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DAĞLIK KARABAĞ SORUNU : DÜN, BUGÜN VE YARIN 
 
Bugün Güney Kafkasya’da yaşanan çatışmaların temel nedeni, Rusya’nın buradaki emperyalist politikasıdır 
ki, bu, aynı zamanda Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasını da içerir. Rusya, bölgedeki 
konumunu güçlendirmek için I. Petro’nun zamanından beri Ermenileri Azerbaycan’a yerleştirmeyi 
planlıyordu. 18. yüzyılın başından itibaren Kafkasya, Rusya’nın dış politikasında önemli bir rol oynamaya 
başladı. Rusya o zamandan beri güneydeki stratejik konumunu güçlendirmeye çalışıyor.  
 
Tarihsel gerçekler, Kafkasya’da hem siyasi hem de ekonomik çıkarlar açısından her zaman Rusya’nın ilgi 
odağı olduğunu gösteriyor. Kafkasya, Avrupa’yı Asya’ya ve Karadeniz’i Hazar Denizi’ne bağlayan zengin bir 
bölge olarak her zaman Rusya’nın merak dairesinde olmuştur. Zamanın kendi lehine işlediğini anlayan 
Çarlık Rusya’sı, desteğini sağlamak için Ermenileri ve Hıristiyan bağnazlığını ustaca kullandı. 1723’te Rus Çarı  
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I. Petro, 12 Eylül’de Ermenilerin Bakü, Derbent ve Guba’ya yeniden yerleştirilmesi için özel yerler tahsis 
etmek üzere bir kararname imzaladı. Onun 10 Kasım 1724 tarihli kararnamesi esasen, Rusya’nın Ermeni 
halkını korumasını ön plana çıkarmasına rağmen aslında bununla Ermenileri kendi imparatorluğun bölgesel 
politikasında ‘’kuklası’’ olarak belirlenmiştir. Bu amaçla Ermenilerin Azerbaycan’a yerleştirilmesine büyük 
önem verildi. 19. yüzyılın başlarından itibaren Rusya’nın Azerbaycan’ı işgal süreci planlı ve tutarlı bir şekilde 
yürütülmeye başlandı. Rusya, ilk aşamada Azerbaycan hanlıklarıyla bir anlaşma imzalayarak gücünü 
sınırlandırdı ve onlara sadece iç işlerinde yetki verdi. Kafkasya birliklerinin başkomutanı Sisianov Gence’nin 
ele geçirilmesinden sonra 22 Mayıs 1805 tarihli raporunda Karabağ’ın coğrafi konumu nedeniyle Azerbaycan 
ve İran’a açılan kapı sayıldığını yazmıştır. Bu yüzden onu itaatkar tutmalı ve buradaki konumumuzu 
güçlendirmeye daha meyilli olmalıyız. Böyle bir hedef kısa sürede gerçekleştirildi.  
 
14 Mayıs 1805’te Karabağlı İbrahim Han ile General Sisianov arasında Kurakçay Antlaşması imzalandı. 
Stratejik öneme sahip Karabağ Hanlığı Rusya’nın bir parçası olur olmaz General Sisianov, Karabağ’daki 
çarlığın konumunu güçlendirmek için Güney Kafkasya’nın diğer illerinden Ermenileri yeniden yerleştirmeye 
başladı. Karabağ’ın dağlık kesiminde Ermeni nüfusunda önemli artış 1820’lerde, özellikle Rusya’nın Güney 
Kafkasya’yı işgalinden sonra gerçekleşti. Çarlık Rusya’sı 1820’lerin sonlarında Azerbaycan da dahil olmak 
üzere Güney Kafkasya’da sömürge faaliyetlerine başladı. 1828 ‘’Türkmençay Antlaşması’’ndan sonra Rusya, 
İran ve 1829 Edirne Antlaşması’ndan sonra Anadoludan din kardeşlerini, Ermenileri Kafkasya’ya davet ederek 
ve onları stratejik açıdan önemli Karabağ’a yerleştirerek Osmanlı ve İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri 
kesti. 
 
Yirminci yüzyılda Azerbaycan ve Ermenistan’ın SSCB’ye katılmasının ardından Dağlık Karabağ sorununun 
yeni bir aşaması başladı. Mayıs 1920’de Karabağ’da Sovyet hükümeti kuruldu. Orjanikidze, 19 Haziran 1920’de 
Lenin ve Çeçer’e gönderilen bir telgrafta Karabağ ve Zangazur’da Sovyet gücünün ilan edildiğini ve bu 
bölgelerin kendilerini Azerbaycan SSC’nin bir parçası olarak gördüğünü belirtti.1920’de Kafkasya’da 
Bolşevizmin hakimiyeti, Ermenilerin tüm planlarını gerçekleştirmelerine izin verdi. Rusya’nın kardeşliği adı 
altında 29.000 kilometre karelik Azerbaycan toprakları buradan koparıldı ve Erivan, Göye ve Zangazur’da 
Ermenistan devleti kuruldu.  
 
1923’te Karabağ’ın dağlık kesiminde Ermenilere özerklik verildi. Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenilere 
özerklik verilmesi, gelecekteki sorunların temelini attı. Sovyet döneminde bile Dağlık Karabağ Ermenileri 
defalarca Azerbaycan’dan ayrılmaya ve Ermenistan ile birleşmeye çalıştılar. Ancak bu planları 
uygulayamadılar. Ancak, Sovyet devletinin Azerbaycanlılar da dahil olmak üzere Müslümanlara karşı 
düşmanca tavrını kullanarak, gelecekteki ayrılıkçılık ve işgale zemin hazırlayabildiler. Dağlık Karabağ Özerk 
Vilayetinin kuruluşu, aslında, Lenin’in milli politikasının ayrılmaz bir parçasıydı. Ermeniler, Ermenistan SSC 
gibi bir cumhuriyet iken, Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti örneğinde ikinci bir ulusal yapı oluşturmaya gerek 
yoktu. Bu, Azerbaycan Cumhuriyeti içinde bir ateşleyicinin oluşturulması anlamına geliyordu ve Ermeni 
Taşnak planlarının aşamalı olarak gerçekleştirilmesinde bir bağlantıydı. Azerbaycan’da böyle bir kurumun 
kurulması Ermeniler için daha elverişli ve ileri görüşlü politikalarının bir parçasıydı.  
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Sovyet döneminde Ermenistan’da Ermeni sayısını artırmak için Müslüman Azerilerin yeniden kovulması 
süreci başlamıştır. 1948-1952’de 100.000’den fazla Azerbaycanlı, Ermenileri yurtdışından iskân bahanesiyle 
yurtlarından sürüldü. 1985 yılından bu yana, eski SSCB liderliğinin himayesinde, Ermenistan’ın ülkemize 
yönelik temelsiz toprak iddiaları, Azerbaycanlıların katliamı ve tarihi topraklardan sürgün, şehirlerimizin ve 
köylerimizin yıkılması, maddi ve kültürel anıtlarımızın tahrip edilmesi ile birlikte daha ahlaksız hale geldi. 
İlan edilmeyen savaş neticesinde binlerce yurttaşımız esir alındı, rehin alındı ve ortadan kayboldu. 
Kendilerini dünya toplumuna “acı çeken halk” olarak tanımlayan Ermeniler, insanlık tarihinde Azerilere karşı 
en acımasız suçları işlemişlerdir.  
 
1991’de SSCB çöktü ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında savaş çıktı. 1991’den itibaren Ermenistan’ın devlet 
politikasının bir sonucu olarak Rusya’nın maddi ve siyasi desteğiyle Azerbaycan topraklarını işgal etmeye 
başladı. Azeriler sınırlı imkanlarla direnmeye çalıştı. Ancak 1991-1993 yılları arasında ülkedeki siyasi ve 
hükümet sorunları nedeniyle Dağlık Karabağ ve çevresi Ekim 1993’e kadar Ermeniler tarafından işgal edildi. 
26 Şubat 1992’de Ermeniler Hocalı trajedisini gerçekleştirdiler. 
 
20 Mayıs 1994’te Rusya’nın arabuluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes imzalandı. Bu 
dönemde, AGİT Minsk Grubu her iki tarafa da çeşitli önerilerde bulundu, ancak pratikte çatışmayı çözemedi. 
Bu dönemde Azerbaycan petrol sözleşmeleri sayesinde ekonomik gücünü artırdı. Modern bir ordu kurmaya 
başladı. Güçlendirilmiş uluslararası bağlar. Özellikle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi 
sonucunda Azerbaycan, Güney Kafkasya’nın en güçlü ülkesi haline geldi. 2002 yılında Türkiye’de AKP’nin 
iktidara gelmesinin ardından Azerbaycan ile ilişkiler giderek güçlenmeye başladı. Ermenistan da kendi 
politikasının esiri oldu. Ekonomik fırsatlar azalmaya başladı. Ülkenin tüm serveti Rusya’nın tekeline 
devredildi. Kocharyan-Sarkisyan ikilisinin iktidarı neticesinde ülkede yolsuzluk yoğunlaştı. Sonuç olarak, 
ülkede Turuncu Devrim gerçekleşti ve Paşinyan iktidara geldi. Paşkina’nın iktidara gelmesiyle birlikte 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dediği gibi barış umudu arttı. Ancak selefleri gibi iktidara geldikten sonra 
Dağlık Karabağ sorununun çözümü için hiçbir şey yapmadı. Aksine Ermeni milliyetçi çevrelerin çıkarına 
hareket etti.  
 
27 Eylül 2020’de Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik bombardımanı sonucunda siviller ve 
askerler yaralandı. Bu aslında bekleniyordu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
uluslararası toplumu Ermenistan’ın yeni bir savaşa hazırlandığı konusunda uyardı. Ne yazık ki dünyada barış 
ve güvenlikten sorumlu kuruluşlar bu uyarıya aldırış etmedi. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını 
bombardımanı ona iyi gelmedi. Ordumuz karşı saldırı başlattı. Karşı taarruzun ilk gününde Füzuli bölgesi ve 
Cebrayil’de yedi köy kurtarıldı. 
 
44 gün süren savaş sırasında Türkiye, Azerbaycan’ın haklarını tam olarak savunan bir ülke oldu. Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar 
ülkemize desteklerini resmen ifade ettiler. Türkiye, Azerbaycan’a siyasi ve manevi destek sağladı. İlham 
Aliyev’e göre, Türkiye’nin teknik ve kardeşçe desteği ile yeniden inşa edilen Azerbaycan ordusu, 44 günlük 
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savaşta Ermeni ordusunu yok etti. Bölgede Türk faktörünün güçlenmesi, Rusya’nın Ermeni tarafındaki 
çatışmaya katılmasını engelledi. Bu, Azerbaycan’ın işgal ettiği toprakları kurtarmasına izin verdi. Nihayet 44 
gün süren savaşın ardından Ermenistan, Rusya’nın arabuluculuğunda işgal ettiği topraklardan çekilme 
taahhüdü verdi. Ancak, ateşkes anlaşması bölgeye Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasını sağlıyor. Ancak 
Türkiye’nin barışı koruma faaliyetlerine Ruslarla ortak katılımı, Rusya’nın etkisini sınırlamaktadır.  
 
Genel olarak, yeni bir modern dünya düzenine giden yolda Rusya’nın Türkiye’ye çok ihtiyacı olduğu 
unutulmamalıdır. Avrasya’da Anglo-Sakson etkisini önlemek için bu ihtiyaç gereklidir. Bu nedenle, Rusya’nın 
Güney Kafkasya’daki politikasında, Dağlık Karabağ sorununa tam bir hukuki çözüm bulmak da dahil olmak 
üzere tüm bunları dikkate alacağına inanıyorum.  
 
Ermenistan artık Türkiye ve Azerbaycan gibi Rusya için gerekli bir ortak değil. Ancak Ermeni diasporasının 
Rusya içindeki etkisi küçük değil. Ancak Türkiye ve Azerbaycan’ın güçlerini birleştirmesi halinde Rusya’nın 
bölgedeki nüfuzunu azaltabilir ve Rusya’yı Türkiye-Azerbaycan-Rusya formatına itebiliriz. Bunun için en 
önemli konu Azerbaycan’da siyasi reformların devam ettirilmesidir. Siyasi reformların uygulanmasına 
devletin millileştirilmesinde bir artış eşlik etmelidir. Azerbaycan’ın iç ve dış politikası, Türk dünyası, İslam 
Ümmeti ve özellikle Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesine dayanmalıdır. Tüm bunlar gelecekte Türkiye-
Azerbaycan işbirliğini daha da güçlendirebilir. Bölgeyi yeni gerçeklere açabilir. Bu durumda milliyetçiliğin 
Ermenistan üzerindeki etkisi azalabilir ve bölge normale dönebilir. 
 


