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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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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. 

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. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

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? 
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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. 

 

 

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı; 

Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı. 

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. 

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! 

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli 

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. 

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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Karabakh is Azerbaijan: Uluslararası Diplomasi Araştırmaları-II- kitabı 

Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun 

Türkiye Genel Koordinatörlüğü bünyesindeki Karabağ Azerbaycan'dır 

Koordine Etme Derneği, AGİH- Azerbaycan Gençlerinin İstanbul 

Hemreyliyi STK tarafından, Kahraman Azerbaycan Ordusunun 44 günlük 

zaferiyle sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı  esnasında hayatını kaybeden 

Tümgeneral Polat Haşimov anısına, ayrıca Birinci Karabağ Savaşı ve tüm 

Azerbaycan Ordusunun Şehitlerine  ithafen hazırlanmıştır. 
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Vatan Ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan;  

Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: TURAN 

Ziya GÖKALP 
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SUNUŞ 

Azerbaycan ve Türkiye aynı dil, din, ırk ve kültüre sahip, Avrasya 

bölgesinin iki önemli kardeş Türk devletidir. Türkiye ve Azerbaycan 

ilişkilerinin istenilen düzeyde geliştirilmesi ve yükselmesi her iki 

ülkenin de temennisidir. 1991 yılında, Azerbaycan bağımsızlığını elde 

ettikten sonra ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda bir takım 

çalışmalar gerçekleştirmiş, ancak Türkiye ile ilişkiler beklenilen 

seviyenin altında kalmıştır. Azerbaycan bağımsızlığına kavuştuktan 

sonra sosyal, siyasi ve ekonomik bazı sorunlarla yüzleşmiştir. Maddi 

manevi yeteri güce sahip olmayan Azerbaycan, kardeş ülke 

Türkiye’ye yönelsede özellikle ekonomik anlamda petrol rezervlerin 

tespiti ve çıkarılması hususunda Batı’lı devletlerden maddi destek 

sağlayabilmek amacıyla uluslararası petrol antlaşmaları yapmak 

zorunda kalmıştır. Diğer taraftan Ermenilerin Azerbaycan toprakları 

üzerinde haksız işgali, bölgede uluslararası güç mücadeleleri, 

Rusya’nın bölgede kontrolü bırakmak istemeyişi Türkiye-Azerbaycan 

ilişkilerinin geliştirilmesine olumsuz yansımıştır. 

Birinci Karabağ Savaşı’nın ardından Ermenistan’ın Karabağ üzerinde 

haksız talebi ve işgali görülmüş, bu konuda Rusya, Ermenistan ile 

birlikte hareket etmiştir. 27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan’ın yeni 

bir saldırıda bulunması üzere Azerbaycan ordusu harekete geçmiş, 44 

gün süren savaş boyunca sivilleri hedef almadan, kontrollü bir şekilde 

27 yıldır işgal altında bulunan toprakların önemli bir kısmını ele 

geçirmiştir. 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan, Ermenistan ve 

Rusya arasında üçlü bildiri imzalanmış ve Dağlık Karabağ, 

Ermenistan işgalinden kurtarılmıştır. İkinci Karabağ Savaşı zaferi ile 

barış koşullarını belirleyen Azerbaycan Cumhuriyeti olmuştur. Bu 

süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti siyasi ve askeri olanaklarıyla 

Azerbaycan’ın yanında olmuştur. Karabağ zaferinin ardından Türkiye-

Azerbaycan arasında yeni bir dönem başlarken, bu durum ABD ve 

Avrupa devletlerini telaşe düşürmüştür.  

27 Eylül 2020 tarihi Azerbaycan- Türkiye ilişkilerinin geleceği 

açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra Azerbaycan ve 

Türkiye için Güney Kafkasya`da artık daha önemli yatırım 

projelerinin gerçekleştirilmesi beklenilmektedir. Ayrıca bu dönüm 

noktasının Türk dünyası için çok daha büyük ve kapsamlı bir iş 

birliğinin sağlanmasına öncülük edeceği düşünülmektedir. Karabağ 
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sorununun çözümüyle Türkiye’nin öncülüğünde Kırgızistan, 

Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan arasında iş 

birliği ve dostluk platformu sağlanabilir. Bunun için akademisyenler, 

iş adamları bir takım resmi ve sivil kuruluşların desteği alınmalıdır. 

Azerbaycan ve Türkiye birlikte hareket edip, birbirini desteklediği 

sürece ekonomik ve siyasi sorunlar karşısında güçleneceği kesindir. 

Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilme aşamasında dikkate 

alınması gereken noktalardan biri de ortak kültür ve tarihin ön plana 

çıkarılmasıdır.  

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Azerbaycan'ın 

elemi bizim elemimizdir, hoşbahtlığı bizim hoşbahtlığımızdır". Bu 

kitap vesilesiyle İkinci Karabağ Savaşı’nda hayatını kaybeden 

Tümgeneral Polat Haşimov’u ve tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve 

rahmetle anıyoruz. Projesinde olmaktan gurur duyduğumuz, Karabakh 

ıs Azerbaıjan: Uluslararası Diplomasi Araştırmaları Kitabı–II- başlıklı 

bu kitapta, emek katkı ve desteklerini esirgemeyen saygıdeğer 

yazarlarımıza, CESD kurucusu Azerbaycan milletvekili Dr. Vugar 

Bayramov’a, “Karabakh is Azerbaijan!” Milli Platformasının ideya 

müellifi ve koordinatoru Bəxtiyar Rəhimov’a, Azerbaycan 

Cumhuriyet Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaıjan Milli 

Platformu Türkiye Genel Koordinatörü Diplomasi ve İstihbarat 

Uzmanı doktorant Elvin Abdurahmanlı’ya, teşekkürlerimizi sunarız.   

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 teşekkürlerimizi sunarız.  

 

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 

Semra ÇERKEZOĞLU 
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ÖNSÖZ 

Bilindiği üzere Karabakh is Azerbaijan: Uluslararası Diplomasi 

Araştırmaları Kitabının ilk sayısı 2021 yılının ağustos ayında 

yayımlanmış ve gerek Azerbaycan gerek Türkiye gerekse de Türk 

dünyası tarafından büyük ilgi görmüştür. Karabakh is Azerbaijan: 

Uluslararası Diplomasi Araştırmaları Kitabının ikinci sayısı 

Azerbaycan ordusunun 44 günlük zaferiyle sonuçlanan ikinci Karabağ 

savaşının birinci yıl dönümü, Karabağ savaşında hayatını kaybeden 

2907 şehit ve Tümgeneral Polat Haşimov anısına itafen Azerbaycan 

Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun 

Türkiye Genel Koordinatörlüğü, Karabağ Azerbaycan’dır Koordine 

Etme Derneği ve AGİH-Azerbaycan Gençlerinin İstanbul Hemreyliyi 

STK hazırlanmıştır. Bu kitabın Türk dünyası için büyük açılım 

olacağına ilaveten de yıllardır uluslararası hukuku hiçe sayarak ve 

Batının desteğiyle ayakta kalan Ermenistan’ın Azerbaycan 

topraklarındaki asılsız iddialarını çürüteceğine inanıyoruz. Kitabımız 

genel itibariyle beş başlık altında kitap bölümleri kabul etmektedir. Bu 

bölümler: 

 

1. Diplomasi-Tarih 

2. Turizm- Sağlık Turizmi 

3. Eğitim-Edebiyat 

4. Ekonomi-Ekonomik İlişkiler 

5. Askeri ve Stratejik İş birliği (Askeri Tıp alanı) 

 

Karabakh is Azerbaijan: Uluslararası Diplomasi Araştırmaları 

Kitabının ikinci sayısında diplomasi alanı, ekonomik ilişkiler ve 

turizm alanı üzerine akademik yazılara üstünlük verilmiştir. 

Belirtilmesi gereken diğer bir husus ise kitabın Diplomasi-Tarih isimli 

başlık altında 1970-li yıllarda küreselleşmenin başlamasıyla ortaya 

çıkan ve dünyayı bir nevi kırmızı alarma geçiren terörizm ve 

terörizmle mücadele ile ilgili akademik yazılara da ayrıca yer 

verilmiştir. Karabakh is Azerbaijan: Uluslararası Diplomasi 

Araştırmaları Kitabı ilk sayısında Karabağ bölgesinin 30 yıldır Ermeni 
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işgalci kuvvetleri tarafından işgal edilmesine ve uluslararası hukuka 

aykırı Ermenistan politikalarına yönelik yazılara üstünlük verilmiştir. 

Kitabımızın ikinci sayısında ise Fransa’nın ABD’nin ve birçok AB 

ülkelerinin arkasında durduğu, Ermenistan’ın 1970’li yıllarda Ermeni 

terör çetelerine kurdurduğu tarafından kurulan ASALA terör 

örgütünün yaptığı faaliyetlere Diplomasi-Tarih başlığı altında yer 

verilmektedir. Nitekim Ermenistan asırlardır ikili politikalar, terör 

örgütleri ve Ermeni diasporasının desteği ile ayakta kalarak 1970-

1990’lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışında faaliyet 

gösteren diplomatlarına yönelik terör saldırılarını yaptıklarını 

görmekteyiz. Karabakh is Azerbaijan: Uluslararası Diplomasi 

Araştırmaları Kitabının isim ve faaliyet perspektiflerine baktığımız 

zaman kitap kapsamında sadece Ermenistan’ın tecavüzkar, terörist 

güdümlü siyasetini aktarmak dışında uluslararası arenada gerçekleşen 

diplomasi alanı olmak üzere diğer dört alan üzerine de farklı akademik 

kitap bölümleri ile okuyucularına ulaşmaktadır. Karabakh is 

Azerbaijan: Uluslararası Diplomasi Araştırmaları Kitabı uluslararası 

konjonktürde gerçekleşen ve değişen dünya düzenine uygun akademik 

kadrosu ve kitap bölümleri ile diğer sayıları ile de yayım faaliyetlerine 

devam etmeye çalışacaktır. Karabakh is Azerbaijan: Uluslararası 

Diplomasi Araştırmaları Kitabının ikinci sayısında emeği geçen başta 

editör hocalarımız olmak üzere tüm akademik yazarlarımıza 

Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli 

Platformunun Türkiye Genel Koordinatörü olarak meslektaşlarıma 

teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. 

 

Saygılarımla:  

Azerbaycan Cumhuriyet Diaspora Bakanlığı Karabakh is 

Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü –

Diplomasi ve İstihbarat Uzmanı Dr adayı Elvin 

ABDURAHMANLI 
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Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun Kurucu Başkanının 

Karabakh is Azerbaijan: Uluslararası Diplomasi Araştırmaları 

Kitabı Hakkındaki Düşünceleri 

İlk növbədə bildirmək istərdim ki, “Karabakh is Azerbaijan: 

Beynəlxalq Diplomatik Araşdırmalar Kitabı” nın ikinci sayının nəşri 

bizim üçün böyük bir inkişafdır. Demək istərdim ki, bu kitab 

ermənilərin illərdir Qarabağda törətdikləri faktları və erməni 

vandalizmini dünyaya göstərmək baxımından əhəmiyyətlidir. 

“Karabakh is Azerbaijan Milli Platforması” 50’dən çox ölkədə 

Azərbaycanın haqq işini dünyaya çatdırmağa davam edir. Qeyd etmək 

istədiyim başqa bir məqam, Karabakh is Azerbaijan Mill 

Platformunun Türkiyə Koordinatorluğu bu şərəfli vəzifəni komanda 

şəklində ən yaxşı şəkildə yerinə yetirməktədir. Karabakh is Azerbaijan 

Milli Platformunun Türkiye Koordinatorluğu Qarabağla bağlı 

Türkiyədə 74 onlayn seminar, 29 akademik məqalə, fərqli ölkələrdə 

65 -dən çox qəzet müsahibəsi və fərqli dildə məqalələr, 4 konfrans, 1 

beynəlxalq konqres məqaləsi, 34 səssiz Qarabağ yürüşü keçirtmiştir. 

Qarabağ Azerbaycandır!  Koordinasiya Dərnəyi, Karabakh is 

Azerbaijan Milli Platformasının Türkiyə Koordinatorluğu nəzdində 

quruldu və Qarabağ nidası altında türk və azərbaycanlı gəncləri bir 

araya gətirməyə davam edir. 

Bugün Karabakh is Azerbaijan Milli Platformasının Türkiyə 

koordinatorluğu, bu kitab vasitəsiylə Qarabağın Azərbaycanın 

ayrılmaz və ayrılmaz bir parçası olduğunu beynəlxalq aləmdə 

diplomatik yolla nümayiş etdirməyə çalışmağdadır. 

Karabakh is Azerbaijan Milli Platformasının Türkiyə Ümumi 

Koordinatoru, Dövlət Təhlükəsizliyi ve Diplomasiya üzrə Mütəxəssis 

Doktorant Elvin Abdurahmanlıya, Dosent Yunus Emre Tansü, Semra 

Çerçezoğluna, Koordinator Köməkçisi Caner Karakuş, Qarabağ 

Azərbaycan Dərnəyi Müşahidə Şurasının sədri Məlahət Məmmədliyə 

fəaliyyətlərine görə və Karabakh is Azerbaijan: Uluslararası 

Diplomasi Araştırmaları kitabını təşkil ettikləri üçün təşəkkür edirik 

və uğurlarının davamlı olmasını diləyirik. 

Hörmətlə:  

Bəxtiyar Rəhimov 
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Introduction 

 On November 10, 2020, the President of Azerbaijan, the President of 

the Russian Federation, and the Prime Minister of Armenia signed a 

declaration to end the Nagorno Karabakh conflict and ceasefire in the 

region. This is a statement that ended the Second Karabakh War, 

which began on September 27, 2020, and lasted for 44 days, resulting 

in the restoration of Azerbaijan's territorial integrity. The Republic of 

Armenia guarantees the security of transport links between the 

western regions of the Republic of Azerbaijan and the Nakhchivan 

Autonomous Republic in order to organize the unimpeded movement 

of citizens, vehicles, and cargo in both directions. Based on the 

agreement of the parties, the construction of new transport 

communications connecting the Nakhchivan Autonomous Republic 

and the western regions of Azerbaijan will be provided. In the 

meantime, Azerbaijan only had an air connection with Nakhchivan 

before.   

 This corridor is an extremely important element in terms of 

cooperation and transport links. This serves the interests of all 

countries in the region, including Armenia. In short, the opening of 

this corridor will add a new "artery" to the Eurasian transport network. 

As an example of the positive impact on trade and economic relations 

between the countries of the region, Turkey will have direct access to 

Azerbaijan, one of its main economic partners. On the other hand, the 

Zangazur corridor will serve as a gateway for Turkey to Central Asia, 

which will allow Ankara to strengthen economic ties with the Turkic 
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world. In addition, Turkey is currently working on the Kars-

Nakhchivan railway project. If the project is implemented, 

Nakhchivan and Turkey will unite. At the next stage, the connection 

of this railway with the western regions of Azerbaijan through the 

Zangazur corridor will give a new impetus to the development of 

bilateral trade relations between Baku and Ankara. 

 The commissioning of the Zangazur corridor will open new 

opportunities for the Turkic world, especially the countries of the 

region. The commissioning of the corridor will expand the regional 

transport network and stimulate economic ties between the countries 

of the region. In addition, it will further strengthen the region's 

position in international corridors such as North-South and Central 

Corridor. The expansion of economic ties with the launch of the 

Zangazur corridor will not only bring economic benefits but also 

contribute to the security of the region and the establishment of peace 

in the region. 

Literature review and Methodology 

 For certain economic purposes, economic corridors are united 

infrastructure and connect geographical or regional areas. Corridors 

offer vital linkages between economic nodes or hubs. They have some 

characteristics like regional integration and network connection. 

Regional integration leads directly the economic development through 

energy, trade, tourism, etc. Network connection fills the disparity in 

the economies, increases the trade flow, reduces poverty and 

unemployment. Transport and economic activity should not be 
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considered in isolation. Transport and energy infrastructure involves 

investment in the area where there is a back demand to evolve projects 

(ADB, 2014). 

Corridors connect the demand and supply sides of the markets. They 

should not be considered only people and goods transport. They 

should be considered as components of larger economic networks, 

such as global and territorial value chains and networks of production 

(ADB, 2013). 

Janic and Vleugel (2012) state that rail freight services are considered 

more ecologically friendly than vehicles in medium and more distant 

markets. Rail freight services, on the other hand, are less efficient in 

terms of competition. 

The Zangazur corridor will be one of the corridors that will serve 

these purposes. Zamanli (2018) states that Turkey sees Nakhchivan 

and Zangazur as a strategic corridor connecting Anatolia and 

Azerbaijan. 

 Sinirlioghlu (2015) states that Turkish countries such as Azerbaijan, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey, Turkmenistan, and Uzbekistan are 

ranked 13th in the world with an area of 4.5 million square kilometers, 

a total population of 150 million, and a total GDP of $ 1.3 trillion. 

 For this paper, all primary descriptive data collected from the 

different statistics, academic papers on the basis of qualitative 

research was used. Data with transport function analyzed properly. It 

should be noted that these methods moved the research forward. 
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Figure 1. Standard Transport Demand / Supply Function 

 

Source: The Geography of Transport Systems 

    

Most of the transport systems depend on the demand and supply 

relationship. According to the classic microeconomic theory, the Law 

of Demand affirms that the demand of the transport services decreases 

when service price increases. Or this process happens inversely. 

 According to figure 1 above, the demand curve argues that when 

transportation costs are high, demand is low because consumers 

(either freight or people) are less inclined to utilize the service. If 

transportation costs are low, demand will be strong since customers 
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will receive more services for the same price. The supply curve has an 

inverse relationship. If costs get high, transportation providers will be 

ready to provide a large number of services since big profits are 

expected to result. When prices are low, the number of transportation 

services is low because many suppliers see less value from operating 

at a loss. 

The equilibrium point is a trade-off between what users are ready to 

pay and what suppliers are prepared to give. Under such conditions, a 

certain quantity of traffic T1 would flow for a cost of operation C1. If 

an upgrade allows for more service at the same cost (the supply curve 

shifts from S1 to S2), a new equilibrium will be achieved with a 

quantity of traffic T2 at a price C2. Elasticity refers to the fluctuation 

in demand that occurs as a result of price changes. The greater it is, 

the more cost differences impact traffic in a transportation system. 

Impacts of the corridor to Turkic World 

The Turkic World has many common goals and plans, including 

energy, economy, trade, investment, and culture. Years ago, there was 

talk of building corridors in the region where mutual benefits would 

be achieved, the investment would be attractive and regional 

integration would be strengthened. 

According to the Kyrgyz side, tourism and sports are the main impetus 

for the country's development. They are the basis of the development 

of transportation, new routes, and roads. That is why the creation of a 

transport corridor for landlocked countries will open a bridge from 

China to Central Asia and further to the West. 
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As noted by the Kazakh side, this creates both geographical and 

energy links between East and West. Kazakhstan has taken this step 

with the New Silk Road Project 1  and the Nurly Zhol National 

Program2. 

The Trans-Caspian International Transport Route3 is an example of 

such a relation route, which has been operating since February 2017, 

connects Southeast Asia and China, runs through Kazakhstan, the 

Caspian Sea, Azerbaijan, Georgia, and further to European countries. 

Earlier, there were 500 trips a year between Baku and Aktau ports. 

Through this corridor, it has reached 8,000 trucks, an increase of 

1,300% since 2016. In general, the cargo sent from the port of Baku to 

the ports of Aktau and Turkmenbashi increased by 23,000 TIR trucks. 

The benefits of the new corridor cannot be ruled out. One of the 

achievements in energy transport was the establishment of new tariffs 

between Azerbaijan and Georgia. These new tariffs covered the 

transportation of goods from Turkmenistan through the Azerbaijani oil 

port and then by rail in Azerbaijan and Georgia. In 2019, 271,000 tons 

of oil were transported from Turkmenbashi port to Dubendi port by 

tanker, and 90,000 tons by oil ferry to Alat port.4 As an example of the 

reduction in the cost of cargo transportation through the Caspian Sea, 

one-way cargo transportation on the Kyruk-Alat route of the 

Azerbaijan Caspian Shipping Company fell from $ 1,200 to $ 900, 

 
1 https://www.thenewsilkroadproject.com/  
2 https://primeminister.kz/en/news/realizaciya-novoy-gosprogrammy-nu-rly-zhol-na-

2020-2025-gody-pozvolit-sozdat-bolee-550-tys-rabochih-mest  
3 https://middlecorridor.com/en/route  
4 https://wvvw.adyexpress.az/en-uk/archives/9475  

https://www.thenewsilkroadproject.com/
https://primeminister.kz/en/news/realizaciya-novoy-gosprogrammy-nu-rly-zhol-na-2020-2025-gody-pozvolit-sozdat-bolee-550-tys-rabochih-mest
https://primeminister.kz/en/news/realizaciya-novoy-gosprogrammy-nu-rly-zhol-na-2020-2025-gody-pozvolit-sozdat-bolee-550-tys-rabochih-mest
https://middlecorridor.com/en/route
https://wvvw.adyexpress.az/en-uk/archives/9475
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and two-way transportation from the port of Alat fell from $ 2,100 to 

$ 1,800.5 

 The calculation of the route of freight transport from the territory of 

Azerbaijan, both by sea and by land, is clearly indicated in the 

calculator section.6 

In general, the Zangazur Corridor is an invaluable corridor for other 

Turkish World countries to benefit from the projects and programs 

listed. It will support economic growth by connecting the countries of 

the Turkic World, which currently have a nominal GDP of $ 1.1 

trillion7, and will lead to sustainable development traffic in the region. 

Country cases 

Turkey 

 Turkey, the most populous country in the Turkic world, has a 

population of 84,339,0678 people. It is straddling Western Asia and 

Southeast Europe. The GDP of the country is USD 794.530 billion 

and the GDP per capita is USD 8 5999. 

    The revenue of the state is $147 billion and expenditure is $171 

billion. In 2019, the country carried out 135 485 million vehicle-km, 

267 579 tonne-km in freight transportation.  

 
5 http://www.traceca-org.org/en/news/single-

news/n/tariffs_for_cargo_transportation_on_the_kuryk_alat_route_have_changed/  
6 http://transit.az/az/routes  
7 http://www.cbc.az/az/az/news/vqar-bayramov-zngzur-dhlz-regon-n-stratej-hmyyt-

malk-olacaq1617260759  
8 https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/  
9 https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=National-Accounts-113  

http://www.traceca-org.org/en/news/single-news/n/tariffs_for_cargo_transportation_on_the_kuryk_alat_route_have_changed/
http://www.traceca-org.org/en/news/single-news/n/tariffs_for_cargo_transportation_on_the_kuryk_alat_route_have_changed/
http://transit.az/az/routes
http://www.cbc.az/az/az/news/vqar-bayramov-zngzur-dhlz-regon-n-stratej-hmyyt-malk-olacaq1617260759
http://www.cbc.az/az/az/news/vqar-bayramov-zngzur-dhlz-regon-n-stratej-hmyyt-malk-olacaq1617260759
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=National-Accounts-113
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Uzbekistan 

 The population of Uzbekistan is 33,469,203 people and it is a 

landlocked country in Central Asia. GDP USD 57.7 billion and GDP 

per capita is USD 353410. The revenue of the state budget is USD 

0,012 trillion and expenditure is USD 0.013 trillion. In 2020, the 

freight turnover of the country reached 1 378,8 million tons-km and 

rail freight turnover amounted to 23 996.1 million tons-km. In 2020, 

the volume of freight turnover by all types of transport, compared to 

2019, decreased by 3 485.1 million ton-km. The reason is pipeline 

transport, the turnover of which decreased by 4 318.5 million t-km. 

Kazakhstan 

The recent oil price shock brought about the economic slowdown in 

the oil-exporting countries. One of them is Kazakhstan which is 

a transcontinental country mainly located in Central Asia with a 

smaller portion west of the Ural River in Eastern Europe and 

Kazakhstan showed better policy for diversification of the economy 

(Bayramov and Abbas, 2017). 

The population of Kazakhstan is 18,776,707 people, and the GDP of 

the country is USD 163.70 billion. GDP per capita is USD 9,130.711. 

Revenue in the state budget is US$278 million and expenditure is 

US$442 million. 

 
10https://www.stat.uz/en/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfi

le.download&catid=331&id=1546&Itemid=1000000000000  
11 https://stat.gov.kz/official/industry/11/statistic/8  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_transcontinental_countries
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(river)
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe
https://www.stat.uz/en/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=331&id=1546&Itemid=1000000000000
https://www.stat.uz/en/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=331&id=1546&Itemid=1000000000000
https://stat.gov.kz/official/industry/11/statistic/8
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According to the indicators, freight turnover of motor road transport 

of Kazakhstan is 185,197.3 mln. ton/km in 2018 and transportation of 

goods by motor road transport is 3,322.3 mln. tons in 2017. Freight 

turnover of all transport is 609.5 bln. ton/km in 2018.  

Azerbaijan 

Another Caspian basin and oil-exporting country with a 10,139,177 

population is Azerbaijan. It is located at the boundary of Eastern 

Europe and Western Asia. Azerbaijan is among the affected countries 

by the oil shock. Because Azerbaijan relies highly on hydrocarbon. 

The instability of oil prices was experienced by a negative impact on 

tourism, trade, transport, etc. (Islamli, 2021). In 2019, the state made a 

policy- model that supports the victims suffering from oil shock - 

currency instability (Bayramov, 2017). The GDP of the country is 

USD 42.6072 billion and the GDP per capita is USD 4272,24.12 

    Revenues of the state budget of Azerbaijan amounted to USD 14,20 

thousand, and expenditures – USD 15,82 thousand. The turnover of 

goods in the transport and non-transport sectors of the country is 

93,505 million tonne-km.13  Income from cargo transportation in the 

transport sector is USD 3,02 thousand. 

 The Baku-Tbilisi-Kars railway, which connects the railways of 

Azerbaijan, Georgia, and Turkey and connects Asia and Europe, is 

developing transport links in the region. With the help of these 

connections, the transport sector is developing to a new stage. In 

 
12 https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4788  
13 https://www.stat.gov.az/source/transport/?lang=en  

https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4788
https://www.stat.gov.az/source/transport/?lang=en
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addition, the modernization of the Alat port in Baku has played a very 

important role in the development of the Baku-Tbilisi-Kars railway 

(CAREC and ADB, 2020).   

Turkmenistan 

Turkmenistan is a country in Central Asia, bordered by Kazakhstan to 

the northwest, Uzbekistan to the north, east, and northeast, 

Afghanistan to the southeast, Iran to the south, and southwest and the 

Caspian Sea to the west. After the devaluation of manat, Turkmenistan 

experienced almost the same situation as other Caspian Basin 

countries (Bayramov and Orujova, 2017). The population of 

Turkmenistan is 6,031,200 people. The GDP of the country is USD 

47.986 billion and the GDP per capita is USD 7,967.14 $ 22,69 billion 

is revenue and USD 20,58 billion. According to Humbatov and Sari 

(2017), Turkmenistan lacks of infrastructure and logistics, hubs and 

roads.  

Kyrgyzstan  

The population of Kyrgyzstan is 6,524,195 people and it is a 

landlocked country in Central Asia. Kyrgyzstan is bordered by 

Kazakhstan to the north, Uzbekistan to the west, Tajikistan to the 

south, and China to the east. The GDP of the country is USD 7.47 

billion, and GDP per capita is USD 1,146. Revenue of the state budget 

is USD 0,70 and expenditure is USD  0,68 for 2021 first quarter. 

Revenues of freight by all transport is USD 0,10 million. 

 
14 https://statisticstimes.com/economy/country/turkmenistan-gdp-per-capita.php  

https://statisticstimes.com/economy/country/turkmenistan-gdp-per-capita.php
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Figure 2. GDP of Turkic Countries 

 

Source: State Statistics Committee of the Republic of Azerbaijan, 

Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of 

Kazakhstan Bureau of National statistics, National Statistical 

Committee of the Kyrgyz Republic, State Committee of the Republic of 

Uzbekistan on Statistics, Turkish Statistical Institute, State Statistics 

Committee of the Republic of Turkmenistan  
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Figure 3. GDP per capita of Turkic Countries 

 

Source: State Statistics Committee of the Republic of Azerbaijan, 

Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of 

Kazakhstan Bureau of National statistics, National Statistical 

Committee of the Kyrgyz Republic, State Committee of the Republic of 

Uzbekistan on Statistics, Turkish Statistical Institute, State Statistics 

Committee of the Republic of Turkmenistan 

Conclusion and Recommendation 

The Zangazur Corridor, which will be established after the November 

10 agreement, will contribute not only to the country and neighboring 

countries but also to the region. This can be seen in previous statistical 

studies. The corridor to be created will ensure lasting and stable peace 
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by removing the blockade of the region. More importantly, with the 

help of this corridor, Asian countries will be able to easily transport 

goods to the West by sea and then by land. 

 In 2013, as a follow-up to the II International Transport and Logistics 

Business Forum ‘‘New Silk Road’’, Azerbaijan, Georgia and 

Kazakhstan signed an agreement on the establishment of a 

Coordination Committee for the development of the Trans-Caspian 

International Transport Route. The parties are the leaders of JSC 

"National Company" Kazakhstan Temir Zholy", CJSC" Azerbaijan 

Railways “, and JSC" Georgian Railway ". The Coordinating 

Committee, which became the International Association in 2016, has 

been operating since 2017. 

 This applies to the results of the work of the Coordination 

Committee: productive complex rates for container transportation, 

privileged tariffs for transportation of fuel oil, gasoil, grain, and 

China-Kazakhstan-Azerbaijan-Georgia-Turkey container trains can 

participate in both rail and sea transport in a direct international rail -

ferry service. 

Reductions in tariff rates for this agreement do not preclude the 

absence of other agreements in this language in the future. For 

example, negotiations are underway on an agreement between 

Azerbaijan, Turkey, and Iran. 
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1.Historical Development of Terrorism 

Generally, a common definition on the concept of terrorism has not 

been made by international institutions or states, but much research 

has been done on the concept of terrorism. When we look at the 

results of the studies on this definition, it is seen that an integrated 

definition of the concept of terrorism has not been put forward 

(Sancaktar, Çomak, & Demir, 2016). If there is no general common 

definition, a terrorist who is seen as a terrorist in country A can be 

shown to be defined as a freedom fighter as a fundamentally different 

point of view to the definition of terrorism existing in the laws of that 

country in country B, C or D. Terrorist individuals who commit acts 

of terrorism tend to stand against not continuing with this life in which 

they have difficulty in integrating into the environment or living 

environment they live in, and to take lives by ignoring the laws 

(Arıboğan, 2005). When we look at the concept of terrorism in 

general, it is seen that violence, hatred and ideological thoughts are 

nurtured and actions are carried out by targeting innocent people. 

  As we have just said, there is no common international definition of 

terrorism, but states have definitions regarding this concept in their 

own constitutions. Mahir Kaynak, an intelligence analyst and writer, 

explained his view on terrorism as follows: Any small part of what we 

call a terrorist is important for the continued actions of that group, and 

a terrorist cannot question the orders and plans of his superiors, and it 

is impossible to go beyond their orders (Bilgiç, 2009). One of the 

definitions given by researchers and authors on terrorism was 
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interpreted by Beril Dedeoğlu, the Minister of European Union in 

2015. In the definition of this concept, terrorism is an effort to adopt 

its own plans and strategies by frightening the public and exerting 

pressure on the people in order to suppress the political policies of any 

country and rule that state, either politically or economically 

(Dedeoğlu, 2014). The Israeli researcher and writer Benjamin 

Netanyahu expressed the concept of terrorism as follows: Terrorism is 

in fact deliberate acts that cause the death of civilians (Bilgiç, 2009, s. 

9-10,).     Terrorism and terrorist concepts differ. The concept called 

terrorism is usually an attack carried out by any organization. The 

term terrorist is a person or persons who are members of any terrorist 

group and who consciously do so without questioning the orders or 

plans given to them. When we look at terrorist profiles, people who 

are actually members of organizations are not entitled to question the 

orders they receive and are obliged to implement them. When he does 

not implement the actions given to him by the terrorist organization, 

he is punished against the senior members of the organization. The 

definitions of the world states and international organizations 

regarding the concept of terrorism in the fight against terrorism are as 

follows: 

Turkey on "terrorism" definition of "terrorism" concept is Arabic, but 

French history from Turkish origin "terrorist" word is used. Four years 

after the years of the French Revolution in 1789, the concept of 

"terrorism" as a new concept in politics and law resulted in the 

emergence of policies based on violence intentionally made under the 

Jacobin administration in 1793 (HELVACIKÖYLÜ, 2007). The 
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concept of terrorism is stated as intimidation, which includes violence 

and hatred in the research conducted by the Turkish Language 

Association (Türk Dil Kurumu, 2006). 

Republic of Turkey from the definition of terrorism in the 1991 Grand 

National Assembly of Turkey by the Anti-Terrorism Act was adopted 

and accepted as an official form of the definition of terrorism is 

described as follows. (Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1991): 

Article 1– ‘‘ Terror; using force and violence; To change the 

characteristics of the Republic, political, legal, social, secular and 

economic order specified in the Constitution, to disrupt the indivisible 

integrity of the State with its country and nation, to endanger the 

existence of the Turkish State and the Republic, to undermine the 

authority of the State, or They are all kinds of criminal acts to be 

committed by a person or persons belonging to an organization in 

order to destroy or seize, to destroy fundamental rights and freedoms, 

to disrupt the internal and external security of the State, public order 

or general health. '' 

The organization written in this Law is deemed to have come into 

being when two or more people come together around the same 

purpose. The term organization includes the organization, society, 

armed society, gang or armed gang, which are included in the Turkish 

Penal Code and special laws that include penal provisions. Terrorist 

Offender ARTICLE 2. - A person who is a member of organizations 

established to achieve the objectives specified in Article 1 and who 

commits a crime with others or alone in line with these purposes, or 
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even if he does not commit the intended crime, is a terrorist offender. 

Even if they do not belong to a terrorist organization, those who 

commit crimes on behalf of the organization are also considered 

terrorist offenders and punished like members of the organization. 

The definition of 'terrorism' in the United States of America (USA): 

The Federal Bureau of Investigation (FBI), accepting terrorism as an 

international and global threat, explained this concept as follows: 

Terrorism spreads in three ways in the world. These: 

1. Internet: Through the online conversations we use in our daily 

lives, they collect members over the internet, which we call the 

virtual world. 

2. Use of social media: They try to recruit new members to 

organizations in Asia and Europe via social media by sharing 

videos with violent content aimed at frightening people by 

posting on Facebook and Twitter. 

3. There are acts of terrorism within the US to support groups that 

have become violent extremist support groups. The purpose of 

the FBI is to predict and neutralize any acts of terrorism in the 

United States from inside or outside. (Federal Bureau 

Investigation Timeline, 2018).  

Definition of 'terrorism' in Spain: 

Spain is a country known for its success in combating terrorism. We 

know that the fight against the "ETA" organization for almost a 

hundred years has brought this country a great experience in the field 
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of combating terrorism. The Madrid attack on 11 March 2004 is 

important for this country in the fight against terrorism. The concept 

of terrorism in Spain is stated as a general definition: "Terrorism is an 

effort to accept their own wishes by using force". (Elvin 

Abdurahmanlı, 2019). This terrorist attack was carried out at three 

train stations in Madrid and resulted in the deaths of 186 civilians 

(www.dw.com/tr, 2004).  

The definition of 'terrorism' in the European Union: 

The concept of terrorism has been defined as "the group acting with 

the aim of committing acts of terrorism and terrorist crimes after the 

plans established by two or more persons"(Dedeoğlu, 2014, s. 261-

264) 

The definition of 'terrorism' in the Netherlands: 

There is no generally accepted terror text regarding terrorist incidents 

in this country. However, in the Dutch Penal Code, there is a 

definition of "terrorist intention" regarding terrorist acts 

(Abdurahmanlı, 2019, s. 3-19) 

Definition of 'terrorism' in Germany: 

  There is no "terror" definition accepted in the Penal Code of the 

Federal Republic of Germany, but the definition of "establishing a 

terrorist organization" is included in the law. 

The definition of 'terrorism' in the United Nations (UN): 

At the meeting of the United Nations Anti-Terror Committee in 

Vienna, Austria, on 11-12 March 2004, the definition of the Anti-
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Terrorism was stated as follows:  (Nations, 2004) 

We gathered in Vienna on 11 and 12 March 2004, as participating 

representatives of international, regional and sub-regional 

organizations, organs of the United Nations system and international 

institutions. Our deepest sympathy and condolences to the government 

and the people. We stand in solidarity with Spain and the victims of 

terrorist attacks and their families. Ensure our strengthened 

determination to fight all forms of terrorism in accordance with our 

responsibilities under our various missions and we strongly 

condemned the horrific terrorist attack that took place in Madrid on 

March 11, 2004, and that such acts, like any terrorist act, are a threat 

to peace and security. evaluated as. 

The definition of terrorism accepted in the Geneva convention: 

On 16 November 1937, in the Geneva Convention on the Prevention 

and Elimination of Terrorism, the nation states stated the definition of 

terrorism in the Geneva Convention as follows. Such actions against 

the administration and people of a nation state existing in the 

international system and causing loss of life and property to civilians 

are terrorist acts. “(Öktem, 2011, s. 15-16). 

The stages of the emergence of terrorism Historical Process: 

It is known that the damage of terrorism is estimated more than 2000 

years. But the first terrorist act of our age coincides with the Pre-

Christ in Palestine. There were terrorist acts carried out by the Sicarii 

for the power struggle between the Palestinian sects between 66-73 
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BC. Later 11-13. The actions of the Hashaşiler organization led by 

Hasan Sabbah, who is a member of the Ismaili sect for centuries, or 

the actions of the Ku-Klux Klan organization that emerged in the 

United States in 1865 set an example in history. When we look at the 

20th century, we can cite the acts of the IRA terrorist organization for 

the sake of the freedom of Macedonian, Serbian and Irish or the 

genocidal terrorist acts of the Armenian Armed Forces in Khojaly, 

Aghdamda, Shusha. We can show Kyprion Agoniston-EOKA, the 

FLN terrorist organization established for the independence of the 

Algerian state against the French state. The full opening of the "FLN-

Fuerzas de Liberacion Nacional" organization is in Turkish as the 

"National Liberation Forces" (Yarar & Erbaş, 2017, s. 1080-1084). 

The Republic of Turkey Foreign Affairs of the Armenian terrorist 

organization in one of the terrorist organizations carry out terrorist 

actions against the employees of officials and supposedly known as 

the Armenian Secret Army name for the Liberation of Armenia states' 

HAYASTAN Azatagrut'y Hay Gaghtn of Banak-ASALA''1975 year 

TOKAŞY Harutyun is an Armenian was established by. ASALA 

terrorist organization carried out a total of 110 terrorist acts in 22 

countries, including 38 cities with 39 guns, 70 bomb attacks, 1 

occupation. However, if we look at the official documents of the CIA, 

it was shown that this organization carried out 203 terrorist attacks in 

the years 1975-1983. (Abdurahmanlı, 2019, s. 60-72). 
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Figure 1: The Armenian Terrorist Organization Asala Esenboğa 

attack August 7, 1982 

Source: (Van Sesi Gazetesi http://www.vansesigazetesi.com/haber-

ermeni-teror-orgutu-asala-53416.html, 2018) 

The terrorist organization ASALA terrorist targets mainly the 

Republic of Turkey, Austria, located in the US and Turkish diplomats 

have been working in Europe. In general, the diplomats of the 

Republic of Turkey on target to become Turkey's best known and 

respected people showed that prepared the pre-selected targets in this 

action. In addition, there are front organizations established by the 

senior executives of the ASALA terrorist organization. 1980 yılı10 on 

November Strasburg Republic of Turkey consulate and are expressed 

in the media by 11 November of the terrorist acts perpetrated in 

Turkey Airlines in Rome PKK and ASALA and PKK terrorist 

organization in which it ASALA cooperation in 1980 (Abdurahmanlı, 
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ASALA Terör Örgütü Nasıl Ortaya Çıktı ve Terör Faaliyetlerinin 

Amacı, 2019). 

foreign affairs of the Republic of Turkey diplomats, members of the 

terrorist organization ASALA were martyred by Danis Tunaligil is the 

first ambassador  (Kübra Tokuş, 2019). The cause of ASALA terrorist 

organization managers terrorist attacks, "the Republic of Turkey's 

current government to Armenians and Armenian state living in Turkey 

rights and that restrict their freedom and therefore does not recognize 

their rights in Europe and other countries have announced as their 

attack acts against Turkish diplomats (Abdurahmanlı, 2019). ASALA 

terrorist organization carried out armed attacks in 21 different 

countries between 1970 and 1990 and the biggest damage from these 

attacks was the members of Turkish embassies (Kübra Tokuş, 2019). 

2. Types of Terrorism 

The concept called terrorism is to impose the policies and demands of 

the organization on the state by intimidating the state by intimidating 

civilians. The concept of terrorism is a definition with international 

dimensions. Terrorism is an event that threatens international security 

and creates a problem for countries. Most states in the world have 

fought terrorist acts and there are still states that are fighting terrorism 

today. After the September 11 attacks, it was understood to what 

extent terrorism had devastating consequences and that terrorism was 

an international threat, not on the basis of the country (GÜREL, 2016, 

s. 20-21). Within the concept of terrorism, it includes feelings such as 
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violence, fear, and hate. In general, the formation of terrorism consists 

of 7 types of headings (Sancaktar, Çomak, & Demir, 2016): 

1. Domestic terrorism, 

2. International terrorism, 

3. Transnational terrorism, 

4. State terror, 

5. State-sponsored terrorism, 

6. Ethnic terrorism, 

7. Cyber terrorism. 

3. State-Sponsored Terrorism 

This concept of terrorism is the provision of material and 

technological ammunition to the formations or organizations settled in 

countries that a country sees as rivals for its economic and political 

interests. The main purpose of these aids is to weaken the current 

government in the target country within the scope of the fight against 

terrorism and to wear it economically. There are two factors in the 

support of large states to terrorist organizations and their formations. 

The first of these is the intention to maintain its own form of 

government and to remain in the position of national power. The 

second factor is the effort to take precautions in advance to destroy 

that country as an enemy, thinking that it foresees any attack against it 

in the future. As an example of state-sponsored terrorism, Hillary 

Rodham Clinton, the former US Secretary of State, said in an 
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interview with Fox News that the US government supported the al-

Qaeda terrorist organization in the 1970-1990 period in order to erode 

the USSR. If we look at the last few years, we can see the strategic 

games such as the United States delivering ammunition to the PYD 

and YPG forces within the borders of Syria and Iraq. 

This type of terrorism usually causes proxy wars by supporting groups 

or terrorist organizations in that country in order to manage the 

internal strategy of small states of hegemonic states. As a result, 

terrorism did not end with support for years. We can generally think 

of these logistical and financial aid given to terrorism as sponsorship. 

The sponsor states sometimes take these aids to a very advanced level, 

at that time, these organizations can become an international terrorist 

organization such as the Taliban in the future. As we have just 

mentioned, aids made by superpower states have an effect on that 

country through a terrorist organization, and such wars are also known 

as proxy wars (Çınar, 1997, s. 242-245). When we say state-sponsored 

terrorism, the best example of this is the support of the Syrian 

government in the 1970s to the ASALA terrorist organization and in 

the 1990s to the PKK terrorist organization (Abdurahmanlı, 2019, s. 

20). In addition to state-sponsored terrorism, this method is applied by 

close states against the states that they see as an economic obstacle or 

rival to their own country, and it is seen that it is a valid method in 

most of the times (Kedikli, 2011, s. 107-108). 
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Figure 2: PYD - ABD askerlerinin birlikte talimi 

Source: (Anadolu AJANS- Gülsüm İncekaya, 2018) 

 

Figure 3: ABD'den terör örgütü PKK/PYD’ ye askeri yardım 

Source: (ABD'den terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardım sürüyor, 

2017) 
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4. Armenian Terrorism on the Axis of State-Sponsored Terrorism 

Brothers hundred years living in Turkey as Turkish and Kurdish 

people we know who the terrorist organization of the so-called free 

way to establish a Kurdish state with false promises externally 

supplied sample showed the PKK terrorist organization. 

Senior executives of this organization state that they are defending the 

so-called Kurdish people of Armenian origin. In the example of the 

Republic of Turkey as a terrorist organization ASALA Armenian 

terror in the 1970s, it is the most obvious example (Baharçiçek, 2000, 

s. 14-17). 

The terrorist threat has become global today. The Republic of Turkey 

in combating this threat has come a long way. In the early 1970s, 

ASALA continued and still continues its fight against terrorist 

organizations such as the Armenian terrorist organization, PKK 

terrorist organization and PKK-affiliated terrorist organizations such 

as DHKP-C, TKP, MLKP. 

Asala: 

Armenian Terror The first Armenian Terrorist organization was a 

militant group named "Nemesis" among the Dashnaks. The aim of this 

organization was to revolt the Armenian people living in the Ottoman 

state against the Ottoman Empire and to establish the so-called 

Armenian state. After the establishment of the Republic of Turkey in 

1923, it began to increase gradually the actions of this organization. 

The organization had its first action shot on March 15, 1921, on Talat 
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Pasha, the former interior minister, in a street in Berlin. This action 

was made by the Armenian named Soghomon Tehlirian. The 

committee consists of the time of the Republic of Turkey of the 

Armenians against the assassination of Mustafa Kemal Ataturk has 

been held twice and have failed. The first assassination took place in 

April 1925. An Armenian committee member who settled in Greece 

came from Thessaloniki to Istanbul and the other two assistants were 

decided to meet in Ankara in advance. But Turkey as a result of 

deciphering this assassination Manok Manoky advance of the security 

forces and aides were arrested. He was executed on May 5, 1925. The 

other second assassination of the September 14 1927 terrorist Coral 

Altunyan Armenian nationals and aides, Mustafa Kemal Ataturk, to 

arrange the assassination was defused by the security forces in Turkey 

while trying to Dolmabahçe palace. British Ambassador in Turkey in 

the statement, the assassination of Mustafa Kemal Ataturk, the 

Republic of Turkey to regulate the desired reason for increasing 

relations with Europe because it offended the USSR. 1.2 Denial of the 

ASALA Terrorist Organization The "ASALA" terrorist organization 

was founded on January 20, 1975, by an Armenian with the surname 

HARUTYUN, an Armenian from IRAK, TOKAŞYAN, in the Beka 

valley of Lebanon. However, the foundation of 62 ASALA terrorist 

organizations was announced on January 20, 1975 in Beirut, the 

capital of Lebanon. The Beka Valley is the place where the PKK is 

also established and the organization's militants are trained, where 

military training is given. Once, ASALA and the PKK trained terrorist 

militants and provided military training together. These are the main 
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objectives of ASALA: The biggest goals of ASALA are to establish 

an independent Armenian state, which was the dream of the Armenian 

societies of Tashnak and HINÇAK, and to instill and impose the so-

called Armenian genocide to the whole world. '' HARUTYUN 

TOKAŞYAN, the founder of the ASALA terrorist organization, used 

the nickname AGOP AGOPYAN, sometimes Vahram 

VAHRAMİAN, Iran İRAMİAN, as his nickname during his terrorist 

acts '' (Güler & Akgül, 2003). His childhood friends KEVORK 

ACEMYAN and James KARNUSYAN helped him in establishing the 

terrorist organization ASALA. HARUTYUN TOKAŞYAN lived in 

Iraq with his family and then moved to Lebanon. The name of the 

ASALA terrorist organization is normally in English and it takes its 

meaning from the word "Armenian Secret For The Liberation Of 

Armenia", that is, the secret army of Armenia. It is known that 

ASALA received the logistic support from the terrorist organization, 

the military support from the Syrian state, and the FHKC organization 

called the Palestine People's Liberation Front (Elvin 

ABDURAHMANLI, 2020). 
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Figure 4:ASALA Terör Örgütünün Logosu 

Source: (https://armenpress.am/eng/news/692388, 2012) 

4.1 Terrorist Actions of ASALA Terrorist Organization: 

January 20, 1973 attack on the Republic of Turkey Consul General in 

Los Angeles and is an extension of the organization JCAG with other 

organizations reported that these attacks do. There was an extension of 

the ASALA terrorist organization in almost all of Europe in the 1970-

1980s. ASALA Terrorist Organization During the existence of the 

organization until 1975-1995, the organization carried out a total of 

110 terrorist acts, including 39 armed attacks and 70 terrorist attacks 

in 22 different countries, including 38 cities. The financial assistance 

of the organization was funded by wealthy Armenian businessmen 
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living in France, the United States, and Lebanon. On 21-28 April 

1980, the ASALA Terrorist organization and the PKK published a 

second declaration in Sidon and announced that they agreed on the 

Armenian-Kurdish federal state. These two terrorist organizations 

celebrated April 28 as the day of Kurdish-Armenian brotherhood and 

unity (Abdurahmanlı, ASALA Terör Örgütü Nasıl Ortaya Çıktı ve 

Terör Faaliyetlerinin Amacı, 2019).  

 It was known that AgopAgopyan was suspended from the staff due to 

the emergence of differences of opinion within the ASALA terrorist 

organization in 1987. National Intelligence Agency of the Republic of 

Turkey as well as the Police, the founder of ASALA terrorist 

organization Agop Agopyan and was trying to decipher the location 

and plans of the member organizations. During this period, the leader 

of the ASALA terrorist organization Agop Agopyan fled to Greece 

with his family and resided in Greece. On April 28, 1988, the leader of 

the ASALA terrorist organization, who was hiding in Greece, was 

shot by unknown persons while leaving his house to go to Yugoslavia. 

After the death of the terrorist organization Agop Agopya, ASALA 

requested the current Greek government to examine in detail the 

investigations regarding the death and to give information to the 

ASALA terrorist organization regarding the death. Another important 

statement about Agop Agopyan, who was killed on April 28, 1988, 

was stated in the statement on May 2, 3 days later, that Agop Agopyan 

was dismissed from the administrative staff of the organization and 

that research on his death is continuing. According to official records, 

the ASALA terrorist organization was dismembered in 1995. 



56 | KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI 

 

Organization until the 1975-1995 year that broke the so-called rights 

of Armenians living people in the Republic of Turkey and also their 

people know of they are fighting for the return should relax but for 

Turkey exemplified by their terrorist acts of the Republic diplomats 

were martyred brutally to the slaughtering (TAŞ, 2014, s. 70-83) 

 On April 18, 1990, the PKK and ASALA held a meeting and issued a 

new declaration. The contents of the declaration are briefly as follows: 

1 ASALA and PKK will be governed together from now on. 2 

Armenians will conduct intelligence on Turkish soldiers. 3 The lands 

to be won will be divided equally between the Armenians and the 

PKK. 75% of the education and other expenses in the camps will be 

covered by the Armenians. 5 action in Turkey's metropolitan cities 

will be made. The following list includes the dates and locations of the 

terrorist organization ASALA's actions during the period from 1975, 

when it was founded, to 1995 (Abdurahmanlı, ASALA Terör Örgütü 

Nasıl Ortaya Çıktı ve Terör Faaliyetlerinin Amacı, 2019): 

January 20, 1973 Los Angeles (in partnership with JCAG-ASALA) 

22 October 1975 Vienna, 

24 October 1975 Paris, 

16 February 1975 Beirut, 

29 May 1977 Istanbul, 

9 June 1977 Rome, 

2 June 1978 Madrid, 
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The Hague, 12 October 1979, 

22 December 1979 Paris, 

31 July 1980 Athens, 

17 December 1980 Sydney, 

4 March 1981 Paris, 

9 June 1981 Geneva, 

24 September 1981 Paris, 

28 January 1982 Los Angeles, 

8 April 1982 Ottowa, 

May 4, 1982 Boston, 

7 June 1982 Lisbon, 

7 August 1982 Ankara Esenboğa Airport, 

27 August 1982 Ottowa, 

9 September 1982 Burgas, 

9 March 1983 Belgrade, 

16 June 1983 Istanbul, 

14 July 1983 Brussels, 

15 July 1983 Paris, 

27 July 1983 Lisbon, 

30 April 1984 Tehran, 
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June 21, 1984 Vienna 

 

 

Figure 5:(https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ermeni-teror-orgutlerinin-

sehit-ettigi-diplomatlar/53834, 2015) 

4.2. Armenian Terror Today 

 The themes of the history of Armenian terrorism, or, to be more 

precise, the terrorism of Armenian nationalists and the indissolubly 

linked national-religious extremism, which for a long time - at least 

throughout the entire 20th century - was the endoscopic ideology of 

the Armenian people in their struggle to acquire national statehood has 

never been studied in the scientific literature before. 
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 At the same time, such a phenomenon as “Armenian terrorism” 

objectively existed for more than a hundred years, and therefore, like 

any other phenomenon in the socio-political history of mankind, it can 

be an object of scientific research. Any terrorism (including 

Armenian) is a complex and multifaceted phenomenon, the analysis of 

which can be given from various points of view: political, ideological, 

economic, historical, criminological, psychological, cultural, etc. Any 

terrorist, no matter what slogans he may cover up his inhuman and 

anti-state acts, is a murderer, and there can be no two opinions on this 

matter in principle.  

Therefore, when we talk about Armenian terrorists, we must clearly 

and honestly understand that all of them are not heroes of the national 

liberation or some kind of struggle of the Armenian people, but 

fanatical murderers, calculating racketeers, unprincipled extortionist 

and cold-blooded executioners, who are a disgrace and a curse of their 

people, whose hands are up to the elbows in the blood of their 

innocent victims. 

With the emergence of the Karabakh issue in the 1980s, the activities 

of Armenian terrorist organizations were directed to Azerbaijan. The 

second half of the 1980s was marked by terrorist acts by Armenian 

terrorists in Azerbaijan, mainly with the explosions of passenger buses 

and subway trains. After regaining its independence in 1991, the 

Republic of Armenia justified terrorism at the state level in advancing 

its territorial claims against Azerbaijan and made extensive use of 

terrorist means in the occupation and annexation of the Nagorno-
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Karabakh region of Azerbaijan, as well as seven surrounding regions. 

More than 6,000 Armenians living in Lebanon, Syria, Iran, Russia, 

Ukraine, Greece, Bulgaria, France and the USA participated actively 

in the military occupation of internationally recognized territories of 

the Republic of Azerbaijan and expelled more than one million 

Azerbaijanis from their homes. 

 In the last quarter of the twentieth century, political terrorism became 

a consolidating factor for the Armenian diaspora, which, willy-nilly, 

was forced to rally around the transnational organizational structures 

“Hnchak” and “Dashnaktsuyun”, rendering ideological (in the context 

of the theme of "the responsibility of the Turkish people for the 

Armenian genocide of 1915) and political cover for the illegal 

activities of militants ASALA and JCAG. As a result, the diaspora 

ceased to be a network of local marginal communities, claiming only 

to preserve the national and cultural identity of its members, and 

turned into a global political corporation, which was able to solve the 

long-suffering task of creating a mono-ethnic Armenian state in 

Transcaucasia. For this, the main social prerequisite was available - a 

structurally organized people, ready to join the struggle to acquire 

their statehood and the corresponding status of a political nation. A 

practical tool for solving this geopolitical task was the terrorist war, 

which was unleashed by the militants of the Armenian diaspora, first 

against the official authorities of the Nagorno-Karabakh Autonomous 

Region of the Azerbaijan SSR (1988-1990), then against the 

Azerbaijani people and the emerging state structures of the Azerbaijan 

Republic (1990-1991). Over time, the terrorist war developed into a 
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full-fledged interstate armed conflict (1991-1994), the hostilities of 

which, although they were suspended, were the reasons that gave rise 

to it, and the consequences associated with the occupation of a 

significant part of the sovereign territory of the Azerbaijan Republic 

by Armenian armed formations. In fact, we can say that the armed 

aggression against Azerbaijan in 1988-1994 became the apogee of the 

process of transformation and modernization of the Armenian people, 

which lasted more than a century, from the state or from the level of a 

multi-ethnic religious sect, the social development of which at the 

stage of tribal relations, to the state of a full-fledged political a nation 

that created and managed to preserve its mono-ethnic statehood for a 

considerable period of time (Кузнецов, 2015). 

 On February 25, 1992, at about 22 hours, illegal armed formations of 

the armed forces, foreign mercenaries and nationalist Armenians of 

Nagorno-Karabakh, illegally transported from Armenia to the territory 

of the Republic of Azerbaijan, together with the personnel and 

military equipment of the 366th motorized rifle Regiment stationed in 

the city of Khankendi, attacked the city of Khojaly, using more than 

90 tanks, infantry fighting vehicles, cannons, D-30 howitzers and 

other modern military equipment. As a result, 613 residents of 

Khojaly, including 63 children and 106 women, were tortured to 

death, 8 families were completely destroyed, and 487 people were 

maimed. 1,275 residents - the elderly, children, women - were taken 

hostage, the fate of 150 of them, including 68 women and 26 children, 

is still unknown. Illegal Armenian armed forces brutally persecuted 

Azerbaijanis who managed to escape the siege on roads, crossings and 
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forests due to their ethnicity. The following unimaginable facts of 

torture committed by Armenians, foreign mercenaries and servicemen 

of the 366th Regiment against Azerbaijanis: peeling of the scalp, 

removal of eyes, crushing people under the caterpillars of military 

equipment, cutting off ears, noses, genitals, beheading of Azerbaijanis 

on Armenian graves, torture of women, old people and children alike, 

cutting off women's breasts, etc. occurred in inhumane, savage ways 

(Azerbaijan, 2021).  

The Memorial Human Rights Center and Human Rights Watch have 

called the Khojaly genocide one of the most brutal tragedies against 

civilians. 

Following former Armenian president Serzh Sargsyan's interview with 

British journalist Thomas de Waal, the following statements do not 

cause any doubt when the Armenian armed forces used violence 

against civilians: “before Khojaly, Azerbaijanis thought that 

Armenians were people who could not raise their hands. We had to 

put an end to this and we managed to break [stereotype]”. Terrorist 

acts committed by Armenia against the Azerbaijani civilian population 

were dominated by sniper attacks on women, children and the elderly, 

or the throwing of explosive-laden toys into nearby rivers. Given the 

constant use of terror and violence at every stage of the escalation of 

the Armenian nationalist spirit, the necessary measures must be taken 

in a timely manner to eliminate this ethnic terrorist situation for peace, 

security and stability at both the regional and international levels 

(MFA, 2021). Particularly interesting is that the former Armenian 
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presidents Serzh Sargsyan and Robert Kocharyan were military 

commanders who participated in the occupation of the Azerbaijani 

lands and directly led the murders and atrocities committed there.  

Since May 1992, armed actions have gone beyond the former NKAO 

and spread to other regions of Azerbaijan. Subsequently, in a short 

time, within a year and a half from the sides of the Armenian 

separatists occupy the entire mountainous part of Karabakh and the 7 

regions adjacent to it. As a result of this aggression by Armenia in the 

territories of Armenia itself and Karabakh, more than 1 million 

Azerbaijanis became refugees. More than 900 settlements – 113 

thousand residential buildings with a total area of more than 9 million 

square meters-were looted and destroyed. More than 18 thousand 

people were killed, 50 thousand people were injured, and several 

thousand people were missing (Sultanov, 2003). 

 Armenians have a great experience of terrorism, they have the 

experience of killing their own people, among others. The shooting of 

the Armenian parliament and the assassination of the speaker and the 

prime minister is a recent history. Along with the falsification of 

historical facts, manipulation of the right to self-determination, they 

always use terrorism, calling terrorists heroes of the national liberation 

war, people's avengers. Armenian terrorists sought to seize foreign 

lands, drive out the extermination of other nations (genocide) and 

even dissenting Armenians, aroused fear among those who did not 

support them in vile deeds (Nuriyeva, 2017).  
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Armenian terror, born of extreme nationalism and the dream of 

establishing a “greater Armenia”, has always been adapted to meet the 

changing political goals of Armenians. Armenian terrorism, which 

emerged in the late 19th century and grew rapidly in the mid-20th 

century, became a major threat to countries in the region and beyond, 

with more than 200 terrorist attacks on four different continents, 

including Europe, Asia, America and even Australia. Considering that 

terrorism and violence are constantly used in every stage of the 

escalation of the Armenian nationalist spirit, it is necessary to take the 

necessary measures in time to eliminate this situation of ethnic 

terrorism at regional and international levels in the name of peace and 

security. On September 27, 2020, the Azerbaijani army began to 

conduct counter-offensive hostilities to liberate the occupied 

territories from the invaders. These operations are an example of the 

fight against international terrorism. Today, Armenia, which has 

turned state terrorism into state policy, uses terrorist organizations 

engaged in terrorist activities against the Azerbaijani Army on the 

frontline in Syria, Lebanon and other countries, and this fact has been 

confirmed by irrefutable evidence. All these facts were expressed by 

the leaders of Armenia and the so-called “Nagorno-Karabakh 

Republic” (Mehman İsmayılov, 2020). The rocket fire on the cities of 

Ganja and Barda during the 44-day war also shows that the main 

target of Armenian terror is peaceful, unarmed people. 
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Result 

As a result, we see that terrorism has a long history and today, with 

globalization, different types of terrorism have emerged. States use 

terrorist organizations as a means to establish their own thoughts, 

desires and policies on other states. In this context, the state-sponsored 

terrorist organizations are discussed in the article, and we see that the 

Armenian state supports the Armenian terrorist organizations such as 

Dashnak, Asala, and JCAG with some kind of diasporas. Armenians 

living in the mountains as a gang in the 1850s founded the Dashnak 

Armenian terrorist organization in the 1900s. Another continuation of 

the Dashnak terrorist organization is the JCAG and ASALA terrorist 

organization that emerged in the 1970s to establish the Armenian state 

and was also supported by the Armenian people. In 1978, the ASALA 

Armenian organization signed a declaration of unification and 

solidarity with the PKK terrorist organization and reported that the 

two organizations were united under the same objectives.  

 The terrorist organization ASALA was dismembered in the 1990s, 

but the militants of the terrorist organization massacred the 

Azerbaijani civilians in the first Karabakh war and Khojaly genocide 

in 1991-1993. During the 44-day second Karabakh war, we can say 

that this people and the state supported terrorism, with the Armenian 

people frequently spreading news that the ASALA terrorist 

organization was recreated and would come back. In July 2020, 

Armenians massacred Azerbaijani civilians by attacking the civilian 

population of Azerbaijan with cluster bombs, which is prohibited by 
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the UNSC in international law. We can clearly state that the 

Armenians continue their terrorist activities in front of the eyes of the 

world these days. 
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GİRİŞ 

İnsan toplumsal bir varlık olarak daima çevresiyle iletişim halinde 

olmak durumundadır. Yaşadıklarını anlamak ve diğer insanların 

yaşamakta olduklarını yaşamakta olduklarını bilmek ve duymak 

çabası insanlık tarihinde basını gündeme getirmiştir. Basın dinamik 

bir faaliyet olarak tarihin erken dönemlerinden itibaren önemli bir 

çalışma olarak başlamış ve matbaanın insan hayatına girmesiyle de 

önemli bir mesafe kat etmiştir. Matbaanın Çin’de icat edilmesi ve 

Doğu dünyasına ulaşması Haçlı seferleri ile Batı’ya taşınmasında 

etkili olmuş bu doğrultuda Batı matbaacılığı basını daha sistemli bir 

çalışma alanı olarak insan hayatına yerleştirmiştir. 

Basın, esasen insanın tarihselliği ile eşdeğerde yürümüş ve çok yönlü 

siyasi ve tarihi etmenlerle bilgi kaynağı olarak çeşitli araçlarla 

insanlara ulaşmaya devam etmiştir. Bu araçlar içerisinde gazeteler 

basın faaliyetlerinin en önemli argümanları olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu doğrultuda düşünüldüğünde Avrupa ve Amerika gazetelerinin de 

bir haber kaynağı olarak Doğu dünyasındaki gelişmeleri içeriklerine 

taşıması insanlara kendi bakış açılarıyla bilgi sunmaları şeklinde 

ortaya çıkmaktadır.  

Tarihi Karabağ meselesi 20. Yüzyılın erken dönemlerinden itibaren 

adından söz edilen bir husus olmaya başlamış ve Sovyet Rusya’nın 

dağılmasıyla aslında Azerbaycan toprağı iken Ermenilerin bölgeye 

yönelik faaliyetlerinin de temel hareket noktası olmuştur.  

Bu hususla Karabağ diye anılan bölgenin tarihsel dinamiklerle göz 

ardı edilmemesi ve farklı bölge güçlerinin burada hak iddia ettikleri ön 
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plana çıkmıştır. İşte bu gelişmelerin nedeniyle bölgesel bir sorun 

olarak ön plana çıkan Dağlık Karabağ meselesi zamanla uluslararası 

bir soruna dönüşmüştür. Konuyla ilgili olarak Avrupa ve Amerika 

gazetelerinde yer alan haberler insanların Karabağ ile ilgili gelişmeleri 

izlemelerine imkân sağlamıştır.  

1. Karabağ Meselesi 

Karabağ Güney Kafkasya’da yer alan tarihi ve coğrafik bir alandır. 

Tarihte 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 bölgenin tarihsel olarak bir Ermeni toprağı 

olduğunu ortaya koymaları ve bunu dünyaya duyurmaları sorunu 

tırmandırmaya başlamıştır (Sarıahmetoğlu, 2011, s. 67). Karabağ 

bölgesi tarihi, coğrafi ve jeopolitik olarak önemli bir alandır. Türkiye, 

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalan önemli bir geçiş 

alanıdır. Bölgenin bu durumu zaman zaman Rusya gibi büyük 

güçlerin de bölge ile ilgilenmelerine yol açmıştır.  Bölgede 1810’da 

bir nüfus sayımı yapılmış ve sırasıyla 9500 ve 2500’ü Azeri ve 

Ermeni halkının olduğu görülmüştür (Isgenderli, 2011). 1823’teki bir 

araştırmaya göre de bölgede Azerbaycan Türklerinin sayısının 

Ermenilerden fazla olduğu görülmüştür (Hasanov, 2015: 115_121).  

1989 yılı Kasımında Sovyetler Birliği, bölgenin Azerbaycan’a 

verilmesini fakat Ermeni halkının haklarının korunmasını öne 

sürmüştür. Ermeniler bu durumdan hoşnut kalmayarak aynı yıl 
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Karabağ’ı kendi toprakları olarak öne sürmelerine yol açmıştır. Buna 

dayalı olarak Azerbaycan Sovyet yönetimi Ermenilerin söz konusu 

kararını kınayıp Karabağ’ı yönetmek üzere bir heyet kurmuştur. 

Durum böyle iken Karabağ, 1990 yılı Ocak ayında Ermenilerin 

saldırısına uğramıştır. Azerbaycan’da bu durumla ilgili protestolar 

başlamıştır (Özçelik, 2017: 444-446). 

Mevcut gelişmelerinin yaşandığı Karabağ sorunu 80’lerde tekrar 

gündeme gelmiştir ve 20 Şubat 1988’de Karabağ özerk bölgesi 

Azerbaycan’dan ayrılarak Ermenistan’a bağlanma isteğini 

Azerbaycan, Ermenistan ve Sovyet Rusya’ya bildirmiş ve bu durum 

kabul edilmemiş ve yeni protestolara kapı aralamıştır (Rasizade, 2011: 

299-317). 15 Haziran 1988’de Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması 

yönünde karar alınmıştır (Pokalova, 2015: 68-85). 

12 Ocak'ta Ermenilerin Karabağ'daki iki Türk yerleşim birimine 

saldırmaları sonucu, 12 kişi ölmüş 22 kişi rehin alınmıştır. 13 Ocak'ta, 

bir Ermeni Bakü'de iki Azeriye baltayla saldırmıştır. Saldırıya 

uğrayanlardan birisi ölmüş, diğeri ağır yaralanmıştır. Bu haberin o sıra 

gerçekleşmekte olan büyük bir mitinge ulaşması üzerine karşı saldırı 

düzenlenmiş ve bu saldırı sırasında büyük çoğunluğu Ermeni olmak 

üzere 34 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayların daha da trajik boyut 

kazanmasını neden gösteren Moskova yönetimi, Bakü'de ve 

Azerbaycan'ın birçok başka bölgesinde olağanüstü hâl uygulaması 

başlatmıştır. 19 Ocak 1990 tarihinde akşam saatlerinde olağanüstü hâl 

ilan edilirken, aynı saatlerde Kızılordu Birlikleri havadan, karadan ve 

denizden Azerbaycan'a çıkartma yapmıştır. Amacı daha çok 
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Azerbaycan'daki 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). 

Tarihte Karabağ meselesinin en hazin gelişmesi olan Hocalı Soykırımı 

25-26 Şubat 1992’de yaşanmış ve Rus destekli Ermeni güçleri 613 

Azerbaycan Türkünü katletmiştir ( İşyar, 2004: 391). Bu gelişme 

tarihi bir sorun olan Karabağ meselesinde soykırım pratiğinin 

yapılması ile farklı bir aşamaya taşınmıştır. 

20 Şubat 1993 yılının 20 Şubatında Azerbaycan, ABD, Ermenistan, 

Rusya gibi devletler Roma’da bir araya gelerek hadiseleri görüşmeye 

başladı.  Bu görüşmeler yaşanırken Ermenistan, 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 kararını ilan etti (Aslanlı, 

2001: 409). 

Azerbaycan Cumhuriyetinin Ulusal lideri Cumhurbaşkanı Haydar 

Aliyev 31 Mart 1998 gününün “Azerbaycanlıların Soykırımı Günü" 

ile ilgili olarak şu ifadelerde bulunmuştur: ‘‘Ne kadar zor olursa olsun, 

bugün ve gelecekte şerefli ve kutsal bir eser olarak sürdürülmelidir. 

Bu, soykırım kurbanlarının anısına şimdiki neslin kutsal görevidir." 

(Elvin Abdurahmanlı, Https://Www.Bursaarena.Com.Tr/31-Mart-

1918-Azerbaycanlilarin-Soykirim-Gunu-Makale,5703.Html). 

https://www.bursaarena.com.tr/profil/123/elvin-abdurahmanli


KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI - 2 | 79 

Aliyev’in söz konusu tespitleri Azerbaycan Türklerinin meseleye 

bakışında derinlemesine bir tesir uyandırmış ve 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) 

Azerbaycan’ın tarihi ve ekonomik gelişmeleri Batı istikametinde 

olduğu için Batı dünyası da bu önce bölgesel sonra uluslararası sorunu 

en başından gündemlerine beri taşımışlardır. 20. Yüzyılın son 

çeyreğinde Batılı ülkelerin bağımsız devletler topluluğuyla 

ilgilenmeleri Azerbaycan’ın Batı diplomasisinde de bakış açısında 

başak rol oynamış ve Rusya’ya mesafeli politika geliştiren 

Azerbaycan Batılı ülkelerle diyaloğunu ılımlı seviyede tutmuştur 

(Guliyev, 2014).  

2. Avrupa ve Amerika Basınında Karabağ 

Bölgenin yüz yıllık tarihsel geçmişinde bir sorun odağı olarak ön 

plana çıkan Karabağ, Rusya başta olmak üzere hem bölge ülkelerinin 

hem de Batılı devletlerinin odak noktasına dönüşmüştür. Bu odak 

noktayı yer yer gazetelerinde de dile getiren Avrupa ve Amerika 

basını, yaptıkları haberlerle kendi toplumlarında farkındalık 
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yaratmışlardır. Bu bağlamda araştırmamızın kavramsal çerçevesine 

uygun olarak Batılı gazetelerin haberlerinde yer verdikleri Karabağ 

bölgesinin basın tarihindeki yeri önemlidir. Bu hususu ana hatlarıyla 

analiz etmek aynı zamanda Batı basın literatüründe Karabağ 

bölgesinin de önemini ortaya koyacaktır.  

Gazete Adı Yayın Tarihi Haber İçeriği 

The Daily Worker  

 

7 Eylül 1927 s. 3  Karabağ’da ipek işleme 

tesisinin açılması ve burada 

isşi istihdamı yapılmasına 

dair.  

Evening Star  

 

31 Temmuz 1919, s. 11 Karabağ’da Türk–Ermeni 

Mücadelesi devam etmesi 

ve Halil Paşa’nalil Paşa’nın 

Azerbaycan’daki faaliyetine 

dair.  

Bisbee Daily Review  26 Mart 1920, s.1 Azerbaycan’da Türklerin 

Ermenilere yönelik 

girişimleri ve 17 bin 

Ermeninin Türkler 

tarafından katledildi iddiası  

Evening Star  

 

23 Nisan 1919, s. 16 Amerikan Ermeni 

Komitesi’nin Dünyaya 

duyurmak istediği 

Kafkasya’daki Ermeni 

mültecilerin varlığı 

hakkında  

Omaha Daily Bee  

 

5 Mayıs 1920, s. 4 Azerbaycan’ın Ermenilere 

yönelik verdiği Ultimatom  

The Daily Worker  

 

24 Mayıs 1929, s.3 Rusların Azerbaycan’da 

Alfabe çalışmaları ve 

Türkiye’de Harf Devrimi 

konulu haber. 

Evening Star Gazetesi  

 

23 Mayıs 1946, s.8 Azerbaycan petrolü ile ilgili 

bir haber  

The New York Times  22 Ocak 1989  Azerbaycan ile Ermenistan 

arasında etnik savaş adıyla 

bir haber  

 

The New York Times 

 

14 Eylül 1998 

 

Karabağ ile ilgili bu haberde 

etknik çatışma ifadesi 
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kullanılıyor. 

The New York Times 10 Kasım 2020  Karabağ çatışmalarında 

Türkiye dâhil bölgesel 

güçler  

Times Dergisi  16 Mart 1992  Hocalı’daki trajedi adıyla 

yapılan haberde katliamın 

Ermeniler tarafından 

yapıldığı anlatılmaktadır. 

Le Mond  1 Nisan 1998  Ermenistan’ın komşularına 

karşı saldırgan tutumdan 

vaz geçmesi önerilmiş bir 

haber 

 

Ana hatlarıyla ve farklı tarihlerdeki batılı gazetelerin haberlerinden 

yola çıkılarak yapılan bu çalışma konu ile ilgili girişilecek 

araştırmalara bir fikir vermek amacı da taşımaktadır. Bu doğrultuda 

20. asrın erken dönemlerinden başlayarak yüzyılın sonuna kadar gelen 

süreçte farklı ülkelerden, farklı gazetelerin haber muhtevaları gözden 

geçirilmiş ve onların bakış açıları genel olarak analiz edilmiştir.  

Avrupa ve Amerikan gazeteleri Karabağ ve bölgesinin jeopolitik 

konumu gereğince bu konuya önem vermişler ve tarihin farklı 

dönemlerinde içeriklerine de yansıtmışlardır. 20. Asrın başlarından 

itibaren baktığımızda ilgili gazeteler bu bölgeyi daha çok kültürel, 

ekonomik ve jeopolitik yönleriyle ele almaya başlamışlardır. Sovyet 

Rusya’nın Azerbaycan coğrafyasındaki etkileri bu bölgenin 

zenginlikleri ile ilgilenen batılı ülkelerde yankı bulmuş ve farklı 

zaman aralıklarında burada faaliyet yürütmek isteyen batılı şirketlerin 

varlığı da dikkatleri bu bölgeye çekmiştir. İşte bu bakımdan 

Azerbaycan ve Karabağ ile ilgili haberler söz konusu gazetelerde de 

kendine genişçe yer bulmuştur.  
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Ana hatları ile baktığımızda Avrupa ve Amerikan basınında genel 

olarak 1920’lerden itibaren Ermeni yanlısı haberlerin çıktığı 

görülmektedir. Bu durumun nedeni olarak örneğin Amerikan Ermeni 

lobisi’nin çalışmaları söylenebilir.  

Karabağ meselesini haber içeriklerine daha çok etnik bir savaş olarak 

taşımaları da görülmektedir. Azerbaycan- Ermenistan çatışmalarına 

yine uzak kalamayan batı basını ilginç bir şekilde Hocalı 

Katliamından sonra durumu daha fazla vurgulamaya başlamış ve kimi 

gazetelerde Ermenilerin taşkınlıklarını daha fazla ortaya koymaya 

başlamışlardır. Bu durumun nedeni olarak Meksika gibi kimi batılı 

ülkelerin Hocalı’yı kınamaları ve uluslararası arenada Ermenilerin 

haksızlığını dile getiriyor olmaları ile ilgilidir. Bu durum gerçeklerin 

göz ardı edilemeyeceğini bizlere göstermektedir.  

SONUÇ 

Kafkas coğrafyasının önemli bir bölgesi olan Karabağ’ın 

tarihselliğinde yer alan Azerbaycan Ermenistan yaklaşımları konuyu 

bölgesel bir sorun iken milletlerarası bir konuma taşımış ve bu haber 

kaynaklarında da yer almaya başlamıştır. Türk basını gibi Avrupa ve 

Amerikan basını da bu konulara haber kaynaklarında yer vermiştir.  

Batı basını Azerbaycan ve Karabağ’ın tarihselliğinde bölgeyi 

öncelikle zengin petrol ve ekonomik kaynakları ile gündemine almış 

daha sonra gelişen olaylar neticesinde Azerbaycan Ermenistan 

çatışmalarına da kayıtsız kalamamıştır.  
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Batı basınının bölgeye yönelik yaklaşımlarını analiz etmek aynı 

zamanda bölgeye yönelik Batılı bakış açısını da anlamak bakımından 

önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yapılacak daha hacimli 

araştırmalara bir giriş niteliği de taşıyan bu kısa soluklu analitik 

çalışma bu yönüyle literatüre sistematik bir bakış açısı 

kazandıracaktır.  

Ermeni lobilerinin Batı basınını etkilemesi bazı haberlerde 

Azerbaycan Türklerinin onlara yönelik saldırganlıkları olarak anlatılsa 

bile bölgede Ermenilen haksız ve tarihsiz tutumlarının tesiri ile 

giriştikleri Türk katliamına da kayıtsız kalamamışlardır.  
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ABD başkanı Biden’ın Osmanlı tarihindeki Ermeni olaylarından 

"Soykırım" olarak söz etmesi, beklenen bir gelişmeydi. Bu yönde 

birçok veri oluşmuştu. Sürpriz olmadı ve fakat erken ve sarsıcı oldu. 

Türk Amerikan ilişkilerinde marjlar bir süredir daralıyordu zaten. 

1980’de Kenan Evren liderliğinde gerçekleştirilen darbeden bu yana 

Türk-ABD ilişkilerinde oluşan "Evren sendromu", müttefiklik 

ilişkilerinin tüm kimyasını değiştirmiştir. 1980 Darbesi’yle "kolay 

ülke, zor liderler" denklemi, askerlerle iyi, Demirel, Ecevit ve Erbakan 

ile zor ilerleyen ilişkileri tanımlamak için kullanılmıştır. Türkiye gibi 

Batı bloğunda tarihsel ve farklı ilişkiler ağı olan bir bileşke ülkenin 

"kolay ülke" parantezine alınması biraz toptancı bir yaklaşım olabilir. 

Fakat Alexander Haig ve Richard Perle’ün ve o dönemki ABD 

diplomatik ve askeri teknokratlarının Kenan Evren liderliğindeki 

Konsey’le geliştirdiği ilişkilerin, ABD’yi ve Türkiye’yi çoğu zaman 

yanlış anlaşılmalara ve konumlandırmalara yönelttiği kabul 

edilmelidir. Aslında “Evren sendromu”, askerlerin, askerin yönetime 

el koymasının Batı’ya yönelik bir tepki olmadığını vurgulama çabaları 

sonucu vücut bulmuştur. Dış desteğe ihtiyacı olan askerlerin bu 

ihtiyacı görülmüş, arada, Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına 

dönüşü Türkiye’ye bir şey verilmeden kolayca sağlanmıştır. 

Alexander Haig’in olağanüstü kişiliği ile Richard Perle’ün üstün 

müzakere ve retorik gücü, kişisel dostluk köprüleri ile birleşince 

Ankara’da “Evren sendromu” ciddi bir diplomatik ve askerî 

maymuncuğa dönüşmüştür.  

  Kenan Evren, bu husus kendisine tenkit olarak yöneltilince, 

"Durumun farkındaydık fakat karşı taraf da farkındaydı" diyerek 
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düşülen çıkmazın zorunlu olarak pusuya düşmek olduğunu da 

vurgulamıştır. Aslında Batı, Türkiye konusunda fazlası ile açık olmuş, 

Türkiye’nin NATO’nun güney kanadını savunmak rolünü 

abartmaması gerektiğini net olarak vurgulamıştır. Askerlerin rol 

dağılımını yani fonksiyon tanımlamasını algılaması siyasilerden 

yüksektir. Bu sebeple askerler rolü algılamış fakat siyasiler “orta”yı 

gole çevirememiştir. Bugün Türk-ABD ilişkileri, ABD ajandasına 

göre yürümektedir. Batı ve Rusya, Türkiye’nin tarihteki eski azametli 

günlerine dönebileceği endişesini sürekli taşımıştır. Bu kaygı, Türk-

ABD ilişkileri, Türk-Rus ilişkileri ve Türk-Avrupa ilişkilerinin verimli 

ve istenilen düzeyde gelişmesini sürekli engellemiştir.  

Ermenistan iddialarının “soykırım” olarak uluslararası ilişkilerde bir 

başlık kazanması, Batı'nın Türkiye’ye karşı tutum değişikliği olarak 

uç vermiştir denebilir mi? Eğer böyleyse Avrasya’da taşlar birçok 

açıdan yerinden oynayacak demektir. Bu hususun Ermenistan 

iddialarının “soykırım” olarak tanınmasından daha önemli olduğunu 

ve bunun üzerine tüm bölge ülkelerinin değişik olasılık tabloları 

hazırladığı da meydandadır. Ermeni iddialarının "soykırım" gibi 

kavramla ABD başkanı tarafından ifade edilmesinden önce ABD ve 

NATO’nun Afganistan'dan çekilme kararı alması da Türk 

kamuoyunda yeterince işlenemedi. İki olayın doğal olarak birbiri ile 

ilgisi yoktur. Fakat zorunlu olarak aynı fotoğrafın eşliğinde 

yorumlanacaktır. Büyük satranç tahtası gibi "dev" bir jeopolitik ve 

jeostratejik etütten sonra Afganistan’dan NATO ve ABD’nin 

çekilmesini "yenilgi”ye bağlamak çok da ucuz bir değerlendirme 

olarak nitelendirilmeyi hak eder.  
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Şekil 1: Ermeni Soykırımı İddiası 

Kaynak: (Ermeni Soykırımı İddiası: 

https://www.bursaarena.com.tr/ermeni-soykirimi-iddiasi-

makale,5801.html, 2021) 

 “Büyük Satranç Tahtası” kitabında Zbignev Brzezinski, Avrasya 

jeopolitiğinin jeostratejik yol haritasında bu iki büyük kıtada öncelikle 

diplomasi, sonra yerel ve bölgesel devletler ve diğer alt sosyolojik 

katmanlarla ortaklıklar kurma, üçüncü olarak da ortaklaşa seçim 

denilen ortaklaşa tasarımlar ve son olarak da siyasal varlıkların özenle 

kullanılması (ve korunması)nı ana ilkeler olarak vurguluyordu. Bu 

bağlamda Biden’ın "soykırım" kavramını kullanması, uzun süredir 

diplomatik mutfakta konunun üzerinde çalışıldığını işaret edebilir.  
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   Türkiye ile ABD arasındaki gerilimlerin “Büyük Satranç Tahtası” 

jeostratejik rehberinin kullanımı ile korelasyon halinde olduğu 

diplomatik gözlemcilerin ortak görüşü haline gelmiş durumdadır.  

  Afganistan'dan çekilme planı, büyük satranç tahtası bağlamında 

zaten yerel ve bölgesel unsurlarla gerekli konsensüsün gerçekleşmesi 

olarak da okunabilir. Ukrayna da bir başka jeopolitik ve jeostratejik 

test niteliği kazanan kıdemli sorun bölgesi olarak öne çıkmaktadır. 

Rusya'nın Batı Avrupa’ya doğru yayılması niyetlerinin sürekli teste 

tabi tutulduğu Ukrayna aynı zamanda büyük bir tahıl üretim ve 

depolama üssü. Bu yönüyle de Avrupa için gıda tedarik stratejilerinde 

çok önemli bir ülke. Özellikle de Almanya için. Ukrayna nerede ise 

tüm ilgili ülkelerin çok taraflı uluslararası ilişkiler testine tabi 

tutulduğu bir küresel diplomatik laboratuvar niteliği kazanmaktadır.  

Devletlerin birbirlerine karşı marjlarının giderek daralma gösterdiği, 

jeopolitik ve jeostratejik daralmanın askerî gerilimleri giderek artan 

oranda beslediği de daha görünür hale gelmektedir. Rusya'nın 

Ukrayna, Ukrayna’nın da Rusya, Avrupa ve dünya çapında yarattığı 

gerilimin uluslararası ilişkilerdeki fay hatlarını iyice kristalize ettiği 

görülmektedir. “Büyük Satranç Tahtası”nın Avrasya jeostratejisinde 

Ukrayna’nın ABD, NATO ve Avrupa için aynı anlama gelip 

gelmediği de bir başka soru alanıdır. Rusya'nın Ukrayna söz konusu 

olduğunda yapabilecekleri daha önce test edilmiştir. Ukrayna’nın 

SSCB temelinde Rusya ile mücadele geçmişi de ortadadır 

(ABDURAHMANLI, 2021). Fakat dışarıdan farklı gibi duran 

Ukrayna’nın SSCB’nin tüm etnik unsurlarının kültürel ve sosyolojik 
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tortularına da ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Danimarka’nın 

"Suriye’de artık istikrar sağlandı" ifadesi ile ülkesindeki Suriyelilerin 

dönmesini istemesi de bir başka "test"tir. Batı'nın Karadeniz'de alan 

genişletmeye yönelik testleri, Rusya ve Çin’in İran üzerinden 

Hürmüz’de alan elde etme "test"leri ile korelasyon arz etmesi bir 

başka resimdir. Montrö bağlamında tüm boğaz ve kanal geçiş ile deniz 

ve okyanus geçiş rejimlerinin de jeopolitik ve jeostratejik olarak test 

edileceği eşik te arada üretilmiş oldu. Pasifik ve Hint okyanuslarının 

her milimetre küpünün stratejik bir coğrafya niteliği kazandığının 

deklare edilmesi de an meselesidir. Endonezya’nın kaybolan 

denizaltısının henüz bilgileri ortada yoktur. Fakat son yıllarda 

Endonezya ve Malezya uçaklarının düştüğü deniz alanları farklı bir 

mahiyet arz etmek üzeredir. Avustralya ile Asya ana karası arasındaki 

adalar denizi gelecek yılların en jeopolitik alanı olarak etiketlenmiştir. 

Gerçekten ABD, Çin’i çevrelemek gibi bir strateji izleyecekse Hint 

Okyanusu ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası sular niteliğinin 

değiştirilmesi de gündemde olacaktır. Bunun yansıra bir önceki yazıda 

sözü edilen büyük veya küçük limanların da statülerinin değiştirilmesi 

için testler Beyrut Limanı Patlaması ile yapılmaya başlanmıştır. Bu 

durumda İngiliz Milletler Topluluğu, Fransız, Alman, Belçika, 

Danimarka gibi ülke sömürgeleri jeopolitik konumlarına göre yeniden 

değerlemeye tabi tutulacaktır. Kripto paralar üzerinden yapılan küresel 

finansal ve ticarî testlerde ise resmin negatifi, üretilme aşamasını 

geçmiş görünmektedir. Kripto paralar finansal strateji olarak, yerleşik 

parasal sistemlere bir alternatif mi, yoksa yerleşik finansal 

hegemonyaya yönelik bir operasyon mu sorusu yanıtını bulmuştur. 
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Özellikle ABD’den gelen açıklamalar, kripto paralarla ilgili kapsamlı 

stratejilerin deşifre edildiğini ve “finansal genel kurmay başkanlığı” 

gibi birimlerin oluştuğunu, tarihte Hollanda’da oluşan lale soğanı 

benzeri bir tablonun yakında yaşanacağının ipuçlarını vermektedir. Bu 

gidişle herkesin kendi parasını basarak yaşayabileceği gibi 

yanılsamayı besleyen kripto paraların bireyi para kazanmaktan "para 

kazmaya" yani "basmaya" yönelterek aslında ekonomik ve sosyal reel 

alanın dışına çektiğinin analiz edilmesiyle, kripto paralar mutasyonu 

sürecinin kitlesel olaylar serisini de tetikleyeceği öngörülmektedir. 

Para elde etme kavramının operasyona uğrayarak tüm işgücü 

piyasalarını darmadağın edecek kripto para kullanımının küresel 

sonuçlarının neler olabileceği konusu birçok büyük ülkenin beka 

sorunu, ulusal güvenlik ve egemenlik sorunu olarak görülmektedir.  

 

 

Şekil 2: Biden’in NATO Politikaları Ekseninde Türkiye ve Kafkaslar 

Stratejisi 

Kaynak: (ABDURAHMANLI, Bursa Arena Haber sitesi: 

https://www.bursaarena.com.tr/bidenin-nato-politikalari-ekseninde-

turkiye-ve-kafkaslar-stratejisi-makale,5233.html, 2020) 



KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI - 2 | 95 

 Kripto para kullanımının testleri sonucunda ilk bulguların teknolojik 

gelişmeleri atlamama sendromu oluşması ile finansal spekülasyonların 

ticarî ve bireysel aklı manüple ederek kişiyi konvansiyonel ve reel 

yaşam alanının dışına alarak bilişimsel bir nüfus ve işgücü planlaması 

yapıldığı ve bunun sonucunda da tümüyle sanal ortamda sanal atık 

insan kümelerinin oluşma tehlikesinin ortaya çıktığı saptanmaktadır. 

Para olgusunun bireyi ve toplumu en hızlı dönüştüren mekanizma 

olduğu böylece kripto paralar üzerinden test edilmiştir. Filipinler, 

Nijerya, Türkiye gibi ülkelerde yoğunlaşan kripto para sahipliği 

aslında bu ülkelerdeki dönüşümün yönü ve hızı konusunda küresel 

dersler vermektedir. Pandeminin oluşturduğu toplumsal ve ekonomik 

süreç yine kıtlaşan para, daralan ekonomiler ve işini yitiren yığınlar 

üzerinden küresel bir Fransız Devrimi ya da Bolşevik Devrimi üretme 

potansiyeli taşımaktadır. "Para" ve sağlık yani ömür üzerinden 

bireylerin ve kitlelerin nasıl bir anda yeni "anlayışlar" kazandıkları ve 

farkında olmadan nasıl değiştikleri de an be an görülmektedir. Çin’in 

alternatifi olarak öne çıkmak için hazırlanan Hindistan’ın bir anda 

pandemik kasırgaya yakalanmış olması da bir başka testtir. Önceleri 

baharat odaklı mutfağı sebebiyle pandeminin pass geçtiği ülke 

görünümünden pandeminin ezerek geçtiği ülkeye dönüşmenin de 

ilginç bir seyir olduğu ortadadır. Etyopya, Sudan ve Mısır’ın Nil Nehri 

suları üzerindeki mücadeleleri su stratejileri çevresinde çok yakından 

takip edilmektedir. Pandemi, para, gıda, iş güvenliği, can ve mal 

güvenliği, ulusal güvenlik, cinsiyetçi toplumsal ve bireysel gerilimler, 

eğitim bağlamında kamu hizmetlerinin evrimi, bilişim teknolojileri ve 

hizmetlerinin fiyatlandırılması mühendislikleri, sosyal medyanın 
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adalet jürilerine dönüşme hızı, yine sosyal medya üzerinden gelişen 

toplumsal dayanışma türleri ve geleceğin suçları kategorilerindeki 

değişimler, pandemi ve kripto para üst başlığı altında küçük fakat 

kalıcı bireysel, ailevi, toplumsal ve küresel sendromları zincirleme 

reaksiyon halinde imal etmektedir. Bütün bu jeopolitik ve jeostratejik 

testler ve uluslararası ilişkilerdeki mutasyonlar, yakın dönemde 

inanılmaz derecede hızlanacak küresel dizaynın öncü göstergeleridir. 

ABD ve AB merkez bankalarının, “Varlık alımlarına devam edeceğiz, 

henüz tehlike geçmedi” türü açıklamaları yeni küresel toplumsal ve 

ekonomik yapıların profilleri hakkında verileri toparlamaktadır.  

 

Şekil 3: Biden’in NATO Politikaları Ekseninde Türkiye ve Kafkaslar 

Stratejisi 

Kaynak: (ABDURAHMANLI, Bursa Arena Haber sitesi: 

https://www.bursaarena.com.tr/bidenin-nato-politikalari-ekseninde-

turkiye-ve-kafkaslar-stratejisi-makale,5233.html, 2020) 
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İngiltere’nin Breixt kararının kaybedilen küresel ağırlık ve ölçeğin 

peşine düşüleceğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini tekrar vurgulamakta fayda var. Çarlık Rusya’sını kaybeden 

İngiltere’nin Putin Rusya'sını, Putin Rusya'sının da İngiltere’yi sürekli 

çeşitli testlere tabi tuttuğu da açıktır. Batı'nın siyasal ve finansal 

aklının derinliği ve yönü, ABD’nin Avrasya jeopolitiğini kavrama ve 

aşma vizyonunda görülecektir (Özkaya, Brexit: The Uncivil War / 

Britanya'nin AB terki, sivil olmayan savaş, 4). ABD’nin Avrasya 

etütleri ve vizyonları Brzezinski’nin üzerinde uzun yıllar çalışması 

sonucunda oluşmuştur. ABD için muazzam fakat muhatap ülkeler için 

soru işaretli bu çalışmalar, Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesi 

kapsamında değerini olabildiğince katlamıştır. ABD’nin küresel 

vizyonunu aynı zamanda küresel hasadını da belirleyecektir. Türkiye 

açısından ABD Ermeni iddialarını “soykırım” olarak kabul ederken 

bölgedeki son jeopolitik tabloya da atıfta bulunmuş olmalı. Bunun 

içinde Dağlık Karabağ varsa, ABD, Türk-Rus yakınlaşması 

konusunda beklenti içinde olabilir. Rusya'nın Türkiye’yi tarihsel 

olarak hep Batı’ya mecbur bırakmak stratejisini çalıştırdığı ileri 

sürülebilir. Batı'nın da Türkiye’yi Rusya ile iş birliğine mecbur 

bırakmak gibi siyaseti olduğu yine bu bağlamda söylenebilir. Hem 

kaybedilmek hem de kazanılmak istenmeyen ülke Türkiye profili 

oluşturmak da ne tür bir uluslararası ilişkiler tablosu oluşturur? Bu 

ilginç soru ne yazık ki Avrasya bağlamında stratejik bir içeriğe 

sahiptir artık. Savaş ve uzay bilimlerindeki gelişmeler ve bilişim 

teknolojilerindeki kaydedilen mesafe tüm uzaklık kavramlarını iptal 

etmiştir.  
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 ABD bu bağlamda Avrupa'nın Birinci Dünya Savaşı’ndan önce 

oluşturduğu denklemin geri dönmesi halinde sıradanlaşacaktır. Bu 

eski denkleme dönülmesini engellemenin yolu Avrupa güvenliğini 

daha fazla üstlenmek gibi bir zorunluluk ortaya çıkaracaktır. 1980 

döneminin ABD Ankara büyükelçisi Robert Strausz Hupé, 

Türkiye’nin güvenliğini sağladığı için ABD’ye ödeme yapması 

gerektiğini ifade ederdi. Bu çizgiyi Avrupa için Trump da devam 

ettirmeye çalışmıştır. Ekonomi biliminin mabedi, finansın merkezi 

ABD’nin giderek fazla oranda jeopolitik ve jeostratejik testlere maruz 

kaldığı ve bu testler sonucunda Biden’ın dediği gibi Amerika’nın 

döndüğü deklare edilmiştir. ABD, Ermeni iddialarını “soykırım” 

olarak ifade ederek Wilson Prensipleri’ne mi dönüş yapmıştır, yoksa 

Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmemek için retorik mi? Bunu zaman 

ve “Büyük Satranç Tahtası”ndaki uluslararası ilişkilerde gelişen 

mutasyonlar gösterecektir (Özkaya, 2021). 
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Yaklaşık 28 yıldır Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık 

Karabağ, Azerbaycan ordusunun kesin zaferiyle işgalden 

kurtarılmıştır. 44 gün süren harekât 10 Kasım 2020’de yürürlüğe giren 

ateşkes antlaşmasıyla sona ermiştir. Uzun yıllardır bugüne hazırlanan 

Azerbaycan, ordusuna yaptığı yatırımlar sayesinde ordunun 

teknolojik, lojistik ve savaş yeteneğini artmıştır.  Azerbaycan ordusu 

sahada gösterdiği üstün performansıyla, güç dengelerini değiştirmeyi 

başarmıştır. Bölgede aktif bir Azerbaycan diplomasisi 

hissedilmektedir. Bunun en bariz örneği de 2. Karabağ Savaşı’ndan 

sonra imzalanan ateşkes antlaşmasıdır. Bu antlaşma sonrasında 

Karabağ’ın stratejik noktaları Azerbaycan’ın kontrolüne geçmiştir. 

Dağlık Karabağ, bölge için jeopolitik öneme sahiptir. Bu bölgenin 

duygusal yönü de Türkler için çok büyüktür. 1992’de Hocalı’yı ve 

1994’te 1. Karabağ Savaşı esnasından Ermenilerin gerçekleştirdiği 

katliamları unutmak mümkün değildir. Fakat diplomaside 

duygusallığa yer yoktur. Tek bir gerçek vardır: Devletin çıkarı. 

Azerbaycan 2. Karabağ Savaşı sonrasında imzaladığı ateşkes 

antlaşması ile devletin çıkarlarını korumayı başarmıştır. 

Unutulmamalıdır ki, bu bir barış antlaşması değildir; mütarekedir. Bu 

görüşmeden zaferle kalkmayı bilen Bakü yönetimi, eğer imzalanacak 

olursa barış antlaşmasının şartlarını da kendisi belirleyecektir. Çünkü 

ateşkes antlaşmasının maddeleri, Azerbaycan ordusunun sahadaki 

başarısına paralel olarak kaleme alınmıştır. Ancak saha ile masa aynı 

olmayabilir. Savaşın kuralları ile diplomasinin kuralları birbirinden 

farklıdır. Savaş meydanında hiçbir devlet size destek vermeyebilir. 

Fakat savaş bittikten sonra yenilen taraf, büyük devletlerin desteğiyle 
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diplomasi masasından zaferle ayrılabilir. Bu ve benzeri bir durumda 

en kârlı şartlar altında masadan ayrılmak gerekir. Çünkü tarih buna 

benzer olaylarla doludur. Meydanda kazanılan birçok savaş masada 

kaybedilmiştir. Ne mutlu ki, Azerbaycanlı diplomatlar, farklı 

ülkelerde yaşayan ve belli nüfusa sahip Ermenilerin bütün baskılarına 

rağmen masada da kazanmayı başarmıştır. 

Tarih boyunca Rusya, Ermenistan’a destek vermiştir. Ancak Erivan 

yönetiminin yaptığı hatalar ve Nikol Paşinyan’ın Avrupa ile 

yakınlaşma çabaları, bu desteğin son bulmasına neden olmuştur. 

Ermenistan, Rusya’nın desteği olmadan Azerbaycan’a karşı 2 ay bile 

direnememiştir. Bu yüzden Erivan yönetimi, Bakü’nün şartlarını kabul 

etmek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine masada da Rusya ve 

Azerbaycan arasında “Win-Win politikası” güdülmüştür. Bu nedenle 

ateşkes antlaşmasının ilk kazananı Azerbaycan olmuştur. Fakat diğer 

kazananı Ermenistan değil, Rusya’dır. Bu da doğal karşılanacak bir 

durumdur. Bölgeye uzun yıllar hükmeden bir devletin, bu 

topraklardan kolayca vazgeçmesi mümkün değildir.  Ateşkes 

antlaşmasının maddelerine baktığımız zaman Rusya’nın bölgeden 

vazgeçmek istemediği açık bir şekilde okunabilmektedir. Ancak roller 

değişmiştir. Rusya bölgede emirler yağdıran patron statüsüyle masaya 

oturamamış, Azerbaycan’ı masaya eşit şartlar altında ve aynı statüde 

görerek davet etmiştir. Bunun en önemli sebebi de Rusya’nın, 

Azerbaycan ve Türkiye’nin bölgede hüküm süren iki büyük güç 

olduğunu kabul etmesidir. Bu nedenle karşılıklı çıkar ilişkisi 

gözetilerek, ortak bir antlaşma hazırlanmış ve taraflarca kabul 

edilmiştir.  
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2. Karabağ Savaşı Mütarekesinin İncelenmesi: 

Madde 2: Ağdam bölgesi ile Ermenistan’ın elinde olan ve 

Azerbaycan’a ait olan Kazah bölgesindeki toprakları Azerbaycan 

tarafına 20 Kasım’a kadar verilecek. 

Ağdam’ın %77’lik kısmı 27 yıldır Ermenistan’ın işgali altında 

bulunuyordu. İşgal sonrasında yaklaşık 200.000 Azerbaycan vatandaşı 

topraklarından ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu ateşkes antlaşmasıyla 

birlikte Ağdam işgalden kurtarılmıştır. Kazah bölgesi, Gürcistan ve 

Ermenistan’a sınır olması nedeniyle Azerbaycan için kritik öneme 

sahip bir bölgedir. Ayrıca 1990’dan beri Ermenilerin işgali altında 

bulunan bölgenin nüfusunun %99’unu Azerbaycan halkı 

oluşturmaktadır. Azerbaycan bu sayede kaybettiği nüfusunu geri 

kazanmıştır. 

Madde 3: Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridorunda 

1960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 özel askeri araçla Rus barış 

güçleri konuşlandırılacak. 

Madde 4: Rusya Barış Güçleri, Ermenistan ordusunun 

çekilmesiyle birlikte bölgeye konuşlandırılacak. Rusya Barış 

Güçleri, bölgede 5 yıl bulunacak. Tarafların, söz konusu sürenin 

sona ermesine 6 ay kala bunun uygulanmayacağını bildirmemesi 

halinde, süre otomatik olarak 5 seneliğine yenilenecek. 

Madde 6: Ermenistan 15 Kasım’a kadar Azerbaycan’a Kelbecer 

bölgesini, 1 Aralık’a kadar Laçin bölgesini geri verecek. 

Ermenistan, 5 km. genişliğinde Laçin bölgesindeki koridoru 
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kendisine bırakacak. Bu koridor, Şuşa’ya dokunmayacak. 

Taraflar 3 sene içinde Hankendi ve Ermenistan arasında bağlantı 

yapan Laçin koridorunda rotanın oluşturulmasıyla ilgili plan 

hazırlayacak. Rusya Barış Güçleri, oluşturulacak rotanın 

korunması amacıyla yeniden konuşlandırılacak. Azerbaycan, 

Laçin koridorunda vatandaşların, araçların ve yük araçlarının iki 

yönde hareketini, güvenliğini sağlayacak. 

Bu maddeler antlaşmanın en tartışılan maddeleridir. Bazı kesimler bu 

maddelere dayanarak: “2. Karabağ Savaşı’nın tek kazananı 

Rusya’dır.” demektedir. Bu kişiler kasıtlı olarak böyle bir yorum 

yapmaktadır. Amaçları: Azerbaycan ordusunun şanlı zaferine gölge 

düşürmektir. Çünkü bölge için çok kritik olan Laçin Koridoruna her 

ne kadar Rus Barış Güçleri yerleştirilmiş olsa da Laçin, Azerbaycan’ın 

parçasıdır. Bu bölge coğrafi konumu ve jeostratejik öneminden dolayı 

1. Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’ın işgaline uğrayan ilk bölgelerden 

biridir. Laçin bölgesi, Ermenistan ile Karabağ arasındaki en önemli 

bağlantı noktasıdır. Erivan yönetimi bu bağlantı sayesinde Karabağ’a 

elektrik, silah, mühimmat vs. sağlamaktaydı. Bu sayede Karabağ 

ayakta durmaya devam ediyordu. Laçin Rayonu’nun el değiştirmesi 

en çok Ermenistan’ı etkilemiştir. Ermeniler bu bölgeden yüklü 

miktarda tarım ürünü ve ham madde elde ediyordu. Ermenistan hem 

bu ürünleri kaybetti hem de bu bölgedeki nüfusunu kaybetti.   

Maddelerde geçen diğer bir husus ise Rusya’nın askerî varlığıdır. Bu 

durum Türkiye ve Azerbaycan’ı rahatsız etmektedir. Ancak bazı 

gerçekleri değiştirmemektedir. Laçin, Azerbaycan’ın toprağıdır. 
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Azerbaycan ordusu bu bölgeyi kanları ve canlarıyla almıştır.  Rus 

askerinin orada bulunma amacını birkaç farklı şekilde 

yorumlayabiliriz. Birincisi: Rusya’nın bölgede ağırlığını hissettirme 

içgüdüsüdür. Hem kısıtlı bir süre hem de askerin sayısı ve misyonu 

itibariyle Rusya’nın orada bulunması, Azerbaycan’ın zaferini 

baltalamamalıdır. Ve bu durum asla Rusya’nın zaferi olarak 

yorumlanmamalıdır. Çünkü Azerbaycan’ın statükosu değişmiştir. 

Azerbaycan hem askerî olarak hem de diplomatik olarak çok güçlü 

olduğunu kanıtlamıştır. Rusya, daha önce kendisine bağlı bir devletin 

Kafkasya bölgesinde bu kadar güçlenmesini sindirememektedir. Bu 

nedenle hâlâ bölgede ağırlığını hissettirebilmek için askerlerini “Barış 

Gücü” adı altında bölgeye yerleştirmiştir. Rusya’nın Barış Gücü adı 

altında asker göndermesinin başka bir nedeni daha vardır: Minsk 

Grubunu devre dışı bırakmak istemesidir. Bu hareketiyle de bunu 

başarmıştır. Üstlendiği arabuluculuk rolünün yanında, bölgede askerî 

güvenliği sağlayarak, ABD ve Fransa’ya “Size bu bölgede ihtiyaç 

yok.” mesajını vermiştir. Rusya bu hamlesiyle güçler dengesinde ağır 

basan taraf olmuştur. Özellikle ABD, Güney Kafkasya’da etkin olmak 

istiyordu. Bölgede kuracağı enerji koridorları sayesinde, Avrupa 

Birliği’nin Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmayı 

planlamaktaydı. Rusya izlediği politika sayesinde şimdilik bu durumu 

engellemiş gözükmektedir. Fakat olaylara Rusya’nın kurduğu oyun 

gözünden bakmak, Azerbaycan ordusuna ve diplomasisine zarar 

vermektir. Azerbaycan bağımsız bir devlettir. Ve hangi devlet ile nasıl 

bir yol izleyeceğine Bakü yönetiminden başka kimse karar veremez. 
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Her devlet gibi Azerbaycan’da kendi çıkarına göre hareket ettiği için, 

olaylara her iki tarafın gözünden bakmak gerekir. 

Madde 9: Bölgenin ekonomik ve ulaşım bağlantılarında engeller 

kaldırılacak. Ermenistan, vatandaşların, araçların ve yük 

araçlarının iki yönde hareketini organize etmek amacıyla 

Azerbaycan’ın batısındaki bölgeler ile Nahçıvan Özerk 

Cumhuriyeti arasında ulaşım iletişimini sağlayacak. Ulaşım, 

iletişimin kontrolü, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları 

tarafından da sağlanacak. Tarafların anlaşmaya varması 

durumda, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın batı 

bölgeleri arasında ulaşım iletişimlerinin ağları inşa edilecek. 

9. madde bu antlaşmadaki en stratejik maddedir. Çünkü 

Azerbaycan’ın batısındaki bölgeler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 

arasına karayolu bağlantısı kurulacaktır. Azerbaycan ile Nahçıvan 

arasında sağlanacak ulaşım, aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan’ın 

da karayoluyla birbirine bağlanması demektir. Madde 3’ü Rusya’nın 

zaferi ilan edenler, madde 9 antlaşmada yokmuş gibi davranmaktadır. 

Çünkü sadece madde 9 bile Azerbaycan’ın Rusya’ya diplomatik 

olarak söz geçirebildiğinin kanıtıdır. Oluşturulması planlanan bu 

koridor sayesinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki turizm ve ticaret 

hacmi artacaktır. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti sadece 

söylemleri ile Azerbaycan’ın desteklememektedir. Hem Azerbaycan 

hem de Türkiye insani, ekonomik, siyasî ve en önemlisi askerî açıdan 

fiili olarak birbirini desteklemektedir. Bu sebeple Türkiye ve 
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Azerbaycan’ın karayolu ile birbirine bağlanması ne Rusya’nın ne de 

İran’ın menfaatine olan bir durum değildir. 

İran, savaşın başlarında kendisine net bir rol biçememiştir. Dış 

politikada nerede duracağını konumlandıramayan İran, ilk etapta 

Azerbaycan’ı destekler nitelikte açıklamalarda bulunmuştur. Çok uzun 

bir zaman geçmeden de Azerbaycan’ın zaferi, İran’ın çıkarları ile 

çatışacağı için söylemlerini değiştirmiştir. Savaş bittikten kısa bir süre 

sonra İran, Azerbaycan’a karşı saldırgan bir tutum sergilemeye 

başlamıştır.  Bunun nedeni de ortadadır. Bölgede güçlü iki Türk 

devletini Türklerden başka kimsenin çıkarına değildir. İran’ın 

saldırgan söylemlerinin arkasında da madde 9 vardır. İran, madde 9’ 

un doğuracağı sonuçları çok iyi okumaktadır. Bu söylemlerin asıl 

amacı da Azerbaycan ile savaşmak değildir. Azerbaycan’a diplomatik 

baskı kurup, Türkiye ile ilişkilerini kısıtlamak istemektedir. Türkiye 

ve Azerbaycan’ın ortak hareket etmesi, İran’ın dış politikasını 

doğrudan etkileyecek ve nüfuz alanını kısıtlayacaktır. Diğer önemli 

neden ise İran’ın sahip olduğu Türk nüfusudur. İran’ın içerisindeki 

Azerbaycan Türkleri, İran için her zaman bir tehlike unsurudur. 

Tahran yönetimi bölgedeki Türk devletlerinin güçlenmesi sonucunda, 

İran vatandaşı olan Azerbaycan Türklerinin ayaklanıp özerklik 

istemesinden çekinmektedir.  
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Ateşkes Antlaşmasında Kim Ne Kazandı?  

AZERBAYCAN: 

1) 28 yıldır işgal altında olan bölgeleri Ermenistan’dan geri almış 

oldu.  

2) Dünya kamuoyu önünde bölgedeki aktif rol üstlenen güçlerden 

biri olduğunu gösterdi. 

3) Paşinyan’ın devrilmesine neden oldu ve Ermenistan’ın itibarını 

zedeledi.   

4) Orduya yapılan yatırımların boşa gitmediği anlaşıldı. 

5) Azerbaycan’ı desteklediğini söyleyen ülkelerin sözlerinin 

gerçekliği sınanmış oldu. 

6) Türkiye ile sıkı iş birliği içinde çalışarak aradaki bağın 

kuvvetlenmesini sağladı. Bu sayede iki devlet arasındaki ilişki 

kurumsal bir seviyeye taşındı. Stratejik ortaktan daha ileri bir 

ilişki oluşturulmuş oldu. 

7) İsrail açık bir şekilde Azerbaycan’ı desteklemiştir. Bu sayede 

Azerbaycan ve İsrail arasındaki müttefik ilişkileri gelişmiştir. 

8) Türkiye ve İsrail ilişkilerinin tekrar düzelmesinde Azerbaycan 

aktif rol üstlenebilecek bir konuma gelmiştir. 

8) En önemlisi de Aliyev hükümeti iç siyasette elini 

güçlendirmiştir. 
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RUSYA: 

1) Rusya üstlendiği arabuluculuk ve barış gücü statüsü sayesinde 

ABD ve Avrupa Birliği oyunun dışında kaldı. 

2) Rusya, Avrupa Birliğine yeşil ışık yakan ve sıcak ilişkiler 

kurmaya çalışan Ermenistan hükümetine ağır bir darbe vurdu. 

Rusya’nın kırmızı çizgisi Avrupa Birliğidir. Nüfuz ettiği 

bölgedeki hiçbir hükümetin Avrupa Birliği ile yakınlaşmasını 

istememektedir. Anlaşılan o ki Ermenistan hükümeti, Gürcistan 

ve Ukrayna’dan hiç ders almamıştır. Fakat ders almak için artık 

çok geçtir. Çünkü Ermenistan halkı 2. Karabağ Savaşı 

yenilgisinden sonra düzenlediği eylemlerle, Nikol Paşinyan’ı 

istifaya zorlamıştır. Paşinyan’ın istifası hem Rusya’nın hem de 

Azerbaycan’ın zaferidir. Bu olaydan sonra da gelen hiçbir 

Erivan yönetimi, Avrupa Birliğine göz kırpamayacaktır.  

3) Karabağ, MİNSK Grubu tarafından dondurulmuş çatışma 

bölgesi haline getirilmişti. Azerbaycan’ın sahadaki başarısı ve 

Rusya’nın üstlendiği rol sayesinde MİNSK Grubu bölgedeki 

etkisini kaybetmiştir. Bu sayede Rusya, özellikle ABD ve 

Fransa’nın Kafkasya’daki gücünü azaltmıştır. Aynı zamanda 

ABD’nin Kafkasya’daki enerji planlarını engellemiştir.   

Rusya son yıllarda yaptığı diplomatik, askerî ve istihbarat harekâtlar 

ile Gürcistan, Ukrayna, Ermenistan, Suriye ve Azerbaycan’a askerî 

birlikler yerleştirmiştir. Fakat bu kesin bir başarı sayılmamalıdır. 

Çünkü hem dünyada hem de asker yerleştirdiği bölgelerde hızla 

yükselmekte olan bir Rus karşıtlığı mevcuttur. 
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TÜRKİYE: 

1) Suriye ve Irak’tan sonra Azerbaycan’da da aktif askerî 

operasyon yürüten Türkiye, askerî gücünü ve operasyonel 

yeteneğini tekrardan dünyaya göstermiş oldu.  

2) 2. Karabağ Savaşı’nda aktif görev üstlenen Türk yapımı 

SİHA’ların (Silahlı İnsansız Hava Aracı) popülaritesi artmıştır. 

Bu savaştan sonra Türkiye Cumhuriyeti birkaç farklı devletten 

SİHA siparişi almıştır. 

3) Ankara hükümeti, 2. Karabağ Savaşı’nda gösterdiği aktiflik ve 

cesaret sayesinde Rusya’ya; Suriye’de ve Libya’da taviz 

göstermeyeceğinin mesajını vermiştir. Bu sayede pazarlık 

yaparken elinin güçlenmesini sağlamıştır.  

4) Nahçıvan üzerinden kurulacak olan bağlantı sayesinde 

Azerbaycan ile ticari, sosyal ve askerî ilişkiler daha da 

kuvvetlenecektir. 

SONUÇ: 

Bu savaşın kaybedeni Ermenistan olmuştur. Ermenistan’ın tek 

kazancı: Ermenilerin çoğunlukta yaşadığı bölgedeki malları ve yaşam 

haklarının garanti altına alınmasıdır. Ermeni medyasında 

oluşturulmaya çalışılan “Azerbaycan masada kaybetti.” algısı sadece 

propagandadan ibarettir. Ermenistan’ın uygulamaya çalıştığı 

psikolojik harp, Azerbaycan’ın zaferine gölge düşürememiştir. 

Azerbaycan halkı ilk etapta bu propagandanın etkisinde kalmış olsa da 

Ermenistan halkının uğradığı ağır yenilgiyi kaldıramadığını ve 
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Paşinyan hükümetini istifaya zorladığını gördüğü zaman, 

Azerbaycan’ın gerçek bir zafer kazandığını anlamıştır. Azerbaycan bu 

sayede hem sahada hem masada hem de medyada bu savaşı kazanmış 

oldu. Ancak ateşkes antlaşmasına bölgedeki Ermenilerin hukuki 

statüleri hakkında bir madde yoktur. Bu nedenle Azerbaycanlı 

diplomat ve yöneticiler Ermeni diasporası ve birçok uluslararası 

kuruluşa karşı çetin bir savaş verecektir. Ve ne olursa olsun Karabağ’a 

sonradan yerleştirilen Ermenilere self-determinasyon hakkı 

tanınmamalıdır.  

Rusya da izlediği doğru politikalarla pastadan pay almayı bilmiştir. 

Öncelikle Ermenistan hükümetini desteklemeyerek, Ermenistan-

Rusya ilişkisinin dostluk bağı ile bağlı olmadığını, tek gerçeğin 

Rusya’nın çıkarlarını olduğunu Ermenilere kanıtlamıştır. Diğer 

yandan Ermenilerin Batı dünyası ile sıcak ilişkiler kuramayacağını, 

sadece Rusya’nın izin verdiği kadar hareket bölgesine ve manevra 

kabiliyetine sahip olduğunu tekrar hatırlatmıştır. Bu sayede 

Ermenistan’da yapılacak olan seçimlerden sonra iktidar sahibi olanlar, 

Rusya’dan bağımsız bir dış politika üretemeyecektir. Rusya’nın 

Kafkasya bölgesinde söz sahibi olmak istemesinin bir diğer sebebi de 

enerji kaynakları meselesidir. Azerbaycan hem enerji üreticisi hem de 

dağıtıcı rolü ile jeopolitik olarak çok önemli bir konumdadır. Rusya, 

Azerbaycan’ın daha da güçlenmesini önleyerek, enerji konusunda 

birlikte hareket etmeye zorlamaktadır. Dünyada hızla yükselen enerji 

ihtiyacına karşın Rusya, uluslararası arenadaki gücünü arttırmak ve 

kendisine enerji bakımından bağımlı devletler yaratmayı 

hedeflemektedir.  
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2. Karabağ Savaşı, İran iç ve dış politikasında da büyük değişikliğe 

neden olmuştur. Azerbaycan’ın aldığı zafer, İran vatandaşı Türkleri 

mutlu etmiştir. Fakat bu mutluluk İran yönetimini korkutmaktadır. 

İlerleyen yıllarda Tahran yönetimi, Türklere yönelik uyguladığı 

politikaları daha da sertleştirebilir. Ermenistan’ın işgali altındayken 

Azerbaycan sınırında hiçbir tatbikat ya da operasyon yapmayan İran, 

ilk defa bu bölgede “Hayber Fatihleri” adlı bir askerî tatbikat 

gerçekleştirmiştir. İran Dış İşleri Bakanı, Ermenistan Dış İşleri 

Bakanını Tahran’da misafir ederek bu savaşta açıkça Ermenistan’ın 

yanında olduğunu ilan etmiştir. Ayrıca İran yönetimi, Türkiye’nin 

bölgedeki aktifliğinden ve Azerbaycan’la kuruduğu yakın ilişkiden 

hem rahatsız olmakta hem de çekinmektedir. 15 Eylül 2021’de 

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın katılımıyla Bakü’de askerî 

tatbikat yapılmıştır. Yapılan tatbikattan sonra İran yönetimi Hazar 

Denizine sınırı olmayan bir ülkeyi, bu coğrafyaya getirdiği için 

Azerbaycan’ı kınamıştır ve açık bir şekilde bu durumdan rahatsız 

olduğunu dile getirmiştir. Bütün bu olaylar bize gösteriyor ki İran 

bölgede güçlü bir Azerbaycan istememektedir. Ve Azerbaycan’ın etki 

alanını daraltmak için her şeyi yapacaktır. Bu nedenle Türkiye ve 

Azerbaycan arasındaki bağlar daha da kuvvetlendirilmelidir. Askeri 

tatbikatlar artırılmalı, ortak çıkara dayalı ticari antlaşmalar 

imzalanmalı, istihbarat konusunda bilgi paylaşımında bulunulmalıdır. 

Özellikle medya alanındaki faaliyetler arttırılarak hem Karabağ 

meselesi gündemde tutulmalı hem de Azerbaycan ve Türkiye’nin elde 

ettiği başarılar tüm dünyaya duyurulmalıdır.  
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Giriş: 

Aparılan araşdırma iki qardaş ölkə olan Azərbaycan və Türkiyə 

arasında olan iqtisadi əlaqələri əhatə edir. Araşdırmada 1990-cı ildən 

bu günümüzə qədər ölkələr arası iqtisadi əlaqələr araşdırılmış, əldə 

olunan rəqəmlər illər üzrə təhlil olunmuşdur. Tədqiqatın 

aparılmasında gələcək dövr üçün iqtisadi proqnozlar verilmiş, növbəti 

illər üçün hədəflər hesablanmışdır. Tədqiqatın aparılması zamanı bir 

sıra statistik metodlarından geniş istifadə olunmuşdur. 

Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqeyi hələ qədim zamanlardan 

Asiya və Avropa qitələri arasından keçən bütün ticarət yollarının 

üzərində yerləşməsi Azərbaycana ciddi iqtisadi üstünlüklər 

yaratmışdır. Qədim tarixi iqtisadi əlaqələrə malik olan bu iki ölkə 

arasında güclü iqtisadi və siyasi əlaqələrin qurulmasına əsas səbəb 

kimi bir sıra faktorları qeyd edə bilərik: 

● Azərbaycan və Türkiyə birbaşa nəqliyyat-kommunikasiya üçün 

əlverişli mövqeyə malikdir. Bunu da qeyd etməliyik ki, bu iki 

ölkə arasında birbaşa əlaqə yalnız Naxçıvan Muxtar 

Respublikası vasitəsilə mümkündür; 

● Hər iki ölkə yeni geniş təbii resurslarla zəngindir; 

● Regionun əsas ticarət yolları Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyəni 

və Azərbaycan-İran-Türkiyəni əhatə edir; 

● Həmçinin Azərbaycanın Avropaya çıxışının Türkiyə, 

Türkiyənin mərkəzi Asiyaya çıxışının Azərbaycan olması bu iki 
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ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin  daha da güclənməsinə səbəb 

olmuşdur. 

Bütün bu qeyd olunanlarla yanaşı hər iki ölkənin türk dövləti olması, 

eyni dil və eyni dinə mənsub olması da böyük əhəmiyyət kəsb 

etmişdir. Həmçinin Türkiyənin regionda hegemon sayılan 3 dövlətdən 

biri olması (Rusiya, İran, Türkiyə) keçmiş Sovet ittifaqında olmuş türk 

dövlətlərinin ittifaqını yaratmaq istəyi Türkiyənin yürütdüyü xarici 

siyasətdə mühüm yer tutur. Lakin son illərdə Türkiyənin Avropa 

ölkələri ilə yaxınlaşması, həmçinin İranın türk amilini zaman-zaman 

qısqanması Türkiyə ilə İran arasında müəyyən soyuqluq yaratmışdır. 

Onu da qeyd etməliyik ki, Sovet ittifaqı dağıldıqdan sonra 

Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlət məhs Türkiyə 

olmuşdur. Bu zaman Azərbaycanın iqtisadiyyatının, kənd 

təsərrüfatının inkişafı üçün ilk kreditlər də məhz Türkiyə tərəfindən 

verilmişdir. Türkiyənin göstərdiyi bütün bu hallar Türkiyənin 

Azərbaycan üçün nəinki dost ölkə, eyni zamanda qardaş ölkə olmasına 

səbəb olmuşdur. 

 Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Türkiyə ilə ilk 

diplomatik əlaqələr 14 noyabr 1992-ci ildə imzalanmışdır. Bu 

diplomatik əlaqələrin qurulması sonrakı illərdə də geniş iqtisadi 

əməkdaşlıqların başlaması üçün ilk addım olmuşdur. Daha sonrakı 

illərdə Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycan-

Türkiyə arasında əlaqələrin daha da güclənməsinə səbəb olmuşdur. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 8-11 fevral 1994-cü ildə Ankaradakı səfəri 

zamanı aparılan danışıqlar nəticəsində 9 fevral müqaviləsinin 
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imzalanması ilə iki ölkə arasında iqtisadi, siyasi, elmi və mədəni 

sahələrdə əməkdaşlıq haqqında həmçinin ikiqat vergilərin ləğvi 

haqqında razılığa gəlinmişdir. 

 1996-cı illərdə iki ölkə arasında hərbi, elmi və texniki sahələrin 

inkişafı istiqamətlərində də bir sıra müqavilələr imzalanmışdır. 

Daha sonra 1997-1998-ci illərdə imzalanmış iki tərəfli müqavilələr iki 

qardaş ölkə arasındakı iqtisadi-siyasi münasibətləri daha da 

təkmilləşdirmişdir. 

2007-ci ildə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül və baş nazir Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri iki ölkə arasındakı 

əlaqələrin sarsılmaz olmasının bariz nüməsidir. 

Bütün bu addımların atılması iki ölkənin iqtisadi cəhətdən daha da 

yaxınlaşmasına ,Türk şirkət və holdinqlərinin Azərbaycana investisiya 

qoyuluşlarına,Türk banklarında olan Yapı Kredi Bankının və Ziraat 

bankının ölkəmizdə bir sıra filial və nümayəndəlik açmasına zəmin 

yaratmışdır. 

İki qardaş ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrin həcminə baxdığımız 

zaman da bu əlaqələr illər üzrə artan tempdə geddiyini görə bilərik.  
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Qrafik №1: Azərbaycan və Türkiyyə arasında olan ticarıət 

əlaqələrinin həcmi (min ABŞ dolları ) 

İki qardaş ölkə arasındakı digər bir ortaq cəhət də hər iki ölkənin təbii 

ehtiyyatlarla zəngin olmasıdır. İki ölkə arasındakı uğurlu layihələrdən 

biri də məhz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin və Trans Anadolu 

Təbii Qaz Xəttinin də çəkilməsidir. 

 Ümumilikdə Azərbaycanın son 30 ildəki xarici ticarət dövriyyəsinə 

nəzər saldığımız zaman artan dinamikanın müşahidə olunduğunu görə 

bilərik. Belə ki, 1991-ci ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 4 

milyard dollar olduğu halda bu rəqəm 2005-ci ildə 8,5 milyard dollar, 

2015-ci ildə 21 milyard dollar, 2020-ci ildə isə 24 milyard dollar 
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olmuşdur. Bu dinamikanı aşağda əks olunmuş cədvəldə və qrafiklərdə 

də görmək mümkündür. 

Cədvəl №1: Xarici ticarət dövriyyəsinin dinamikası. 

İllər 

Milyon ABŞ dolları ilə 

ticarət dövriyyəsi 

1991 4 002,2 

1992 2 423,8 

1993 1 353,5 

1994 1 430,6 

1995 1 304,9 

1996 1 591,9 

1997 1 575,7 

1998 1 682,6 

1999 1 965,6 

2000 2 917,3 

2001 3 745,3 

2002 3 832,9 

2003 5 216,6 

2004 7 131,4 
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2005 8 558,4 

2006 11 638,9 

2007 11 771,7 

2008 54 926,0 

2009 20 824,5 

2010 27 960,8 

2011 36 326,9 

2012 33 560,9 

2013 34 687,9 

2014 31 016,3 

2015 21 945,8 

2016 21 946,7 

2017 24 103,3 

2018 30 955,0 

2019 33 302,7 

2020 24 471,3 
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Qrafik №2: Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 

 

Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin ölkələr üzrə bölgüsünə də 

baxdığımız zaman Türkiyənin bu bölgüdə böyük pay sahibinin 

olduğunu da görə bilərik.  

Ümumilikdə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Türkiyənin 

pay faizi də  son 10 ildə demək olar ki, o qədər də kəskin fərq 

etməmişdir. Belə ki, 2011-ci ildə Azərbaycanın xarici ticarət 

dövriyyəsində Türkiyənin payı 13.%, 2016-cı ildə 14 %, 2020-ci ildə 

isə 15 % olmuşdur. 
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Qrafik №3: Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Türkiyyənin 

pay faizi. 

   

 Son 1 ildə regionda Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı müharibə 

və Azərbaycanın müharibə zamanı Türkiyədən gördüyü mənəvi 

dəstək iki ölkə arasında olan “qardaşlıq bağlarını” daha da 

gücləndirmişdir. 10 noyabr qələbəsi ilə iki ölkə arasında bağlanmış 

müqavilə ilə müharibənin sona çatması və əzəli Azərbaycan 

torpaqlarının düşmən tapdağından azad edilməsi regionun inkişafına, 
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gələcək nəqliyyat-kommunikasiya yollarının açılmasına səbəb 

olacaqdır. 

 Belə ki, bu müqavilə şərtlərində də əks olunduğu kimi yaxın bir neçə 

il ərzində Zəngəzur ilə yeni kommunikasiya yollarının açılması 

Azərbaycanın Türkiyəyə birbaşa çıxışını təmin edəcəkdir. Belə ki bu 

yolların açılması iki ölkə arasındakı ticarət əlaqələrinin daha da 

genişlənməsinə nəqliyyat xərcləri isə kəskin şəkildə azalmasına səbəb 

olacaqdır. 

2020-ci ildə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında bağlanmış sazişləri də 

nəzərə alaraq yaxın iki il ərzində iki ölkə arasında olan ticarət 

dövriyyəsinin həcmini 15 milyard dollara çatdırılması nəzərdə 

tutulmuşdur. 
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Dünya çapında her ülke genelde duygusal değil çıkarlar doğrultusunda 

hareket etmek üzere çalışmaktadır. Fakat bazı istisnalarda yok 

değildir, örnek Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan’ın duygusal anlamda 

gerçekleşen, çıkarların düşünülmediği müttefiklik anlayışı ile hareket 

etmeleridir. Geçmişten günümüze Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan 

arasındaki dostluk bağları katlanarak güçlenme eğiliminde olmuştur. 

Kurtuluş savaşı zamanında Hindistan’ın sömürgesi olan Pakistan halkı 

altınlarını bozdurarak, Kurtuluş savaşında mücadele eden Türk 

halkına destek olmuştur. Hiçbir çıkarı olmadan sadece Türk halkının 

kurtuluşu için çalışan Pakistan halkı, sevginin ne kadar gerçek 

olduğunu Türk halkına zor zamanlarında yardım ederek göstermiştir.  

 Pakistan Türkiye ilişkileri kurtuluş savaşından bu yana büyük 

gelişmeler göstermiştir. Pakistan o dönemde Hindistan’ın sömürgesi 

olarak bağımsızlık mücadelesi vermektedir. Her şeye rağmen 

Hindistan’daki Müslümanlar ve Pakistan halkı Türkiye’nin kurtuluş 

savaşındaki direnişine katkıda bulunmak amacıyla altınlarını ve 

paralarını bağışlayarak Türkiye’ye büyük desteklerde bulunmuştur. 

Bu durum Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşliği daha da 

pekiştirmiştir. Pakistan bağımsızlığını ilan ettiğinde de Türkiye 

Pakistan’ı ilk tanıyan ülke olarak öne çıkmıştır. 

Türkiye’de olduğu gibi Pakistan’da geçmişten günümüze birçok darbe 

görmüştür. Pakistan ile Türkiye, liderlerinden ve üstesinden gelmek 

zorunda oldukları problemlerden tutun yaşam tarzlarına kadar birçok 

benzerliklere sahiptir. İki ülkenin kurucuları M. Kemal Atatürk ile 

Muhammed Ali Cinnah, büyük şairler M. Akif Ersoy ile Muhammed 
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İkbal, Adnan Menderes ile Zülfikar Ali Butto, Kadın Başbakanlar 

Tansu Çiller ile Benazir Butto zaman zaman iki ülkede birbirlerinin 

yansımaları gibi değerlendirilmişlerdir. 

 Pakistan ve Azerbaycan arasındaki dostluk Köklü bir geçmişe 

sahiptir. 1991 yılında Pakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke 

Türkiye ikinci tanıyan ülkede Azerbaycan olmuştur. İki ülke 

arasındaki diplomatik ilişkiler 9 Haziran 1992'de kurulmuştur. 

Pakistan Dağlık Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgal edilmesinden 

sonra Ermenistan’ı bir devlet olarak tanımamıştır. Bu durumdan 

dolayı Pakistan ve Ermenistan arasından hiçbir diplomatik ilişki 

kurulmamıştır. 

Pakistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilerin daha da güçlenmesi 

için Mart 2015'te, iki ülke arasında Stratejik Ortaklık Bildirgesi 

imzalanmıştır.  Bugün Azerbaycan ile Pakistan arasında Askeri, 

Ekonomik ve eğitim alanlarından stratejik işbirlikleri mevcut 

durumdadır. Azerbaycan ve Pakistan Türkiye ile oldukları gibi birer 

kardeş ülke olmuş durumdadır. 3 ülkenin orduları olası bir savaşta iş 

birliği yapmaya hazır olduklarını her gerginlik durumunda sahada 

ortak tatbikatlar yaparak göstermektedir (Bağırova, 2019). 

Günümüzde Pakistan, Azerbaycan, Türkiye ortaklığı her açıdan 

gücünün belli etmektedir. Özellikle 3 ülkenin ortak tatbikatları Dünya 

çapında gövde gösterisi olarak adlandırılmaktadır. 

Bu müttefiklik gösterileri karşı yeni müttefikliklerin oluşmasına sebep 

olmuş ve jeopolitik durumu oldukça etkilemiştir. 2019 yılında 

gerçekleşen 2. Karabağ savaşında Ermenistan’ın Nahcivan’a 
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saldırması resmi olarak yapılan anlaşmalar sonucu Türkiye toprağına 

saldırı olarak kabul edilmiş fakat Türkiye duruma uyarı ile cevap 

vermiştir. 

1.1. Azerbaycan Türkiye Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı 

Yardım Anlaşması 

 Ermenistan Azerbaycan’ın Nahcivan özerk bölgesindeki Ordubat 

bölgesine roketli saldırıda bulundu, yapılan bu saldırı Geçmişte 

Türkiye ile yapılan Kars anlaşması neticesinde Türkiye’ye karşı 

yapılmış sayılmaktadır. İstiklal savaşı döneminde Mustafa Kemal 

Atatürk’ün girişimiyle Rusya ile masaya oturuldu ve 16 Mart 1921 

Moskova anlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye ve Sovyetler birliği 

Nahcivan’ın garantör ülkeleri oldu (CANKUT, 2018).  

Bu anlaşmadan hemen sonra 13 Ekim’de Kars anlaşması imzalandı. 

Bu kapsamda Nahcivan’ın Azerbaycan koruculuğunda özerk bir bölge 

olmasına karar verildi. Kars anlaşmasını Türkiye, Sovyetler birliği, 

Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan imzaladı (ŞAHİN, ÖĞÜN , 

ÖKSÜZ , & ARSLAN , 2011). 

  Bu kapsamda Nahcivan’a yapılan herhangi bir saldırı Türkiye 

topraklarına yapılmış sayılmaktadır. 2. Karabağ savaşında Ermenistan 

Nahcivan’a roketli saldırılarda bulunarak Türkiye topraklarına 

saldırmış kabul edilmektedir. Fakat Türkiye Yapılan bu saldırılara 

karşı karşılık vermeyerek sabır göstermiştir. Yapılan roketli saldırı 

neticesinde sivil yerleşim yerleri ve siviller zarar görmemiştir. 

Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan’ın dostluk bağları ve yapılan ortak 

tatbikatlar ile teknik anlam dahil olmak üzere müttefiklik bağları 
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güçlendirilmektedir. Günümüzde Türkiye NATO üyesi bir ülkedir, 

fakat uluslararası camiada Pakistan ve Azerbaycan müttefikliği hem 

sahada hem de uluslararası medyada daha ağır basmaktadır. 

Türkiye’nin 2. Karabağ savaşında Azerbaycan’a verdiği hem teknik 

hem de psikolojik destek ile birlikte, savaşı başlatan Ermeni 

cephesinde büyük bir kırılma yaşanmıştır. Özellikle insansız hava 

araçları ile büyük bir başarı sağlayan Türkiye, İnsansız hava aracı 

teknolojisi ile birlikte yeni bir cephe olan Karabağ cephesinde de 

büyük bir başarı elde ederek müttefiki Azerbaycan’ın sahadaki gücüne 

güç katmıştır.  

 

 

Şekil 4:  "Üç Kardeş-2021" tatbikatı Azerbaycan, Pakistan, Türkiye bayrağı 

Kaynak: (https://www.trthaber.com/haber/gundem/uc-kardes-2021-

tatbikati-yarin-baslayacak-608136.html, 2021) 
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Pakistan’ın verdiği silah ve siyasi destekte en az Türkiye desteği kadar 

önemli bir etki yaratmış, böylelikle müttefiklik düşüncesi sahada da 

kendini göstermiştir. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan müttefikliği 

Dünya çapında jeopolitik bir etkiye sahiptir. Özellikle Azerbaycan ve 

Türkiye arasında imzalanan saldırmazlık anlaşması ile 3. Bir tarafın 

Azerbaycan’ veya Türkiye’ye saldırması durumunda iki ülkeye 

saldırdığı varsayılmaktadır. Karabağ zaferinden sonra psikolojik 

olarak dünyaya büyük bir nam salan Azerbaycan ordusu müttefikleri 

ile son olarak 2021 üç kardeş tatbikatıyla gövde gösterisi yapmıştır.  

Azerbaycan Savunma Bakanlığının düzenlediği "Üç Kardeş 2021" 

ismi verilen ortak tatbikatı 11 Eylül 2021 tarihinde başlamıştır. Diğer 

taraftan Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından tatbikatla ilgili 

yapılan ilk açıklamada Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye’nin özel 

kuvvetlerinin birlikte yapacağı ilk kez ortak tatbikat olduğu ifade 

edildi. Yapılan tatbikatın temel amacının savaş operasyonları ile dost 

ve ortak ülkelerin özel kuvvetlerinin etkileşimini geliştirerek, barış ve 

düzeni korumak amacıyla savaş zamanı oluşa bilecek herhangi bir 

duruma karşı operasyonlara hazırlanarak, üç ülkenin ordusunun 

karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşılmasının önemi vurgulandı. "Üç 

Kardeş 2021" tatbikatı 20 Eylül 2021 tarihine kadar sürdü. Tatbikatın 

son günün üç ülkenin de Özel Kuvvetler Komutanlarının ve 

askerlerinin katılımıyla kapanış töreni gerçekleşti.  "Üç Kardeş 2021" 

tatbikatının kapanış töreninde Azerbaycan Savunma Bakanlığı Özel 

Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzayev, ortak tatbikatların 

tamamlanmasından dolayı askerleri tebrik etti. Katılan ülkelerin milli 

marşlarının okunmasından sonra Korgeneral Hikmet Mirzayev 

https://www.trthaber.com/etiket/azerbaycan/
https://www.trthaber.com/etiket/azerbaycan/
https://www.trthaber.com/etiket/savas/
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konuklara ve personele hitap ederek aşağıdaki tarihe geçecek 

kelimeleri ifade etmiştir:  

“Katılımcılar yüksek beceriler gösterdiler ve görevleri başarıyla 

tamamladılar. Eğitimler sırasında becerilerinizi geliştirmenin yanı 

sıra mesleki hayatınız için çok faydalı olacak fikir ve deneyim 

alışverişinde bulunma fırsatınız olduğuna eminim. Ortak tatbikatlar, 

halklarımız arasındaki dostluk ve ülkelerimiz arasındaki yakın iş 

birliğinin bir örneğidir. Her birimiz, üç kardeş ülkenin askerlerinin 

talim sahasında bir arada olmaları ve omuz omuza görev 

yapmalarından gurur duyduk. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 

"Üç Kardeş-2021" tatbikatının üç ülkenin askerlerinin başarıyla 

tamamlandığını büyük bir gururla ifade ederek aşağıdaki kelimeleri 

vurguladı: 

 "Aramızdaki kardeşlik bağları çok güçlüydü ve büyümeye devam 

edecek. Üç ülkenin özel servisleri arasında karşılıklı iş birliği, eğitim 

ve öğretim faaliyetleri devam edecek" dedi. 

Pakistan İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Güvenlik ve Terörle 

Mücadele Dairesi Başkanı Tümgeneral Mümtaz Hüseyin gerçekleşen 

"Üç Kardeş-2021" tatbikatı ile ilgili bu kelimeleri ifade etmiştir:  

"Üç Kardeş-2021" tatbikatına katılan kardeş üç ülkenin de eğitim 

sırasında özel kuvvetleriyle gösterdiği profesyonellik takdire şayandır. 

"Üç Kardeş-2021" eğitiminin uygulanması için belirlenen hedeflere 
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ulaşılmıştır. Bu tatbikat tüm katılımcıların profesyonel seviyesinin 

yükselmesine katkıda bulunduğuna inanıyorum. 

 Tatbikatın ardından Azerbaycan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada 

Azerbaycan’ın galibiyeti ile sonuçlanan 44 günlük ikinci Karabağ 

savaşında Türkiye ve Pakistan'ın Azerbaycan'a destek verdiğini, bu 

gibi benzer tatbikatların kardeş ülke Pakistan ve Türkiye ile gelecekte 

de sık-sık tekrar düzenleneceğini ifade etmiştir.  

 

Şekil 5: 'Üç Kardeş 2021' tatbikatı 

Kaynak: (“Üç qardaş - 2021” beynəlxalq təlimi 

https://mod.gov.az/az/news/uc-qardas-2021-beynelxalq-teliminin-tenteneli-

baglanis-merasimi-kecirilib-video-37734.html, 2021) 

 Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan arasındaki teknik ve askeri İş birliği 

Avrasya jeopolitiğinde büyük yankılara sebep olmuştur. Birçok ülke 
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bu ülkelerden herhangi birine saldırdığında karşısında, üç büyük 

gücün olduğunu hesaplayarak hareket etmek durumundadır. Özellikle 

Karabağ savaşındaki, teknik ve psikolojik yardımlaşma Ermenistan’ın 

işgalci tutumunu kırmış ve işgal ettiği toprakları terk etmesiyle 

sonuçlanmıştır. 

  Azerbaycan ve Pakistan birer doğu bloğu ülkesidir ve doğu bloğu 

teknolojilerine sahiptir. Türkiye ise ABD müttefikliği ile batı bloğu 

teknolojilerine adapte olmuştur. Bu kapsamda 3 ülkenin birlikte 

tatbikat yapması iki farklı teknolojinin sahada nasıl etkilere sahip 

olduğunu göstermektedir. Bu büyük avantaj ile 3 kardeş ülke doğu ve 

batı bloğu teknolojilerinin artı ve eksi yanlarını tatbikat sırasında daha 

iyi değerlendirmekte ve olası savaş senaryolarında hem doğu hem de 

batı savaş teknolojilerinin ne kadar etkili olduğu ve ne tür de önlemler 

alınabileceği üzerine daha net analizler yapılabilmektedir. İkinci 

Karabağ savaşı ile büyük bir zafer elde eden Azerbaycan, Türkiye ve 

Pakistan müttefikliği Avrasya jeopolitiğinde hem hava hem kara hem 

de deniz gücü sayısı ile yeni bir süper güç olarak öne çıkmaktadır. 

Askeri güç olarak üç kardeş ülkenin, sayısal ordu üstünlüğü bu şekilde 

hesaplanmıştır.  3 kardeş 2021 tatbikatına katılan 3 ülkede dünyada 

hatırı sayılır birer orduya sahipler, tatbikatlar ile bu orduların 

gerektiğinde nasıl birlikte çalışabileceği sahada gösterilmekte ve 

Avrasya jeopolitiğinde büyük etkiler yaratmaktadır (Haber 7 İnternet 

sitesi, 2021). 
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Şekil 6: “Üç qardaş - 2021” beynəlxalq təlimi 

Kaynak: (Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 2021) 

 

Tablo 1: Azerbaycan Ordusu 2020-2021 

Azerbaycan Ordusu 

  

Toplam Askeri Personel 426 Bin Kişi 

Aktif Askeri Personel 126 Bin 

Toplam Hava Gücü 146 Araç 

Tank 570 Adet 

Zırhlı araçlar 1451 Adet 

Roket Projektörleri 162 Adet 

Kundağı Motorlu Silah 187 Adet 

Çekili Ağır Silah 227 Adet 
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Tablo 2: Pakistan Ordusu 2020-2021 

Pakistan Ordusu 

  

Toplam Askeri Personel 1.204 Bin Kişi 

Aktif Askeri Personel 654 Bin Kişi 

Toplam Hava Gücü 1372 Araç 

Tank 2200 Adet 

Zırhlı araçlar 7330 Adet 

Roket Projektörleri 100 Adet 

Kundağı Motorlu Silah 429 Adet 

Çekili Ağır Silah 1226 Adet 
 

 

Tablo 3: Türkiye Silahlı Kuvvetler Ordusu 2020-2021 

Türkiye Silahlı Kuvvetler Ordusu 

  

Toplam Askeri Personel 735 Bin Kişi 

Aktif Askeri Personel 355 Bin Kişi 

Toplam Hava Gücü 1055 Araç 

Tank 2622 Adet 

Zırhlı araçlar 8777 Adet 

Roket Projektörleri 438 Adet 

Kundağı Motorlu Silah 1278 Adet 

Çekili Ağır Silah 1260 Adet 
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Ek: 

 

Şekil 7: "Üç Kardeş-2021" tatbikatı 

Kaynak: (Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 2021) 

 

Şekil 8: "Üç Kardeş-2021" tatbikatı 

Kaynak: (Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 2021) 
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Şekil 9: "Üç Kardeş-2021" tatbikatı 

Kaynak: (Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 2021) 
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Azerbaycan'ın sivil yerleşim yeri olan Gence şehrinin 2020 yılının 

Ekim ayında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından 5 kez 

bombalanması gerçekleşmiştir. Bombalamalar 2020 yılının 27 Eylül-

8Kasım tarihleri arasındaki 44 günlük ikinci Karabağ savaşı sırasında 

gerçekleşti. İlk saldırı 2020 yılının 4 Ekim'de gerçekleşti ve bir sivil 

şahıs, Aliyev Tunar Goşgar oğlu şehit oldu ve 30'un üzerinde suçsuz 

sivilin yaralanmasıyla sonuçlandı. Ermenistan ordusu tarafından 

gerçekleştirilen bu roket saldırısı, savaşın sürdüğü Azerbaycan’ın 

Dağlık Karabağ bölgesinin dışında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 

tarafından yapılan ilk ciddi saldırıydı. İkinci roket saldırısı 5 Ekim'de 

gerçekleşti. Yapılan bu saldırıda 3 Azerbaycanlı sivil yaralandı. 

Üçüncü roket saldırısı 8 Ekim'de gerçekleşti. Bu saldırıda ölen veya 

yaralanan olmadı. Dördüncü roket saldırısı 11 Ekim'de gerçekleşti ve 

10 sivil hayatını kaybederken, 40'tan fazla kişi ciddi derecelerde 

yaralanmış şehir yapılanmasında ağır fesatlar oluşmuştu. Ermenistan 

Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bu saldırı 10 Ekim 2020’de 11 

saat süren Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın katılımıyla 

gerçekleşen ateşkesin imzalanmasından bir gün sonra gerçekleşti ve 

ateşkes ihlaliyle sonuçlandı. Sivillere yönelik beşinci roket saldırısı ise 

2020 yılının 17 Ekimin'de gerçekleşti. Saldırı sonucunda tüm siviller. 

16 kişi öldü, 55 kişi yaralandı. Saldırılar şehrin altyapısına ve konut 

binaları da dahil olmak üzere diğer bina ve araçlara zarar verdi. 

   Ermenilerin sivillere yönelik roket saldırılarında ölen ve 

yaralananlar arasında küçükler de var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın 

yardımcısı Hikmet Hacıyev, saldırıyı aşağıdaki şekilde ifade ederek 

nitelendirdi: 
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 "Hocalı soykırımından bu yana tanık olduğumuz Azerbaycan halkına 

yönelik bir soykırım eylemidir".  

  Kanıtlara rağmen Ermeni tarafı, saldırıları kendisinin düzenlediğini 

yalanladı. Sözde Dağlık Karabağ liderliği sadece ilk saldırının 

sorumluluğunu üstlendi. 

Roket saldırıları Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Türkiye 

tarafından kınandı. 

9 Ekim 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları 

arasında Dağlık Karabağ sorununa ilişkin üçlü görüşmeler 

Moskova'da başladı. Tartışmalara Sergey Lavrov, Jeyhun Bayramov 

ve Zohrab Mnatsakanyan katıldı. Görüşme, Rusya Dışişleri 

Bakanlığı'nın "Kabul Evi"nde yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 

Lavrov, görüşmelerin ardından ortak bir açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talebi ve Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nicole Pasinyan arasında varılan 

anlaşmaya cevaben, taraflar aşağıdaki adımların atılması konusunda 

mutabık kaldılar: 

1. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin aracılık ettiği insani 

amaçlarla ve savaş esirlerinin ve diğer tutukluların ve ölülerin 

cesetlerinin değişimi için 10 Ekim 2020 saat 12:00'den itibaren 

ateşkes ilan edildi; 

2. Ateşkesin belirli parametreleri ayrıca kararlaştırılacaktır; 
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3. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT 

Minsk Grubu Eş başkanlarının arabuluculuğu aracılığıyla, 

sorunun temel çözüm ilkeleri temelinde hızlı ve barışçıl bir 

şekilde çözülmesi için esaslı müzakerelere başlarlar; 

4. Taraflar, müzakere formatının değişmezliğini onaylarlar. 

1.1 Gence Şehrinin Bombalanması 

Bu olayın ardından işgalci Ermeni silahlı kuvvetleri, uluslararası 

hukuk norm ve ilkelerini, 1949 Cenevre Sözleşmelerini ve Ek 

Protokollerini ve ayrıca 10 Ekim 2020'de saat 12:00'de ilan edilen 

insani ateşkesin gereklerini ihlal etmiştir. Nüfus ve yerleşim yerlerine 

ağır topçu ateşi açtı. Başsavcılık tarafından saat 07.00'de yapılan 

açıklamada, düşman silahlı kuvvetlerinin 11.10'da Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin ikinci büyük şehri olan Gence'nin orta kesiminde 

cephe hattının dışında çok apartmanlı bir konut binasına roket attığı 

belirtildi. 2020'de saat 02:00 civarında. Sonuç olarak 5 kişi öldü, 28 

kişi yaralandı ve çok sayıda sivil altyapı tesisi ağır hasar gördü. 

Açıklamada, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Tochka-U füze sistemini 

Gence'de yoğun nüfuslu bir alana ateş etmek için kullandığı belirtildi. 
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Şekil 1: Ermenistan’ın Gence Saldırısı 

Kaynak: (https://www.milliyet.com.tr/dunya/genceye-kalles-saldiri-9-olu-

6327615, 2020) 

1.2. Ermenistan’ın Gence’ye Birinci Bombalı Saldırısı 

4 Ekim'de Gence şehri ilk kez bir OTR-21 TOCHKA balistik füzesi 

tarafından vuruldu. Azerbaycan tarafı saldırıdan Ermenistan'ın 

sorumlu olduğunu iddia etmesine rağmen, Ermeni tarafı suçlamaları 

reddetti. Dağlık Karabağ yetkilileri, saldırının sorumluluğunu resmen 

üstlendi. Hedefin siviller değil, şehirdeki askeri binaların yanı sıra 

Gence Uluslararası Havaalanı olduğunu söylediler. Azerbaycan tarafı 

Gence'de hiçbir askeri bina olmadığını söyledi.  Saldırıda 1 kişi öldü, 

30 kişi yaralandı. 
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Şekil 2: Ermenistan’ın Gence Saldırısı 

Kaynak: (https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistan-

azerbaycanin-gence-kentini-vurdu-9-olu-34-yarali/2002471, 2020) 

1.3. Ermenistan’ın Genceye 2. Bombalı Saldırısı 

Gence'ye bir roket saldırısı daha 5 Ekim'de gerçekleşti. O sırada 

Ermenistan topraklarından atılan roket Gence'deki Büyük Kafkas 

Alışveriş Kompleksi'ne isabet etti. Sonuç olarak, 3 sivil yaralandı. 

ANAMA'ya göre Gence, 11 ve 17 Ekim'de Scud tarafından saldırıya 

uğradı. 

1.4. Ermenistan’ın Genceye 3. Bombalı Saldırısı 

8 Ekim'de Gence yeniden saldırıya uğradı. Bu, Gence'ye gece yapılan 

ilk füze saldırısıydı. Sonuç olarak, ölen ya da yaralanan olmadı, ancak 

evler ve araçlar ağır hasar gördü. 
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1.4. Ermenistan’ın Genceye 4. Bombalı Saldırısı 

10 Ekim'de yerel saatle 02.00'de imzalanan ateşkesin ardından 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Berd bölgesindeki 

Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin Gence'ye Scud balistik füzeleriyle ateş 

açtığını bildirdi. Roket bir konut binasına çarptı ve onu tamamen yok 

etti. Kısa süre sonra olay yerine arama kurtarma ekipleri geldi. Saldırı 

sonucunda şehrin altyapısı ağır hasar gördü. Toplamda 31 daire 

tamamen yıkıldı ve olay yerindeki ve çevresindeki tesisler ve araçlar 

ağır hasar gördü. Saldırıdan 205 kişinin yaşadığı toplam 95 daire 

etkilendi. Ermenistan saldırının sorumluluğunu reddetti. Saldırı 

sonucunda 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Kurbanlar arasında kadın ve 

çocuklar da vardı. 

1.5. Ermenistan’ın Genceye 5. Bombalı Saldırısı 

17 Ekim'de yerel saatle yaklaşık 01:00'de Azerbaycanlı yetkililer, 

Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Gence'ye Skat balistik füzeleri ile ateş 

açtığını bildirdi. Gazeteciler, şehirde üç büyük patlamanın 

duyulduğunu söyledi. RIA Novosti'ye göre, balistik füzeler yoğun 

nüfuslu bir bölgeyi vurdu. Aynı zamanda, çok sayıda farklı ev ve 

diğer binalar hasar gördü. İlk füze şehir binasına sadece 2 km, ikinci 

füze ise şehrin batısındaki Kapaz bölgesine indi. Dojd muhabiri Vasily 

Polonsky, füzelerin bulunduğu bölgelerin yakınında önemli tesisler de 

dahil olmak üzere hiçbir askeri tesisin bulunmadığını söyledi. Yerel 

yetkililere göre, 20 ev yıkıldı ve çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. 

Azerbaycan Cumhuriyeti arama kurtarma ekipleri, Azerbaycan 

Savunma Bakanlığı çalışanları olay yerine gelerek yaralıları tahliye 
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etmeye başladı. Ermenistan, saldırının kendisi tarafından 

gerçekleştirildiğini yalanladı. Saldırı sonucunda 15 kişi öldü, 55 kişi 

yaralandı (Elvin ABDURAHMANLI, 2020). 

 

Şekil 3: Ermenistan’ın Gence Saldırısı 

Kaynak: (https://www.haber7.com/dunya/haber/3020434-ermeniler-

azerbaycanin-en-kalabalik-ikinci-sehrini-bombaladi-inanilmaz-plan, 2020) 

1.6. Azerbaycan'ın Ermenistan'a yanıtı: 

14 Ekim'de Azerbaycan, üçüncü saldırıya karşılık olarak, Azerbaycan 

Silahlı Kuvvetleri'nin Kelbecer bölgesinde üç adet R-17 Elbrus taktik 

füzesini imha ettiğini açıkladı. İddiaya göre bu füzeler Azerbaycan'ın 

Gence ve Mingeçevir şehirlerini hedef aldı. Ermeni tarafı, Ermenistan 

içindeki bölgelerin işgalini kabul etmesine rağmen, Azerbaycan'a 

yönelik saldırıları kendisinin gerçekleştirdiğini inkar etti. Üç gün 

sonra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan 
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güçlerinin dördüncü saldırıya yanıt olarak Fuzuli şehrini ve köylerinin 

birçoğunu kurtardığını söyledi. 

1.7. Yurtiçi Kınama Bildirileri. 

 Saldırılar Azerbaycan hükümeti tarafından şiddetle kınandı ve üçüncü 

saldırı Azerbaycan halkına karşı bir soykırım eylemi olarak 

değerlendirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, üçüncü 

saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi, ateşkes ihlali olarak 

değerlendirdi ve gerekli yanıtın verileceğini söyledi. Ayrıca dördüncü 

saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi ve uygun bir yanıt vereceğini 

vaat etti. Aliyev, uluslararası toplum tepki vermezse Azerbaycan'ın 

Ermenistan'ı cezalandıracağını da sözlerine ekledi. Azerbaycan 

Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Ermenistan'ı terörü desteklemekle 

suçladı. Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Hikmet Hacıyev, 

Ermenistan'ın ateşi altında kalan Gence'nin fotoğraflarını Twitter'da 

paylaştı. Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın devlet düzeyindeki terör 

politikasının devam ettiğini kaydetti: 

"Ermenistan'ın cezasız kalması onu savaşa ve savaş suçlarına teşvik 

ediyor. İnsani ateşkesten yararlanan Ermenistan, Gence'nin yoğun 

nüfuslu bölgesine ayrım gözetmeksizin ateş açtı." 

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması: 

"Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlarının 10 Ekim 2020 tarihinde Moskova'da 10 Ekim 2020 saat 

12:00'de vardıkları anlaşmaya rağmen, Ermeni silahlı kuvvetleri bu 

anlaşmayı ihlal etmeye devam ediyor’’. 
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İnsani ateşkesin tesis edilmesinin hemen ardından Azerbaycan'ın 

Ağdam ve Tatar bölgeleri Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından topçu 

ateşine tutuldu. Birkaç saat sonra Ermeni silahlı kuvvetleri Hadrut ve 

Cebrail yönüne saldırmaya çalıştı. Ermeni silahlı kuvvetlerinin 

Sugovuşan'da Ermeni askerlerinin cesetlerini toplamakta olan ve 

üzerinde beyaz bayrak bulunan bir ambulansa ateş açması sonucu bir 

sağlık çalışanı ağır yaralandı.11 Ekim gecesi, Azerbaycan'ın ikinci 

büyük şehri ve cephe hattının çok ötesinde olan Gence, Ermeni silahlı 

kuvvetleri tarafından roket ateşine tutuldu. Saldırıda yedi sivil öldü ve 

aralarında çocukların da bulunduğu 34 kişi yaralandı. İnsani ateşkes 

anlaşmasının ardından Ermeni silahlı kuvvetlerinin sivilleri ve 

şehirleri bombalaması barbarlığın bir başka açık örneğidir ve Ermeni 

liderliğinin ateşkes çağrılarının ikiyüzlülükten başka bir şey 

olmadığını göstermektedir. Ermenistan’ın Azerbaycan'a yönelik 

saldırgan politikasının bir parçası olarak sivillere, evlere, sivil 

nesnelere ve tıbbi personele kasten ateş açması, ülkenin uluslararası 

insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri dahil olmak üzere uluslararası 

hukukun temel normlarını ve yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğini bir 

kez daha göstermektedir. Yapar. Ermenistan'ın bu saldırgan 

eylemlerini şiddetle kınıyor ve uluslararası toplumu, işgalci 

Ermenistan'ı uluslararası hukuka ve uluslararası yükümlülüklere 

uymaya zorlamak için kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz. Bölgedeki 

durumun tüm sorumluluğu Ermeni siyasi ve askeri liderliğine aittir. 
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1.8. Uluslararası düzeyde kınamalar. 

  Uluslararası olarak, üçüncü ve dördüncü saldırılar Türkiye tarafından 

kınandı ve ikincisi savaş suçu olarak adlandırıldı. Katar, İsviçre, 

Malezya ve İngiltere'nin Azerbaycan büyükelçileri, üçüncü saldırıdan 

dolayı üzüntülerini ve taziyelerini ilettiler. Avrupa Birliği, BM Genel 

Sekreteri Antonio Guterres'in kabul edilemez olarak nitelendirdiği 

dördüncü saldırıyı kınadı. 16 Ekim'de Azerbaycanlılar, İranlı 

Azerbaycanlılar ve Birleşik Krallık'ta yaşayan Türkler, Ermeni Silahlı 

Kuvvetleri'nin Gence, Mingeçevir, Tatar ve diğer sivil şehirlere 

yönelik roket saldırılarını protesto etmek için Uluslararası Af 

Örgütü'nün Londra merkezinin önünde toplandı. Ertesi gün ABD'li 

Azeriler Chicago'da roket saldırılarını kınayan bir protesto mitingi 

düzenlediler. Sonraki günlerde, İngiliz Azerileri Londra'daki 

Azerbaycan büyükelçiliği önüne düzenlenen saldırılarda hayatını 

kaybedenleri anarken, Gürcü Azerileri Tiflis'teki (Gürcistan) 

parlamento binası önünde yürüyüş yaptı. Aynı gün, Rus Azerileri, 

Moskova'daki Azerbaycan büyükelçiliğinin girişinin bir kısmını 17 

Ekim saldırısında öldürülenlerin anısına ayırdı. 
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Şekil 4: BMGK 

Kaynak: (ABDURAHMANLI, 2021) 

1.9. Azerbaycan’ın Meşru Müdafaa Hakkı 

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. 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- ya bildirmeleri gerekmektedir. Buradaki genel 
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amaç ise bilgi vererek meşru müdafaa hakkını kullandığını hangi 

sebeple yaptığını o ülkenin genel görevi olarak görülmektedir 

(ABDURAHMANLI, 2021).  

  Yukarıda Belirtilen BMGK 51. Maddesi gereğince Azerbaycan 

Cumhuriyeti meşru müdafaa hakkını kullanarak 30 yıla yakın bir süre 

Ermenistan ordusu tarafından işgal edilen Karabağ bölgesine kendi 

etki ve yetki alanını korumak ve sınır bütünlüğünü sağlamak açısından 

askerî harekât düzenlemiş ve 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan askeri 

harekât 44 gün sürerek Azerbaycan ordusunun galibiyeti ile 10 Kasım 

2020 tarihinde sonuçlanmıştır. 
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