
Şu anda Ağdam Cuma Camii, Ermeniler tarafından askeri karargâha
dönüştürülmüştür

(Azərbaycan

Respublikasının

İran

İslam

Respublıkasındakı səfirliyi, 2020). 1992 yılında Laçın bölgesinin işgali
ile Ermeni kontrolüne giren Sisernavang Manastırı, 1999-2000
yıllarında elden geçirilmiş, bu sırada anıtın çatısında, cephelerinde ve
iç kısmında büyük değişiklikler yapılmıştır. 2020 Dağlık Karabağ
ateşkes bildirisine göre, Ermenilerin VI-IX yüzyılları tasvir eden taş ve
haçlar taşıyarak Laçın bölgesi topraklarından ayrılan ve daha sonra
manastırın bahçesinde bulunan Ermenilerin fotoğrafları sosyal
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medyada yayınlandı. Hülagu döneminde 1314 yılında Şahbenzar adlı
yerel bir mimar tarafından yaptırılan Gutlu Musa'nın türbesi, aktif savaş
alanlarından uzaktı, ancak bölgeyi kontrol eden Ermeni nüfus
tarafından ciddi şekilde tahrip edildi. Türbenin çatısı ve duvarları genel
olarak korunmuş olsa da, başta özgün cephe resimleri olmak üzere
dekoratif unsurlar zarar görmüştür. Böylece türbenin cephe resimleri
haçlarla boyanmış ve çeşitli isimler yazılmış ve iç mekânı süsleyen
dekoratif taş sanatı örnekleri yok olmuştur. 1216-1261'de inşa edilen
Gencesar Manastırı, 1990'larda Ermeni silahlı kuvvetlerinin toplanma
yeri ve silah deposu olarak Azerbaycan askerleri tarafından defalarca
saldırıya uğradı ve manastırın cephesi kısmen hasar gördü. 2000–2002
yıllarında manastırın çatısı ve içi büyük onarımlardan geçmiştir ve
orijinal mimari özelliklerini karşılamayan unsurlar eklenmiştir. 2011
yılından itibaren manastırın cephelerinin mimarisine müdahale edilmiş,
külliyeyi çevreleyen kale duvarları modern taşlarla kaplanmıştır
(Virtual Karabağ İnternet Haber Sitesi, 2021).
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Şekil 42: Gencesar Manastrı
Kaynak: (Gəncəsər monastırı:
https://map.virtualkarabakh.az/monument.php?ID=48, 2021)

Fuzuli ilçesine bağlı Ahmedaliler köyü yakınlarındaki Argali türbesi
Argali türbesinin planı, mimari ve inşaat bakımından sekizgen
olduğundan, hem gövdesi hem de kubbesi aynı sayıda dile sahiptir.
Ancak mimari ve inşaat açısından Argalı türbesinin kubbesi iki kat
olarak yapılmış ve boşluk taş ve kireç karışımıyla doldurulmuştur.
Türbenin kuzey tarafındaki kapının karşısındaki mihrap yerine ikinci
bir kapı yerleştirilmiştir. Her iki kapının portal çerçeveleri geometrik
desenlerle süslenmiştir. Argalı türbesinin üzerinde herhangi bir kitabe
bulunmamaktadır. Bu nedenle türbeye "Argalı Türbesi" adı verilmiştir.
Bazı araştırmacılar mezarın mimari ve yapısal tasarımına dayanarak
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yapımını 13. yüzyıla tarihlendirmektedir. Bir zamanlar mezarın
bulunduğu bölgede Argalı köyü bulunuyordu. Bu nedenle mezara
Argali adı verilmiştir. Şuşa kalesi - Şuşa şehrinin tarihi merkezini
çevreleyen kale duvarları. Yeni inşa edilen kale-şehir, kurucusu
Panahali hanının onuruna Panahabad kalesi olarak adlandırıldı. Daha
sonraki zamanlarda, şehre sadece Gala adı verildi. Bir süre sonra halk
kaleye Şuşa kalesi, daha sonra ise sadece Şuşa adını verdiler. Şuşa adı
muhtemelen kalenin yapıldığı yerin yakınındaki Şuşakend adından
türemiştir. Karabağ hanı Molla Panah Vagif'in şair ve veziri Şuşa
kalesinin yapımını bizzat denetlemiş ve denetlemiştir. Karabağ tarihçisi
Hasanali han Garadaghi, "Molla Panah Vagif'in doğrudan kontrolü
altında Şuşa'da Şuşa kalesi de dahil olmak üzere bir dizi bina inşa
edildiğini" belirtiyor. Şuşa kalesinin yapıldığı alan, batıdan bir amfi
tiyatro şeklinde çok sayıda tepe ve vadiye sahip bir dağ platosudur.
Yaylanın en yüksek alanı deniz seviyesinden 1600 m, en alçak alanı ise
1300 m'dir. Şuşa bölgesi şu anda ortasında uzun bir tepe olan bir
platodan oluşmaktadır. Şuşa kalesi mimarisinde feodal dönem
mimarisinin kentsel planlamasının ana ilkeleri, kentsel yer seçimi,
yapısal planlama ve kalenin dış sanatsal görünümü açısından kendini
gösterir. Şuşa kalesinin üç ana kapısı vardı: Gence, Erivan ve Agoğlan
kapıları. Her üç kapının da adı tarihi kaynaklarda sıklıkla geçtiği gibi,
XIX. yüzyıldaki Şuşa'nın tüm imar planlarında da geçmektedir. Şuşa
kalesinin yapıldığı alan, batıdan bir amfi tiyatro şeklinde çok sayıda
tepe ve vadiye sahip bir dağ platosudur. Yaylanın en yüksek alanı deniz
seviyesinden 1600 m, en alçak alanı ise 1300 m'dir.
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Günümüzde Şuşa toprakları, ortasında uzun bir tepe bulunan bir
platodan oluşmaktadır. Keskin bir şekilde doğuya dönen plato, batıda
tüm alana hakim olan bir plato üzerinde durmaktadır. Bu yıkık tepe aynı
zamanda büyük bir amfi tiyatronun da merkezidir, bir kanadı güneye
doğru uzanır ve Çıralı ovasını geçerek güneye dönerek kuzeye doğru
uzanır ve bir vadi ile tamamlanır. Şuşa platosunun tüm dış kenarları,
Daşaltıçay ve Khalfalicha'ya inen sert kayalarla keskin bir şekilde
çevrilidir. Karmaşık dağlık alanın stratejik önemini 1857 Qafqaz
gazetesinde böyle eşsiz bir yerin seçilmesinin ana nedeni olarak
açıklıyor.

18.

yüzyılın

başlarında,

Azerbaycan

hanlıklarının

oluşumunun arifesinde, Nahçıvan, Gence ve Şamahı gibi geleneksel
mimarlık okullarının büyük merkezleri düşüşe geçmişti. Azerbaycan'ın
küçük topraklara bölündüğü dönemde bu mimari merkezler etkisini
yitirdi. Yeni başkentlerin saraylara, kalelere ve tahkimatlara ihtiyacı
vardı. Bu nedenle, feodal beyler yerel kırsal mimarları kentsel inşaata
dahil etmeye zorlandı. Bu nedenle, bu mimarların takımı, XVIII
yüzyılın ortalarında Azerbaycan'da inşa edilen yeni şehirlerin mimarisi
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu şehirlerin ana binaları, orta çağ
yapılarında

görülen

anıtsallıktan

yoksun

olmaları

ve

yapı

malzemelerinin iyi yontulmuş taşlardan olmaması ile karakterize edilir.
Aynı zamanda, daha az tanınan mimarların kentsel inşaata katılımının
büyük bir avantajı vardı: onlar rüzgar inşaat malzemeleri konusunda
çok bilgiliydiler ve bunları inşaatta nasıl uygulayacaklarını biliyorlardı.
Yeni şehirlerin mimarisinde eski mimarlık okullarının geleneklerini
halk mimarlarının çalışmalarıyla birleştirdi. Dönemin en tarihi ve
müntezem ilgi çeken miamarisi Şeki ve Karabağ hanlıklarının mimarisi
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görülmektedir (Ahmedov, 2020). Şuşa kalesinin mimarisinde, feodal
dönem mimarisinin şehir planlamasının ana ilkeleri, şehrin konumunun
seçimine, yapısal planlamaya ve sitenin dış sanatsal görüntüsüne yansır.
Ahmed bey Cavanşir diyor ki: "Kuzeydoğudan Şuşa'ya ulaşmadan önce
3 verst yukarıya baktığınızda, muhteşem kale duvarları ve kuleleri olan
sarp kayalıklar size taçlı başlı efsanevi devleri hatırlatıyor. Şuşa
kalesinin inşası sırasında mimar, yerel kabartmayı dikkate almıştır ve
bu, 19. yüzyıl kentin planlarında açıkça görülmektedir. Bu nedenle,
Şuşa manzarası kale duvarlarının hattını belirlemiş ve tüm kale
duvarlarının sınırlarını belirlemiştir. Şuşa kalesinin savaş kuleleri
surların yüzeyinin çok üzerinde çıkıntı yapar ve bazı durumlarda
duvarların iyi bir şekilde korunmasını sağlayan neredeyse onların dışına
inşa edilir. Bakü, Çıraggala ve Bugurt kalelerinde olduğu gibi, Şuşa
kalesinde de kuleler arasına sınırlayıcı ateşi açmak için düz duvarlar
inşa edilmiştir.
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Şekil 43: Şuşa Kalesi
Kaynak: (https://sputnik.az/news/20210609/427166766/-uada-Sn-and-iirik-uaqalas-adl-tdbir-keirilib.html, 2021)

Şuşa'nın savunma duvarları taş ve kireç harçtan yapılmış ve 2,5 km
uzunluğundadır. Mirza Yusif Nersesov ve Platon Zubov, Şuşa kalesinin
sert görünümlü özel labirentlere sahip olduğunu belirtiyorlar. Büyük bir
stratejik avantaj olan Şuşa kalesinin mimari ve inşaat çözümü sırasında
topçu kullanımı dikkate alındı. Bu bilgi, 18. yüzyılın sonlarında Şuşa
kalesinin savunmasında yer alan tarihçi Yakov Zakharyants tarafından
doğrulanmaktadır. Şuşa kalesinin üç ana kapısı vardı: Gence, Erivan ve
Agoğlan kapıları. Her üç kapının da adı tarihi kaynaklarda sıklıkla
geçmektedir ve 19. yüzyılda Şuşa'nın tüm imar planlarında da adı
geçmektedir. Örneğin, Qafqaz gazetesinin 1871'de yayınlanan 25.
sayısında şöyle yazıyor: "Abix'in barometrik ölçümlerine göre,
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Agoğlan ve Yelizavetpol kapılarının bulunduğu şehrin kuzeydoğu
kısmı 3,886 fit yüksekliğinde ve güneybatı Şuşa Kayası ve Erivan
Kapısı olarak adlandırılan kısım 4.705'tir. Daha 1860'lı yıllarda, bu
kapılar, İllüstrasyon gazetesinde yayınlanan bir makalenin kanıtladığı
gibi, Şuşa'nın kamusal yaşamında önemli bir rol oynamıştır. Makaleye
göre Agoğlan ve Erivan kapıları devlet adamlarının ve yüklerin geçişi
için, Gence kapısı ise arabaların geçişi içindi. Bazı kaynaklarda kale
surlarında dördüncü bir kapının varlığından söz edilse de yeri ve adı
tespit edilememiştir. Antik çağlardan beri mimarlar, kentle tanışmanın
kale surlarıyla başladığını ve kentin mimarisini kale surlarıyla
belirlediğini dikkate almışlardır. Bu nedenle mimari-bileşimsel çözüm
açısından Şuşa kalesinin ana - kuzey kapısı zafer takısını andırmaktadır.
Savunma sistemlerinin sanatsal önemine benzer bir yaklaşım,
Azerbaycan, Dağıstan, Ermenistan, Gürcistan, Orta Asya ve Eski Rusya
mimarisinin karakteristiğidir. Yaklaşık sekiz ya da dokuz yüz yıl önce
inşa edildiğine inanılan Hudafar'ın köprüleri, Araz Nehri'nin kuzey ve
güney kıyılarını birbirine bağladı. Tarihi kaynaklara göre, Khudafar'ın
köprüsü 1027 yılında Shaddadi hükümdarı Fazl ibn Muhammed
tarafından Ravvadilerle savaşmak için yaptırılmıştır. Eşsiz bir mimari
eser olan köprünün üzerinde Azerbaycan mimarlık ekolünün üslubu
görülmektedir (Xalq Qazeti İnternet Haber Sayfası, 2021). Ağa
Muhammed Şah Gacar'ın Azerbaycan'a yürüyüşü sırasında bir kısmı
havaya uçurulmuşsa da daha sonra restore edilmiştir. Doğal kayalar
üzerine inşa edilen köprünün bir kısmı ayakta kalmış. Khudafarin
olarak da adlandırılan köprüden çok uzakta olmayan başka bir köprü
daha var. İkinci köprü 11 gözden oluşuyor ve 13. yüzyılda Elhanlılar
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döneminde inşa edilmiş. Şu anda köprünün sadece 3 geçişi güvenli. Her
iki köprü de İpek Yolu üzerinde bulunmaktadır.
Araz Nehri üzerine birçok köprü yapılmış olsa da bunların en ünlüsü
Hudafarin'dir. Tarihe tanıklık eden bu köprü, eski ve orta çağda iletişim
aracı olarak büyük rol oynamış ve Azerbaycan topraklarının güneyden
Karabağ'a göç yolunun ana kavşağı olmuştur. Tarihsel olarak
Azerbaycan'ın kuzeyini ve güneyini birbirine bağlayan Hudafer
Köprüsü, aynı zamanda sembolik bir anıttır. Hudafer, Azerbaycan
mimarlık tarihinin bir süsü olarak kabul edilen muhteşem tarihi
eserlerimizden biridir. Azerbaycan mimarlık ekolünün bu muhteşem
anıtları, dünya çapında birçok tarihçinin ilgisini çekmiştir. Khudafer'in
köprüleri,

Azerbaycan

mimarlarının

olağanüstü

mühendislik

becerilerinin en güzel örneklerinden biridir. Birçok araştırmacıya göre
köprü, nehrin ortasındaki doğal kayalar üzerine inşa edildiğinden
"Khudaferin" olarak adlandırılmıştır. Bu köprünün Azerbaycan'ın
Hindistan, Ortadoğu, Rusya ve Batı Avrupa ile ekonomik ve kültürel
bağlarının gelişmesinde büyük rol oynadığı söyleniyor. 27 yıl sonra,
1993 yılında Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilen Cebrail
bölgesindeki Hudafer Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı çekildi.
Karabağ'da parlak zaferler elde eden galip ordumuz bu değerli abideyi
bize, gerçek sahibine iade etmiştir. Böylece 18 Ekim 2020 tarihimize
bir başka şanlı gün olarak yazılmıştır.
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Şekil 44: Hudaferin Köprüsü
Kaynak: (https://millidusunce.com/hudaferin-kopruleri-unesco-dunya-kulturmirasi-listesine-alinabilir/, 2020)
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Ekler:
Ek 1: Ağdam Cüme Mescidi
Kaynak: (Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublıkasındakı səfirliyi, 2020)

Ek 2:
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Ek 3:

:

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI| 187

Ek 4:
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Kaynaklar:
Ahmedov, E. (2020, 05 07). Azerbaycan’ın Tarihi Kültür Merkezi ve Karabağ’ın Baş
Tacı

Şuşa.

http://soyledik.com/tr/makale/8073/azerbaycanin-tarihi-kultur-

merkezi-ve-karabagin-bas-taci-susa--prof-dr-elcin-ahmedov.html adresinden
alındı
Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublıkasındakı səfirliyi. (2020, 12 20).
https://tehran.mfa.gov.az/az/news/3095/agdam-cume-mescidi.
https://tehran.mfa.gov.az/az/news/3095/agdam-cume-mescidi

adresinden

alındı
ENGİN, K. (2020, 10 22). https://millidusunce.com/hudaferin-kopruleri-unescodunya-kultur-mirasi-listesine-alinabilir/. Hudaferin köprüleri, UNESCO
Dünya Kültür Mirası listesine alınabilir: https://millidusunce.com/hudaferinkopruleri-unesco-dunya-kultur-mirasi-listesine-alinabilir/ adresinden alındı
Sputnik Azerbaycan Haber Ajansı. (2021, 06 09). https://sputnik.az/news
/20210609/427166766/-uada-Sn-and-iirik-ua-qalas-adl-tdbir-keirilib.html.
Şuşada

qeyri-adi

tədbir:

"Sənə

and

içirik,

Şuşa

qalası!:

https://sputnik.az/news/20210609/427166766/-uada-Sn-and-iirik-ua-qalasadl-tdbir-keirilib.html adresinden alındı
Virtual Karabağ İnternet Haber Sitesi. (2021, 08 02). Gəncəsər monastırı:
https://map.virtualkarabakh.az/monument.php?ID=48.
https://map.virtualkarabakh.az/monument.php?ID=48 adresinden alındı
Xalq Qazeti İnternet Haber Sayfası. (2021, 07 05). Kitabxana “Xudafərin körpüsü”
haqqında məlumat hazırlayıb. https://xalqqazeti.com/mobile/az/news/63857
adresinden alındı
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BÖLÜM 8
ERMENİLERİN HOCALI SOYKIRIMI
Sefer KARAKOYUNLU*
*İSTAD Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu

190 | KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI| 191

100 yıllık tarihe göz atarsak “Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve
dayanışması asırlara dayanmaktadır. Bu kardeşlik geçmişte olduğu gibi
günümüze ve gelecekte en üst seviyelerde devam edecektir. 1915’te
Çanakkale'de emperyalistlere karşı savaşırken yanımızda Azerbaycan
Türkleri ve Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden kardeşlerimiz vardı;
aynı şekilde 1918 de Azerbaycan'ın soykırıma maruz kaldığı bir
dönemde Nuru Paşa (Killigil) komutasında kurulan Kafkas İslam
ordusu Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermeniler ve Bolşevikler
tarafından uğramış olduğu zulme sesiz kalmayarak Azerbaycan'a
intikal etmiş, Rusya ve Ermenilerin işgaline son vermiştir. Bu
dayanışma

tarihin

her

sayfasında

cereyan

etmiştir

(ABDURAHMANLI, 2020"). 1990 20 Yanvar hadiselerinde, Karabağ
savaşlarında, Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuş, yapılan
haksızlıklar karşısında duyarlılık göstererek Ermenistan sınırlarını
kapatmış günümüze kadar da bu destek devam etmektedir”. Bu
dayanışma tarihin her sayfasında cereyan etmiştir. 1990 20 Yanvar
hadiselerinde, Karabağ savaşlarında, Türkiye her zaman Azerbaycan'ın
yanında olmuş, yapılan haksızlıklar karşısında duyarlılık göstererek
Ermenistan sınırlarını kapatmış günümüze kadar da bu destek devam
etmektedir” (Iğdır Yaşar Gazetesi , 2019).
Hocalı soykırımı dünyanın gözü önünde yapılan ve “26 yıldır
dinmeyen acımızı hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız”. 1992
yılında Ermeniler tarafından Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde yapılan
soykırıma dünya yıllardır sessiz kalmaktadır. “Karabağ Hocalı
soykırımını unutmadık ve asla unutturmayacağız” ve dünyanın gözü
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önünde Azerbaycan toprakları işgal edildi ve 1 milyondan fazla
insanımız göç zorlandı.
Ermeniler; kadın, çocuk, bebek demeden 613 Azerbaycan
Türk'ünü derilerini yüzerek, yaralıların kafalarına kurşun
sıkarak, bazı yaralılara kafalarına çivi saplayarak, uzuvlarını
keserek, çocuklara ve kadınlara tecavüz ederek tüm dünyanın
gözleri önünde masum evlerinde uyuyan insanları katletti
(ABDURAHMANLI E. , 2021).
Maalesef bugüne kadar haksızlıklar giderilmedi ve yapılan haksızlıklar
karşısında insan hakları savunucularının gözü kör, kulağı sağır ve
vicdanı yok olmuştur. Karabağ ve etrafında 12 reyonumuz işgal altında
kalmıştır (Yeşil Iğdır Haber sitesi, 2021). 2020 yılında Karabağ'da 28
yıllık hasret Azerbaycan ordusunun askerleri, şehitleri ve gazilerinin
canı

pahasına

sona

Cumhurbaşkanımız

ermiş,
Sayın

''Azerbaycan'ın
Recep

Tayyip

şanlı

zaferini,

Erdoğan

ve

Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'i ve Azerbaycan halkını canı
gönülden kutlamıştır. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Avrupa
İnsan Hakları mahkemelerinde savaş suçlusu olarak yargılanması
gerektiğini ve diğer Ermenistan Cumhurbaşkanlarının da Hocalının
hesabının da sorulması gerekiyor. "Ne mutlu ki artık Karabağ'a sadece
dualarımızı ve selamımızı değil, Türk adaletini ve özgürlüğünü de
götürüyoruz. Azerbaycan ordusu, 28 yıl önce Ermenistan'ın kanla hain
saldırılarla gözyaşıyla işgal ettiği Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturdu
(Haber Türk internet Sayfası, 2020)."
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Şekil 45:Hocalı Soykırımı 26 Şubat 1992
Kaynak: (Bursa Arena Haber sitesi: https://www.bursaarena.com.tr/hocalisoykirimini-unutmayacagiz-makale,5586.html, 2021)

Şekil 46: Hocalı Soykırımı 26 Şubat 1992
Kaynak: (Bursa Arena Haber sitesi: https://www.bursaarena.com.tr/hocalisoykirimini-unutmayacagiz-makale,5586.html, 2021)
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Kaynak:
ABDURAHMANLI, E. (2020", 10 27). Azerbaycan'ın Haklı Davasına Karşı
Terörizm

Destekli

Ermenistan.

Bursa

Arena

Haber

sitesi:

https://www.bursaarena.com.tr/azerbaycan-in-hakli-davasina-karsi-terorizmdestekli-ermenistan-makale,5190.html adresinden alındı
ABDURAHMANLI,

E.

(2021,

02

26).

Bursa

Arena

Haber

sitesi:

https://www.bursaarena.com.tr/hocali-soykirimini-unutmayacagizHocalı

makale,5586.html.

Soykırımını

Unutmayacağız!..:

https://www.bursaarena.com.tr/hocali-soykirimini-unutmayacagizmakale,5586.html adresinden alındı
Haber Türk internet Sayfası. (2020, 11 11). İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu,
Azerbaycan'ın zaferini kutladı. https://www.haberturk.com/istad-baskanisefer-karakoyunlu-azerbaycan-in-zaferini-kutladi-2866135 adresinden alındı
Iğdır

Yaşar

Gazetesi

.

(2019,

01

15).

İSTAD

BAŞKANI

SEFER

KARAKOYUNLU;“KARADAĞ HOCALI SOYKIRIMINI UNUTMADIK VE
UNUTTURMAYACAĞIZ”.

http://mobil.igdiryasargazetesi.com/haber/istad-

baskani-sefer-karakoyunlu-karadag-hocali-soykirimini-unutmadik-veunutturmayacagiz/3056/ adresinden alındı
Yeşil Iğdır Haber sitesi. (2021, 03 02). İstanbul Iğdırlılar Derneği ve İSTAD Hocalı
Şehitlerini Andı. https://yesiligdir.com/haber/detay/27975 adresinden alındı
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Giriş
Karabağ bölgesi, Yunanlılar ve Eski Roma döneminde Albanya,
Arapların Helenistik döneminde Arran olarak bilinmekte ve bu
dönemde bölgede Arran (Arianoi) adlı bir kavim yaşamaktadır. Bölge
Türk idaresi döneminde Karabağ adını almıştır (Aydın, 2001, s.367).
18.000 km2 yüz ölçüme sahip olan Karabağ güneyde İran, batıda
Ermenistan ile ile sınırdaştır (Kavak, 2014, s.5).
Karabağ, Küçük Kafkas dağlarının güney doğusunda yer almaktadır.
Doğu ve güneydoğu ovalıklarda Karabağ ve Mil düzlükleri gibi
alanlardan oluşur. Yukarı Karabağ, Küçük Kafkas dağlarının
güneydoğusunda yer almakta olup, kuzeyde Murov dağlarından
başlayarak İran ile Azerbaycan arasında doğal sınır olan Aras nehrine
kadar ulaşır (İbadov, 2007, s.77-78).

Bölge dağlık ve yüksek

yaylalardan oluşmaktadır. Sınırlarını kuzeyde Kuşbek, Gence ile sınırı
Goran çayına kadar uzanan bölge, güneyde Hudeferin Köprüsü’nden
Sınık Köprüsüne kadar Aras çayına uzanan bölge, batıda Erikli ve
Salvatı olarak adlandırılan Karabağ dağları, doğuda Kür çayı
oluşturmaktadır (Aydın, 2001, s.367).
Karabağ, jeopolitik ve jeostratejik açıdan çok önemli bir coğrafi
konumda yer almaktadır. Fakat dağlık bir bölgede olması dolayısıyla
ulaşım zorlukları, diğer taraftan Ermenistan ile batıda 500 km bir sınırı
paylaşması, Karabağ için büyük bir sorun oluşturmuş ve doğal
zenginliklerin kullanımına engel teşkil etmiştir (İbadov, 2007, s.77-78).
Karabağ bölgesi M.Ö. 200 yıllarında Oğuzların Üçoklar boyundan olan
Arsaklar, M.S. I. yüzyılda Kafkasya Türk Albanları, II. yüzyılda

198 | KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI

Romalılar, III. yüzyılda Sasaniler, VI. yüzyılda Hun Türkleri, VII.
yüzyılda Hazar Türkleri tarafından idare edilmiştir. Bölgede 642
yılında Arap İslam orduları, 646 yılında Müslüman Oğuzların idaresi
görülmektedir. Bölge 892 ve 930 yılları arasında Saç Oğulları adlı
Müslüman Türk beyliği tarafından idare edilmiştir (Kengerli, 1999, s.7)
Alp Arslan’ın 1064 yılında gerçekleştirdiği Gürcistan seferi sonrası
bölgede Büyük Selçuklu Devleti idaresi başlamış, Melikşah döneminde
tüm bölgenin idaresi ele alınmıştır. Daha sonra 1256 yılında
İlhanlıların, 1396 yılından sonra Timurluların, XV. yüzyıl boyunca
Akkoyunluların idaresi görülmektedir. Bölge daha sonra Safevilerin
idaresi altına girmiştir (Memmmedzade, 1998, s. 212-214; İbadov,
2007, s.77-78).
Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın ilk yarısında İran seferleri sırasında
bölge ile ilgilenmeye başlamıştır. Safeviler, Osmanlı Devleti’nin yukarı
Azerbaycan’daki hakimiyetini 1590 yılında imzalanan antlaşma ile
tanımaya başlamış, ancak 1603 yılında bölgenin idaresini yeniden ele
geçirmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin 1593 tarihi kayıtlarında bu bölge
“vilâyet-i Gence Karabağ” olarak anılmaktadır. Karabağ’ın XIII.
yüzyıla kadar Safevilerin idaresinde olduğu görülmektedir.
1722 -1724 yıllarında Rusların Karabağ bölgesine inmesi üzerine
Osmanlı Devleti Azerbaycan’ın idaresini ele geçirdi. 1724 yılında
imzalanan Osmanlı-Rus antlaşmasına göre Karabağ, Osmanlı Devleti
sınırları içerisinde kaldı. Ancak Osmanlı-İran savaşları neticesinde
bölgenin idaresi 1736 antlaşması ile İran’a bırakıldı (Aydın, 2001,
s.367).
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Diğer taraftan Nâdir Şah’ın İran’da güçlü hakimiyeti, Karabağ’da da
etkisini gösterdi. Nâdir Şah, Karabağ’da idareyi elinde tutan ve itaat
etmeyen Penah Ali’yi Horasan’a sürdü. Nâdir Şah’ın 1747 yılında
öldürülmesinden sonra Horasan’dan kaçıp Karabağ’a gelen Penah Ali
Karabağ Hanlığı’nı kurdu (Özçelik, 2017, s.422). Karabağ Hanlığı
idaresi 1797 yılında kısa bir süreliğine Gacar Türklerinin idaresi altına
geçsede genel anlamda bağımsızlığını koruyan bir Hanlık olmuştur
(Aydın, 2001, s.367).
Karabağ Savaşı Tarihi Süreci
Ruslar 1783 yılında Gürcistan’ı kontrol altına aldıktan sonra
Kafkaslarda etkin rol oynamaya başlamıştır. 1804-1813 İran-Rus
savaşlarının ardından imzalanan Gülistan Antlaşması ile Karabağ
Rusların idaresi altına geçti. Çarlık Rusya’ya karşı düzenlenen isyanlar
sırasında, 1905 yılında gerçekleşen Azeri- Ermeni çatışmaları baş
gösterdi (Özçelik, 2017, s.422-435). 1806-1812 Osmanlı-Rus ve 18041813 İran-Rus savaşları esnasında buralara bir hayli Ermeni göçü
gerçekleştiği görülmektedir.
Rusya’da gerçekleşen 1917 yılı İhtilali sırasında Ermenilerin Karabağ
üzerinde hak iddia etmeleri sonucu çatışmalar yaşandı. (Aydın, 2001,
s.367). Rus-Ermeni birliklerine karşı savunmasız kalan Azerbaycan
Türkleri, Osmanlı Devleti’nden yardım istemek zorunda kaldı. 3. Ordu
komutanı Vehip Paşa, Gence’de bulunan Nuri Paşa’ya yazdığı 2
Haziran 1918 tarihli mektupta:
“Azerbaycan Hükümet-i müstakile-yi İslâmiyesi’nin talebi üzerine
İslâmları Bolşevik ve Ermeni tecavüzünden kurtarmak için, muhtelif
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kuvvetli bir müfrezeyi Gazak üzerinden Gence istikametine tahrik
edeceğini” bildirdi (Bala, 1991, s.91).
Bu gelişmeler üzerine Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın destekleri ile
1918 yılında Kafkas İslam Ordusu kurulmuştur. Bu ordu Rus-Ermeni
birliğine karşı Kafkasya’da Türk ve Müslümanların umut kaynağı
olmuş, Kafkas İslam Ordusu, Rus-Ermeni katliamının karşısında yer
almıştır. 5 Ağustos 1918 tarihli Nahçıvan ve Birinci Bakü taarruzu, 15
Eylül 1918 tarihli İkinci Bakü taarruzu ile büyük başarı elde etmiş,
sonuçta 11 Mayıs 1918 tarihinde Kuzey Kafkasya Dağlıları Birliği
Cumhuriyeti istiklalini duyurmuştur. Kuzey Kafkasya Dağlıları Birliği
Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ve destek olan devletler Osmanlı Devleti ile
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti olmuştur (Memmedli & Çelik, 2020,
s.404-420).
25 Eylül 1918 tarihinde Osmanlı Devleti bölgede hakimiyet tesis
etsede, Mondros Antlaşması sonrası bölgeden çekilmek zorunda
kalmıştır. İngilizlerin hakimiyetine geçen Karabağ 1919 yılında
Azerbaycan’a dahil edilmiştir. 1920 Mayıs ayında Rusların Karabağ’ı
işgal etmesi sonucu Karabağ meselesi farklı bir boyut kazanmıştır. Bu
konu Moskova’da ele alınmış ve Anastas Mikoyan’ın 20 Mayıs
1920’de Lenin’e verdiği raporunda Ermenilerin Karabağ’la hiçbir bağı
bulunmadığı ve buranın Bakü’den koparılmaması gerektiği belirtildi.
Rus heyeti 30 Haziran tarihinde Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin
tesisine karar verdi ve 24 Temmuz 1923 tarihinde özerklik ilân edildi.
1970 yılından itibaren Ermenilerin Karabağ’a yönelik faaliyetlerinin
hız kazandığı görülmektedir. 3-6 Eylül 1979 tarihinde Paris’te, 1983
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yılında Lozan’da gerçekleşen Dünya Ermenileri Kongresi’nde,
sonrasında 13 Temmuz 1985 tarihinde gerçekleşen III.

Dünya

Ermenileri Kongresi’nde Karabağ’ın Ermenistan’a katılması için eylem
kararı alındı. Avrupa bu durumu desteklerken, ABD’de Karabağ’ın ele
geçirilmesi için finansal destek sağlamak amacıyla Ermeni Karabağ
Dayanışma Komitesi kurulmuştur (Aydın, 2001, s.367).
Ruslar, Karabağ’da Ermeni militanlara silah dağıtmış, Ermenistan’da
yaşayan 300 bin kadar Azeri burdan sürgün edilmiştir (Askerov, 2020,
s.59). 25 Ocak 1988 tarihinde Karabağ’da yaşayan Azeriler baskı
altında kalarak, Ermeniler tarafından göçe zorlanmıştır (Gürel, 1992,
s.183). 21 Şubat 1988 tarihinde Karabağ’ın Ermenilere ait olduğu ilan
edilmiş, daha sonra aynı yıl Ermeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
tarafından Dağlık Karabağ istenmiştir. Ancak bu teklif Azeri Yüksek
Sovyeti ve Moskova hükümeti tarafından reddedildi. Bundan sonra
Ermenilerin çete eylemlerine yönelik hareketleri hız kazandı. 1989
yılında yollara mayınlar döşeyerek Karabağ’da ulaşımı engellemeye ve
kontrolü ellerinde bulundurmaya çalıştılar.
Diğer taraftan 1990 yılında Azerbaycan Halk Cephesi Millî Savunma
Komitesi kuruldu ve Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu Yüksek
Sovyet Prezidyumu yeniden onayladı. Ermeniler, Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının ardından 1992 yılında Ruslardan silâh ve destek alarak
Hocalı, Şuşa ve diğer bölgeleri ele geçirdiler. Bu faaliyetler esnasında
mülteci durumuna düşen sivil halkın çoğu Ermeniler tarafından
öldürüldü (Aydın, 2001, s.367). Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan
Hocali kasabasında Rus destekli Ermeni güçleri tarafından, Dağlık
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Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde bir katliam
gerçekleştirildi (Kavak, 2014, s.5).
Hocali Katliamı
Güney Kafkasya’da dağlık ve ormanlık bir alanda yer alan Dağlık
Karabağ yaklaşık 4.400 km2 yüzölçümüne sahiptir (Yiğit & Gülbiten,
2017, s.3). Dağlık Karabağ, İran ve Ermenistan’ı kontrol edebilecek bir
stratejik konuma sahip olup, SSCB döneminde Azerbaycan’a bağlı
özerk bir konumdadır. Rusya’nın Kafkasya politikası sonucu
Müslüman nüfus bölgeden sürülerek yerine Hristiyan nüfus iskan
edildi. Bu politika Karabağ’ın demoğrafik yapısını da doğrudan
etkileyen unsur oldu, çünkü Rusya 1826 yılında Karabağ Hanlığı’nı
işgal ettikten sonra bu bölgeye Anadolu ve İran’da yaşayan Ermenileri
iskan etti ve Azerileri bölgeden göçe zorladı.
Aralık 1947 tarihinde SSCB Bakanlar Kurulu tarafından; “Ermenistan,
SSCB’den kolektif çiftlik sahibi ve diğer Azerbaycanlı nüfusun
Azerbaycan SSCB’nin Kür-Aras ovasına göç ettirilmesi” kararı
onaylandı. Ermenilerin Karabağ ve Nahçıvan üzerinde hak talepleri
1960 yılından itibaren baş gösterdi. 1980 yılında SSCB’nin dağılma
sürecini fırsat bilen Ermeniler Dağlık Karabağ’da da hak talep etmeye
başladı. Kasım 1987 tarihinde Gorbaçov’un ekonomi başdanışmanı
olan Aganbekyan’ın; “Dağlık Karabağ Emenilerindir ve bu topraklar
Ermenistan’a ilhak edilmelidir” ifadesi Ermenilerin Azerilere yönelik
şiddet eylemlerini ateşledi. Ermenistan’ın bölgede hak iddia etmesi
Dağlık Karabağ sorununun tarihi arka planını oluşturdu.
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Rusya’nın Kafkasya politikası sonucu bölgede Ermeni nüfus oldukça
arrtı ve Azeriler bölgede azınlık konumuna düştü. SSCB’nin
dağılmasının ardından 1991 yılında Azerbaycan ve Ermenistan
bağımsızlığını ilan etti. Ermenilerin Dağlık Karabağ Cumhuriyetini ilan
etmeleri savaş sürecini başlattı. Ermenistan Rusya’nın desteğini alarak
bölgeden Azerileri sürerek Ermenileri yerleştirme politikasına devam
etti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter- Petrosyan tarafından
Hazar Denizi’nden Karadeniz’e Büyük Ermenistan projesi gündeme
alındı ve Dağlık Karabağ’ın fiilen işgaline hız verildi. Bu gelişmeler
sonucunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında 1991 yılında başlayan
Karabağ Savaşı, 1994 yılında ateşkesle sonuçlandı. Bu savaş sürecinde
Ermeniler Azerbaycan topraklarının beşte birini işgal altına aldı ve
savaş sonrası da çekilmedi. Dağlık Karabağ savaşı sürecinde 1.000.000
kişi göçe zorlanmış, 50.000 kişi yaralanmış, 20.000 kişi ölmüştür.
Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Hocali kasabası Ermeni güçleri için
askeri hedef konumunda olmuştur. Dağlık Karabağ’da stratejik bir
noktada bulunan Hocali kasabası aynı zamanda Ermenistan’ı
Karabağ’a bağlayan önemli bir noktada bulunmaktadır. Ermeniler için
Hocali’nin ele geçirilmesi demek Şuşa dışında tüm Dağlık Karabağ’ı
Ermenistan’ın kontrolü altına almak demekti. Ermeniler, 1987 yılından
itibaren Azerbaycan Türklerini Dağlık Karabağ bölgesinden çıkartmak
üzere bölgeye düzenlenen saldırıları artırdı. Azeri Türkler yol kesme,
otobüs baskınları vb. şiddet eylerine maruz kaldı. 1990 yılında
Ermenistan’dan Azerbaycan’a 186.000 Türk göçe zorlandı. Ermeniler
1991 yılını Ekim ayında bir Azeri köyünü ele geçirdi. Hocali
kasabasının da ulaşım yolları kesilerek, 1991 yılının Aralık ayında işgal
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altına alındı. Bölgeye ulaşım sadece helikopter ile sağlanabiliniyordu.
Bölge, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin koruması altında değildi.
1990 yılı Temmuz ayı Gorbaçov’un çıkardığı bir kanun üzerine av
silahları da dahil tüm silahlar toplatılmıştı. Bölgede Türkler
silahsızlandırılırken, Ermenilere askeri destek sağlandı (Kavak, 2014,
s.8).
Azerbaycan devlet yetkililerinin, Rus ve Kazak gözlemcilerin olduğu
bir helikopter, Ermeniler tarafından vurularak düşürüldü ve 20 kişi
hayatını yitirdi. Daha sonra Hocali kasabasında elektirik ve gaz
bağlantıları da kesilerek bölge tamamen Ermenilerin eline geçti. Burada
bulunan Ahıska Türkleri ve Azeri Türkleri, 1992 yılında 25 Şubat’ı 26
Şubat’a bağlayan gece 366. Rus Motorize Alayı ve Ermenistan silahlı
kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir katliama maruz kaldı ve sivil
halk vahşice katledildi. Rus-Ermeni silahlı birlikleri askeri hedefleri
vurdu. Hocali havalimanı kullanılamaz hale getirildi. Halkın bir kısmı
Ağdam istikametine kaçarken esir alınırken, bir kısmı katledildi.
Katledilen halkın kafa derileri yüzülmüş, hamile kadınların karınları
kesilmiş, insanlar diri diri yakılmış, kafa, kol ve bacakları testere vb.
aletlerle koparılmıştır (Abilov&Isayev, 2016, s.296; Kavak, 2014, s.8;
Eyvazlı, 2019, s.159-168; Azerbaijan Department for Analysis and
Strategic Studie, 2020, s.3; Muradov, 2018, s.149) .
Gayriresmi rakamlara göre 1300 Azeri katledilmiş, 1000 üzerinde
Azeri yaralanmıştır. Resmî rakamlara göre 63 çocuk, 70 yaşlı, 106
kadın olmak üzere 613 insan vahşice katledilmiştir. 76 çocuk olmak
üzere 487 kişi ağır yaralanmıştır. Esir alınan 1.275 kişi işkenceye maruz
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kalmıştır. Azeriler Karabağ ve çevresindeki yerleşim yerlerini hızlı bir
şekilde boşaltmıştır. Ermeni birlikleri bu soykırım girişiminin ardından
Cebrail, Kubatlı, Zengilan, Füzuli ve Ağdam bölgelerini ele geçirdi
(Kavak, 2014, s.8; Muradov, 2018, s .150).
Rusların askeri ve silah desteği Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı askeri
başarısında büyük rol oynadı. Hatta Şubat 1992 Hocalı katliamı da
Ermeniler ve Ruslar tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmiştir. Rusya'nın
yardımından yararlanan Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın ötesinde
Azerbaycan'ın çevredeki yedi idari bölgesini işgal etmeyi başardı. Bu
konu ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1993 yılında
Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalini kınadı ve Ermeni
birliklerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep etti (Askerov,
2020, s.60).
Karabağ Savaşı, Soğuk Savaş dönemi sonrası en yıkıcı bölgesel
savaşlardan biridir. Savaşta 1 milyon Azerbaycan vatandaşı mülteci
durumuna düşmüştür. Ermeniler Azerbaycan’ın % 20 sini işgal etmiştir.
Savaş 1994 yılındaki ateşkes ile sona ermiştir ve sorunun çözümüne
yönelik barış süreci günümüze kadar sürmüştür (Yiğit & Gülbiten,
2017, s .6; Kasım, s.1, 2001 ; Kavak, 2014, s.8) .
Sonuç
Karabağ, jeopolitik ve jeostratejik açıdan çok önemli bir coğrafi
konumda yer almaktadır. Dağlık bir bölgede olması dolayısıyla ulaşım
zorlukları, diğer taraftan Ermenistan ile batıda sınırdaş olması, Karabağ
için büyük bir sorun oluşturmuş ve doğal zenginliklerin kullanımına
engel teşkil etmiştir. Karabağ bölgesinde M.Ö. 200 yıllarından itibaren
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Türk varlığı görülmektedir. Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın ilk
yarısında İran seferleri sırasında bölge ile ilgilenmeye başlamıştır.
Ruslar 1783 yılında Gürcistan’ı kontrol altına aldıktan sonra
Kafkaslarda etkin rol oynamaya başladı. Karabağ, 1804-1813 İran-Rus
savaşlarının ardından imzalanan Gülistan Antlaşması ile Rusların
idaresi altına geçti. Rusya’nın Kafkasya politikası sonucu Müslüman
nüfus bölgeden sürülerek yerine Hristiyan nüfus iskan edildi. Bu
politika Karabağ’ın demoğrafik yapısını da doğrudan etkileyen unsur
oldu, çünkü Rusya 1826 yılında Karabağ Hanlığı’nı işgal ettikten sonra
bu bölgeye Anadolu ve İran’da yaşayan Ermenileri iskan etti ve
Azerileri bölgeden göçe zorladı. Çarlık Rusya’ya karşı düzenlenen
isyanlar sırasında, 1905 yılında gerçekleşen Azeri- Ermeni çatışmaları
baş gösterdi. Mondros Antlaşması sonrasında İngilizlerin hakimiyetine
geçen Karabağ 1919 yılında Azerbaycan’a dahil edildi. 1920 Mayıs
ayında Rusların Karabağ’ı işgal etmesi sonucu Karabağ meselesi farklı
bir boyut kazandı. Rusya’nın Kafkasya politikası sonucu bölgede
Ermeni nüfus oldukça arttı ve Azeriler bölgede azınlık konumuna
düştü. SSCB’nin dağılmasının ardından 1991 yılında Azerbaycan ve
Ermenistan bağımsızlığını ilan etti. Ermeniler, Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının ardından 1992 yılında Ruslardan silâh ve destek alarak
Hocalı, Şuşa ve diğer bölgeleri ele geçirdiler. Bu faaliyetler esnasında
mülteci durumuna düşen sivil halkın çoğu Ermeniler tarafından
öldürüldü. Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Hocali kasabasında Rus
destekli Ermeni güçleri tarafından, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında 26
Şubat 1992 tarihinde bir katliam gerçekleştirildi. Bu katliam soykırım,
insanlık suçu niteliğinde olup, uluslararası savaş ahlakına aykırı
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gerçekleştirilmiştir. Uluslararası kabul edilen sözleşmeler ihlal edilmiş
olmasına

rağmen

desteklenmiştir.

suçlular

Büyük

güçler

cezalandırılmamış,
menfaatleri

tam

uğruna

tersine

Ermenilere

yapıldığını iddia ettikleri “sözde soykırım” kışkırtmaları ile çıkar
peşinde dolanarak, Ermenileri maşa gibi kullanmış ve kullanmaya
devam etmektedir.
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EKLER
Ek 1: Hocali kasabasının konumu

(Kavak, 2014, s.7)
Ek 2:

(Kavak, 2014, s.8)
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Ek 3: Göç etmek zorunda kalan Azeriler

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/insanlik-tarihinin-kara-lekesi-hocalikatliami/2157715
Ek 4: Katliamdan Görüntüler

(Kavak, 2014, s.6)
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Ek 5: Katliamdan Görüntüler

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/insanlik-tarihinin-kara-lekesi-hocalikatliami/2157715
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Karabağ Savaşı, Pekin'den yola çıkacak trenin sağ salimen Londra'ya
ulaşmasıyla doğrudan ilgilidir. Geçmişte İngiltere için Hint neyse
bugün de Çin öyledir. Karabağ, Türkiye'nin desteğiyle gerçek
sahiplerine iade edilerek, Rusya Türkiye ve İngiltere’nin dışındaki
güçlerin, işgali gerekçe yaparak bölgede askeri bir konuşlanma elde
etmelerinin önüne geçilmiştir. Amerika ve Fransa, oradan buradan
topladıkları savaşçılarla Karabağ Savaşı'na müdahil olmaya çalışmışlar
ama taşıma suyla değirmen dönmemiştir. Bu bir süreçtir, henüz hiçbir
şey bitmiş değil, daha yeni başlamak üzeredir. Büyük ittifaklar, ileride
önünüze çıkması muhtemel olanların iktidarsızlaştırılmasını ya da
pastaya ortak edilmesini gerektirir. Balı paylaşma müzakereleri
sürüyor. "Almanya, Amerika ve Fransa'ya menfaatler verelim, PekinLondra hattını olabildiğince sıkıntısız çalışacak hale getirelim"
isteniyor. Çin, Rusya, İran, İngiltere ve Türkiye beraberliği, vermesi
gereken sınavları henüz vermiş değil. Pekin Londra arasında çalışacak
tren, henüz lojistik testlerini geçmiştir. Bu beraberliğin vermesi gereken
daha çok sınav vardır. Mesela Çin- İran-Rusya iş birliği kaçınılmazdır
ancak İran aynı zamanda biraz Almanya biraz da İngiltere demektir.
Amerika'nın Uygurlara yapılan zulümleri hatırlaması da bu kapsamda
değerlendirilmelidir. Gelecek günler, Rus-Çin iş birliğini, Çin-İngiltere
iş birliğini ve Türkiye- İngiltere iş birliğini test edecektir. Türkiye'yi bir
ekonomik krize sokma çabalarına karşı "tek kuşak tek yol" projesinin
arkasındaki güçlerin alacağı tavır, bu beraberliğin muhtemelen en
önemli sınavlarından birisi olacaktır.
Karabağ'ı 30 yıl önce Ermenilere verenler, Ermenistan'da Ermeni
kalmadığını, ülkeyi ayakta tutan Dikranlık müessesesinin çöktüğünü,
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dolayısıyla,

giderek

tükenmekte

olanın

üzerine

yatırım

yapılamayacağını görüp, doğal olandan, doğru olandan yana tavır
aldılar. Fransa, Türk sihalarının havaya uçurduğu eski dağlık Karabağ’ı
tanımakla, Almanya Akdeniz'de Türk gemisine baskın yapmakla ve
Amerika, Türkiye'ye yaptırım kararı almakla, trenin yolunun
temizlenmesine

ve

Türkiye'nin

Çin,

Rusya,

İran,

İngiltere

beraberliğinin içinde yer almasına karşı olduklarını ortaya koymuş
oldu. Amerika'nın ve Avrupa'nın Türkiye'ye yaptırım uygulama
çabaları, Türkiye'nin İngiltere, Çin ve Rusya ile ortak hareket etmesi
durumunda saldırıya uğrayacağının ilk işaretleridir. Kimse en son
yapacağı hamleyi göstermiyor, saklıyor. Yukarıda adı geçen ülkelerin
tamamının,

Türk

dünyası

ve

özellikle

Türkiye

üzerindeki

mücadelelerini artırmaları, ekonomik, siyasi, etnolojik ve teolojik
heykeltıraşlığa daha da yoğunlaşmaları beklenmelidir.
Türk’e karşı kullanılmak üzere, intikam ateşleri içinde kıvranan, iyi
bilenmiş Ermeni baltasının hazır olduğu da hatırdan çıkarılmamalıdır.
Bugün Rusya, Türkiye ve İngiltere'nin ortak hareket ettiği şüphesiz bir
gerçektir. Avrupa ve Amerika'nın Türkiye'ye hücumlarının sebebi
budur. Yeni İpek yolu projesi tüm testleri geçip aktif hale gelirse,
Türkiye ve Azerbaycan bölücülük ve radikal İslamcılık gibi risklerini
minimize edebilirse işte o zaman İstanbul ve Bakü'nün bir cazibe
merkezi olması beklenebilir.
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Ek:

Kaynak: (Kosova, Kırım ve Dağlık Karabağ’ın Ayrılmalarının Uluslararası Hukukun
Tanımı Kurumu Açısından Değerlendirilmesi, 2021)
Kaynak:
Abdurahmanlı, E. (2021, 03 01). Kosova, Kırım ve Dağlık Karabağ’ın Ayrılmalarının
Uluslararası Hukukun Tanımı Kurumu Açısından Değerlendirilmesi. Anadolu
Akademi

Sosyal

Bilimler

Dergisi.

07

25,

2021

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1792513 adresinden alındı

tarihinde
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Giriş
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin 1988 yılında Ermenistan tarafından
katliamlar yapılarak işgal edilmesinden sonra, iki ülke arasında büyük
bir düşmanlık körüklenmiştir. Ermenistan’ın işgalci politikaları’nın
sonucu olarak Türkiye ve Azerbaycan Ermenistan ile olan sınırlarını
kapatmıştır. Bu durum Ermenistan ekonomisini kötü etkilemiştir. Yeni
topraklar Ermenistan’a fakirlik ve İstikrarsızlıktan başka bir şey
getirmemiştir.
BM Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak kabul etmektedir. Buna
karşılık Ermenistan Azerbaycan’da yeni topraklar talep etmekte zaman
zaman sınırda yaşayan Azerbaycan halkına füze atışlarıyla terör
eylemleri gerçekleştirerek, bu isteklerini açıkça göstermektedir. Sivil
halka karşı kullanılan balistik füze silahları Ermenistan’ın en büyük
kozu olmuştur. Bu durum ikinci Karabağ Savaşı’nın başlamasına sebep
olmuş ve Ermenistan’ın ağır bir yenilgiyle işgal ettiği toprakları
Azerbaycan’a geri vermesiyle sonuçlanmıştır. Fakat Ermenistan bu
geçiş dönemini kabullenemeyerek savaş öncesinde olduğu gibi, savaş
sırasın dada çeşitli savaş suçlarını işlemeye devam etmiş sivil yerleşim
yerlerini hedef alarak çeşitli balistik füzeler kullanmış ve yüzlerce
masum sivilin yaralanmasına ve şehit edilmesine sebep olmuştur.
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1. Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Sivil Yerleşim Yerlerine Balistik
Füze Saldırısı Yapması Sonucu ‘‘Uluslararası İnsancıl Hukukun’’
Çiğnenmesi
Dünya tarihi savaşlar ile yazılmıştır, insanlık birinci ve ikinci dünya
savaşı gibi yapılan birçok savaşta din, dil ve ırk farklılıklarından dolayı
büyük suçlar işlemiştir. Masum insanlar, yakın zamanda yapılan birçok
savaşta katliam ve işkencelere maruz kalmıştır. Dünya savaş tarihinde
yakın zamanda yaşanan savaş suçlarından biri de ikinci Karabağ savaşı
olarak adlandırılan Ermenistan, Azerbaycan savaşında yaşanmıştır.
Savaş sahasında istediğini elde edemeyen Ermenistan yasaklı
bombaları sivil halka karşı kullanmıştır. Azerbaycan’ın Gence, Bakü,
Berde, Kelbecer, Mingeçevir gibi şehirlerine uluslararası camiada
yasaklı bombalar olarak bilinen Misket bombası, İskender füzesi, OTR21 Toçka füzesi, Scut füzesi gibi bombalar Ermenistan tarafından
atılmıştır. Saldırılar sonucu yüzlerce sivil şehit edilmiş ve yaralanmıştır.
Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine yönelik kışkırtıcı saldırıları
sonucu 27 Eylül 2020’de Azerbaycan tüm cephelerden ani bir saldırı
gerçekleştirmiş, 30 yıl sonra ilk kez Ermenistan’a karşı topyekûn savaş
ilan etmiştir. Bu ani hücum ikinci Dünya savaşında Almanlar tarafından
kullanılan deep speeret (Derin darbe) taktiğini hatırlatmıştır. Ermeni
cephesi daha ilk günden yüzlerce kayıp vermeye başlamıştır. Ermeni
cephesi savaşın ilk birkaç günü Sihalar’ı engellemeyi başarsa da üçüncü
gün gün hava üstünlüğünü kaybetmiştir. Ermeni cephesi, Sihalar’a hava
sahasının açılması ile tüm cephelerde büyük tank ve zırhlı araçlar
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kaybetmeye başlamıştır. Durum karşısında Ermeni ordusu çok sayıda
tank ve zırhlı araçlarını savaşmadan bırakıp kaçmıştır.
İşgal ettiği toprakları kaybetmeye başlayan Ermeni cephesi Paşinyan’ın
emriyle savaş başlamadan önce de yaptığı gibi sivil yerleşim yerlerini
bombalayarak uluslararası hukuku hiçe saymıştır.
Sivillere saldırarak düşmanını yıpratmayı amaçlayan Ermeni ordusu
büyük yaralar alarak geri çekilmek durumunda kalmıştır. Azerbaycan
ve Ermenistan, Rusya öncülüğünde Moskova'da yapılan görüşmelerde,
10 Ekim Cumartesi saat 12.00’dan geçerli olmak üzere Dağlık
Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı
ateşkes kararı almıştır. Ateşkes üzerinden henüz 24 saat geçmeden
Ermenistan ordusu, ülkenin 2'nci büyük kenti olan Gence’deki sivillerin
yerleşim yerlerine füze ile saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş,
34 kişi de yaralanmıştır. Ateşkesi bozarken bile sivilleri vurmayı tercih
eden Ermeni yönetimi. Azerbaycan’ın aynı suçları işlemeyeceğini
düşünerek sivil yerleşim yerlerine savaş boyunca sayısız füze atmaktan
çekinmemiştir (OKUDUCİ, 2020). Ermenistan, uluslararası hukuka
aykırı saldırı ve söylemleri ile savaş zamanında sivillerin korunmasına
ilişkin Lahey sözleşmelerini, Cenevre sözleşmelerini (1949) ve Roma
Statüsü ’nü de ihlal etmiştir. Aynı zamanda savaş sürecinde tarihi ve
kültürel eserler ile doğal çevreye yönelik saldırıları ile de başta 1954
tarihli “Lahey Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlığın Korunması
Sözleşmesi” olmak üzere İlgili anlaşma ve sözleşmelere de aykırı
hareket etmiştir (ÖZDAŞLI, 2021).
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Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan bilerek ve isteyerek tüm insancıl
hukuk kurallarını hiçe sayarak, savaş suçlarını işlemekten geri
durmamıştır. Uluslararası mahkemeleri görmezden gelen Nikol
Paşinyan hem savaş öncesi hem de savaş sırasında sivilleri vurmaya
devam etmiştir. Uluslararası hukuk uygulamaları bilimsel olarak farklı
konumlarda farklı şekillerde ifade edilmektedir. Askerler tarafından
“Harp Hukuku”, uygulayıcı hukukçular tarafından “Silahlı Çatışmalar
Hukuku” ve akademisyenler tarafından “Uluslararası İnsancıl Hukuk”
olarak adlandırılmaktadır.
İnsancıl hukuk kuralları, kuvvet kullanımına başvurulup çatışmalar
başladığı zaman, bunun ne şekilde yürütülmesi gerektiğini düzenleyen
kurallardan

oluşur.

Silahlı

kuvvet

kullanmanın

haklılığıyla

ilgilenmemektedir. Bu kurallar hem devletleri hem de çatışmalara
katılan kişileri ilgilendirmektedir. Yine bu kurallar; savaşanların
saldırının araç, yöntem ve hedeflerini seçmesine sınırlamalar getirirken,
askeri gereklilik ve insancıl düşünceler arasında bir denge kurmaktadır.
Bu kapsamda suçlu ister sivil ister asker olsun insancıl hukuk
kurallarını çiğneyen herkes savaş suçlusu sayılmaktadır. Bu kapsamda
2. Karabağ savaşında sivil yerleşim yerlerini ısrarla vurmaktan geri
durmayan Nikol Paşinyan baş suçlu olarak öne çıkmaktadır (GEYİK,
2016).
Uluslararası İnsancıl Hukuk (International Humanitarian
Law)’un teamül kuralını oluşturan 130.cu kural uyarınca,
bombardıman saldırılarının, yöntemi veya aracı fark etmeksizin,
sivillerin bulunduğu veya sivil nesnelerin yoğunlaştığı alanlarda
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yapılması yasaklanmıştır. EP I. md. 57 (a) uyarınca, orantılılık
ilkesine göre, eğer bir saldırı durumunda sivillerin zarar görmesi
ihtimali beklenen askeri avantajdan daha fazla olursa, o
saldırıdan kaçınılmalıdır. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi
(UCM)’ne göre 1998 Roma Statüsü 8.maddesi uyarınca orantısız
saldırılar savaş suçu sayılmaktadır. 1998 UCM Statüsünün 8.
maddesi sivillerin kasten hedef alınmasını bir savaş suçu olarak
değerlendirmektedir ve I. Protokol’ünün 85. maddesinin 3.
fıkrası, sivillere yapılan direkt saldırıları I. Protokol’ün en ağır
suçu olduğunu açıklamıştır. Cenevre Sözleşmesi EP I 48. maddesi
uyarınca, “sivil mallar ile askeri hedefler birbirinden ayırt
edilmeli ve buna uygun olarak operasyonlar sadece askerî
hedeflere yöneltmelidirler”.
Sivil mallar askeri hedef olarak değerlendirilmemeli ve çatışma sivil
mallara zarar vermeyecek şekilde devam ettirilmelidir. Bu kapsamda
Azerbaycan kendi ülkesindeki sivillerin düşman ülke tarafından insani
hukuklar

görmezden

gelinerek

şehit

edilmesine

rağmen,

Ermenistan’daki sivilleri hedef almayarak yapılan sözleşmeye uymaya
devam etmiştir.
Ermenistan

Başbakanı

Paşinyan

ve

Danışmanı

Vagharshak

Harutyunyan’in kaos ortamı yaratmak için sivil yerleşimleri
bombaladıklarını açık bir şekilde ifade etmeleri, uluslararası
anlaşmaların ihlali kapsamındadır.
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UCM Statüsünün 8. Maddesi uyarınca, Ermenistan’ın sivilleri özellikle
hedef alarak kalabalık sivil yerleşim yerlerine çeşitli balistik füzeler
atarak saldırması ağır bir savaş suçu olarak öne çıkmıştır.
Cenevre Sözleşmesi EP I 56. maddesi ve EP II 15.maddesi gereğince,
sivil nüfusa ciddi zarar verecek tehlikeli barajların, nükleer enerji
istasyonlarının, su kanalları gibi tehlikeli unsurları barındıran yapı ve
tesislerin hedef olması “askeri hedef teşkil etseler dahi saldırıya hedef
olmayacaktır”

maddesi

gereği

kabul

edilemez

olarak

ifade

edilmektedir. Azerbaycan sivil halkı için önemli bir su deposunu
barındıran ve hidroelektrik santralinin bulunduğu Mingeçevir’e,
Ermenistan ordusunun füze saldırısında bulunması, silahlı çatışma
hukukunun ağır bir ihlalidir.

27 Eylül tarihinden itibaren özellikle sivilleri hedef alan Ermenistan,
uluslararası anlaşma ve mahkemeleri hiçe sayarak kadın ve çocuk
gözetmeksizin saldırarak büyük bir insanlık suçu işlemiştir. Fakat
Ermeni diasporasının egemen ülkelerde kurduğu baskılardan dolayı
uluslararası basın susturulmuş ve Ermenistan mağdur gösterilmiştir.
BM’lerin Karabağ’ı Azerbaycan’ın işgal altındaki toprakları olarak
kabul etmesine rağmen Ermenistan AİHM’sine 6 Ekim tarihli geçici bir
tedbir kararı aldırmıştır. AİHM’sinin bu kararında hiçbir hukuki
dayanak yoktur ve uluslararası camiada taraflı bir karar olarak
görülmüştür, Ermeni diasporasının baskılarından AİHM’si etkilenmiş;
hem tarafsızlığını hemde güvenilirliğinin sorgulanmasına sebep
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olmuştur. Bu kapsamda gerekli hukuksal düzeltmelerin yapılması
büyük önem arz etmektedir (DEGS, 2020).
Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan gibi savaş suçları işleyen kişi
ve kişiler UCM’ mahkemesi tarafından cezalandırılabilir. Uluslararası
Ceza Mahkemesi kısaca (UCM), kuruluş belgesi Roma Statüsüdür,
savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı
suçlarına bakan İnsancıl hukuk kurallarını koruyan uluslararası bir
mahkemedir.
1 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuştur ve 11 Mart 2003 tarihinde
görevine başlamıştır. Mahkeme binası "Ev Sahipliği Anlaşması"
yaptığı Hollanda'nın Lahey kentinde bulunmaktadır (ACER, 2020).
UCM’kararı gereğince kişi ve kişilerin, yargı organları önüne getirilmesin de bütün devletlerin menfaatinin bulunması sebebiyle, bu
suçları işleyen faillerin herhangi bir devlet mahkemesi tarafından
yargılanması imkânı uluslararası hukukta kabul edilmiş bulunmaktadır.
Kısaca, ağır bir uluslararası suç failinin, örnek sivil halka karşı misket
bombası atması sonucu toplu katliamlara sebep olan bir yabancının,
yabancı bir ülkede işlemiş olduğu bu suçtan dolayı, bu suçla doğrudan
etkilenmeyen bir başka ülkenin faili elde etmesi halin de, faili elinde
bulunduran devlet evrensel yargı yetkisine dayanarak yargılama
hakkına sahip olacaktır. Bu kapsamda Nikol Paşinyan gibi savaş suçu
işleyen bir kişi yasalar gereği gittiği veya yaşadığı herhangi bir ülkede
tutuklanabilir ve UCM tarafından cezalandırılabilir (ASLAN, 2007)
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2. İkinci Karabağ Savaşında Ermenistan’ın Azerbaycan Sivil
Halkına Karşı Kullandığı Füzeler ve Özellikleri
2.1. İskender Füzesi Karabağ Örneği
İskender, Rus yapımı bir operasyonel taktik füze sistemidir. Iskander,
Kolomna Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu tarafından (Yüksek
Hassasiyetli Kompleksler holding) geliştirilmiştir. Kısa menzilli olarak
söylense de ihraç versiyonu olmayan İskender M modelinde menzili
500 km’nin üstünde olduğu bilinmektedir. Füzenin NATO kod adı SS
26 STONE’dir. İlk İskender füzesi 1996 yılında fırlatılmış, Rusya
envanterine 2006 yılında girmiştir. İskender füzeleri Rusya tarafından
NATO ülkelerine karşı büyük bir tehdit oluşturmaktadır. İskender
füzesi nükleer, kimyasal, biyolojik ve konvansiyonel saldırılar
yapabilme kabiliyetine sahiptir, tip olarak kısa menzilli bir balistik
füzedir, bu tarz füzeler birden çok nükleer başlık taşıyabilir. Füze kısa
menzilli olarak bilinse de ülkeden ülkeye gelenekten geleneğe uzun
veya kısa menzil kavramı değişmektedir. İskender füzesi minimum 50
km maksimum 500 km üzerinde mesafelerde etkili olabilmektedir.
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Şekil 47: İskender Füzesi.
Kaynak: (/Sputniknews.com https://tr.sputniknews.com/20170222/ermenistaniskender-fuzeleri-ile-ilgili-aciklama-1027342395.html, 207)

İskender füzeleri bugün Rusya, Ermenistan ve Cezayir envanterlerinde
mevcuttur. 2016 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan bir Rus
gazeteciye verdiği demeçte ’’ülke ekonomisinin Azerbaycan kadar iyi
olmadığını bu yüzden İskender füzelerini önlem amaçlı ellerinde
tuttuklarını’’açıklamıştır.

Şuşa’da

parçaları

bulunan

İskender

füzelerinin tartışmalara neden olması, onun küresel askeri güç
dengesini yakından ilgilendiren bir füze olmasından kaynaklanıyor.
Sahip olduğu özellikleri nedeniyle, İskender-M füzesinin geliştirilmesi
ve yayılması ABD ile Rusya arasında 1987’de imzalanan Orta Menzilli
Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile yasaklanmıştı. ABD, Rusya’nın
İskender-M füzelerinin menzilini daha düşük göstererek hile yapması
sonucu 1987 şartlarına dahil etmediği için, 2019’da INF’yi askıya
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aldığını açıklamıştır. ABD’li kaynakların iddialarına göre, İskender-M
füzelerinin menzili aslında 500 kilometreden çok daha fazladır; fakat
Rusya INF anlaşmasına dahil edilmemesi için bu füzelerin menzilini
490 kilometre olarak göstermiştir. ABD’nin bu anlaşmadan tek taraflı
çekilmesinden sonra, Rusya’da önünde bir engel kalmadığını belirterek
İskender-M füzelerinin ihraç versiyonu İskender E serisi füzeleri
satabileceğini ilan etmiştir (VELİYEV, 2021). Ermenistan, Rusya’nın
CSTO’daki müttefikidir. Ülkede bir Rus askeri üssü vardır. Bildirildiği
üzere Rusya, Ermenistana Rus silah, araç ve gereçlerini satın alması
için devlet kredisi sağlamıştır. Ermenistan, Rus İskender-E taktik füze
sisteminin ihraç versiyonunu almıştır (Rusya Araştırmaları Enstitüsü,
2021)
2.2. İskender Füzeleri neden beklendiği gibi çalışmamıştır;
Genel olarak Balistik füzelerin raf ömürleri 10 yıl olarak bilinmektedir.
Üretici Firma 2006 yılından beri bu füzeleri üretmektedir. Tahminen
Ermenistan’daki füzelerinde raf ömürleri bitmeye başlamıştır. Bu
durumdan dolayı Azerbaycan’a atılan İskender füzelerinin sadece
%10’u patlamıştır. Sivil halka karşı kullanılan bu füzeler savaş suçu
olarak kabul edilmektedir. Azerbaycan, halkına karşı yapılan büyük bir
savaş suçuna karşı aynı savaş suçunu işlemekten kaçınmış ve sivil halka
hiçbir şekilde saldırmamıştır.
2.3. İskender füzesi teknik özelikleri;
İskender füzesinin 3800 ve 4000 kg aralığında bir ağırlığı vardır. 1
metreye yakın yarı çapı ile savaş başlığı 480 kg ile 700 kg arasında
değişkenlik gösterebiliyor.
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Füze kara kuvvetleri için tasarlanmıştır, bir araç üzerinden
ateşlenmektedir. Bir araçta 2 adet İskender füzesi bulunmaktadır. Füze
katı yakıtla çalışmaktadır. Sistem Rusya’nın ürettiği Tochka U
sistemlerinin yerine düşünülmüştür. Füzenin üretimindeki birçok parça
Tochka U sistemine bakılarak üretilmiştir. Kâğıt üzerinde füzenin
sapma payı 10 metre olarak belirtilse de Karabağ savaşındaki
gözlemlere göre ihraç modelinde yaklaşık 30 km sapma payına sahip
olduğu görülmüştür. İskender füzesinin 3 farklı türü vardır, bunlar
İskender M, İskender E, İskender K dır.
• İskender M; Rusya’nın kendi ordusu için ürettiği füzedir. Menzili
500 km’den fazladır. Mühimmat taşıma kapasitesi ise 700 kg
olarak belirlenmiştir.
• İskender E füzesi; Rusya’nın ihraç malı olarak belirlediği türdür.
Menzili 280 km başlığı ise 480 kg olarak sınırlandırılmıştır.
• İskender K füzesi; Tür olarak balistik füze kıyaslamasından
çıkmaktadır. Nedeni kendisinin bir seyir füzesi olmasıdır.
Manevra yeteneği ve menziliyle dikkat çekmektedir. Çeşitli
kaynaklarca menzilinin 5000 km olduğu söylenmektedir. En
tehlikeli füze çeşitli olarak bilinmektedir.
2.4. Tochka-U Füzesi Karabağ Örneği
SS-21 Scarab-B (Tochka-U), Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
(SSBC) döneminde geliştirilmiş bir Taktik Balistik Füze sistemi’dir.
Ukrayna merkezli Petropavlovsk Machine Plant tarafından tasarlanan
Tochka-U, azami 120 kilometre menzile ve nükleer, konvansiyonel,
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kimyasal tipte mühimmatları taşıyabilir. 482 kilogramlık harp başlığına
sahiptir, füzenin tahmini sapma değeri (CEP) i 95 metredir. Ermenistan
Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Tochka-U Balistik Füzeleri, 6×6
formatındaki Mobil Balistik Füze Fırlatıcısı (TEL) aracı tarafından
kullanılmaktadır (Savunma Sanayi İnternet Sitesi, 2020).

Şekil 48: Tochka (SS-21) Füzesi
Kaynak: ( (Military-today.com http://www.militarytoday.com/missiles/ss21_scarab.htm), 2021)

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından 30 Eylül 2020 günü yapılan
açıklamada Ermeniler’in işgal altında tuttuğu bölgelerden Azerbaycan
ordusuna karşı taktik balistik füze kullandığı duyurulmuştur.
Bakanlıktan tarafında yapılan açıklamada, “Daha önce, Ermeni Silahlı
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Kuvvetleri tarafından füze olarak Tochka-U taktik füze sisteminin
kullanıldığı belirlenmiştir. Füzelerden üçü, düşman askeri teçhizatının
eski ve kalitesizliği nedeniyle patlamadı.” ifadelerine yer verilmiştir
(ALEMDAR, 2020). Füzelerin Sovyetler birliği zamanından kaldığı ve
raf ömürlerinin bittiği tahmin edilmektedir.
2.5 Scud Füzesi ve Karabağ Örneği
Scud füzeleri Rusya tarafından üretilen Dünya’nın en çok kullanılan
balistik füzesidir. Scud füzesi ikinci dünya savaşında Almanlar’ın
kullandığı V2 roketlerinin Rusya tarafından tersine mühendislikle
üretilmiş halidir. Doğu bloğundaki bütün balistik füzeler Rusya’nın
Scud füzeleri’nin tersine mühendislik ile klonlanması sonucu oluşmuş
ve gelişmiştir. Bugün İran, Çin, Kuzey Kore, Pakistan, Hindistan gibi
doğu bloğu ülkelerinin hepsi balistik füze kabiliyetlerine Scud füzesi
teknolojisiyle sahip olmuştur. Scud füzeleri kısa menzilli füzeler
klasmanına girerler 650 kg ile 985 kg arasındaki savaş başlıklarını
taşıyabilirler.

Scud

füzelerinin

menzilleri

modellerine

göre

değişmektedir, ilk ilkel versiyonlarının menzili 130 km olsa da son
geliştirmelerle menzilleri 1500 km ye çıkarıldığı bilinmektedir. Scud
füzelerinin tamamı nükleer, biyolojik, kimyasal ve konvansiyonel savaş
başlıkları kullanabilirler. Scud füzeleri İran-Irak Savaşı sırasında
Saddam Hüseyin tarafından İran’da bulunan petrol rafinerilerini etkisiz
hale getirmek için kullanıldı. Aynı zamanda bu füzeler Saddam
Hüseyin tarafından Körfez Savaşı’nda İsrail’e karşı kullanılmışsa da
psikolojik bir etki dışında bir etkisi olmamıştır. İsrail ise bu füzelere
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karşı Patriot hava savunma sistemlerini kullanarak karşılık vermiş;
fakat Scud füzelerini düşürmekte pek bir başarı elde edememiştir.

Şekil 49: Scud Füzesi
Kaynak: (https://www.cnnturk.com/dunya/ermenistanin-azerbaycanin-gencekentine-firlattigi-fuze-scud-cikti), 2021)

Karabağ savaşında Azerbaycan işgal altındaki Dağlık Karabağ
topraklarının kurtarma mücadelesi verirken, Ermenistan ordusu
tarafından Gence ve Mingeçevir sivil yerleşim kentlerine Scud füzesi
atılmış ve 13 sivil şehit edilmiştir (EGELİ, 2014). Ermenistan ikinci
Karabağ savaşından önce birçok kez Azerbaycan sivil yerleşim
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yerlerine füze atışları yaparak tahrik etmekten çekinmemiş ve yüzlerce
insanın ölümüne yol açmıştır. Azerbaycan ise askeri bölgelere misliyle
karşılık vererek sivillere zarar vermeyi tercih etmemiştir. Bu durum
büyük taarruza hazırlanan Azerbaycan cephesini daha da kızdırmaktan
başka bir işe yaramamıştır.
Balistik füzeler savaş suçu işlemek için ideal silahlardır, konum
belirlenir ve yüzlerce km öteden ateşlenir hızlarından dolayı hava
savunma sistemleri tarafından vurulmaları oldukça düşük bir
olasılıktadır. ikinci dünya savaşında Almanlar’ın İngiltere’ye attığı V2
roketlerinin mantığıyla çalışan bu füzeler, atıldığı konumda nereye
düşeceği tam belirlenemeyen hedeften kilometrelerce şaşan fakat
düştüğü yerde büyük psikolojik etkiler bırakan bir silahtır. Füze
düştüğü yerde savaşla alakası olmayan kadın, yaşlı, çocuk ve hayvanları
hedef almaktadır. Ermenistan başkanı Paşinyan’ın Hitlerin uyguladığı
acımasız savaş suçlarından birini 21. Yüzyılda uygulaması ve belli
ülkelerin buna sesinin cılız çıkması, Ermeni Diasporasının egemen
devletlerin yönetimlerindeki etkinliklerinin ne kadar yüksek olduğunu
gözler önüne sermektedir. Fakat bu durum UCM’ni geçersiz
kılmamaktadır. Ermenistan İskender füzelerini Azerbaycan’a karşı
caydırıcı bir güç olarak kullanmış fakat Türk hava savunma
sistemlerinin etkili savunması ve füzelerin ikinci dünya savaşından
kalma eski bombalar olması neticesinde Azerbaycan hükümetine karşı
psikolojik etkileri dışında başka bir etkisi olmamış, Azerbaycan
ordusunun ilerleyişini durduramamıştır. Ermenistan Eylül 2016’da
gerçekleştirdiği askerî geçit töreninde, Azerbaycan’a gözdağı vermek
amacıyla İskender-E füzelerini sergilemişti. Hatta bundan sonra
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Ermenistan tarafı, yeni bir savaş durumunda Azerbaycan’ı İskender
füzeleriyle vurmakla tehdit etmiş ve Ermeni generaller Azerbaycan’da
vurulacak 12 hassas stratejik hedefin listesinin hazırlandığını
bildirmiştir. İkinci Karabağ savaşı sırasında da Azerbaycan’ın sahip
olduğu stratejik yerler, doğalgaz ve petrol boru hatları vurulmak
istenmiştir, fakat Azerbaycan’ın Türkiye’den aldığı Hisar Füze
savunma sistemleri Ermenistan’dan atılan raf ömrünü tamamlamış eski
füzeleri başarılı bir şekilde etkisiz hale getirmeyi başarmıştır
(VELİYEV, 2021)
2.6. Misket Bombası Karabağ Örneği
Misket bombası bomba içinde bomba olarak bilinmektedir. Yüzlerce
küçük parçadan oluşan misket bombası; uluslararası camiada yasaklı
bombalar olarak bilinmektedir. Atılan bir misket bombası birkaç futbol
sahası büyüklüğünde bir alana yayılabiliyor. Patlayıcılardan bir bölümü
infilak etmediği için mayın görevi görerek daha sonra yerde oluşan bir
temastan dolaylıda patlayabiliyor. Misket bombasının kullanımı
Ağustos 2010 yılından beri 109 ülke tarafından yapılan anlaşma ile
yasaklanmıştır. Fakat Ermenistan Azerbaycan’a Karabağ savaşı
sırasında onlarca misket bombası atmış sivil yerleşim yerlerini
vurmuştur. Ermenistan özellikle Gence şehrine Misket bombaları
atarak büyük savaş suçları işlemiş, onlarca kadın ve çocuğun ölümüne
yol açmıştır. Azerbaycan tüm bu savaş suçlarına karşı askeri gücünü
Ermeni halkına karşı kullanmayarak büyük bir olgunluk göstermiştir.
Yapılan bu saldırılara karşı Azerbaycan yönetimi Karabağ savaşında
daha sert şekilde ilerleyerek misliyle karşılık vermiştir

(E.
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ABDURAHMANLI, Azerbaycan'ın Haklı Davasına Karşı Terörizm
Destekli Ermenistan 2020).

Şekil 50: Ermeni Saldırısı
Kaynak: (Bursa Arena Haber Sitesi: https://www.bursaarena.com.tr/daglikkarabagda-guncel-durum-makale,5189.html, 2020)
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Şekil 51: Misket Bombası
Kaynak: (Bursa Arena Haber Sitesi: https://www.bursaarena.com.tr/daglikkarabagda-guncel-durum-makale,5189.html, 2020)

Sonuç
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile savaş suçu işlemek için illa bir
ülkeyi işgal etmeniz gerekmez, bunun için en ideal ve kullanması en
basit araçlar balistik füzelerdir. Balistik Füzeler Nükleer, Biyolojik,
Kimyasal başlıkların takılması ile çok daha etkili ve öldürücü olabilir.
Menzilleri binlerce km ötelere ulaşabilir. Teknik yapılarından dolayı
hava savunma sistemleri tarafından durdurulması çok zor olan bu
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silahlar, atıldığı yerde kadın, çocuk, yaşlı demeden patlamakta ve
özellikle masum sivil halk üzerinde büyük psikolojik etkilere sebep
olmaktadır. İkinci dünya savaşında Hitlerin İngiltere halkına karşı
uyguladığı bu terör saldırısı türünü, bugün Nikol Paşinyan,
Azerbaycan’daki sivil halka karşı, tüm dünya’nın gözü önünde, insancıl
hukuk kurallarını hiçe sayarak kullanmıştır. Yapılan araştırmalarımız
ile tüm dünya’nın kabul ettiği sivil halka karşı yapılan savaş suçlarının
cezasız kalmaması temenni edilmektedir.
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Soğuk Savaş süreci boyunca askeri olarak değerlendirilen güvenlik
kavramı, 1990’lardan günümüze kadar gelinen süreçte içerik
zenginleşmesine uğramıştır. Bu bağlamda; siyasi, sosyal, ekonomik,
çevresel hususlar da güvenlik konuları içerisine dâhil edilmiştir (Özkan,
2016). Bu durumun temel sebebinin küreselleşme süreci olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki; devletin güvenliğine yönelik
var olan tehditlerin genişlemesi ve çeşitlenmesi güvenlik algısında
derin dönüşümler yaşatmıştır. Elbette bu durum, Soğuk Savaş’ın sona
ermesiyle ortaya çıkan bir olgu değildir. Devletlerin güvenlik
konusundaki algı değişimleri 1960’larda küreselleşmenin ivme
yapmasıyla ortaya çıkmış ve 1990’ların ardından daha da derinleşmeye
başlamıştır (KARABULUT & COSUN, 2009). Küreselleşmenin
getirmiş olduğu gelişmelerle beraber geleneksel tehdit anlayışı tarihe
karışmış ve bu anlayış yerini yeni tehdit algılarına bırakmıştır. Buna ek
olarak, hâlihazırda var olan fakat güvenlik tehdidi kapsamında yer
almayan bazı unsurlar da tehdit algısı içerisine dâhil olmuştur
(ŞAHBAZ, 2018). Bilindiği üzere; Westphalia ile ulus-devlet
uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak tarih sahnesindeki yerini
almıştır. O tarihten beri de “Devlete tehdit oluşturabilecek aktör yine
bir devlettir.” düşüncesinden hareket edilmiştir. Dolayısıyla, tüm
güvenlik algıları ve ulusal güvenlik mahiyetinde alınan tedbirler bu
ölçüde anlam ifade eder olmuştur. Fakat 11 Eylül 2001 tarihinde
ABD’ye karşı gerçekleştirilen saldırı, bahsi geçen güvenlik algısını
dönüşüme uğratmıştır. Bu tarihte, ABD’nin tüm dünyayı şaşkına
çeviren bir terörist saldırıya maruz kalmasıyla, uluslararası ilişkilerde
asimetrik tehdit kavramı tartışılır olmuş ve yeni mücadele asimetrik
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savaş adını almıştır (Gürsoy, 2004, s. 120). Asimetrik savaşa ek olarak;
çevre sorunları, bilişim devrimiyle ortaya çıkan bilgiyi kontrol etmede
yaşanan güçlükler ve siber tehditler, etnik ve/veya dini çatışmalar, göç
unsuru ve insani güvenlik gibi meseleler de güvenlik kavramı
kapsamında ele alınmaya başlanmıştır.
Kafkasya Bölgesi:
Kafkas ya da Kafkasya kavramlarının geçmişi en az bölge tarihi kadar
eskidir. Terimlerin ilk kullanımı milattan öncesine kadar dayanır.
“Kafkas” ve “Kafkasya” adı ilk defa eski Yunan düşünürlerinden
Aiskhylos’un M.Ö. 490’da yazdığı, “Zincire Vurulmuş Zevk ve
Eğlence” isimli eserinde anılan “Kavkavos Dağı” deyiminde
görülmüştür (Baycan, 2009, s.4). Kafkasya sözcüğü ilk kullanıldığı
tarihten günümüze kadar “Caucasus”, “Caucasia”, “Caucasie” gibi
değişikliklere uğrayarak gelmiştir. Kafkasya bölgesi, farklı toplumlar
tarafından, farklı şekillerde adlandırılmıştır. Araplar Kafkasya’yı; alKabk, Türkler; Kafkasya, Farslar ise; Kafkah diye isimlendirmiştir.
Bölgeye, Kafkasya isminin Dağıstan yerlileri tarafından M.S. 479’dan
itibaren verildiği de bilinmektedir (Baycan, 2009, s.4). Kuzey sınırında
“Kuban” ve “Kuma” nehirleri, güneyinde ise Türkiye ve İran bulunan
Kafkasya bölgesinin doğusunda Hazar Denizi, batısında Azak Denizi
ve Karadeniz bulunmaktadır. Arap gezginlerin “Diller Dağı” olarak
nitelendirdikleri Kafkasya, Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılır.
Kuzey bölgesi yüksek dağlarla çevriliyken, Güney Kafkasya genel
olarak ovalardan meydana gelmektedir. Kafkasardı, Transkafkasya,
Mavera-yı Kafkas, Kafkas Ötesi isimleriyle de anılan Güney Kafkasya,
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küçük Kafkas dağlarıyla çevrili olan, tarıma elverişli ovaların
bulunduğu bir coğrafyadır (Yalçınkaya, 2006, s.9). Kafkasya’nın tarihi
sayfaları karıştırıldığında bölgenin pek çok otoritenin egemenliği
altında bulunmuş olduğu görülmektedir. Bizans’tan Emevilere,
Selçuklulardan Akkoyunlu ve Karakoyunlulara kadar çeşitli devletlerin
hâkimiyetine giren Kafkasya 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı ve İran
arasında bir rekabet alanı olmuştur (Sandıklı, 2012, s.253). Osmanlı’nın
Kafkaslarda söz sahibi olmasıyla 12. yüzyıldan beri bölgede var olan
Ceneviz ve Venediklerin ticari faaliyetleri bitmeye başlamıştır.
İstanbul’un fethiyle beraber Kafkasya ile Batı dünyası arasındaki
iletişim sekteye uğramıştır. Osmanlının Karadeniz’i bir Türk gölü
haline getirme arzusu Yavuz Sultan Selim döneminde Tiflis’in ele
geçirilmesinin en büyük sebebi olmuştur. Fakat Osmanlının giderek
zayıflamasının doğal bir sonucu olarak 18. yüzyılla beraber
Kafkasya’daki üstünlük Rusların eline geçmeye başlamıştır (DENİZ,
2015). Hindistan’a giden yolları ele geçirerek, hammadde ihtiyacını
karşılamak ve koloni kurmak gibi amaçları olan Rusya, Kafkasya’nın
stratejik konumundan faydalanmak amacıyla, Osmanlı ve İran’ın çıkar
çatışmasına tutuştuğu 18. yüzyılda bölgeyi istila etmeye başlamıştır. 18.
yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Güney Kafkasya’da Rus
hâkimiyetinin devam ettiği görülmektedir. Bolşevik Devrimi’nin
ardından Güney Kafkasya ülkeleri bağımsızlıklarını ilan etmiş olsalar
da, bu durum geçicilik arz etmiş ve 1920’de Sovyet ordularının
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’a girmesiyle Güney Kafkasya
ülkelerinin bağımsızlığı sona ermiştir. Sovyetlerin yıkılmasının
ardından tekrar bağımsızlıklarını ilan eden Güney Kafkasya ülkeleri,
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halen daha uluslararası ilişkilerin bağımsız birer aktörü olarak
varlıklarını sürdürmektedirler. Kafkasya’nın etnik mozaiği dünyada
eşine az rastlanacak şekilde renklidir. Bölgede yaklaşık elli kadar etnik
grup vardır. Step Kafkasya’sının kuzeyinde Don ile Volga arasında
Nogaylar, Kalmuklar ve Kumuklar yaşamaktadır. Hazar Denizi’nin
kıyısında Dağıstan yer alır. Bu bölgeyi de halklara göre kısaca üçe
ayırabiliriz. Kuzeyde Avarlar, ortada Laklar ve Güneyde Ezgiler
bulunur. Trans Kafkasya ve küçük Kafkasya’ya gelince Gürcüleri,
Azerileri ve Ermenileri görmek mümkündür (DEMİR, 2011).
Bölgedeki

çoğunluk

Azeri,

Ermeni,

Gürcü

ve

Çeçenlerden

oluşmaktadır. Kafkasya; Türkmenistan, Kazakistan, İran, Azerbaycan
ve Rusya’ya kıyısı bulunan Hazar gibi enerji kaynakları bakımınızdan
zengin bir iç denize sahip olması nedeniyle, dünya politikasında önemli
bir bölge konumundadır. Asya ve Avrupa arasında bir geçiş köprüsü
olan ve yüzyıllardır iki kıta arasında ticarette stratejik bir nokta olan
Karadeniz’in bir kolunun Kafkasya bölgesinde olması da bölgeyi dünya
ekonomik ve siyasi dengesinde önemli hale getirmektedir.
ABD ve Rusya’nın Güney Kafkasya Politikası ve Yeni Büyük Oyun
Uluslararası ilişkilerin anarşik yapısından kaynaklanan birtakım
sorunlar

Güney

Kafkasya

bölgesinde

bir

güvenlik

ikilemi1

yaratmaktadır. Giderek bloklaşan bir Güney Kafkasya ve zamanla daha
çözülemez bir hal alan bölgesel sorunlar, Kafkasya’yı bir çatışma
bölgesi haline getirmiştir. ABD, Rusya ve Çin ise; bu süreçte bölge
üzerinde hâkimiyet kurmak isteyen küresel aktörlerin başında
gelmektedir. Soğuk Savaş dönemi sonrası Kafkasya’da uluslararası
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sistemin anarşik yönünün daha fazla ortaya çıktığı ve yıkıcı bölgesel
çatışmaların görüldüğü bir bölge haline gelmiştir. Küresel bir güç
olarak ABD, bu çatışmalarda düzenleyici ve önleyici bir rol
oynayabileceği gibi, bölgenin dünya sistemine entegrasyonunu da
sağlayabilirdi.
ABD bölge enerji kaynaklarının güvenli bir şekilde uluslararası
pazarlara taşınmasını, ülkelerin piyasa ekonomisini benimsemelerini
istemekte ve bunun bir parçası olarak bölgede demokratikleşmeyi
desteklemektedir. Çünkü ABD, enerji kaynaklarının batı rotası
doğrultusunda sevk edilmesinin bu ülkelerin bağımsızlıklarıyla
doğrudan ilgili olduğunu düşünmektedir (Acar, 2009, s. 37). ABD
Kafkasya’daki enerji kaynaklarının tasvip etmediği yönetimlerin eline
geçmesini ya da kaynakların akışına zarar verecek çatışmaların ortaya
çıkmasını önleme amacı gütmektedir. Çin ve Rusya’yı kışkırtmadan
politikalarını formüle etmeye çalışan ülke, diğer taraftan, İran’ı hem
bölgesel hem küresel bazda izole etmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle
Avrasya’ya yönelik ABD politikasını şekillendirirken, bu politikanın
belirlenmesinde muhtemel gelişmeler ve potansiyel tehditler önemli
belirleyici faktörlerdir (Bıyık, 2009, s.60)
ABD’nin Kafkasya’da kilit rolde gördüğü Azerbaycan, az nüfusu ve
küçük yüz ölçümüne rağmen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına
sahip olması ve stratejik açıdan dikkate alınan coğrafi konumuyla da
son derece önemli yere sahip bir Güney Kafkasya ülkesidir. Büyük bir
jeopolitik ve ekonomik öneme sahip olan Azerbaycan’ın ABD ile
ilişkileri SSCB’nin son yıllarından itibaren gelişmeye başlamıştır.
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Azerbaycan’ın zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olması,
ABD’nin doğu-batı enerji koridoru stratejisinde Azerbaycan’ı olmazsa
olmaz ülke konumuna getirmiştir. Azerbaycan petrolünün Gürcistan ve
Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara taşınmasını isteyen ABD,
BTC Petrol Boru Hattı’nın en büyük destekçisi olmuştur. Ama ABD
yönetiminin dış politikada Azerbaycan’a büyük önem vermesine ve
doğu-batı enerji koridoru stratejisinde Azerbaycan’ın anahtar ülke
olmasına rağmen Ermeni lobisinin etkisiyle 1992 yılında Kongrenin
kabul ettiği «Özgürlükleri Destekleme Yasası» ABD-Azerbaycan
ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemiştir. ABD ve Azerbaycan
arasındaki ilişkilerin güvenlik boyutuna da değinmek gerekmektedir.
Şüphesiz, ABD dış politikası açısından Güney Kafkasya’da en önemli
olan ülke Azerbaycan’dır. Bu ülkenin Batı çizgisinde tutulması
ABD’nin Kafkasya politikasının başarıya ulaşmasında oldukça
önemlidir. Azerbaycan 11 Eylül saldırısının ardından, ABD’nin
başlatmış olduğu terörle mücadelede bu ülkeye tam destek vermiştir.
Afganistan Operasyonu esnasında hava sahasını açan Azerbaycan,
Kosova Krizi’nde de batı dünyasının yanında yer almıştır (Azadlıq
Radiosu internet sayfası, 2010). ABD’nin Ermenistan ile olan
ilişkilerine bakılacak olursa, iki ülke arasındaki münasebetin temel
belirleyicisinin ABD içerisinde var olan Ermeni nüfusu olduğunu
belirtmek gerekecektir. Nitekim ABD-Azerbaycan ilişkilerinin genel
seyri

olumlu

olmasına

rağmen,

Yukarı

Karabağ

sorununun

Azerbaycan’a vermiş olduğu zarar, azımsanmayacak ölçüde büyüktür.
1992 yılında ABD’nin “Özgürlüklere Yardım Yasası” nı 907 sayılı ek
maddesi ile birlikte onaylaması sonucu Azerbaycan Sovyetlerden
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bağımsızlığını kazanan devletlere yapılacak olan ve başlangıcı 460
milyon dolar olan yardımın dışında bırakılmıştır. ABD, Azerbaycan’a
yardım yapılabilmesi için, ülkenin Yukarı Karabağ hususunda
Ermenistan’a uygulamış olduğu ambargoların sona ermesi şartına
bağlamıştır. Azerbaycan ise, yaşanan bu gelişmeler karşısında kendisini
feraha çıkaracak olan enerji kozunu iyi kullanamamıştır (ŞIHALİYEV,
2012).
Başta ABD olmak üzere, Batı dünyasının Gürcistan ile yakın temas
kurmaya başlaması 1996’larla beraber mümkün olmuştur. Sovyetlerin
yıkılmasının ardından bölge ülkeleriyle yakın ilişkiler kurmaktan geri
duran ABD, “önce Rusya” mantığıyla hareket ederek bölge ülkelerine
karşı mesafeli bir duruş sergilemiştir. Fakat Rusya ve Gürcistan
arasında yaşanan Abhazya ve Güney Osetya sorunlarında Rusya’nın iç
politikada ABD karşıtı söylemlerde bulunarak kamuoyu desteği almaya
çalışması bölgeye girmek için zaten hevesli olan Amerika’yı harekete
geçirmiş ve öncülüğünü Z. Brzezinski’nin yapmış olduğu Atlantik
İttifakı’na Sovyetlerden bağımsız olan devletlerin de dahil edilmesi
fikri gündeme gelmiştir (VELİYEV & ASLANLI , 2011). Güney
Kafkasya’nın jeopolitiğinde en önemli ülke sayılabilecek Gürcistan bu
özelliğiyle Amerika için de büyük önem arz etmektedir. Amerika
açısından bakıldığında Gürcistan, Azerbaycan enerji kaynaklarının
uluslararası pazara ulaştırılmasında Rusya’ya oranla daha güvenli bir
güzergâhtır. Amerika için Gürcistan, yalnızca transit ülke olma
özelliğiyle değil, aynı zamanda Rusya’nın kritik bölgelerine yakın
olması nedeniyle de önemli bir ülkedir. Karadeniz’in ve Hazar enerji
kaynaklarının güvenliği göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin,

252 | KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI

Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere oluşturmuş olduğu üs
kurma mekanizmasını Gürcistan üzerinde de kurma hevesi, onu bu
ülkeye yakınlaştıran bir diğer nedendir (GİRGİN, 2009). Francis
Fukuyama’nın ortaya koymuş olduğu, Tarihin Sonu Tezi’nde ön
görülen gelişim çizgisine uyum sağlaması gereken başlıca ülkelerin,
çoğu devletleşme sürecini gerçekleştirememiş olan Orta Doğu ülkeleri
olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri de
Batı medeniyet çizgisine erişebilmek için bir takım demokratikleşme
dalgaları yaşamalıydı. Bu eksenden bakıldığında, Gürcistan’da yaşanan
Gül Devrimi’ni ABD’nin dış politika çıktılarından farklı yorumlamanın
gerçekçi bir yaklaşım olamayacağı ortadadır.
ABD’nin Güney Kafkasya politikası özetlenecek olursa; Sovyetlerin
dağılmasından 1995 yılına değin Rusya merkezli bir politika izlendiğini
söylemek gerekmektedir. Bu tarihten itibaren ise, taşların yavaş yavaş
yerine oturduğunu ve bölgenin siyasi oluşumunun nispeten de olsa
tamamlandığını düşünen ABD, bölge ülkelerine kendilerinin bağımsız
birer aktör olduklarını kabul ettiğini göstererek yaklaşmaya başlamıştır.
Bu tarihten sonra ise, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan ile iş
birliğini geliştirmenin yollarını aramıştır. ABD Güney Kafkasya
bölgesiyle kurduğu temaslarda bölge ülkelerinin her birine ayrı önem
atfetmiştir. Gürcistan’ın stratejik konumundan ve Azerbaycan’ın sahip
olduğu enerji kaynaklarından faydalanmayı dış politika hedefleri
arasına koyan ABD, Ermenistan’ın da Rusya güdümüne girmesini
engellemeye yönelik politikalar yürütmüştür. ABD’nin özellikle 11
Eylül 2001’den sonra bölgeye yönelik aktif bir politika yürütmesi başta
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Çin, Rusya ve İran’ı rahatsız etmiş ve Güney Kafkasya’daki küresel
rekabetin ateşini fitillemiştir (ABDURAHMANLI, 2019).
Rusya’nın Güney Kafkasya ve Orta Asya’ya karşı olan ilgisine
bakıldığında, söz konusu bölgeleri jeopolitik konumu ve bölgelerde var
olan zengin yer altı kaynakları dikkat çekmektedir. Coğrafi
sınırlandırmalarıyla en çok mücadele eden devlet olan Rusya ile konuya
başlaması oldukça manidardır. Bilindiği üzere; Rusya’nın batısında
Doğu Avrupa’nın geniş düzlük alanları bulunmaktadır. Tarih boyunca
çeşitli istilalara maruz kalan Rusya’nın, bu saldırılara doğu Avrupa
yönünden gelen akınlar tarafından uğradığı elbette tesadüf değildir
(KOCA, 2019). Bu nedenledir ki; Rusya, çoğunlukla dağlık ve denizlik
alanları kuşatmayı kendisine jeopolitik bir hedef edinmiştir. Kırım’ın
işgali ve Kafkasya’nın kontrol altında tutulmaya çalışılması bu konuyla
ilişkilendirilebilecek gelişmelerdir. Bu doğrultuda Putin’le birlikte
yeniden tanımlanan yakın çevre politikasının temel amacı, ülke dışında
yaşayan Rusların haklarını korumakmış gibi görünse de, 2014’te
yaşanan Kırım’ın ilhakı, 2008 Rus-Gürcü Savaşı ve Yukarı Karabağ
Krizi meselelerinde izlenen dış politika, Rusya’nın yakın çevresine
yönelik ürettiği bu politikanın bambaşka temelleri olduğunu bizlere
göstermektedir. Rusya’nın ciddi güvenlik kaygılarıyla hareket ettiği
yakın çevresinde jeopolitik konumu açısından değer verdiği bir diğer
ülke ise; Güney Kafkasya cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan’dır.
Başta Güney Osetya ve Abhazya sorunları olmak üzere iki devlet
arasındaki ilişkiler 20. yüzyılın başlarından beri olumsuz bir seyir
izlemektedir. Sovyetlerden bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana
Batı yanlısı liberal bir politika izlemeyi tercih eden Gürcistan, heterojen
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nüfus yapısına sahip olması nedeniyle etnik çatışmaların merkezi haline
gelmiştir. Ülke içinde sağlam bir otorite kurmaktan yoksun olan ve
demokratikleşme yolunda bazı azınlık hakkı sorunları yaşayan
Gürcistan, Rusya’nın müdahalesine açık bir ülke durumuna gelmiştir.
Öyle ki; Gürcistan egemenliğindeki Güney Osetya’nın Rusya
egemenliğindeki Kuzey Osetya ile birleşme kararı alması ve
Abhazya’nın da bağımsız bir devlet olma yolunda çabalarken Rusya’yı
yakın bir müttefik olarak kabul etmesi, Gürcistan’a müdahale etme
yolunda Rusya’nın elini güçlendiren sebepler olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Şekil 52: 2019 yılı Doğalgaz İhracat Verileri
Kaynak:

(ABDURAHMANLI,

https://www.bursaarena.com.tr/ermenistanin-

azerbaycana-yonelik-saldirisinda-dis-aktorlerin-etkisi-makale,5191.html, 2020)
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Güney Kafkasya’daki küresel rekabet, özü bakımından bir güç
mücadelesi olarak yorumlamak mümkündür. Kaynakların sınırlı
olmasının doğrudan bir sonucu olan devletler arası rekabet geçmişten
günümüze var olan bir olgudur. Değişen şey ise aktörlerin çeşitlenmesi
ve çoğalması olmuştur. Yer altı zenginliklerinin olduğu çoğu bölgenin
kaderinin Güney Kafkasya’ya benzediğini söylemek de yanlış
olmayacaktır. Dünya nüfusunun giderek artması ve devletlerin
vatandaşları için bugünün ve geleceğin kaynağını temin etme çabaları
yer altı zengini olan bölgelerin huzurunu kaçıran en büyük etmen olarak
görülmektedir. Kendisi de bir Kafkasya ülkesi olan Rusya’nın Güney
Kafkasya üzerinde yaşanan küresel rekabette avantajlı durumda olduğu
ortadadır. Rusya tarihi yaşanmışlığın vermiş olduğu tecrübeyle bölgeyi
daha iyi tanımaktadır. Bölge ülkelerinin güçlü ve zayıf yönlerini iyi
bilen Rusya’nın Güney Kafkasya’ya yönelik ekonomik, siyasi, sosyal
ve askeri birtakım politikaları bulunmaktadır. Rusya gerek Güney
Kafkasya ve gerekse Orta Asya olsun, Rus diasporası sayesinde bölge
ülkelerinin iç politikasında etkili olmaktadır. Diğer yandan, bu ülkelerin
Rusya’ya karşı Sovyet döneminden kalan bir ekonomik bağımlılıkları
söz konusudur. Ayrıca Rusya Güney Kafkasya’daki çatışmalarda
doğrudan veya dolaylı bir şekilde söz sahibi olan bir ülke olması
sebebiyle de diğer rakiplerinden farklılaşmaktadır. Rusya askeri alanda
ise bölgede üs kurma fırsatını elde etme, silah ticaretinde bulunma,
asker bulundurma ayrıcalığı gibi gelişmeler sayesinde bölge ülkeleri
üzerinde etkili

olmaktadır. Son olarak;

Rusya’nın jeopolitik

zihniyetinin Kafkasya üzerinde de hâkim olduğunu söylemek
gerekmektedir. Öyle ki; Rusya’nın yüzyıllardır değişmeyen en büyük
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politikası yakın çevresinde hegemonya kurma amacıdır. Batısından ve
güneyinden güvenlik tehdidi almak istemeyen Rusya bölgesinde
yaşanan rejim değişikliklerine sıcak bakmamakta, özellikle de ABD ve
Batı Avrupa kaynaklı siyasi değişimlerin karşısında durmaktadır.
Bölgeyi arka bahçesi olarak nitelendirilen ülke kendi etki alanlarına
başka devletlerin el uzatmasına da sıcak bakmamaktadır. Bölge
ülkelerini ekonomik yönden kendisine bağımlı kılarak başarı sağlamayı
hedef edinen Rusya’nın bu politikasının özellikle Ermenistan üzerinde
başarı kazandığını görmek mümkündür. Rusya Ermenistan ile kurduğu
ilişkiler ile kendisi için stratejik önemi olan bölgedeki gelişmelere
müdahale imkânı sağlamayı, Güney Kafkasya’daki siyasi ve askeri
varlığını korumayı hedeflemektedir. Ayrıca Ermenistan’daki Rus
askeri üsleri Azerbaycan ve Gürcistan’ı kontrol etmeyi, Hazar havzası
enerji kaynaklarının uluslararası pazara ulaştırılmasında Güney
Kafkasya’dan geçen BTC ve Bakü-Süpsa petrol boru hatlarının mevcut
RF boru hatlarına alternatif konumunu zayıflatmayı da amaçlamaktadır.
Son olarak ise; Azerbaycan ve Gürcistan’ın RF’yi dışarıda bırakan yeni
güvenlik mekanizmalarına üye olmalarını engellemeyi, Ermenistan
üzerinden bölgede daha etkili siyasi, askeri ve ekonomik politika
uygulamayı

ve

bölgedeki

etnik

sorunları

kontrol

etmeyi

hedeflemektedir. Rusya’nın aksine bölgeye geç ulaşan ABD, rekabete
sonradan katılmış olmasına rağmen özellikle 11 Eylül ile beraber
bölgedeki etkisini hızla ilerletmeye başlamıştır. Zaten kızışan rekabetin
can damarı da bu noktada belirmektedir.
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Şekil 53: Azerbaycan Doğal Kaynakları
Kaynak:

(ABDURAHMANLI,

https://www.bursaarena.com.tr/ermenistanin-

azerbaycana-yonelik-saldirisinda-dis-aktorlerin-etkisi-makale,5191.html, 2020)

ABD Rusya’nın Güney Kafkasya ülkeleri üzerinde hâkimiyet
kurmasından rahatsız olmakta ve Rusya’ya Hazar enerji güvenliğine
tehdit olarak görmektedir. Aynı şekilde Çin’in de Orta Asya ve
Kafkasya’ya karşı tarihi beraberliği kullanarak yakınlık kurma çabasını
hoş karşılamaktadır. Diğer yandan; Rusya’nın jeopolitik konusunda
hassas olduğunun farkında olan ABD, 11 Eylül saldırılarını da gerekçe
göstererek gerek Doğu Avrupa ile Orta Doğu’da ve gerekse Orta Asya
ve Kafkasya’da rejim değişikliğine gidilmesini istemektedir. Tüm bu
politikalar kendisine karşı bir çevreleme ve zayıflatma girişimi olarak
nitelendiren Rusya kendisinin yakın çevresi olarak nitelendirdiği
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bölgelerden ABD’nin uzak durmasını istemektedir. Fakat Rusya’nın
umut ettiğinin tersine ABD Güney Kafkasya’da daha etkin olabilmenin
yollarını aramaktadır.
Hazar enerji kaynaklarının kontrolünü Rusya’ya bırakmak istemeyen
ABD, bu ülke ile doğrudan karşı karşıya gelmekten de kaçınmaktadır.
Bölgedeki petrol ve doğal gazın dünya pazarına nakliyesinde istediği
projelerin hayata geçmesinde büyük ölçüde başarılı olan ülke,
Kafkasya’da yaşanan çatışmalarda ise beklendiğinin aksine doğrudan
müdahalelerden kaçınmaktadır. 2008 Gürcistan Krizi, Azerbaycan ve
Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ Sorunu, Rusya’nın tecrübe
ettiği Çeçenistan meselesi ABD’nin temkinli davrandığı Kafkasya
çatışmalarının başında gelmektedir. Dünya’da artan enerji tüketimi,
petrol ve doğal gaza olan bağımlılığı giderek arttırmaktadır. Fosil
yakıtlarının sınırlı ve pahalı olması, yenilenebilir enerjinin veriminin
düşük olması ve küresel ısınma ile ilgili bulgular, nükleer enerjiye olan
ilgiyi ve zorunluluğu arttırmaktadır. Bu nedenle, günümüzde dünya
genelinde olduğu gibi, çok uluslu ve değişken (aktif) bir bölge olan
Kafkasya’da da nükleer enerji güvenliği büyük önem arz etmektedir.
Bu nedenle, bölgenin nükleer güvenliği konusunda, nükleer enerjiye
sahip olan veya sahip olmayı planlayan ülkeler karşılıklı ciddi
yaptırımlar ve sorumluluklar altına gireceklerdir (Özkan, 2016, s. 306).
Kafkasya, Soğuk Savaşın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının ardından uluslararası politikada devletlerin dikkatini
cezbeden bir bölge olarak yerini almıştır. Gerek sahip olduğu enerji
kaynaklarından ve gerekse yaşanılan etnik çatışmalardan dolayı
istikrarlı bir yapıya kavuşması oldukça zor görünen bir bölgedir.
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Azerbaycan’ın meşhur tarihçilerinden Ziya Bünyadov, SSCB’nin
parçalanmasının

arifesinde

Kafkasya

jeopolitiği

ile

ilgili

olarak “Türkiye’nin jeopolitik önemini anlatmaya gerek yok, bunu
Napolyon bile belirtmişti. Ama bugün en önemli jeostratejik bölge
Kafkasya’dır. Ufacık bir toprak parçasında (450.000 km²) çok büyük
bir mücadele veriliyor. Tarihte en çok kan dökülen bölge burasıdır.
Kafkasyalılar, dünyanın en çok acı çeken halkıdır» demekteydi
(MİKAİL, 2012). Şimdi görülüyor ki; Bünyadov bu sözlerinde oldukça
haklıydı.
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Giriş
Ülkeler arasındaki bu ilişkilerin tarihi bir geçmişi olduğunu hepimiz
bilmekteyiz. Bu ilişkiler günümüzde de halen aktif bir halde
sürmektedir. İki kutuplu dünya düzeni olarak bilinen ve 2. Dünya savaşı
sonrasında oluşan ABD ve SSCB birliği blok’unun kendi taraf
devletleri olmuştur. 1990 yılından sonra SSCB-nin Mihail Gorbaçov’un
yeniden yapılandırma ismi verdiği ‘‘perestroyka’’ sonucu SSCB
çökmüş, bunun sonucunda iki kutuplu düzen bitmiş ve birçok devlet
bağımsızlığını kazanarak yeni devletler ortaya çıkmıştır. Bu devletler
yaptıkları diplomasi vasıtasıyla kendilerini bir devlet olarak uluslararası
kuruluşlarda ve uluslararası arenada tanıtmayı başarmışlardır.
Devletler dış politikada elçilik, konsolosluk, ataşelik gibi kurumlar
vasıtasıyla ilişkilerini diplomasi çerçevesinde yürütmektedirler.
Uluslararası sistemdeki diplomasi kavramı ülkelerin kendi aralarında
devlet altı veya devlet üstü kurumlarla yaptıkları görüşler ve karşılıklı
anlaşmalardır bir nevi. Devletler arasında ortaya çıkan krizlerin genelde
diplomasi yolu ile çözüme gidildiği görülmektedir. Fakat diplomasinin
de yetersiz kaldığı zaman devletler çatışmaya yönelmektedirler.
1.Diplomasi.
Diplomasi adeta ülkelerin dış politikada uyguladığı bir siyaset
yöntemidir diyebiliriz. Nasıl dış politika Uluslararası ilişkilerin alt
inceleme dallarından biri gibi görülüyorsa, dış politikada belirleyici
faktörde diplomasidir. Araştırmacılar diplomasiyi adeta bir uzmanlık
alanı olarak görmektedirler. Diplomasinin esas amacı çatışmaları
önleyerek barışı korumaktır. Diplomasi kuramı dünya düzenindeki ırk,
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mezhep, dil ayrımcılığı yapılmadan uluslararası ilişkilerde etkin bir
iletişim ve çözüm yöntemidir diye biliriz. Diplomasi kuramı
günümüzde iki anlamla ifade edile bilir:
• Dar anlamda diplomasi.
• Geniş anlamda diplomasi.
Dar anlamda diplomasi tanımı genelde bir ülkenin dış işleri bakanlığı
tarafından ve büyükelçilikler vasıtasıyla yürütülen aktif diplomatik
karşılıklı görüşler ve anlaşmalar vasıtasıyla oluşmaktadır. Geniş
anlamda diplomasi kuramı ise uluslararası ilişkilerde kullanılmaktadır.
Geniş anlamda diplomasi örneği ise uluslararası örgütler tarafında
yürütülmektedir. Örneğin: BM, WHO, AB kuruluşlar.

Şekil 54: Diplomacy
Kaynak: (Kamu Diplomasisi -https://www.diplomasi.net/kamu-diplomasisi/ 2018)1

1

Kamu Diplomasisi, https://www.diplomasi.net/kamu-diplomasisi/, 23.04.2020
tarihinde adresinden alındı.
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Diplomasi kelimesi eski Yunan kelimesi olmuştur ve ‘‘diploö’’
kelimesinden gelmiştir. Diplomasi kavramının ne olduğu ile ilgili
uluslararası

ilişkilerde

birçok

araştırmacı

kendi

eserlerinde

bahsetmiştir. İngiltere’de dünyaya gelen aslen Alman olan diplomat
Ernest Mason Satow diplomasi kuramını şu şekilde ifade etmektedir:
Devletler arasında ilişkilerin barışçıl yollarla yürütülmesine diplomasi
denilmektedir. Bunun içinde diplomatik işlevlerin tam olması
gerekmektedir2.
Uluslararası İlişkiler Profesörü olan aslen Avustralyalı Headley Bull’da
diplomasiyi şu şekilde açıklamaktadır: “resmi politikalar ve barışçıl
yollarla dünya siyasetinde yer alan devletler ve diğer varlıklar
arasındaki ilişkilerin yürütülmesi” şeklindedir1. Diplomasi kuramı ile
ilgili diğer bir önemli görüşü ise ABD’li diplomat ve siyasetçi Henry
Kissinger tarafından söylenmiştir. Henry Kissinger diplomasiyi şu
şekilde ifade etmiştir:
Diplomasi yeni bir dünya düzenidir ve modern diplomasi ise
savaş ve barış güçleri arasındaki güç dengesidir.
İlaveten de diplomasi sonucunda alınan kararlar gelecekteki dış ve iç
politikayı etkilemektedir2. Armand Jean du Plessis de Richelieu Fransız
bir siyasetçi olmuş ve diplomasi kuramının gelişmesinde büyük bir

2

John Barratt, South African Diplomacy at the UN. Londra: Palgrave Macmillan,
1985.
1
Hedley Bull, The Encyclopedia of Diplomacy. Australia:The Australian National
University, 1932, 1-5.
2
Ernest Richard May, Kissinger 'Diplomasisi', Newyork: Nytimes, 1994.
https://www.nytimes.com/1994/05/01/books/l-kissinger-s-diplomacy-841706.html,
01.05.2020 tarihinde adresinden alındı.

268 | KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI

katkısı vardır. Richelieu diplomaside en önemli aktörün ise devamlı
ilişkiler kurulmasının vacipliğine önem vermekteydi3. Uluslararası
ilişkilerde diplomasinin önemli bir aktör olmasında Askeri stratejist
olan Niccolò di Bernardo dei Machiavelli Diplomaside önemli bir yeri
bulunmaktadır. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli güvenlik
sorunlarının giderilmesinde diplomasinin önemli olduğunu kendi kitabı
olan ‘‘Prens’’ adlı eserinde anlatmıştır. Yazar diplomasiyi hile ve
ikiyüzlülük şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca Machiavelli kitabında
diplomasiyi modern bir politika olarak gördüğünü belirtmiştir.
Diplomasiyi eski diplomasi dönemi ve yeni diplomasi dönemi olarak
ikiye ayıra biliriz. Eski diplomasi Antik Yunan’da, Roma’da, Antik
Mısır ve Hititler arasında olan diplomasi ve Ad-hoc’da yönetilmiş
diplomasi şeklindedir. Yeni dönem diplomasisi ise 17-18. Yüzyılda
ortaya çıktığını söyleye biliriz. Yeni dönem diplomasine örnek Fransız
İhtilali sonrasında ortaya çıkan ve Viyana Kongresi, Lahey Barış
Konferansları sırasında yapılan diplomasi olarak görülmektedir.
1.1. Eski Dönem diplomasisi: Antik Yunan’da, Roma’da, Bizans
diplomasisi, Antik Mısır ve Hititler arasında olan diplomasi ve
Ad-hoc diplomasisi
1.1.1. Antik Yunan Diplomasisi
Eski Yunan’da diplomasi konsolosluk (proxenos) kurumu gibi görünen
elçiler vasıtasıyla olmuştur. Burada yapılan diplomasi sonucu alınan

3

Encyclopedia Britania, The spread of the Italian diplomatic system, London, 2020.
https://www.britannica.com/topic/diplomacy/Conference-diplomacy,
05.04.2020
tarihinde adresinden alındı

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI| 269

bilgilerin devletlerin kaderini belirlerdi. Genelde Antik Yunan’da
diplomatlar haberciler şeklinde tanınmaktaydı.
1.1.2. Antik Roma’da Diplomasi
Roma’da diplomasi alanına baktığımız zaman ikili diplomasi
uygulamıştır. Kendi halkına ve ülkesine gelen yabancı insanlara karşı
uygulanan diplomasi şeklinde olmuştur. Yabancılara uygulanan
diplomasi ”iusgentium” hukuku şeklinde olmuş ve tacirler, seyyahlar,
turistlere ait olmuştur. Kendi vatandaşlarına uyguladığı diplomasi
hukuku ise ”civitasgentium” şeklinde olmuştur.
1.1.3. Hititler’de ve Eski Mısır’da Diplomasi
Eski diplomasi örneklerinden olan ve MÖ 1278 tarihinde Mısırlılar ve
Eski Hititler arasında yapılan ‘‘Kadeş’’ antlaşması sonucu olan
diplomasi şeklindedir. Bu anlaşma sonucunda iki taraf arasında barış
sağlanmıştır.
1.1.4. Ad Hoc Diplomasi
Bu diplomasi türü 15. Yüzyılda İtalya’da yapılmıştır. Bu diplomasi türü
devletin elçileri tarafından yürütülmüştür. Yapılan bu diplomasi halk
tarafından ise yalan, hile, kurnazlık şeklinde belirtilmiştir.
1.2. Yeni Dönem diplomasisi: Fransız İhtilali sonrasında ortaya
çıkan ve Viyana Kongresi, Lahey Barış Konferansları dahilinde
‘‘Önleyici Diplomasi’’
Yeni dönem diplomasisi genelde 17. ve 18. Yüzyılda uygulanmıştır
şeklinde söyleye biliriz. Bahsettiğimiz bu dönemlerde ilk göze çarpan
Fransız ihtilali olmuştur. 1789 yılına kadar Fransızlar Avrupa’da
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diplomasi uygulayarak büyük bir arazilere yayılmışlardır. 1818 yılında
yapılan Viyana Kongresi sonucu bir nevi Avrupa’nın sınırları belli
olmuş ve bu kongre sonucunda uluslararası kuruluşların temeli
atılmıştır diye biliriz. 1899 yılında hazırlanıp 1907 yılında kabul edilen
La Haye Barış Konferansları sözleşmesi Avrupa’da düzeni getiren
diğer bir diplomasi yöntemlerinden olduğunu söyleye biliriz. Yapılan
diplomasi görüşmeleri sonucu bu sözleşmeler ve konferanslar sonrası
Dünya Posta Birliği olan UPU, BM, Milletler Cemiyeti gibi uluslararası
örgütlerin kurulmasına ışık tutmuştur. Diplomasinin diğer öneli bir
yöntemi ise önleyici diplomasidir.
1.2.1. Önleyici Diplomasi
Önleyici diplomasi dediğimiz kavram ‘‘preventive diplomacy’’ olarak
bilinmektedir İngilizce’de. Bu kelime 1959 yılının 16 Haziran tarihinde
BM yıllık raporunda BM Genel sekreteri Dag Hammarskjod
kullanmıştır. Bu raporda önleyici diplomasi uluslararası barışı ve
ülkelerin güvenliğini sağlamak şeklinde belirtilmiştir. Buradaki
önleyici diplomasiyi BM sekreteri nükleer silahların azaltılması ve
ülkelerin birbirleriyle ekonomik ilişkilerin artırılması konusu dahil
edilmekteydi4.
2. Küreselleşme Sonucu Oluşan Yeni Diplomasi kapsamında
Diplomasi Türleri.
Küreselleşme sonucu ortaya çıkan diplomasiyi kapsamaktadır.
Araştırmacılara göre küreselleşme internetin ortaya çıkmasıyla
Yusuf AVAR, Devletler Arası İlişkilerin Gelişimi ve Diplomasi Tarihi, 1-13.
İstanbul: Tuiç Akademisi, 2016.

4
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sınırların

katlığı

belirtilmektedir.

ve

böylece

küreselleşmenin

ortaya

çıktığı

Küreselleşme ‘‘globalization’’ terim itibarıyle

İngilizce’den alınmıştır ve hem ekonomik hem de soysal alanlardan
sınırların kaldırılması tanımında kullanılmaktadır

5

. Küreselleşme

sonucunda diplomasi kendi içinde birçok alan üzerinde belli özelliklere
göre ayırt edilmiştir. Diplomasi türleri bunlardır:
Diplomasi Türleri:
•

Arabuluculuk Diplomasisi,

•

Çok Taraflı Diplomasi,

•

İkili Diplomasi,

•

Kamu Diplomasisi,

•

Sivil Diplomasi,

•

Zirve Diplomasisi,

•

Konferans Diplomasisi,

•

Parlamenter Diplomasi,

•

Mekik Diplomasisi,

•

Toplumsal Diplomasi,

•

Konferans Diplomasisi,

•

Nükleer Diplomasi,

Özkan ÇAKMAK vd., THE CONCEPT OF CULTURAL DIPLOMACY SPEECH
ANALYSIS FROM POLITICAN AND BUREAUCRAT. Kırşehir: Politics,
Economics and Administrative Sciences Journal of Kirsehir Ahi Evran University,
2018, 37-39.
5
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•

Önleyici Diplomasi,

•

Sessiz Diplomasi,

•

Kültür Diplomasisi,

•

Çevre Diplomasisi,

•

İnsani Diplomasi,

•

Açık Diplomasi,

•

Zorlayıcı Diplomasi,

•

Dişsiz Diplomasi- Diplomacy Without Teeth.
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Tablo 2: Diplomasi Türleri

Arabuluculuk

Gizli
Diplomacy Diplomasi
Without
Teeth/Dişsi
z diplomasi

Diplomasisi

Çok
Taraflı
Diplomasi

Yumuşak
Güç
Diplomasisi/Soft
Power Diplomacy

İkili
Diplomasi
Kamu
Diplomasisi

Açık
Diploma
si

Sivil
Diplomasi
Sert
Diplomasi

Zorlayıcı
Diploma
si
İnsani
Diploma
si

Zirve
Diplomasisi

Diplomasi

Çevre
Diplomas
isi

Konferans
Diplomasis
i

Kültür
Diplomas
isi
Sessiz
Diplomas
i
Önleyici
Diplomas
i
Nükleer
Diplomasi Konferans
Diplomasisi

Parlament
er
Diplomasi
Çapraz
Diplomasi
Mekik
Diplomasis
Toplumsal i
Diplomasi

Kaynak: Yazar tarafından Değiştirilerek düzenlenmiştir.
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2.1. Ara buluculuk Diplomasisi
Ara buluculuk diplomasisi dediğimi terim iki veya ikiden fazla devletin
bir konuda uzlaşamaması sonucu 3. Devletin bu görüşmeler ortadaki
sorunu ortadan kaldırmak maksadıyla izlediği politikalardır. Örneğin
Türkiye bir dönem BM, AGİT ve İslam İş birliği Teşkilatı (İİT)
dahilinde bu kurumlarda eş başkan konumunu yürütmüştür

6

.

Arabuluculuğa diğer bir örnek ise iki parti arasında sorunun
kaldırılması için 3. Partinin uzlaşmacı olarak koalisyon devlet yönetimi
kurmasını göstere biliriz. Türkiye İran’ın nükleer geliştirmenin
azaltılması konusunda ara bulucu diplomasisini örnek göstere biliriz 7.
2.2. Çok taraflı Diplomasi
Üç devlet veya daha fazla devletin katılım sağladığı diplomasi türüdür.
Bu diplomasi türü Konferans diplomasisi olarak da adlandırılmaktadır.
Bu diplomasi türü 1648 yılında Westphalia Kongresi sonucu
yaranmıştır8. Çok taraflı diplomasinin en iyi örneklerinden biri
Milletler Cemiyeti olmuştur. Milletler Cemiyeti 1920 yılının 10 Ocak
tarihinde Woodrow Wilson tarafından Cenevre’de kurulmuştur. Fakat
devletlerin ortak bir düşünce ve yönetme sistemi olmadığı için bu
kuruluş kıza zaman içinde fesih edildi. Çok taraflı diplomasinin diğer
bir örneği ise BM örgütü olmuştur. Bu örgüt 2. Dünya savaşı sonra 1945
Ercan YILMAZ, Uyuşmazlık Çözümünde Toplumlararası Diplomasi. İstanbul:
Akademik Fener, 2016, 43-44
7
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Resmî Sitesi, Uyuşmazlıkların Çözümü ve
Arabuluculuk,
2020.
http://www.mfa.gov.tr/uyusmazliklarin-cozumu-vearabuluculuk.tr.mfa, 03.04.2020 tarihinde adresinden alındı.
8
Abdullah
Özdil,
Diplomasi:
Hayalet
Kavram,
2017.
https://www.stratejikortak.com/2017/03/diplomasi-hayalet-kavram.html,
(25.04.2020)
6
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yılında 51 ülkenin üyeliği sonucu kurulmuştur ve günümüzde de halen
diplomasi işlevini sürdüren köklü bir kuruluştur. Bu iki kuruluşunda
esas ana hedefi çıkası herhangi bir savaşı engellemek ve diplomasi yolla
çözüm sunmak olmuştur. BM kuruluşu bu konuda daha işlevsel bir
kuruluş olduğu görülmektedir. Nitekim bu kuruluş 2. Dünya savaşından
galip çıkan devletler olan SSCB, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk
Cumhuriyeti, Fransa’nın önderliğinde BMGK vasıtasıyla diplomasi
faaliyetlerini

sürdürmektedirler9.

Diğer

taraftansa

günümüzde

uluslararası ekonomik kuruluşlar artmış ve bölgesel çok taraflı
diplomasi gelişmiştir. Özellikle 1990 sonra SSCB’nin dağılmasının
ardından iki kutuplu sistem dağılmış ve bazı devletler bağımsızlığını
elde ederek çok taraflı diplomasiye yönelerek bu diplomasi türüyle
gerek ekonomik gerekse de sosyal ilişkilerini geliştirmişler.
2.3. Kamu Diplomasisi
Bir devletin, diğer ülkelerin vatandaşlarına yönelik yürüttüğü ilişkilere
konu olan her türlü diplomatik faaliyete “kamu diplomasisi” denir.
Diplomasi bir devleti temsil eden resmi bir kurum örneğin dış işleri
bakanlığına bağlı elçililer, konsolosluklar tarafından yapıldığı gibi bu
diplomasi türünde o ülkenin iş adamları, sanatçıları, STK-lar
üniversiteler vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu diplomasi türüne diğer bir
örnek ise uluslararası olimpiyatlarda devletini temsil eden şahıslarda
dâhildir. Kamu diplomasinde ana hedef kitle insanlardır. Diğer bir
ifadeyle bu diplomasi türü herhangi bir devletin uluslararası arenada
Betül ÇATAL ve Mustafa DOĞAN, Yeni Diplomatik Yöntemler: Çevre
Diplomasisi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, 1915.
9
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kendi yaşam tarzını, kültürünü, tarihsel geçmişini, geleneklerini diğer
devletlerinin vatandaşlarına tanıtarak kendi devletlerine karşı pozitif
yaklaşım kazandırma yöntemidir bir nevi.
Bu diplomasi türüyle bir devletin yurt dışındaki negatif devlet
statüsünün değişmek maksadıyla uygulanmaktadır. Kamu diplomasinin
en iyi örneklerinden biri ise eğitim alanında uygulanan uluslararası
değişim programları, burslar, kültürel alanda televizyon dizileri
görülmektedir. Turizm alanında uluslararası gıda sektörleri mesela
Burger King, MC Donalds veya Coca-Cola gibi şirketleri bu diplomasi
türüne örnek teşkil etmektedirler. Türkiye’de son yıllarda dizilerin yurt
dışında yayınlanması kamu diplomasisinin bir örneğidir10. Kamu
diplomasisinin diğer bir örneği ise yurt dışına yapılan ekonomik
yardımlar, yurt dışına yapılan yatırımlar o devletin halkı üzerinde
pozitif imaj kazandırmaktadır11. Bu diplomasi türü kültür diplomasisi
ile birlikte de uygulana bilmektedir.
2.4. Sivil Diplomasi
Sivil diplomasi, dediğimiz diplomasi türü ülkelerin resmi nitelik
taşımayan temsilcileri arasında bireysel şekilde yapılan diplomatik
faaliyetlere denilmektedir. Örneğin uluslararası bir akademisyen
konferanslarında farklı ülkeleri temsil eden yazarlar, akademisyenler
ortak bir konu çerçevesinde karşılıklı görüş paylaşımlarını göstere

Muharrem EKŞİ, Yeni Güvenlik Ekosistemi ve Çok Taraflı Bedeli, İstanbul: Türk
Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2019.
11
Atsushi Tago, Public Diplomacy and Foreign Policy. London: 2017,
https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acref
ore-9780190228637-e-471, 07.05.2020 tarihinde adresinden alındı.
10
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biliriz. Günümüzde diplomatik ilişkilerde Sivil diplomasinin daha çok
etkili olduğunu söyleye biliriz. Yenidünya düzeni dediğimiz
küreselleşme ekseninde Sivil Diplomasi 'sivil örgüt'ler üzerinden
yürütülmektedir. Bunlara en iyi örnek İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani
Yardım Vakfı olan İHH veya Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım
Fonu olan UNICEF gibi kuruluşlar savaş sırasında bir nevi Sivil
diplomasi görevini yürütmektedir12.
2.5. Zirve Diplomasisi
Zirve diplomasi türü devletlerin başkanlarının bizzat kendilerinin
katılımıyla gerçekleştirilen üst düzey diplomasidir.
20. Yüzyılın ikinci yarısında haberleşme ve ulaştırma teknolojisinde
meydana gelen gelişmeler iki kutuplu sistemde zirve diplomasisini
geliştirmiştir. Bu diplomasi türünün en önemli avantajı, görüşülen konu
üzerinde en yetkili kişileri karşı karşıya getirerek sonuca daha kısa
sürede ulaşılmasını sağlamasıdır. Örneğin Mısır ve İsrail arasında
imzalanan 1979 Camp David Antlaşmaları, Enver Sedat ve Menahem
Begin arasında yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilmiştir.
2.6. Konferans Diplomasisi
Çok taraflı olan bu diplomasi kapalı bir özellik taşımaktadır. 1648
Westphalia Kongresi ile ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Avrupalı
devletlerin aralarındaki sorunları toplantılar yoluyla çözmeleri
anlamına gelen konferans diplomasisi, 1815 Viyana Kongresi
Umut İslam, 'Sivil Diplomasi' Türkiye için yeni bir modelmi?, 2012,
https://www.timeturk.com/tr/2012/05/13/sivil-diplomasi-turkiye-icin-yeni-biryontem-mi.html, 02.05.2020 tarihinde adresinden alındı
12
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sonrasında önem kazanmıştır. Avrupa devletleri çeşitli sorunları
konferanslarda halletmeye çalışmışlardır. Bu diplomasi iki savaş arası
dönemde de önemli olmuştur.
2.7. Parlamenter Diplomasi
İki savaş arası dönemde Milletler Cemiyeti ile parlamenter diplomasi
türü gelişmeye başlamıştır. Uluslararası kuruluşların sayısının artması
ve BM’nin küresel bir nitelik kazanması parlamenter diplomasinin
önemini arttırmıştır. Bu diplomasi açık bir diplomasi özelliği
taşımaktadır. Diplomasinin tarafları söz konusu örgütün üyeleridir.
2.8. Mekik Diplomasisi
Ulaştırma imkânlarının kolay olması sonucu ortaya çıkan mekik
diplomasisi ise, taraflar arasında sürekli temas yöntemi ile sorunu
halletme imkânı vermektedir. ABD eski dış işleri bakanı Henry
Kissinger Orta Doğu ile ilgili sorunların çözümünde mekik
diplomasisini çokça kullanmıştır.
2.9. Nükleer Diplomasi
Nükleer silahların uluslararası sistemde güç dengesini etkilemesiyle bu
diplomasi türü ortaya çıkmıştır. Nükleer diplomasi ABD ve Rusya
tarafından kullanılmıştır. Taraflar nükleer silah veya savunma
sistemlerini pazarlık konusu yapmışlardır. Diğer bir örnek ise 20062015 yılları arasında BMGK-nın İran ile ABD ve Batı devletlerinin
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arasında yürüttüğü P5+1 Nükleer anlaşmayı göstere biliriz. 2015 yılının
14 Temmuz’unda olumlu sonuçlanmıştır13.
2.10. Önleyici Diplomasi
BM örgütü ile barışı koruma amacına yönelik olarak önleyici
diplomasi oluşmuştur. Örgüt genel sekreteri tarafından yürütülen bu
diplomasi türü çeşitli güvenlik sorunlarına ilişkin bazı çözüm yolları
ortaya koymayı amaçlamıştır. Önleyici diplomasiye bir örnek ise 4
Kasım1979 tarihinde İranlı devrimci öğrenciler Tahran’da yerleşen
ABD Büyükelçiliği'ne bir baskın düzenledi ve bu baskın sonucunda
66'sı Amerikan uyruklu toplamda 90 elçilik çalışanı kafalarına çuval
geçirilerek bir nevi rencide edilerek rehine alındı. ABD ve İran arasında
başlayan bu kriz gelecek krizlerin ilk sayfasını oluşturmaktaydı. Rehine
olarak tutulan bu elçilik çalışanlarının 38’i ilk bir hafta içinde serbest
bırakılsa da geri kalan 52 rehine teslim edilmedi. 1981 yılının 20 Ocak
tarihinde İran ve ABD’nin uzlaşması sonucu rehineler Almanya’da 444
gün sonra teslim edilmiştir14. Rehine krizi zamanı BM’nin yardımıyla
Ara buluculuk ve Önleyici diplomasisi kullanılarak bu krizi kısa
zamanda çözülmüştür.

Tuğrul Çam, Dünden Bugüne İran Nükleer Anlaşması. Anadolu Haber Ajansı
İnternet Sayfası, 2018, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunden-bugune-iran-nukleeranlasmasi/1139503, 28.05.2020 tarihinde adresinden alındı.
14
Özge Özdemir, İran İslam Devrimi 40. yılında: Şah karşıtı solculara ne oldu?.
BBC haber sitesi, 2019, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47128818,
27.03.2020 tarihinde adresinden alındı.
13
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2.11. Sessiz Diplomasi
BM ve bağlı kuruluşlar çerçevesinde ortaya çıkan bir diplomasi türü de
sessiz diplomasidir. Sessiz diplomasi, mali nedenlerden dolayı
diplomatik temsilcilik açamayan başta Afrika olmak üzere Asya ve
Latin Amerika’nın küçük devletleri tarafından kullanılmaktadır.
2.12. Toplumsal Diplomasi
Bu diplomasi bir ülkenin önde gelen devlet adamlarının gündelik
faaliyetleri sırasında ortaya çıkmıştır. Devlet adamı bir mesajı daha net
ve amaca yönelik olarak kullanmakta ve toplumsal diplomasi ortaya
çıkmaktadır. Bu mesajlardaki ifade biçimleri çok önemlidir. Kesin,
bağlayıcı ve aceleci ifadelerden kaçınılmalıdır. Örneğin dönemin ABD
Başkanı Bill Clinton 1993 yılında Kuzey Kore’nin nükleer bomba
geliştirmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini çok sert bir üslupla
söylemiştir. Sonra Kuzey Kore’nin çok sınırlı nükleer silah ürettiği
ortaya çıkınca zor durumda kalmıştır.
2.13. İkili Diplomasi
Bu diplomasi türü iki ülkenin yetkililerinin vasıtasıyla yapılan tüm ikili
diplomatik temasları oluşturmaktadır. Bir devletin herhangi bir ülke
içerisinde büyükelçiliği veya konsolosluğu mevcut ise o ülke ile
devamlı şekilde ikili diplomasi yürütmektedir. İkili diplomasiye örnek
olarak Rusya’dan Antalya’ya tatil veya yatırım amaçlı giden Rusya
uyruklu vatandaşlarının sayısının artması sonucu 2006 yılının ocak
ayında Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri arasında
ikili diplomasi temasları sonra Antalya'daki Konsolosluğun diplomatik
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statüsünün arttırılma kararı alınarak Başkonsolosluk diplomatik statüsü
verildi. Daha eski zamanlara baktığımızda ise bu diplomasi yöntemi
Eski Yunan, Roma’da sık kullanıldığı ve iki ülke arasındaki sorunları
iletme ve çözmek için kullanılmaktaydı.
2.14. Kültür Diplomasisi
Kültür Diplomasisi türü yakın yüzyıl içerisinde ortaya çıktığını söyleye
biliriz. Yukarıda bahsedilen Kamu diplomasisi türü gibi yumuşak güç
(Soft Power ) kullanarak sert yollardan kaçınılarak kullanılmaktadır bu
diplomasi türü. Bu diplomasi türünün 5 türü vardır. Bunlar:
• Kültürel Gelenekler,
• Din,
• Sosyal Yapı,
• Ekonomik Sistem,
• Sanat Alanı.
Kültürel diplomasi uluslararası arenada imajını düzeltmek ve prestijini
artırmak isteyen devletlerin başta gelen dış politika araçlarından biri
haline

gelmiştir.

Geniş

olarak

kültürel

diplomasi;

fikirlerin,

düşüncelerin, dünya görüşünün, yaşam tarzının, estetik anlayışının,
zevklerin ve tatların paylaşımı suretiyle kendini doğru ifade etme ve
muhatabını doğru tanıma yolu olarak tanımlanabilir (Mazlum). ABD’li
siyaset bilimci ve tarihçi yazar Milton C. Cummings kültürel
diplomasiyi bu şekilde ifade etmiştir:
‘‘Bir devletin kendi geleneklerini, örf ve adetlerini, dilini, dinini,
tarihini, sanatını diğer ülkelerdeki insanlara aktarmasıdır.’’
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Diğer taraftansa Kültürel diplomasi ekonomik sistem faaliyetlerinin,
sosyal yapının gelişmesiyle de yapılması mevcut ola bilmektedir. Her
devlet kendi dilini, edebiyatını, sanatını diğer devletlerin halklarına
aktarmasıyla kültürel diplomasi yapıla bilinir. Diğer taraftan ise TV
filmleri vasıtasıyla da bu diplomasi türü aktarılmaktadır. Örneğin:
Hollywood filmleri insanlara Amerikan tarzı lüks yaşamı, demokratik
özgür hayat sürmeyi aktarmıştır. Bu da bir nevi algı yöntemi olarak
kültürel diplomaside kendi yerini almaktadır. Subway, McDonald’s,
Burger King, Kentucky Fried Chicken olarak bilinen KFC, Pizza Hut,
Domino’s Pizza, Dunkin, Donuts, Coca-Cola, Starbucks, gibi meşhur
gıda zincirlerinin örneğine dikkat edersek gittikleri ülkede kendi
kültürel diplomasilerini yürüterek algı yöntemi vasıtasıyla kendi
yaşamlarını aktarmaktırlar. Bu tür yaşam tarzının yurt dışında
tanıtılması o devletin diğer devletlerdeki halk üzerinde pozitif
düşüncelerini artırmakla birlikte, sempati ve rağbet duyulmasını sağlar.
Bu tür kültürel faaliyetler kültürel diplomasinin etkisini artırmaktadır.
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin faaliyetleri sonucu
1945 yılının 16 Kasım tarihinde Birleşmiş Krallığın Londra kentinde
44 ülkenin onayıyla kurulan İngilizce’si UNESCO United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization- isimli Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü kültürel diplomasinin en iyi
örneklerinden biridir. Bu örgüt 3 alanda faaliyet göstermektedir.
Eğitim,
Bilim,
Kültür.
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Bu kumrunun ana amacı Eğitim, Bilim ve Kültür alanında
milletlerarasında iş birliğini artırarak yakınlaşmayı sağlamaktır 15.

Kültürel
Gelenekler

Sanat
Alanı

Ekonomik
Sistem

Din

Kültürel
Diplomasi

Sosyal Yapı

Şekil 55: Kültürel Diplomasi Elvin ABDURAHMANLI tarafından düzenlenmiştir
Kaynak: (Yeni Diplomatik Yöntemler: Çevre Diplomasisi 2018)16

2.15. Çevre Diplomasisi
Dünya 19. Yüzyılla birlikte makineleşme ve teknolojik çağa adım atmış
ve bu da dünyanın ekolojik düzeninin kirlenmesine sebep olmuştur.
Nüfus artışı ve ekolojik kirlenme sonucunda su kıtlığı, biyolojik
çeşitliliğin azalması, Nükleer denemeler ve iklim değişikliği gibi
çevresel sorunlar uluslararası arenada sıksık gündem konusunu
oluşturmuştur. Belirtilen nedenlerden dolayı insan yaşamı olumsuz
Unesco Resmi İnternet Sayfası, (2020), https://en.unesco.org/aboutus/introducing-unesco, 09.05.2020 tarihinde adresinden alındı.
16
Betül ÇATAL vd., a.g.e. s. 19-25
15
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etkilenmeye başladığı görülmüştür. Bazı bölgelerde karbon dioksitin
yüksek olması o ülkelerde ikamet eden insanların yaşamına olumsuz
etki ederek hastalıklara sebep olduğu görülmüştür. Belirtilen bu gibi
konuları düzenlemek ve hukuksal çerçevede korunması için yapılan
görüşmeler Çevre diplomasisi türünü kapsamaktadır. Bu diplomasi türü
uluslararası alanda çevre sorunlarını diplomasi yoluyla konferanslar
şeklinde yapılarak uygun bir çevre düzenlemelerinin oluşturulmasını ve
ekolojik kirliliğin sonlandırmasını içermektedir. Bu diplomasi türü
diğer diplomasi türleri gibi uluslararası arenada zorunlu veya
uygulanması gereken bir diplomasi olduğunu ayrıca belirtmemiz
gerekir.

Dikkat edersek son 50 yıldır çevre sorunları uluslararası

arenada en sık karşılaşılan sorunları oluşturmaktadır. Günümüzde çevre
sorunlarının en önemlileri şu şekildedir: Küresel ısınma sonucu
buzulların eriyerek denizlerde ve okyanuslarda su seviyesinin artması,
tatlı suyun azalması, plastik atıkların geri dönüşümü zor olması ve
denizlerde yaşayan canlılara olumsuz etkisi, orman yangınları sonucu
hayvan türlerinin yok olması, atmosferdeki zehirli gazlar sonucu hava
kirliliği sorunu gibi konular dahildir. Çevre diplomasisi esasen
uluslararası alanda çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması, ortak
çevre hukuk kurallarının uygulanması için etki bir rolü vardır17. Çevre
diplomasisinin ilk yapıldığı konferans 1972 yılında BM İnsan Çevresi
Konferansı

olarak

İsveç’in

başkenti

Stockholm

şehrinde

düzenlenmiştir. Bu konferans çevre diplomasisinin ilk adımını

Realist Dış Politikanın Liberalizm ile Birlikte ile İmtihanı: Çin'in Çevre
Diplomasisi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 2018, 74-75
17
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oluşturmakla beraber, çevre kurallarının ve hukukunun temeli açısında
ilk adım olarak görülmektedir.1972 Stockholm konferansının ardından
Çevre diplomasisi adına birçok konferanslar gerçekleştirildi. Bu
konferanslar aşağıdakilerdir:
• Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 1987 yılı Brundtland
Raporu
Çevre diplomasisi sonucu "Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi
Bildirgesi" olarak 1972 yılında kabul edilen bu rapor 1987 yılında
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun toplanmasına olanak
sağladı. Nitekim 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu
sonuç olarak ortak Brundtland Raporu’nu kabul ederek yayımladı.
Raporda bu kelimelere yer verilmiştir18:
"Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini
karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma"
Brundtland Raporu genel amacı aşağıdaki maddeler şeklindedir:
1) Yoksulluğun oranının azaltılması,
2) Ülkelerde doğal kaynaklardan elde edilen gelirlerin eşit
dağılımının sağlanması,
3) Ülkelerde nüfus kontrolünün sağlanması, Çevreyi korumak
amacıyla çevre teknolojilerin geliştirilmesi.

Güzin ARAR, Çevre Diplomasisi Dediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı, 2020, http://www.mfa.gov.tr/cevre-diplomasisi-dedigimiz___-.tr.mfa,
28.04.2020 tarihinde adresinden alındı.
18
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• 1992 yılında Rio de Janerio’da yapılan "Birleşmiş Milletler
Çevre ve Kalkınma Konferansı"
BM İnsan Çevresi Bildirgesi ve Brundtland raporunun katkısıyla 5yıl
sonra 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde "Birleşmiş
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı" düzenlendi. Bu konferans
sonucu aşağıdaki ana maddeler kabul edilmiştir:
• Çevre ve Kalkınma üzerine İklim Değişikliği sorunu,
• Çevre ve Kalkınma kapsamında çerçeve sözleşmesi,
• Çevre ve Kalkınma üzerine Rio Bildirisi,
• Çevre ve Kalkınma üzerine Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi,
• Çevre ve Kalkınma üzerine Orman Bildirisi’dir.
• 26 Ağustos-4 Eylül 2002 Yılı “Dünya Sürdürülebilir Çevre ve
Kalkınma Zirvesi’’
2002 yılının 26 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında BM öncülüğünde
Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde “Dünya Sürdürülebilir Çevre
ve Kalkınma Zirvesi’’gerçekleştirildi. Bu zirve çevreyi koruma
açısından önemli bir diplomasiye sahip olduğu görülmektedir19.

BARÇIN Ağca, Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi 2002,
http://www.mfa.gov.tr/dunya-surdurulebilir-kalkinma-zirvesi_johannesburg_-26agustos---4-eylul-2002_.tr.mfa, 28.05.2020 tarihinde adresinden alındı.
19

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI| 287

2.16. İnsani Diplomasi
İnsani diplomasi diğer diplomasi türleri gibi 21. Yüzyılda ortaya
çıkmıştır. Küreselleşen dünya ile birlikte uluslararası ortamda oluşan
savaşlar sonucunda diğer diplomasi alanları gibi ‘İnsani diplomasi’
önem taşımaya başladı. Bu diplomasi türü genç bir diplomasi türü
olmakla birlikte uluslararası alanda savaşların artması sonucu gelişmiş
bir diplomasi türü oldu. Bu diplomasi türünün en önemli örnekleri
olarak Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu olduğunu belirte
biliriz. Savaşın her alanında ve her türünde insani prensiplerine uyan bu
kurumlar bu diplomasi türünün gelişmesinde büyük önemi vardır.
İnsani diplomasi alanında Türkiye Cumhuriyeti’nde ve uluslararası
konjonktürde etkin olan aktörlerin birkaçı aşağıdakilerdir 20:
• Uluslararası Kızılay,
• Kızılhaç Federasyonu- International Committee of the Red Cross/
ICRC,
• Türkiye Koordinasyon İş birliği Ajansı-TİKA,
• Uluslararası Çalışma Örgütü- International Labour Organization
/ILO,
• Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı -AFAD,

Betül ÇATAL ve Mustafa DOĞAN, Yeni Diplomatik Yöntemler: Çevre
Diplomasisi, Konya:, 2018, 19-26
20
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• United

Nations

Educational,

Scientific

and

Cultural

Organization-UNESCO / Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü,
• Oxfam International- Küresel yoksulluğun azaltılması için
çalışan bir örgüt,
• United Nations High Commissioner for Refugees - Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği.
Yukarıdaki kuruluş ve örgütler uluslararası arenada insani diplomasi
açısından önemli faaliyetlerde bulunmuş ve insani yardım faaliyetlerini
günümüzde de halen sürdürmektedirler. Bu diplomasi türü silahlı
çatışma olan devletlerde taraf devletleri veya tarafları ilgili konuya yani
insani yardım konusuna çekerek yapılan bir diplomasi türüdür. Bu
diplomasi türünün en iyi örneklerinden biri 1988-1993 yılları arasında
süren Azerbaycan topraklarının Ermeniler tarafından %20-inin işgali
ile sonuçlanan savaşın ardından Ermeniler tarafından rehine alınan
Azerbaycanlıların bazısı Uluslararası Kızıl Haç Komitesi yardımıyla
1998 yılında Azerbaycan’a geri verildi

21

.

Bu diplomasi türünü

kullanan kuruluşlar genelde çatışma veya doğal afet olan bölgelerdeki
sivil toplum örgütleriyle koordineli şekilde hareket ederek resmi veya
gayri resmi görüşler yapmaktadırlar. Fakat elde edilen her türlü sonuç
nihai olarak kamuoyu aydınlatma platformuna açıklanmaktadır.
Günümüzde teknolojinin gelişmesi sonucunda insani diplomasi türü
içinde büyük kolaylık yaranmıştır. Dünyanın herhangi bir yerinde

21

Brent Hierman, Russia and Eurasia 2017-2018, 2017, 229-230.
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oluşan insani yardım sorunu sosyal medyada kısa zamanda
yayılmasıyla yardımcı kuruluşlarında erken haber tutarak kısa zamanda
insani diplomasi uygulayarak hareket etmesine olanak yaratmıştır22. Bu
diplomasi türünün ana hedefi mağdur insanlara yardımcı olmak ve
uluslararası alanda olaya karşı tepki uyandırarak uluslararası hukuku ve
barışı sağlamaktır. İnsani diplomasi türü sahada uygulanma açısından
iki şekli vardır:
• Müdahale Diplomasisi- Intervention Diplomacy
• Afet Diplomasisi- Disaster Diplomacy
İnsani Diplomasinin en iyi örneklerinden biri 1999 yılının 17 Ağustos
tarihinde İzmit depreminde Yunanistan hükümeti yardım etmiş nitekim
21 gün sonrasında 1999 yılında 7 Eylül tarihinde Yunanistan’ın Atina
şehrine 6 büyüklüğünde deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti
tarafından yardım gönderilmiştir. Böylelikle iki ülke arasında insani
diplomasi uygulanmış ve yardım yapılmıştır. Böylelikle Türkiye ve
Yunanistan arasında diplomatik ilişkilerde yumuşama olmuştur23.
2.17. Açık Diplomasi-Open Diplomacy
Açık diplomasi Gizli diplomasiye bir nevi karşı olarak ortaya çıkan bir
diplomasi türüdür. Açık diplomaside amaç iki tarafında yapılan
konferans veya görüşlerde kabul ettikleri yükümlükleri yerine getirmesi
için yerel veya uluslararası kamuoyunun denetimine açık şekilde

Betül ÇATAL vd., a.g.e. s. 19-26
TASAM-Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, “Sektörel Diplomasi İnşası”,
2016, İstanbul, Rapor.
22

23
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yürütüldüğü bir diplomasi şeklidir24. Açık Diplomasinin bir örneği
2015 yılında P5+1 Nükleer sözleşmesinde ABD eski dönem başkanı
Barack Obama tarafından yapılmıştır. Nitekim bu anlaşma sürecinde
Barack Obama anlaşmaya ek madde ilave ederek İran tarafından
herhangi bir hukuksuzluğu araştırmak için Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı UAEA-a denetleme hakkı vermiştir. Buraya bu maddenin
eklenmesinin esas sebebi diplomatik görüşmelerle ilgili tarafların
üstlenecekleri hak ve hükümlüklerin kamuoyunun bilgi ve denetimine
sunularak İran’ı herhangi bir hükümlüğü üstlenmediği halde suçlayarak
uluslararası kamuoyu nezdinde küçük düşürme stratejisi olmuştur.
P5+1

anlaşmasının

maddeleri

uluslararası

alanda

kamuoyuna

sunulmuştur ve bu da açık diplomasinin bariz bir örneğidir.
2.18. Zorlayıcı Diplomasi
Zorlayıcı diplomasi savaşa başvurulmadan yapılan bir diplomasi
türüdür. Bu diplomasi türüne en iyi örneklerden biri ABD ve Batı
devletlerinin İran’a uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve ambargo
uygulayarak caydırıcılık stratejini göstere biliriz. İran’ın P5+1 Nükleer
sözleşmesi için masaya oturulmasında esas sebep ABD ve Batı
devletleri tarafından yıllardır uygulanan ekonomik yaptırımlar İran’ı
zorlayıcı diplomasiye itmiştir. Zorlayıcı diplomasinin diğer bir örneği
ise 1964 yılının 5 Haziran tarihinde İsmet İnönü’ye gönderilen Johnson
mektubunu göstere biliriz. Burada Türkiye’nin Kıbrıs meselesinde
diplomasiye zorlanmıştır çünkü Türkiye Kıbrıs’a yönelik yapacağı
herhangi bir çıkarmada ve Yunanistan’a karşı yapılacak herhangi bir

24

Zekeriya YILDIZ, Politika Sözlüğü, Etkileşim Yayınları: İstanbul, 2013
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saldırıda NATO’ya üye devletler SSCB’nin Türkiye’ye karşı herhangi
bir saldırısında Türkiye’ye yardım edilmeyeceği belirtilmiştir.
Zorlayıcı diplomasi türü uluslararası alanda savaş ile barış arasında
adeta “gri” bir çizgidir diye biliriz. Bu diplomasi vasıtasıyla devletler
arasındaki ulusal barış ve mevcut statükonun bozulmaması için
kullanılan diplomatik yöntemdir25.
2.20. Gizli Diplomasi- Secret Diplomacy
Bu diplomasi türü 17. ve 19. Yüzyıllarda Avrupa’da sefirler arasında
genellikle görülmüştür. Gizli diplomaside esas amaç tüm yapılacak
görüşlerin ve faaliyetlerin gizli şekilde yürütülerek gizli ittifaklar
yapılmasıyla olumlu bir sonuca ulaşmaktır. Yapılan tüm ittifaklar
olumlu bir sonuca ulaştığı takdirde de bu iletişim ve diplomasi
hareketleri devam etmektedir. Avrupa’da bu diplomasi türü genel
olarak saray diplomasi olarak nitelendirilmekteydi.

Bu diplomasi

türüne en iyi örnek olarak Oslo görüşmelerini göstere biliriz. Nitekim
1993 yılında FKÖ olarak bilinen Filistin Kurtuluş örgütü ve İsrail
hükümeti arasında uzun süren bir görüşme oldu. Bu görüş 1993 yılının
ocak ayında başladığı halde gizli bir diplomasi yürütülerek uluslararası
kamuoyundan 8 ay gizli tutuldu. 1993 yılının 13 Eylül tarihinde Rusya
Federasyonu Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev, ABD eski dönem
başkanı B. Clinton eşliğinde Filistin Kurtuluş örgütü lideri Yaser Arafat
Bülent ŞENER, Savaş İle Barış Arasında Bir Kriz Yönetim Stratejisi Olarak
Zorlayıcı Diplomasi ve Türk Dış Politikasındaki Örnekleri, Tasam: İstanbul, 2019,
https://tasam.org/trTR/Icerik/51440/savas_ile_baris_arasinda_bir_kriz_yonetim_stratejisi_olarak_zorla
yici_diplomasi_ve_turk_dis_politikasindaki_ornekleri, 28.05.2020 tarihinde
adresinden alındı.
25
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ve İsrail’in eski dönem Başbakanı İshak Rabin, Geçici Özerklik
Düzenlemeleri konusunda İlkeler Bildirisini kabul ettiler ve gizli
diplomasi görüşmeleri Oslo anlaşmasıyla sonuçlandı26.
2.21. Dişsiz Diplomasi- Diplomacy Without Teeth
Dişsiz diplomasi dediğimiz kavram genelde İngilizler tarafından
kullanılan bir kavramdır. Bu kavram aslın belirli konularda siyasi
açıdan tehdit oluşturan açıklamalar veren sadece sözlü olarak uyarılar
yapan fakat sadece sözde kalarak sahada işlevsiz kalan bir diplomasi
türüdür. Bu diplomasi türüne en iyi örnek Suriye müzakereleri zamanı
Batı devletlerinin sadece uyarılarla bu sorunun çözümü için etkisiz
kalması ve bunun üzerine Rusya’nın askeri varlığı ile etkili olmasını
örnek göstere biliriz. Burada diğer önemli bir faktör ise İran İslam
Cumhuriyetidir. Nitekim İran Hizbullah terör örgütüyle burada Şii
mezheplerle ilişkiler kurması Batı devletlerinin dişsiz diplomasi
yaptığının diğer bir göstergesidir. Dişsiz diplomasiye diğer bir örnek
ise: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ABD veya diğer devletlerle her
konuşmasında nükleer saldırı tehdidi İngilizce tabiriyle “diplomacy
without teeth” bir dişsiz diplomasi örneği teşkil etmektedir. Bu
diplomaside hedef ise tehdit ve sözlü açıklamalarla karşı tarafın
kendisine yapacağı herhangi bir adımdan geri çevirmektir.

26
Birleşmiş Milletler Resmi Sitesi, İntifada ve barışa doğru yeni adımlar, 1987 –
2003, http://www.unicankara.org.tr/filistin/5.html, 28.05.2020 tarihinde adresinden
alındı.
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2.22. Sert Diplomasi/Hard Diplomacy
Sert güç diplomasi türü tarihte 400 yıl önce Niccolo Machiavelli'nin
İtalya'daki şehzadelere zulme ve korkuya dayalı siyasi stratejisini
tavsiye etmesi sonucu uluslararası ilişkiler disiplininde bir kavram
olarak nitelik kazanmıştır (ÖZTÜRK, 2013). İngilizce ’de Uluslararası
ilişkiler literatürüne ‘Hard Diplomacy’’ olarak geçmektedir. Bu tür
diplomasi genellikle klasik yaklaşımın ön saflarında yer alan bir güç
biçimidir. Öte yandan, klasik yaklaşımda askeri güce sahip devletler,
değer devletlerine hükmeder ve dünya meselelerini kontrol etme
yetkisine sahiptir. Günümüzde 3 tür sert güç diplomasisi vardır:
• Askeri müdahale,
• Baskıcı diplomasi,
• Ekonomik yaptırımlar.
Yukarıda sayılan unsurların yerine getirilebilmesi için silahlı
kuvvetlerin, ekonomik kaynakların ve diğer kaynakların mevcut
konjonktürle yeterince uyumlu olması gerekmektedir.
Ancak sert gücün amacına ulaşabilmesi için üç aşamadan geçmesi
gerekmektedir. Bunlar aşağıdaki gibidir:
1. Yeterli sabit güç kaynağının mevcudiyeti. Bu aşamada sert güç,
karşı ülkenin karar vermesinde ve plan geliştirmesinde etkilidir.
2. Diplomaside istenilen anlaşmaya varılamaması durumunda
mevcut kaynakların kullanılacağının açıkça belirtilme şeklidir.
Bu aşamada sert güç kullanımının istenmediği ancak gerektiğinde
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kullanılabileceği konusunda karşı tarafa mesaj gönderilmesi
amaçlanır.
3. Bu aşama sert gücün kullanılmasıdır. Sert güç kullanarak karşı
tarafı zorla ikna etmenin bir şeklidir.
Bazı politikacılar, uluslararası ilişkiler disiplininde sert gücün
üstünlüğünün belirleyici olduğunu ve diğer güç türlerinde daha etkili
bir güç olduğunu düşünmektedirler (PALLAVER, 2011).
2.23. Yumuşak Güç Diplomasisi- Soft Power Diplomacy
İlk kez 1980'lerin sonlarında Uluslararası İlişkiler teorisyenlerinden
Joseph Nye tarafından kullanılan "Yumuşak Güç" terimi, "herhangi bir
devletin kendi politikasını ve siyasi iradesini başka bir devlete, herhangi
bir müdahale olmaksızın dayatma yeteneği" anlamına gelmektedir.
Başka bir devlet üzerinde güç veya kuvvet kullanma “yeterlilik” olarak
tanımlanır Yumuşak güç kavramı: Ülkelerin uluslararası arenada süper
güç ve prestijli bir devlet olarak kalabilmeleri için devletler üzerinde
kültürel ve ideolojik bir etkiye sahip olma yeteneğine sahip olmaları
gerekir. Demokratik yöntemlerle ele geçirdikleri topraklarda yaşayan
insanlar savaşı kazandıktan sonra bu insanların zihinlerini ve kalplerini
de fethetmek zorundadırlar. Günümüzde yumuşak güç kavramı Rusya
Federasyonu için çok önemlidir. Rusya bu yöntemi Kafkaslar ve
Karadeniz

bölgesinde

gücünü

kaybetmemek

için

kullanmaya

çalışmaktadır.
Son yıllara baktığımızda Rusya'nın her zaman sert güç diplomasisi
uyguladığı görülmektedir fakat bu yöntemle bir netice almadığı ve
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devletler arasındaki prestijini kaybetmesine neden olmaktadır. Bunun
en bariz örneği Ukrayna-Kırım olaylarını göstere biliriz. Rusya
Federasyonu sadece kısa vadede Kırım'da "sert güç" diplomasisini
kullanabileceğini gördü ve şu anlık daha önceye nispeten yarı sert güç
diplomasisin uyguladığı görülmektedir. Görüldüğü gibi, bir devletin
istikrarlı bir iç ekonomik kalkınma sağlayabilmesi için, uzun vadeli,
karşılıklı yarar sağlayan ve uluslararası bir ortaklık için “yumuşak güç”
diplomasisi mekanizmalarına her zaman ihtiyaç vardır. Bu bağlamda
diplomaside “yumuşak güç” politikası, devletin çekici bir imajı
oluşturması açısından önemli görülmektedir (Andrey Aganin, 2018).
Güç Joseph Nye Uluslararası konjonktürde Yumuşak Güç kavramını
uygulamanın 3 yolu olduğunu ifade etmiştir:
1. Kültürel
2. İdeolojik
3. Kurumsal
Küresel siyasetin bir biçimi olarak süper güç devletler, askeri/ekonomik
güç kullanmak yerine, rakip olarak bildikleri devleti kültürel
unsurlarıyla etkileyerek, o ülkeyi herhangi bir unsur tarafından
manipüle edebilirler. Bunun en güzel örneği günümüzde bu kavramı
karşılayan Hollywood filmleridir. Hollywood'da dünyaya yayılan
Amerikan tarzı yaşam, Amerikan tarzı yemek kültürü, Amerikan tarzı
giyim ve hatta Amerikan dili bile bu “yumuşak güç” olgusunun
kapsamına giriyor.
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Şekil 56: ‘‘Soft Power” kavramının İdeolojik unsuru
Kaynak: (Что такое «soft power» и как ей правильно пользоваться: https://okoplanet.su/politik/politikmir/425197-chto-takoe-soft-power-i-kak-ey-pravilnopolzovatsya.html, 2018)

2.24. Çapraz diplomasi-Cross Diplomacy
Bu diplomasi türü çok az durumlarda kullanılmaktadır. İngilizce’de
‘‘Cross Diplomacy’’ olarak uluslararası literatürde belirtilmektedir.
Fakat etkili bir diplomasi türü olduğunu söyleye biliriz. Çapraz
diplomasi türü genel itibariyle aşağıdaki hallerde kullanılmaktadır:
A devletinin bir ajanı B devleti tarafından deşifre edilir ve hapsedilir. A
devleti C devletinin elinde olan B devletinin ajanını B devletine iade
edilmesi ister. A devleti bunun karşılığında elinde olan C devleti ajanını
teslim eder. Bu anlaşmayla A devleti kendi ajanını geri almış olur ve
‘‘çapraz diplomasi’’ türünü uygulamış olur.
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3. Geleneksel Diplomasinin Kulvarları
Geleneksel

diplomasi

büyükelçilikler,

konsolosluklar

ataşeler

tarafından uygulanmaktadır. Geleneksel diplomasinin kulvarları
aşağıdakilerdir:
• Uyuşmazlık Sürecinde-Track One Diplomacy
• Toplumlar arası diplomasi-Track Two Diplomacy
• Karar Vericilerle Müdahaleler- Track ½ Diplomasisi
3.1. Uyuşmazlık Sürecinde- Track One Diplomacy
Track-one diplomasisi uluslararası uyuşmazlık veya çatışma sürecinde
başvurulan bir diplomasi kulvarıdır. Bu kulvarda ilk olarak uluslararası
kuruluşlar tarafından atanan diplomatlar birincil taraf olarak aktif
şekilde görüşmelerde rol alırlar. Bu kulvara örnek olarak Kosova
devletinin bağımsızlık sürecinde uluslararası kuruluşlar tarafından
atanan diplomatları uyuşmazlıkların çözümündeki rolünü belirte biliriz.
2004 yılına gelindiğinde Sırbistan ile Kosova arasındaki gerginlik
artmış ve bunun üzerine BMGK kararıyla Kosova’ya bir diplomat elçi
atandı. Diplomatın buradaki görevi buradaki uyuşmazlık ve çatışma
süreciyle ilgili gerekli durumu toplayarak rapor hazırlanmak şeklinde
olmuştur. BMGK tarafından atanan bu diplomat Norveç uyruklu
Büyükelçi Kai Eide isimli şahıs olmuştur. Diplomat 2005 yılına
gelindiğinde raporu tamamlamış ve BM Genel Sekreteri Kofi Anna’na
iletmiştir. Uyuşmazlık ve çatışma sorunu bu raporda açıkça belirtilmiş
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ve bu raporda belirtilen hususlar gereğince BM Sırbistan ve Kosova
arasındaki sorunun çözümü için müzakere başlamıştır27.
3.1.1. Track One Diplomasisi kapsamında Müzakere
Tarafları
Uluslararası kuruluşlar tarafından atanan ve müzakereye katılan
diplomatların esas işi burada uyuşmazlığı çözme veya bir nevi taraflara
uyuşmazlığın çözümü için çıkış yolları sunma şeklidir. Diplomatların
burada yaptığı görev aslında hukuksal alanda ara buluculuk tabiriyle
aynıdır. Taraftan biri uyuşmazlıkların çözüm yolunu kabul etmediği
halde o devlete karşı uyuşmazlığın şiddetine göre aşağıdaki
önlemlerden herhangi biri veya hepsi birlikte uygulana bilir28:
• Ambargo: (ekonomik veya askeri yaptırımlar)
• Uluslararası

kuruluşlardan

çıkarılma

veya

herhangi

bir

uluslararası kuruluştaki müzakere sürecini dondurma
• BMGK kararıyla askeri güç kullanma
Yukarıda belirtilen uyuşmasızlığın şiddeti dediğimiz kelime o sorunun
ulusal barışı tehdit niteliğinde nükleer saldırı, toplu soykırım veya insan
katliamları olması halinde yukarıda belirtilen önlemlerin hepsi birlikte
alınma olasılığı yüksektir. Askeri müdahaleye örnek olarak: 1999
yılının 24-29 Mart tahinde NATO Kosova’da Sırplar tarafından
Dzihat Aliju, Bağımsız' Kosova 10 yaşında, Anadolu Ajansı, 2018,
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bagimsiz-kosova-10-yasinda/1065816, 08.05.2020
tarihinde adresinden alındı.
28
Susan Allen Nan, Track I Diplomacy. Beyondin Tractability, 2003,
https://www.beyondintractability.org/essay/track1-diplomacy, 23.04.2020 tarihinde
adresinden alındı.
27
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Arnavutlara yapılan katliama sessiz kalmayarak Allied Force
Operasyonu kapsamında Yugoslavya’nı bombalamıştır.
3.2. Toplumlar arası diplomasi- Track Two Diplomacy:
Uluslararası ilişkiler alanında toplumlar arası diplomasi niteliğinde
Track Two Diplomacy kulvarı Türkiye’de akademik terim olarak
‘‘gayrı resmi diplomasi’’ kulvarı şeklinde ifade edilmektedir. Amerika
Birleşik Devletleri’nin Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu ve Güney
Asya İşleri Bürosu'nda ve Yakın Doğu Bölümü şefi ve Küresel Sorunlar
Ofisi müdürü görevini yürüten ve ayrıca Washington DC'de Stratejik
ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde Önleyici Diplomasi
Programını kuran Joseph V. Montville Track Two Diplomacy kulvarını
uluslararası ilişkiler alanı terimine kazandırmıştır29. Joseph V.
Montville 1982 yılında George Mason Üniversitesi'nde bu diplomasi
terimini Conflict Resolution Türkçede Uyuşmazlık Çözümü şeklinde
olduğunu ifade etmiştir. Diplomata göre Track Two Diplomacy kulvarı
uluslararası arenada devletler veya çatışma halinde olan uluslar
arasında resmi olmayan ve sorunun çözümü için gerçekleştirilen
görüşmeleri içermektedir. Bu kulvarın gelişmesinde en önemli iki şahıs
John Burton ve Hebert Kelman’ın büyük gayeti olmuştur. Nitekim bu
şahıslar Filistin ve İsrail arasında süren uyuşmasızlık sorununun
çözümü için gayri resmi görüşmeler yapmıştır. Nitekim 1993 yılından
FKÖ ve İsrail arasında 8 ay gayri resmi görüşler bu diplomasi kulvarına
en iyi örneklerden biridir diye biliriz. Bu diplomasi kulvarında esas olan
Joseph Montville, American Friends Of Combatants For Peace internet sayfası,
https://afcfp.org/our_team/joseph-montville/, 28.05.2020 tarihinde adresinden
alındı.
29
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çatışma sürecindeki iki devletin halkının da bu çözümü isteyerek uzun
vadeli barışa hazır olma düşüncesidir. Fakat uyuşmazlık ve çatışma
halinde olan devletin bireyleri bu anlaşmaya ve kalıcı çözüme hazır
değilse bu görüşmeler olumlu sonuçlandığı takdirde de kalıcı çözüm
imkânsızdır. Bu kulvarın esas amacı toplumlara ve bireyler arasında ilk
olarak uyuşmazlığa ve çatışmaya son vererek kalıcı çözüm yolu
üretmektir. Diğer bir örnek olarak herhangi iki parti arasındaki
uyuşmazlığın üçüncü partinin arabuluculuğu veya koalisyon yönetimi
ile idareyi göstere biliriz.
3.2.1. Resmi Aktörlerle Gayri resmi Müdahaleler- "İkili
Diplomasi Takip"
Resmi aktörlerle gayri resmi müdahaleler aslında bazı süreçlerin
çözümü açısından önemli faktördür. ABD Dışişleri Bakanlığı Dışişleri
Bakanı Yardımcısı olarak 1978-1981 yılları arasında görev yapan ve
eski CİA personeli olan Harold Henry Saunders resmi aktörlerle gayri
resmi süreçlerin yürütülmesini geliştirerek bu süreci şu şekilde ifade
etmiştir:
İlk olarak uyuşmazlık ve çatışma halinde olan devletler veya
grupların

bireyleri

arasında

düşünce

stereotipilerini

yönlendirerek veya değiştirerek barışın daim olacağı düşüncesini
aşılayarak uyuşmazlığı kesin olarak çözmek mümkündür.
Resmi aktörlerle gayri resmi müdahalelere örnek olarak Dartmouth
konferansını örnek göstere biliriz. Bu konferans 1993 yılında Tacik’ler
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arası diyalog süreci olarak bilinmektedir30. BM ve BDT (Bağımsız
Devletler Topluluğu) başkanlığı altında birçok kez barış süreci için
konferans düzenlendi. 1994 yılında yapılan konferansta bu süreç
‘‘halkların barışı süreci’’ olarak sloganıyla süreç yönetilmeye başlandı.
1997 yılında yapılan Harold Henry Saunders’in önerdiği portatifler
esasında nihai sonuca varılarak ortak bir diyaloga ulaşılmıştır. Harold
Henry Saunders’in önerdiği bu çözüm yolu resmi aktörlerle resmi
olmayan müdahaleler sonucu olumlu sonuç kazanmanın bir yöntemi
olarak Track Two Diplomacy kulvarında yer almaktadır. Genelde bu
işlerin yürütülmesinde uluslararası kuruluşlar tarafından çatışma
gurubunun her ikisinin de arasından bu konularda bilgili şahıslar
seçilerek çözüm yolları aranır31.

Randa SLİM ve Harold SAUNDERS, The Inter-Tajik Dialogue: From civil war
towards civil society, Conciliatiom Resources Accord Politics of compromise, 2001
31
Diana Chigas, Track II (Citizen) Diplomacy , Beyondin tractability, 2003,
https://www.beyondintractability.org/essay/track2-diplomacy, 23.04.2020 tarihinde
adresinden alındı.
30
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Şekil 57: Diplomasi Kulvarları
Kaynak:

(Track

II

(Citizen)

Diplomacy

https://www.beyondintractability.org/essay/track2-diplomacy 2003)32

3.3. Ara Kulvar Diplomasisi - Track 1½" Diplomacy
İngilizcede ‘‘Track 1½" diplomacy’’ terimiyle bilinen ‘Ara Kulvar
Diplomasisi’’ barışın sağlanması açısından diplomaside çatışma
sorunlarının çözümde en iyi yollarında biridir. Eski ABD savunma
bakanı William Perry bu diplomasi türünü genelde resmi diyalogdaki
32

Diana Chigas., a.g.e. https://www.beyondintractability.org/essay/track2diplomacy.
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bazı eksiklikleri doldurmak için tasarlanmış ve resmi olmayanlar
arasında bir diyalog diplomasi olduğunu belirtmiştir33. Bu kulvarda
esasen eski devlet yetkilileri, din yetkilileri örneğin kiliseler,
uluslararası organizasyon yapan şirketler ve akademisyenler vasıtasıyla
yapılmaktadır. Bu diplomasi kulvarı 3 yolla uygulanmaktadır:
• Gayri resmi taraflar tarafından uygulanan arabuluculukDirectmediation
• Gayri resmi taraflar tarafından uygulanan danışma- Consultation
• Sorun çözümünde Gayri resmî aktörler ve kuruluşlar vasıtasıyla
yapılan görüşler
3.3.1. Gayri Resmi Taraflar Tarafından Uygulanan Ara
buluculuk: Directmediation
Ara kulvarda gayri resmi taraflar tarafından uygulanan ara buluculuk
genelde bir sorunun çözümünde en kısa yollardan biridir. Arabuluculuk
genelde eski devlet görevlileri veya devlet çalışanları tarafından
yapılmaktadır.

Bu

kulvarda

mekik

diplomasisi

çok

sık

kullanılmaktadır. Bilindiği gibi mekik diplomasi genelde çatışan
tarafların uzlaşması için konferans ve görüşlerin devamlı yapılması
şeklindedir. 1994 yılında Kuzey Kore ve ABD arasında nükleer kriz

RICHARD N. HAASS, Track I ½ & Track II Diplomacy,2020,
https://www.ncafp.org/what-we-do/track-1_5-and-track-2-diplomacy/, 29.05.2020
tarihinde adresinden alındı.
33
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aşamasında eski ABD başkanı Jimmy Carter arabuluculuğu vasıtasıyla
kıza zamanda çözülmüştür34.
3.3.2. Gayri Resmi Taraflar Tarafından Uygulanan DanışmaConsultation
Çatışma sürecinde barışın sağlanması için ara kulvar diplomasisinin
uygulama yollarından biri de gayri resmi taraflar tarafında uygulanan
danışma

yöntemidir.

Danışma

genelde

uluslararası

kuruluşlar

tarafından uygulanmaktadır. Uluslararası kuruluşlar Müzakerelerde
danışma rolünü oynayarak sorunu barışçıl yollarla tarafsız şekilde kalıcı
sonuca ulaştıramaya çalışırlar. İlaveten de belirtmek gerekir ki, bu
çözüm yolunda yapılan toplantı ve konferanslar kamuoyuna kapalı
şekilde yürütülmektedir.
3.3.3. Sorun Çözümünde Gayri resmi Aktörler ve Kuruluşlar
Vasıtasıyla Yapılan Görüşler
Ara kulvarın sonuncu çözüm yolu olarak bilinen bu süreçte, gayri
resmi aktörler, kuruluşlar ve akademisyenler vasıtasıyla çözüm yolu
bulunmaya

çalışılmaktadır.

Gayri

resmi

temsilciler

genellikle

müzakerelere katılım sağlayarak nihai bir çözüm yolu ortaya koymayı
amaçlamaktadırlar. Bu yöntemin en iyi örneklerinden biri ise 1993
yılında akademisyenlerin katılımıyla Filistin ve İsrail arasında gizli

Hürriyet Resmi Sayfası, Kuzey Kore'nin nükleer kriz kronolojisi, 2003,
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kuzey-korenin-nukleer-kriz-kronolojisi130535, 28.05.2020 tarihinde adresinden alındı
34
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gerçekleştirilen ve nihai bir sonuca ulaşılan Oslo kanalı görüşleri örnek
teşkil etmektedir35.
SONUÇ
Diplomasi uzun bir geçmişe sahip kavram olduğu bilinmekle diğer
taraftan ise genel olarak devletlerin gerek ekonomik gerekse de kültürel
açıdan ilişkilerini düzenleyen bir yöntemdir. Diplomatik faaliyetler
genelde ülkelerin dış işleri bakanlıkları vasıtasıyla yürütülmektedir.
Ülkeler tarafından yapılan diplomasiler sonucu alınan kararlar taraf
ülkeleri iç ve dış politikada etkileyerek şekillendirmektedir. Diplomasi
faaliyetlerinin ‘‘Eski dönem diplomasi’’ ve ‘‘Yeni dönem diplomasisi’’
olarak iki döneme ayrıldığı görülmektedir. Eski dönem diplomasi
faaliyetleri Antik Yunan’da, Roma’da, Bizans diplomasisi, Antik Mısır
ve Hititler arasında olan Ad-hoc diplomasisi şeklindedir. Yeni dönem
diplomasi ise 18. Yüzyılda olan Fransız İhtilali sonrasında başlayan ve
Viyana Kongresi, Lahey Barış Konferansları dahil olduğu diplomasi
dönemi olarak bilinmektedir. 1. ve 2. Dünya savaşları sonucunda
diplomasi yeni şeklini alarak yenilenmiş ve farklı diplomasi türlerinin
ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Nükleer diplomasi ve önleyici
diplomasi küreselleşme ve değişen gereksinimlerden dolayı ortaya
çıkan bu tür diplomasilerden biridir. Geleneksel diplomasiye
baktığımız zaman ise çatışma sürecinde uyuşmazlıkların çözümü
zamanı büyükelçilikler ve konsoloslar tarafından Uluslararası resmi
aktörler, Toplumlararası diplomasi ve Ara Kulvar Diplomasisi olarak

35

Diana Chigas., a.g.e. https://www.beyondintractability.org/essay/track2diplomacy.
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bilinen ‘‘Track 1½" Diplomacy’’ kulvarlarına başvurularak bu
kulvarlar vasıtasıyla sorunun kısa zaman içerisinde çözümlenerek
olumlu sonuç alındığı görülmektedir.
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Giriş
İnsanlık tarihi aynı zamanda çok yönlü bir etkileşim, temas ve politika
geliştirme tarihidir. Bu temaslar, insanlar arası ilişkilerin bağlantı
noktalarını oluşturur. Dolayısıyla kadim dönemlerden modern
zamanlara kadar birbirlerinin oluşumuna katkılar sunan bu insan
ilişkiselliğinin

bütünlüğü

de

kuşkusuz

coğrafyadan

da

ayrı

düşünülemez. Basın ise halkın haber alma ihtiyacını karşılayan bir çaba
olarak tarihte ortaya çıkmıştır. İnsan yaşantısı gereği daima çevresinde
olup bitenleri öğrenmek, kendi başına gelenleri başkalarına duyurmak,
bunlar üzerinde düşünmek ve düşündüklerini de iletmek gereksinimi
duymuştur. İşte bu haberleşme eğilimi gazetecilik mesleğinin
doğmasında en büyük etkeni oluşturmuştur.
Tarihin çeşitli devirlerinde farklı coğrafyalarda yaşam pratiklerini
hayata geçiren insan toplulukları, kurdukları sosyal ve siyasal yapılarla
varlıklarını tarihe eklemlerler. İşte bu durum onların geleceğe ulaşma
gayretlerinin bağlantı noktaları olurken aynı zamanda başka
toplumlarla yaşadıkları çatışmaların da dinamiklerini ortaya çıkarır. Bu
dinamiklerin ve birtakım özel hedeflerin çok yönlü siyasi ve tarihi
etmenle birleşerek ortaya çıkardığı bölgesel sorunlar bulundukları
coğrafya ve devire göre aynı zamanda uluslararası soruna da
dönüşebilirler. Bu sorunların basında yer almasının ise yaşanılan bölge
halklarında bir farkındalık yaratacağı muhakkaktır. Bu eksende
düşündüğümüzde bölgesel iken uluslararası sorun hâline dönüşen tarihî
Dağlık Karabağ meselesinin Türk basınında yer alması konumuz
açısından önemli birer örneklem oluşturur.
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Buna göre Dağlık Karabağ meselesi 21.asrın son çeyreğinde Sovyet
Rusya’nın dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’ın toprağı
iken Rusya destekli Ermenilerin bölgeye yönelik ilhak faaliyetleri
başlatması ile önce bölgesel sonra uluslararası bir soruna dönüşmüştür.
Bu hususla Dağlık Karabağ diye anılan bölgenin tarihsel dinamiklerle
göz ardı edilmemesi ve farklı bölge güçlerinin burada hak iddia ettikleri
ön plana çıkmıştır. İşte bu gelişmelerin nedeniyle bölgesel bir sorun
olarak ön plana çıkan Dağlık Karabağ meselesi zamanla uluslararası bir
soruna evrilmiştir. Konuyla ilgili Türk basınında çeşitli haberler yer
alarak Türk halkının söz konusu gelişmeleri medya iletişim organları
ile izleme imkânı doğmuştur. Kuşkusuz uzun yıllar süregelen bu
sorunla ilgili farklı yayın organlarında çeşitli haberler yer almakla
birlikte bu çalışma, 1991-2010 yılları arasında Milliyet, Cumhuriyet ve
Sabah gazetelerinin Dağlık Karabağ ile ilgili haberlerinin muhteva
analizini yapmayı hedeflemiştir.
1. Karabağ ve Karabağ Sorunu
“Karabağ”, Azerbaycan coğrafyasında, Kür ve Aras ırmakları ile Gökçe
Göl bölgesinde bulunan dağlık bölgenin adıdır. Bölge çok yönlü arkaik
tarihsel dinamiğe sahiptir. Bölgenin tarihi dinamiklerinin neticesinde
18. asırda burada kurulan hanlık da aynı adla tarih sahnesine çıkmıştır.
Tarihsel dinamiklere sahip bir coğrafi alan olan Dağlık Karabağ,
Azerbaycan ile Ermenistan ülkeleri arasında yaşanan sorunun temelini
teşkil etmiştir. Sorun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 20.
Asrın son çeyreğinde zayıflamaya başlaması ile Ermenistan’ın bölgede
hak iddia etmesiyle şekillenmeye başlamıştır. Ermeni diasporasının
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bölgenin tarihsel olarak bir ermeni toprağı olduğunu ortaya koymaları
ve bunu dünyaya duyurmaları sorunu tırmandırmaya başlamıştır
(Sarıahmetoğlu, 2011: s. 67).
1989 yılı Kasımında Sovyetler Birliği, Dağlık Karabağ yönetiminin,
bölgede yaşayan Ermenilerin haklarının korunması mukabilinde
Azerbaycan'a verilmesine dair yaklaşımını ortaya koydu. Bu yöneliş
Karabağ'ın adeta bir Azerbaycan toprağı oluşunu da tashih edecek
yaklaşım taşımakta idi. Bu durum Ermenilerce protesto edilerek, 1
Aralık 1989 tarihinde Karabağ’ı topraklarına katma kararı almalarına
kadar evrildi. Bunun üzerine Azerbaycan Sovyet yönetimi Ermenilerin
aldığı bu kararı kınayarak Karabağ’ı yönetmek üzere bir teşkilat
komitesi kurdu. Yaşanan gelişmeler sorunu tırmandırmaya devam
ederken bölge 2 Ocak 1990'da Ermenilerin saldırısına uğradı. Bu
gelişmelerin nihayetinde Azerbaycan'da hem Moskova yönetimine hem
de Azerbaycan yönetimine karşı protesto gösterileri arttı (Özçelik,
2017: 444-446). Bu gelişmeler bölgenin zaten tarihten gelen
sorunlarına eklenince adeta bölgesel bir sorundan uluslararası soruna
dönüşmesinin de yapı taşları olarak tarih sahnesine çıkmaya başladı.
12 Ocak'ta Ermenilerin Karabağ'da ki iki Türk yerleşim birimine
saldırmaları sonucu, 12 kişi öldü, 22 kişi rehin alındı. 13 Ocak'ta, bir
Ermeni Bakü'de iki Azerbaycanlıya baltayla saldırdı. Saldırıya
uğrayanlardan birisi öldü, diğeri ağır yaralandı. Bu haberin o sıra
gerçekleşmekte olan büyük bir mitinge ulaşması üzerine karşı saldırı
düzenlendi ve bu saldırı sırasında büyük çoğunluğu Ermeni olmak
üzere 34 kişi hayatını kaybetti. Olayların daha da trajik boyut
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kazanmasını neden gösteren Moskova

yönetimi, Bakü'de ve

Azerbaycan'ın birçok başka bölgesinde olağanüstü hâl uygulaması
başlattı. 19 Ocak 1990 tarihinde akşam saatlerinde olağanüstü hâl ilan
edilirken, aynı saatlerde Kızılordu Birlikleri havadan, karadan ve
denizden Azerbaycan'a çıkartma yaptı. Amacı daha çok Azerbaycan'da
ki bağımsızlık yanlılarını ezmek olan çıkartma sonucunda, 367 Türkün
öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı tespit edilmiştir. Bu savaş,
SSCB'de komünizmin çöküşünü hızlandırmış; Azerbaycan Türklerinin
tam bağımsız bir devlet olmalarını sağlamıştır (Özçelik, 2017: 446).
1991 yılının Ağutos ayında Sovyet Cumhuriyetlerinin bağımsızlık
dinamizminin ivme kazanması hızlanması, Dağlık Karabağ sorununun
yeni bir boyuta geçmesini hızlandırmış ve nihayet Azerbaycan’ın 1991
yılı 30 Ağustos’nda bağımsızlığını ilan etmesi, Karabağ Ermenilerinin
de Artsak Ermeni Halk Cumhuriyeti’ni ilan etmeleri ile olayları
tırmandırdı. Bu gelişmenin sonucunda Azerbaycan söz konusu tarihsel
gelişmeyi Azerbaycan Anayasası’na aykırı olduğu gerekçesi ile tüm
dünyada basın faaliyetleri ile kınadı (Aslanlı, 2001: 400). Bu tarihsel
gelişmeler Azerbaycan’da milliyetçi düşüncenin hız kazanmasının da
nedenleri olarak ön plana çıkmıştır.
Dağlık Karabağ sorununun kuşkusuz en trajik gelişmesi 1992 yılının
25-26 Şubat günlerinde yaşanan Hocalı katliamı olmuştur. Bu kanlı
hadisede 613 sivil öldürüldü, 487 kişi ise Ermenilerce esir edildi.
Azerbaycan yönetimi, söz konusu katliamda 366. Rus Alayı’nın
bulunduğunu dünyaya ilan etti (İşyar, 2004: 391). Bu noktadan
hareketle 1992 yılında Azerbaycan’ın Hocalı kentinde Rus destekli
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Ermeni güçlerinin Azerbaycan Türklerine yönelik gerçekleştirdikleri
bu fiil, bir toplumu bilinçli olarak yok etmeye yönelik yaklaşım olarak
bir soykırım pratiği olup aynı zamanda Dağlık Karabağ sorununu da
tarihi sorun olmakla birlikte bir etnik kıyımın yaşandığı trajediye
dönüştürdü.
20 Şubat 1993 yılının 20 Şubatında Azerbaycan, ABD, Ermenistan,
Rusya gibi devletler Roma’da bir araya gelerek hadiseleri görüşmeye
başladı.

Bu görüşmeler yaşanırken Ermenistan’ın, Ermenistan ile

Dağlık Karabağ’ı coğrafi olarak bağlayan Kelbecer’e saldırı başlattı. 30
Nisan 1993 tarihinde bu yaşanan olayı BM, Kelbecer’in Ermeni işgali
altında olduğunu görüşerek buradan ve bazı Azerbaycan şehirlerinden
Ermeni işgalci güçlerinin derhal çekilmesi kararına ilan etti (Aslanlı,
2001: 409). BM’nin almış olduğu bu kararların en ironik tarafı
kuşkusuz işgallere katılan güç olarak Ermenistan’ın anılmamış olması
idi.
Bu dönemler Azerbaycan’da Haydar Aliyev’in iktidar yıllarını
kapsamakta olup geliştirilen yeni stratejiler ile sonuçlara varılmaya
çalışıldı. Bu bağlamda yıllardır devam eden çatışmalar, 9 Mayıs 1994
yılında Azerbaycan ve Ermenistan ile Karabağ Ermenileri temsilcileri
arasında imzalanan ateşkes anlaşması ile sona erdi (Aslanlı, 2001: 414415). Bu tarihsel gelişmeler ve geçici olarak imzalanan mukavele bile
Dağlık Karabağ sorununu çözememiş ve bölge güçleri arasında yaşanan
gerek diplomatik gerekse de askeri çatışmalar 2000’li yıllara da
taşınmıştır. 2000’li yıllar kuşkusuz yine bölge açısından sorunlu yıllar
olmakla birlikte bilhassa Azerbaycan’lı aydın ve yazarların da bu
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tarihsel gelişmeleri çalışmaları ile dünya kamuoyuna taşıdığı yıllar
olacaktır. Bu bağlamda Elvin Abdurrahmanlı’nın da tespit ettiği gibi:
‘’18 Ocak 2018 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, "1918 yılı 30 Mart-2 Nisan tarihlerinde Ermeniler
tarafında sivil Azerbaycanlılara karşı yapılan soykırımının 100.
Yıldönümünün

uluslararası

arenada

tanıtılması

için"

bir

kararname imzaladı. Bu kararnamede,"Ortaya çıkan tarihi gerçekler,
Ermeni

milliyetçilerinin

Mart-Nisan

1918

ve

sonrasında

gerçekleştirdikleri kanlı eylemlerin coğrafyasının daha geniş olduğunu
ve trajedinin kurbanlarının sayısının kat kat daha fazla olduğunu
kanıtladı." (Abdurrahmanlı,

https://www.bursaarena.com.tr/31-mart-

1918-azerbaycanlilarin-soykirim-gunu-makale,5703.html) ifadeleri ile
konunun canlı tutulaması sağlanmıştır.
2. Türk Basınında Dağlık Karabağ
Dağlık Karabağ sorunu bölgesel bir sorun olmakla birlikte kanlı
eylemler ile bir etnik soykırım ve uluslararası soruna dönüşmüştür. Bu
sorun ayını zamanda adeta Türk dünyasının da sorunu olmuş ve Türk
basını bu gelişmelere kayıtsız kalmamıştır. Türk basınında Dağlık
Karabağla ilgili çıkan haberleri analiz ettiğimizde konu daha da netlik
kazanacaktır.
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Gazete Adı

Yayım Tarihi

Haberin Başlığı

Milliyet

16 Mart 1991

“Karabağ Azerilerin”

Milliyet

1 Ağustos 1991

“Erivandan Geri Adım”

Milliyet

30 Nisan 1992

“Karabağ Kan Ağlıyor”

Milliyet

24 Kasım 1991

“Ermenistan'a Karşı
Ortak Mücadele Kararı
Aldı”

Milliyet

5 Mayıs 1994

“Bişkek’te Karabağ
Zirvesi”

Milliyet

10 Mayıs 1992

“Karabağ’ın Statüsünün
Değştiirlmesi”

Milliyet

1 Mart 1992

“Azerbaycan’ın 4'lü
Konferans Önerisi”

Milliyet

11 Mart 1992

“İşte Kurtuluş Savaşı”

Milliyet

12 Nisan 1992

“Karabağ Yine
Cehennem”

Milliyet

10 Mayıs 1992

“Bakü’den İmdat
Çağrısı”

Milliyet

3 Nisan 1993

“Karabağ’da Bosna
Dramı”

Milliyet

15 Nisan 1993

“Ermenilere Son Uyarı”

Milliyet

1 Mayıs 1993

“Kelbecer’de Ermeni
Tuzağı”
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Milliyet

2 Mayıs 1994

“ABD Kongresinden
Karabağ Raporu”

Milliyet

27 Haziran 1994

“Azerbaycan’a Türk
Askeri”

Milliyet

11 Nisan 1994

“Karabağ BDT Üyesi
Olacak”

Milliyet

7 Şubat 1995

“ABD Karabağ İçin Orta
Yol Arayışında”

Milliyet

27 Haziran 2004

“Aliyev: Karabağ’ı
Vermeyiz”

Milliyet

2 Ocak 2008

“Karabağ’da İlk İmza”

Milliyet

30 Ekim 2008

“Moskova’da AzeriErmeni Zirvesi”

Hürriyet

3 Eylül 1991

“Dağlık Karabağ
Cumhuriyet Oldu”

Hürriyet

26 Kasım 1991

“Azerbaycan’ın Sabrı
Taşıyor”

Hürriyet

28 Şubat 1992

“Dünya, Bu Katliama
Dur Demeli”

Hürriyet

27 Şubat 1992

“Karabağ’ın Hocalı
Kenti Böyle Düştü”

Hürriyet

27 Kasım 1992

“Azerbaycan’dan Sert
Nota”

Hürriyet

28 Mayıs 1993

“Karabağ Barış Planı
Suya Düşüyor”
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Hürriyet

10 Şubat 1994

“Bakü’ye Güvenlik
Garantisi”

Hürriyet

9 Aralık 1995

“Karabağ’ı Çözün”

Hürriyet

30 Ekim 1995

“Bakü’de Metro Faciası:
305 Ölü”

Hürriyet

21 Ekim 1995

“Aliyev Boru Hattını
Clinton’la görüşecek”

Hürriyet

15 Nisan 1996

“Aliyev: Ermenilere
Kapınızı Açmayın”

Hürriyet

9 Ağustos 2002

“Rusya’dan Erivan’a
Karabağ Resti”

Hürriyet

3 Eylül 2008

“Kafkaslar Meselesi I”

Hürriyet

10 Ekim 2009

“Ermenistan’la Protokol
Ne Getirecek”

Cumhuriyet

6 Mart 1992

“Ermenistan Karşısında
Gaflete Son”

Cumhuriyet

26 Mart 1992

“Ermenistan Karabağ
Türkiye”

Cumhuriyet

6 Haziran 1993

“Ermeniler Azerbaycana
Saldırdı”

Cumhuriyet

15 Ağustos 1993

“Elçibey Baküye
Dönüyor”

Cumhuriyet

26 Şubat 1992

“Ermenistan Savaşa
Karşı”
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Cumhuriyet

28 Şubat 1992

“Erivandan Çağrı”

Sabah

29 Şubat 1992

“Ermeniler Son Azeri
Kentine Saldırdı”

Sabah

6 Haziran 1993

“Azerbaycan Yine
Karıştı”

Sabah

4 Eylül 1997

“Türkiye’nin Kalıcı ve
Stratejik Dostu:
Azerbaycan”

Sabah

10 Haziran 1999

“Ermeniler Tarihten
Husumet Çıkarıyor!”

Sabah

10 Eylül 2009

“Azerbaycan’dan
Açılıma Bayraklı
Doğalgazlı Tepki”

Sabah

18 Mayıs 2010

“Sınırların Açılması İçin
Karabağ Şartı”

Konuyla ilgili basında çıkan haberler tablodaki gibidir. Haber ve
haberlerde geçen kavramlara bakıldığında Türk basınının Karabağ
sorununa ilgisiz kalmadığı ve onu yakından takip ettiği görülmektedir.
Gazetelerin haberlerine bakıldığında Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin
oldukça ilgi gösterdikleri Karabağ meselesi hakkında Cumhuriyet
gazetesinin daha az habere yer verdiği görülmektedir. Yine bahsi geçen
iki gazetenin devrin yaşanan olaylarını daha çok manşetten okurlarına
verdiği görülürken Cumhuriyet gaztesinin yaşananları ana manşetten
değil de daha çok yan haber olarak verdiği görülmüştür. Türk basınında
Dağlık Karabağ ile ilgili yapılan bu kısa muhtevalı analiz çalışması
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kuşkusuz bu yöntemle daha etraflı yapılacak analiz çalışmalarına fikir
verecektir.
Sonuç
Bölgesel bir sorun olarak doğup, tarihten aldığı dinamikler ve
konjonktörün de tesiri ile uluslararası bir soruna dönüşen Dağlık
Karabağ meselesi kuşkusuz günümüzde Türk dünyasının da diplomatik
bir sorunu olmuştur. Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra Dağlık
Karabağ bölgesinde etkinliğini arttırmak isteyen Ermenistan bölgenin
kendi toprağı olduğunu iddia ederek arkasına aldığı güçlerle bölge
üzerinden Azerbaycan ile bir tarihi, diplomatik ve askeri mücadaleye
girişmiştir. Bölgenin kendi toprağı olduğunu ve bunun tarihsel
köklerinin dahi bulunduğunu her platformda beyan eden Azerbaycan
ise Ermeni diasporasının ve dış destekli askeri saldırılarını büyük başarı
ile savuşturmuş ve bölgedeki üstün gücünü günümüzde bile korumayı
başarmıştır.
Karabağ sorununun çözümünü zorlaştıran büyük güçlerin esasen
bölgenin jeopolitik konumunu da kendi çıkarlarına göre kullanma
amaçlarının olduğu muhakkaktır. 1992 yılında bölgede yaşanan Hocalı
katliamının adeta bir etnik trajediye dönüştürdüğü Karabağ sorunu Türk
basınında da geniş yankılar bulmuştur. Türkiye’nin bu gelişmeler
karşısında kardeş ülke olarak kabul ettiği Azerbaycan’ın yanında
olması Türk basınının da yaşanan tarihsel gelişmelere ziyadesiyle yer
vermesinden belli olmaktadır.
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