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DAĞLIK KARABAĞ’DA TANINMAYAN SEÇİMLER 

Dağlık Karabağ Sorunu ve Tanınmayan Dağlık Karabağ (Artsah) Cumhuriyeti 

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya’da 4 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Azerbaycan’ın geçmişten 
günümüze öz ve hukuki topraklarıdır. Dağlık Karabağ yüzyıllardır Azerbaycan ve “Büyük Ermenistan” 
hayalleri peşinde koşan Ermenistan arasında süregelen bir problem haline gelmiş, 1988 yıllarından itibaren 
problem daha da derinleşerek iki ülkeyi savaşa sürüklemiştir. Karabağ Savaşı’nın olduğu 1991-1993 yıllarında, 
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Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Dağlık Karabağ’ı ve 7 Azerbaycan ilini işgal etmiş ve bu işgaller sonucunda 1 
milyondan fazla Azerbaycan Türk’ü vatanlarından sürgün edilmiştir. 

Başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olmakla birlikte dünyadaki 
birçok uluslararası kurum ve kuruluş,   Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgaline karşı çıkmış ve BM’in 
Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ topraklarını kayıtsız şartsız Azerbaycan’a teslim etmesi yönünde ilgili 4 
beyannamesinin uygulanmasını talep etmiştir. Lakin Ermenistan işgalini sürdürmüş, Dağlık Karabağ’da 10 
Aralık 1991’de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermeni nüfusunun katıldığı halk oylaması sonucunda 
bağımsızlık yönünde karar alınmıştır. Bunu müteakiben 6 Ocak 1992’de sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti 
kurulmuştur. Lakin bu de facto cumhuriyeti Ermenistan da dâhil hiçbir ülke ve uluslararası kuruluş 
tanımamıştır. Dağlık Karabağ’da Şubat 2017’de gerçekleştirilen referandum ile ülke ismi Artsah Cumhuriyeti 
olarak değiştirilmiştir.1 

Dağlık Karabağ’da 31 Mart Seçimleri 

Hatırlanacağı üzere Dağlık Karabağ’da korkunç koronavirüs pandemisine rağmen 31 Mart 2020’de 
cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri düzenlendi. 150 bin nüfusun yaşadığı tanınmayan cumhuriyette 
seçim hakkına sahip 103.506 Ermeni nüfusu yaşıyor. Seçimlerde cumhurbaşkanlığına 14 aday ve 
parlamentoya girmek için ise 12 parti ve ittifak yarıştı. Ayrıca, adayların içinde mevcut cumhurbaşkanı olan 
Bako Saakyan’ın yer almaması dikkat çekmişti. 

Artsah Merkez Seçim Kurulu’nun açıkladığı verilere göre seçimlere 76.471 kişi veya toplam seçmen sayısının 
yüzde 72,7’si katılım sağlamıştır.2 

Açıklanan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Araik Arutyunyan : %49,26 - Özgür Vatan ve Sivil Birleşik İttifak 
Masıs Mayilyan : %26,4  - Kendi inisiyatifi ile 
Vitali Balasanyan : %14,7 - Adalet Partisi 
Diğer Adaylar : %9,64  
 

Tanınmayan cumhuriyetin anayasasına göre hiçbir aday yüzde 50+1’den fazla oy alamadığı için devlet 
başkanı ikinci tur seçimlerinde seçilecektir. İkinci turda ise en çok oy oranına sahip Araik Arutyunyan ve 
Masis Mayilyan mücadele edecektir.  

Seçimlerin ikinci turunda yarışacak adaylardan Araik Arutyunyan ile Masis Mayilyan’ın Ermenistan ile 
ilişkileri hangi denklemde yürüteceği ise merak edilen konular arasındadır. Seçimlerden önce Masis 
Mayilyan Dağlık Karabağ’ın Ermenistan ile birleşmesinden yana olduğunu bildirmesi, gelecek seçimlerdeki 
olası Mayilyan zaferi hem Karabağ’da hem de Ermenistan ve Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönemin 
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başlangıcı olabilir. Dağlık Karabağ’ın Ermenistan ile birleşmesi konusunda Araik Arutyunyan ise “Ermenistan 
ve diaspora temsilcilerinin birleştiği üçlü bir ittifak.” ifadeleri ile görüşünü bildirmişti. 

31 Mart’taki seçimlere yönelik Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “Kanaatimce yüksek kaliteli seçimler 
yapıldı, bunu yayınlanan veriler de ispat ediyor” ifadeleri, Paşinyan hükümetinin bu seçimlerden duyduğu 
memnuniyeti gösteriyor şeklinde izah edilebilir. 

31 Mart’taki seçimlerden sonra parlamentoda 5 siyasi parti ve ittifak yer aldı.3 

Özgür Vatan ve Sivil Birleşik İttifak Bloğu : %40,4 

Birleşmiş Vatan Partisi : %23,63 

Adalet Partisi : %7,9 

Ermeni Devrimci Federasyonu : %6,4  

Artsah Demokrat Partisi : %5.81 

 

Araik Arutyunyan’ın aday olduğu Özgür Vatan ve Sivil Birleşik İttifak oyların büyük çoğunluğunu alarak 
parlamentoya girdi. Lakin hiçbir siyasi güç parlamentoda ezici bir güç oluşturamadı. Başkanlık sistemi ile 
yönetilen tanınmayan cumhuriyette seçilecek başkanın yürütmede yakaladığı rahatlığı yasamada 
bulamama ihtimali olduğu söylenebilir. 

Uluslararası Kamuoyundan Seçimlere Tepkiler 

Tanınmayan cumhuriyet olan Dağlık Karabağ (Artsah) Cumhuriyeti’nde 31 Mart 2020 tarihinde yapılan 
cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine uluslararası kamuoyundan tepkiler yağdı.4 

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Azerbaycan Cumhuriyeti 
Anayasası, uluslararası hukuk norm ve prensipleri, BM Tüzüğü, AGİT’in 1975’te kabul ettiği Helsinki Sonuç 
Bildirgesi ve BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği kararlar ihlal edilmiştir ve bu bakımdan seçimlerin hiçbir 
yasal dayanağı yoktur.” diye bildirilmiştir. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından sözde seçimlere yönelik yapılan yazılı açıklamada: “Bu adım, Birleşmiş 
Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ilkeleri dahil 
uluslararası hukukun açık ihlalidir.” ifadeleri ile seçimi tanımadıkları bildirilmiştir. 

Benzer şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ’da 31 Mart’ta 
düzenlenen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili 
kararlarına aykırı olduğu bildirildi. 
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Bunun yanı sıra Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) Minsk Grubu eş başkanları da bir bildiri 
yayınlayarak seçimleri tanımadıklarını bildirdiler. 

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinden yapılan 
açıklamada, AB’nin seçimlerin yapıldığı yasal 
çerçeveyi ve anayasayı tanımadığı bildirildi. Bunların 
yanında birçok ülke ve uluslararası kuruluşta 
seçimleri tanımadıkları yönünde açıklamalar yaptı. 

Sonuç 

Dağlık Karabağ ve işgal edilen diğer bölgeler 
Azerbaycan’ın öz ve kadim topraklarıdır. 19. Yüzyıldan 
itibaren Rusların bu topraklara kasıtlı olarak göç 
ettirdiği Ermeniler yüzyılı aşkın süredir gerek 
Kafkasya’da gerekse de eski Azerbaycan 
topraklarında problem kaynağı olarak 
yaşamaktadırlar. Hayallerini kurdukları Büyük 
Ermenistan için yüz binlerce Müslüman Türk’e 

soykırım yapmış, Azerbaycan’dan ve Türkiye’den haksız toprak iddialarında bulunmuşlardır. Ermenistan’ın 
eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan gençlere hitaben yaptığı bir konuşmasında dile getirdiği “Karabağ’ı bizim 
nesil aldı, Ağrı’yı da sizin nesil alacak.”5 ifadeleri bunun bariz numunesidir. Çok değil sadece iki yüz sene 
önceye gidilse bu iddiaların içinin ne kadar boş ve hayal olduğu görülecektir. Ayrıca Dağlık Karabağ’da 
gerçekleştirilen bunun gibi seçimler Ermeni tarafının Dağlık Karabağ sorununda diyalogdan yana olmadığı 
tam tersine işgalci politikalarını sürdürmek istediğinin açık kanıtıdır. Ermenistan’ın sözde cumhuriyette 
yaptıkları uydurma seçimlerle uluslararası arenada tanınma yönündeki hak arayışları içine girmeleri 
beyhude bir davranıştan öteye gitmemekte, tam tersine tepki toplamaktadır. Azerbaycan’ın resmi toprakları 
olan Dağlık Karabağ’da düzenledikleri 31 Mart cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri de bunlardan bir 
tanesidir. 
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