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İŞGAL ALTINDAKİ TÜRK YURDU; KARABAĞ 

Turkish Homeland Under Occupation; Karabakh 

İbrahim YILMAZÇELİK    Ali Gökçen ÖZDEM 

ÖZET 

Küçük Kafkas Dağları’nın en yüksek kesimlerini oluşturan Karabağ bölgesi, 

Anadolu’ya geçişin kapısını oluşturmaktadır. Aksi yönde ise, Anadolu’nun, 

Kafkaslar ve ötesindeki kardeşleri ile irtibatının anahtarı konumundadır. Bu 

incelemede kısaca Kafkasya’daki Türk hâkimiyeti tarihine yer verilmiş ve buna 

bağlı olarak tarihi süreçte, Karabağ bölgesinin tarihi ele alınmıştır. Özelikle 1917-

1924 ile 1991-1994 tarihleri arasındaki Ermeni işgalleri ve işgal sonrası yaratılan 

fiili duruma da bütün ayrıntıları ile yer verilmiştir.  

Bu dönemde, Azeri Türkleri, bir taraftan uluslararası camiadan yeterli destek 

alamadan devletleşme sürecini tamamlamaya çalışırken, diğer taraftan Rus Askeri 

birlikleri destekli Ermeni saldırılarına karşı koymaya çalışmışlardır. Sonuçta ise 

1994 tarihi itbariyle Azerbaycan, ülke topraklarının beşte birini kaybetmiştir. 

Bu tarihten sonra, çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarının liderliğinde kalıcı 

barışın temini doğrultusunda görüşmeler yapılmış, ancak amaçlarına ulaşan 

Ermeniler’in uzlaşmaz tutumu nedeniyle herhangi bir sonuç alınamamıştır. Geçen 

zaman Ermenistan leyhine olmakta, Ermenistan ele geçirdiği yerleri kendi sistemine 

her geçen gün daha fazla entegre etmektedir. Bu çalışmada, Dağlık Karabağ sorunu, 

tarihi olaylar ışığında incelenerek bir durum tesbiti yapılmış ve arkasından sorunun 

çözümü için, yapılması gerekenler belirlenmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, Karabağ, Dağlık Karabağ, Nagorno 

Karabakh, Ermenistan 

ABSTRACT 

Karabakh region which makes up the highest parts of the Lesser Caucasus 

Mountains is the door opening to the Anatolia. In the opposite direction, it is the key 

of Anatolia which provides connections with brothers living in  Caucasus and 

beyond.  

Turkish rule in Caucasus is reviewed briefly in this study. Accordingly, during 

the historical period of the Karabakh region are discussed. Especially Armenian 

occupation between 1917-1924 and 1991-1994 and post-occupation situations are 

reviewed with all the details. 

                                                 
 Prof. Dr., Fırat Üniversitesi (FÜ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü 

Öğretim Üyesi, iycelik@ firat.edu.tr 
 Dr., (E) Kurmay Albay, agozdem@hotmail.com 
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During this period, the Azeri Turks, on the one hand trying to complete the 

process of statehood without getting adequate support from the international 

community, on the other hand tried to resist the attacks of the Armenian-backed 

Russian military forces. As a result, Azerbaijan has lost one-fifth of the country’s 

territory till 1994. 

After this date, in accordance with provision of permanent peace under the 

leadership of various international institutions and organizations were interviewed. 

However, due to the the uncompromising attitude of the Armenians, any results 

obtained. Passing of time become in favor of Armenia, Armenia conquered areas are 

more integrated into their system every day. In this study, the Nagorno-Karabakh 

conflict has been examined in the light of historical events. After made some 

determinations to solve the problem, tried to determine what to do. 

Keywords: Azerbaijan, Karabakh, Nagorno-Karabakh,  Armenia 

GİRİŞ 

Hazar Denizi’nin güneyini kullanarak Batıya göç eden Türk 

kavimlerinin, ileriye hareketlerinden önce konakladıkları ve daha sonraki 

süreç içinde yerleşip vatanlaştırdıkları Karabağ’ın, Ermeniler tarafından 

işgalinin 20. yılı tamamlanmıştır. Başta Birleşmiş Milletler (BM) kararları 

olmak üzere, birçok önemli uluslararası kurum ve kuruluşların kararlarına 

rağmen, Ermenistan işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ dahil yaklaşık 

%20’lik Azerbaycan toprağını geri vermemek için direnmekte, hatta bahse 

konu bölgeleri kendi topraklarına ve sistemine entegre etmek için çabalarını 

yoğunlaştırmaktadır. Neticede işgal edilen yerlerin Azerbaycan’na tekrar 

verilmesinin daha fazla sorunlara yol açacağına dair, yabancı menşeli 

yayınlar yapılıp bu yönde “algı” oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Tarih süreç içinde Karabağ meselesini incelemeden önce, tarihi ve 

coğrafi terim olarak Karabağ ve Dağlık Karabağ bölgelerinin neresi 

olduğunu, bölgelerin coğrafi özelliklerini ve stratejik önemini açıklamanın 

faydalı olacağı mülahaza edilmektedir. 

Karabağ; Azerbeycan’da bulunan Kür ve Aras Irmakları ile Ermenistan 

sınırları içinde bulunan Gökçe Gölü arasındaki (Kayseri ilinin 

yüzölçümünden biraz fazla) bir alanı (18.000 km2) kapsayan dağlık ve ovalık 

kesimlerden oluşmuştur. Tarihi Karabağ Hanlığının sınırları içinde bulunan 

bölgenin, batısında Ermenistan, doğu ve kuzeyinde Azerbaycan ile 

güneyinde ise İran bulunmakta olup, bölge coğrafi açıdan “Küçük Kafkas 

Dağlarının Merkezini” teşkil etmektedir1. (Ayrıntılı bilgi için bkz Harita 1) 

                                                 
1 http://www.ezmapfinder.com/tr/map-68499.html 
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HARİTA I 

 

 

Dağlık Karabağ ise; 24 Temmuz 1923 yılında o zamanki Sovyetler 

Birliği Devleti tarafından, politik ve siyasi gerekçelerle, Karabağ toprakları 

içinde sözde Ermeni çoğunluğun bulunduğu bölgeleri içerecek şekilde 

oluşturulmuş, yaklaşık 4.400 km2 lik alanı kapsayan bölgedir2.(Ayrıntılı bilgi 

için bkz Harita: II). 

Karabağ, Küçük Kafkas Dağlarının merkezi olarak tanımlanmıştı. Bu 

kapsamda, o merkezin çekirdeğini ise Dağlık Karabağ’ın oluşturduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır.  

Küçük Kafkas Dağları olarak da adlandırılan Güney Kafkas Dağları 

bölgesinde bulunan Karabağ’ın sınırları içinde; Camışdağı 3724 m. (Küçük 

Kafkas Dağları’nın en yüksek yeri), Kızılkale Dağı 2843 m., Kırkkız Dağı 

2827 m. ve Büyük Kirş Dağı 2725 m. bulunmaktadır. 

Karabağ bölgesi orta sıcak kuşak, orta soğuk kuşak ve soğuk kuşak 

olmak üzere üç ayrı iklim kuşağına ayrılmaktadır. Yazları sıcak, kışları ise 

genellikle soğuk ve kurak geçmektedir. Bölge, sularının bolluğu, iklimin 

                                                 
2 International Crisis Group, Europe Report N°166, Nagorno-Karabakh: Viewing The 

Conflict From The Ground, 14 September 2005, s. 32 
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güzelliği, arazisinin verimli olması sebebiyle tarih boyunca büyük insan 

kütlelerini kendisine çekmiştir3.  

HARİTA II 

 

 

Dağlık alanı temsilen “Kara” ve bağlık gibi verimli arazileri temsilen 

“Bağ” şeklindeki Türkçe sıfat birleşenlerinden oluşan Karabağ ismi öz be 

öz Türkçe olup, bölgeye gelen Türk Kavimleri tarafından verilmiştir. 

Rusça’da Dağlık Karabağ anlamına gelen “Nagorno Karabakh” ismi 

kullanılmakta ve bu isim tüm yabancı kaynaklarda da aynı şekilde yer 

alamaktadır4. 

                                                 
3 Şevkiye Duygu Ata,  Dağlık Karabağ Sorunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Trabzon Ekim 

2010, s. 4 
4 Svante E. Cornell, The Nagorno-Karabakh Conflict, Department of East European 

Studie, Report no. 46, Department of East European Studies, Uppsala University, 1999, s. 3 
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İsmini dahi Türklerden alan bir bölgenin, Ermenilerce nasıl ve neden 

tartışmalı bir bölge haline getirildiği ve işgal altında tutulduğunu anlamak 

için bölgenin jeostartejik önemine bakmanın faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 

Dağlık Karabağ, coğrafi açıdan Kafkasya, Asya ve Avrupa arasındaki 

transit ticaret yollarının kesiştiği bir noktada yer almaktadır5. Bölge, 

jeostratejik açıdan Ermenistan ve İran’ı da kontrol edebilecek bir konumda 

yer aldığı için büyük güçlerin ilgisini her zaman çekmiştir6. XVIII. yüzyılda 

Rusların Kafkas Birlikleri Başkomutanı olan Sisianov, Hindistan yolunu bile 

rahatça açacak olan bu bölgeyle ilgili 22 Mayıs 1805 tarihli, 19 numaralı 

raporunda, Karabağ için şu değerlendirmeyi yapmıştır: “... Karabağ, coğrafî 

mevkiine göre Azerbaycan’ın, dolayısıyle de İran’ın kapısı sayılır. Bunun 

için de onun elde tutulup tahkim edilmesine daha çok gayret sarf 

edilmelidir...”7 

Dağlık Karabağ’ın, Hazar havzasının zengin doğal kaynak ve enerji 

rezervlerine olan yakınlığı ve Hazar Havzasının kontrol altına imkânına 

sahip olması, enerji kaynaklarının kritik madde olarak ön plana çıktığı 

günümüzde önemini arttıran başlıca faktördür. Bölge; Büyük güçlerin, Hazar 

havzasındaki petrol ve doğalgazı temini, üretimi ve sevkine doğrudan etki 

edebileceği imkânları sağlamaktadır8.   

Bölgedeki petrol ve doğal gaz yatakları, Ortadoğu enerji kaynaklarının 

alternatifi durumuna gelmiştir. Bölgedeki kaynakların emniyetli olarak 

Avrupa pazarlarına ulaştırılması açısından Karabağ’ın elde bulundurulması 

önem arzetmektedir9. Karabağ, Merkezi Asya ile Avrupa arasındaki, İpek 

Yolunun kavşak noktasıdır.     

Öte yandan keşfedilen ve yaratılan gerginlik nedeniyle henüz 

keşfedilmeyen maden yatakları, mineral suları ve orman ürünleri ile bölge 

Kafkasyanın en önemli kaynaklarına sahiptir.  

                                                 
5 Gulshan Pashayeva, The Nagorno-Karabakh Conflict in the Aftermath of the Russia-

Georgia War, The Turkish Policy Quarterly (TPQ), www.turkishpolicy.com,Winter 2009, p, 

56 
6 Duygu Gözlek, Dağlık Karabağ Sorununun Dünü, Bugünü Ve Geleceği, 

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, s. 4 
7 Duygu Gözlek, Dağlık Karabağ Sorununun Dünü, Bugünü Ve Geleceği, s .9 
8 Mary Kaldor, Terry Lynn Karl,and Yahia Said,Oil Wars,Pluto Press,London , 2007, s. 

4 
9 Kenneth Yalowitz, Svante E Cornell, The Critical but Perilous Caucasus, 

Orbis;Winter2004, Vol. 48 Issue 1, January 2004, s. 105 

http://www.turkishpolicy.com/
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Karabağ, kuzeyden ve güneyden gelen göçebe Türklere “kışlak” 

vazifesi görmüş, bölgeden geçen Türkler burayı kışlık karargâh olarak 

kullanmışlardır10. Bunun yanında Azeri kültürüne önemli katkılarda bulunan 

birçok devlet adamı ve sanatçının yetiştiği topraklar olması açısından da 

Karabağ’ın Türk dünyası için manevî önemi bulunmaktadır. Ermeniler ise 

bu bölgenin Hıristiyanlığın son kalesi olduğunu iddia edip dini duyguları 

sömürerek uluslararası alanda kendi leyhine kamuoyu oluşturmaya gayret 

etmektedirler11.  

Jeostratejik önemine paralel olarak Karabağ bölgesi, enerji kaynaklarına 

hakim olmak isteyen başta Rusya olmak üzere bölgede hakimiyet kurmak 

isteyen tüm ulusal ve uluslararası aktörlerin dikkatini çekmiştir. Bölge eneji 

mücadelesinin oynandığı bir sahne görevi görmeye başlamış ve hatta bu 

mücadelenin merkezini oluşturmuştur. 

 Dolayısıyla zengin tarihî hususların bir makalede detaylı olarak ortaya 

konulmasının zorluğu ve asıl meselenin detay içinde kaybolacağı 

düşüncesiyle soruna esas teşkil eden tarihi olaylar bu makalede incelenmeye 

çalışılmıştır.  

TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE KARABAĞ 

M.Ö. VII. yüzyıldan itibaren Azerbaycan’ın ilk sakinleri Orta Asya’dan 

gelen Saka Türkleri olmuş ve daha sonraları buraya asırlar içinde çeşitli Türk 

boyları gelip yerleşmiştir12. Kimi Türk boyları ise buradan geçerek 

Anadoluya yerleşmiş ve Anadoluyu vatanlaştırmışlardır. Türk boylarının bu 

bölgeleri kışlak olarak kullandıkları Dede Korkut hikâyelerinde kuşkuya yer 

bırakmayacak şekilde anlatılmaktadır13. 

XI. yüzyıla kadar, çeşitli Oğuz boylarının yerleşmiş olduğu Azerbaycan, 

yüzyılın ilk çeyreğinde, Selçuklu Türk Devletinin kurucularından Çağrı 

Bey’in, Doğu Anadolu’ya yaptığı keşif seferinden sonra Türk nüfusunu 

barındıran bir bölge haline gelmiştir.  

Alpaslan’ın 1071 yılında Bizanslılara karşı kazandığı Malazgirt 

zaferinden sonra Kafkasya’ya doğru yoğunlaşan Selçuklu Türk akınları 

sırasında Ermeniler, Bizans’a ve Müslüman Emirliklere tâbi olarak dağınık 

                                                 
10 Şevkiye Duygu Ata,  Dağlık Karabağ Sorunu ,s.1. 
11 Mary Kaldor, Terry Lynn Karl,and Yahia Said,Oil Wars,s.158. 
12 Svante E. Cornell, makalesinde; Türklerin Kafkasya’ya geliş tarihinin tartışmalı 

olduğunu ifade etmesine rağmen, Peter B. Golden’nin “The Turkic Peoples and Caucasia” 

adlı eserine atıf yaparak bu tarihin büyük olasılıkla doğru olduğunu yazmıştır.  Svante E. 

Cornell, The Nagorno-Karabakh Conflict, s. 4 
13 Kamuran Gürün, Türkler ve Türk Devletleri Tarihi I, Ankara 1981, s. 135-138  
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şekilde bulunduklarından, bölgenin tamamında nüfus olarak çoğunluğu 

oluşturamadıkları gibi, Selçuklular, 1045 yılında, Bizanslıları Gence’de 

bozguna uğratarak bölgeye girdiklerinde14, ne bağımsız, ne de yarı bağımsız 

herhangi bir Ermeni siyasi teşekkülüyle karşılaşmamışlardır15.  

Bölge, XIII. yüzyıldaki Moğol istilasına kadar Selçukluların 

yönetiminde kalmış ve bunu takiben önce Hülagu İmparatorluğu’nun ve 

daha sonra da İlhanlı’ların hâkimiyetinde kalmıştır. 1374’ten sonra Karabağ 

ve Nahcıvan bölgesine Karakoyunlu devletinin hâkim olduğu görülmektedir. 

Bunu takipen Karabağ, Kafkasya’ya hâkim olan Timur İmparatorluğu 

sınırlarına dahil olmuş, bu süreçte Türk unsurları yoğun şekilde bölgeye 

yerleşmeye devam etmişlerdir. Timur 1402 yılındaki Anadolu seferinden 

döndükten sonra, Anadolu ve Suriye’den getirdiği 50.000 Türk ailesinin bir 

kısmını Karabağ’da iskân etmiştir16. Akkoyunlu ve Karakoyunlu 

Türkleri’nin yönetimi altında da bulunan bölge, XVI. yüzyıldan itibaren 

Osmanlı Devleti ile İran Safevi ve Afşar Hanlıkları arasında çekişmeye 

sahne olmuştur.  Sık sık el değiştiren bölgede Afşar Türk Devleti Şahı, Nadir 

Şah’ın 1747’de öldürülmesiyle birlikte merkezi otorite zayıflamış ve çeşitli 

Türk Hanlıklıkları ortaya çıkmış, bu Hanlıklar 1844 yılındaki Rus işgaline 

kadar olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir17. Bölgenin tarihî gelişimi ve tarihi 

mekânlar için aşağıda verilen Harita III’e bakılabilir 18. 

Güney Kafkasya’da Azerbaycan bölgesinde kurulan başlıca müstakil 

Türk Hanlıkları; Bakû, Kuba, Erivan, Nahcıvan, Karabağ, Şeki, Şinvan, 

Talış ve Derbent Hanlıklarıdır. Türk ailelerinin egemenliği altındaki bu 

hanlıkların tamamında, Türk nüfusu ağırlıklı olarak bulunmuş, hatta Erivan 

Hanlığında dahi 1826 yılında Türk nüfus yoğunluğunun Ermenilerin çok çok 

üzerinde olduğu tespit edilmiştir19. 

Ermeniler tarafından hak iddia edilen Karabağ’da, 1747 yılında Penah 

Ali Bey tarafından merkezi Şuşa olan Karabağ Hanlığı kurulmuştur. 

Hanlığın sınırları güneydoğuda Kür-Aras nehri, batıda Keşbek, Salvartı ve 

Erikli Dağları ile Gökçegöl, doğuda Kuran-Kür Nehirlerine kadar 

                                                 
14 Svante E. Cornell, The Nagorno-Karabakh Conflict, s. 4 
15 Hakkı Dursun Yıldız, “10. Yüzyılda Türk-Ermeni Münasebetleri”, Tarih Boyunca 

Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri Sempozyumu (8-12 Ekim 1984 Erzurum), Ankara, 

1985, s. 29-31 
16 Şevkiye Duygu Ata,  Dağlık Karabağ Sorunu, s. 9-10 
17 Dursun Yıldırım, Cihat Özönder, Karabağ Dosyası, Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü Yayınları:118, Seri:3, Sayı: A 31, II. Baskı Ankara, 1991, s. 2-3 
18 http://www.azerbaijanrugs.com/arfp-wool-historical_notes.htm 
19 Svante E. Cornell, The Nagorno-Karabakh Conflict, s. 5 
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uzanmıştır20. Gürcistan’ın işgaliyle Kafakaslara yerleşmeye başlayan 

Rusya’nın, etkinliğini Azerbaycan ve İran’a doğru uzatmak istemesi, 

Karabağ Hanlığını ele geçirilecek ilk hedeflerden birisi haline getirmiştir. 

Ayrıntılı bilgi için aşığıda verilen Harita IV’e (Rus Çarlığı Döneminde 

Kuzey Azerbaycan’ın İşgali Haritası) bakınız21. 

HARİTA III 

 

Rusya’nın Hanlıklar üzerine ve İran’a baskısı 1812-1813 yıllarında İran 

ile savaşa yol açmış, ancak İran yenilerek 1813 tarihinde Gülistan 

Anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır22. Bu anlaşma ile Karabağ’ın 

yanında Dağıstan, Bakû, Şirvan, Kuba ve Derbent Hanlıkları tamamen 

Rusya’nın eline geçmiştir23. Hanlıklarda, takip eden 10 yıl içinde yönetimin 

tekrar ele geçirilmesi maksadıyla birçok ayaklanma çıkmış ancak Osmanlı 

Devleti’nin içinde bulunduğu güç durum ve İran’ın yetersiz desteği 

sebebiyle, ayaklanmalar başarılı olamamıştır. İran’ın kaybettiği yerleri alma 

                                                 
20 Şevkiye Duygu Ata,  Dağlık Karabağ Sorunu, ,s. 12-13 
21 

http://azerbaijan24.com/images/albums/azerbaijan%20map/historical%20maps/hist_map_19_

e.jpg 
22 Svante E. Cornell, The Nagorno-Karabakh Conflict, ,s. 5 
23 Dursun Yıldırım, Cihat Özönder, Karabağ Dosyası, s. 4 
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girişimleri, Rusya ile tekrar savaşa yol açmış, neticede 1828 yılında 

Türkmençay Anlaşmasını imzalamıştır24. Bu anlaşma ile Rusya, Gülistan 

Anlaşması ile aldığı yerlere ilave olarak, Erivan ve Nahçivan Hanlıkları’nı 

da topraklarına dâhil etmiştir25.  

HARİTA IV 

 

 

Rusya, Türkmençay anlaşması sonrasında, gelecek yüzyılları dahi 

etkileyecek göçmen politikasını devreye sokarak, Osmanlı Türkleri, İran 

Türkleri, Kafkasya ve ötesinde bulunan Türkler arasındaki irtibatı ve 

gelecekte olabilecek ilişkileri kesecek, Kafkasya’yı ve kaynaklarını 

etkileyebilecek, kendisine müzahir bir bölge ve devlet yaratmayı 

amaçlamıştır. 

Bu maksada ulaşabilmek için kendisine en yakın gördüğü Ermenileri 

hedef seçmiş, Osmanlı ve İran bölgelerinde bulunan çok büyük 

miktarlardaki Ermeni gruplarının Erivan ve Karabağ bölgesini içerecek 

                                                 
24Adalet İbadov, Azerbaycan Dış Politikasında Dağlık Karabağ Sorunu ve Ermeni 

Sorunu: Çözümler, Öneriler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 

Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir 2007, s. 7 
25 Dursun Yıldırım, Cihat Özönder, Karabağ Dosyası, s. 4 
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şekilde Kafkaslara yerleşmesini sağlamıştır. Öte yandan Kafkaslarda 

yaşayan Türklerin ise Anadolu’ya ve İran’a göç etmelerini teşvik etmiş, bu 

doğrultuda baskı uygulamıştır. 1823 yılında yapılan Rus Nüfus sayımına 

göre Karabağ’daki Ermeni oranı %9 iken (%91 Müslüman), bu oran 1932’de 

%35 (% 65 Müslüman)’e, 1882’de ise % 53 (% 47 Müslüman)’e çıkmıştır26. 

Sadece bu rakamlar bile bölgede nasıl bir oyun oynandığı açıkça 

göstermektedir. 

Çar I. Nikola’nın emri ile Ermenilerin yerleşmiş olduğu Erivan ve 

Nahçıvan Hanlıklarının topraklarını içine alan merkezi Erivan olan bir 

Ermeni bölgesi kurulmuştur. İşte günümüzde Dağlık Karabağ’ı ve Azerileri 

topraklarının % 20’ni işgal eden, Nahçıvan ve Anadolu’dan toprak talep 

ederek büyük Ermeni Devleti hülyası ile yaşayan, sözde 1915 olayları ile 

sürekli Türkiye’nin önüne engel çıkaran Ermenistan’ın kuruluşunun ilk 

aşaması böyle gerçekleşmiştir. Rusya bu tarihten itibaren, Ermenistan’ı 

stratejik emelleri doğrultusunda sürekli olarak kullanmıştır. Özellikle 

Anadolu ve Kafkaya’daki Türkler ile ilgili olumlu bir gelişme olduğunda, 

Ermeni konusu, Rusya tarafından kaşınmıştır.  

1870 yılında yapılan idari reformlara paralel olarak, Azerbaycan 

tamamen Rusya’ya bağlanmıştır27. XIX. yüzyıl son sonlarındaki Bakû 

Petrollerinin tespiti28, bu bölgeye Rusların yanı sıra daha fazla Ermeni 

nüfusunun gelmesine yol açmıştır. Yapılan bu düzenlemelerle Rusya, 

bölgede homejen bir yapı bırakmamış, bölgedeki Türk etkisini ortadan 

kaldırmıştır.  

Bu arada Fransız ihtilalinin yakmış olduğu milliyetçilik ateşi Ermenileri 

de etkilemiştir. Osmanlı Devletinin Balkanlardaki topraklarında 

bağımsızlığını kazanan diğer ulusların takip etmiş oldukları şiddet ve terör 

yolunu seçen Ermeni örgütleri, 1905 yılına kadar kadar hazırlıklarını 

tamamlamış, emellerini gerçekleştirmek için uygun şartların oluşmasını 

beklemişlerdir. 1904 yılında Rusların Japonya karşısında aldıkları yenilgi ve 

takip eden süreçteki karşıklıklardan istifade ile Ermeni Taşnaksutyun 

Cemiyeti faaliyete geçmiştir. 

1905 Şubat ayının başında bir Türk’ün hapisaneye götürülürken, Rus 

Ordusunda görevli bir Ermeni tarafından öldürülmesi, olayların fitilini 

                                                 
26 Svante E. Cornell, The Nagorno-Karabakh Conflict,s . 5 
27 İbrahim Yılmazçelik, “Karabağ Meselesi’nin Tarihî Seyri”, Nilüfer 7, 1992, s. 3 
28 Ariel Cohen, The New “Great Game”: Oil Politics in the Caucasus and Central Asia, 

The Heritage Foundation Thomas A. Roe Institute for Economic Policy Studies, 25 January 

1996, s. 6 
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ateşlemiştir. Taşnaksutyun Çete liderinden Nikol Tuman Balyan 

önderliğinde hazırlıklarını tamamlayan Ermeni çeteler, katliamlarına 

başlamış, yıl boyunca başta Bakû, Gence, Nahcivan ve Erivan olmak üzere 

tüm Kafkasyada terör estirmişlerdir. Tarafsız kaynaklarca da teyid edilen 

rakamlara göre olaylarda Bakû Valisi Nahagidzade ve bir çok üst düzey 

yönetici dahil olmak üzere, 10.000’nin üzerinde Azeri Türk’ü öldürülmüş, 

158 Türk köyü tahrip edilmiştir29. 

 Ermeni tecavüzlerine karşı, Rusya’dan herhangi bir destek alamayan 

Azeri Türkleri, 1905 yılında Gence’de Ahmet Ağaoğlu önderliğinde Dıfai 

teşkilatını kurmuştur. Dıfai zamanla teşilatlamasını Bakû, Nahcivan ve 

Karabağ gibi merkezlere kadar genişletmiş, Ermenilere karşı başarılı 

savunma örnekleri vermiştir. Ancak, 1907 yılından sonra bölgede Rus 

rejiminin tekrar yagınlaşması neticesinde, Dıfai teşkilatına baskılar artmış ve 

Ahmet Ağaoğlu, Türkiye’ye sığınmak zorunda kalmıştır. Ahmet 

Ağaoğlu’nun ayrılması ile Dıfai teşkilatı, etkinliğinin azalmasına rağmen, 

varlığını 1917 yılına kadar sürdürebilmiş, bu tarihten sonra Musavat 

Partisi’ne dâhil olmuştur30.  

1917 Ekim ihtilali neticesinde ortaya çıkan kargaşadan istifadeyle, 

konfederasyon şeklinde merkezi Tiflis olan Gürcü, Azeri ve Ermenilerden 

oluşan Mavera-yı Kafkas Hükümeti teşkil edilmiş ve 22 Nisan 1918’de 

bağımsızlığını ilan etmiştir31. Güney Kafkas Hükümeti’nin teşkili ile Bakû 

petrolleri üzerindeki kontrolünü kaybedeceğini ve Almanya’nın Gürcüleri 

koruma bahanesiyle Kafkasyada nüfûz alanı oluşturacağını anlayan Lenin, 

Ermeni kartını ortaya sürmüştür.  

Ermeniler, kendilerine biçilen oyunu mümemmel bir şekilde oynayarak 

tüm Kafkasya’yı terör alanı haline getirmişlerdir. Tüm alınan savunma 

tedbirlerine rağmen, Rus destekli Ermenilerin tecavüzleri önlenememiş, 31 

Mart 1918 tarihinde Bakû’de soykırım olarak nitelendirilecek katliamlarda 

bulunmuşlardır. Neticede, Azerbaycan ve Gürcistan Mayıs 1918 tarihinde 

Mâvera-yı Kafkas Hükümetinden ayrılarak Azerbaycan Cumhuriyeti ve 

                                                 
29 Dursun Yıldırım, Cihat Özönder, Karabağ Dosyası, s. 11-12. Svante E. Cornell, The 

Nagorno-Karabakh Conflict, s. 6 Erich Feigl, Un Mythe de la Terreur-Le Terrorisme 

Armenien, ses Origines et ses Causes, Salzburg: Druckhaus Nonntal, 1991, s. 215 
30 Nesrin Sarıahmetoğlu, Azeri-Ermeni Münasebetleri ve Karabağ Olayları, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarih Bölümü Yakınçağ tarihi Ana Bilim Dalı Yüksek 

Lisans Tezi,İstanbul, 1989, s. 8-9 
31 Selçuk Karataş, Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Karabağ Meselesi, (Niğde 

Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstütüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi), 

Niğde, 2009, s. 169 
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Gürcistan Cumhuriyetini, bu tarihlerde sınırları belirli kendine ait toprağı 

bulunmayan Ermenistan ise merkezi Tiblis olan Ermenistan Cumhuriyetini 

kurmuştur32.  

Ermeniler, Mayıs 1918 ayının sonuna doğru, Erivan’da yeterli nüfus 

çoğunluğunu oluşturduktan sonra, merkezlerini Erivan’a taşımışlar ve 

Karabağ ile Nahcivan üzerinde hak iddia etmeye başlamışlardır. 

Ermeniler’in, Erivan’daki Türk nüfusunu XIX. yüzyıl sonundan, I. 

Dünya Savaşı sonuna kadar geçen yaklaşık 20 yılda, % 83’den, % 4,3’e33 

kadar düşürdüğü göz önüne alındığında, vahşetinin ne ölçüde olduğu 

kolayca anlaşılabilmektedir. 

Tarihte kurulan ilk Türk Cumhuriyeti (Azerbaycan Cumhuriyeti)’ni, 

Osmanlı Devleti hemen kabul etmiştir. Yeni Devlet, Rus destekli 

Ermenilerin katliamlarını durduracak güce sahip olmadığından, Osmanlı 

Devleti’nden yardım talebinde bulunmuş, bunun üzerine Osmanlı Ordusu, 

Nahcıvan üzerinden Azerbaycan’a ilerleyerek 15 Eylül 1918’de Bakû’ye 

girmiştir. Osmanlı Ordusunun bölgeye yerleşmesi ile 100 yılı aşkın bir süre 

kaynayan bölgede sukun sağlanmıştır. Ancak bu durum çok da uzun 

sürmemiş, 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesinin 11. ve 15. 

maddeleri gereğince Osmanlı Ordusu Azerbaycan’dan çekilmek zorunda 

kalmış ve 17 Kasım 1918’de General Thomson komutasındaki İngiliz 

Kuvvetlerine Bakû’yü teslim etmiştir34. 

İngilizlerin Bakû’ye girmelerinden cesaret alan Ermeni Generali 

Adranik komutasındaki Ermeni Kuvvetleri, Karabağ ve Nahcıvan 

bölgelerine saldırıya geçmiştir. Saldırıların Karabağ’da katliama dönüşümesi 

sonucu, General Thomson Ermenilere bir nota vererek, saldırılarını derhal 

durdurmalarını istemiştir. Buna rağmen Adranek komutasındaki Ermeniler 

saldırılarına devam edince, Thomson, Karabağ’ın Azerilere ait olduğunu 

onaylayarak buraya Azeri bir Vali ataması yapmıştır35.  

                                                 
32 Svante E. Cornell, Turkey and the Conflict in Nagorno Karabakh: A Delicate 

Balance, Middle Eastern Studies, Vol. 34, No.l, Published By Frank Cass, London, January 

1998, s. 52 
33 Abdulhalük Çay, “Ermenilerin Bakû’de yaptığı 31 Mart 1918 Katliamı”, Atatürk 

Üniversitesi Tarih Boyunca Türkler’in Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu, (8-12 

Ekim 1984 Erzurum) Ankara, 1985, s. 243-252 
34 Selçuk Karataş, Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Karabağ Meselesi, s.190. 
35 Svante E. Cornell, Turkey and the Conflict in Nagorno Karabakh: A Delicate 

Balance, s. 52, Dursun Yıldırım, Cihat Özönder, Karabağ Dosyası, s. 21 
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Lenin’in yönetimdeki hâkimiyeti sağlaması, Rusların tekrar petrol 

yataklarına sahip Bakû’ye dikkatini çevirmelerine sebep olmuştur. Kızıl 

Ordunun doğrudan Bakû’ye girmesi direnişle karşılaşacağından, Bakû’de 

kendilerine müzahir gruplarla, Karabağ’da ise Ermeniler vasıtasıyla büyük 

bir isyan çıkması sağlanmıştır. Nitekim Azerbaycan Milli Hükümeti 

Ermenilerle ve Azerbaycan Bolşevikleriyle meşgul olurken,  Kızıl Ordu 26 

Nisan 1920’de sınırı geçerek Bakû’ye ilerlemiş ve Bakû’yü ele geçirerek 28 

Nisan 1920’de Neriman Nerimanov başkanlığında Sovyet Azerbaycan 

Cumhuriyetini kurmuştur. Kızılordu, Azerbaycan’ın bağımsızlığına son 

verdikten sonra, 6 Aralık 1920’de Ermenistan’ı, 11–12 Şubat 1921’de 

Gürcistan’ı işgal ederek, Sovyet rejimini Güney Kafkasya’ya 

yerleştirmiştir36.  

Sovyetlerin bölgeye gelmesi Karabağ konusundaki Ermeni arzularını 

arttırmış, Sovyet yönetimi Aralık 1920 tarihinde Karabağ, Zangezur ve 

Nahcivan’nın Ermenistan sınırlarına dahil edilmesini kararlaştırmıştır37. Bu 

karar Azeri Sovyet Yönetimince kabul edilememesine rağmen somut hiçbir 

adım atılmamıştır. 

Karabağ ile beraber Nahcivan’ın daha 1918 yılında toprakları bile 

olmayan Ermenistan’a bağlanması bu iki bölgenin ilelebet Türk 

yurtluğundan ayrılması demekti. Ancak tarihin bir cilvesi olarak Anadolu’yu 

kurtaran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı 

liderlerinin öngörüsü bu vatan topraklarının eleden çıkmasına mani 

olmuştur. Daha Anadolu’daki kurtuluş mücadelesi henüz kurumsallaşma 

aşamasında iken, Mustafa Kemal Atatürk, Doğu Cephesi Komutanı Kâzım 

Karabekir Paşa’ya yolladığı, 1 Aralık 1920 tarihli talimatta, Azerbaycan 

toprakları üzerindeki hassasiyetini şöyle dile getirmiştir38:  

“... Azerbaycan’ın tamamen ve cidden müstakil bir devlet haline 

girmesine taraftarız. Ve bunu temin için Ruslar’ı gücendirmemek ve 

kuşkulandırmamak şartıyla teşebbüsat-ı lâzime de bulunulacaktır... Kafkasya 

meselesinin hudut, vesâit-i nakliye ve sâir gibi nokta-i nazarlardan hallinde 

dâima Azerbaycan’ın ve Şimali Kafkasya menfaatlerinin bilhassa nazar-ı 

dikkate alınmasına itina olunacağı gibi, Rus ve Ermeniler arasında 

akdolunan mütarekede Azerbaycan’a zarar veren maddelerin kaldırılmasına 

çalışılacak ve her milletin mukaddesatına hakim olması düsturuna binaen, 

                                                 
36 Şevkiye Duygu Ata,  Dağlık Karabağ Sorunu, s. 20 
37 Iram Khalid, “Nagorno Karabakh Conflict”, Journal of Political Studies, Issue XIV, 

Winter 2008, s. 26 
38 Atatürk’ün Milli Dış Politikası I, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, s. 205 
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Karabağ ve sâir gibi Türk ekseriyeti ile meskûn yerlerin Azerbaycan’a bağlı 

bulunması temin edilecektir…”. 

Bu genel prensip esasları doğrultusunda; 2 Aralık 1920 tarihinde 

Ermenistan ile yapılan Gümrü Anlaşması’nın 2. maddesine, 16 Mart 1921 

tarihinde Sovyetler Birliği ile imzalanan Moskova Anlaşmasının 3. 

maddesine, 13 Ekim 1921 tarihinde Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile 

imzalanan Kars Anlaşması’nın 5. maddesine, Nahcivan’ın özerk bölge 

olarak Azerbaycan sınırları içinde kalacağı ve buranın Türkiye’nin onayı 

olmadan değiştirilemeyeceği konmuştur39. 

Aralık 1920’de alınan kararın tam aksine yaklaşık dört ay sonra; 

Sovyetler Birliği’ne karşı uygulanan başarılı dış siyasetin neticesinde Stalin, 

Atatürk’ü gücendirmemek ve onu kendi saflarına çekmek için Karabağ’ın 

tekrar Azerbaycan’a bağlanmasına karar vermiştir. Kararın Ermenistan 

tarafından beğenilmemesi üzerine 4 Temmuz 1921 tarihinde Stalin’in 

başkanlığında yapılan toplantıda, Karabağ’ın Ermenistan’a verilmesi 

kararlaştılmışken ertesi gün, Karabağ bölgesinde otonom bölge yaratılarak, 

Karabağ’ın Azerbaycan topraklarına dahil edilmesi kararlaştırılmıştır40. 7 

Temmuz 1923 tarihinde Karabağ sınırları içinde sözde Ermeni çoğunluğun 

yaşadığı bölgeleri esas alarak “Dağlık Karabağ Muhtar Bölgesi” 

oluşturulmuş ve Azerbaycan sınırlarına dâhil edilmiştir41. Bir ay sonra 

Dağlık Karabağ’ın merkezi Şuşa’dan, Hankendi (Stepenakert)’ye 

kaydırılmıştır42. 

Sovyetler Birliği döneminde, Dağlık Karabağ bölgesinde göreceli bir 

sessizlik hâkim olmasına rağmen, her Sovyet liderinin değişiminde ve 

önemli olaylardan sonra Ermenilerin Dağlık Karabağ’ı ilhak etne çabaları 

devam etmiştir43. Genel kabul gören “Ermeni hastalığı daim tekrar olunan 

bir hastalıktır” sözünü haklı çıkaracak şekilde, Ermeniler bıkmadan 

usanmadan girişimlerine devam etmiştir. Özellikle Sovyetler Birliğinin 

dağılma süreci, Ermenistan için kaçırılmayacak firsatlar vermiş, bu 

kapsamda Gorbaçov’un, Glasnost ve Perestroyka politikalarının sağladığı 

ortamdan alabildiğine yararlanmışlardır. 

                                                 
39 Dursun Yıldırım, Cihat Özönder, Karabağ Dosyası, s. 22-24 
40 Iram Khalid, Nagorno Karabakh Conflict, s. 26. Svante E. Cornell, Turkey and the 

Conflict in Nagorno Karabakh: A Delicate Balance, s. 53 
41 Nesrin Sarıahmetoğlu, Azeri-Ermeni Münasebetleri ve Karabağ Olayları, s.82. 
42 Svante E. Cornell, The Nagorno-Karabakh Conflict, s. 9 
43 Iram Khalid, Nagorno Karabakh Conflict, s. 28 
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İlk olarak Ağustos 1987 tarihinde Ermeniler, Karabağ ve Nahçivan’ın 

kendilerine bağlanması için 75 bin imzalı bir dilekçeyi Moskova’ya 

göndermiştir44. Müteakiben, Gorbaçov’un Ermeni asıllı danışmanı Abel G. 

Aganbekyan, 16 Kasım 1987 tarihinde Karabağ’ın Ermenistan toprağı 

olduğu ve bölgenin Azerbaycan’dan ziyade Ermenistan’a bağlı olmasının 

gerektiğini açıklamıştır. Ekim ayındaki Ermeni nüfus’un ağırlıklı bulunduğu 

Çardaklı’ya Azeri yönetici atanmasının kabul edilmemesi45 ve Dağlık 

Karabağ’da görevli memurların Ermenistan’da yargılanma talepleri46 

gerilimi iyice tırmandırmış, Moskova’nın sesisliği ise Ermeni taleplerinin 

kabul edilmesi olarak telakki edilmiştir. 

Ocak 1988 tarihinde, Ermeni zulmü ve baskısından bıkan binlerce 

Azeri, Ermenistanı terk etmek zorunda kalmıştır. 1 Şubat ve 11 Şubat 1988 

tarihleri arasında Hankendi’de Ermeniler ayaklanarak Bir millet, bir devlet 

sloganı atmışlar, 13 Şubat 1988 tarihinden itibaren de Dağlık Karabağ’da 

silahlı eylemlere başlamışlardır47. 

20 Şubat 1988’de Dağlık Karabağ Halk Temsilcileri Sovyeti, Azeri 

üyelerin katılımı olmaksızın, 17’e karşı 110 olumlu oy ile Otonom Bölgenin 

Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) ile birleşmesini 

kararlaştırmış, ancak 23 Mart 1988’de Azerbaycan ve Sovyetler Birliği 

Komünist Parti Merkez Komitesi bu kararı reddetmiştir48.  

28 Şubat 1988’de Bakû’nün 35 km. kuzeyindeki sanayi bölgesi olan 

Sumgait’te iddalara göre Sovyet istihbaratınca organize edilen49 olaylar 

meydana gelmiş ve olayların sonucunda 26 Ermeni ile 6 Azeri hayatını 

kaybetmiştir50. Ermeniler bu küçük vaka’yı soykırım yalanı ekseninde 

büyüterek, uluslarası alanda Müslümanların, Hıristiyanları katlettikleri 

şekline sokmaya çalışmış, bu konuda da çok miktarda taraftar bulmuştur. 

Günüzde dahi Amerikan Temsilciler Heyetine, Sumgait olaylarının soykırım 

                                                 
44 Nesrin Sarıahmetoğlu, “Sumgait Olaylarının Düşündürdükleri”, Erzurum Atatürk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 9, 1998, s. 181 
45 Svante E. Cornell, Turkey and the Conflict in Nagorno Karabakh: A Delicate 

Balance, s. 54 
46 Iram Khalid, Nagorno Karabakh Conflict, s. 28 
47 Cemalettin Taşkıran, Geçmisten Günümüze Karabağ Meselesi, Genelkurmay 

Basımevi, Ankara 1995, s. 122 
48 Selçuk Karataş, Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Karabağ Meselesi, s. 216 
49 International Crisis Group, Europe Report N°156, Azerbaijan: Turning Over a New 

Leaf, 13 May 2004, s. 5 
50 Nesrin Sarıahmetoğlu, Sumgait Olaylarının Düşündürdükleri, s. 186 
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olarak kabul edilmesi doğrultusunda karar aldırmak için birçok girişimde 

bulunmaktadırlarr51.  

İşgal altında tutukları toprakları, yapmış oldukları katliamları, neden 

oldukları zulüm ve acıları örtmek maksadıyla bu ve buna benzer Ermeni 

girişimlerine karşı etkin tedbir alınması, gelecek kuşaklara Tarihimizin 

lekesiz olarak devredilmesini sağlayacak ve gelecek kuşakların zihinlerinde 

en ufak soru işareti dahi bırakılmamış olunacaktır. 

İstediklerini alamayan Ermeniler, Ermenistan SSC’sinin pek çok 

bölgesinde özellikle de Azerilerin ağırlıklı olarak bulundukları Ararat 

bölgesinden Azerileri sürgün etmeye başlamışlar, Karabağ Ermenileri ise 12 

Temmuz 1988’de Ermenistan SSC’sine bağlandıklarını bildirmişlerdir. 

Ancak SSCB Yüksek Sovyet Başkanlık Divanı bu kararı reddetmiştir52. 

Bölgedeki karşıklığın 7 Aralık 1989’da Erivan’da meydana gelen büyük 

ölçüde can ve mal kaybına neden olan deprem nedeniyle azalması, 

Sovyetlerin tekrar bölge üzerinde kontrolünün artmasına yol açmıştır. 

Sonuçta Dağlık Karabağ’ın 11 Ermeni yöneticisi görevden alınmış, SSCB 

Yüksek Sovyet Başkanlık Divanı, 12 Ocak 1989 tarihindeki toplantısında, 

Dağlık Karabağ’ın Ermeni yöneticilerden alınıp Moskova’nın doğrudan 

kontrolünde özel bir komite tarafından yönetilmesine karar vermiştir53. Bu 

karar ne Ermenistan’ı ne de Azerbaycan’ı memnun etmesine rağmen, 1989 

yılının ilk yarısına kadar bölgede nisbi sükün sağlanmıştır. Ancak ikinci 

yarıda Ermenilerin Azeri Türkleri üzerine yoğun olarak yaptıkları baskı ve 

zulüm ile devam ederken 16 Temmuz 1989’da Ebülfez Elçibey liderliğinde 

Azerbaycan Halk Cephesi kurulmuştur54. Azerbaycan Halk Cephesi’nin, son 

iki yıldır devam eden Ermeni eylemlerine karşı yeterli tedbir almayan 

Sovyetler ve Azerbaycan SSC yetkililerine tepki olarak kutulduğu ifade 

edilmektedir. Buna karşılık Dağlık Karabağ Ermenileri de Levon Ter-

Petrosyan başkanlığında Ermeni Ulusal Hareketini kurmuşlardır. 

SSCB Yüksek Sovyeti, 28 Kasım 1989’da ise, Dağlık Karabağ’da teşkil 

ettiği Özel Komite’nin başarısızlığı üzerine, Dağlık Karabağ’dan çekilerek, 

28 Kasım 1989’da, Dağlık Karabağ’ın tekrar Azerbaycan idaresine 

verilmesine karar vermiştir. Ermeniler karara 1 Aralık 1989’da “Birleşik 

                                                 
51 http://www.1news.com.tr/roportajveyorumlar/20120228013421700.html. 

http://newsam. com/tur/news/95557. html 
52 Duygu Gözlek, Dağlık Karabağ Sorununun Dünü, Bugünü Ve Geleceği, s. 23 
53 Svante E. Cornell, The Nagorno-Karabakh Conflict, s. 20-21 
54 Adalet İbadov, Azerbaycan Dış Politikasında Dağlık Karabağ Sorunu ve Ermeni 

Sorunu: Çözümler, Öneriler, s. 92 

http://www.1news.com.tr/roportajveyorumlar/20120228013421700.html
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Ermeni Cumhuriyeti’ni kurarak karşılık vermişler ve hemen ardından Dağlık 

Karabağ Ulusal Konseyi, Azerbaycan SSC’sinden ayrıldığını bildiren bir 

karar almıştır55. Azerbaycan Yüksek Sovyeti ve SSCB Yüksek Sovyeti 

Ermenilerin almış oldukları kararı kabul etmemişlerdir.  

SSCB’nin Dağlık Karabağ’dan çekilip bölgeyi kaderine terk etmesi, 

Ermeni şiddetini ve zulmünü daha da arttırmıştır. Çıkan olaylar sonucu 

sadece Şubat 1988’den beri 120’yi aşkın kişinin öldüğü rapor edilmiştir. 

Ocak 1990 ayı’da çatışmaların şiddetlendiği bir dönem olmuştur. Bakû’e 

gelen yaklaşık 200.000 civarında Azeri mültecinin acılarına oranla meydana 

getirdikleri küçük olaylar, Rus ve Avrupa basını tarafından abartılı olarak 

yayınlanmış, neticede, Ermeniler bu örtünün altında şiddetini git gide 

artırarak eylemlerine devam etmişlerdir56.  

İddalara göre Bakû’de meydana gelen olaylar, KGB ajanları tarafından 

Sovyetler’in Bakû’yü işgal edip Azerbaycan’da güçlenen Halk Cephesini 

kontrol altına almak maksadıyla çıkarılmıştır. Gerçekten de 20 Ocak 1990 

tarihinde Bakû civarında büyük askeri yığınak yapan Rus birlikleri, Bakû’ye 

girmiş ve 600 civarında Azeri’nin ölümüne neden olmuştur. Rus birliklerinin 

Bakû’de Azeri Halk Cepesi mensuplarını tutuklamaları ve yayın organlarını 

kapatmaları gibi eylemleri, aslında Azeriler’de başlayan milliyetçilik ve 

mücadele azmini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını, kanıtlayan önemli 

göstergelerdir57.  

Ancak Rus işgali, başta ABD, İngiltere olmak üzere tüm Avrupa 

ülkelerinden aldığı desteğe, Türkiye’nin tarafsızlık adı altında etkisiz 

politikasına rağmen, amacına ulaşamamış aksine Azerilerde ulusal uyanışa 

ve dayanışmaya katkıda bulunmuştur.  

Türkiye ise, Atatürk’ün 1921’de ve 29 Ekim 1933’te bu meselelerle 

ilgili yapmış olduğu konuşmalarda, ortaya koyduğu öngörüsünü anlamamış 

ve ne yazık ki, XXI. yüzyıla hazırlanamamıştır. Atatürk, 29 Ekim 1933 te bu 

mesele ile ilgili olarak şunları söylemiştir:  “…Bu gün Sovyetler Birliği 

dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. 

Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, 

tıpkı Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir, ufalanabilir. 

Bu gün Rusya’nın elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. 

Dünya yeni dengeye ulaşabilir, işte o zaman Türkiye ne yapacağını 

bilmelidir. Bizim, bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir 

                                                 
55 International Crisis Group, Europe Report N°166, s. 3 
56 Selçuk Karataş, Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Karabağ Meselesi, s. 218 
57 Duygu Gözlek, Dağlık Karabağ Sorununun Dünü, Bugünü Ve Geleceği, s. 88 
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kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak 

yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna 

nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak... Dil bir köprüdür. İnanç 

bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü 

tarihîmiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz, 

bizim onlara yaklaşmamız gereklidir...”58. 

Gerçektende o zamanki Türk Hükümet sözcüleri itidal çağrısı yapaken, 

Cumhurbaşkanı Özal Azeriler için”…Onlar Şii, bizler Suniyiz, o nedenle 

İran’a daha yakınlar…”demiştir59. 

Bakû’nün işgalinden güç alan Ermeniler saldırılarına artan bir şiddetle 

devam ederken Irak’ın 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgali ile başlayan ve 28 

Şubat 1991’e kadar süren Körfez Krizi, çatışmaların öneminin azalmasına 

neden olmuş, fırsattan istifade ile Rus Ordusu Bakû’de baskılarını 

arttırmıştır. 

Moskova’da 19 Ağustos 1991’de Gorbaçov’a karşı yapılan başarısız 

hükümet darbesi sadece Gorbaçov’u ve Komünist Partisini yıkmakla 

kalmamış, aynı zamanda Komünist zulmü altında kalan halkların 

özgürlüklerine yol açmıştır. Bu kapsamda, 30 Ağustos 1991’de Azerbaycan 

bağımsızlığını ilan etmiş, Türkiye 1918 Mayıs’ında olduğu gibi, 9 Kasım 

1991’de bu yeni Türk Devletini tanıyan ilk ülke olmuştur60. 

Bunu takiben, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, 

bağımsızlıklarını ilan ederek adını “Arstaklı Ermenistan Halk Cumhuriyeti” 

olarak değiştirilmişlerdir. Azerbaycan Parlamentosu bu kararı protesto 

etmiştir61.  

Ermenilerin, 1991 Eylül ayının ortalarında yeniden Azerbaycan 

sınırındaki köylere saldırmaya başlamaları ve sonrasında Rusya’nın yeni 

lideri Boris Yeltsin’in çözüm için çabaları Ermenilerin uzlaşmaz tutumu 

nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Tüm bu gerçeklere rağmen Rusya 

Kafkaslardaki etkinliğinin muhafazası için stratejik ortak olarak 21 Eylül 

1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Ermenistanı seçmiş ve onları 

desteklemeye devam etmiştir. Ermenistan’da yaşamsal destek kaynakları 

                                                 
58 Selami Kılıç, “Atatürk’ün Büyük Özlemi Türk Dünyasında Kültür Birliği”, Atatürk 

Dergisi (Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi), III/1, 

Erzurum, 2000, s. 53 
59 Milliyet 16 Şubat 1990, s. 4 
60 Svante E. Cornell, Turkey and the Conflict in Nagorno Karabakh: A Delicate 

Balance, s. 59 
61 Duygu Gözlek, Dağlık Karabağ Sorununun Dünü, Bugünü ve Geleceği, s. 111 
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açısından Rusya’ya muhtaç olması nedeniyle Rusya’ya yaklaşmaya devam 

etmiş Rusya’dan aldığı destekle kendi milli ordusunu kurma çabalarını 

hızlandırmıştır.  

Azerbaycan ise kendi Silahlı Kuvvetlerinin yetersizliğinin farkında 

olarak, Sovyet Ordusunda görev yapan askerlerini geri çağırmıştır. Bunun 

yanında 26 Kasım 1991 tarihinde Parlamentosundan geçirdiği bir karar ile 

Dağlık Karabağ’ın özerkliğini kaldırmış ve doğrudan merkezin kontrolu 

altına almıştır62. 

Tabi ki siyasi bir karar almaktan çok, onu uygulama imkân ve 

kabiliyetinin olması daha önemlidir. Nitekim Azerbaycan’nın almış olduğu 

kararı uygulayabilecek gücü olmadığı gibi, karardan sonra Ocak ayı boyunca 

artan Ermeni şiddeti ile karşı karşıya kalmıştır. Şubat 1992 ayı ise Ermeni 

zulmünün tavan yaptığı bir dönem olarak tarihe geçeçektir. Şöyle ki; 

Lübnan, İran ve Rusya tarafından teçhiz edilen düzenli Ermeni Birlikleri, 

Şubat ayının başından itibaren Azeri köyleri olan Malbeyli, Karadağlı ve 

Ağdaban’ı işgal etmiş, en az 99 Azeri Türk’ünü öldürmüş ve 140’ını 

yaralamıştır63. 25-26 Şubat 1992 tarihlerinde ise 366. Rus Alayı destekli 

Ermeni güçleri, Hocalı’da kadın çocuk demeksizin 600’ün üzerinde Azeri 

Türkünü katletmiş, geri kalan 7000 civarındaki halkı göç etmeye 

zorlamışlardır. Hocalı katliamından sonra Cumhurbaşkanı Muttalibov 

istifaya zorlanmış, 7 Haziran 1992’de Ebulfeyz Elçibey’in 

cumhurbaşkanlığına seçilmesine kadar, ülkeyi Yakup Memedov 

yönetmiştir64. 

Yeterli savunma gücünü teşkil edemeyen Azerbaycan, aynı zamanda 

siyasi çekişmelerin içinde kaybolmuştur. Bu fırsatı iyi değerlendiren 

Ermeniler, 8 Mayıs 1992’de Karabağ’ın önemli merkezi olan tarihi Şuşa’yı 

ve 18-19 Mayıs 1992 tarihlerinde Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan 

Laçin’i işgal etmişlerdir65. 

Ebulfeyz Elçibey’in Cumhurbaşkanlığı’na gelmesi ile birlikte Azeri 

Kuvvetleri Dağlık Karabağ’a karşı taaruzlara başlamış, birlikler başarılar 

                                                 
62 International Crisis Group, Europe Report N°167, Nagorno-Karabakh: A Plan for 

Peace, 11 October 2005, s. 4 

Crisis Group Europe Report N°167 
63 Svante E. Cornell, The Nagorno-Karabakh Conflict, s. 31 
64 Beşir Mustafayev, “Ermeni Devlet Terörünün Eseri: 26 Şubat 1992, Hocalı Soykırımı 

Üzerine”, Karadeniz Araştırmaları 29, 2011, s. 28-32 
65 Duygu Gözlek, Dağlık Karabağ Sorununun Dünü, Bugünü ve Geleceği, s.112. 
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kazanarak kaybedilen yerleşim birimlerinden Agdere, Mardakert ve Aşağı 

Ağcakent (Shaumian)’i geri almışlardır66.  

Azerbaycan Meclisi’nin Ekim 1992’de Bağımsız Devletler Topluluğu 

üyeliğini reddetmesi ile Rusya, Azerbaycan’a yedek parça, mühimmat ve 

bakım malzemeleri sevkini kesmiş, bu durum zaten yeterince hazırlık 

yapamayan Azeri Kuvvetlerini olumsuz yönde etkilemiştir67. 

Şubat 1993’de birliklerini tekrar organize eden Ermeniler, Dağlık 

Karabağ’ın kuzeyinde başlattıkları geniş çaplı taaruzlar ile Haziran 1992 

ayında Azerilerin geri aldıkları toprakların büyük kısmını, tekrar ele 

geçirmişlerdir. Buna ilave olarak Kelbecer’i işgal etmişler, Fizuli ve Agnam 

bölgelerini topçu atışlarıyla dövmeye başlamışlardır68. 

Aslında bu yenilginin en önemli sebeplerinden birisi, Karabağ’daki 

Azeri Birliklerinin Komutanı olan Suret Hüseyinov’un, Cumhurbaşkanı 

Ebulfeyz Elçibey ile mücadelesi olmuştur. Cumhurbaşkanı Ebulfeyz 

Elçibey, Kelbecer’in düşmesinde sorumlu olarak gördüğü Hüseyinov ile 

Savunma Bakanı Rahim Gaziyev’i görevden almak istemiş, ancak Rusya 

tarafından desteklenen69 ve silah, mühimmat yardımında bulunulan 

Hüseyinov’un 1993 Haziran ayında Gence’de başlattığı ayaklanma, Halk 

Cephesi iktidarının sona ermesiyle sonuçlanmıştır70. Muhalefetin tamamının 

Elçibey ve Azerbaycan Halk Cephesi’ne karşı tavır alması sonucu Nahçivan 

Meclis Başkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi lideri Haydar Aliyev 15 Haziran 

1993’de önce Milli Meclis Başkanlığına seçilmiş, Elçibey’in Bakû’den 

ayrılarak Nahçivan’a gitmek zorunda kalmasıyla da Cumhurbaşkanlığı 

yetkilerini devralmıştır71. 

Azerbaycan iç sorunlarla uğraşırken Ermeni işgalini diplomatik alanda 

dile getirmeye başlamıştır. Bu kapsamda; ABD Ermeni igalini kınamış, 

Avrupa Toplulukları (AT) Ermenistan hükümetinden, Dağlık Karabağ’da 
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nüfûzunu kullanmasını ve Ermenilerin Azeri topraklarından çekilmesini 

istemiştir. 

Azerbaycan diplomatik ataklarda bulunmaya devam etmiş ve 30 Nisan 

1993’te BM Güvenlik Konseyi, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarını ve 

Kelbecer’in işgali konularını görüşerek, “uluslararası kabul görmüş 

sınırların dokunulmazlığı ve toprakların silah zoruyla ele geçirilmesinin 

kabul edilemeyeceğini” içeren 822 sayılı kararı kabul etmiştir72.  

BM Güvenlik Konseyi’nin kararına rağmen Azerbaycan’daki iç 

istikrarsızlığı fırsat bilen Ermeniler saldırıya geçerek 26-28 Haziran’da 

Akdere’yi, 23-24 Temmuz’da ise Ağdam’ı işgal etmişlerdir73. 

Bu durum üzerine BM Güvenlik Konseyi 29 Temmuz 1993 tarihinde, 

822 sayılı kararın uygunlanması ile Ağdam ve işgal edilen bölgelerin acilen 

ve şartsız olarak boşaltılmasını isteyen 853 sayılı kararı çıkarmıştır74. 

Ağdam’ın işgal edilmesi ile Azeri savunma düzenini ortadan kalmıştır. 

Bu durumu kaçırmak istemeyen Ermeniler, BM Güvenlik Konseyi gibi en 

üst düzeyde güvenlikten sorumlu kuruluşun kararlarını göz ardı ederek, 

Başarıdan Faydalanma Harekâtına başlamıştır. Bu kapsamda, 

Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’dan koparmak maksadıyla stratejik öneme 

sahip Fizuli’i 23 Ağustos 1993’te, müteakiben Dağlık Karabağ’ı 

çevreleyecek kuşağı tamalamak için 25-26 Ağustos 1993 tarihlerinde 

Cebrayil’i ve 31 Ağustos 1993’te Gubatlı’yı ele geçirmişlerdir. Oluşan 

mülteci akımının trajik boyutlara ulaşması ve İran’ın Azerbaycan sınırları 

içinde mülteci kampları açması üzerine BM Güvenlik Konseyi, 14 Ekim 

1993’de 874 sayılı kararı onaylamıştır. 822 ve 853 sayılı kararlarını içeren 

bu yeni karar da etkisini gösterememiş, Ekim ayı içinde yeniden tertiplenme 

ve teşkilatlanmasını tamamlayan Ermeniler, Zengilan bölgesini 

Azerbaycan’dan koparacak olan Horadiz kasabasını 23 Ekim’de ele 

geçirmiştir. Bunu takiben Kasım ayı başında Zengilan’ı işgal ederek Dağlık 

Karabağ etrafındaki kuşağı tamamlayıp, Azerbaycan’ın bağlantısını 

kesmiştir. Ermeniler’in işgalden sonra yarattıkları fiilî durum için Harita V 

bakınız 75. 
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HARİTA V 

 

Ağdam’ın ele geçirilmesini sonrası Azeri Ordusu’nun düzeni 

kaybolmuş, firarlar artmıştır. Düzenli Azeri savunması ile karşılaşmayan 

Ermeniler adeta ava çıkan avcılar misali, sadece silahlarını alıp gezinerek 

Azeri şehirlerini işgal etmiştir.  

Aslında bu aşamada, Dağlık Karabağ’ın, Azerbaycan’dan koparılması 

ve Dağlık Karabağ’ın etrafındaki bölgelerin tamamının ele geçirilerek, 

etrafında savunma çemberinin oluşturulmasıyla, Ermeniler savaşın askeri 

hedefini gerçekleştirmişlerdir. Bu safhadan sonra Ermenistan, Büyük 

Devletlerin, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile diğer aktörlerin yapacakları 

barış görüşmelerinde, kendisine en avantajlı sonuçları sağlayarak, nihai 

amacına ulaşmayı ve Azerilerin olası taaruzlarına karşı hazırlıklı olmayı 

hedeflemiştir. Kısaca “ben kendi hedefime ulaştım, bundan sonra en 

fazla biraz ödün vererek olayı nihayetlendiririm” demiştir. Gerçektende 

süreç bu şekilde gelişmeye başlamıştır. 

Haydar Aliyev’in başa geçmesiyle, iç politikadaki karışıklığın ortadan 

kaldırılması, askeri birlikler üzerinde kontrolün, birliklerde düzenin 

sağlanması ve diplomatik alanda Ermenilerin baskı altına alınması 

çabalarına yoğunlaşılmıştır. Nitekim Eylül 1993’de Haydar Aliyev, Rusya 
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Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve diğer Rus yetkililerle görüşmüş, 24 Eylül 

1993 tarihinde Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye olmuştur. 11 Kasım 

1993 tarihinde Güvenlik Konseyi önceki kararları çerçevesinde 884 sayılı 

kararı çıkarmıştır76. Ordu üzerinde kısmi kontrolün sağlanmasını müteakip 

Azebaycan birlikleri, 22 Aralık 1993 tarihinde tüm temas hattı boyunca 

(özellikle Ağdere, Kelceber ve Dağlık Karabağ’ın doğusunda) karşı taarruza 

geçmişler, başlangıçta kazanımlar olmasına rağmen, baskın etkisinin 

kaybolmasını takiben Ermeni birlikleri kaybettikleri toprakları geri almıştır. 

Rusya’nın Kafkaslarda kendisinden başka bir güç görmek istememesi, başta 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olmak üzere uluslararası 

kuruluşların çabalarını etkisizleştirmiş77, Rusya’nın öncülüğünde 

Azerbaycan ve Ermenistan Parlamento Başkanları ile Dağlık Karabağ’daki 

Ermeni ve Azerbaycanlı toplumların temsilcilerinin katılımı ile Bişkek’de 

görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda 4-5 Mayıs 1994 tarihinde 

Ateşkes Protokolü imzalanmış ve 12 Mayıs 1994 tarihinde ateşkes yürürlüğe 

girmiştir. 

Ateşkes, Rusya tarafından 16 Mayıs 1994 tarihinde deklere edilmiş, 27 

Temmuz 1994 tarihinde Azeri ve Ermeni Savunma Bakanları ile Dağlık 

Karabağ Ermeni Askeri Birlikleri Komutanı ataşkes dokümanını 

imzalayarak ateşkese hukuki geçerlilik sağlanmıştır78.  

Ateşkesin bu tarihten beri yürürlükte olmasına rağmen, bölgedeki küçük 

çaplı, az yoğunluklu çatışmalar ve topçu atışları nedeniyle bir çok insan 

hayatını kaybetmektedir79. 

Savaşın bilançosu oldukça ağır olmuştur. Azerbaycan, 18.000’nin 

üzerinde vatandaşını kaybetmiş, topraklarının % 20’si işgale uğramış80 ve 

1.000.000’dan fazla insanı81 da zorunlu göçe tabi tutulmuştur. 
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Ateşkesten günümüze kadar birçok ülke ve kuruluş öncülüğünde barış 

görüşmeleri yapılmış, ancak halen hedeflerine ulaşmış Ermenistan’ın 

çözümsüzlüğü çözüm olarak benimseyen politikaları nedeniyle herhangi bir 

sonuç alınamamıştır. Çünkü Ermenistan geçen herbir saniyenin işgal ettiği 

yerleri sistemine dahil etme noktasında kendisine yardımcı olduğunun 

farkındadır.  

SONUÇ 

Küçük Kafkas Dağları’nın en yüksek kesimlerini oluşturan Karabağ 

bölgesi, Anadolu’ya geçişin kapısını oluşturmaktadır. Aksi yönde ise, 

Anadolu’nun, Kafkaslar ve ötesindeki kardeşleri ile irtibatının anahtarı 

konumundadır. Aslında Ebulfeyz Elçibey’in, Karabağ’ı “Türk Dünyasının 

Gırtlağı” olarak tanımlaması, stratejik konumunu en iyi şekilde 

tanımlamaktadır. 

Tarihi süreçte Türk kavimleri, Karabağ’ı kışlak olarak kullanmış ve 

bölgeye yerleşerek vatanlaştırmışlardır. Malazgirt zaferinden sonra bölgeye 

doğru yoğunlaşan Türk akınları sırasında, Ermeniler, Bizans’a tabi muhtelif 

aileler halinde bulunmaktaydı. Dolayısıyla bölgeye gelen Türkler, iddaların 

aksine, burada ne bağımsız, ne de yarı özerk bir Ermeni siyasi organizasyonu 

ile karşılaşmışlardır. 

İran Afşar Türk Devleti Şah’ı, Nadir Şah’ın, 1747 yılında öldürülmesine 

kadar, Karabağ bölgesi çeşitli Türk imparatorluk ve devletleri içerisinde 

kalmıştır. Rus işgalinin başlangıcına kadar ise bağımsız Türk Hanlıklarına ev 

sahipliği yapmıştır.  

Bağımsız Türk hanlıklarından bir tanesi, Penah Ali Bey tarafından 

kurulan, merkezi Şuşa olan Karabağ Hanlığı’dır. Karabağ Hanlığı varlığını 

1805 yılındaki Rus işgaline kadar devam ettirmiş, 1813 yılındaki Gülüstan 

Anlaşması ile Çarlık Rusya’ya bağlanmıştır.  

Rus Çarlığı, 1828 yılında İran ile imzaladığı Türkmençay Anlaşması ile 

bölgede tam bir hâkimiyet sağlamıştır. Ruslar, bu tarihten sonra Kafkasya’yı 

kontrol altında almak ve Türkler arasında irtibatı kesmek maksadıyla, 

Ermeni çoğunluğun yaşacağı bölgeler oluşturmaya başlamış, bu bağlamda 

Karabağ’ın merkezî bölgelerine ve Erivan’a, Ermeni göçünü teşvik etmiş, bu 

bölgelerde yaşayan Türklerin ise Anadolu’ya ve İran’a göç etmesini, baskı 

ile temin etmişlerdir. Nüfus değişimi o kadar hızlı olmuştur ki, 1823 yılında 

% 9 oranındaki Ermeni nüfusu,  1882’de % 53’e çıkmıştır.  

1917 Ekim ihtilali ile Karabağ’da Ermeni kaynaklı terör ve zulüm, kısa 

süre önce Gürcü, Azeri ve Ermenilerden oluşturulmuş Mavera-yı Kafkas 
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Hükümeti’nin dağılmasına ve tarihteki ilk Türk cumhuriyeti olan, 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasına yol açmıştır. Aynı tarihlerde 

Ermenistan Cumhuriyeti de kurulmuş, ancak işin ilginç yanı, bu dönemde 

Ermeni Cumhuriyeti kurulmasına rağmen, ülkenin sınırları belirlenmiş 

toprağı bulunmamaktaydı.  

Kominist Rusya’nın merkezdeki hâkimiyeti sağlamasını takiben, 

Kafkasları tekrar kontrol altına almaları, Azerbaycan Cumhuriyeti’ni ortadan 

kaldırmıştır.  

Kominist Rusya da, Çarlık zamanında tesis edilen politikayı sürdürürek, 

Karabağ bölgesinde, sınırları sözde Ermeni çoğunluğun bulunduğu yerleri 

kapsayacak şekilde, Dağlık Karabağ ismini verdikleri özerk bir bölge 

oluşturmuş ve bunu Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyet (SSC)’ne 

bağlamıştır. İşte günümüze kadar devam eden Dağlık Karabağ sorunu bu 

şekilde yaratılmıştır. 

SSCB döneminde, Ermenilerin, Dağlık Karabağ’ı kendilerine bağlamak 

yönde girişimleri olmuş, ancak esas olarak Gorbaçov’un, Glasnost ve 

Perestroyka politikalarının sağladığı ortamdan alabildiğine yararlanmışlardır. 

SSCB’nin dağılmasıyla 30 Ağustos 1991 tarihinde Azerbaycan’ın 

bağımsızlığını ilan etmesiye, Ermenilerin terör ve tacizleri boyut değiştirerek 

düzenli askeri birlik harekâtı hüviyetine bürünmüştür. Rusya destekli, 

Ermeni askeri birlikleri 1992-1994 tarihleri arasında Dağlık Karabağ ve 

etrafını çevreleyen bölgelerin tamamını ele geçirmişlerdir. Kısaca Ruslar, 

Ermeni bıçağını, Türkler’in gırtlağına saplamışlardır.  

Ermenilerin askeri hedeflerine ulaşmalarını takiben, yine Rusya 

önderliğinde, Mayıs 1994 tarihinde, Bişkek protokolü imzalanarak ateşkes 

sağlanmıştır. 

Azerbaycan Türkleri, bir taraftan uluslararası camiadan yeterli destek 

alamadan, devletleşme sürecini tamamlamaya çalışırken, diğer taraftan Rus 

Askeri birlikleri destekli Ermeni saldırılarına karşı koymaya çalışmış, 

neticede birçok vatandaşını ve topraklarının 1/5’ni kaybetmişlerdir. 

Bu tarihten sonra, çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarının 

liderliğinde kalıcı barışın temini doğrultusunda görüşmeler yapılmış, ancak 

amaçlarına ulaşan Ermeniler’in uzlaşmaz tutumu sebebiyle, herhangi bir 

sonuç alınamamıştır. Geçen zaman Ermenistan leyhine olmakta, Ermenistan 

ele geçirdiği yerleri kendi sistemine her geçen gün daha fazla entegre 

etmektedir. Dolayısıyla bu süreçte yapılması gerekenler ortaya konulmadan, 
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bir durum tesbiti yapılacak ve arkasından sorunun çözümüne yönelik 

önerilere yer verilecektir. 

Uluslararası alanda yeterince destek bulamayan Azerbaycan, bir taraftan 

yeni devlet yaratma ve bunun kurumsallaşmasının sancılarını yaşarken, diğer 

taraftan Ermeni taarruzlarına maruz kalmış, tarifi yapılamayacak acılar 

çekmiştir. Halen topraklarını geri alamamış olmanın üzüntüsü ve çaresizliği 

ile mültecilerin yaratmış olduğu sorunları82 tam olarak çözümleyememiştir.  

Azebaycan ülkesinin doğal kaynaklarından istifade ile ekonomisi başta 

olmak üzere bir çok sorunu çözme noktasında hızla ilerlerken, kaybettiği 

toprakları ancak kendi gücü ile geri alabileceğini ve bunun dışında 

beklentinin hayal olacağını bilmeli, doğal kaynaklardan gelen refahın Azeri 

ulusunu hareketsizleştirmesini önlemelidir. Dolayısıyla, topraklarını geri 

almak için bir taraftan diplomatik yolları denemeye devam ederken, diğer 

taraftan gerekli gücün oluşturulmasını sağlamalıdır. 

Ermenistan, kuşkusuz kazanan taraf olmuştur. 100 yıl öncesine kadar 

bırakın tanımlanmış Ermenistan toprağını,  hiçbir bölgede nüfus çoğunlu-

ğunu sağlayamazken, şu anda sınırları uluslararası alanda tanımlanmış 

Devletleri ve Büyük Ermenistan idealleri doğrultusunda başarılı girişimleri 

bulunmaktadır. Ermenistan Dağlık Karabağ’ı ele geçirmekle kalmamış, onu 

hem askeri alanda savunacak, hem de barış görüşmelerinde muhafaza edecek 

yeterli ilave toprağı işgal etmiştir.  

Dağlık Karabağ olaylarının diğer kaybedeni Türkiye olmuştur. Kurtuluş 

savaşındaki buhranlı günlerde dahi Azerbaycan olaylarına doğrudan etki 

eden Türkiye, o sıkıntılı dönemin yarısı kadar bile olayları yönlendir-

ememiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla başta Azerbaycan olmak üzere 

Türki Cumhuriyetlere tarafsızlık adı altında pasif politika izlenmiştir. Ancak 

uygulanan bu politikanın uluslararası alanda olumlu etkisi olmadığı gibi 

diğer ülkeler nezdinde; Türkiye Türk Cumhuriyetlerine yardım yapar, 

Azerbaycana askeri destek verir, Pan Türkizm hedefleri doğrultusunda 

hareket eder gibi emperyalist düşünceye sahip ülke olarak görülmüştür. 

Böyle bir niyeti olmamasına rağmen kendini anlatmakta zaman zaman 

güçlük çekmiştir. Ermenistan’ın Karadeniz İşbirliği Teşkilatına üyeliği, 

litaratüre Futbol Diplomasisi olarak geçen 2008 yılındaki milli maç sonrası 

yaşanan Ermenistan ile diplomatik protokoller, Sınır Kapısının açılması 

tartışmaları, Ermeni açılımı gibi politikalar, ne Ermenileri yola getirmiş, ne 
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de Azerbaycanı mutlu etmiştir. Yani izlenen politika ile ne İsa’ya ne 

Musa’ya yaranılabilmiştir. 

Kafkaslardaki petrol ve doğal gazın Türkiye’den geçişinin sağlaması 

başarı olarak görünse bile, Büyük Ağbey olan Türkiye’nin kardeşlerinin 

üzüntüsü üzerinden kazanç sağlamasının muvaffakiyet kabul edilmemesi 

daha doğru olacaktır.  

Rusya, yayılma stratejisine uygun olarak Kafkaslar gibi stratejik öneme 

haiz bölgede kontrolü elinde tutmak maksadıyla önce kendisine müzahir bir 

Ermeni ulusu yaratmış, sonra da Ermeni ulusunun yaşayacağı toprağı 

oluşturarak Ermeni ülkesinin kurulmasını sağlamıştır. Rusya zayıfladığı her 

dönemde Ermeni kozu sayasinde bir taraftan Kafkasya’da kontrolü 

sağlarken, diğer taraftan da çözüm noktasında başrolü kimseye 

bırakmamıştır. Gücünü tekrar elde ettiğinde ise ilk iş olarak Kafkasları 

eğemenliği altına almıştır. Sovetler Birliğinin dağılması sonrası gücünü 

kaybeden Rusya, Kafkasların İsrail’i olarak yarattığı Ermenistan vasıta-

sıyla Kafkasyadaki kontrolü hemen hemen hiç kaybetmemiş ve nabzı sürekli 

elde tutmuştur. Ayrıca Ermenistan’ı set olarak Türkiye’nin önüne dikerek 

muhtemel Kafkasya ve ötesindeki Türklerle fiziki irtibatın kesilmesini 

sağlamıştır. Dolayısıyla bu krizin Ermenistan’dan sonra ikinci kazananı 

Rusya olmuştur. 

Diplomasilerde ve ülkeler arasındaki ilişkilerde din’in önemli faktör 

olduğu yadsınamaz bir gerçek olmasına rağmen, İran için söz konusu 

genellemenin çok da geçerli olduğu söylenemez. Zira İran, Dağlık Karabağ 

sorunun başlangıcından itibare Ermenistan’a aktif destek vermiş, hatta silah 

ve mühimmat yardımında bulunmuştur. Halen, Diaspora tarafından sağlanan 

destek Ermenistan’a İran üzerinden olmakta, dolayısıyıyla Ermenilere 

uygulanan yaptırımın etkisi azalmaktadır. İran’ın çözüm noktasında 

Azerbaycan politikalarına yaklaştırılması Türkiye açısından önemli bir görev 

olarak kabul edilmelidir. 

ABD, Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecini iyi idare ederek, daha önce 

giremediği alanlarda etkinlik göstermeye başlamıştır. Azerbaycan Petrolleri 

açısından aslan payını ABD şirketlerinin alması bunun en iyi kanıtı olarak 

görülmektedir. Ancak ABD.deki Ermeni Diasporası’nın ağırlığı nedeniyle, 

Ermenilere rağmen ABD’nin Kafkaslarda Azerbaycan leyhine politika 

geliştirmesi söz konusu olamamaktadır. Dolayısıyla şu anda bulunulan 

durum ABD için kabul edilebilecek en uygun durumdur. Bu kapsamda, 

ABD. nin çözüm aşısından faaliyete geçmeye zorlanması, meselenin 

uyutulmasını engelleyecektir. 
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AB için Azerbacan ve Kafkas enerji kaynakları, Rusya’nın enerji 

üretimindeki tekelinden kurtulmak anlamına geldiğinden, enerjinin emniyetli 

ve ekonomik olarak kendi pazarlarına ulaşması önemli görülmekte ve 

bugüne kadar uygulanan politiklarla (Bakû-Ceyhan Petrol Boru Hattı, 

Nabucco Boru Hattı gibi) bunu sağlamışlardır. Dolayısıyla mevcut durum 

AB için de en uygun durumdur. AB ülkelerini de sürecin içine dahil 

edebilecek politikalar üretilmesi, sorunun çözülmesine önemli katkılar 

sağlayacaktır. 

Görüldüğü gibi Ateşkes anlaşması eksenindeki mevcut durum, 

Azerbaycan ve Türkiye açısından uygun olmayan koşulları içermektedir. Bu 

nedenle Dağlık Karabağ ve İşgal edilen Azerbaycan topraklarının 

Ermenistan’a De Facto olmaması için küllenmeye başlayan ateşi tekrar 

canlandırmak gerekecektir. 
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İŞGALCİLİK FAALİYETLERİ VE KARABAĞ OLAYLARI 

Invasion Activities and Karabakh Events 

Rövşen ALİZADE1 

ÖZET 

Çarlık devri Kuzey Azerbaycan topraklarını işgal ettikçe, bu topaklarda sürekli 

oturmak için nüfusun Ermenileştirme siyasetini de yürütmekteydi. 1828 yılı Rusya 

ile İran arasında yapılan Türkmen Çay antlaşmasından sonra bu durum daha sürekli 

ve maksatlı şekil aldı. Ermenilerin İran’dan Kuzey Azerbaycan’a göç ettirilmesi 

aynı antlaşmanın 15. maddesi ile tasdik edilmekteydi. 1829 yılında Edirne 

antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğundan da Ermenilerin yeni işgal edilmiş Kuzey 

Azerbaycan topraklarına göç ettirilmesi süreci başlamıştır. Ermenilerin göç 

istikametlerinden biri Karabağ arazisiydi. Bu antlaşma ile 84.000 ermeni Karabağ ve 

etrafına göç ettirilmiştir. Resmi bilgilere dayanarak söyleye biliriz ki, 1828-1830 

yılları arasında Karabağ’a İran’dan 18.000, 1828’den sonra 50.000, Osmanlı 

İmparatorluğundan ise 84.000 ermeni göçü gelerek yerleşmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan,  Karabağ, Osmanlı,  Ermeni göçü.  

ABSTRACT 

As the Tzardom invaded North Azerbaijan territories, they also executed 

policies of Armenization of population in order to settle continuously on this 

territory. After Türkmen Çay treaty signed between Russia and Iran in 1828, this 

situation became continuous and deliberate. Immigration of Armenians from Iran to 

North Azerbaijan was confirmed with article no. 15 of the same treaty. With Edirne 

Treaty signed in 1829 the process of Armenian immigration from Ottoman Empire 

to recently invaded North Azerbaijan began. One of the immigration directions of 

Armenians was Karabağ territory. With this treaty 84.000 Armenians immigrated 

towards Karabağ and its vicinity. With regard to official information we can say that 

18.000 Armenians emigrated from Iran to Karabağ between 1828 and 1830, 50.000 

Armenians emigrated after 1828 and 84.000 Armenians emigrated from Ottoman 

Empire.  

Key words: Azerbaijan,  Karabağ,  Ottoman, Armenians emigrated.  

Karabağ’ın Tarihi 

Tarihi Azerbaycan arazisi olan Dağlık Karabağ, bugün Ermenistan 

silahlı güçleri tarafından işgal edilmiş durumdadır. Dağlık Karabağ 

Azerbaycan’ın merkezi kısmında mevcuttur. 1970 yılında yapılmış liste 

                                                 
1 Doç. Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
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oluşumuna göre Dağlık Karabağ Özerk Vilayetinin 150.313 kişi nüfusu 

tespit edilmiştir. Vilayete, Hankenti şehri, Asgeran, Hadrut, Ağdere, 

Hocavent ve Şuşa bağlıdır. Tarihi Azerbaycan Albaniyasının (Aranın), 

Karabağ hanlığının, Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin, Azerbaycan Sovyet 

Respublikasının ve çağdaş Azerbaycan Cumhuriyetinin “Musiki akademisi” 

gibi ün kazanmıştır.  

Karabağ etnografık eyalet gibi önce Kafkas Albaniyası devletinin bir 

parçasıydı. Sonra tüm Azerbaycan ile birlikte Arap hilafetinin esareti altına 

girmiş, Arap imparatorluğunun yıkılışından sonra 9-10. yüzyıllarda Saçiler 

devletinin, 10. yüzyılda Salarilerin, 11-12. yüzyıllarda Şaddadiler, 12-13. 

yüzyıllarda Atabey Eldegizler, 13. yüzyılın ikinci yarısından Hülakiler 

(Elhaniler) devletinin, 15. yüzyılda Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinin 

birliğine dâhil edilmiştir. 

Safeviler devleti – Karabağ tarihi-etnografik eyaletinin arazisini 

kapsayan, merkezi Gence şehri olan Karabağ beylerbeyliğini yaptı. 

Görülmektedir ki, ayrı ayrı devirlerde Azerbaycan’ın devlet ve İnzibati 

eyalet sınırları değişse de kendine has maddi ve manevi medeniyeti ile 

karakterize edilen Karabağ bir etnografik eyalet gibi kendi gelişimini sürekli 

olarak devam ettirmiştir. 

17. yüzyılın sonundan 18. yüzyılın ortalarına kadar Azerbaycan’ın 

feodal devletlere, hanlıklara parçalanması zamanı Karabağ beylerbeyliği 

arazisinde Karabağ Hanlığı ve Gence Hanlığı kuruldu.  

Karabağ 17 bölgeye ayrılmıştır: Sisyan, Demirci-Aslanlı, Künara, 

Bergüşat, Bahabyurt, Kebirli, Talış, Cavanşir, Haçın, Çilebeirt, Hırdapara 

Dizah, Otuz iki, İyirmidört, Karaçorlu, Verend, Dizah ve Açantürk. Karabağ 

kendi maddi ve manevi medeniyetinin bütün özellikleri ile tamamen 

Azerbaycan Türklerine mahsusudur. Karabağ halısı, Karabağ’ın giyim-kuşak 

türleri, el işleri Azerbaycan hudutlarının dışında Şark ülkelerinde de 

tanınmakta ve değer taşımaktaydı. Karabağ’da kendine has tartma ve ölçü 

birimi mevcut idi. Köy-tarım işleri gelişmiş geleneksel çiftçilik ve suvarma 

kültüründen ibaret bir şekilde gelişmekteydi.  

Manevi medeniyetin en mühim sahalarında da tarihi Karabağ farklı 

özelliklere sahip olmuştur. 17-18. yüzyıllarda Azerbaycan edebi dilinde ses 

tonu kanunu yalnız Karabağ diyalektinin etkisi ile hız kazanmıştır. Karabağ 

şairlerini birleştiren Meclisi-Üns ve Meclisi-Feramuşan şiir meclisleri, kendi 

üslubu ile seçilmekteydi. Karabağ musiki okulu ise hatta bütün Doğu 

ülkelerinde ün kazanmıştır. Karabağ’ın baş şehri olan Şuşa, tüm 

Kafkasya’nın konservatuarı olarak bilinmekteydi. 
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Ermenilerin Güney Kafkasya’ya Gelmeleri 

Ruslar yüzyıllar önce söz konusu bölgede Ermeni devleti kurmayı 

planlamışlardır. 19 Mayıs 1983’de Knyaz G.A. Potyomkin II.Katerina’ya 

yazdığı mektupta “Fırsat bulan gibi Karabağ’ı Ermenilerin yönetimine 

vermek ve böylece Asya’da bir Hristiyan devleti kurmaktan” bahsetmiştir. 

Ermenilerin 301 yılından itibaren Hristiyanlığı kabul etmeleri üzerine 

onların Zerdüştlüğü muhafazası için Sasanîler, hristiyanlığı benimsemeleri 

için de de Romalılar büyük baskılar yapmışlar ve II. Şapur birçok şehri yakıp 

yıktıktan sonra 70.000 civarındaki Ermeniyi Partiya’ya sürmüştür. 

V. yüzyılın son çeyreğinde İran’ın bölgedeki Ermeniler üzerinde 

yoğunlaştırdığı dini savaşlar sonunda da bölge, Ermenilerden tamamen 

temizlenmek maksadıyla feodal aile reisleri uzaklaştırılmış, yerlerine 

Bizanslı memurlar yerleştirilmiş ve Ermeniler Trakya’ya sürülerek yerlerine 

başkaları getirilmiştir.  

VI. yüzyıl sonlarında VII. yüzyıl başlarına kadar Bizans İmparatoru 

Maurice bu sürgün faaliyetini devam ettirmiştir. 639-640’larda Sasanî 

İmparatorluğu’nu yenerek Nahcivan’a kadar ilerleyen Araplar, 642’de 

Dwin’i ele geçirmiş ve 35.000 kadar Ermeniyi sürmüşlerdir.  

VIII. yüzyıl başlarından itibaren Araplar hakim olmakla ve bölge Arap 

valiler tarafından idare edilmekle birlikte, Bizanslı olan kavgalar sona 

ermemiş (Urfalı 1962: 33-39) ve Bizans İmparatoru II. Basile, birçok 

Ermeniyi tarımda kullanmak ve Bulgarlarla, Macarlarla savaşmak üzere 

Trakya’ya, Makedonya’ya ve Teselya’ya sürmüştür.  

Moğol İstilası sırasında birçok Ermeni, Kazan, Astrahan taraflarına 

götürülürken, Hulâgu Han da bir kısmını Halep, Humus, Hama ve Şam 

seferlerine iştirak ettirmek üzere 1250 yılında Suriye’ye götürmüştür.  

1266 yılında Çukurova civarını işgal eden Memlûklar ise, kendilerine 

daha önce Moğollarla birlikte saldırmış olan birçok Ermeniyi esir alarak 

Mısır’a götürmüşlerdir. Yine 1274-1275’te Çukurova’ya yeni bir sefer yapan 

Memlûk Sultanı Baybars, 10.000 civarındaki Ermeniyi Mısır’a sürmüştür 

(Baghdjian : 29-31). 

Osmanlı Devleti medeniyetin doruğuna çıkarken Avrupa’da veya 

Avrupalı’nın gittiği yerlerde 13.-14. yüzyıllarda din, mezhep kavgalarıyla 

veya katliamlarıyla meşgul olunmuş; haçlılar Filistin’de müslüman esirleri 

kılıçtan geçirirken, İspanya’da engizisyonun dehşeti ve müslüman Arapların 

soykırımı devam ederken, Fransa’da Kralın emriyle Protestanlar 
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katledilirken, İspanya ve İtalya’daki musevîler, Avrupalının zulüm ve 

vahşetinden tam bir dinler hürriyetinin yaşandığı Osmanlı Devleti’ne 

sığınmışlar ve İstanbul, Selanik ve Tiberya gölü çevresine yerleştirilmişlerdir 

(Powel 1923: 120). 

1826’da İran’la Rusya arasında yapılan savaşlarda Ermeniler Rusların 

yanında savaşa katılmışlar ve bilâhere 1828’de yapılan Türkmen Çayı 

Antlaşması’yla her iki taraf arasında göç serbest bırakılınca, İranlıların öc 

almasından çekinen birçok Ermeni Rusya’ya göç etmiştir.  

Ruslar, Ermenileri hem İranlılara hem de Osmanlılara karşı kullanmak 

amacıyla bu göçmenleri Nahcivan, Revan ve Karabağ’a yerleştirmişler ve 

birçok kolaylığın yanı sıra buralardaki Ermenileri 20 yıl vergiden muaf 

tutmuşlardır. Bu avantajlar ve bölgedeki Müslümanları azınlıkta bırakmak 

amacıyla Erzurum, Kars ve Bayezit’ten de 70.000 civarındaki Ermeni 

buralara göç etmiştir (Uras 1934: 622-634). 

Bundan böyle Osmanlılara karşı yapılan her harekette adı geçen yerlere 

sürülen veya göç eden Ermeniler kullanılmış ve 1828, 1853, 1877 – 1878 ve 

Birinci Dünya Savaşı’ndaki Türk – Rus çatışmalarında Ermeniler hep ön 

saflarda Türklere saldırmaktan kendilerini alamamışlardır.  

Böylece, 1826’da İranlılara karşı Ruslarla birlikte saldırmış ve göç 

etmek zorunda kalmış olan Ermeniler, 1828’de de Osmanlılara karşı aynı 

şekilde hücum etmişler ve sınır içinden işbirliği yapanlarla birlikte 100.000 -

120.000 Ermeni savaş sonrasında Rusya’ya göç etmiştir. Bu sebeple, 

1828’den önce %80’i Müslüman olan bugünkü Sovyet Ermenistanı’nın 

başşehri Erivan’da bu ve 1877-1878’deki 70.000, 1915-1916’daki 400.000 

Ermeninin göç etmesi ve Kafkaslar’daki 400.000 veya 100.000 müslümanın 

sürülmesiyle Müslümanlar azınlıkta bırakılmaya çalışılmıştır. Buna rağmen 

1914’te Erivan’da bile Müslümanlar Ermenilere ve Ruslara göre 

çoğunluktadırlar (Cathy 1989: 74). 

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sırasında 1.500.000 Ermeniyi 

katlettiğini, 1.000.000’unu zorla Müslüman ettiğini ve 1.000.000’unu da 

sürdüğünü ileri süren Ermeniler ve Batılı destekçileri, 1.000.000’dan fazla 

Müslümanın Doğu Anadolu ve Kafkaslarda katledildiğini ve bir o kadarının 

da yerlerinden, yurtlarından edilerek sürüldüğünü göz ardı etmişlerdir. Bu 

sonunculardan İngilizler, Sudan’ı işgal ettiklerinde burada eli silah tutan 

herkesin kökünü kazımaktan, 1849-1851 yıllarında İrlanda’dan gıda 

maddelerini dışarı çıkararak 400.000 insanı açlıktan öldürmekten ve 1841 – 

1911 yılları arasında aynı İrlanda’nın nüfusunu 8.196.597’den 4.381.951’e 

düşürerek sadece 1846 – 1848 yılları arasında 3.000.000 İrlandalıyı açlıktan 
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ölüme terketmekten ve 100 yıl süren Hıristiyan işgalinde yüzbinlerce 

Hintliyi katletmekten kendilerini alamamışlardır. Yine Ermenilerin 

koruyuculuğunu yapan Fransa da Kuzey Afrika’daki Tunus ve Cezayir’in 

istiklâl mücadeleleri sırasında 1.000.000’dan fazla Müslümanı öldürmekten 

geri durmamıştır. Aynı şekilde Ermenileri destekleyen, kışkırtan ve öne 

süren Ruslar ise, 1878’de ve İkinci Dünya Savaşı’nda yüzbinlerce Kırımlı 

Türk’ü Sibirya’ya sürmüş, Birinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce 

Kafkas Müslümanını güneye sürmüş ve ihtilâl sonrasında da 3.000.000 

insanı sürmüş veya rejime kurban etmiştir.  

18.yüzyılın sonları ve 19.yüzyılın başlangıcına doğru Rusya’nın Güney 

Kafkasya’ya yanı sıra Azerbaycan’a yönelik işgalcilik faaliyetleri hız 

kazanmağa başladı. İbrahim Han, Rus ordularının kumandanı R. D. Sisyanov 

ile Kürekçey’da (1802-1806) antlaşma imzaladı. Kürekçay antlaşması 

esasen, Karabağ Hanlığı yalnız Türk-Müslüman Azerbaycan toprağı gibi 

Rusya’ya ilhak edildi. Tarihi gerçekliği yansıtan Kürekçey antlaşması, aynı 

zamanda, Karabağ’ın o cümleden bu diyarın dağlık ve aran kısmının 

Azerbaycan Türklerinin olduğunu ispat eden en olgun delildir.  

1846 yılında arazi bölünmesi zamanı Şuşa ili yeni kurulmuş Şamahı 

kuberniyasına (1859 yılı, Bakü) tabi tutulmuştur. 1867 yılında Yelizavetapol 

(Gence) kuberniyası oluştuktan sonra Şuşa ili onun birliğine verilir ve arazisi 

bölünerek o bölgede üç il – Zengezur, Cevanşir, Cebrayıl illeri de oluşur. 

Böylece, Şuşa ili de var olan yönetimini kaybeder. Böyle bir arazi bölümü 

hususi amaçlı olarak yapılmıştır. Bu yapılanlar Ermenilerin yönetim 

sisteminde daha geniş şekilde katkısını sağladı.  

Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğunu ve burada eski zamanlardan 

başlayarak farklı Türk halklarının yaşadığını Azerbaycan ve genel Türk 

sözlü edebiyatının muhteşem eseri Kitab-ı Dede Korkut da ispat ediyor. 

Destanda binlerce toponimik Türk adlarından bahis edilmektedir. Mesela, 

Ermenilerin bugün Sevan diye adlandırdığı Göyçe Gölü çevresi eski Oğuz 

mekânlarından biri gibi destanda zikir edilmektedir.  

Moğolların ikinci yürüyüşü ve Azerbaycan işgalinin sona ermesi ile 

(1231-1239) Karabağ, diğer Azerbaycan toprakları gibi Ali Moğol 

Hanlığının (1231-1256), sonraki devirde ise Hülaküler (Elhaniler) devletinin 

(1256-1357) birliğindeydi. Karabağ’ın bu dönemdeki tarihi daha kapsamlı 

olarak öğrenilmiştir.  

15. yüzyılda Karabağ Azerbaycan Karakoyunlu (1410-1467) ve 

Akkoyunlu (1468-1501) devletlerinin birliğindeydi. Ancak Karakoyunlular 

devrinde Karabağ’ın sonraki tarihinde dikkat çeken bir olay oldu. 15. 
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Yüzyılda eski alban hakimi Hasan Celal’ın nesli Celaliler Karakoyunlu 

Cihan şahtan yönetimi aldı. Sonraki devirlerde Celaliler neslinin mülkü de 

alban feodal melikliğine (Gülistan, Ceraberd, Haçın, Verende, Dizag) 

bölündü. Azerbaycan’ın Safevi devletine katılmasından sonra bütün 

Azerbaycan topraklarının merkezîleştirilmesine başlandı. 16. yüzyılın 

ortalarında Azerbaycan topraklarının tek devlet halinde merkezileştirilmesi 

sona erdi. Sonuç olarak Azerbaycan Safevi devleti, Osmanlı devletinden 

sonra en büyük, en güçlü Türk devleti oldu. Tabii ki, o devirde Ermenilerin 

herhangi etnik-siyasi üstünlüğü mümkün olan mesele değildi. Aksine, aynı 

devirde Azerbaycan’ın etnik ve siyasi sınırları daha aydın şekil almaktadır. 

Safeviler Azerbaycan’da 4 beylik oluşturur ki, onlardan biri Karabağ beyliği 

idi. Safevi devletinin çökmesine yaklaşık Azerbaycan toprakları İran, Rusya 

ve Osmanlı devletleri arasında savaşlar çıktı. Sonuçta Safevi hükümdarı III. 

Abbas’ı devirerek hakimiyete gelen Nadir Şah Avşar (1736-1747) onu 

kanuni hükümdar gibi tanımaktan imtina eden Gence-Karabağ beyliğinin 

Türk-Müslüman nüfusuna karşı ağır ceza tedbirleri aldı. Bu tür 

yöntemlerden sonra Karabağ meliklerinin gücü arttı. Nadir’in ölümüyle onun 

devleti parçalandı. Azerbaycan’da hanlıklar ortaya çıktı. Başka sözle 

Azerbaycan hanlıkların timsalinde kendi bağımsızlığını savunmuş oldu. Eski 

Gence-Karabağ eyaletinin arazisinde iki Azerbaycan hanlığı – Gence ve 

Karabağ hanlığı kuruldu. Karabağ hanlığının temelini atan kişi, 

Azerbaycan’ın çok önemli devlet adamlarından biri olan Penaheli Han 

Cevanşir idi. Penah Han güçlendikçe meliklerin bozucu faaliyetleri arttı. 

Bunlara tedbir olarak savaş seçildi aksi halde devletin bütünlüğü tehlikeye 

girmiş olacaktı.  

Ermeniler 1905 yılından başlayarak Azerbaycan Türklerine karşı 

kapsamlı soykırımlar yaptılar. Ermenilerin Azerbaycan Türklerine karşı 

soykırım siyaseti Karabağ’da daha feci şekil aldı. 1905-1906 yıllarında 

yaptıkları katliam ve soykırımlarla da Ermeniler yetinmedi. Ermeniler 

1.Dünya Savaşının ortaya koyduğu tarihi fırsattan da yararlanarak yeniden 

sözde “Büyük Ermenistan” devleti oluşturmaya çaba gösterdiler. 1915 

yılında Osmanlı Devletine karşı başlattıkları isyanlarda uğursuzluğa 

mahkûm olan Ermeniler, esas güçlerini Güney Kafkasya’da bir araya 

getirerek ve Çar Rusya’sının himayesine sığınarak, Azerbaycan Türklerine 

karşı soykırımı devam ettirmeğe başladılar. 

Önce Çar hükümetinin devrilmesi (1917, Şubat), sonra ise Rusya’da 

Bolşeviklerin hakimiyeti ele geçirmesiyle (1917, Ekim) tüm Kafkasya’da 

oluşan anarşizm durumundan, uzun tarihi dönemde Rus ordusunda hizmet 

veren Ermeni silahlı çeteleri Taşnak-Bolşevik güçleri ile birleşerek 
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Azerbaycan Türklerine karşı soykırımın yeni, daha dehşetli devrini 

başlattılar. 1918 yılının mart ayında Bakü’de başlayan ve bütün 

Azerbaycan’a yayılan kapsamlı soykırım olayları Azerbaycan halkına 

yıllarca sağalmayacak yaralar bıraktı. 

1918 yılının 28 Mayıs’ında tahminen 120 yıla kadar devam eden Rusya 

esaretinden sonra Azerbaycan Türkleri Kuzey Azerbaycan’da yeni bağımsız 

devletlerini kurdu. Kuzey Azerbaycan’ın diğer toprakları gibi, 

Azerbaycan’ın ayrılmaz parçası olan Karabağ da Azerbaycan Halk 

Cumhuriyetinin arazisine dâhildi. Bu zaman içerisinde yeni ilan edilmiş 

Ermenistan Respublikası Karabağ’la ilgili esası olmayan iddia ileri sürdü. 

Azerbaycan Halk Hükümeti bu iddiaya karşı sert tepki gösterdi. Böylece, 

Ermeniler Karabağ’ı ele geçirmek için evvelce başlattıkları soykırımı 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde de devam ettirdiler.  

23 ay yaşamış olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Bolşevik 

Rusya’sından gelen 11. Kızıl Ordunun süngüleri ile devrildi. Kuzey 

Azerbaycan’da Sovyet hâkimiyeti kuruldu. Böylece, Karabağ etrafındaki 

olayların yeni aşaması başladı. Dağlık Karabağ’a özerklik verilmesi, 

Kafkasya federasyonu ve Sovyetler Birliğinin oluşturulması süreci ile paralel 

şekilde sürdürülmekteydi. 1922 yılının Şubatında Kafkasya komünist 

teşkilatlarının 1. Toplantısında S. Orconikidze’nin başkan seçildiği Rusya 

komünist (Bolşevikler) partisi Kafkasya Ülke Komitesi Dağlık Karabağ 

özerklik verilmesine dair 5 Temmuz kararının kabul edilmesi teklif edildi. 

Bütün bunlara rağmen, Moskova tarafından Azerbaycan’a baskı yine devam 

etti. Söz konusu senenin aralık ayının 22’de Kafkasya Federasyonunun 

İttifak Teşkilatı Dağlık Karabağ’a özerklik verilmesinin hızlandırılması 

hakkında özel karar kabul edildi.  

Sovyetler Birliğinin oluşturulmasından sonra Kafkasya Ülke 

Komitesinin talepleri daha sert şekil aldı. 1923 yılının mayıs ayında Karabağ 

Komitesinin beyanatı Güney Kafkasya Ülke Komitesi toplantısının 

gündemine dâhil edildi. 1 Haziranda Azerbaycan Komünist (Bolşevikler) 

Partisi özerkliğin proje haline getirilmesi ile ilgili kararı kabul etti. Dağlık 

Karabağ Muhtar Vilayeti hakkında Esasname ise 26 Kasım 1924 yılında 

yayınlandı. Bununla Azerbaycan’ın ayrılmaz kolu Karabağ suni şekilde aran 

ve dağlık kısımlara parçalanmış ve Azerbaycan yönetimi Karabağ’ın dağlık 

kısmında sonradan yerleşmiş Ermenilere özerklik statüsü vermeğe mecbur 

edilmiştir. Ve bu adım aynı bölgede yaşayan Azerbaycan Türklerinin 

istekleri göz ardı edilerek, onların hakları kaba şekilde ayaklar altına alınarak 

yapılmıştır. 1987 yılının Kasım ayında Garbaçov’un ekibine dahil Ermeni 

Profesör A.Aganbekyan Paris’te Dağlık Karabağ’la ilgili Sovyet yönetimine 
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teklif vererek, yeniden kurma ve demokratik ortamın bu problemin 

çözeceğini dile getirdi. Evvelce gizli faaliyetleri bulunan Ermeni Karabağ 

Komitesi ve onun Dağlık Karabağ Özerk vilayetindeki kışkırtıcı, terörcü 

teşkilatı “kurunk” (turna), daha sonra açık işe geçerek “Miatsum” (Birleşme) 

harekâtını oluşturdu. Bu harekât Ermenistan, Dağlık Karabağ Özerk 

Vilayeti, Moskova rehberliği, SSCB ve Dünya Ermenilerinin potansiyeline 

güvenmekteydi. Şubat ayında İrevan’da ve Hankenti’nte ermeni 

milliyetçilerinin mitingler dalgası başladı. Şubat’ın 20’sinde Dağlık Karabağ 

Özerk Vilayeti Sovyetinin toplantısına katılanlar vilayetin statüsüne 

bakılması ile ilgili Azerbaycan Ali Hükümetine müracaat ettiler.  

Azerbaycan’ın o dönemki iktidarı ermeni milliyetçilerinin ve onların 

savunucularının yeni taktiği karşısında hazırlıksızdı. Şubat ayının 24’de 

Askeran ilinde Ermeni teröristler tarafından iki genç Azerbaycan 

vatandaşının öldürülmesi, 19 kişinin yaralanması da Ermenilerin planlarına 

uygun düşünülmüş siyasi yöntem idi. 1991 yılının Ağustos ayında SSCB’nin 

parçalanması süreci hız kazanmaktaydı. Ağustosun 30’da Azerbaycan 

parlamentosu cumhuriyetin bağımsızlığını beyan etti. Bundan 2 gün sonra 

Dağlık Karabağ Özerk Vilayetindeki Ermeniler Dağlık Karabağ 

Respublikası adlı sahte kurum oluştururlar. Ardınca Dağlık Karabağ’da 

Azerbaycan Türklerinin toplu şekilde baskılara maruz kalması ve 

topraklarından çıkarılması süreci başlıyor.  

1991 yılının Kasım ayının 20’sinde Martuni ilinin Azerbaycan 

Türklerinin bulunduğu köylerine uçakla giden ekip Karakent üzerinde teröre 

maruz kalır. Azerbaycan’ın Devlet Başkanı Tofig İsmayılov, Başbakan 

Yardımcısı Zülfü Hacıyev, Devlet Müşaviri Memmed Esedov, Cumhuriyet 

Savcısı İsmet Gayıbov, Cumhurbaşkanının Basınla İlişkiler Müdürü Osman 

Mirzeyev, hükümet yetkilileri Vagif Ceferov, Veli Memmedov, Gurban 

Namazalıyev öldüler.  

26 Kasımda Azerbaycan parlamentosu Karabağ’ın Özerkliğini milli 

arazi kurumu gibi fes ediyor. Dağlık Karabağ Özerk Vilayetinin kurulması 

hakkında Azerbaycan Merkezi Komitesinin 1923 yılı 7 Temmuz kararı ve 

Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti Hakkında Azerbaycan SSCB’in 1981 yılının 

16 Haziran yasası iptal edilir. Stepanakert, Mardakert, Martuni şehirleri 

tarihi adları iade edilerek Stepanakert Hankenti, Mardakert Ağdere, Martuni 

Hocavent adlandırılır. 

Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubatı 26 Şubat’a bağlayan gecede 

bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı 

kasabasında, resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla 
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yaşlı dâhil olmak üzere toplam 613 sakin öldürülmüş, toplam 487 kişiyi ağır 

yaralamışlardı. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. 

Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, 

gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar ve 

çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir.  

Eski Asala eylemcilerinden Monte Melkonyan Hocalıya yakın bölgede 

Ermeni askeri birliklere komutanlık yapmış ve katliamdan bir gün sonra 

Hocalı çevresinde gördüklerini günlüğünde anlatmıştır. Melkonyan’ın 

olümünden sonra, Markar Melkonyan kardeşinin günlüğünü Benim 

Kadeşimin Yolu (My Brother’s Road) başlığıyla ABD’de çikardığı kitapta 

Hocalı katliamını şöyle tasvir ediyor: “Bir gece önce akşam 11 civarında, 

2.000 Ermeni savaşçısı, Hocalı’nın üç tarafındaki yüksekliklerden 

ilerleyerek, kasaba sakinlerini doğudaki açılışa doğru sıkıştırmışlar. 26 Şubat 

sabahına kadar mülteciler Dağlık Karabağ’ın doğu yüksekliklerine ulaşmış 

ve aşağıdaki Azeri kenti olan Ağdam’a doğru inmeye başlamışlar. Buradaki 

tepeciklerde yerleşen sivilleri güvenli arazide takip eden Dağlık Karabağ 

askerleri onlara ulaşmışlar. Mülteci kadın Reise Aslanova İnsan Hakları 

İzleme Örgütüne verdiği açıklamada “Onlar sürekli ateş ediyorlardı” diye 

konuşmuştu. Arabo’nun savaşçıları daha sonra uzun zaman kalçalarında 

taşıdıkları bıçakları kınlarından çıkararak bıçaklamaya başlamışlar. Şu anda 

yalnız kuru çimenden esen rüzgârın sesi ıslık çalıyordu ve ceset kokusunu 

uçurması için bu rüzgâr henüz erkendi. Monte üzerinde kadınların ve 

çocukların kırılmış kuklalar gibi saçıldığı çimene eğilerek “Disiplin yok” 

diye fısıldadı. O bu günün önemini anlıyordu: bu gün Sumgayıt Pogromunun 

dördüncü yıldönümüne yaklaşıyordu. Hocalı stratejik bir amaç olmasından 

başka aynı zamanda bir öç alma eylemiydi.” 

Bugünkü Ermenistan cumhurbaşkanı ve savaş süresinde Karabağ’da 

Ermeni güçlerine kumandanlık yapmış Serj Serkisyan’ın İngiliz araştırmacısı 

ve yazarı Thomas De Waal’a söylediklerine göre, “Hocalıdan önce, 

Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımızı sanıyordu, Ermenilerin sivil topluma 

karşı el kaldırmayacaklarını sanıyorlardı. Biz bu düşünceyi kırmayı başardık. 

Ve olay işte bu.” 

Karabağ olayları içerisindeki önemli isimlerden biri olan Zori Balayan 

“Ruhumuzun Canlanması” adlı kitabında, o dönemde Azerbaycan Türklerine 

karşı işlenmiş olan soykırım suçundan şöyle bahsetmektedir:  

“Biz arkadaşımız Haçatur’la ele geçirdiğimiz eve girerken askerlerimiz 

13 yaşında bir Türk çocuğunu pencereye çivilemişlerdi. Türk çocuğunun 

bağırış çağırışları çok duyulmasın diye, Haçatur çocuğun annesinin kesilmiş 
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memesini çocuğun ağzına soktu. Daha sonra bu 13 yaşındaki Türk’e onların 

atalarının bizim çocuklara yaptıklarını yaptım. Başından, göğsünden ve 

karnından derisini soydum. Saate baktım, Türk çocuğu yedi dakika sonra 

kan kaybından öldü. İlk mesleğim hekimlik olduğuna göre hümanist idim, 

bunun için de Türk çocuğuna yaptığım bu işkencelerden dolayı kendimi 

rahatsız hissetmedim. Ama ruhum halkımın yüzde birinin bile intikamını 

aldığım için sevinçten gururlanırdı. Haçatur daha sonra ölmüş Türk 

çocuğunun cesedini parça parça doğradı ve bu Türk’le aynı kökten olan 

köpeklere attı. Akşam aynı şeyi üç Türk çocuğuna daha yaptık. Ben bir 

Ermeni vatansever olarak görevimi yerine getirdim. Haçatur da çok 

terlemişti, ama ben onun gözlerinde ve diğer askerlerimizin gözlerinde 

intikam ve güçlü hümanizmin mücadelesini gördüm. Ertesi gün biz kiliseye 

giderek 1915’te ölenlerimiz ve ruhumuzun dün gördüğü kirden temizlenmesi 

için dua ettik. Ancak biz Hocalı’yı ve vatanımızın bir parçasını işgal eden 30 

bin kişilik pislikten temizlemeyi başardık.”  

Bu, Ermenilerin Karabağ’da yaptığı vahşiliklerden küçük bir örnektir. 

Şu anda geçmiş Dağlık Karabağ ve onun etrafındaki daha 7 il Ermenistan’ın 

işgali altında tutulmaktadır. 
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26 ŞUBAT 1992 HOCALI SOYKIRIMI ÜZERİNE 

26 February 1992 On The Genocide Khojali 

Beşir MUSTAFAYEV 

ÖZET 

Hocalı, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki önemli bir yerleşim 

merkezidir. Ağdam, Şuşa, Hankendi, Askeran yolları üzerinde yer alan ve Karabağ 

için önemli stratejik konuma sahip bir yerdir. Burası sadece bir ilçe değil, asırlarca 

Türk tarihinin ve Türk kültürünün hayat bulduğu bir yerdir. Katliamdan önceki 

nüfusu 7 binden fazla idi. Bazı kaynaklarda bu rakam 10 bin olarak bilinmektedir. 

Bu bölgede Azerbaycan Türklerinin yanı sıra, Ahıska Türkleri de yaşamakta idi. 

Hocalı’da Ermenilerin yaptıkları normal savaş koşulları ile anlatılamaz. Çünkü 

yapılanlar Müslüman Türk’e karşı düpedüz bir soykırım idi.  

Hocalı Soykırımı, Karabağ savaşı sırasında 26 Şubat 1992’de Kuzey 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı ilçesinde yaşanan 

Müslüman sivillerin Ruslar, Ermeniler ve Ermeni devleti tarafından toplu şekilde 

öldürülmesi olayıdır. 

Anahtar kelimeler: Dağlık Karabağ, Hocalı, Azerbaycan, Soykırım, Ermeni.  

ABSTRACT 

Khojali is an important settlement centre of Azerbaijan’s Nagorno - Karabakh. 

Khojali is situated on the roads of Ağdam, Shusha, Hankendi, Askeran and is 

strategically important for Karabakh. Khojali is not only a region but also is the 

place where Turkish history and culture originates. The population before the 

massacre was more than 7 thousand. In some resources, the population is known to 

be 10 thousand. Together with Azerbaijanian turks, Meskhetian turks also lived 

here. The armenians’ actions in Khojali cannot be explained through normal war 

conditions. Because, it was a genocide against Turks.  

The Khojali Genocide is the mass killing of Muslims living in Khojali which is 

situated in Northem Azerbaijan’s Rebublic mountainous region by Russians, 

Armenians and Armenia on 26 February 1992 during the Karabakh war. 

Key words: Nagorno Karabakh, Khojali, Azerbaijan, Genocide, Armenian.  
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GİRİŞ 

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyıl, özellikle Kuzey Azerbaycan, bugünkü 

Ermenistan (Batı Azerbaycan) ve Doğu Anadolu toprakları Türklerin büyük 

bir soykırıma ve mezalime uğratıldığı dönemdir. Maalesef günümüz Avrupa 

ve eski Sovyet tarihçiliğinde bu mezalim ve soykırımın üzerinde hiç 

durulmamıştır. Sovyet tarihçiliğinde bu olaylar 70 yıldan fazla tek yönlü 

olarak incelenmiştir. Çünkü Sovyet rejiminin siyasi gücü ve bilim 

adamlarının isteği bu yönde olmuştur. Daha doğrusu bilim rejimin emrinde 

olmuştur. Dolayısıyla hiç kimse bu dayatmanın dışına çıkamamıştır.  

Öte yandan 19. yüzyıl Türk Dünyası ve Ortadoğu açısından da en 

hareketli ve en buhranlı dönemlerin yaşandığı bir yüzyıldır. Bu yüzyıl 

boyunca Ermeni ayaklanmalarının ortaya çıkışında Ermeni örgütleri önemli 

görevler üstlenmişlerdir. Ermeni örgütlerinin, özellikle Taşnaksütyun 

örgütünün meydana çıkışına kadar Mavera-yı Kafkas’ta barış ve emniyet 

hâkim durumda idi. Bu coğrafyada Müslümanlar ve Ermeniler arasında vuku 

bulan kanlı mezalimlerin gölgesini bile hatırlayan yoktu. Ermeniler, 

Müslümanlar ve Gürcüler yüzyıllar boyu bir arada yaşadılar. Oysa Taşnaklar 

din ve ırkçılık tohumlarını saçarak, Ermenistan adı ile yalnızca Ermenilerin 

meskûn olduğu bir ülke kurmak istediler1. Ermeni Taşnak güçlerinin tüm 

faaliyetlerine Rusya başta olmak üzere dış güçlerin destek olduğunu gösteren 

çok sayıda bilgi ve belge bulunmaktadır. Bu yönde bilinmeyenleri 

çalışmamızda ortaya koymaya çalıştık2.         

Sovyet yönetiminin 23 Aralık 1947’da aldığı 4083 sayılı karar ile 

“Büyük Ermenistan” projesi resmileşmiştir. Azerbaycan yönetimi göç 

politikasını kabul etmese de Moskova karşısında hiçbir gücü yoktu. 23 

Aralık 1947 yılında SSCB Bakanlar Şurası’nın çıkardığı “Ermenistan 

SSCB’den kolektif çiftlik sahibi ve diğer Azerbaycanlı nüfusun Azerbaycan 

SSCB’nin Kür (Kura)-Aras ovasına göç ettirilmesi hakkında” kararname ile 

Azerbaycan Türkleri asırlardır yaşadıkları yurtlarını zorla terk etmeye 

başladılar. Buna göre, Azeriler eski göç yasasına göre yurtlarından 

çıkarılırken, Ermeniler yeni yasa ile buralara yerleştirilecekti. Böylece 1920–

1930 yılları arasında Ruslarla Ermenilerin hazırlamış oldukları plan adım-

adım hayata geçirilmeye başlandı. Azerbaycan topraklarının 45.045 km2’si 

                                                 
1 Beşir Mustafayev, “Kafkaslarda Müslüman-Türk Soykırımı–1905–1920”, Ege 

Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi XII/1, Bağımsızlığının 20. Yılında Türkistan 

Özel Sayısı, İzmir,  2012, s. 534-536 
2 Beşir Mustafayev, “Ermenilerin Kuzey Azerbaycan’daki Faaliyetleri (1905–1920)”, 

(Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi),  , Türk 

Tarihi Anabilim Dalı, İzmir. 2009, s. 81-83 
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Ermeniler tarafından işgal edildi. Ermeniler Azerbaycan topraklarını 

sahiplenmek arzusundan kesinlikle vazgeçmediler. Transkafkasya merkezi 

icra komitesi riyaset heyetinin 1 Ocak 1927 tarihli kararıyla Mehri ve 

Cebrail kazalarından 24 köy, aynı yıl 20 Haziran tarihli kararıyla ise 

Zengezur kazasının3 1.065 desyatin (Rus yer ölçüm birimi) toprağı, 18 Şubat 

1929 tarihli kararıyla Ermenistan’da yeni bir ilçe yaratılması sebep 

gösterilerek Zengilan ilinin 3 köyü-Nüvedi, Ernezir ve Tuğut Ermenistan’a 

verildi4. 

Böylece Ermeniler 1960’dan itibaren yoğun bir şekilde Karabağ 

üzerinde toprak iddiasında bulunmaya başladılar ve kısa bir süre sonra da 

iddialarını eyleme dönüştürerek, Türk topraklarını işgal aşamasına geçtiler. 

Hatta öyle ileri gitmişlerdir ki Ermeni basınında Doğu Anadolu toprakları 

için “Batı Ermenistan” ifadesi yer almaya başlamıştır. 

Hocalı’da Müslüman Türk Soykırımı 

Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı E. Elçibey: “Karabağ Türk 

Dünyası’nın gırtlağıdır. Türk halkı bunu böyle bilmeli” diyordu5. 

Ermenistan’ın yaptığı son katliama kadar Karabağ’da 40 bin Ermeni’ye 

karşılık, 1 milyon Müslüman vardı. Sovyetler dönemine kadar Kafkaslar’da 

hiçbir zaman Ermeni devleti olmamıştı. Ermeniler, Ruslar’dan aldıkları 

askeri yardımla Karabağ’ı işgal ederek ne kadar Müslüman varsa hepsini 

sınır dışı ettiler. Daha sonra mezalim ve soykırım uygulamışlardır. Önceden 

planladıkları niyetlerini hayata geçirmek maksadı ile Erivan’da “Karabağ”, 

Hankendi’nde ise 1980 yılının evvellerinde “Grünk” teşkilatlarını kurdular. 

Böylece Erivan ve Hankendi’nde ayaklanmalar başlamış oldu. 

Ermenistan’da yaşayan 200 binden çok Müslümanı göçe zorladıktan sonra, 

bu sefer Karabağ’ı Azerbaycan’dan ayırıp Ermenistan’a katmak için 

mitingler gerçekleştirdiler. Bu yolda kendilerine en çok Rusları arka seçtiler. 

Moskova merkezi komitede bu meseleyi ele alınmasında talepte bulundular6. 

Kafkaslar, Ruslar için iki nokta bakımından çok önemli idi.  

                                                 
3 Beşir Mustafayev, “Arxiv Qaynaqlarına Görə Zəngəzur Olayları (1905-1920)”, 

Journal Of Qafqaz University 33, Bakı-Azerbaycan, Dekabr 2012 
4 Aygün Attar, “Azerbaycan Türklerinin Ermenistan’dan Zorunlu Göçü (1948–1956)”, 

Tarihi Gerçeklerle ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu (Bildiri), İstanbul. 2007, s. 8–9 
5 Ebülfez Elçibey, Bütöv Azerbaycan Yolunda, Ecdat Yayınları, Ankara. 1997, s. 8, 72; 

Mirze Yusuf Qarabaği, Tarix-i Safi-Qarabağnameler, (Sadeleştiren Nazım Axundov), Bakı 

1991, s. 2-3 
6 Emin Efendiyev, “Muasır Rus Ziyalıları Azerbaycan-Ermenistan Münakaşası 

Hakkında”, Elturan Jurnalı, No: 1–2, Bakı 1993  
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1. Sovyetlerin dağılımıyla dünyada küreselleşme sürecinde olan 

Azerbaycan petrolleri 

2. Türkiye ve İran başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine karşı 

girişebileceği bir harekât için üs konumunda olması7.        

Bu bağlamda Hocalı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde en önemli bir 

yerleşim merkezidir. Ağdam, Şuşa, Hankendi, Askeran yolları üzerinde yer 

alan ve Karabağ için önemli stratejik konuma haz bir yerdir. Hocalı asırlarca 

Türk Tarihinin ve Türk Kültürünün hayat bulduğu bir yerdir. Katliamdan 

önceki nüfusu 7 binden fazla idi. Bazı kaynaklarda bu rakam 10 bin olarak 

bilinmektedir. Bu bölgede Azerbaycan Türklerinin yanı sıra, Ahıska Türkleri 

de yaşamakta idi. Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden birisinde olan 

Hocalı ilçesi, Ermeni güçleri için önemli bir askeri hedef niteliğinde idi. İlçe, 

Hankendi ile Ağdam’ı bağlayan yolun üzerinde bulunup bölgenin tek 

havalimanı için üs konumundaydı. Human Rights Watch’ın raporuna göre 

Hocalı ilçesi Hankendi’ni top ateşine tutan Azerbaycan silahlı kuvvetleri 

tarafından üs olarak kullanıldığı için Ermeni kuvvetler tarafından top ateşine 

tutulmaktaydı. Aralık 1991’de Hankendi çevresinde yerleşen ve Türklerin 

yaşadığı Kerkicahan kasabasının alınmasından sonra, Hocalı tamamen 

Ermeni ablukasında kaldı. 30 Ekim’den itibaren kara yoluyla ulaşım 

kapanmış ve tek ulaşım vasıtası olarak helikopter kalmıştı. 20 Kasım 

1991’de Hocavend semalarında Mi–8 helikopterin Ermeni kuvvetler 

tarafından vurulması ve sonuçta bir kaç Azerbaycan devlet resmileri, Rus ve 

Kazak gözlemciler dâhil 20 kişinin ölümünden sonra, hava ulaşımı da 

kesilmişti. İşgalden önce 1991–1992 kış aylarında Hocalı sürekli olarak 

bombalanmıştır. Hocalıdan çıkmış mültecilerin insan hakları izleme 

örgütüne söylediklerine göre, bazı durumlarda bombardımanlar açıkça sivil 

hedeflere karşı yönlendirilmiştir. Saldırı öncesi birkaç aydır kasaba elektrik 

ve gazdan yoksundu8. 936 km2’lik alana sahip, savaştan önce 2.605 aileden 

ibaret 11.356 kişinin yaşadığı Hocalı, 26 Şubat 1992’de yağmaya maruz 

kalmış ve kasaba tamamıyla yok edilmiştir. Uzun süre cesetlerin alınması 

bile mümkün olmadı. Kasaba Alef Hacıyev komutasındaki yaklaşık 160 

hafif silahlı kişiden oluşan Özel Polis Gücü (OMON) birlikleri tarafından 

savunulmaktaydı. İlaveten 200 kişilik savunma kuvveti mevcut idi9. 

                                                 
7 Mehmet Kengerli, “Azerbaycan’ın Karabağ Felaketi”, Azerbaycan Dergisi 310, 

Temmuz, Ankara. 1996, s. 13-15 
8 Razim Memmedli, “Asrımızın Faciası-Hocalı Gırğını”, Elturan Jurnalı, Azerbaycan 

İlimler Akademisi Milli Münasebetler Enstitüsü, İçtimai, Siyasi, İlmi, Kitlevi Yayın Organı, 

Natçionalnıe Vaprosı, No: 1–3, Bakı. 1993  
9 Cemalettin Taşkıran, “Karabağ Problemi”, Askeri Tarih Dergisi, ATASE Yayınları, 

Yıl. 25, Sayı: 48, Ankara. Şubat 2000, s. 33–34 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1k_Karaba%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hocal%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hankendi,_Azerbaycan
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch
http://tr.wikipedia.org/wiki/Azerbaycan_Silahl%C4%B1_Kuvvetleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hocavend
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi-8&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Helikopter
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kazakistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/26_%C5%9Eubat
http://tr.wikipedia.org/wiki/1992
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Ermeniler, 1987 yılından itibaren “Büyük Ermenistan” ideali 

çerçevesinde, diasporun da desteği ile Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ 

bölgesine saldırılarını yoğunlaştırdı. 1992’de, Şubat ayının 25’ini 26’sına 

bağlayan gece bölgedeki silahlı Ermeniler, 366’ncı Rus alayı ile birlikte 

Karabağ’daki Hocalı kasabasına saldırarak tarihin en acımasız 

katliamlarından birini yaptı. Hocalı kasabasını tamamen yakan Ermenilerin, 

katlettiği Müslümanların sayısı resmi bilgilere göre 613. Bunlardan 106’sı 

kadın, 63’ü çocuk 70’i de yaşlı10. Cesetlerin çoğu da yakıldı. 76’sı çocuk 487 

kişi de ağır yaralandı. Olmadık işkenceler uygulanan 1.275 kişi de esir 

alındı. Bunlardan 800’ü daha sonra serbest bırakıldı. Ancak, 500’e yakın 

Azerbaycan Türkü hala kayıp. Hocalı’daki vahşet ve katliam, Ermenilerin 

“Büyük Ermenistan” ideali çerçevesinde, 1987’den itibaren, Ermeni diasporu 

ile birlikte yeni hedef olarak seçilen Dağlık Karabağ bölgesinin 

Müslümanlardan boşaltılması amacına yönelik olarak gerçekleştirildi. 

Ermenilerin “toprak genişletmek” arzusuna, tarihi Türk düşmanlığı ve nefreti 

de eklenerek işlenen bu katliamla, çağın en büyük zulmü ve soykırımı 

Hocalı’da yaşanmış oldu. Hocalı soykırımı sadece Müslümanlara karşı değil, 

tüm beşeriyete karşı işlenmiş ve tarifi imkânsız bir insanlık suçudur. Vahşeti 

yaşayan Fransız ve Ermeni gazetecilerin katliamı anlatan satırları Hocalı 

soykırımını yerinde izleyen Fransız gazeteci (Jan İv Junet) gördüklerini 

gazetesine şu satırlarla geçiyordu: “Alman faşistlerin gaddarlığını çok 

duydum ve okudum. Ama 5–6 yaşındaki çocukları, sivil halkı öldüren 

Ermeniler, onlardan da beter”. O vahşete şahit olan ve aktaranlar arasında 

bir de Ermeni gazeteci bulunmaktaydı. Daud Kheyriyan “Haçın Hatırı İçin” 

isimli kitabında Hocalı katliamını şu sözlerle anlatıyordu: “Gaflan denen ve 

ölülerin yakılmasıyla görevli Ermeni grup, 2 Mart günü Hocalı’nın 1 

kilometre batısına 100 Azeri cesedini getirip yığdı. Son kamyonda 10 

yaşında bir kız çocuğu gördüm. Başından ve elinden yaralıydı. Yüzü 

morarmıştı. Soğuğa, açlığa ve yaralarına rağmen hala yaşıyordu. Çok az 

nefes alabiliyordu. Gözlerini ölüm korkusu sarmıştı. O sırada Tigranyan 

isimli bir Ermeni asker onu tuttuğu gibi öteki cesetlerin üstüne fırlattı. Sonra 

tüm cesetleri yaktılar. O sırada sanki yanmakta olan ölü bedenler arasında 

bir çığlık işittim. Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben Şuşa’ya döndüm, onlar 

Haç’ın hatırı için savaşa devam ettiler”11. 

Human Rights Watch (HRW) örgütünün raporlarına göre, 25–27 Şubat 

1992 

                                                 
10 Hocalı Soykırımının 15. Yıldönümü İle Alakadar Azerbaycan Cumhuriyeti Milli 

Meclisinin Beyanatı, Azerbaycan Milli Meclisi, Bakı 3 Mart 1997 
11 Razim Memmedli, a. g. m., s. 14-15 

http://www.meclis.gov.az/?/az/statement/view/25/
http://www.meclis.gov.az/?/az/statement/view/25/
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tarihlerinde Ermeni ordusu ve Rus 366. mekanize alayının saldırısı sonucu, 

aralarında 106 kadın ve 83 çocuğun da bulunduğu 613 Müslüman sivil 

acımasızca öldürülmüştür. Aynı rapora göre öldürülen sivillerin yanında 

Ermeni kuvvetlerinin rehin aldıkları 1.275 kişiden 56’sı öldürülmüş, 150 

kişinin kaybolması, 70 ihtiyarın işkenceyle katledilmesi, 1.001 kişinin 

yaralanması, 8 ailenin ise tümden yok edilmesi günümüzde bilinen çağdaş 

dünya adına bir insanlık vahşetidir12. 

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov, kendisine muhalefet 

eden Azerbaycan Halk Cephesi milislerinin, Hocalı-Ağdam yolunu 

kullanarak Ermeni güçlerinden kaçmaya çalışan insanlara ateş açmasının da 

ölü sayısını arttırdığı iddia etti ancak eleştiriler üzerine ‘sözlerinin yanlış 

anlaşıldığını’ belirtti. Ermeni tarafına göre Azeri milisler, kendi öldürdükleri 

Azerileri Ermenilerin katlettikleriyle karıştırarak, ‘Azeri maktul’ sayısını 

yükseltmişlerdi. Ermenilerin suçlu olduğunu kabul eden yöneticiler de vardı. 

Örneğin: Markar Melkoniyan “Hocalı stratejik bir hedefti, ancak aynı zaman 

da bir intikam hareketiydi.” demişti. Uzun süre Ermenistan Savunma 

Bakanlığı ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı yapan Sergey Sarkisyan, 

“Hocalı’dan önce Azeriler, Ermenilerin sivil nüfusa el kaldırmayan bir halk 

olduğunu düşünüyordu. Biz bu anlayışı sona erdirmeye muvaffak olduk.” 

diye övünmüştü. Türk kamuoyuna pek yansımayan ise Ağdam’a doğru 

kaçanlar arasında Türkiyeli subaylarının da olmasıydı. Bu subaylar, 

sorgularında gönüllü olarak Azerbaycan’a geldiklerini iddia etmişlerdi13. 

Hocalı katliamı o güne dek birbirine düşman örgütlerin çatışması şeklinde 

süren Dağlık Karabağ uyuşmazlığında bir dönüm noktası oldu. Bu tarihten 

sonra artık örgütlerin değil ulusal orduların savaşı söz konusuydu. 

Hocalı soykırımından bugün hayatta kalanlar Ermenilerin yaptıkları 

insanlık dışı mezalimi şöyle anlatmaktadırlar: “Elleri bir ağaca arkadan 

bağlanan hamile bir kadının başına dikilmiş olan iki Ermeni yazı tura 

atıyordu. Hamile Müslüman kadının doğumu oldukça yakın görünüyordu. 

Çaresiz kadın bir hazan yaprağı gibi titriyordu. Elbiseleri yırtık, ayakları 

çıplaktı. Ermenilerin uzun boylu olanı elindeki AK–47 model Rus yapımı 

otomatik tüfeğinin namlusuna monte edilen seyyar kasaturayı çıkartırken, 

diğeri elindeki demir parayı havaya attı: Ermenice, ‘Akçik, manç?’  (Kız mı, 

oğlan mı?) ‘Akçik’ (Kız) Bu cevap üzerine ‘oğlan’ diyerek bahse giren 

Ermeni, elindeki kasatura ile hamile kadının karnını bir hamlede yarıp 

                                                 
12 Aslan Xelilov, Genosit Protiv Müslümanskogo Naseleniya Zakafkasya V İstoriceskıh 

İstoçnikah, Bakı 2000, s. 21-23 
13 Beşir Mustafayev, “Ermeni Devlet Terörünün Eseri: 26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı 

Üzerine”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi 29, Ankara. 2011, s. 27-32 
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çocuğu çıkarttı. Kan bürülü gözleri bebeğin kasıklarına kilitlendi. Ermenice, 

‘Tun şahetsar, ınger’ (Sen kazandın, yoldaş) Ermenice, ‘Yes şahetsapayts 

ays bubrikı inç bes bidigişdan’. (Ben kazandım ama bu bebek nasıl 

beslenecek?) Ermenice,  ‘Mayrigı bedge gişdatsine’ (Annesi besleyecek 

elbette) Bunun üzerine daha kısa boylu olan Ermeni, bir hamlede kasaturaya 

geçirdiği bebeği annesinin göğsüne yapıştırdı. Ermenice, ‘Mayrig yerahayin 

zizdur’ (Çocuğa meme ver) Aynı dakikalarda Hocalı’nın başka bir semtinde 

tek kale futbol maçı hazırlığı vardı. İki kesik Müslüman kadın başını kale 

direği yapmışlar, top arayışına girmişlerdi. Başı tıraşlı bir çocuk bulup 

getirdiklerinde ise Ermeni asker sevinçle bağırdı. Ermenice, ‘Asixn maçimi 

yev bızdıge, aveg gındırnadabidi. Gıdıresek’ (Bu hem saçsız hem de küçük, 

iyi yuvarlanır. Kopartın.) Aynı anda çocuğun gövdesi bir tarafa, başı da orta 

yere düşmüştü. Ermeniler zafer naraları atarak, kanlı postalları ile kesik 

çocuk başına vurarak kanlı bir kaleye gol atmaya çalışıyordu14. 

Bu olay Hocalı’da bundan çok değil, yalnızca 20 yıl önce yaşandı. Her 

iki olay da Ermeni askerlerinin katliamlarına bizzat şahit olan görgü 

tanıklarının anlatımlarıdır. Ajanslar katliam haberini bütün dünyaya hızla 

geçerken, Hocalı halkından geri kalanlar ise çaresizlik içinde kıvranıyordu. 

26 Şubat'ta güçlü silahlarla donatılmış Ermenistan silahlı kuvvetleri ile 

Hankendi’nde konuşlanmış bulunan Albay Zarvigarov komutasındaki 

366’ncı Rus motorize alayı Hocalı’ya saldırarak tarihin en korkunç 

katliamlarından birini yaptılar. 26 Şubat gecesi Rus motorize alayının 

tanklarından açılan top ve roket saldırıları ile Hocalı havaalanı kullanılamaz 

hâle getirilerek kentin dış dünya ile ilişkisi de tamamen kesildi. Savunmasız 

kalan kente giren Rus destekli Ermeni askerleri, çocuk, yaşlı, kadın, bebek 

demeden birçok Müslümanı acımasızca katlettiler. Gerçekleştirilen bu 

soykırım bir bakıma Ermenistan ve Rusya devlet terörünün bir eseriydi. 

Ermenilerin işgal ettikleri Hocalı’da dehşet verici olaylar yaşandı. Diri-

diri insanların kafa derilerini yüzdüler, sağ olarak ele geçirdiklerini ise 

sistematik bir işkenceye tâbi tutarak, insanlık dışı muamelelere maruz 

bıraktılar. Hızar ve testereler ile diri-diri insanların kol ve bacaklarını 

kestiler. Genç kızların önce saçlarını, sonra da kafa derilerini yüzdüler. 

Babanın gözü önünde evladını, evladın gözü önünde babayı kurşuna dizdiler. 

Kesik kafaları sepetlere doldurdular. Peki, neydi bu düşmanlık? 

Ermenistan’daki okul duvarlarında asılan haritalarda Türkiye’nin ‘12 

vilayeti’ yer almaktayken, Ermenistan’ın bayrağında Türkiye hudutları 

içindeki ‘Ağrı Dağı'nın’ resmi varken, Ermenistan Millî Marşında 

                                                 
14 Beşir Mustafayev, a. g. m., s. 32-38. 



48                                                Beşir MUSTAFAYEV, 26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üzerine 

‘Topraklarımız işgal altında, bu toprakları kurtarmak için ölün, öldürün’ 

denmekteyken, başkaca bir neden aramaya zaten gerek yok sanırım15.  

Tanıkların anlattıklarını dinleyenler önce kulaklarına inanamadı. Fakat 

katliam sonrası Hocalı’ya girdiklerinde ise, görgü tanıklarının abartmadığını 

kısa sürede anladılar. Hocalı’da katliam bölgesini gezen Fransız gazeteci 

Jean-Yves Junet'nin gördükleri karşısında söyledikleri, katliamın boyutunu 

da anlatıyordu: “Pek çok savaş hikâyesi dinledim. Faşistlerin zulmünü 

işittim, ama Hocalı'daki gibi bir vahşete umarım kimse tanık olmaz. 

Ermeniler Müslüman hamile kadınlarına tecavüz edip karnını hamile olduğu 

halde taş ile doldurup öldürmüşler ve küçük kızlara tecavüz edip 

öldürmüşlerdi”16.  

 The Ekonomist dergisinde Hocalı soykırımını aynen şöyle aktarmıştır: 

“Helikopterden bakıldığında Azeri mülteci grupları kaçmak istedikleri, 

ancak buna rağmen yakalanarak Ermeniler tarafından öldürüldükleri 

görülmektedir. Hocalı, Ermenilerce 25 Şubat tarihinde işgal edilmiştir. Bir 

hafta sonra kadın, yaşlı, çocuk, cesetleri Karabağ’ın yamaçlarına saçılmış 

bir halde idi. Yaralılar bile keskin nişancılar tarafından öldürülmüştür. 

Ölümden kurtulup hayatta kalanlardan birisi Ermenilerin yerde yaralı halde 

yatanları bile nasıl öldürdüğünü anlatmıştır. 2 kişinin derileri yüzülmüş, 1 

kadının parmakları kesilmiştir. Parçalanmış vücutlar, yakılmış cesetler her 

tarafta görmek mümkündü”17.                  

Ermenilerin 1988’de başlayan Dağlık Karabağ istilası, Müslüman 

soykırımı haline dönüşmüştür. Kuzey Azerbaycan arazisinin yüzde 20’i işgal 

edilmiştir. 18 binden fazla kişi katledilmiş, 20 binden fazla kişi yaralanmış 

ve sakat bırakılmış, 4 binden fazla iş yeri, 660 okul, 250 hastane tahrip 

edilmiş, camileri, minareleri yıkılmış, 724 ilçe ve köy yakılmış, tüm Türk-

İslam eserleri tahrip ve yok edilmiştir. Halen Ermeniler tarafından 

yurtlarından sürülmüş bulunan çoğu kadın, çocuk ve ihtiyar olmak üzere 1 

milyondan fazla Azerbaycanlı öz vatanında mülteci durumunda, vagonlarda 

ve çadırlarda mahrumiyetler içerisinde Kafkasya’nın çetin iklim koşullarında 

yaşam savaşı vermektedir18.    

 

 

                                                 
15 Selim Somçağ,  AB-Kıbrıs-Ermenistan, Bir Teslimiyet Güncesi, İstanbul. 2006, s. 232 
16 Aslan Xelilov, a. g. e., s. 21–26 
17 “A Viewto a Slaugher”, (Hocalı), The Ekonomist, 7 March 1992, s. 48 
18 http://www.euroasiaforum.com/ermenidosyasi.php/24.02.2007/14:57 
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SONUÇ 

Ermeniler tarafından başlatılan gerginlik 1992 yılından günümüze kadar 

(ateşkese rağmen) tam anlamıyla işgal, etnik temizlik (soykırım)  ve 

deportasiyaya (sürgün) dönüşmüştür. Azerbaycan topraklarının % 20’sinin 

işgal edildiği söz konusu süreçte, 18 bin Azeri katledilirken, 20 binden fazla 

yaralanmış, 50 bin kişi sakat kalmış ve 66’sı çocuk olmak üzere 5 bin 101 

Azerbaycan Türkü ise kayıp veya esir düşmüştür. Ermeni işgalleri 

neticesinde yerlerinden yurtlarından sürülen 1 milyon insandan 135 bini 

sağlıksız koşullar altında vagonlarda, çadır kentlerde ve mülteci 

kamplarında yaşam mücadelesi verirken yüz binlercesi de akrabalarının ve 

devletin diğer kurumlarına sığınmışlardır. Göçmenlerin % 26’sı yetersiz 

beslenmeden ve sağlıksız yaşam koşullarından dolayı adeta işkence 

çekmektedirler. Diğer taraftan yaklaşık 143 bin göçmene BM mülteciler 

komiserliği ve diğer bir takım uluslararası yardım kuruluşları tarafından 

sağlanan desteğin 2005 yılında kesilmesi ayrı bir problem oluşturmuştur. Öte 

yandan Ermenistan’ın bu ve diğer sorunlar nedeniyle Azerbaycan 

iktisadiyatına vurulan 60 milyon dolar zarar, olayın ciddiyeti bakımından 

ayrı bir önem arz etmektedir19.  

Bu güne kadar dünyada “sözde soykırım” asılsız iddiasıyla ile sürekli 

Ermeni kayıplarından konuşulmuş, Müslüman kayıplardan fazla söz 

edilmemiştir. Doğu Anadolu, Dağlık Karabağ, Nahçıvan, Kuba (Quba) ve 

Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde yıllardan beri açılan toplu mezarlardan 

çıkarılan binlerce iskelet Müslüman-Türk katliamının büyüklüğünü açıkça 

ortaya koymaktadır. İskeletlerin sayısı 530 bini geçmiştir. Kafkasya’da 

Rusya’nın himayesi altındaki Ermeniler, dün karşılarında kendilerini kul 

olarak bildikleri komşularına karşı toprak iddialarına başlamıştır20. Doğu 

Anadolu ve Güney Kafkasya’da Azerbaycan Türklerinin oturdukları, 

özellikle Dağlık Karabağ ve Yukarı Karabağ topraklarında “Büyük 

Ermenistan” kurma hayallerini gerçekleştirmek için dün olduğu gibi bugün 

de katliam ve soykırım yapmışlarıdır.  

“Memorial” insan hakları savunma merkezi, insan hakları izleme 

örgütü, The New York Times gazetesi ve Time dergisine göre katliam, 

Ermenistan’ın ve 366. motorize piyade alayın desteğindeki Ermeni güçleri 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Ermeni kuvvetlere komutanlık 

                                                 
19 http:/www.haberanaliz.com/php?=06.07.2006/ 
20 Andrew Mango, “Ermeni Sorunu Nasıl Çözümlenmeli?” Uluslararası Türk-Ermeni 

İlişkileri Sempozyumu, (İstanbul 24–25 Mayıs), Bildiriler İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 

Yayınları, , No: 40305, İstanbul. 2001, s. 496-497 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_Haklar%C4%B1_%C4%B0zleme_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_Haklar%C4%B1_%C4%B0zleme_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
http://tr.wikipedia.org/wiki/Time_%28dergi%29
http://tr.wikipedia.org/wiki/Katliam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/8._S%C3%BCvari_Kolordusu_%28SSCB%29#23._Motorize_Piyade_T.C3.BCmeni
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yapmış Ermenistan Cumhurbaşkanı S. Sarkisyan ve M. Melkonyan’ın 

aktardığına göre kardeşi Monte Melkonyan, katliamın Ermeni güçler 

tarafından yapılan bir intikam olayı olduğunu açıklamışlar. İnsan hakları 

izleme örgütü, Hocalı katliamını Karabağ’ın işgalinden bu yana gerçekleşen 

en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendirmiştir21.    

Ermenistan devleti 1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede 

bölgedeki 366. alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı 

ilçesinde, hem Azerbaycan Cumhuriyetinin resmî rakamlarına göre, 83 

çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı dâhil olmak üzere toplam 613 sakin 

öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır. 1.275 kişi ise rehin alınmış 

ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde 

cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği 

görülmüştür. İnsan hakları izleme örgütü olayı Dağlık Karabağ savaşı 

içerisinde yapılan en büyük katliam olarak nitelemiştir. Ayrıca Azerbaycan 

Parlamentosu da 1994 senesinde aldığı kararla, Hocalı’da yaşanan katliamın 

soykırım olduğunu ilan etmiştir22. 

Uluslararası hukuk düzenini savunan devletlerin olmayan bir soykırımı 

yaptırım olarak Türklerin önüne koyarken, gözlerinin önünde gerçekleşen bir 

Müslüman-Türk soykırımına seyirci kalması düşündürücüdür. Bunun için 

sadece 26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı’da yaşanan soykırımı belirtmek 

yeterlidir. Ermeni ve Rus birliklerinin bizzat katılımıyla silahsız 

Müslümanlara karşı Hocalı’da yapılan soykırımın sorumluları uluslararası 

hukukun üstünlüğüne diğer toplulukların inanması adına sorgulanmalıdır.    
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Resim 1-2: Hocalı soykırımında öldürülen Müslüman çocuklar 
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Resim 3: Ermenistan Devletinin Hocalı’da işkenceyle katlettiği bebeklerden biri 
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Resim 4: Hocalı’da Ermeniler tarafından esir alınan ve işkence edilen bir bebek 
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BÜTÜN YÖNLERİYLE HOCALI SOYKIRIMI 

Cavid VELİYEV 

ABSTRACT 

People of South Caucasus have suffered from the expansionist of regional 

powers such as Russia, Iran and Ottoman Imperia. After the Tsarist Russia took 

control over the South Caucasus it has implemented “divide et impera” principle 

over the region. Under this principle, Russia generally used region peoples against 

each other. At the same time some people of the region had closer relations with 

Tsarist Imperia in response Russia’s favorable and wardship attitude in order to 

reach their objectives. This situation entailed conflict amongst regional 

nations. Armenians with the help of Tsarist Russia began expansionist regional 

policy and this policy has been continued throughout XX century as well. Khojaly is 

an essence of Armenian expansionism. Karabakh war began in 1988 by Armenia. 

Armenia claimed Karabagh and began attack not only Karabakh Azerbaijanis and 

also against Azerbaijanis those lived in Armenia. From 1991 that war transformed 

ethnic cleansing and genocide against civil people that lived in Karabagh. These 

actions and policies had objective to make Azerbaijani people afraid of repeating 

Khojaly, not to give permission them come back and to open new stage in order to 

occupy Azerbaijan territories. Armenians with the support of 366 Brigade of former 

Soviet Union implemented genocide in Khojaly. First days generally it was to 

difficult to convince international community about that genocide. However 

fortunately international community has started to recognize Khojaly as a genocide. 

Key words: Nagorno Karabakh, Khojali, Azerbaijan, Genocide, Armenian. 

Giriş 

1918 yılına kadar Türk toprağı olan ve hatta kurulduğu dönemde 

nüfusunun yarısı Türk olan Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında bugün bir 

tane bile Türk yaşamamaktadır. Fakat bugün Türk devletlerinde on binlerce 

Ermeni yasal ve yasa dışı yollarla yaşamaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti 

topraklarını Türkler’den arındırma süreci planlı bir şekilde 1800`li yılların 

başından başlamış, 1918-1920, 1945–1946 ve 1988 yılında devam etmiştir. 

Bu süreç Türklerin Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyduğu, hiçbir 

yabancı güçle işbirliği yapmadığı ve hiçbir ayrılıkçı eylem yapmadığı bir 

dönemde yaşanmıştır. Türkler zamanında topraklarını paylaştıkları 

Ermeniler1 tarafından kovulmuş ve kovulma sıradan bir kovulma olmamıştır. 

                                                 
Dr. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Stratejik Araştırmalar Merkezi, 

Cavid.Veliyev@sam.gov.az 
1 Makaledeki “Ermeniler” ifadesi olaylara karışanlarla ilgili kullanılmıştır.  
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Sonralar Ermenilerin bu eylemleri Ermenistan toprakları dışına taşmış ve 

işgal, etnik temizlik ve soykırım eylemlerine dönüşmüştür.  

Ermenilerin Güney Kafkasya`da ilk devlet kurma çabaları XVI-XVII 

yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Eçmiyazin Ermeni patrikliğinin yörede 

bulunması, Ermenilerin Revan (İrevan-Erivan) ve civarına özel bir önem 

vermesine neden olmuş, burasını kutsal bir yer olarak kabul etmelerine ve 

bütün dikkatlerini bu yöreye yöneltmelerine neden olmuştur2. Öte yandan 

Safeviler Devleti`nin dış ticaretinde oynadıkları rol bir taraftan Avrupa’nın 

Fransa, Prusya ve İtalya gibi devletleriyle Ermenilere görüşme, diğer taraftan 

Safevi Şahı 1. Şah Abbas ile aralarını iyi tutma imkanı sağlamıştır. Sarayda 

kazandıkları güven onların ayrıca Safevi devletinin dış politikasında önemli 

yerlere gelmelerine neden olmuştur. Ticarette ve dış politikadaki rollerini 

kurmayı planladıkları devlet için Avrupa devletlerinden destek almak için 

kullanmaya çalışmışlar, fakat Avrupa-Safevi ilişkilerinin iyi olması 

nedeniyle Ermeniler o dönemde umdukları desteği Avrupa’dan alamamıştır3. 

Rusya Çarlığı’nın yükselişi Ermenilerin devlet kurma çabalarının arttığı 

dönemle örtüşmüştür. XVII. yüzyıldan başlayarak Çarlık Rusyası`nın dış 

politikasında sıcak denizlere inme politikası ivme kazandı. Kafkasya’yı işgal 

etmek, burada Osmanlı ve İran’a karşı Hıristiyan bir devlet kurmak 

açısından Ermeniler de ön plana çıkmıştır. Rus Çarı I Petro bu planları 

kurarken Ermeni asıllı tüccar İsrail Ori, Petro’nun ziyaretine Synik 

Ermenilerinin mektubu ile gelmiş ve bu ziyaret Güney Kafkasya’da dört 

aşamalı Ermeni yayılmacılığının başlangıcı olmuştur4. 

Dört Aşamalı Ermeni Yayılmacılığı ve Hocalı 

Birinci aşama (1722–1887), İran ve Osmanlı coğrafyasındaki 

Ermenilerin Azerbaycan coğrafyasına yerleştirilmesi yöntemiyle sayılarının 

suni bir şekilde artırılmasıdır. 1724’de Petro’nun fermanı ile Ermenilerin 

Hazar boyu Mazandaran, Gilan, Bakü ve Derbend vilayetlerine 

yerleştirildikleri bilinmektedir. Petro`nun fermanını 1828 Türkmençay ve 

1829 Edirne Anlaşmaları ile Osmanlı ve İran coğrafyasındaki Ermenilerin 

toplu şekilde İrevan, Nahçıvan ve Karabağ vilayetlerine yerleştirilmeleri 

izlemiştir5. Ermeniler, bu topraklarda sayılarını çoğaltıp, Çar hükümetinin 

                                                 
2 Oktay Kızılkaya, “Revan (İrevan) ve İğdır Yöresinde Demografik Yapının Ermeniler 

Lehine Dönüştürülmesi Süreci (1828-1920)”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi 22, (299-311), Kayseri 2007, s. 299 
3 Vagif Arzumanlı ve Nazım Mustafa, Tarihin Kara Sehifeleri: Deportasiya, Soykırım, 

Kaçkınlık, Kartal Yayınları, Baku 1998). s. 6 
4 A.g.e., s. 7 
5A.g.e., s. 12-22 
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onlara olan ilgisinden yararlanarak, kendilerini mazlum fakat becerikli lanse 

ederek, yerli insanlar arasında nüfuzlarını artırarak, ekonomik durumlarını 

iyileştirerek, yeni topraklar ele geçirmişler. Bu işlerinde Çar hükümeti 

Ermenilere her zaman yardımcı olmuştur. 

İkinci aşama, Ermenilerin örgütlenme aşamasıdır (1887-1918). Batı 

Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın devrimci hareketlerinin etkisi altında bulunan 

Ermeniler 19. yüzyılın 80-90’lı yıllarında siyasi açıdan örgütlenmeye 

başlamıştır. 1887 tarihinde bir grup Ermeni milliyetçisi tarafından 

Cenevre’de “Hınçak” (Çan), 1890 tarihinde de Tiflis’te “Taşnaksütyun” 

(Birlik) adlı partiler kurulmuştur. Bu partiler Rusya’da ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nda yaşayan Ermenilerin “Tek Umumi Vatanı” –”Büyük 

Ermenistan”ı kurabilmesi gibi hayalci istekleri gerçekleştirme yolunu 

tutmuştur6. Terrorü mücadele yönetimi olarak brenimseyen Ermeni 

partilerinin faaliyeti bütün Güney Kafkasya, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Anadolu ve Avrupa kısımları ile İran’ın Azerbaycan Türklerinin oturdukları 

yerleri içine almıştır.  

Üçüncü aşama (1918–1988), “Sadece Ermenilerin yaşadığı bir 

Ermenistan” ve ya “Türksüz Ermenistan” siyasetinin gerçekleşmesidir. 

Mayıs 1918’de kurulan Ermenistan devleti Bolşevik Rusyası`nın desteği ile 

Zengezur ve Göyçe vilayetlerini de sınırları içine dahil etmiş ve kurulduğu 

dönemde 9 bin km2 olan yüzölçümü 29 bin km2’ye çıkartılmıştır7. 1935’e 

kadar Ermenistan’da köy, kasaba ve coğrafi yer adlarının %95’i Azerbaycan 

Türkçesinde olmuştur. Ermenistan’daki Türk isimlerinin Ermenileştirilmesi 

son yıllara kadar devam etmiş ve 1991’de de Ermenistan Cumhurbaşkanı 

Levon Ter-Petrosyan’ın kararı ile 90 Azerbaycan köyüne Ermeni isimleri 

verilmiştir. 1930’larda dağınık bir vaziyette Ermenistan’ı terketmenin 

dışında özellikle 1948-53 yılları arasında 110 bin ve 1988-1989`da ise 230 

bin Azerbaycan Türkü zorla kendi topraklarından kovulmuştur8. 1980’li 

yılların başlarından itibaren Ermenistan’ın ayrı ayrı bölgelerinde Azerbaycan 

Türklerine karşı saldırılar başlamış ve 1988’den itibaren baskılar giderek 

daha da yoğunlaşmıştır. Günlük gıda ürünleri satılmamış, sağlık hizmeti 

                                                 
6 Taşnak ve Hınçak örgütleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Orhan Doğan, “Ermeni 

Komiteleri Hınçak ve Taşnaksütun (Rus Adalet Bakanı Y. Muravyev’in Ermeni Komitelerine 

İlişkin Raporu)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20, Konya 2008, s. 

307-328 
7 Aygün Attar, Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler ve Ermeni Siyaseti, Atatürk 

Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2005 
8 Hatem Cabbarli, “Geçmişten Günümüze Ermenistan’da Azerbaycan Türkleri”, Ermeni 

Araştırmaları 4 http://www.avim.org.tr/makaletekli.php?makaleid=490, (19 Mart 2010) 

http://www.avim.org.tr/makaletekli.php?makaleid=490
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verilmemiştir9. Azerbaycan Türklerinin kendi topraklarından kovulması 

sıradan bir kovulma olmamış, hatta Ermenilerin bu eylemleri Ermenistan 

toprakları dışına taşmış ve bu sürgünler işgal, korkutma, yıldırma, intikam 

alma, etnik temizlik ve soykırım eylemlerine dönüşmüştür. Aslında 

Ermenilerin devletleşmenin her aşamasında bu taktiklerle karşılaşmak 

mümkündür. 

Dördüncü aşama (1988-1994), Ermenistan’ın yayılmacı siyasetin 

irredantizm10 çeşidini benimsemesidir. Ermeniler bu meseleye halkların 

kendi kaderini tayin hakkı olarak tanımlayarak Azerbaycan topraklarını 

işgaline uluslararası hukuk açısından bir yasal temel oluşturmak isteseler de 

uluslararası topluluk tarafından bu kabul görmemiştir. 1988’de Rusya’nın da 

desteğiyle Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı başlattığı savaşın sonucunda 

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi ve çevresindeki yedi rayon 

Ermenistan tarafından işgal olunmuştur. Bu işgal BM Güvenlik Konseyi’nin 

822, 853, 874, 884 sayılı kararları ve 14 Mart 2008’de BM Genel 

Kurulu’nda kabul olunan “İşgal Olunmuş Azerbaycan Topraklarında Son 

Durum” başlıklı kararla kanıtlanmıştır.  

Hocalı dördüncü aşama içinde gerçekleşmiş fakat XIX yüzyıldan bu 

yana Ermenilerin Azerbaycan Türkü’ne karşı süregelen siyasetinin tekrarı 

olmuştur. Hocalı sadece bir soykırım değil, aynı zamanda XIX ve XX 

yüzyıldan itibaren Ermenilerin savaşlar sırasında askeri stratejilerinin bir 

parçası olmuştur. 

Dağlık Karabağ Savaşı’nda Hocalı’nın Durumu 

1991`de Rusya`da yaşanan başarısız Ağustos darbesinden sonra 

SSCB’nin dağılması süreci hızlanmış ve Sovyet Ordusu bölgeyi terk etmeye 

başlamıştır. Sovyet Ordusu`nun bölgeyi terk etmesi Ermeniler için bir fırsat 

olmuştur. 1998-2008 arasında Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan 

Dağlık Karabağ Ermenisi Robert Koçaryan kendileri açısından ortaya çıkan 

fırsatı şöyle değerlendirmiştir: “Sovyet ordusu Dağlık Karabağ’dan çıktığı 

zaman biz Azerbaycanlılarla baş başa kaldık. Fakat biz organize olmuştuk ve 

en az 3-4 yıllık bir gizli çalışma tecrübemiz vardı. Bütün Sovyet silahı bizde 

kaldı ve biz onların silahları götürmesine izin vermedik”11. 22 Aralık 

                                                 
9 Hatem Cabbarli, a.g.m. 
10 İrredantizm İtalyanca kökenli bir sözcük olup yabancı ülke topraklarındaki dil, din, 

soy ve kültür birlikteliği olan soydaşlarını gerekçe ederek yayılmasıdır. Soydaşlarının 

yaşadığı yabancı ülke topraklarını kendine katmaktır. 
11 Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War, 

New-York University Pres 2004, s. 132 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talyanca
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1991’de Hankendi’ndeki silahlı Ermeniler SSCB’nin Jandarma birliklerine 

saldırarak depolardaki bütün cephane ve zırhlı araçlara el koymuş ve Rus 

askerini silahlarını bırakarak bölgeyi terk etmeye zorlamıştır12. Rus askerleri 

ise SSCB yasaları gereği bu silahları kullanılamaz hale getirip çıkması 

gerekirken silahları Ermenilere bırakıp şehri terk etmiştir. Ermeniler Rus 

silahlarına el koyduktan sonra Dağlık Karabağ’a yönelik saldırılar hız 

kazanmıştır. Ermeniler için en öncelik Hankendi’yi Azerbaycan köylerinin 

“kuşatmasından” kurtarmak ve Ermenistan ile karasal bağı kurmak 

olmuştur13. 24 Eylül 1991’de Ağdere vilayeti İmaret Gervent köyü, 30 

Ekim’de Tug ve Selaketin köyleri, 12 Kasım Ahulu, 19 Kasım’da Hocavend, 

15 Aralık’ta ise Cemilli köyleri 366 Motorize Alay’ın askeri personeli ve 

mühimmatının desteğiyle işgal olunmuştur14. Ardından Şubat ayında 

Azerbaycan köyleri Malıbeyli, Karadağlı ve Ağdaban Ermeniler tarafından 

işğal olunmuş, saldırılarda 99 sivil insan hayatını kaybetmiş ve 140 kişi 

yaralanmıştır15. Hocalı kuşatma altına alınırken Hankendi çevresi de yavaş 

yavaş Azerbaycan köylerinden temizlenmiştir.   

Bundan sonra ana hedef Dağlık Karabağ’ın tek hava alanına sahip olan, 

Hankendi ile Askeran arasında bulunan ve Dağlık Karabağ bölgesini ikiye 

ayıran Hocalı`yı kontrol altına almak olmuştur16. Hocalı’nın stratejik bir 

bölgede yerleşmesi 1988’den itibaren sık sık Ermeni saldırıların maruz 

kalmasına neden oluyordu17. Azerbaycan birliklerini Hocalı’yı kontrol 

                                                 
12 A.g.e., s. 132 
13 Dağlık Karabağ’ın merkezi şehri Hankendi’nin çevresi Azerbaycan Türklerinin 

çoğunlukta yaşadığı yerleşim yerleriydi. 25 km doğuya doğru Ağdam şehri, 10 km kuzeye 

doğru ise Karabağ’ın tek havaalanı olan Hocalı şehri bulunuyordu. Hankendi’nin güney 

tarafından dağların üzerinde doğrudan tarihi Şuşa kenti bulunuyordu. Hankendi’nde yaşayan 

Ermeniler Ermenistan’la bağlantılarını dağların üzerinden helikopterle sağlıyordu. Waal, 

a.g.e., s. 132 
14 Hevva Memmedova, Hocalı; Şehidler, Şahidler, Bakü 2003, s. 16  
15Svante Cornell, Konflikt v Nagorno Karabakhe: dinamika i perspektivı reşenie 

 http://www.sakharov-center.ru/publications/azrus/az_015.htm 
16 Azerbaycan’ın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan bu kent, Hocalı ailesi 

tarafından kurulmuştu. Nüfusuna göre, Hocalı bölgede Şuşa şehrinden sonra ikinci olmuştur. 

Şehirde Azerbaycan Türkleri’nden başka 18 Eylül 1988’de Hankendin’den, Kasım 1988’de 

Ermenistan’dan ve 1989’da Fergana Vadisi’nden göç ederek Azerbaycan’a gelen Ahıska 

Türkleri de yaşıyordu. 1988’de Hocalı’nın nüfusu 2135 kişi iken 1991’de bu rakam 6300’e 

yükselmişti. Çevre illere yapılan Ermeni saldırılarından Hocalı`ya kaçan sivillerle birlikte 

kentte 9 bin civarında insan oturuyordu. Nüfuzunun artması nedeniyle Hocalı, şehir statüsünü 

almıştı. Sariyya Muslum, Khojaly İs Not Dead, Çaşoğlu Yayınevi, Baku 2007, s. 9 

Memmedova, a.g.e., s. 10. Memorial İnsan Hakları Örgütü Raporu, http://www.memo.ru/hr/ 

hotpoints/karabah/Hojaly/, 07.03.92- 05.04.92 
17 Memorial İnsan Hakları Örgütü Raporu, http://www.memo.ru/hr/hotpoints 

karabah/Hojaly/, (07.03.92- 05.04.92) 

http://www.sakharov-center.ru/publications/azrus/az_015.htm
http://www.memo.ru/hr/%20hotpoints/karabah/Hojaly/
http://www.memo.ru/hr/%20hotpoints/karabah/Hojaly/
http://www.memo.ru/hr/hotpoints%20karabah/Hojaly/
http://www.memo.ru/hr/hotpoints%20karabah/Hojaly/
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altında tutması Hankendi’nin kontrol altında tutulmasına neden oluyordu. Bu 

özelliğinden dolayı Hocalı 1905-07 yıllarında da Ermeniler tarafından 

yakılmıştır18. 30 Ekim 1991’den itibaren Hocalı ile Azerbaycan’ın geri kalan 

kısmı arasında karasal yol Ermeniler tarafından kesilmiş ve Hocalı karadan 

kuşatılmıştır. Hocalı’yla bağlantı sadece helikopterle sağlanabiliyordu. 2 

Ocak 1992’den itibaren ise Hocalı’da elektrik bulunmuyordu. Ocak 1991’de 

Hocalı’ya giden Amerikalı gazeteci Tomas Goltz kentteki durumu bu 

cümlelerle anlatıyordu: “Şehirde telefon çalışmıyor, elektrik yok, ısıtma 

sistemi yok, hiçbir şey çalışmıyor. Şehrin dışarıyla bağlantısı yüksek riskli 

helikopter uçuşlardır”19. Hocalı’ya son sivil helikopter 28 Ocak’ta, son 

askeri helikopter ise 13 Şubat’ta yakıt ve yiyecek götürebilmiştir.20 Kentin 

savunmasını Özel Polis Birlikleri (OMON) Komutanı Elif Hacıyev ve hafif 

silahlarla donatılmış 160 gönüllü yapıyordu.  

25-26 Şubat 1992’de Hocalı’da Yaşananlar 

Hocalı’ya saldırı İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ali Akper 

Vilayeti’nin ateşkes için arabuluculuk yapmak girişimiyle bölgede olduğu 

dönemde gerçekleşmiştir. 25 Şubat’ta Bakü’de Azerbaycanlı yetkililerle 

görüşen Vilayeti, 27 Şubat’ta Dağlık Karabağ’a oradan ise Ermenistan’a 

geçecekti. Vilayetinin arabuluculuğu ile sağlanan anlaşmaya göre, 27 Şubat-

1 Mart arasında üç günlük ateşkes ilan olunmalıydı21. Fakat 25 Şubat’ta 

Ermenilerin Hocalı’ya saldırısı ateşkes anlaşmasının yarım kalmasına neden 

olmuştur.  

Bu tarihte ikinci önemli olay ise Azerbaycan Parlamentosunda ülkenin 

silahlı kuvvetlerinin durumuyla ile ilgili yasa tasarısının görüşülmesi idi. 

Aralık 1991’de dağılan SSCB`nin yerine BDT kurulunca Rusya eski SSCB 

alanında kontrolünü kaybetmemek için BDT çerçevesinde Moskova 

yönetiminde bir ordu kurulmasını istemiş ve bu yönde eski SSCB üyesi 

ülkelerin yönetimlerine baskı yapmıştır. Azerbaycan parlamentosunda Şubat 

ayında bu yasa tasarısı görüşülmüş fakat dönemin muhalif partisi 

Azerbaycan Halk Cephesi milletvekillerinin karşı çıkması sebebiyle yasa 

tasarısı meclisten geçmemiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Ayaz 

Muttelibov’un sözlerine göre, yasa tasarısı Azerbaycan parlamentosunda 

görüşüldüğü zaman Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin onu arayarak 

                                                 
18 İnsan Hakları Örgütü, Human Rights Watch, http://www.hrw.org/legacy/reports/ 

1993/WR93/Hsw-07.htm, 1993 
19 Thomas Goltz, Khojaly, http://www.elibrary.az/docs/enkhojali/gl3.pdf , (02.03.09). 
20 Khojaly, History, Tragedy, Victims, <http://www.elibrary.az/docs/enkhojali/gl1.pdf>, 

(02.03.2009) 
21 Memmedova, a.g.e., s. 21.  

http://www.hrw.org/legacy/reports/%201993/WR93/Hsw-07.htm
http://www.hrw.org/legacy/reports/%201993/WR93/Hsw-07.htm
http://www.elibrary.az/docs/enkhojali/gl3.pdf
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Karabağ’da destek karşılığında tasarının meclisten geçmesini istemiştir. 

Mütellibov’un sözlerine göre, muhalif milletvekillerinin dış politikada yalnış 

hesapları sonucu bu tasarı yasalaşamayınca Rus generaller Hocalı`da 

Azerbaycan`dan kısas almıştır22.  

Hocalı Soykırımı’nda Rusya`nın suçlanmasına neden olan başka bir 

olay ise BDT`nin 366. Motorize Alayı’nın Hocalı Soykırımında yer alması 

olmuştur. Bu alayın saldırıda yer alması Memorial İnsan Hakları Örgütü`nün 

Hocalı ile ilgili raporunda belirtilmiştir. Ağustos 1988’de Hankendi’nde 

yerleşen SSCB’nin dağılmasından sonra Bağımsız Devletler Topluluğu 

(BDT) ordusu olan 366. Motorize Alayın subayları doğrudan Ermenilere 

yardım ediyordu. 366. Alayın 350 askerinden 50’si ve 2. Tabur Komutanı 

Binbaşı Seyran Ohanyan Ermeni idi23.  

Hocalı’ya saldırıdan bir gün önce 24 Şubat’ta 366. Motorize Alay’ın 

askerleri önünde konuşma yapan Alay Komutanı Y. Zarvigorov, bu savaşın 

toprak savaşı değil Hıristiyan-  Müslümanlar arasında bir din savaşı 

olduğunu söylüyor: “…Dünyanın İslam devletleri temsilcileri bizim Haçı 

kırmak için Bakü’ye toplanmışlar… Hıristiyanlığa karşı bir yürüyüş var. Bu 

yürüyüşte ya dinimizi, şerefimizi korumalıyız ya da şerefsizliği kabul edip 

boyun eğmeliyiz.”24 General Zarvigorov bu açıklamasıyla saldırıya farklı 

anlam kazandırarak Ermenilere yardim etmeleri için Rus askerlerini motive 

etmeye çalışmıştır.  

Bu konuşmadan bir gün sonra 25 Şubat’ta gece saat 22.00’da 

Hankendi’nde bulunan 366. Motorize Alay25 Ermenilerle birlikte Hocalı’yı 

üç yönden kuşatarak, tank ve zırhlı muharebe araçlarıyla saldır kente 

saldırmıştır. Saldırıya  Alay dışında silahlı Ermeni bilrikleri de katılmıştır. 

Şiddetli saldırı karşısında sivil Hocalılar korunmak şehir için iki istikamette 

terketmiş26, 200–300 civarında sivil insan sığınaklarda kalmıştır, şehrin 

içindeki çatışmalarda ölenlerin sayı ise bilinmemektedir.27  

                                                 
22 http://www.regnum.ru/allnews/223355.html, (26.02.2004). 
23 Vaal, a.g.e.,  s. 132.  
24 Memmedova, a.g.e., s.75.  
25 Bu alayın Hocalı’ya saldırıda yer aldığı alaydan kaçan askerlerin ifadelerinden ortaya 

çıkmıştır. 366. Motorize Alay`ın çoğunluğu Ermenilerden oluşuyordu. Bunun özel sebebi 

vardı. Bunlardan biri Sovyetlerin dağılma aşamasında olması ve diger cumhuriyyetlerden bu 

alaya askerlerin gelmemesi, ikinci ise alayın Ermenileştirilmesi çabalarıydı. 
26 Memorial İnsan Hakları Örgütü Raporu, http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/ 

Hojaly/, 07.03.92- 05.04.92. 
27 Ermeni tarafı Memorial İnsan Hakları Örgütü’ne Hocalı’da ölenlerin sayını vermekten 

kaçınmıştır. 

http://www.regnum.ru/allnews/223355.html
http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/%20Hojaly/
http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/%20Hojaly/
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Kentin doğusuna doğru giden sivil halk gece ormanı geçip sabah birkaç 

silahlı gönüllüyle birlikte direk Ermeni köyü olan Nahçevanik’in üzerine 

çıkmıştır. Burada Ermeniler onları yoğun bir ateşle karşılamış ve hepsi 

öldürülmüştür28, Ermenilerin iddialarına göre, onlar saldırıdan önce kentin 

doğusuna doğru sivillerin çıkabilmesi için serbest koridor bırakmış ve şehrin 

sivil halkını helikopterlerden attıkları el ilanları ile bu konuda 

bilgilendirmişlerdir. Fakat Hocalı ile ilgili özel rapor hazırlayan Memorial 

İnsan Hakları Örgütü temsilcilerine Ermeniler bu kağıtların örneğini 

gösterememiş, örgütün temsilcileri Hocalı’da söz konusu kağıtlardan örnek 

bulamamış ve Hocalılardan hepsi örgüt temsilcilerine bu tür bir kağıttan 

haberdar olmadıklarını söylemişler29, Olaydan bir gün sonra Azerbaycanlı 

kameraman muhabir Cingiz Mustafayev’in yabancı gazetecilerle birlikte bu 

koridordan çektiği görüntüler burada kadın, yaşlı ve çocuklar dahil yüzlerce 

insanın öldürüldüğünü kanıtlamaktadır. Ayrıca bu insanların birçoğunun 

işkence ile öldürüldüğü de görüntülerden anlaşılmaktadır.   

Memorial’ın koridorla ilgili tespitlerini o dönemde bölgede bulunan Rus 

ordusunda subay olan Yuriy Girçenko’nun “Olmayan Devletin Ordusu” 

başlıklı kitabındaki Hocalı olayları ile ilgili bölümünde de görmek 

mümkündür. Girçenko Hocalı’da Ermeniler tarafından siviller için açılan 

koridor ve o koridorda yaşananlarla ilgili şöyle yazıyor.    

“Ermeniler Hocalı`ya saldırdığı zaman ses güclendiricler aracılığıyla 

Hocalı’dan kaçan sivil halk için “serbest koridor” bırakdıklarını anons 

ettiler. Hocalı`dan kaçanların yanında bir kaç silahlı Özel Polis de vardı. 

Ermeni kontrol noktalarına yakınlaştıkları zaman kaçkınlar Ermenilerle karşı 

karşıya kaldılar. Ermeniler kontrol noktalarından otomatik silahlardan 

kaçkınlara ateş açmağa başladılar. Bu sırada Ermeniler kaçkınlar arasında 

onları korumakla görevli olan silahlılar gibi silahsız Azerbaycanlıları da 

öldürdüler. Büyük, küçük yaşlı genç ve kadın çocuk demeden her kesi 

öldürdüler.  

Kaçkınlar Ermeni köyü Nahçivanik istikametinde de Ermenilerin ağır 

silahlardan saldırısına maruz kaldılar. Burada da sivil insanlar öldürüldüler  

Hocalı kaçkınlarının bir kısmı Azerbaycan köyü Gülablı istikametinde 

gittiler ve orada iki yüz kaçkın Ermeniler tarafından esir alındı.  

                                                 
28 Waal, a.g.e., s. 135. 
29 Memorial İnsan Hakları Örgütü Raporu, http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/ 

Hojaly/, 07.03.92- 05.04.92. 

http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/%20Hojaly/
http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/%20Hojaly/
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Ermenilerin çoğunlukta yaşadığı Eskeran kasabasının solundan 

Ağdam’a giden yola ise kaçkınların ikinci grubu gitti. Onları da Ermeniler 

kurşun yağmuruna tuttular. Bu grup arasından Ermenilerin esir aldıkları da 

oldu. Bazılarını oradaca öldürdüler. (Ermeniler) Bu grup arasındakı 

silahlıların kafalarını balta ile kestiler. Bazı esirlerin gözlerini  çıkarttılar, 

kulaklarını kestiler ve sonra da öldürdüler.  

Hocalı`da ise 300 sivil kaldı onlar da esir alınarak Ermenilerin 

çoğunlukda yaşadığı Hankendi’ne götürüldüler30.      

Memorial’ın raporuna göre, bu koridordan kaçan sivil insanlar 

Ermenilerin işgalinde olan Pircamal ve Nahçevanik köylerine götürülmüştür. 

Bu esirlerin birçoğu o köylerde kurşunlanarak öldürülmüştür. Hocalı’nın 

sivil halkının ve Azerbaycan askerlerinin Hankendi’nde tutulduğu yerleri 

ziyaret eden Memorial Örgütü temsilcileri esirlerin kötü muamele 

gördüklerinin şahidi olmuştur. Örgütün temsilcileri esirlerin durumu ile ilgili 

şu tespiti yapmıştır, “Zaten esirlerin dış görünümleri onların sürekli 

dövüldüklerinin ve işkence gördüklerinin kanıtıdır”31. 

Doktorların raporlarına ve esirlikten geri dönen insanların verdiği 

bilgilere göre, Ermeniler Hocalı’da esir düşen insanları işkencelerle 

öldürmüştür. Bazılarının kafa derileri soyulmuş, bazılarının kulağı, burnu 

veya cinsel organları kesilmiştir. Ermeniler kadın, çocuk ve yaşlılara 

merhamet göstermemiştir. Kadınların göğüslerini kesmek ve cinsel 

organlarına ateş etmek yaygın işkence çeşididir.32 Hocalı’da şehit olanların 

cesetlerinin üzerinde yapılan otopsi de birçok insanın özel işkencelerle 

öldürüldüğü ortaya koymaktadır. Hocalı’da şehit düşenlerden 131 kişi 

üzerinde yapılan otopsinin sonucunda 20 kişinin şarapnel parçasından, 151 

kişinin kurşundan ve 11 kişinin ise sopalar veya sert cisimlerle dövülerek 

öldürüldüğü ortaya çıkmıştır. Ayrıca ölenlerden 3 kişinin donarak, 33 kişinin 

özel işkencelerle, örneğin, kafa derisinin soyulduğu, kadınlarda göğüslerin 

kesildiği, burun ve kulaklarının kesildiği ve erkeklerde ise cinsel organların 

kesildiği tespit olunmuştur. 31 cesette ise hem kurşun yarası, hem de işkence 

izlerine rastlanmıştır. 13 ceset yanarak öldürülmüş, 10 kişi ise üzerinden ağır 

zırhlıların geçmesi sonucu hayatını kaybetmiştir33. Hocalı’da esir 

                                                 
30 Yuriy Girçenko, Armiya gosudarstvo, kotorovo net, (Haziran-Aralık 2001). 

http://zhurnal.lib.ru/g/girchenko_jurij/arm3.shtml,  
31 Memorial İnsan Hakları Örgütü Raporu, http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/ 

Hojaly/, 07.03.92- 05.04.92. 
32 Muslum., a.g.e., s. 11-12.  
33 Memmedova, a.g.e., s. 19 

http://zhurnal.lib.ru/g/girchenko_jurij/arm3.shtml
http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/%20Hojaly/
http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/%20Hojaly/
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alınanlardan geri dönenlerin bazıları intihar etmiş, bazıları ise ciddi 

psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar.  

Saldırı sonucunda Hocalı şehri tamamen Ermenilerin kontrolüne, 

geçmiş ve şehir dağıtılmıştr. Resmi rakamlara göre, Hocalı’da 63’ü çocuk, 

106’sı kadın ve 70’i yaşlı 613 sivil insan öldürülmüştür. Sekiz aile tamamen 

yok olmuş, 487 kişi sakat kalmış ve 1275 kişi esir alınmıştır. Esir 

alınanlardan 68 kadın ve 28 çocuk olmak üzere toplam 150 kişinin yaşayıp 

yaşamadığı bilinmemektedir34.  

Hocalı Soykırımı`nın Sorumluları  

Mart ayında 366. Motorize Alay`ı geri çağrılmış ve Alay  9 tankı, 4 

zırhlı taşıyıcısını, 70 piyade zırhlı savaş aracını, 4 Strela -10 roket sistemini, 

8 topu, 57 havan topununu Ermenistan’a vererek Dağlık Karabağ’dan çıkmış 

Gürcistan’ın Vaziani bölgesine yerleştirilmiştir35.  

27 Şubat 1992’de Karabağ’daki Bölgelerarası Savcılık 366. Motorize 

Alay hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu`nun 255. maddesinin 

3. bölümünü, 70. maddenin 4 ve 6. bölümlerine, Uluslararası Askeri 

Mahkeme Antlaşması ve 1949 Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası 

antlaşmaları ihlal etmesi nedeniyle soruşturma başlatmıştır. 366 Motorize 

Alay Komutanı Y.Y. Zarvigorov, Nabokikh, Krauel, Likhodey ve diğerleri 

hakkında birçok kanıt toplanmıştır. 366. Alayın komuta personelini 

sorgulamak için Azerbaycan tarafı 14.12.92 ve 28.06.93 tarihlerinde toplam 

iki defa RF Baş Savcısı V.G. Stepankov’a başvuru yapmıştır. Fakat bu isteğe 

RF savcısı tarafından bir yanıt alınamamıştır.  

Araştırma Grubunun başkanı Y.Y. Zarvigorov ve diğer subayları 

sorgulamak için Tiflis’in Zaziani bölgesine gitmiş, fakat Hankendi Askeri 

Garnizonu eski Savcısı Lazutkin, Transkafkasya Askeri Dairesi Komutan 

Yardımcısı Seyran Ohanyan engeller çıkararak onların konuşmasına izin 

vermemiştir. Soruşturma grubunun başkanı 366. Alayın silahlarının Ermeni 

tarafına verilmesinin tanıklık eden subayı sorgulamak istemiş, fakat subay 

Moskova’ya danıştıktan sonra ifade vermeyi ret etmiştir.36  

Yapılan araştırmalar sonucu Hocalı’ya saldıran 366 Motorize 

Alayı’ndaki asker ve subayların isimleri şöyle tespit edilmiştir: 

                                                 
34 Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin Hocalı Soykırımı’nın 15. Yıldönümü ile 

ilgili Kararları, 253-IIIQR, 27 Şubat 2007 
35 Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin Hocalı Soykırımı’nın 15. Yıldönümü ile 

ilgili Kararları, 253-IIIQR, 27 Şubat 2007 
36 Muslum., a.g.e., s. 11 
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1. Zarvigorov Yuri Yuriyeviç – Alay Komutanı; 

2. Çitçiyan Valeriy Asaakoviç – 366. Motorize Alay’ın 1. Taburı 

Komutan Yardımcısı  

3. Ayriyan Vaçagan Grigoryeviç – Albay, Alayın İstihbarat Komutanı,  

4.Ohanyan Seyran Mushegoviç – 2. Tabur Komutanı. (Ermenistan`ın 

şimdiki Savunma    Bakanı)  

5. Arutyunov Aleksander Aleksandroviç – Albay, 2. Tabur Komutan 

Yardımcısı.  

6. Akopyan Nerses Grantoviç – Baş Teğmen, 1. Tabur Bölük Komutanı 

7. Arutyunyan Vladislav Vladimiroviç – Yüzbaşı; 

8. Baylaryan Armen Volodiyeviç – 1. Bölük Teknisyeni; 

9. Ayrapetyan Vaçik Gurgenoviç – Üçüncü Bölük Başçavuş; 

10. Mirzoyan Vaçik Grantoviç – 3. Bölük Başçavuş; 

11. Şikhanyan Andrew Artyuşeviç – 1. Tabur Organizasyon Komutanı; 

12. Khaçaturyan – 6. Bölük Başçavuşu 

13. Abramyan V.V – 2. Bölük Baş Teknisyen; 

14. Baylaryan Sergey Yurikoviç – 2. Tabur Bölük Komutanı; 

15. Danilyan Armen Barinovich – 7. Bölük Başçavuşu; 

16. Avanesyan – 2. Bölük Baş Teknisyen; 

17. Zakharyan – Uçaksavar Bölüğü Komutanı; 

18. Bagdasaryan Valeri – Tank Bölüğü Başçavuşu; 

19. Kisabayyan Grigoriy Akopovich – İletişim Bölüğü Komutanı; 

20. Arustamyan – Haberleşme Bölüğü Baş Teknisyen; 

21. Amelyan Garik  Yemekhane Başçısı; 

22. Avenesyan Robik – Erzak Deposu Başçısı; 

23. Arutyunyan Kamo Rafaelovich – Tamir Bölüğü Asker Komutanı; 

24. Musaelyan – Tamir Bölüğü asker Komutanı; 

25. Sarkisyan Alexander – Tamirat Bölüğü Başteknisyen; 
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26. Osipov Yuri – Roket Topçu Depo Başkanı; 

27. Simonyan Valeri –Malzeme Tedarik Bölüğü Başçavuşu; 

28. Petrosyan Ashot – Gizli Birimin Başkanı; 

29. Nabokikh Yevgeniy – Albay, 3. Tabur Komutanı (karısı Ermeni); 

30. Likhodey Igor Ivanovich – Topçu Bölümü Komutanı; 

31. Miroshnichenko Igor–Başteğmen, Malzeme Tedarik Bölüğü 

Komutanı; 

32. Smagin – Teğmen, Tank Bölüğü Komutanı; 

33. Kuznetsov Andrew–Teğmen, Kimyasal Savunma Bölüğü Komutanı; 

34. Garmaş Viktor – Tank Bölüğü Komutanı, Üsteğmen; 

35. Belyazin – tank Bölüğü asker Komutanı, Teğmen; 

36. Mirmehdiyev – 3. Bölük Komutanı, Üsteğmen; 

37. Fotimski –Yüzbaşı, 2. Tabur 3. Bölük Komutanı; 

38. Bugayenko – 2. Tabur 4. Bölük asker Komutanı, Teğmen; 

39. Potapov – Yüzbaşı, 2 Tabur 4. Bölük Komutanı; 

40. Krut – Yüzbaşı, 2 Tabur 6. Bölük Komutanı; 

41. Savintsev – Yüzbaşı, 2 Tabur 4. Bölük Komutanı; 

42. Dobranski – Yüzbaşı, 2 Tabur 4 Bölük İstihbarat Komutanı; 

43. Bobolev – 2. Tabur Karargah Komutanı, Yüzbaşı; 

44. Minin – Yüzbaşı, 2. Tabur Komutan Yardımcısı; 

45. Tevosyan – 2. Tabur 5. Bölük Komutanı, Yüzbaşı; 

46. Bogachev – 3. Tabur Subayı, Üsteğmen; 

47. Kurchatov – 3. Tabur Subayı,Üsteğmen; 

48. Maftullin - 3. Tabur Subayı, Üsteğmen; 

49. Kuzmanoviç - 3. Tabur Subayı, Üsteğmen; 

50. Ivanov - 3. Tabur Subayı, Yüzbaşı; 

51. Matveyev – 3. Tabur Topçu Bölüğü Komutanı, Yüzbaşı.37 

                                                 
37 Muslum., a.g.e., s. 14 
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Hocalı’ya saldıranlar arasında Hankendi eski Şehir Emniyet Müdürü 

Armo Abramyan, Askeran şehrinin Emniyet eski Müdürü Mavrik Gukasyan, 

yardımcısı Şagen Barsegyan, Hankendi şehir hapishanesi eski müdürü Serjik 

Koçaryan da bulunmuştur.38 Daha sonraki açıklamalarından Hocalı’da 

yapılan Soykırım’dan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın da 

sorumlu olduğu ortaya çıkmıştır.  

6 Mart 1992`de dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ayaz Müttelibov, 

Hocalı’nın korunması üçün yeterli tedbir almaması sebebiyle muhalefetin 

baskısıyla istifaya zorlanmıştır. Hocalı olaylarından sonra Rusya`ya giden 

Müttelibov hakkında, Hocalı`nın savunulması üçün yeterli tedbir almaması 

sebebiyle mahkeme tarafından tutuklama kararı alınmıştır. Müttalibov’un 

kuşatma altında olan kentin sivil insanlarını savunmak için yeterli önlem 

almadığı bilinirken Müttelibov Hocalı soykırımından sonra Rusya’nın 

Nezavisimaya Gazetaya gazetesine yaptığı açıklamada bütün suçu dönemin 

muhalif partisi Halk Cephesi üzerine yıkarak bu olayın iktidara gelmek için 

AHC’nin tezgâhladığını iddia etmiştir39. Müttelibov’un bu açıklaması 

Ermenilerin, Hocalı’daki olayın sorumluları biz değil, Azerbaycan Halk 

Cephesidir, şeklinde kendilerini savunmalarına neden olmuştur.   

26 Şubat 2004’de Turan haber ajansına verdiği röportajda Muttelibov, 

Ermenilerin kendisinin Hocalı ile ilgili açıklamalarını çarptırdıklarını ve 

kendisinin Ermenilerin ifade ettiklerinden daha farklı bir açıklama yaptığını 

ifade etmiştir. Mütellibov, “Ermenilerin Hocalı’yı Azerbaycanlılar kendileri 

yapmıştır açıklamaları dünyada benzeri olmayan bir alçaklıktır… Ben o 

dönemde Ermenilerin iddia ettiği gibi bir açıklama yapmadım. Ben, 

Azerbaycan Halk Cephesi Hocalı’da yaşananlardan faydalanarak iktidarı ele 

geçirmeye çalışıyor”, açıklamasını yapmıştır40. Bundan başka BM İnsan 

Hakları Örgütü Başkanı Holly Cartner ile Ermenistan’ın BM’deki temsilcisi 

Abelian arasındakı yazışma da Cartner Ermenilerin iddialarını ret etmiştir. 

Ermenistan Savunma Bakanlığı yaptığı dönemde İngiliz gazeteci Thomas de 

Waal’a röportaj veren Serj Sarkisyan Hocalı Soykırımı`nda amaclarını şöyle 

anlatıyor: “Biz bu konuda yüksek sesle konuşmak istemiyoruz. Hocalı’ya 

kadar Azerbaycan bizim sivillere saldıramayacağımızı düşünüyordu, fakat 

Hocalı’da biz bu klişeyi kırdık. Ayrıca Hocalı’ya saldıran birliklerimizin 

Bakü ve Sumgayıt’tan kaçan Ermeniler’den oluştuğu gerçeğini de kabul 

etmemiz gerekiyor.” Sarkisyan`ın da ifadesinden göründüyü gibi Ermeniler 

                                                 
38 Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin Hocalı Soykırımı’nın 15. Yıldönümü ile 

ilgili Kararları, 253-IIIQR, 27 Şubat 2007. 
39 Nezavisimaya Gazeta, (02.04.1992). 
40 Turan Haber ajansı, 26.02.2004. 

http://www.regnum.ru/news/223355.html
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Hocalı`dakı siviller öldürmeyi daha önceden planlanmışlar. Polis şefi Valeri 

Babayan da, “Hocalı’ya saldıran birlik Azerbaycan’ın Sumgayıt ve diğer 

bölgelerinden gelenlerdi”41 derken Sarkisyan’ın dediklerini tasdikleşmiş 

oluyordu. Azerbaycan’ı terk eden Ermeniler’de Azerbaycan Türkleri’ne 

karşı bir nefret ve intikam duygusu vardı ve Hocalı’da bunu dışa vurmak için 

fırsat bulmuştur. Sarkisyan’ın sözleri de Hocalılara karşı Azerbaycan’dan 

göç eden Ermenilerden oluşan özel bir “İntikam Tugayı” oluşturduğunun 

ifadesidir. Ermenilerin neden sivilleri öldürdüğüne dair soruya ise bölge 

uzmanı Svante Cornell şu şekilde açıklık getiriyor, Ermeni tarafının iki 

önemli hedefi vardı: birinci sivil halkın kendi toprağını bir daha geri 

dönmeyecek şekilde terk etmesini sağlamak, ikinci ise yakın illerde olan 

sivil halkı korkutarak işğalın genişletilmesini kolaylaştırmak ve sivillerin 

Ermeni işgaline karşı direncini kırmak42. Nitekim Hocalı`dan sonra 

Karabağ’ın tamamı ve Karabağ çevresinde iller daha hızlı bir şekilde işğal 

olunmuş ve çevre illerdeki sivil halkın direnci, Hocal’da yaşananlar 

tekrarlana bilir, endişesiyle  kırılmıştır43.  

Uluslararası Belgelerle Hocalı 

İngiltere’nin Sunday Times gazetesi 1 Mart 1992 tarihli sayısında 

Hocalı olaylarını, “Ermeni askerleri binlerce aileyi yok etti” şeklinde 

duyururken, Rusya’nın İzvestia gazetesi 13 Mart 1992 tarihli sayısında Rus 

Yüzbaşısı Leonid Kravets, Hocalı yakınlarındaki tepede yüzlerce ceset 

gördüğünü ve bunların çoğunun özel işkencelerle öldürüldüğünü ifade 

etmiştir. Hocalı’ya saldırmayı kabul etmedikleri için 366. Alayın iki 

Türkmenistan asıllı askeri Alayın, Rus ve Ermeni askerleri tarafından 

dövülmüştü. Alay’dan kaçanlardan Türkmen asıllı Agamuhammed Mutif, 

Müslüman oldukları için Ermeni ve Ruslar tarafından dövüldüklerini ifade 

etmiştir.  

Rusya`nın Memorial İnsan Hakları Örgütü`nün raporu, olay yerine 

giden gazetecilerin ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere rağmen 

Ermenistan tarafı hem uluslararası örgütlerdeki temsilcilikleri aracılığıyla, 

hem de dış işleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla Hocalı’da 

yapılanlar hakkında farklı firki oluşturmağa çalışmıştır. 3 Mart 1997’de 

Ermenistan’ın BM’deki temsilcisinin yazdığı mektup ve 16 Şubat 2009’da 

                                                 
41 Waal, a.g.e., 135. 
42Svante Cornell, Konflikt v Nagorno Karabakhe: Dinamika i Perspektivı Reşenie 

 http://www.sakharov-center.ru/publications/azrus/az_015.htm 
43 Hocalı`dan sonra işğal tarihleri ve sırası şöyledir: 7 Mayıs 1992 Şuşa, 18 Mayıs 1992 

Laçın, 2 Nisan 1993 Kelbecer, 23 Temmuz 1993 Ağdam, 23 Ağustos 1993 Fizuli, 23 Ağustos 

1993 Cebrayil, 31 Ağustos 1993 Gubadlı və 29 Ekim 1993 Zengilan.  

http://www.sakharov-center.ru/publications/azrus/az_015.htm
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Hocalı ile ilgi yaptığı açıklama 

Ermenistan tarafının sorumluluktan kaçınmaya çalıştığını göstermiştir. 

Memorial İnsan Hakları Örgütü’nün Hocalı hakkında hazırladığı rapor ve 

BM İnsan Hakları Örgütü Başkanı Holly Cartner`in Ermenistan`ın BM`deki 

temsilcisine yazdığı cevap mektubu olayın sorumlusunun ortaya çıkması 

açısından önemli belgelerdir.  

22 Şubat 1997’de Azerbaycan`ın BM`deki temsilcisi BM Genel 

Sekreterine mektup yazarak Hocalı’nın soykırım olarak tanınmasını ve 

Ermenistan’ın kınanmasını istemiştir. Bu mektuba cevap olarak 3 Mart 

1997`de Ermenistan`ın BM`deki temsilcisi Abelian BM İnsan Hakları 

Örgütü Başkanı Holly Cartner’e mektup yazarak, Hocalı’da yaşanan 

soykırımın Azerbaycan iç politikasında iktidar-muhalefet çekişmesinin 

sonucunda yaşandığını iddia etmiştir. Abelian yazdığı mektupta ayrıca 

Helsinki İnsan Hakları Örgütü’nün 1992 raporunda Ermenilerin Hocalı`dakı 

sivil Azerbaycanlıların serbest bırakıldığının da yazıldığını iddia etmiştir.  

Holly Cartner Ermeni temsilciye yazdığı cevap mektubundaki 

Ermenistan tarafının Hocalı konusundakı iddialarının asılsız olduğunu 

söylemiştir. Cartner Abelian’a yazdığı  cevap mektubunda şunları yazmıştır. 

“ne Hocalı’da yaşananları gözden geçirmemiz, ne Hocalı’dan göç eden 

Azerbaycanlı mültecilerin ifadeleri sizin “Azerbaycanlılar kendileri iç 

çekişmeler nedeniyle Hocalı’da katliam yaptı” tezinizi desteklemiyor. 

Ayrıca sizin kendi mektubunuzda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bizim 

(Memorial İnsan Hakları Örgütü`nün) ret ettiğimiz tezlere biz 

destekliyormuşuz gibi atıfta bulunmanızdan da derin endişe içindeyiz.... Biz 

hala Hocalı’da sivillerin ölümünden Karabag Ermenilerini sorumlu 

tutuyoruz” deyerek Ermeni temsilcisinin iddialarını yalanlamıştır. 

İnsan Hakları Örgütü Başkanı’nın Abelian’a yazdığı bu mektup, 

Ermenilerin olayları ve belgeleri nasıl çarptırdığının resmi kanıtıdır. Hocalı 

soykırımının Ermeniler tarafından yapıldığını ortaya koyan bu belge ne 

Türkiye, ne Azerbaycan, ne de bu iki devletin müttefiki tarafından 

yazılmıştır.  

Ermenilerin Hocalı’da ve genel olarak Azerbaycan’da yaptıkları 

katliamla ilgili ikinci bir uluslararası belge ise 26 Nisan 2001 tarihinde 

Avrupa Konseyi Parlamento Asamblesi’nde 30 temsilcinin sunduğu 

belgedir. Belgede Ermenilerin sadece Hocalı’da değil, 19. Yüzyıldan 

günümüze Azerbaycan Türkleri’ne karşı işlemiş olduğu soykırımların 

tamamı kınanmıştır. 
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Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin 27 Şubat 2007 tarihli 

kararıyla Hocalı’da yaşananlar soykırım olarak tanınmış ve Hocalı`nın 

soykırım olarak tanınması için dünya parlamentolarına çağrıda 

bulunulmuştur44. 2011 yılında Pakistan ve Meksiak Parlamentoları, 2012`de 

ise Kolombiya parlamentosu Hocalı`yı soykırım olarak tanımıştır. Bunun 

dışında bazı devlet parlamentoları ise Hocalı’yı insanlığa karşı işlenen suç 

olarak tanımlamış ve kınamıştır45. 

Kasım 2012`de İslam İşbirliği Örgütü Dış İşleri Bakanları Konseyi 

Hocalı`yı soykırım olarak tanımıştır. Konsey aldığı kararda kendi alt 

kurumlarını ve üye ülkeleri  Hocalı`nın soykırım olarak tanınması için 

yürütülen kampanyaya destek vermeğe ve ulusal ve uluslararası düzeyde 

Hocalı soykırımının insanlığa karşı işlenen suç olarak tanımaya çağırıyor46. 

Türkiye’de Ceyhan Belediyesi Hocalı’yı soykırım olarak tanırken, 

Ankara’nın Keçiören Belediyesi de Keçiören Kalesi’nde Hocalı Soykırımı 

anıtı yaptırmıştır. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı’nın bulunduğu Lahey 

kentinde de Hocalı Soykırımı anıtı bulunmaktadır. Dünyanı çeşitli 

bölgelerinde Türkiye ve Azerbaycan diaspora teşkilatları her yıl Hocalı 

Soykırımı gününde toplantılar yapmaktadırlar. Bu Hocalı gerçeklerinin 

giderek daha çok tanındığı ve geniş kitlelere yayıldığı anlamına gelmektedir. 

Hocalı’nın Türklere karşı yapılan bir soykırım olduğunun 

belgelenmemesi Ermenistan için bir fırsattır. Ermenistan Hocalı’da 

yaptıkları soykırımın fotoğraflarını Türklere karşı kullanmakta ve o 

fotoğrafların Ermeniler’e karşı yapılan katliamların belgesi olduğunu iddia 

etmektedirler. Örneğin, Rusya’nın “Moskovski Komsomolets” gazetesinin 

desteğiyle New-York’ta yayınlanan V Novom Svete/Yeni Kıta ekinde 

Edvard Pariyantsın tarafından “sözde Ermeni soykırımı” ile ilgili yazılan 

“Ermeni Soykırımı Gerçeklikleri” başlıklı makalede Hocalı fotoğrafları 

kullanılmıştır.  

Sonuç 

Hocalı soykırımında insanlara karşı kullanılan metodlarla 20. Yüzyılın 

başlarında Anadolu ve Kafkasya`da kullanılan işgence ve öldürme metodları 

ile örtüşüyor. 1988`de Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin ayrılıkçı taleplerine 

                                                 
44 Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin Hocalı Soykırımı’nın 15. Yıldönümü ile 

ilgili Kararları, 253-IIIQR, 27 Şubat 2007 
45 Şahin Abbasov, “Baku Press Genocide Recognition Campaign for Khojaly”, 

http://www.eurasianet.org/node/65060 (erişim tarihi 26.01.2013). 
46 OİC FMs Recognize Khojaly Tragedy as a Genocide, http://www.azernews. 

az/azerbaijan/46462.html (erişim tarihi 28.01.2013). 

http://www.eurasianet.org/node/65060
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destek vermek için Erivan`da yapılan gösterilerde Ermenistan ve Dağlık 

Karabağ`dakı Azerbaycanlılara karşı soykırım sloganlarının atıldığı da 

bilinmektedir. Hocalı Soykırımı`nın Ermeniler tarafından 1915`in intikamını 

almak için yapıldığı gerçeği bizzat Ermenilerin kendileri tarafından 

söylenmiştir. Hem makalede, hem de bu makalede yer almayan belgelerde 

de Hocalı Soykırımı`nın suçlularının kimler olduğunun bilinmesine rağmen 

bu insanlar serbest şekilde dolaşmaktadırlar. Bu insanlar cezalandırılmak 

yerine tam tersi cumhurbaşkanı ve ya savunma bakanı yapılarak 

ödüllendirildiler. Bu gelecekde yapılabilecek yeni soykırımların önünü açar. 

Bunu engellemek için Hocalı sadece 25-26 Şubat 1992’de yaşanan geceyle 

sınırlı olarak değerlendirilmemeli ve tarihi süreç de dikkate alınmalıdır.   

Karabağ`ın işgalinden sonra bir şok şehir, köy ve kasaba gibi Hocalı 

kasabasının ismi de Ermeniler tarafında değiştirilmiş ve İvanovka olmuştur. 

Hocalı’da ise soykırıma maruz kalan insanlar yerine Ermeniler 

yaşamaktadır. Ermenistan tarafı Hocalı’da hava limanı yaparak Dağlık 

Karabağ ile devletler arasında sivil uçuşlar gerçekleştirmek istemektedir. 

Uluslararası Havacılık kurallarına aykırı olan bu politika, Ermenistan 

tarafından insani bir ihityaç olarak sunulmaya çalışılmaktadır.  
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ERMENİSTAN’IN ETNİK TEMİZLİK, SOYKIRIM VE 

İŞGALCİLİK POLİTİKASININ SONUÇLARI 

The Results of Ethnic Cleaning, Genocide and Aggression Policy of 

Armenia 

Elçin AHMEDOV 

ABSTRACT 

Historical information shows that the transfer of a large number of Armenians 

from Iran and Turkey to mountainous Karabakh, a strategically important region of 

Azerbaijan, started in the early nineteenth century. This transfer process continued 

as part of colonial policy of the Tsarist Russia throughout the nineteenth century and 

ultimately affected the demographic change in the region. Artificial increasing the 

number of Armenians in this region let them start their territorial claims against 

Azerbaijan in the early twentieth century. 

The article idicates that over the last  200 years Azerbaijani people being 

subjected to ethnic cleansing, genocide and aggression policy being  deported from 

their native land  became refugee and IDPs. At the same time, according to the facts 

the article analyses aggression policy of Armenia against Azerbaijan which was 

supported by the ruling circles of the Soviet Union. 

Armenians carried out ethnic cleansing, genocide and aggression policy against 

Azerbaijanis and forced them to leave their own lands and turned them to refugees. 

At the same time, in the article at the end of the XX century genocide committed in 

Khojaly by Armenians is estimated one of the most terrible crimes committed 

against humanity and mankind. 

Key Words:  Azerbaijan, Karabakh, Khojaly, Armenia, occupation, ethnic 

cleansingpolicy, genocide, aggression 

Ermenistan’ın İşgalcilik Politikasının Aşamaları 

Tarihi bilgiler gösteriyor ki, stratejik açıdan önemli bir öneme sahip 

olan Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin dağlık bölümüne İran’dan ve 

Türkiye’den çok sayıda Ermeni nüfusunun aktarılmasına XIX yüzyılın 

başlarında başlanmıştır. Çarlık Rusyasının sömürgecilik politikasının bir 

parçası olan bu göçürülme süreci bütün XIX yüzyıl boyunca devam 

ettirilmiş ve sonuçta bölgede demografik duruma etki göstermiştir. 

Ermenilerin bu bölgede yapay olarak çoğaltılması onların yirminci yüzyılın 

                                                 
 Doç.Dr. Azerbaycan Cumhuriyeti  Devlet Başkanlığına bağlı Devlet İdarecilik 

Akademisi, elchin_ahmedov@yahoo.com 
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başlarından başlayarak Azerbaycan’a karşı toprak iddialarının baş 

kaldırmasına sebep olmuştur.  

“Büyük Ermenistan” fikri ile yaşayan Ermeniler kendi amaçları için dış 

hamilerinin yardımlarıyla çeşitli dönemlerde Azerilere ve Türklere karşı 

korkunç terör ve soykırım hayata geçirmekle etnik temizlik politikası 

yürütmüşler. Öyle ki, Azerbaycan halkı son 200 yılda Ermeni milletcilerinin 

sürekli olarak etnik temizlik, soykırım ve saldırganlık politikasına maruz 

kalarak, kendi tarihi topraklarından göç ettirilmiş, göçkün ve zorunlu 

mülteciye çevrilmişlerdir.  

Sovyet döneminde Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin dağlık kısmında 

yaşayan Ermeni toplumu tüm siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel konuları 

içeren muhalefete sahip olsa da, Ermenistan kendi toprak iddialarını birkaç 

kez ortaya atmış, ancak isteğine ulaşamamıştır. 

Fakat, buna karşılık 23 Aralık 1947 yılında SSCB Bakanlar Sovyeti’nin 

“Ermenistan SSC’den kolhozcu ve diğer Azerbaycanlı nüfusun Azerbaycan 

SSC’nin Kür-Aras ovasına aktarılması hakkında” kararına göre 1948-53 

yıllarında Azerbaycanlıların tarihi topraklarından, özellikle de Erivan ve 

çevre bölgelerinden toplu sınırdışı edilmesi sonucunda 150 bine yakın 

soydaşımız şiddete maruz kalarak Azerbaycan’ın aran (düzlük) rayonlarına 

aktarılmıştır1.  

XX yüzyılın 80’li yıllarının ikinci yarısında Ermeniler kendilerinin 

yakın ve uzak yurtdışındaki hamilerinin yardımlarıyla “Büyük Ermenistan” 

fikrini hayata geçirmek için açıklık ve demokrasiyi kullanarak yeniden 

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesine dair toprak iddiaları ileri sürdüler. 

SSCB’nin çöküşü sırasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilere 

Azerbaycan’dan ayrılarak Ermenistan birleşmeyin zorunluluğu fikrini yapay 

olarak kabul ettiren saldırgan devlet buna ulaşmak için Dağlık Karabağ’dan 

50 bin azerbaycanlını soykırım ve tecavüze maruz bırakıp göçe maruz 

koymuş, ayrıca Ermenistan’dan 250 bin azerbaycanlını tarihsel yaşadığı 

topraklardan şiddetli bir şekilde sınırdışı etmiştir.  

Sorunun başlangıcında saldırgan saldırıya maruz kalanın aynı tutulması 

sonucunda bugüne kadar çözümlenemeyen sorun meydana gelmiş oldu. 

Sovyet yönetiminin konuya zamanında ve ilkeli fiyat vermemesi, 

Ermenistan’ın toprak iddialarının asılsız olduğunun gösterilmemesi önce 

                                                 
1 Azerbaycanlıların soykırımı ile ilgili Azerbaycan Cumhuriyyetinin Cumhurbaşkanının 

Fermanı, 26 mart 1992 – Azerbaycanlıların Soykırımına Dair (8 dilde). Bakü, 1998, s. 8; 

Ermeni Terörist Gruplarının İnsanlığa Karşı Cinayetleri (XIX-XXI Asır.). Bakü 2002, s. 157-

160 
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Esgeran, sonra ise, Ermeniler tarafından özel plan çerçevesinde hazırlanmış 

Sumqayıtta yaşanan trajik olaylara yol açtı.  

Artık 1988 yılının ikinci yarısında durum o kadar karışık bir hal aldı ki, 

Dağlık Karabağ Bağımsız Vilayetinin Azeri halkına karşı silahlı saldırı oldu. 

Öyle ki, Ağustos’un sonu ve Eylül’ün başlarında Kerkicahan ve Hocalı 

üzerine Ermenilerin toplu saldırısı yaşandı. 18 Eylül’de Ermeniler 

Hankendi’nde yaşayan 15 bin kadar azerbaycanlını kentten zorla çıkardılar, 

onların evleri yakıldı, kendilerini ise Şuşa ve çevre rayonlara taşınmaya 

zorladılar.  

Ayrıca, eski SSCB yönetiminin hamiliyi sayesinde Azerbaycan’ın 

Dağlık Karabağ bölgesine dair toprak iddiasında bulunan Ermenistan 

Meclisin gizli talimatına göre, iki hafta içinde, 1988 yılı 22 Ekim ‘den 7 

Aralığa kadar olan süre içinde Azeriler yaşayan 22 rayonda 170 sırf ve 94 

karışık (Ermenilerle) yerleşim yerleri boşaltılmış, sonuçta 200 bin Azeri 

nüfus Azerbaycan’a kovulmuştur.  

Sonuçta, Ermenistan’ı Azerbaycanlılardan temizlemek talimatı  

uygulanarak, 216 Azerbaycanlı vahşice katledilmiş, binlerce kadın, çocuk ve 

ihtiyar vücut hasarı görmüş, on binlerce ailenin emlaki yağma edilmiştir2.  

Öyle ki, Sovyet yönetiminin çok ciddi ve affedilmez hataları ve Ermeni 

tarafdarı politikası 1990 yılının sonu-1991 yılı başında durumun gittikçe 

kötüleşmesine neden oldu, DKBV ve Azerbaycan’ın Ermenistan ile komşu 

bölgelerinde Ermeni saldırısı daha genişlendi.  

Bu yıllarda Moskova-Bakü yolcu trenlerinde, Tiflis-Bakü, Tiflis-

Ağdam, Ağdam-Şuşa, Ağdam-Hocalı güzergahları üzere otomobillerde 

yapılan terör eylemleri sonucunda yüzlerce Azeri’nin hayatına son verildi. 

Binlerce Azerbaycanlı Moskova tarafından himaye edilene Ermenilerin 

işgalcilik politikasının kurbanı oldu.  

Maalesef olayların başlangıcında Ermeni ayrılıkçılarının önünün 

alınmaması durumu gitgide kötüleştirmekteydi. Sonuçta, Ermeniler 

Azerbaycan hükümeti tarafından kontrol edilmeyen vilayette 

Ermenistan’dan gönderilen silahlı çeteler ve askeri teknolojinin yardımıyla 

Azerbaycanlılara karşı daha kanlı cinayetler işlediler ki, bu da sorunun 

büyüyüp büyük ölçekli savaşa dönüşmesine neden oldu.  

                                                 
2 Arzumanlı V., Mustafa N., Tarihin Kara Sayfaları, Sınırdışı, Soykırım, Göçgünlük, 

Bakü 1998, s. 68 
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1991 yılından Karabağ’ın dağlık kısmında meydana gelen olayların 

gerginliği giderek artıyordu. Artık toplumsal-siyasal durum büyük felaketin 

yaklaşmasını haber vermekteydi.1991 yılının Haziran-Aralık aylarında 

Ermeni silahlı kuvvetlerinin Hocavendin Karadağlı ve Esgeran ilçesi Meşeli 

köyüne saldırısında 12 kişi öldürüldü, 15 kişi ise yaralandı. Aynı yılın 

Ağustos ve Eylül aylarında Şuşa-Cemilli, Ağdam-Hocavend ve Ağdam-

Karadağlı otobüslerinin Ermeni silahlı birlikleri tarafından ateşe tutulması 

sonucu 17 kişi ölmüş, 90 kişiye kadar Azerbaycanlı yaralanmıştır3.  

1991 yılının Ekim ayının sonunda ve Kasım ayında Karabağ’ın dağlık 

bölgesindeki 30’dan fazla yerleşim birimi, aynı zamanda Tuğ, İmaret-

Kervend, Sırhavend, Meşeli, Cemilli, Umitli, Karadağlı, Kerkicahan ve 

başka bu gibi diğer stratejik öneme sahip köylermiz Ermeniler tarafından 

yakıldı, yıkıldı ve talan edildi4.  

Genellikle, 1988-1991 yıllarında, yani olayların başlangıcından 

SSCB’nin çökmesine kadar olan dönemde Birliğin hakim daireleri 

tarafından himaye edilen Ermenistan Azerbaycan’a karşı açık saldırganlık 

politikası yürütmüş, sonuçta huzurlu sakinler katledilmiş, yerleşim birimleri 

yıkılmış, yağmalanmış ve yakılmıştır. Bu yıllarda Dağlık Karabağ’da 

Ermeniler tarafından işlenen 2559 çarpışma, 315 silahlı saldırı, 1388 ateşe 

tutma durumları kayda alınmıştır ki, bunların sonucunda 514 kişi ölmüş, 

1318 kişi yaralanmıştır5. 

Mono-etnik devlet yaratmayı başaran Ermenistan silahlı kuvvetleri ona 

hamilik eden devletlerin yardımından yararlanarak, Dağlık Karabağ 

bölgesinin (4,4 bin km ²) sınırları dışında bulunan ve onun arazisinden 4 kez 

büyük olan Laçin, Kelbecer, Ağdam, Füzuli, Cebrail, Kubatlı ve Zengilan 

bölgelerini işgal ettiler. Tüm bu bölgeler Ermeniler tarafından etnik 

temizlemeye maruz kalmıştır. Öyle ki, Ermenistan’ın toprak davası nesnesi 

olan Dağlık Karabağ’ın 120 bin kişilik Ermeni toplumunun kendi kaderini 

tayin etmek girişimi gibi kaleme verdiği bu süreç Azerbaycan’ın işgal 

altındaki bölgelerinden 1 milyondan fazla nüfusun (toplam nüfusun 15%-i) 

kendi toprağında göçmesine neden oldu6. 

Halihazırda Azerbaycan topraklarının 20%’den fazlası Ermenistan 

silahlı kuvvetlerinin işgali altındadır. İşgal sonucunda 900`e yakın yerleşim 

                                                 
3 Hacıyev N., Dağlık Karabağ Tarihinden Dökümanlar, Bakü 2005, s.143 
4 Ermeni Terörist Gruplarının İnsanlığa Karşı Cinayetleri (XIX-XXI Asır), Bakü 2002, 

s. 276-278 
5 Sultanov Z. Karabağın Kara Günleri. Bakü, «Yazıcı», 1992, s. 148 
6 Ermenistan Devletinin Azerbaycan Cumhuriyyetine Karşı Saldırısı, Bakü 1994, s. 4-6 
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birimi, 22 müze ve 4 resim galerisi, tarihi önemi olan 9 saray, ender tarihi 

önemli  40 bin müze serveti ve ekspanatı, 44 tapınak ve 9 cami yıkılmış, 

yağmalanmış ve yakılmıştır. Ayrıca, 927 kütüphanede 4,6 milyon kitap ve 

değerli tarihi-elyazmalar imha edilmiştir.  

Askeri saldırı cumhuriyetin 17 bin km2 en verimli topraklarının işgaline, 

900 yerleşim biriminin, 7 bin sanayi ve tarım alanının, 700 eğitim, 665 

sağlık ocağının, 800 km araba yolunun, 160 köprünün, 23 bin km. su ve 15 

bin km. elektrik hattının yok edilmesine sebep olmuştur7.  

Dakikleşdirilmemiş bilgiye göre, manevi-psikolojik darbelerden ilave 

olarak, Azerbaycan ekonomisine yaklaşık 60 mld. ABD dolarından çok 

hasar değmiştir.  

Bütün dönemlerde olduğu gibi Ermenilerin gerçekleştirdiği bu işgalcilik 

siyaseti toplu katliamlarla beraber hayata geçmiştir. Öyle ki, 1988-1993 

yıllarında Ermenistan’ın askeri saldırısı sonucunda 20 000 Azerbaycanlı 

hayatını kaybetmiş, 100 000 kişiden çoğu yaralanmış, 50 000 kişi ise çeşitli 

derecede hasar alarak özürlü olmuştur. Çatışma döneminde 4853 kişi kayıp 

düşmüş, onlardan 1357si esirlikdən azad edilmiş, 783 kişi ise halen 

Ermenistan’da esir durumunda kalmaktadır. Uluslararası Kızıl Haç 

Komitesi’nin verilerine göre 439 kişi esirlikte ölmüştür8. 

Ermenilerin Hocalı’da Yaptıkları Soykırımı 

XX yüzyılın sonunda Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları bu kanlı facia 

tüm insanlığa karşı yöneltilmiş en ağır suçlardan biri olarak 

değerlendiriliyor. Dünya tarihinde Hocalı faciası tarihin hafızalardan hiç 

silinmeyen Xatın, Hiroşima, Nagazaki, Sonqmi, Ruanda, Srebrenitsa ve 

Xolokost gibi korkunç facialardan hiç de geri kalmıyor. Adı geçen olaylar 

savaşlar tarihine sivil halkın soykırımı olarak dahil olmuş ve tüm dünyada 

geniş yankı doğurmuştur.  

Planlı şekilde gerçekleştirilen bu soykırımın özellikle Hocalı’da 

işlenmesi sırasında Ermeniler Azerbaycan’ın bu eski yerleşim bölgesinin 

yeryüzünden silinmesini amaç edinmiştiler. Çünkü Hocalı Azerbaycan’ın 

eski dönemlerine sahip alanlardan biri olarak tarih ve kültür anıtları ile 

seçilmekteydi. Azerbaycanlılardan oluşan 7 bin kişiden fazla nüfusu olan 

Hocalı (arazisi: 0,94 kv. Km.) Ermeniler yaşayan köylerin kapsamında en 

                                                 
7 Hacıyev N. Dağlık Karabağ tarihinden dökümanlar. Bakü, 2005, s.158. 
8  Aynı yerde, s.157 
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büyük ve eski yerleşim yeri olmuştur9. Öyle ki, burada eski tarihi anıtlar 

günümüze kadar kalmakta idi. Bilindiği gibi, Hocalı yakınlarında bizim 

milattan önce XIV-VII yüzyıla ait olan Hocalı-Gedebey kültürünün örnekleri 

mevcuttu. 1992 Şubat’ında Ermeni-rus birleşik silahlı kuvvetleri Hocalı 

nüfusunu acımasızca katl ederken soykırımın en iğrenç aşaması olan izi 

kaybetmek gibi menfur eylemlere de el atmış ve Azerbaycan halkı, aynı 

zamanda insanlık için ender anıtlar örneği olan Hocalı anıtlarını da 

dağıtmışlar.  

Aynı zamanda, Hocalı şehri Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde 

stratejik bir toprak gibi de Ermenileri rahatsız etmekteydi. Çünkü, Hocalı 

Hankendin’den 10 km güneydoğuda, Ağdam-Şuşa ve Esgeran-Hankendi 

yollarının arasında yerleşiyordu10. Şehrin önemini arttıran nedenlerden biri 

de Dağlık Karabağ’ın tek havaalanının işte burada yerleşmesi idi. 

Dolayısıyla Ermenistan silahlı kuvvetlerinin temel amacı Hocalıdan geçen 

Esgeran-Hankendi yolunu kontrol etmek ve Hocalı’da bulunan havalimanını 

ele geçirmekti.  

Henüz faciadan 4 ay önce, yani Ekim 1991 yılı sonundan itibaren şehre 

giden tüm otomobil yolları kapanmış ve Hocalı’nın ablukası başlanmıştı. 

Ayrıca, 2 Ocak ‘tan itibaren Hocalı’ya elektrik verilmesi de kesilmişti.  

Böylelikle, artık Hocalı’nın Azerbaycan’ın diğer bölgeleri ile tüm 

ilişkileri kesilmiş, sadece tek ulaşım vasıtası helikopter kalmıştı. Ancak 

birkaç ay sonra Hocalı ile helikopter ilişkisi de kesildi. Yani 28 Ocak 1992 

yılında Ağdamdan Şuşaya uçan 27137 sayılı Mİ-8 helikopter şehre 

ulaşmamış , Halfeli köyünün üzerinde Hankendi tarafından açılan roket ateşi 

sonucu partlatılmıştı, içerisinde bulunan 3 kadro üyesi ve 41 yolcu hayatını 

kaybetmişti11. Bundan sonra ise, Ermenistan ordusu ardarda yukarı 

Karabağ’da Azeriler yaşayan son yerleşim yerlerini de işgal ettiler.  

1992 yılının başlarında Ermeniler daha vahim suçlar işlediler. Öyle ki, 

Şubat ayının birinci ongünlüyünde Şuşanın Malıbeyli ve Kuşçular, aynı 

zamanda Dağlık Karabağ dışında bulunan Kelbecer’in Ağdaban köyleri 

Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından istila edildi. Saldırı sırasında 

100’den fazla Azerbaycanlı öldürülmüş, 140’dan fazlası yaralanmış ve esir 

                                                 
9 Boran Aziz. Hocalı soykırımı: nedenleri, hayata geçirilme yolları ve sonuçları. Bakü, 

2008, s.10.  
10 Aynı yerde s.10 
11 Ermeni terörist gruplarının insanlığa karşı cinayetleri (XIX-XXI asır.). Bakü, 2002, 

s.282.   
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alınmıştır. Bu kanlı olaylar Hankendi’nde yerleştirilmiş Rusya’nın 366. 

motoatıcı ve 81. Alayı’nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir12.  

13 Şubat’tan 17 Şubat’a kadar ise, Ermenilerin Hocavend ilçesi 

Karadağlı köyüne saldırısında onun 92 köy korucusu ve 54 sakini 

öldürülerek silos kuyusuna atılmış, 117 kişi köy nüfusu (çocuk, kadın, 

ihtiyar, delikanlı) rehin alınmış ve sonradan onların 77’si vahşice 

katledilmiştir. Ayrıca, 1991 yılı 28 Haziran da Ermeniler bu köyün 

Verendeli Çiftliği’nde 6 kişiyi yandırmıştılar13.  

1992 yılı 25 Şubat’tan  26’na geçen gece Ermenistan silahlı kuvvetleri 

Hankendi’nde yerleşen eski SSCB’nin 4. ordusunun 23. bölmesine dahil 

olan 366. motoatıcı alayın 10 tankı, 16 zırhlı transpartyoru, 9 yayaların savaş 

aracı, 180 kişi askeri uzmanı ve hayli askeri kuvvesiyle Hocalini kuşattı. 

Ermeniler en modern silahlarla şehre saldırarak Hocalı kentini yerlebir 

ettiler. Bir çok ağır araçla  şehir tamamen yıkılmış, yakılmış ve insanlar özel 

acımasızlıkla katl edilmiştiler. Aralarında başları kesilen, gözleri çıkarılan, 

derisi soyulan, diri diri yakılan ve diğer şekle salınanlar çoğunlukta teşkil 

ediyordu.  

Bu soykırım sonucunda, resmi rakamlara göre, 613 kişi öldürülmüştü ki, 

onlardan 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i  ise yaşlılar vardı. 8 aile tamamen 

yok edilmişti. 76’sı çocuk olmakla 487 kişi sakat edilmişti. Ayrıca, 1275 kişi 

esir alınmış, 150 kişi kayıp düşmüştür14.  

Kuvvetler oranı eşit olmayan savaşlardan sonra Hocalı’da olan koruma 

kuvvetleri son kişiye kadar savaşıp düşmana çok ciddi direniş gösterdiler. 

Bunun kendisi de o dönemde savunma yeteneği zayıf olan bir şehri savunan 

insanların gösterdiği en büyük kahramanlık örneği idi. Hocalı’ya saldırı 

sırasında kuşatmada kalmış kentin 3000 kişiyedek silahsız sivil halkı 

düşmandan kurtulmak için şehri terk etti. Ne yazık ki, o dönemde Hocalı’ya 

hiçbir yardım gösterilmemesi nedeniyle bu nüfusun hemen hemen büyük bir 

bölümü Ermeni vahşetinden kurtulamadı.  

Soruşturma belgelerinden belli oluyor ki, saldırıya önderlik eden ve 

halihazırda Ermenistan Savunma Bakanı olan Seyran Ohanyanın, ayrıca 366. 

alayın 3. batalyonunun komutanı Yevqeniy Nabokihinin takımında ek olarak 

50’den fazla Ermeni subayı ve gizirleri katılmıştır15.  

                                                 
12 Hacıyev N. Dağlık Karabağ tarihinden dökümanlar. Bakü, 2005, s.143. 
13 Ermeni terörist gruplarının insanlığa karşı cinayetleri (XIX-XXI asır.). Bakü, 2002, 

s.284. 
14 Aynı yerde, s.284-286.  
15 Hacıyev N. Dağlık Karabağ tarihinden dökümanlar. Bakü, 2005, s.144-145. 
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Rus subayı binbaşı Yuriy Girçenko günlüğünde yazıyor ki, “Hocalı’ya 

saldırı planı çok gizli hazırlanmıştı. Öncelikle kent ablukaya alındı. Burada 

silahlı OMON-çular da vardı. Dolayısıyla, Ağdam doğrultusunda bir koridor 

açıldı ve silahsız çıkmak kaydıyla OMON-çulara gitmek izni verildi. 

Koridorla OMON-çularla beraber sivil halk da çıkmaya başladı. Onlar 

koridorun sonuna geldiğinde asıl katliam başladı. OMON-çular katl 

edildikten sonra çocuk, kadın, ihtiyar olsun, tüm yakalananların diri diri 

gözleri çıkarılıyor, kulakları kesilerek derisi soyulurdu. Kaçanları ise, 

Gülablı köyüne kadar takip edip öldürdüler. Koridorda 200’den fazla, kentte 

ise 300’den fazla Azerbaycanlı esir alındı”.  

Hatta, Rusya basınında da Ermeni gaddarlığını kanıtlayan makaleler yer 

almıştır. Öyle ki, “İzvestiya” gazetesinin 13 Mart 1992 tarihli sayısında Rus 

askerinin dili ile aşağıdaki bilgiler yer bulmuştu: “Binbaşı Leonid Kravets: 

ben tepenin üstünde 100’e yakın cesedi gözlerimle gördüm. Bir oğlanın başı 

yoktu, her yanda özel acımasızlıkla öldürülmüş bayan, çocuk ve ihtiyar 

cesedi görünüyordu”16. Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları vahşilikleri 

delillerle isbat eden Rusya’nın «Memorial» Hukuk-Savunma Merkezi’nin 

bilgisinde hatta, diri insanın kafasının derisinin soyulması bilgisi da kayda 

alınmıştır17.  

Ayrıca, Ermeni-Rus birleşik silahlı kuvvetlerinin Azeri nüfusa karşı 

Hocalı’da insanlığa sığmayan ve benzeri görülmemiş gaddarlığı olaydan az 

sonra dünyanın en öndegiden yayın organlarının sayfalarında da yer 

bulmuştur.  

Ermenilerin en modern araçları ve paralı çeteleri hakkında Ermeni 

lobisinin geniş faaliyet gösterdiği Fransa’da yayınlanan “Valer aktuel” 

dergisi 14 Mart 1992 sayısında konu hakkında bilgi vererek yazıyordu: Bu 

“özerk bölgede ‘Ermeni silahlı birlikleri Ortadoğu’dan gelenlerle en modern 

askeri araçlara, özellikle helikopterlere sahiptirler. ASALA’nın Lübnan’da 

ve Suriye’de askeri kampları ve silah-mühimmat depoları var. Ermeniler 

Karabağ Azerbaycanlılarını katl etmiş, 100’den fazla Müslüman köyünde 

katliam yapmışlar”18.  

Ayrıca, Fransa’nın “Le Monde” gazetesi 14 Mart 1992 tarihli sayısında 

Ermenilerin yaptıkları vahşetler hakkında: Ağdamda olan yabancı 

gazeteciler Hocalı’da katledilmiş kadınlar ve çocuklar arasında kafasının 

                                                 
16 “İzvestiya”, 13 Mart 1992 
17 Hacıyev N. Dağlık Karabağ tarihinden dökümanlar. Bakü, 2005, s.144. 
18 “Valer actual” dergi , 14 Mart 1992.  
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derisi soyulmuş, tırnakları çıkarılmış üç ceset görmüşler. Bu 

Azerbaycanlıların propagandası değil, gerçekdir “19.  

Ermenilerin yaptıkları vahşilikleri sağ kalmış hocalılıların diliyle İngiliz 

“The Times” gazetesi 1 Mart 1992 tarihli sayısında şöyle tasvir ediyordu: 

“Ermeni askerleri yüzlerce aileyi öldürdüler. Sağ kalanlar diyorlar ki, 

Ermeniler 450 ‘den fazla çoğu kadın ve çocuk olan azerbaycanlını 

kurşunlamışlar. Yüzlerce, belki de binlerce kişi kayıp düşmüştür. Hocalı 

kaçan diğer kadınlarla ve çocuklarla bir arada Ağdama gelmiş Raziye 

Aslanova diyor ki, onlara ardı-arkası kesilmeden ateş açıyorlardı. Insanları 

diri diri yakıyor, kafalarının derisini soyuyordular. Dediğine göre, kocası, 

kayınbiraderi ve oğlu katledilmiş, kızı ise kayıp düşmüştür “20.  

Ayrıca, İngiltere’nin “Financial Times” gazetesi 14 Mart 1992 tarihli 

sayısında Rus ordusunun içerisinde Ermenilerin olması ile ilgili yazıyordu: 

“General Polyakov bildirdi ki, 366. alayda bulunan 103 Ermeni askeri 

Dağlık Karabağ’da kalmıştır”21.   Fakat, 2 Mart 1992’de Hocalı 

soykırımının izlerini kaybettirmek için ruslara ait 366. motoatıcı alay 

Gürcistan’ın Vaziani şehrine taşınmış, 10 Mart’ta ise mareşal Şapoşnikovun 

emriyle aynı alay iptal edilerek içeriği başka alaylara dağıtılmıştır22. 

Hocalı gerçeklerinin dünyaya anlatılması ve uluslararası alanda 

yayılması 

 Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu korkunç soykırımın asıl 

mahiyeti sadece ulusal lider Haydar Aliyev 1993 yılında siyasal iktidara 

yeniden döndükten sonra açıklanmış, Şubat 1994 yılında Azerbaycan 

Cumhuriyeti Milli Meclisi Hocalı soykırımına politik-hukuki değer 

vermiştir. Ayrıca Azerbaycanlılara karşı zaman zaman işlenmiş soykırım ile 

ilgili ulusal lider Haydar Aliyev’in 26 Mart 1998’de imzaladığı 

kararnameyle 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırım Günü ilan edilmiştir23.  

25 Şubat 2002 yılında ulusal lider Haydar Aliyev Hocalı soykırımının 

10. yıldönümü ile ilgili halka konuşmasında bu acımasız soykırımına asıl 

değeri vermiştir: “Hocalı faciası 200 yıla yakın bir sürede Ermeni şovinist-

                                                 
19 “La Mond”, 14 Mart 1992 
20 “The Times”, 1 Mart 1992 
21 “Financial Times”,  14 Mart 1992  
22 Hacıyev N. Dağlık Karabağ tarihinden dökümanlar. Bakü, 2005, s.145. 
23 Azerbaycanlıların soykırımı ile ilgili Azerbaycan Cumhuriyyetinin Cumhur 

başkanının fermanı, 26 mart 1992 – Azerbaycanlıların soykırtımına dair (8 dilde). Bakü, 

1998, s.8. 
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milliyetçileri tarafından Azerilere karşı düzenli olarak gerçekleştirilen etnik 

temizleme ve soykırım politikasının devamı ve en kanlı sayfasıdır “24.   

Halihazırda bu süreç Azerbaycan’ın dış politikasının temel yönlerinden 

biri olarak belirlenmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 

başarılı dış politikası sonucunda artık bir takım uluslararası kurumlar kabul 

ettiği bir takım belgelerde Ermenistan işgalci devlet gibi gösterilmiştir.  

Hocalı gerçeklerinin dünyaya anlatılması, uluslararası alanda yayılması 

ve bizzat soykırımına objektif fiyat verilmesi yönünde sürekli olarak adımlar 

atılmıştır. Bu açıdan Haydar Aliyev Vakfı, özellikle onun başkanı, UNESCO 

ve İSESKO-nun hoşmeramlı büyükelçisi Mihriban hanım Aliyevanın 

gördüğü işler oldukça takdire layıktır. Öyle ki, Vakf insanlığın en büyük 

facialarından biri olan Hocalı Soykırımı hakkında bilgilerin dünyaya 

ulaştırılması yönünde çok sistemli ve düzenli çalışmaktadır. Vakfın desteği 

ve organizesi ile öğrenciler arasında düzenlenen “Hocalı - çocukların gözü 

ile” resim yarışmasının, el işlerinin ve fotoğrafların dünyanın önde gelen 

ülkerinde düzenlenen fuarı dünya kamuoyunda yirminci yüzyılın en büyük 

trajedisi hakkında daha dolgun tasavvur yaratmıştır.  

Ayrıca, 26 Şubat Haydar 2007 yılında Aliyev Fonunun girişimi ile 

Brüksel’de düzenlenen “tecavüzün kurbanları” adlı fotoğraf ve çocuk 

resimlerinin fuarı da bu gerçeklerin uluslararası âleme erdirilmesi 

çalışmasının devamıdır. Fon soykırım ile ilgili gerçekleri dünya kamuoyuna 

duyurmak için 19-26 Şubat 2011 tarihinde Türkiye’nin İstanbul ve daha 25 

ilinde “Hocalı haftası” adlı etkinlikler programı çerçevesinde anım törenleri 

yapılmıştır25. Ayrıca Hocalı faciasının uluslararası alanda tanıtılması 

yönünde 14 Şubat 2008 yılında Berlin’de düzenlenen “Hocalı Soykırımı ve 

1915 olaylarındakı gerçekler” adlı bilimsel konferans da son derece önemli 

olmuştur. Konferansta Haydar Aliyev Vakfı desteği ile hazırlanmış “Hocalı - 

çocukların gözü ile” adlı fuar düzenlenmiş, aynı zamanda Ermeni 

gaddarlığını yansıtan kitaplar dağıtılmıştır26.  

Haydar Aliyev Vakfı’nın desteği ile Hocalı faciasının yıldönümü 2010 

yılında artık dünyanın 100’den fazla noktasında anılmıştır. Soykırımla ilgilie 

bir dizi işler Fondun hazırladığı propaganda materyalleri bazında 

uygulanmaktadır.  

                                                 
24 “Azerbaycan” gazetesi, 26 Şubat 2002. 
25 “Azerbaycan” gazetesi, 26 Şubat 2007. 
26 “Azerbaycan” gazetesi, 16 Şubat 2008.  
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Halihazırda Haydar Aliyev Vakfı farklı ülkelerde geniş çapta 

düzenlediği ve facianın gerçeklerinin yayılmasına yönelik anım 

organizasyonları Rusya Federasyonundakı temsilcilik tarafından İslam 

Konferansı Teşkilatı (İKT) İşbirliği ve Diyalog Uğrunda Gençler Forumu 

çerçevesinde başarıyla devam ediyor.  

8 Mayıs 2008 yılında, Şuşa şehrinin işgalinin yıldönümünde İslam 

Konferansı Örgütü’nün (İKÖ) Gençlik Forumu’nun (İKGF) kültürlerarası 

diyalog üzere baş koordinatörü Leyla Hanım Aliyeva’nın girişimiyle 

“Hocalı’ya adalet” kampanyası oluşturulmuş, çalışmalarına ise Şubat 

2009’ta başlamıştır. Halihazırda 30’un üzerinde ülkede yüzlerce gönüllünün 

katılımıyla başarıyla sürdürülen “Hocalı’ya adalet” uluslararası bilgi ve 

teşvikat kampanyası da bu işe katkısını vermektedir. Bu kampanyanın amacı 

uluslararası toplumu Hocalı Soykırımı ile ilgili bilgilendirmek, katliama 

uluslararası alanda manevi-siyasi değer verilmesine ve bu kanlı katliamın 

kurbanlarının hatırasının yâd edilmesini sağlamaktır27.  

Artık Leyla Hanım Aliyevanın Hocalı soykırımının daha geniş çapta 

kutlanması girişimi bazı ülkelerde devlet düzeyinde desteklenmiştir.  

31 Ocak 2010 yılında İslam Konferansı Örgütü’ne üye devletlerin 

Parlamento Birliği’nin (İKT Pİ) Ugandanın başkenti Kampala kentinde 

yapılan ve 51 ülkenin parlamento heyetleri başkanlarının katıldığı VI 

oturumunda forumun girişimi ile “İKGF ile İKT Pİ arasında işbirliği” ile 

ilgili karar imzalanmıştır28. “Hocalı’ya adalet” uluslararası kampanyası 

çerçevesinde kabul edilmiş kararnamede Hocalı faciyasına “Ermeni silahlı 

kuvvetleri tarafından sivil halkın toplu katliamı” ve “İnsanlığa karşı suç” 

gibi değer verilmiştir. Kararnamede “Hocalı’ya adalet” uluslararası 

kampanyasına hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde tam destek vermeye 

çağıran bölüm de yer bulmuştur. Bu, uluslararası kurumlar tarafından Hocalı 

faciasını “insanlık suçu” olarak tanıyan ilk belgedir.  

Bu, başarılı kampanya başladıktan az sonra İKÖ dışişleri bakanları 

tarafından Hocalı faciasını kitle katliamı gibi değerlendirmek konusunda 

karannamenin kabulüne ulaşılmasıdır. Temmuz 2009’ta ise İKÖ Gençlik 

Forumu ile İSESKO arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda Hocalı 

faciası hakkında bilginin İKÖ ülkelerinin tarih kitablarına ilave edilmesi 

konusunda anlaşmaya varılmıştır29.  

                                                 
27 “Halk gazetesi”, 25 Şubat 2010.  
28 “Halk gazetesi”, 27 Şubat  2010. 
29 “Halk gazetesi”, 25 Şubat 2010. 
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Soykırımın tanınması ve katliama siyasi değer verilmesi yönünde 

yapılan çalışmalar artık daha ciddi sonuçlar vermektedir. Öyle ki, artık 

Hocalı soykırımının 14., 15. ve 16. yıldönümü Moskova’da, Almanya’da, 

ABD’de, Türkiye’de, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan, Kuveyt ve dünyanın 

birçok ülkesinde kutlanmıştır. 2005 Şubat’ında, 23 Şubat 2006 yılında ve 

2007 Şubat’ında TBMM özel toplantılarında Hocalı Soykırımı ile ilgili konu 

geniş müzakere edilmiştir30.  

2011 yılında Hocalı soykırımının 19. yıldönümü ABD Kongresinn 

Temsilciler Meclisi’nde anılmıştır31. Bu yıl Şubat 19-dan 26-a kadar ise 

Türkiye’nin farklı kentlerinde “Hocalı haftası” adlı etkinlikler programı 

çerçevesinde çeşitli anım törenleri ve gösteriler planlanmaktadır. Dünyanın 

bazı şehirlerinde de artık bu ölçü geniş ölçü almaktadır.  

Uluslararası hukuka göre soykırım barış ve insanlık aleyhine yönelen 

ameldir ve en ağır suç olarak algılanıyor. Bu konuda BM Genel Kurulu’nun 

9 Aralık 1948 yılı tarihli 260 (III) sayılı kararı kabul edilmiş ve 1961 

yılından yürürlüğe giren “Soykırım cinayetinin önlenmesi ve 

cezalandırılması” sözleşmede soykırım cinayetinin hukuki dayanağı tespit 

edilmiştir.  

Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı saldırısı sırasında bu sözleşmede 

tespit edilmiş soykırım suçuna giren tüm ameller Azerbaycanlılara karşı 

uygulanmıştır. Bu işgalci devletin yürüttüğü saldırganlık politikası 20 yıldan 

fazladır ki, dünya kamuoyunun gözü önünde yaşanıyor. Bu nedenle 

devletimiz bu sözleşmeyi gözönünde tuturak, Ermenistan Cumhuriyeti’ne 

karşı BM Uluslararası mahkemesinde dava kaldırmak için tüm yasal 

hukuklara sahiptir.  

Sorunun çözüme bağlanması sürecinde Cumhurbaşkanı Sayın İlham 

Aliyev başta barış seçeneğine öncelik vermektedir. Fakat Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyev Azerbaycan halkı ve devletinin bu işgali, etnik temizlik 

politikası ve topraklarımızın geçici olarak kaybedilmesi ile asla 

barışmayacağını bildirmekle beraber, kendi topraklarımızı geri almak için 

tam hakkımızın olduğunu ve bunun uluslararası hukuk kuralları ile teyit 

edildiğini vurgulamıştır.  

Devlet başkanı İlham Aliyev 10 Şubat 2011 yılında Goranboyda 

göçmenler için kurulmuş yerleşim mahellesinin açılışında Hocalı 

Soykırımının yirminci yüzyılın en büyük cinayetlerindəen biri olduğunu 

                                                 
30 “Halk gazetesi”, 26 Şubat 2010.  
31 “Azerbaycan” gazetesi, 23 Şubat 2011. 
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belirterek söylemiştir: “Hocalı soykırımı Ermenilerin vahşetini göstermiştir. 

Ama yine de söylüyorum, henüz dünyada çifte standartlar politikası 

mevcuttur, Ermeni lobisi, dünya Ermenileri ve onların hamileri çalışıyorlar 

ki, Ermenileri bu durumdan çıkarsınlar. Biz ise bundan sonra da çalışacağız 

ki, tüm dünya Hocalı hakkında bilsin. Bizim şimdi imkanlarımız da artıyor, 

propaganda olanaklarımız da genişliyor”. 
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HOCALI FACİASININ AZERBAYCAN EKONOMİSİNE 

TESİRİ 

The Impact of the Economy of the Khojaly Tragedy 

İlham RÜSTEMOV 

ÖZET 

İnsanlık dramı ve asrın katliamı olarak adlandırılan Hocalı faciası Azerbaycan 

halkının yakın tarihte yaşadığı en ağır hadiselerden biri ve 26 Şubat 1992’de bir 

şehrin yerle bir olduğu çocukların ihtiyarların gaddarca öldürüldüğü dehşetli bir 

facianın tarihidir. Bu makalede Hocalı faciasının ağır ve acı neticeleri ile birlikte 

ekonomik tesirleri tahlil olunmuştur. Ayrıca Hocalı’da sosyo-ekonomik yapının 

mahvedilmesi, tarih ve kültür eserlerine zarar verilmesinin Azerbaycan’ın turizm 

sektörünün gelişmesine verdiği büyük zarar incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler:  Sosyo-ekonomik yapı, turizm potansiyeli, dokumacılık, 

ekonomik zarar, ekonomik potansiyel. 

ABSTRACT 

The Khojaly tragedy- one of the greatest human carnage in twentieth century is 

the most important and cruelest violence that Azerbaijani nation faced so far. 

February 26, 1992 is the date of the tragedy when one city was entirely destroyed, 

children and old people were killed with great cruelty. Besides the painful results of 

this violent crime,  economic aspects are also tried to be analyzed in this article. The 

great damage to the development of Azerbaijan tourism sector is also highlighted as 

a result of devastation of social and economic infrastructure,  and destruction of the 

historical and cultural monuments in Khojaly.  

Key words: social and economic infrastructure, tourism potential, the tehtile 

industry, economic damage, the economic potential 

1. Giriş 

Ermenistan’ın silahlı tecavüzü neticesinde bölgede yaşanan büyük 

insanlık dramı yanında o arazilerde bulunan sanayi ve tarım tesisleri de 

büyük zarar görmüş ve ülke ekonomisine önemli ölçüde zararlar verilmiştir. 

İşgal olunan arazilerde faaliyet gösteren sanayi sahaları ülke ekonomisinde 

önemli bir yer tutmakta idi. Burada küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile 

gıda ve inşaat malzemeleri sahalarında faaliyet gösteren kuruluşlar 

bulunmaktaydı. Genel olarak Dağlık Karabağ bölgesinde 183’ü sanayi ve 

127’si inşaat sahasında olmak üzere 310 adet kuruluş bulunmaktadır.  

                                                 
 Dr. İlham Rüstemov Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi, ilhamzaman@hotmail.com 
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Ermenistan tarafından işgal edilmiş araziler tarım ve hayvancılık 

açısından Azerbaycan’ın önemli toprakları arasındadır.  Azerbaycan’da 

tahılın %14,3’ü, üzümün %31,5’i, etin %14,5’i, sütün %17,1’i, yünün 

%19,3’ü, baramanın %17’si işgal altında olan bu arazilerde üretilmekte idi.1 

Ülke ekonomisinin hem makro hem de mikro seviyede gelişmesinde 

üretim ve sosyal yapının düzenli olması önemli şartlardan birisidir. 

Ekonominin bütün sahalarının ülkenin tüm bölgelerinde sürekli ve devamlı 

surette inkişafının temini önem arz eden unsurlardandır. Serbest piyasa 

ekonomisinin temelini özel mülkiyet, özel teşebbüs, girişimcilik özgürlüğü 

ve serbest ticaretin yapısal özelliklerinin geniş olarak yer alması 

oluşturmaktadır. Serbest pazar ekonomisi için ülkenin bütün bölgelerinde 

imkân ölçüsünde gerekli altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi zaruridir.  

Eğitim, sağlık, kültür, sanat, sosyal güvenlik vb. gibi imkânlar ülkede 

düzenli üretim ve ahalinin normal hayat sürdürebilmesi için gerekli ortamın 

oluşmasını sağlamaktadır.2 Serbest piyasa şartlarında piyasanın en önemli 

yapısından biri onun çeşitli faktörlerinin ekonomik özelliklerine göre 

birbirinden farklı sonuçlar doğurabilir.  

Serbest piyasa ekonomisinde piyasaların her birinin hem müstakil 

faaliyeti, hem de onların birbirleriyle verimli bir şekilde çalışmaları gelişmiş 

piyasa şartlarında olur ve onun vasıtasıyla hayata geçirilir.3 Hocalı faciası 

neticesinde bozulan sosyo-ekonomik yapı ülkenin ekonomisine menfi tesir 

göstermiştir. Sosyal yapının bozulması, yıllar boyunca süren ekonomik 

durgunluk ve Hocalı şehri sakinlerinin ev, tarla ve hayvanlar vb. şahsi 

mülklerinin yok edilmiş olması da ekonomik açıdan ortaya çıkan zararın 

önemli kısımlarıdır. Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelerden 

Azerbaycan’ın diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalanların hayat 

seviyesinin iyileştirilmesi için hükümet tarafından yapılan harcamalarda 

işgal neticesinde ortaya çıkan zararı arttırmıştır. 

2. Hocalı’nın sosyo-ekonomik yapısı 

İktisadi ıslahatların verimliliği, uluslararası ekonomik teşkilatlarla 

işbirliğinin müspet tesirleri, esas makro ekonomik neticelerin yıllara göre 

yükselmesi birçok sebebe dayanabileceği gibi ülkenin arazi bütünlüğüne de 

                                                 
1 Elhan Süleymanov, Vurğun Süleymanov, Ermenistanın Azerbaycana Karşı Silahlı 

Tecavüzü, Bakü 2012 
2 T.S.Veliyev İnfrastrukturlar: Mahiyyeti, Tesnifatı və Ehemiyyəti, Bakü-Elm 2000, 

s.169 
3 Cebiyev R.M. Azerbaycan’da Pazar İnfrastrukturunun Formalaşması ve Gelişmesi, 

Bakü – 2000, -234 s. 
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önemli derecede bağlıdır. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki 

bölgelerinin yıllardır işgal altında olması bu bölgelerde ekonomik 

faaliyetlerin durmasına ve buradaki ekonomik potansiyelden istifade 

edilememesine sebep olmuştur.  

Ermenistan’ın silahlı tecavüzü neticesinde işgal edilmiş Azerbaycan 

arazilerinde 900’den fazla yaşam alanı, 4366 sosyal-kültürel amaçlı bina, 

7000 toplu konut, 2389 sanayi ve zirai müessese, 1025 okul, 855 anaokulu, 4 

sanatoryum-tedavi kompleksi, 798 sağlık müessesesi, 927 kütüphane, 1510 

kültür ve sanat müessesesi ve 598 telekomünikasyon binasına zarar 

verilmiştir. Azerbaycan’ın Birleşmiş Milletler Teşkilatı Daimi 

Temsilciliği’nin hesaplamalarına göre Ermenistan tarafından işgal edilmiş 

arazilerde meydana gelen ekonomik zararın miktarı 60 milyar ABD doları 

olmuştur.4 İşgal altında olan toprakların iktisadi potansiyelinden istifade 

edilmemesi neticesinde 1995–2010 yılları arasında oluşan zararın miktarı ise 

87 milyar ABD doları (Gayrisafi milli hasıla (GSMH) ya göre) olarak 

hesaplanmıştır. Bununla birlikte Azerbaycan Devleti işgal neticesinde ortaya 

çıkan ağır insani şartları iyileştirebilmek maksadıyla birçok projeyi ardı 

ardına hayata geçirmiştir. Bu projeler neticesinde Azerbaycan’ın ayrı-ayrı 

şehir ve bölgelerinde mülteci ve zorunlu göçmenlerin yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi için 2011 yılına kadar 4,6 milyar ABD doları harcanmıştır. 

Tablo.1 

N Ekonomik zararın cinsi ABD doları 

1 İşgal neticesinde dağılan altyapının değeri 60 milyar  

2 1995–2010 arasında işgal altındaki arazilerdeki iktisadi 

potansiyelden istifade edilmemesi neticesinde kaybedilen 

menfaatin değeri 

87 milyar 

3 Esasen Azerbaycan Devlet Neft Fondu tarafından mülteci ve 

zorunlu göçmenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 

2011 yılına kadar yapılan harcamalar 

4,7 milyar 

 

4 Azerbaycan’ın tabii servetlerine ve ekolojik çevreye verilen 

zarar 

40,1 milyar 

Bu rakamlara göre Hocalı faciasının hem asrın soykırımı olarak hem de 

ülke ekonomisine reel ve potansiyel zarar veren bir hadise olarak 

değerlendirilmesi zaruridir. Yani ülke arazilerinin işgaline yalnızca işgal 

                                                 
4 Elhan Süleymanov, Vurgun Süleymanov, Ermenistanın Azerbaycana Karşı Silahlı 

Tecavüzü, Bakü 2012 



90                                 İlham RÜSTEMOV, Hocalı Faciasının Azerbaycan Ekonomisine Tesiri 

veya siyasi hadise olarak değil aynı zamanda Azerbaycan ekonomisinin tam 

olarak faaliyet göstermesine imkân vermeyen amil olması noktayı 

nazarından da bakılmalıdır. Bu facia neticesinde Hocalı bölgesinde yerleşmiş 

olan iktisadi ve sosyal kurumlar mahvedilmiştir. Hocalı bölgesinin işgali 

neticesinde 50 köy, 2 kasaba, 4 işletme,14 eğitim kurumu, 54 medeniyet 

müessesesi ve ahalinin şahsi mülkleri zarar görmüştür.5 7000 ahalisi olan 

Hocalı, Dağlık Karabağ’da havaalanı olan tek yer olması cihetinden de 

stratejik ehemmiyete sahipti.  

Hocalı, Dağlık Karabağ’da nüfusuna göre Şuşa’dan sonra ikinci büyük 

şehir idi. Bölgede tarım, üzümcülük, sebzecilik ve hayvancılık 

yapılmaktaydı. Bölgede inşaat malzemeleri fabrikası, serinletici içecekler 

imal eden fabrika, hayvancılık kompleksleri, Karabağ bölgesinin en büyük 

dokuma fabrikası ile tekstil fabrikaları vardı. Bölge nüfusunun iş alanlarını 

esasen üzümcülük, hayvancılık, arıcılık olması sebebiyle işgalden önce 

Hocalı’da bu sahalarda faaliyet gösteren küçük işyerleri açılmaya 

başlamıştır. İşgalden sonraki hesaplamalara göre (1 Nisan 1992 yılı 

fiyatlarına göre) ahalinin ve devletin emlakine verilen zarar 170 milyon 

dolar (5 milyar ruble) olmuştur. Bu rakam sadece işgal neticesinde oluşan 

zarardır. İşgal neticesinde Hocalı sakinleri zaruri eşyalarını bile 

götürememiştirler. Ermeni silahlı kuvvetlerinin Hocalı’dan çıkardıkları 

sakinler de emlaklerinden hiçbir şey alamamışlardı. Şehirde kalan emlak 

Hankendi ve yakınındaki yaşam alanlarının ahalisi tarafından taşınmıştı. 

Birçok evin kapısına yeni sahiplerinin adları yazılmıştır. 

Bu gün artık işgalden sonra aradan 21 yıl geçmiştir ve biz hala da 

Hocalı’nın potansiyel ekonomik imkânlarından istifade edemiyoruz. 

Arazinin kullanılamaması da Azerbaycan’ın temel ekonomik göstergelerinin 

artmasına menfi tesir göstermiştir. 

3. İşgal altındaki Hocalı’nın Azerbaycan’ın turizm potansiyelinin 

artırılmasına tesiri  

Azerbaycan halkının milli ve medeniyet abidelerine Ermenistan’ın 

tecavüzü neticesinde zarar verilmiştir. Dünya medeniyetinin ayrılmaz 

parçası olan Azerbaycan’ın kültür zenginliklerine geri getirilmesi imkânsız 

ölçüde zarar verilmiştir. Bu abidelerin tarihi değerlerini ve onlara verilen 

zararın miktarını tayin etmek pratik olarak mümkün değildir. 

Son devirde ülkede petrol dışı sahalara önem verilerek sürdürülebilir 

ekonomik kalkınmanın temin edilmesi en önemli hedef olarak ortaya 

                                                 
5 xocali-ih.gov.az 
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konmuştur. Çok sayıda araştırma neticesi göstermektedir ki, turizm petrol 

dışı sahalar arasında en önde gelen mevkilerden birini tutmaktadır.  Hali 

hazırda turizm süratle inkişaf eden iş sahalarındandır.6 Dünyada milli gelirin 

%10’u, ihracatın %8’i uluslararası turizmin payına düşmektedir. Gösterilen 

hizmetlerin takriben üçte biri uluslararası turizm vasıtasıyla hayata 

geçirilmektedir.7 Zengin medeni-tarihi geçmiş ve elverişli tabii güzelliklere 

sahip Azerbaycan turizm sahasında büyük inkişaf perspektiflerine maliktir. 

Ülkemizde turizmin bütün çeşitlerinin (köy, tedavi-sağlık, ekoloji, medeni, 

sosyal, ticari, spor, dini, özel ilgi alanları vb.) gelişmesi için büyük imkanlar 

vardır. Azerbaycan’da 2002–2005 yılları için turizmin inkişafı Devlet 

Programının hayata geçirilmesiyle turizmin inkişafı için elverişli bir ortam 

ve uluslar arası turizm pazarına entegrasyonun temini için ana şartlar 

oluşmuş ve milli turizm kompleksinin rekabete dayanaklılığı yükselmiş olsa 

da Hocalı ve diğer işgal altındaki şehirlerin potansiyelinden istifade 

edilememiştir. 

Turizm potansiyeli olan ekonomik-coğrafi bölgelerde turizm sahasına 

yerli ve yabancı yatırımların celp edilmesi ve teşviki meseleleri Azerbaycan 

Devletinin 2010–2014 yılları turizmin inkişafına dair devlet programında yer 

almıştır.8 Bu açıdan belirtmek gerekir ki, Azerbaycan tarihini tetkik eden 

yerli ve yabancı bilim adamları ve etnograflar araştırmalarında Hocalı’nın 

tarihi ve kültürüne ait araştırmaların çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Hocalı baştanbaşa tarih ve mimarlık abideleri diyarıdır. Buna misal olarak 

milattan önce XIII-VII. asırlara ait Hocalı-Gedebey medeniyet abidelerini, 

son Tunç ve ilk Demir devirlerine ait Nekropolu, Kurgan çölünü, IV-VII. 

asırlara ait kiliseleri, XIV. asra ait Hocalı’da Hacı Ali kümbetini, 1356 

yılında inşa olunmuş dairevi türbeyi, XVIII. asırda inşa edilmiş Esgeran 

Kalesini ve onlarca sayıda başka abideleri göstermek mümkündür. Hocalı-

Gedebey tarihinin yayıldığı arazide miseritme küreleri, mis ve tunç 

mamulâtları hazırlayan imalathanelerin kalıntıları, çakmak taşından alet ve 

silahların imalat artıkları ortaya çıkarılmıştır. Burada Neolit devrinde 

yaşayan insanlara ait iş aletleri de bulunmuştur. Bu bulgular bize Hocalı’nın 

Azerbaycan’ın en eski yaşayış meskenlerinden biri olduğunu göstermektedir. 

Yapılan toponimik araştırmaların neticesine göre halkımızın eski devirlerden 

bugüne dek olan yaşam şekli Hocalı toponimiyasında kendini 

göstermektedir. Hocalı arazisindeki Esgeran kalesi XVIII. asırda Qargar 

                                                 
6 Fedcov Vladimir Qeorqievic, Kultura Qostinicno-Turistskoqo Servisa: Rostov, Feniks, 

2008, s. 503  
7 N.Y.Arbuzova- M, Texnologiya i Organizaciya Qostinicnıh Usluq: Ucebnoe Posobie,. 

İC Akademiya, 2009, s. 224 
8 Azerbaycanda  2010-2014-yıllarda  turizmin gelişmesinin devlet  programı  
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çayının sağ ve sol sahillerinde Karabağ hanı Penaheli han tarafından inşa 

edilmiştir. İki istihkâmdan ibaret olan kale çay taşından yapılmıştır. Hocalı 

Azerbaycan’ın en eski tarihe sahip diyarlarından biridir. Araştırmalar 

neticesinde ortaya çıkmıştır ki halkımızın kadim tarihinden bugüne dek olan 

meşguliyeti, sanatkârlığı, dini anlayışları ve medeniyeti Hocalı 

toponimiyasında kendini göstermektedir. 

 Yukarıda adı geçen tarihi eserler Hocalı’nın potansiyel turizm 

imkânları hakkında fikir vermektedir. Hocalı’nın işgal olunması neticesinde 

bu arazilerden istifade edilememesi ülkenin turizm gelirlerine menfi tesir 

etmiştir. Bununla beraber Dağlık Karabağ muhtar vilayetinde ve onun 

etrafında baş veren hadiseler neticesinde Azerbaycan’a gelen yerli ve 

yabancı turistlerin sayısı hayli azalmıştır.9 Bölgede mevcut olan olağanüstü 

hal durumu, aslında bu bölgelerde birçok turizm tesisinin faaliyetinin 

durmasına sebep olmuştur. Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı hayata 

geçirdikleri soykırım siyaseti yüz binlerce vatandaşımızı yurdundan göçmek 

mecburiyetinde bırakmış ve hükümetin kararı ile onlar Azerbaycan’ın diğer 

bölgelerinde yer alan muhtelif turizm tesislerine yerleştirilmiştir. Ayrıca bu 

süreç neticesinde Azerbaycan’da faaliyet gösteren eski Sovyet 

cumhuriyetleri ve diğer ülkelerden gelen turist potansiyeli kaybedilmiştir. 

Savaş hali ve sınırlardaki belirsiz durum turizm sisteminde birçok problemin 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Örnek olarak işçi sendikalarına ait olan 10 

adet turizm tesisi ikisi işgal edilmiş arazilerde kalmış ve diğer yerlere ise 

yukarıda belirtildiği gibi zorunlu göçmenler yerleştirilmiştir. Hali hazırda 

Azerbaycan hükümeti turistlere üçüncü ülkeden Dağlık Karabağ arazisine 

gitmenin tehlikeli olduğunu bildirmektedir. Yalnız anlaşmazlığın 

halledilmesinden sonra Azerbaycan’dan bu arazilere seyahat etmek mümkün 

olacaktır. Ancak bu şartlarda hükümet turistlerin güvenliğini temin 

edecektir.  

4. Netice 

Azerbaycan Devletine ait arazilerin işgaline yalnız işgal veya siyasi 

hadise olarak değil aynı zamanda Azerbaycan ekonomisinin düzenli olarak 

çalışmasına imkân vermeyen sebepler olarak ta bakılmalıdır. Dağlık Karabağ 

münakaşası çözülmedikçe ve işgal edilmiş araziler Azerbaycan Devletine 

geri verilmedikçe Azerbaycan’ın zararı her geçen gün artmaktadır. Hocalı 

faciasının ülke ekonomisine reel zarar veren bir olay olarak 

değerlendirilmesi gereklidir. Bu facia neticesinde Hocalı bölgesinde 

ekonomik ve sosyal yapı bozulmuştur. Sosyal yapının bozulmasının 

                                                 
9  www.mct.gov.az 
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maliyeti, yıllar boyunca süren ekonomik durgunluk ve Hocalı şehri 

sakinlerinin şahsi mülklerinin yok edilmiş olması da ekonomik açıdan ortaya 

çıkan zararın önemli kısımlarıdır. Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelerden 

Azerbaycan’ın diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalanların hayat 

seviyesinin iyileştirilmesi için hükümet tarafından yapılan harcamalarda 

işgal neticesinde ortaya çıkan zararı arttırmıştır. 

Sahip olduğu tarihi ve kültürel eserler Hocalı’nın potansiyel turizm 

imkânlarının ne kadar fazla olduğunu göstermektedir. Hocalı’nın işgal 

olunması neticesinde bu arazilerden istifade edilememesi ülkenin turizm 

gelirlerine menfi tesir etmiştir. Bununla beraber Dağlık Karabağ muhtar 

vilayetinde ve onun etrafında baş veren hadiseler neticesinde Azerbaycan’a 

gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısı hayli azalmıştır. Bölgede mevcut olan 

olağanüstü hal durumu, aslında bu bölgelerde birçok turizm tesisinin 

faaliyetinin durmasına sebep olmuştur. 

Hulasa, Ermenistan’ın işgal siyaseti neticesinde Azerbaycan’a verilen 

ekonomik zararın miktarı oldukça büyüktür. 
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KARABAĞ SAVAŞI ve ADIM ADIM HOCALI SOYKIRIMI 

The Impact of the Economy of the Khojaly Tragedy 

Meşkure YIMAZ 

ÖZET 

Azeri Türkleri 1918’de kurdukları bağımsız devletlerinin Sovyet yönetimine 

katılmasından sonra yeniden bağımsızlık elde edebilmek için her zaman fırsat 

kollamışlardır. Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine girdiği 1980’li yılların sonuna 

doğru, Karabağ olayları tekrar kızıştırılarak Türk-Ermeni çatışması başlatılmıştır. 

Bir taraftan bağımsızlığını ilan edip yeni bir düzen kurmaya çalışan Azerbaycan 

diğer taraftan da Ermenilerin Ruslarla işbirliği yaparak ülkesinin %20’sini işgal 

etmesi ve Hocalı’da uygulanan soykırım ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Hocalı’da 

uygulanan soykırım karşısında dünya sessiz kalmış, suçluları ise 

cezalandırılmamıştır. 

Anahtar kelimeler: Karabağ, Hocalı, soykırım 

ABSTRACT 

After joining the Soviet Government in 1918 Azeri Turks always waited an 

opportunity to gain their own freedom. As the Soviet Government began to collapse 

at end of the 80’s Karabakh Incidents fired up again in order to make a Turk-Azeri 

dissension. Azerbaijan, while establishing a new government also forced to deal 

with the Armenians whom in cooperation with Russians and occupied 20 percent of 

their country and made the Hocalı Genocide. The world kept it’s silence at Hocalı 

Genocide and did not punish the war criminals. 

Key words: Karabakh, Hocalı, genocide 

Hocalı’ya Uzanan Tarihi Süreç 

26 Şubat 2013 Hocalı katliamının yirmi birinci yıl dönümü. Aslında 26 

Şubat 1992’de yaşananlar Karabağ Savaşı’nın, sistemli ve planlı bir şekilde 

Azerilerin nasıl soykırıma uğratıldığının sembolüdür. Çünkü olay yalnızca 

26 Şubat 1992’de yaşananlarla sınırlı değildir. Tarihi süreç içerisinde adım 

adım 1992’ye gelinmiştir. Karabağ’ın jeopolitiğinden başlayarak bu tarihi 

sürece bir göz atmak gerekir. Kafkas dağlarının güney doğusunda yer alan 

4.392 km2 büyüklüğündeki Dağlık Karabağ, Azerbaycan Cumhuriyetinin 

sınırları içinde Kür, Aras nehirleriyle Gökçe Göl arasında, batıda Ermenistan 

Cumhuriyeti sınırına, güneyde İran sınırına oldukça yakın, kuzeyden güneye 

120 km, doğudan batıya ise 35-60 km uzunlukta dağ ve ovalardan oluşan bir 
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bölgedir. Karabağ, çok eski zamanlardan beri bir Türk yurdudur. Ancak 

bölgede yoğun olmamakla birlikte Ermeniler de var olmuştur. Buradaki 

Ermeni nüfus, hiçbir dönemde Türklerden daha kalabalık olmamıştır. 1828-

1829 Edirne Anlaşması sonrası Ruslar, bölgede söz sahibi olabilmek için 

Anadolu Ermenilerini ve Türkmençay Anlaşması sonrası da İran 

Ermenilerini Karabağ’a getirmiş ve yerleştirmişlerdir. Bu tarihlerden sonra 

da Ruslar, bölgede Türkleri azanlığa düşürme çabalarına hız vermişlerdir. 

1829-30 öncesi Karabağ’da yaşayan ve sonradan Karabağ’a getirilen 

Ermeniler, bir ayaklanma başlatmışlar ve Türk yerleşim yerlerine 

saldırmışlardır. 

Karabağ’daki ilk Türk-Ermeni çatışması 1905 Rus İhtilalı’ndan sonra 

görülmüştür. I. Dünya Savaşı sırasında Karabağ Ermenileri, büyük çaplı bir 

isyan çıkartarak Türklere ait işyeri ve evlere saldırmışlardır. Türk Ordusunun 

15 Eylül 1918’de Karabağ’a doğru harekâta başlaması, Ermenilerin Türklere 

karşı girişeceği muhtemel bir katliamı önlemiştir. Mondros Mütarekesi 

sonrasında bölgeye gelen İngilizler, 1920’de Karabağ’ın Azerbaycan’a bağlı 

olduğunu kabul ve ilan etmişlerdir. Daha sonra ise Karabağ, Ruslar 

tarafından Sovyetleştirilmiştir. Sovyetler Birliği döneminde de Karabağ’ın 

Azerbaycan’a ait olduğu kabul etmiştir1.  

Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti, bir taraftan Dağlık Karabağ’ın 

Azerbaycan’ın hukuki arazisi olduğunu tasdik ederken; diğer taraftan 

bölgenin ilhakına dair Ermenistan kararına karşı resmi cevap bildirmekten 

kaçınmıştır. Moskova, bölgedeki iki komşu millet olan Azeri ve Ermeniler 

arasında mümkün olduğunca ihtilaflı konu bırakmak ve bu konularda oluşan 

görüş ayrılıklarını körüklemek sureti ile bir istikrarsızlık ve çatışma ortamı 

oluşturma siyaseti yürütmüştür. Böylece çatışan iki ülke, her zaman 

kendisine muhtaç olacak ve bu ülkeler üzerindeki çıkarlarını 

koruyabilecektir2. 

Karabağ’da Rus hâkimiyeti sonrası Ermenilerin tek ideali bölgeyi 

Ermenistan’a bağlamaktı. Bu amaçla Ermeniler, meşru ve gayri meşru her 

yolu denediler. Stalin, Kruşçev, Brejnev ve Gorbaçov dönemlerinde 

Ermeniler, sürekli Karabağ’ın kendilerine verilmesini talep ettiler. Özellikle 

Gorbaçov’un, “açıklık ve yeniden yapılanma prensipleri” Ermenileri çok 

heveslendirdi ve Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması meselesini bir kez 

                                                 
1 Taşkıran, Cemalettin; “Karabağ’da Son Durum”, Yeni Türkiye 16 - Türk Dünyası Özel 

Sayısı, Temmuz-Ağustos 1997 s. 1192-1193 
2 Vahapzade, Bahtiyar; Tavşana Kaç Tazıya Tut, Yeni Düşünce Yayınları, Türkçeye 

Aktaran Yasin Aslan, Ankara 1990, s. 14 
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daha gündeme getirdiler. Böylece Ermeniler, son yıllarda yaşanan kanlı 

olayların başlaması ve bugün dahi devam eden Türk-Ermeni çekişme ve 

anlaşmazlığına sebep oldular3.  

Ağustos 1987’de Ermeniler, Karabağ’da nüfus çoğunluğunun 

kendilerine ait olduğunu iddia ederek buranın Sovyet Ermenistan’ına 

bağlanmasını Moskova’dan resmen istediler. Şubat 1988’de ise Karabağ 

Ermenileri, Ermenistan’a bağlanma kararı aldılar ve arkasından bölgedeki 

Azeri Türklerine saldırdılar. Ermeni isteklerinin Moskova tarafından geri 

çevrilmesi üzerine, Ermeni ve Azeriler arasında çatışmalar başladı. Azeri 

Türkleri, Karabağ’dan çıkarılmaya başlandı. 12 Temmuz 1988’de Karabağ 

Ermenileri, “Özerk Bölge” olarak resmen Ermenistan’a bağlandıklarını ilan 

ettiler4. Azeriler, Ata yurdu Dağlık Karabağ’ı vermemek, Ermeniler ise 

Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’dan koparıp almanın heyecanını yaşıyorlardı. 

Ancak gelişen olaylar Azerilerin Dağlık Karabağ’ı, Ermenilere kolay teslim 

etmeyeceklerini gösterdi. 1988 yılının Kasım ve Aralık aylarında her yaştan 

yüz binlerce Azeri Bakü’deki Lenin Meydanı’nda toplandı ve şiddetli 

soğuğa rağmen geceyi meydanda geçirdi. Bu tepki, Azerilerin konuya 

verdikleri büyük önem ve milli meselelerdeki şuur ve birliğin hassasiyeti 

açısından bir göstergedir. 1989 yılında SSCB Yüksek Sovyeti, Karabağ’ı 

yönetme yetkisini Ermenilerden almış ve özel bir komisyona devretmiştir. 

Sonraki günlerde Azeriler, bu komisyonun yetkilerini Ermeniler lehine 

kullandığını ve bu nedenden dolayı Karabağ’da tekrar Azerbaycan 

egemenliğinin kurulmasını istemişlerdir. Ayrıca Azeriler, kendi 

topraklarından Ermenistan’a giden bütün kara ve demiryolu bağlantılarını 

kesmişlerdir5.  

23 Eylül 1989’da ise Azerbaycan egemenliğini ilan etti. Sovyetler 

Birliği Yüksek Sovyeti, 28 Kasım 1989’da Karabağ’ın Azerbaycan’a 

iadesine karar verdi ve böylece “Özel Yönetim” sona erdi. Fakat Ermenistan 

Yüksek Sovyeti, 28 Kasım kararını tanımadığını ve 1 Aralık 1989’da 

Karabağ’ı ilhak ettiğini açıkladı. 1990 yılı ise kanlı çatışma ve Ermeni 

saldırıların arttığı bir yıl oldu. Azeri otobüsleri taşa tutuldu, köy ve kasabalar 

silahlı baskınlara uğradı ve Azeri Türkleri öldürüldü6.  

                                                 
3 Taşkıran, Cemalettin; a.g.m., s.1193 
4 Aslan Yasin; Bugün Azerbaycan’da Pantürkizm ve Panislamizim, Baysan Basım ve 

Yayın Sanayi A.Ş., İstanbul 1990, s. 19 
5 Polat, Ahmet; Azerbaycan, Makro Müşavirlik Yayıncılık Sanayii Ticaret Ltd. Şt., 

Ankara 1991, s. 55-59 
6 Aslan, Yasin; Açkarlık ve Yeniden Kurma Döneminde Azerbaycan’ın Bağımsızlık 

Mücadelesi, Yağmur Basın Yayın, Ankara 1992, s.78-79 
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1991 yılında da benzer kanlı olaylar aralıksız ve artarak devam etti. 

Ermeniler, özellikle Karabağ’daki çeşitli Türk köylerine saldırdı ve birçok 

Azeri’yi öldürdüler.30 Ağustos 1991’de Azerbaycan, “tam bağımsızlık” ilan 

etti. Eylül ayında ise Ermeniler, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesindeki 

köylere saldırdı ve çok sayıda Azeri’yi katlettiler. Bu durum üzerine Eylül 

sonunda Rusya Federasyonu Başkanı Yeltsin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nazarbayev’in teşebbüsleriyle Azeri ve Ermeni anlaşmazlığının çözümü için 

Jeleznovodsk şehrinde bir anlaşma imzalandı. Fakat 20 Kasım 1991’de 

Ermeniler, iki taraf arasında arabuluculuk misyonu yürüten heyet ve 

Azerbaycan hükümet üyelerini taşıyan helikopteri düşürdüler. Barış 

girişimlerini sabote eden bu olay üzerine anlaşma ihtimali ortadan kalktı ve 

çatışmalar daha da şiddetlendi7.  

1991’de sistemli bir şekilde Azerileri hedef alan Ermeni saldırıları 

sonucu toplu taşıma araçları tarandı, evler yakıldı. Kısa bir sürede; 186 bin 

Azeri Azerbaycan’a gitmeye zorlandı. Bu tam anlamıyla bir “Etnik Temizlik 

Operasyonu” olarak tanımlanabilir. Amaç, topyekûn olarak o coğrafyada bir 

tek Azeri’nin kalmaması, Karabağ topraklarının tamamen Ermeni ve 

Ruslarca işgal edilmesiydi. Bu saldırılar sonunda öldürülme korkusu yaşayan 

Azeriler Azerbaycan’a göç etmeye başladılar. Hocalı katliamı esnasında 

orada yaşayan 10 bin Azeri’den 3 bin Azeri kalmış, keskin nişancı dehşeti 

içinde olan halk yürümekten korkar olmuştu. Psikolojik savaşta bu bağlamda 

çok başarılı oldular. Rus gizli Servisi’nin bilgisi dışında bir davranışta 

bulunmaları mümkün olmayan Ermeni Birlikleri, Rus askerlerle birlikte 25 

Şubat’ta Hocalı’ya ulaştı ve saldırı başladı8. 

25-26 Şubat 1992’de Ermeni kuvvetlerinin, Rusların 366. Alayının 

desteğiyle yaptıkları soykırımda 613 Azerbaycan Türkü katledilmiş, 1275 

kişi rehin alınmıştır. Kayıp olanların sayısı 150 civarındadır ( kayıp 

olanlardan bugün hala haber alınabilmiş değildir)9. 

Katledilenlerin 83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’i de yaşlıdır. 8 Aile 

tamamen yok edilmiştir. Bu katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak 

kurtulmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin yakıldığı, 

birçoğunun kafa derilerinin yüzüldüğü, gözlerinin oyulduğu, kulakları, 

                                                 
7 Gürün, Kamuran; “Dışişleri ve Yorumcular”, Hürriyet, 10 Eylül 1993 
8  Bojidar, Cipof; “Hocalı Katliamı Hakkında Birkaç Söz”, erişim: http//www.turksam. 

org.tr/a23444tml 
9 Kasım, Kamer; “Hocalı Katliamının 20.Yılında Karabağ Sorunu”, erişim: http// 

www.usak.or.tr/haber.asp?id=1481 
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burunları ve kafaları ile vücutlarının çeşitli uzuvlarının kesildiği 

görülmüştür10. 

1988 yılında silahlı çatışmaya dönen Azeri-Ermeni sorunu, kısa bir 

sürede Azerbaycan ve Ermenistan arasında bölgesel bir savaşa dönüşmüş ve 

Ermeni silahlı kuvvetleri bu çatışmalar neticesinde 1988 yılından ateşkesin 

yapıldığı 12 Mayıs 1994 tarihine kadar Dağlık Karabağ’ın tamamını olmak 

üzere toplam 890 rayon, köy, kasaba ve yerleşim biriminden ibaret 

Azerbaycan topraklarının % 20’sıni işgal etmiştir11.  

Acaba bunun tam tersi olsaydı, Yani Azerbaycan Ermeni topraklarının 

%20’si işgal etseydi acaba dünyanın tepkisi ne olurdu? 

Ermenistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra iktidar mücadelesini dört 

yapısal faktör üzerine kurmuştur. Bunlardan bir tanesi Karabağ 

meselesidir12. 

Karabağ Ermenilerin iktidar mücadelesinin bir ayağını oluştururken 

Yukarı Karabağ bölgesinin stratejik noktalarından biri olan Hocalı rastgele 

seçilmiş bir hedef değildir. Bağlantı yolları ve bölgenin tek havalimanına 

sahip olmasıyla üs niteliği taşıyordu. 

Dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ayaz Mütellibov’un bu olaydaki 

en büyük yanlışı olayları 4 gün boyunca kamuoyundan gizlemesidir. Bu 

olayın ne amaçla halktan gizlendiğinin sırrı da çözülebilmiş değildir. Bin bir 

güçlükle 12 km ötedeki Ağdam Kenti’ne gelmeyi başaranların büyük kısmı 

soğuktan kangren olan bacaklarını kaybetmişlerdir. Hocalı, Ağdam 

arasındaki orman yoluna;  aralarında göğüsleri kesilmiş kadınların, 

bebeklerin, yaşlıların, kafa derileri yüzülmüş cesetlerin dizildiği; katliamı 

yaşayan görgü tanıklarınca aktarılmıştır. 

Katliamı, “Monte Melkolyon” adlı Ermeni bir komutan yönetmiştir. 

Melkolyan; aynı zamanda birçok diplomatımızın öldürülmesinde rol almış 

ve “Orly Baskını” ile de ilgisi olan eski bir ASALA lideridir13. 

 

 

                                                 
10 Oğan, Sinan; “Ermenistan: Türk Dış Politikasında Bir Kırılma Noktası ve Eksen 

Değişikliği Alanı mı?”, 2023 Sayı 95, 15 Mart 2009, s. 47 
11 Oğan, Sinan; “Türklere Karşı Yapılan Soykırım ve Hocalı Soykırımı”, erişim: 

http//www.turksam.org.tr/a1389html 
12 Cabbarlı,Hatem; Ermenistan’da İktidar Mücadelesi, 2005, Ankara, s.19 
13 Bojidar, a.g.y. 
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Ermenistan’ın Durumu 

Bugün Ermeni Cumhurbaşkanı olan Serj Sarkisyan Hocalı soykırımı 

sırasında Melkolyon ile birlikte Ermeni güçlerinin başında bulundan 

isimlerden biridir. İngiliz gazeteci Thomas de Waal, Sarkisyan’a Hocalı 

soykırımının nedenlerini sorduğunda şöyle demiştir: “ Biz bu konuda yüksek 

sesle konuşmak istemiyoruz. Hocalı’ya kadar Azerbaycan bizim sivillere 

saldıramayacağımızı düşünüyordu fakat Hocalı’da biz bu kilişeyi kırdık”14. 

Sarkisyan, daha sonra Ermenistan’da düzenlenen bir yarışmada 

öğrencilerden birinin, “Batı topraklarımızı Ağrı Dağı ile birlikte geri 

alabilecek miyiz?” sorusuna cevap olarak, “Bu sizin neslinize bağlı. Mesela 

benim neslim üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdi. 90’lı yıllarda 

vatanımızın parçası Artsah’ı (Karabağ bölgesini) düşman elinden kurtardık. 

Her neslin bir görevi vardır. Sizin de ileride bizim gibi görevinizi yerine 

getirip getirmeyeceğinize bağlıdır. Karabağ’ı biz aldık Ağrı’yı size bıraktık” 

dedi15. 

Ermenilerin bu itiraflarının yanında, Rus itirafları da mevcut 

bulunmaktadır. Her ne kadar Ruslar, Ermenilerle birlikte bu katliamda yer 

almadıklarını sürekli tekrarlasalar da buna kimse inanmadı. Nitekim Rus 

366. Alayı’nın bu katliamlarda Ermeni safında yer aldığı, bu olaydan kaçan 

askerlerin ifadeleri ile Dünya kamuoyu nezdinde kanıtlandı16.  

Uluslar Arası Platformda Hocalı Soykırımı 

Hocalı soykırımına katılmış Ermenilerin yaptıkları uluslar arası hukuki 

anlaşmalarda; Cenevre Sözleşmesi, İnsan Hakları Beyannamesi, Vatandaş ve 

Siyasi Haklar Konusunda Uluslar arası Sözleşmelerde soykırım olarak 

tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 9 Aralık 1948 

tarihli ve 260 sayılı kararı ile kabul edilen soykırım suçunun önlenmesi ve 

cezalandırılmasına ilişkin Beyannamesinin 2.maddesine bağlı olarak 

“soykırım” dendiği zaman herhangi milli, etnik, ırkî veya dini grubu 

tamamen veya bir kısmını ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen şu 

eylemler anlaşılmaktadır: 

1) Söz konusu gruplardaki insanların öldürülmesi, 

2) Bu grubun üyelerine fiziksel ve psikolojik açıdan zarar verilmesi, 

                                                 
14 Veliev, Cavid; “Hocalı Katliamının İtirafı”, Cumhuriyet Strateji Sayı 191, 25 Şubat 

2008, s. 17 
15 htpp//www.hurriyet.com.tr/planet/18338718.asp 
16 Bojidar; a.g.y. 
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3) Herhangi bir grup için kasten tam veya kısmı şekilde fiziki olarak 

ortadan kaldırılmasını öngören ortamın oluşturulması17. 

BM’in kendisi tarafından alınan bütün kararlarla birebir örtüşen Hocalı 

soykırımına duyarsız kalması gerçekten üzücü ve düşündürücüdür. Türkiye 

1921 Kars Anlaşması çerçevesinde müdahale etme hakkı bulunduğunu 

ortaya koyduktan bir süre sonra BM tepki verdi. Bunda, 60 binden fazla 

insanın yaşamakta olduğu Kelbecer’e yapılan saldırının daha fazla etkin 

olduğunu ifade edebiliriz. BM Güvenlik Konseyi Dağlık Karabağ konusunda 

4 karar (822, 853, 874, 884 No’lu kararları) kabul etmiştir. Bu kararlarda 

Ermeni silahlı birliklerinden işgal edilen Azerbaycan topraklarını terk 

etmeleri talep edilmiş olmasına rağmen bu talepler hiçbir zaman yerine 

getirilmemiştir18. 

Savaş sonrası soykırıma uğrayanların dramı kadar ağır bir dram da ülke 

içerisinde yerinden edilen ya da sığınmacı durumuna düşen bir milyon civarı 

Azeri’dir. Bunların büyük bir çoğunluğu Azerbaycan sınırları içinde 

yaşamaktadırlar. Azerbaycan nüfusunun %10’dan fazlası ülke içinde 

yerlerinden edilmiş sığınmacılardan oluşmaktadır ki, bu kişi başına dünyada 

yerinden edilmiş en büyük nüfus hareketlerinden biri anlamına gelmektedir. 

Bu insanlar hala Ermenilerce işgal edilen topraklarda bulunan evlerine 

dönmeyi beklemektedirler. Azerbaycan Hükümeti tarafından  “kaçkın” 

olarak adlandırılan bu kişiler mesken, iş, yiyecek, sağlık, eğitim ve can 

güvenliği gibi birçok sorunla karşı karşıya yaşam mücadelesi vermektedirler. 

Uluslar arası örgütler tarafından bu kardeşlerimizin bir an önce 

yurtlarına dönmeleri temel hak ve hürriyetlerine kavuşmaları sağlanmalıdır. 

Hocalı soykırımı 21 yıl önce daha dün gerçekleştirilmiştir. “Medeni 

Dünya”nın bu olaya duyarsız kalması elbette beklenemez. Ancak bu konuda 

tepki gösteren ülke sayısının dahi çok fazla olduğunu söylemek maalesef 

mümkün değildir. 

Azerbaycan Milli Meclisi 1994’de Hocalı’da yaşananları soykırım 

olarak ilan etti. Ayrıca 27 Şubat 2007 tarihinde aldığı bir kararla Hocalı’da 

yaşananların soykırım olarak tanınması için dünya parlamentolarına ve 

uluslar arası örgütlere çağrıda bulunmuştur19. 

                                                 
17 Karabağ Sorunu ve Gerçekler; erişim: http//www.smaswords.com/boks/dowload/38, s. 

89 
18 Karabağ Sorular ve Gerçekler; a.g.y. 
19 http//www.meclis.gov.az/?/statement/view/ 
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Bu konuda karar alan ülkeler Meksika, Pakistan ve Kolombiya’dır. 

Hocalı’yı soykırım olarak tanımışlardır. Meksika’nın Başkenti Mexico 

City’de bir de anıt açılmıştır. 

28 Şubat 2012’de ABD’nin Georgia Eyaleti’nin yasama organı ( meclisi 

) Hocalı soykırımının 20.yıldönümü dolayısıyla 1594 sayılı kararı ile 

soykırımı tanıdı.20. 

51 ülkenin parlamenterlerinden oluşan “İslam İşbirliği Teşkilatı 

Parlamenterler Birliği” olayları soykırım olarak tanımıştır. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü olayı Dağlık Karabağ Savaşı içerisinde 

yapılan en büyük katliam olarak nitelendirmiştir.  

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 30 üyesi ( 12 Türkiye, 8 

Azerbaycan, 3 Birleşik Krallık, 2 Arnavutluk, 1 Bulgaristan, 1 Lüksemburg, 

1 Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, 1 Norveç, 1 Polonya) tarafından 

imzalanan, Ermenistan tüm Hocalıları öldürdü ve tüm şehri harap etti 

ifadesinin yer aldığı ve 19.yy. başlarından itibaren Ermenistan tarafından 

Azerilere karşı yapılanları soykırım olarak tanınmaya adım atılması 

gerektiğini bütün parlamento üyelerine açıklayan 324 nolu bir bildiri 

yayımladı. 

Az sayıda parlamento da tanınan soykırımın yanı sıra yine çok sayıda 

olmamak üzere Hocalı soykırım ile ilgili anıtlar dikilmiştir. 

Hollanda’nın başkenti Lahey’de, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, 

Bosna-Hersek’in başkenti Saray Bosna’da anıtlar dikilmiştir. 

Türkiye’ye gelince; parlamento da alınmış herhangi bir karar yok. 

Yalnızca Çankırı Belediye Meclisi 1 Ocak 2012 tarihinde soykırımı tanıyan 

bir karar almıştır. Anıt konusunda ise ilk girişim başkent Ankara’da 

Keçiören Belediyesi tarafından 2005 yılında dikilen anıt ile olmuştur. O’nu 

2009’da Beypazarı Belediyesi takip etmiştir. Kızılcahamam Belediyesi ise 

2012’de temelini attığı anıt ve parkı 2013’de bitireceğini açıklamıştır. Isparta 

Belediyesi de anıt inşa etme kararı almıştır. 

Görüldüğü gibi soykırımı tanıma konusunda alınan kararlar yeterli 

değildir. Bununla birlikte Azerbaycan ve Türkiye tarafından dünyanın 

değişik yerlerinde Hocalı soykırımının yıldönümü ile ilgili anma toplantıları 

düzenlenmektedir. Hocalı gerçeklerinin giderek daha çok işlenmesi ve geniş 

kitlelere yayılması gerekmektedir. Hocalı’da yaşananlar belgeleriyle birlikte 

herkesin gözü önünde olmasına rağmen bütün dünya sessiz kalmıştır; 

kalmaya da devam etmektedir21.  

                                                 
20 http//www.1news.com.tr/Azerbaycan/siyaset/20120228050055710/html 
21 Yılmaz, Meşkure; “Hocalı Katliamı”, erişim: http//www.21yyte.org/tr/yazı1544 

Hocali_Katliami.html 
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BM Güvenlik Konseyi bu konuda dört karar almış olmasına rağmen 

uygulamada herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Hiç vakit kaybetmeden 

BM üstüne düşen görevi yerine getirmelidir. Olayın suçluları cezalandırmalı,  

kayıpların ölüsü veya dirisi bulunmalı ve hepsinden önemlisi Azerbaycan 

topraklarından Ermeniler çıkartılmalı bir milyondan fazla “kaçkın” 

durumuna düşen Azeri evlerine dönerek insanca yaşama haklarına 

kavuşturulmalıdır.  

Bugün tek bir Türk bırakılmasa bile Karabağ, bir Türk yurdudur. Bu 

tarihi vatanın Ermenistan tarafından ilhak edilmesi engellenmelidir. 

Karabağ’da Ermeni ve Azeri toplumlarının birbirlerinin haklarına saygı 

göstererek ve barış içinde yaşamaları temin edilmelidir22. 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak elbette kalıcı çözüm ve barış nihaî hedef olmalıdır. Ancak 

Hocalı’da yaşananlar çok ağırdır ve unutulacak gibi değildir. Peki, bu güne 

kadar ne yapılması gerekiyordu ve ne yapıldı. Bu sorunun cevabı maalesef 

koca bir hiç. BM’in aldığı kararları tamamen uygulaması ile bu sorun önemli 

ölçüde ve barışçı bir şekilde çözülecektir. Azerbaycan Devleti büyük ve 

güçlü bir devlettir. Gücü şüphesiz giderek artacaktır. Ermenistan iktidar 

mücadelesinin bir ayağını Karabağ meselesi üzerine kurmuştur. Ayrıca 

sözde Ermeni soykırımını gündemde tutarak bundan nemalanmaya 

çalışmaktadır. Dolayısıyla bu konular onların varlık sebebidir. Azerbaycan 

için Hocalı bir varlık sebebi değildir. Ancak bütün dünyanın gözünün içine 

bakarak yapılan bu soykırımın suçlularının cezalandırılması gerekmektedir. 

Soykırım uluslar arası bir suçtur. Bu suçun cezasız kalması yeni faciaların 

yaşanmasına neden olabilir. Suçluların cezalandırması kadar hiçbir suçları 

yokken özyurtlarından zorla çıkarılıp “kaçkın” durumuna düşen bir milyon 

insanın toprakları işgalden kurtarılıp evlerine dönmeleri sağlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Yılmaz, Meşkure; Türklerin Dünyası, Ankara 2010, s. 234 
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HOCALI KATLİAMININ BİR GENOSİT OLDUĞUNA DAİR 

ULUSLARARASI HUKUKİ DELİLLER 

The International Legal Bases Of Khodjali Genocide 

Necibe MUSTAFAYEVA 

ABSTRACT 

The article deals with the research of Khodjali genocide as an international 

crime. In connection with this, components of noted crime are analyzed in details, 

comparative legal analyze with other genocide crimes in human history is made by 

the author, as well as national and international documents are closely studied. The 

author considers the bases of international criminal responsibility of individuals 

which are guilty for perpetration the genocide in Khodjali, the practice of 

international criminal tribunals and International Criminal Court are also analyzed in 

this article.  

Key words: Nagorno Karabakh, Khojali, Azerbaijan, Genocide, Armenian. 

Yaklaşık iki yüzyıldır Ermeniler tarafından Azerbaycan halkının hukuku 

devamlı ve kasıtlı olarak çiğnenmektedir.  

Ermeniler kendi stratejik amaçlarına ulaşmak için; tarihi delilleri 

sahteleştirmek, dünyada “mazlum halk” portresi çizmek gibi zaman zaman 

taktiki yöntemler kullanmışlardır. Tarihi evraklar kanıtlamaktadır ki, 

Ermeniler tarafından daha 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 yıllarında 

Kafkaslarda, kendi tarihi vatanlarında, etnik temizleme ve soykırım 

siyasetine maruz kalan yüzlerce Azerbaycanlı toplu şekilde katledilmiş, 

kendi topraklarından çıkarılmıştır.  

İşte aynı zamanda, 1988 yılından itibaren ülkemize yapılan Ermeni 

tecavüzünün de bu çirkin siyasetin devamı olduğu gözden ırak 

tutulmamalıdır.  

Ermenistan`ın 25 yıl önce başlattığı işgalcilik siyaseti sonucunda 

Azerbaycan`ın topraklarının %20’si işgal edilmiş, yirmi binden çok 

vatandaşımız öldürülmüş, elli binden çok vatandaşımız yaralanmış, esir 

alınmış veya sakat bırakılmıştır. Bir milyondan fazla vatandaşımız ise 

kendi topraklarından zorla ayrılmak zorunda bırakılmış, yüzlerce 

mıntıka, altı bin civarında sanayi ve tarım işletmesi,  dört binden fazla 

kültür ocağı, bunlara ilaveten 700’e yakın okul, hatta müzeler ve 
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kütüphaneler bile harap edilmiş, ülke ekonomisi 22 milyar dolardan 

fazla zarara uğratılmıştır1. 

1988 yılının şubat ayında Ermenilerin Dağlık Karabağ`ın Ermenistan`a 

birleştirilmesiyle başlayan protestolara hiçbir siyasi değer vermeyen SSCB 

tarafından da bir çare bulunamamıştır. Kısa zaman içinde de Dağlık 

Karabağ`da yaşayan Azerbaycanlıların yaşadıkları ezelî yurt yakıldı, yıkıldı; 

Azerbaycan halkı da katledildi. 

Tam bundan 20 yıl önce, Şubat’ın 25’inden - 26’sına geçen gece, 

savaşın ön cephesinde bulunan Hocalı şehrine yönelen işgalci Ermeniler,  

tam donanımlı askeri araçların yardımıyla Hocalı`da halkımıza karşı genosit 

katliamı gerçekleştirdiler, Sovyet ordusunun  366.  mekanize alayına mahsus 

tanklar şehre girerek, evleri de yakıp yıkmıştır. Tamamen yalın ayak ve 

savunmasız olan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar Ermeni zulmüne maruz 

kalmışlardır. 

Ermenilerin Azerbaycan halkına yaptığı genosit sonucu – Hocalı 

soykırımında; 106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’i yaşlı olmak üzere 613 kişinin 

hayatına son verilmiştir. 1275 insan esir düşmüştür. 150 kişinin akıbeti de 

hala belli değildir. Bu soykırım sonucunda bazı aileler tamamen yok edilmiş, 

esir alınanlara türlü işkenceler yapılmıştır. Günahsız çocukların, kadınların, 

yaşlıların öldürülmesi büyük bir şehrin tamamen silindiği o müthiş gecede 

tarihte görülmemiş bir facia zuhur etmiştir. Söz konusu zaman diliminde 

halkımızın insan hukukunun en önemlisi olan “yaşama hukuk”u elinden 

alınmıştır.  

Bu önceden düşünülüp planlanan, halkın tamamının katledilmek 

niyetiyle gerçekleştirilen, uluslararası hukukta  “genosit” olarak adlandırılan 

bir hadisedir. Ermenilerin yaptıkları bu vahşilik ve vandalizm; medenî 

beşeriyetin “genosit” olarak tanımladığı “Hatın” ve “Songmi” faciaları aynı 

düzeyde değerlendirilmelidir. Dünyanın barışsever insanları, sivil devletleri, 

tanınmış uluslararası örgütleri hasılı tüm dünya bu acı gerçeği, er geç fark 

etmeli ve insanlığa karşı yapılan bu cinayet, hakkettiği karşılığı muhakkak 

bulmalıdır.  

Uluslararası hukuka göre genosit (yun. genos – kabile, tayfa ve lat. 

caedo – öldürme) en ağır uluslararası cinayet olmakla beraber; insanlığa 

karşı işlenmiş suçlar, savaş suçları, uluslararası terörizm gibi suçlarla beraber 

insanlık barışını, emniyetini tehlikeye atan suçlar arasında zikredilir. 

                                                 
1 Necibe Mustafayeva “Ermeni Tecavüzünün Tarihî, Maddî ve Gayri-Maddî İrsimize 

Yıkıcı Etkisi”, Vatandaş Cemiyyeti № 3, Bakü 2011, s. 60-61 
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Uluslararası ceza hukukunda genosit, özellikle tehlikeli ve ulusal suç olarak 

değerlendirilir. Genosit suçunun mahiyetini çok sayıda uluslararası 

kanunlarla belirlenmiştir. Bunlarla beraber ulusal ceza mahkemelerinin 

tüzüklerini de özellikle bakmakta yarar vardır.  

Şu da bir gerçektir ki oluşum zamanı ve mekanı kesin olayları 

araştırmak ve ağır suç işlemiş insanların yargılamak için “ad hoc ulusal 

mahkemeleri” tesis edilmiştir. Bunları mütakiben, İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra, Nürnberk ve Tokio mahkemeleri ve sırasıyla 1993 ve 1994 yıllarında 

da Yugoslavya ve Ruanda mahkemeleri kurulmuştur2.  

Nürnberk ve Tokio askeri mahkemelerinden bahsederken şunu da 

belirtmek gerekir ki, onlar uluslararası arenada suç işlemiş şahısları 

muhakeme etmek için tesis edilmiş, ilk uluslararası mahkemelerdir. Savaştan 

galip ayrılan devletlerin desteğiyle kurulan Askeri mahkemeler, İkinci 

Dünya Savaşı yıllarında gerçekleştirilen katliamları açığa çıkarıp yargılamak 

için kurulmuştur. Askeri mahkemelerin tüzüğünde yer alan maddelere göre 

aşağıdaki suçlar işlenmiştir: 

- Barış ortamını bozan, özellikle de tecavüzkar, ulusal antlaşma ve 

güven ortamını bozan bir savaşın planlanması, hazırlanması, başlanması 

veya yoluna koyulması veya yukarıda bahsettiğimiz faaliyetin herhangi 

birinin tatbikine yönelik genel planda suça karışılması;  

- Askeri suçlarla özellikle savaş kanununu veya adaletini bozmak. Bu 

yapılanlara işgal edilmiş alandaki nüfusun katledilmesi, işkencelere maruz 

bırakılması, esirleştirilmesi veya başka amaçlarla götürülmesi, esirlerin veya 

denizde olan şahısların öldürülmesi veya onlara işkence yapılması; 

insanların şahsi ve genel mülkiyetinin tarumar edilmesi, şehir yahut köylerin 

dağıtılması, askeri ihtiyaçla ilgili olmayan talan etme ve başka suçlar; 

insanlık suçu, özellikle de savaşa kadar veya savaş zamanı sivil topluma 

karşı yapılmış işkence, esir alma, sürgün ve başka zulümler veya siyasi, ırkı 

veya dini motiflere göre insanları takip etme3.  

- Tüzükte direk genosit terimi kullanılmasa da bu suça karışanlar 

“insanlık suçu” ve “savaş suçu” olarak değerlendirilmiştir.  

- Genosit suçunun “barış döneminde işlenmesi” de bunun mahiyetini 

diğer benzer uluslararası katliamlardan özellikle de insanlığa karşı işlenmiş 

suçlardan ve savaş suçlardan tamamen farklı kılmaktadır. Bunun için söz 

                                                 
2 Latif Hüseynov, Uluslararası Hukuk, Bakü 2002, s. 240-241.  
3 İgor Lukaşuk, Аnatoliy Naumov Меjdunarodnaya Uqalovnaya Pravo, Моskov 1999, 

s. 84-85 
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konusu suç hem Yugoslavya ve Ruanda askeri mahkeme tüzüklerinde hem 

Uluslararası Ceza Mahkemesinin statüsünde hem  de diğer belgelerde 

“uluslararası suçlar” olmak üzere farklılık arz eder. Nürnberk Enternasyonel 

Askeri Mahkemelerin tüzüğünde yer alan prensipler aşağıdakiler gibidir:  

Herkes işlediği suça göre sorumlu tutulmalı, uluslararası hukuka 

dayanarak cezalandırılmalıdır.  

Uluslararası hukuka göre devlet dahilinde o cinayet suç sayılmasa da bu 

bireyi yükümlülükten kurtarma ya da mesul tutmama anlamına gelmez.  

Uluslararası hukuka göre her hangi bir birey, devlet yetkilisi olarak suça 

karışmışsa bu bireyi yargılanmaktan alıkoyamaz.  

Uluslararası hukuka göre birey, bu suçu devlet yetkilisinin emriyle 

yapsa dahi bu yine de onu cezalandırmaktan alıkoyamaz; 

Barış ve insanlık aleyhinde insanlığa karşı işlenmiş suçlar, askeri suçlar 

enternasyonal suç gibi değerlendirilmektedir.  

Genosit suçunun hukuki dayanakları, BM  Baş Meclisinin 9 aralık 1948 

yılında 260 (III) numaralı toplantı kararıyla kabul edilmiş, Genosit suçunun 

önlenmesi ve cezalandırılması ise bir konvansiyon ile belirlenmiştir. 

Konvansiyon preamblesinde de genosidin tarihte büyük kayıplara neden 

olduğunu itiraf edildiği gibi, insanlığın bu beladan kurtarılması için 

uluslararası yardımlaşmanın önemi de dikkat çekilerek” bu konvansiyon 

kabul edilmiştir. Konvansiyona göre genosit herhangi milli, etnik, ırkı yahut 

dini grubu tam ve ya kısmen yok etmek amacıyla yapılan aşağıda ki:  

Bu tür grup üyelerinin öldürülmesi;  

Böyle grup üyelerinin darp edilmesi ya da psikolojik baskı uygulanması;  

Herhangi grup için bilerek onun tam, yahut bir kısmının yaşamına son 

vermesi;  

Çocukların zorla bir insan grubundan alınıp ötekine verilmesi4.” olarak 

tanımlanır. 

Benzeri kanunlar, Yugoslavya Uluslararası Askeri Mahkemesinin ceza 

tüzüğünde (4. madde), Ruanda Uluslararası Askeri Mahkemesinin ceza 

tüzüğünde (3. madde), barış ve insanlığın emniyetini bozan ceza yasasında 

(17. madde), Uluslararası Ceza Mahkemesinin statütünde (6. madde) ve bazı 

devletlerin ceza hukukunda yansıtılmıştır. Böyle bir müddea Azerbaycan`ın 

kanunlarında da yer almıştır. Azerbaycan Cumhuriyetinin, ceza yasasının 

103. maddesine dayanarak herhangi milli, etnik, ırkı veya dini grup, bir grup 

olarak, tümünü yahut bir kısmını yok etmek amacıyla grup üyelerini 

öldürme, grup üyelerinin darp etme veya onlara psikolojik baskı yapma veya 

                                                 
4 Necibe Mustafayeva “Hocalı soykırımı uluslararası suç gibi”, 525 gazeta, № 031 

(3587), 22 şubat, 2012-ci il, s. 2, 6. 
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bunların oluşumuna zemin hazırlamak, grup içerisinde üremenin önüne 

geçme veya zorla başka bir gruba geçirme genosiddir.  

Yukarıda bahsedildiği gibi Ermeniler tarafından Hocalı katliamı 

önceden düşünülmüş, planlanmış olduğunu yakın köylere sığınmak isteyen 

insanları katletmek amacıyla önceden pusu kurulması kanıtlar.  Bu eylem 

kanunlarda yerini “(Azerbaycanlı oldukları için) milli grubu, tam veya 

kısmen yok etmek amacıyla bu grup üyelerinin öldürülmesi” olarak yer alır. 

Aynı zamanda Hocalı’da çocukların zorla ailelerinden alınması suçu da 

işlenmiştir. Şöyle ki katliam zamanı yüzlerce Azerbaycanlı Ermeniler 

tarafından esir alınmıştır. Çocuklarıyla beraber esir alınan ailelerin çocukları 

ailelerinden zorla alınmıştır. “Çocukların zorla bir gruptan alınıp öteki gruba 

verilmesi” de genosidi oluşturan nedenlerdendir. Bütün bunlar ise 

Ermenilerin “genosit” suçunu işledikleri açık bir şekilde kanıtlamaktadır.5  

Konvansiyona katılımcı devletler, barış yahut savaş döneminde 

yapılmasına bakılmaksızın “genosit”in uluslararası hukuk normlarına aykırı 

bir suç olduğunu kabul eder ve hem önlenmesi hem de yargılanması için 

gerekli önlemlerin alınması  sorumluluğunu taşır. Konvansiyona göre: 

“genosit amacıyla suikast düzenleyenler, genoside direk tahrik ve teşebbüs 

edenler ve genosit yapanlar” cezalandırılmalıdır.  

Genosit suçuna göre sorumluluk çok taraflı olduğundan bununla ilgili 

diğer devletlerde gerekli önlemleri almaları gerekir. Şöyle ki konvansiyonun 

önünde duran prensipler, BM Uluslararası Mahkemesi tarafından tüm 

devletler için zorunlu özellik taşıyan normlar gibi tanınmıştır. 

Konvansiyonda belirtilir ki, genosit suçunu işlemiş şahıslar, anayasa 

gereğince devlet yetkilisi olmasına bakılmaksızın yargılanmalıdır.  

Genosit yapan şahısların yargılanması zorunludur. Konvansiyon 5. 

maddesine dayanarak katılımcı devletler, genosit suçu ile yargılanan 

şahısların cezalandırılması için gereken önlemleri almalıdır. Aynı şahıslar ya 

devlet mahkemelerinde yahut da uluslararası mahkemeler tarafından 

yargılanmalıdır.  Genosit suçuyla suçlandırılan şahısların nakliyesinde ise 

konvansiyona göre mahkumların geri verilmesi genosit suçu değildir. 

Genosit yapmış şahıslar mülteci konumunu hak etmiyor.  Konvansiyonun 8. 

maddesinde her bir katılımcı BM`nin gerekli kurumlarına, BM tüzüğünün 

müddealarına uygun olarak genosidin önlenmesi veya önüne geçecek 

tedbirlerin zamanında yapılması için başvuru yapabilir. Konvansiyona göre 

bu veya diğer devletin genosidde tartışmalı kararın taraflardan birinin 

talebiyle Uluslararası Mahkemeye verilebilir. 

                                                 
5 Necibe Mustafayeva “Gerçek kişilerin uluslararası ceza sorumluluğu” Hukuk 

düşüncesi və ilm, № 3. Bakü, 2011. s. 49. 
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Şunu da belirtmek gerekir ki,  26 kasım 1968 yılında alınan kararda 

askeri suçlarda ve insanlığa karşı işlenmiş suçlarda uygulanması hakkındaki 

konvansiyon, genosit yapmış insanların istenilen zaman yargılanmasına 

imkan vermektedir.  

Böyle bir müddea Azerbaycan Cumhuriyetinin yasalarında da 

bulunmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyetinin Ceza yasası, “zaman aşımına 

uğrama” maddesi, 75. maddenin 5. bendinin hususi kısmı; barış ve insanlığa 

karşı yapılmış katliamlarda yargılanan şahısları kapsamaktadır. 

“Askeri suçlarla insanlığa karşı işlenmiş suçlardan yargılanan şahısların 

meydana çıkarılması, mahkum edilmesi, geri verilmesi ve 

cezalandırılmasına” aynı zamanda “uluslararası yardımlaşmanın 

prensiplerine uyarak askeri suçlarla insanlığa karşı işlenmiş suçlardan 

yargılanan şahısların cezalandırılmasının takibini yapılması” BM`nin Baş 

Meclisinin 3 Aralık 1973 yılındaki toplantı kararıyla kabul edilmiştir. Askeri 

suçlarla insanlığa karşı işlenmiş suçların, ne zaman ve nerede yapılmasına 

bakılmaksızın araştırmalı, deliller aranmalı, göz altına alınmalı, suçlu 

bulunduğu takdirde hapsedilmelidir6.  

Önemli bir hususu belirtmek gerekir ki, genosit denilebilmesi için bir 

grubun tamamıyla yok edilmesi gerekmemektedir. Yukarıda bahsettiğimiz 

gibi genosit suçunu oluşturan unsurlardan birinin veya birkaçının işlenmesi 

belirli bir grubu tamamıyla veya kısmen yok edilmesi genosit olarak 

değerlendirilmektedir. 

Şu hususu da belirtmek gerekir ki, uluslararası suçlardan yargılanma 

“tüm dünyada herkes tarafından kabul edilme” niteliği taşımaktadır. 

Herhangi bir devlette o suçtan yargılama maddeleri olmasa bile genel olarak 

kabul görmüş prensiplere göre yargılama yapılması gerekir7.  

     Sonuç olarak yukarıda bahsettiğimiz konulardan da anlaşılacağı 

üzere Hocalı katliamının genosit olarak tanınması ve değerlendirilmesi ve 

suç işleyenlerin cezalandırılması için yeteri kadar delil bulunmaktadır. 

Ermeniler tarafından Hocalı’lara karşı işlenmiş suçlar, uluslararası hukuka 

uygun olarak genosit gibi değerlendirilmesi ve uluslararası hukuka göre 

genosit yapanların cezalandırılması zaruridir. Azerbaycanlılara karşı genosit 

yapmış, ister uzaktan isterse de doğrudan destekleyenler yetkili olup 

olmamasına bakılmaksızın yargılanmalı, devlet içinde ya da uluslararası 

mahkemelerde işlediği suçların hesabını vermeli ve mahkum edilmelidir.  

 

                                                 
6 None-State Actors and International Humanitarian Law: a Challenge for 21 Century, 

Milan 2012, p. 73 
7 Каmil Bekyaşev Меjdunarodnoye Publiçnoe Pravo, Моskov 2011, s. 726 
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EKONOMİK VE SİYASİ SONUÇLARI BAKIMINDAN 

HOCALI KATLİAMI VE KARABAĞ SORUNU 

Khojaly Massacre and Occupation of Karabakh in Terms of Economic 

and Politic Consequences 

Osman Nuri ARAS* 

ÖZET 

Tarihi süreçte Rusların planı ve desteği ile Ermeniler tarafından Karabağ ve 

civarındaki bölgenin işgal sürecindeki en acımasız uluslararası suçlardan biri, 25-26 

Şubat 1992 gecesi Hocalı şehrinde gerçekleştirilen katliamdır. Hocalı’da yaşanan 

tam bir soykırım olmuştur. 1988 yılında başlayan savaş sonucunda, Rusya’nın aktif 

desteği ve katılımı ile Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan tarafından 

işgal edilmiştir.  

İşgalden günümüze geçen zaman diliminde, işgalin Azerbaycan’a önemli 

sosyal ve ekonomik olumsuz etkileri olmuştur. Aslında işgalin Ermenistan’a da 

toplamda faydası olmamıştır. Dolayısıyla işgal edilen toprakların işgalden 

kurtulması, sadece Azerbaycan’ın değil, Ermenistan da dahil olmak üzere bütün 

bölge ülkelerinin ekonomik kalkınmasına, bölgesel ve küresel ekonomik ilişkilerinin 

gelişmesine ivme kazandıracaktır. 

ABSTRACT 

One of the most ruthless international crimes in the process of occupation of 

Nagorno-Karabakh and the surrounding region by Armenians with the plan and the 

support of Russians in history is Khojaly massacre carried out in the night of 25-26 

February 1992. That night there was a complete genocide in Khojali. As a result of 

the war that began in 1988, one-fifth of Azerbaijan's territory has been occupied by 

Armenia with the active support and participation of Russia. 

During the period since Armenian occupation, the occupation has significant 

social and economic impact on Azerbaijan. In fact, the occupation has not provided 

benefits to Armenia. Therefore, to get rid of Armenian occupation of the occupied 

territories will accelerate the development of regional and global economic relations 

and the economic development of all countries in the region including Armenia. 

Giriş 

Azerbaycan topraklarının beşte birini oluşturan Karabağ ve civarındaki 

şehirlerin Ermeniler tarafında işgaline ilişkin sürecin aktif olarak 19. 

Yüzyılda başladığı görülmektedir. Ermeni nüfusunun bölgede artmasının 

                                                 
* Doç. Dr., Fatih Üniversitesi/Türkiye 
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sağlayan Rusya’nın bölgeye ilişkin politikası, süreçte çeşitli aşamaların 

ardından Karabağ’ın Ermeniler tarafından işgali ile sonuçlanmıştır.  

Karabağ ve civarındaki yerleşim yerlerinin işgal sürecinde Ermeniler 

tarafından başta Hocalı’da olmak üzere çeşitli katliamlarda 

gerçekleştirilmiştir. Aşağıda Hocalı katliamına da yer verilecek şekilde 

Karabağ sorununun tarihi geçmişi, yaşanan savaşın maliyeti, işgalin etkileri 

ve çözümüne ilişkin alternatiflere kısaca yer verilecektir.  

1. Karabağ Sorunu’nun Tarihi Geçmişi 

Dağlık (Yukarı) Karabağ Azerbaycan, Ermenistan ve İran arasında 

yerleşmekte ve Kafkaslarda önemli bir geçit noktasında bulunmaktadır. 

Dağlık Karabağ, jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip coğrafi konumu 

dolayısıyla bölgedeki güçlerin, ele geçirmek için tarihin hemen her devrinde 

sürekli mücadele verdiği, savaşlar yaptığı bir bölge olmuştur. 

Tarihi süreçte elde edilmesi veya elde tutulması uğruna savaşların 

yaşandığı Dağlık Karabağ’da verilen mücadele, 19. yüzyılda Ermeni 

nüfusunun bölgeye yerleştirilmesi şekline dönüşmüştür. Rusya’nın 

Kafkasya’da izlediği politikanın bir parçası olarak 19. yüzyıl başlarından 

itibaren bölgeye, hem İran hem de Anadolu’dan getirilen Ermeniler 

yerleştirilmiştir1. 

Rusya’nın bölgeye ilişkin uyguladığı politika sonucunda bölgede 

Ermeni nüfusu artmıştır. Ermenilerin nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte 

bölgedeki nüfus dengesi de değişmiştir. Bir yandan nüfus yoğunluğu 

lehlerine dönen, diğer yandan Rusların desteğini arkasına alan Ermeniler 

adım adım bölgeye hâkim olmaya ve Dağlık Karabağ toprakları üzerinde 

hak iddia etmeye başlamıştır. Ermeniler, Dağlık Karabağ’da mutlak 

hâkimiyeti elde etmek amacıyla 1830’lardan itibaren Türk yerleşim 

alanlarına karşı çeşitli saldırılarda bulunmaya başlamıştır. 

Göçlerle kademeli olarak Ermeni nüfusu artırılan Dağlık Karabağ, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde "özerk bölge" 

statüsüne kavuşturulmuştur. 1918 yılında kurulan Ermenistan, Dağlık 

Karabağ’ı da topraklarına katmak ve böylece “Büyük Ermenistan” 

hayallerine ulaşma adına bir adım daha atmak amacıyla, SSCB döneminde 

                                                 
1 Geniş Bilgi İçin Bkz: Bilal Dedeyev, “Dağlık Karabağ Sorununun Tarihi Arka Planına 

Bakış”, Karabağ Savaşı: Siyasi-Hukuki-Ekonomik Analiz, (Editör: Osman Nuri Aras), Qafqaz 

Üniversitesi Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Bakü 2008, ss.15-34 
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de mücadelesine devam etmiştir2. Öte yandan 19. yüzyılda Ermeni 

nüfusunun Karabağ’a yerleştirilmesi şekline dönüşen mücadele, 20. yüzyılın 

başlarından itibaren bölgede yaşayan Azerbaycan Türklerinin 

anavatanlarından sürgün edilmesi şeklinde yeni bir boyut da kazanmıştır3. 

2. Hocalı Katliamı 

Her iki ülkenin henüz Sovyet ittifakında yer aldığı dönemde Ermenistan, 

Azerbaycan’a askeri müdahalede bulunmuştur. SSCB’nin dağılma sürecine 

girdiği 80’li yıllarda ise Ermenistan’ın bölgedeki hak iddiası yeni bir ivme 

kazanmıştır. Ermenilerin 1988’de Karabağ’ı Ermenistan’a bağlamak üzere 

başlayan müdahalesi 1992’de Ermenistan ve Azerbaycan arasında genel 

savaşa dönüşmüştür. 

Sürgünler ve savaş sürecinde hile, baskı ve Rus desteğinden 

yararlanarak Karabağ’da yaşayan Türk halkını soykırıma tabi tutan 

Ermeniler, planlarını gerçekleştirme, emellerine varma adına bölgede birçok 

katliam yapmıştır. Savaşta Ermeniler tarafından bölgede işlenen en acımasız 

uluslararası suçlardan biri, 25-26 Şubat 1992 gecesi Hocalı şehrinde 

gerçekleştirilen katliamdır. Hocalı katliamında Ermenistan silahlı güçleri, 

Rus birliklerinin yardımıyla Hocalı’ya saldırarak şehri terk edememiş suçsuz 

ve silahsız masum insanları acımasız şekilde katletmiştir. O gece esir alınan 

sivil halkın çeşitli işkencelerle öldürüldüğü, bölgede daha sonra yapılan 

tetkikatlardan anlaşılmıştır. Canlı şahitlerin ifadeleri ve basın organlarında 

yayımlanan film ve resimlerde görünen insanlık dışı cinayetler, Ermenilerin 

soykırım amacıyla bu operasyonu gerçekleştirdiğini göstermektedir. 

3. Savaşın Maliyeti 

Ermenilerin gerçekleştirdiği katliamlarla, işkencelerle, birçok insan 

hakkını ihlallerle dolu Karabağ Savaşı’na, 12 Mayıs 1994’te Azerbaycan ve 

Ermenistan arasında yapılan bir ateşkesle virgül konuldu. Ancak, 1988 

yılında başlayan savaş sonucunda, Rusya’nın aktif desteği ve katılımı ile 

Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. 

İşgal edilen topraklar Dağlık Karabağ ve çevresindeki şehirlerden 

oluşmaktadır. Savaşta, yirmi bin insan ölmüş, elli bin insan yaralanmış, beş 

binden fazla insan esir düşmüş ve yaklaşık bir milyon insan da 

                                                 
2 Geniş Bilgi İçin Bkz: Güntəkin Nəcəfli, “XVIII Yüzyillikde Ermenilerin Qarabağ 

Erazisinde Dövlet Yaratmaq Cehdleri”, Qarabağ: Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz, (Ed. Reha 

Yılmaz), Qafqaz Üniversitesi Uluslararası Anlaşmazlıkları Araştırma Merkezi Yayınları, 

Bakü 2010, ss.88-108. 
3 Musa Qasımlı, “Ermenilerin Azerbaycan Torpaqlarına Yerleştirilmesi ve Dağlıq 

Qarbağa Esassız İddiaları”, Qarabağ: Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz, ss.3-25 
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anavatanlarından sürgün edilmiş ya da göç etmek mecburiyetinde kalmıştır4. 

Elbetteki elverişli doğal imkânlarına sahip olan ve daha önce yoğun nüfusun 

yaşadığı bölgelerin işgali ve bölgede meskûn olan yaklaşık bir milyon 

insanın Azerbaycan’ın diğer bölgelerine göçe mecbur kalması, ülke halkının 

sosyo-ekonomik durumunu oldukça ağırlaştırmıştır. 

4. Karabağ’ın İşgalinin Ekonomik ve Siyasi Etkileri 

İmzalanan ateşkesten sonra sorunu diplomatik yollarla ve barışçıl bir 

ortamda çözmeye çalışan Azerbaycan’ın ve problemin doğrudan 

taraflarından olan Ermenistan’ın yanı sıra bölge ülkeleri ve uluslararası 

etkinliğe sahip olan önemli ülkelerin problemin çözümünde müdahil 

oldukları görülmektedir. 

Ancak, işgalden günümüze geçen süre içerisinde devamlı gündemde 

olmakla birlikte, Karabağ sorunu siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı 

henüz çözüme kavuşturulamamıştır5. AGİK Minsk Grubu, Rusya, ABD ve 

Türkiye bu bölge için yeni bir barış planı yapmışlarsa da sorunla ilgili kesin 

bir anlaşmaya varılamamıştır. 

Karabağ’ın işgalinin, hem Karabağ’ın ekonomik yapısına, hem 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından serbest piyasa şartlarına göre 

yeniden yapılanma sürecinde olan Azerbaycan ve Ermenistan’a, hem de 

bölgenin işgali nedeniyle Ermenistan ile sınırını kapayan Türkiye’ye 

ekonomik açıdan etkisi olmuştur. 

Azerbaycan savaş ile birlikte çok önemli yer altı ve yer üstü 

kaynaklarından mahrum kalırken, ülke ekonomisi makro ekonomik 

(gayrisafi yurtiçi hasıla, fiyatlar genel düzeyi, bütçe gelir ve harcamaları 

gibi), sektörel (başta tarım hayvancılık ve turizm sektörü olmak üzere) ve 

bölgesel açıdan olumsuz şekle ve önemli düzeyde etki altında kalmıştır. Söz 

konusu etkiler günümüze kadar da devam etmektedir. Azerbaycan, 

topraklarının işgali nedeniyle uluslararası ekonomik ilişkileri bakımından da 

olumsuz şekilde etkilenmiştir.  

                                                 
4 Geniş Bilgi İçin Bkz: Reha Yılmaz, “Dağlık Karabağ Savaşının İnsan Hakları 

Açısından Analizi”, Karabağ Savaşı: Siyasi-Hukuki-Ekonomik Analiz, ss.65-124; Osman Nuri 

Aras, “Azerbaycan Ekonomisine Etkileri Bakımından Karabağ Sorunu”, Qarabağ: 

Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz, ss. 257-293 
5 Vefaddin İbayev, “Dağlık Karabağ Savaşının Siyasi ve Hukuki Boyutları”, Karabağ 

Savaşı: Siyasi-Hukuki-Ekonomik Analiz, ss. 35-64 
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Ermenistan da bölgesel ve küresel açıdan önem taşıyan projelerin ve 

gelişmelerin dışında kalmak başta olmak üzere çok büyük ekonomik maliyet 

ve sorunlarla karşı karşıya kalış ve kalmaktadır. 

Türkiye, Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgal edilmesinin ekonomik 

açıdan etki altında bıraktığı bölge ülkelerinin başında gelmektedir. 

Ermenistan ile sınırını kapama şeklinde işgale karşı aldığı haklı tavır ile 

Türkiye’nin bir taraftan Ermenistan ile doğrudan ekonomik ilişkisi 

olmazken, diğer taraftan işgal sonrası Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışında 

kalan Azerbaycan toprakları ile doğrudan kara bağlantısını kaybetmesi 

dolayısıyla da Azerbaycan ile ekonomik ve ticari ilişkisi olumsuz şekilde 

etkilenmektedir6. 

Ermenistan bağımsızlığını kazandığı günden itibaren, Kafkasya’daki 

bölgesel istikrarsızlığın bir parçası olmuştur. Rusya’nın askeri imkânlarından 

önemli derecede faydalanan Ermenistan, sadece bölge ülkeleri için değil, 

bütün Doğu-Batı küresel ilişkileri için tehlike kaynağı olmaya devam 

etmektedir. 

Dağlık Karabağ Savaşı’nın ve savaş sonrası işgalin bölgeye birçok etkisi 

olmuştur. Savaş sona ermekle birlikte işgal sürecinin birçok olumsuz 

yansıması bulunmaktadır. Savaş ve işgalin siyasi, hukuki, insan hakları ve 

ekonomik boyutları bölgeye tesir eden temel faktörlerdir. 

Bölgede siyasi istikrarın en büyük tehdidi olan bu anlaşmazlık 

beraberinde birçok insan hakları ihlalini getirmiştir. Söz konusu hak ihlalleri 

arasında şunlar yer almaktadır: Yaşam hakkı ihlali, işkence, sivil halkın 

haklarının ihlali, yaralı ve hasta insanların haklarının ihlali ve esir haklarının 

ihlali. İki ülke arasında ateşkesin imzalanmasının üzerinden geçen yirmi yılı 

aşkın süreye rağmen Ermenistan, Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisinin 

işgalini yasadışı olarak hala sürdürmekte ve savaş dolayısıyla vatanlarından 

sürgün edilmiş yaklaşık bir milyon sivil halk, Azerbaycan geneline dağılmış 

geçici mülteci kamplarında yaşamaya devam etmektedir. Azerbaycan 

yönetiminin özveriyle yürüttüğü bazı sosyo-ekonomik kalkınma 

programlarına rağmen, ülkede mülteci durumuna düşmüş bir milyondan 

fazla insan halen birçok haktan mahrum olarak yaşamaktadır. 

Uluslararası hukuk açısından bakıldığında ise Ermenilerce birçok 

sözleşme ve protokolün ihlal edildiğini görmek mümkündür. 

                                                 
6 Geniş Bilgi İçin Bkz: Osman Nuri Aras, “Karabağ Ekonomisi ve Karabağ Savaşının 

Ekonomik Etkileri”, Karabağ Savaşı: Siyasi-Hukuki-Ekonomik Analiz, ss. 125-194  
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Dağlık Karabağ sorunu ve sorunun çözüme kavuşturulmaması, 

ekonomik açıdan başta savaşa taraf ülkeler olmak üzere, bölge ülkelerini ve 

bölge ile işbirliği yapan birçok ülkeyi olumsuz şekilde etkilemektedir. 

Sorunun varlığı, aynı zamanda ülkelerinin bölgesel ve uluslararası ekonomik 

entegrasyonunu da engellemektedir. Kısaca Ermenistan’ın Azerbaycan 

topraklarını işgali, Güney Kafkasya’da ekonomik gelişmenin, bölgesel ve 

uluslararası ekonomik işbirliğinin ve siyasi istikrarın önündeki en önemli 

engel olmuştur. 

Karabağ’ın işgali, genel olarak değerlendirildiğinde; yeniden yapılanma, 

dünya piyasaları ile entegre olma, yabancı yatırımları ülkeye çekme gibi 

ekonomik hedefler bakımından Ermenistan için de iyi bir netice vermemiştir. 

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali devam ettiği, dolayısıyla 

sınırları kapalı kaldığı sürece ekonomik açıdan söz konusu hedeflerine 

ulaşması imkânsız gözükmektedir. Mevcut durum, aynı zamanda 

Ermenistan’da karaborsa ve kaçakçılık temelli bir ekonomi ve mafya ağı 

kuran ticaret baronları denilen bir zümrenin oluşmasına da yol açmıştır. Öte 

yandan Bakü-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Erzurum doğal gaz boru hattı 

ve Bakü-Kars demiryolu projelerinin Tiflis geçişli belirlenmesi ile 

Ermenistan, bölgedeki uluslararası öneme sahip projelerden de dışlanmıştır. 

5. Karabağ Sorunun Çözüm Yolu 

Batı, doğu ve güney istikametindeki uluslararası öneme sahip yolların 

kavşağında yerleşen ve üç deniz arasında stratejik bir öneme sahip olan 

Kafkas-Hazar bölgesi bu özelliklerinin yanı sıra önemli petrol ve doğal gaz 

rezervlerine sahip olması nedeniyle, geçmişte olduğu gibi, çağdaş dünyanın 

da güçlü devletlerinin çatışma merkezlerinden biridir. Bölgeyi önemli ve 

vazgeçilmez yapan unsurlar öncelikle; jeopolitik konumu ve önemi, sahip 

olduğu enerji kaynakları ve yeraltı zenginlikleri, tarihî, çok kültürlülüğü, 

etnik ve dil çeşitliliğidir. Hazar Havzası ve Orta Asya’nın kavşak noktasında 

olan Azerbaycan ise, konumu itibariyle bölgedeki en önemli ülkedir. 

Bölgedeki çatışma noktalarından en önemlisi ise Karabağ’dır. Karabağ 

sorunu başta olmak üzere bölgedeki problemlerin temelinde, bölgenin 

stratejik öneme sahip zengin petrol ve doğal gaz rezervleri ve söz konusu 

enerji rezervlerinin dünya piyasalarına ihracı ile ilgili güzergâhların tespiti 

de yer almaktadır. Elbette sorun, bünyesinde Rusya’nın bölgede varlığını ve 

etkinliğini devam ettirme mücadelesini de kapsamaktadır. 

Ermenistan, komşu ülkelerin topraklarını işgal ve bölgede etnik 

sorunları alevlendiren bir tutum ile yeni toprak iddialarında bulunduğu 

sürece, ne kendi ekonomik ve sosyal sorunlarını çözebilecek ne de bölgede 
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istikrarına sağlanmasına katkıda bulunabilecektir. Dolayısıyla Ermenistan’ın 

tutumu diğer amillerin yanı sıra sorunun çözümüne engel olmaktadır7.  

 Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait olan toprakları işgal etmesi ile 

Azerbaycan hem çok önemli ekonomik kaynaklarından yoksun kalmış, hem 

de çok büyük ekonomik zarara uğramış ve uğramaktadır. Dolayısıyla Ermeni 

işgaline maruz kalan toprakların yeniden ülkenin kontrolüne geçmesi 

sağlanarak, ekonomik zarara uğramanın önünün alınması hem de 

kalkınmanın ivme kazanabilmesi için işgal altındaki topraklardaki ekonomik 

kaynakların kullanımına yeniden kavuşulması gerekmektedir. 

Karabağ problemi ve çözümünün Azerbaycan’ın sosyo-ekonomik 

kalkınma stratejisinde de önemi büyüktür. Elbette enerji rezervleri ile 

bölgede dikkatleri üzerinde toplayan Azerbaycan’ın sosyo-ekonomik 

kalkınmasını darbeleme en azından geciktirme bakımından, Ermenistan ve 

Ermenistan’ın yürüttüğü politikaya destek veren ülkeler Karabağ sorununun 

çözümünü de istememektedirler. Aslında Azerbaycan’a karşı yürütülen bu 

politika nihayetinde tüm Kafkas bölgesini olumsuz şekilde etkilemektedir. 

Azerbaycan’ın petrol gelirleri ile silah alımına yöneleceğinden endişe 

eden Ermenistan, Rusya ve İran ile işbirliği içinde bulunmaktadır. Bununla 

birlikte enerji kaynakları ve ihracı ile ilgili gelişmeler bağlamında, 

Ermenistan’a işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi için 

Rusya’nın baskı yapacağından da endişe etmektedir. Endişelerine rağmen, 

Ermenistan tarafından son dönemde yapılan resmi açıklamalardan da 

anlaşılacağı üzere, Ermenistan’ın tutumunun kısa vadede değişmesi mümkün 

gözükmemektedir. 

Türkiye ise Karabağ sorununda, başından beri Azerbaycan ile aynı 

görüşleri paylaşan bölgedeki tek ülkedir. Türkiye Azerbaycan gibi barışçıl 

yollarla problemin çözümünü istemektedir8. 

Karabağ sorununda Batı ise çifte standart uygulamaktadır. Zira Karabağ 

işgali sonrasında Batı, Ermenistan’ı ödüllendirici, Azerbaycan’ı ise 

cezalandırıcı tavır takınmıştır. Örneğin, uzun yıllar ABD tarafından 

                                                 
7 Geniş Bilgi İçin Bkz: Emin Arif (Şihaliyev), “Dağlıq Qarabağ. Ermenistan-

Azerbaycan Minaqişesinin Helline Mane Olan Amiller”, Qarabağ: Bildiklerimiz ve 

Bilmediklerimiz, (Ed.Reha Yılmaz), Qafqaz Üniversitesi Uluslararası Anlaşmazlıkları 

Araştırma Merkezi Yayınları, Bakü 2010, ss.38-56 
8 Geniş Bilgi İçin Bkz: Elnur İsmayılov, “Türkiye-Ermenistan Münasibetleri 

Kontekstinde Dağlıq Qarabağ Münaqişesi”, Qarabağ: Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz, (Ed. 

Reha Yılmaz), Qafqaz Üniversitesi Uluslararası Anlaşmazlıkları Araştırma Merkezi 

Yayınları, Bakü 2010, ss.169-177 
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Ermenistan’a ambargo uygulamak ve saldırı amaçlı güç kullanmakla 

suçlanan Azerbaycan’a “Özgürlükleri Destekleme Yasası” çerçevesinde 

finansal yardımda bulunulmazken, Ermenistan ise kişi başına en çok yardımı 

alan ülke olmuştur. 

Sonuç 

Karabağ ve civarındaki bölgenin Ermeniler tarafından işgal sürecindeki 

en acımasız katliamlardan biri, 25-26 Şubat 1992 gecesi Hocalı şehrinde 

yaşanmıştır. Hocalı’da tam bir soykırım yaşanmıştır. Azerbaycan 

topraklarının beşte birini oluşturan Dağlık Karabağ ve çevresindeki 

şehirlerden oluşan bölge, Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. Ancak 

Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal etmekle bölgesel ve uluslararası 

önem taşıyan ekonomik ve stratejik projelerin ve gelişmelerin dışında 

kalmıştır. 

Savaşı doğrudan tarafı olan Azerbaycan ve Ermenistan arasında 12 

Mayıs 1994’te imzalanan ateşkesten sonra Karabağ sorunu diplomatik 

yollarla ve barışçıl bir ortamda çözüme kavuşturulmaya çalışılmasına karşın, 

işgalden günümüze geçen uzun süreye ve devamlı gündemde olmasına 

rağmen, objektif ve subjektif, siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı henüz 

çözüme kavuşturulamamıştır. 

İşgal edilen toprakların işgalden kurtulması, sadece Azerbaycan’ın 

değil, Ermenistan da dahil olmak üzere bütün bölge ülkelerinin ekonomik 

kalkınmasına, bölgesel ve küresel ekonomik ilişkilerinin gelişmesine ivme 

kazandıracaktır. Özellikle ülke olarak zengin doğal kaynaklara ve enerji 

kaynaklarına sahip olmadığı dikkate alındığında, bölgesel ve küresel 

ekonomik entegrasyon sürecine dahil olmak, böylece ülkedeki ekonomik ve 

sosyal problemlerin üstesinden gelebilmesi için Ermenistan’ın öncelikle 

işgal ettiği Azerbaycan topraklarından kayıtsız-şartsız geri çekilmesi 

gerekmektedir.  

Kısaca sorunun doğru çözümü ise; Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü 

prensibi içerisinde ve adaletle hareket ederek, Dağlık Karabağ’ın Ermeni 

işgalinden en kısa sürede kurtulmasıdır. 
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21. YILINDA HOCALI OLAYLARI 

Twenty-First Anniversary of Khojaly Events 

Nesrin SARIAHMETOĞLU* 

ABSTRACT 

What happens 21 years ago in Khojaly constitute bloody and a part of 

unforgettable history of Azerbaijan. The near-term 19-20 year period in the history 

of Azerbaijan needs to be evaluated very well in order to understand Khojaly events. 

In this study,  the period that experienced a major disaster will be evaluated in a 

city-type small town was being occupiedby the Armenians in the Nagorno-Karabakh 

War. As it seen that Khojaly events are inseparable part of Nagorno-Karabakh War 

and have taken place as “Khojaly Tragedy” or “Khojaly genocide”  in the histrory of 

Azerbaijan. As a result of these events Khojaly people live in 48 different regions of 

Azerbaijan, especially in Baku.  Although the difficulties they are enduring and the 

years have passed they are carrying the hope that undoubtly one day they will return 

to their territories. 

Key words: Nagorno Karabakh, Khojali, Azerbaijan, Genocide, Armenian. 

Bundan 21 yıl önce Hocalı’da meydana gelenler Azerbaycan tarihinin 

kanlı ve akıllardan silinmeyecek bir bölümünü meydana getirmektedir. 

Hocalı Olaylarını anlayabilmek için Azerbaycan’ın yakın dönem tarihi 

içinde 19-20 yıllık bir dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Bu 

çalışmada Dağlık Karabağ Savaşı içinde şehir tipli bir kasaba olan ve 

Ermeniler tarafından işgal edilirken büyük bir facianın yaşandığı devir 

değerlendirilecektir. 

Dağlık Karabağ’da meydana gelen olaylar yıllar geçtikçe şüphesiz 

sosyal bilimlerle uğraşan ilim adamları tarafından dikkatle incelenip 

araştırılacak bir konu olacaktır. Fakat bugün için geriye dönüp olayların 

1988 yılından itibaren aldığı boyutu düşünecek olursak ilk aşamada bazı 

sonuçlara varmamız mümkündür. Öncelikle şu soruların sorulması gerekir: 

Dağlık Karabağ olaylarını başlatan sebepler nelerdir? Bu olayların esasını 

neler teşkil etmektedir? ve Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilerin bir 

bölümünün bölgenin Azerbaycan’dan ayrılarak Ermenistan’a katılması 

talepleriyle ortaya çıkmasına ne sebep olmuştur?   

Ermenilerin Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlamak için başlattıkları 

faaliyetler 1960 ve 1970’li yıllara kadar uzanır. 1977’de tarihî romanları ile 

                                                 
* Doç. Dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü Öğretim Üyesi, nesrins@superonline.com 
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tanınan Sero Hanzadyan, SBKP MK Genel Sekreteri Leonid Brejnev’e 

yazdığı, dilekçesinde Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanmasını talep 

etmişti1.  

1980’li yılların ortalarında sosyalist rejimin reformlar yapılmadan 

devamının mümkün olmadığı anlaşıldı. 1985’de SBKP Genel Sekreterliği 

görevine gelen Mihail Gorbaçov’un perestroyka ve glasnost politikalarını 

gündeme getirmesinin gerçek sebebi bu idi. Reformlar, ekonomide, siyasi 

hayatta ve teşkilatların işleyişinde büyük değişiklikler meydana getirdi. 

Fakat bütün bu reformlar milletlerin hayatındaki değişikliklerden daha köklü 

ve daha kalıcı olmadı. Bu dönemde Moskova milletler meselesinde kalıcı 

politikalar üretemedi.  

SSCB’nin yaşadığı karışık ortamdan istifade eden Ermeniler,  1987’de 

de Sovyetler Birliği KP Genel Sekreteri M. S. Gorbaçov’a Ermeniler 75.000 

imzalı bir dilekçe göndererek Dağlık Karabağ’ın Ermenistan SSC’ne 

bağlanmasını istediler2. 10 Ekim 1987’de yine aynı amaçla Ermenistan’ın 

başkenti Erivan’da gösteriler yapıldı. Göstericiler, bu Ermenilerin % l,4 

oranını teşkil ettiği Nahçivan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 

(MSSC)ni de Ermenistan’a katma talebinde bulundular3. 18 Ekim 1987’ de 

Dağlık Karabağ’ın Çardaklı köyünde Azerbaycan Türkleri ile Ermeniler 

arasında çatışma çıkarken, Erivan’da da Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a 

verilmesini isteyen gösteriler yapıldı. 

Bu yıllarda özellikle yazar Zori Balayan ve şair Silva Kaputikyan gibi 

Ermeni aydınları tarafından Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması için yoğun 

kampanyalar başlatılmıştı. 

Azerbaycan’daki basın yayın kuruluşlarının haberleri, sosyal ekonomik 

gelişim, milli taleplerin karşılanması konularında Dağlık Karabağ’da 

yaşayan halkın hiçbir suni engelle karşılaşmadıkları yönündeydi. Mevcut 

olan anlaşmazlıklar ve çatışmalar ise Azerbaycan’ın bütün dağlık bölgeleri 

için karakteristik bir özellik taşımaktaydı (böyle zorluklarla ülkenin diğer 

dağlık bölgelerinin sakinleri de karşılaşmaktaydılar). Olayların meydana 

gelmesinin asıl sebebini Ermeniler ve bu olaylara doğrudan katılanlar 

perdelemişlerdir. “Tarihi Ermeni toprağının Ermenistan’la birleştirilmesi”, 

                                                 
1 E. Fuller, “Armenians Demostrate for Return of Territories from Azerbaidjan”, Radio 

Liberty, 11 Noyabr 1987, s. 2 
2. Orhan Türkdoğan, “Millet Olma Sürecinde Milli Kimliğin Önemi”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi 55, Ağustos 1988, s. 4 
3 E. Fuller, “Armenians Demostrate for Return of Territories from Azerbaidjan”, Radio 

Liberty, 11 Noyabr 1987, s. 2  
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“milli mukadderatı tayin etme” hakkındaki şiarların ileri sürülmesi, “bir 

millet, bir cumhuriyet” tezini kuvvetlendirmişti. Ortaya atılan “milli 

menfaatlerin temin edilmesi” fikrine bilhassa dikkat edilmesi gerekiyordu. 

Böylece görünürde bir Dağlık Karabağ problemi yaratılmış ve Ermenistan 

halkının bölgeyle birleştirme arzuları dile getirilmişti. Aslında olayların itici 

gücü bu şiarlarda ve üretilen bu formüllerdeydi. Bunları tahlil etmeden 

meydana gelen olaylardan gerekli neticeleri çıkarıp, bugün Dağlık 

Karabağ’da yaşananları ve kaybedilen toprakları anlamamız mümkün 

olmayacaktır. 

Sovyetler Birliği’nin parçalandığı yıllarda aynı coğrafyada milletler 

önce egemenliklerini daha sonra da bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu 

bağımsızlık iddiaları bazı cumhuriyetlerde etnik mücadelelerin yaşanmasıyla 

bir kaos ortamı yarattı. Dağlık Karabağ ise Ermenilerin bu çöküş döneminde 

çeşitli gerekçeler ileri sürerek bölgenin mutlak şekilde Ermenistan’a 

bağlanması gerektiği iddialarıyla bir anda savaş rüzgârlarının estiği bir bölge 

durumuna geldi.  

Aslında bu konunun uluslararası bir boyut kazanması 18 Kasım 1987’de 

M. Gorbaçov’un Baş Ekonomik Danışmanı olan Abel Aganbekyan’ın4 

Paris’te Fransız Ermeni Enstitüsü ve Ermeni Muharipleri Cemiyeti’nin bir 

toplantısında yaptığı bir konuşmadan sonra oldu. Aganbekyan,  

“Karabağ Ermenistan’ın olsun isterdim. Çünkü bir iktisatçı olarak 

buranın Azerbaycan’dan daha çok Ermenistan’a ait olduğunu düşünüyorum 

ve bu yönde de bir teklif ileri sürdüm. Ümidim glasnost ve perestroyka 

demokratik şartlarında bu problemin bir çözüme ulaşmasıdır” diyerek 

Sovyetler döneminde görünürde iki dost halka dönüşen Ermeniler ve 

Azerbaycan Türkleri arasındaki sürtüşmeyi başlattı. Aganbekyan, 

Ermenistan’ın kuzey batısında bulunan Karabağ’ın Ermenistan’a 

bağlanmasını arzuladığını, çünkü buranın daha çok Ermenistan’a bağlı 

olduğunu belirtmiş ve bu hususta resmen müracaatta bulunduğunu 

perestroyka ve glasnost şartlarında bütün problemlerin çözümlenebileceğine 

inandığını ifade etmişti. Bu beyanatta meseleye sadece iktisadi bir problem 

olarak bakıldığı görülmektedir. Durum bundan ibaret olsaydı kuzeybatı 

bölgeleri Gürcistan’la, kuzey bölgeleri Dağıstan’la ekonomik ilişki içinde 

                                                 
4 Aganbekyan yüksek öğrenimini Moskova Üniversitesi’nde tamamlamış ve ekonomi 

doktorası yapmış ayrıca Gorbaçov’un baş ekonomik danışmanlığı gibi çok önemli bir 

pozisyonla Sovyet bürokrasisinde mühim bir yer tutmuştur. Kendisi ayrıca Sovyet 

ekonomisinin düzenlenmesi için kullanılan perestroyka kavramının baş mimarıdır. 

B. Vahabzade-S. Eliyarov, “Redaksiyamızın Poçtundan”, Azerbaycan Edebi Bedii 

Jurnal, no 2, 1988, s. 187 
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olmaları dolayısıyla aynı mantıkla Azerbaycan’ın da ekonomik şartları ileri 

sürerek toprak talep etmesi gerekirdi. 

Ermenilerin Dağlık Karabağ ile başlayan toprak iddiaları dünya 

kamuoyunda da geniş akisler yarattı. Ermenilerin talepleri için Moskova’dan 

özel bir komisyon bölgeye geldi. Ancak bütün veriler Ermenilerin aleyhinde 

oldu. Ermeniler, bölge ekonomisinin kendileri aleyhine gerilediğini, 

Azerbaycan Türklerinin okullarda Ermenice eğitimi engellediklerini 

söylemekte idiler. Komisyon ekonomik yönden Ermenilerin Azerbaycan 

Türklerinden daha üst seviyelerde bulunduğunu gördü. Örneğin Dağlık 

Karabağ’daki işsizlik oranı Azerbaycan Türklerinde daha fazlaydı. Bölgenin 

en önemli fabrikaları arasında bulunan ayakkabı, meşe ve çam 

imalathanelerinde çalışanların büyük bir çoğunluğunu da Ermeniler teşkil 

etmekteydi. Ermenilerin Dağlık Karabağ’da Ermenice yayınlanan gazete ve 

dergileri de mevcuttu. Üstelik Türkçe yayınlar ya çok azdı ya da hiç yoktu. 

Bunun yanı sıra Ermenice TV programları hiçbir kesintiye uğramadan 

yayınlanmaktaydı. Dağlık Karabağ’daki okullarda eğitim gören gençlerin 

Ermenistan’daki üniversitelerde eğitimlerini devam ettirmeleri de 

sağlanmıştı. Ermenistan ile bu kadar sık ilişkiler içinde bulunan Dağlık 

Karabağ’da Azerbaycan Türklerinin Ermenice eğitimi engellediklerini 

söylemek pek de inandırıcı değildi. Bu arada Azerbaycan Türklerinin 

oturduğu köylerde Ermeni yöneticilerin kasıtlı olarak mesela Türklerin 

yaşadığı yerleşim birimlerine elektrik vermemek gibi sınırlamalar getirdiği 

görülmekte idi. 

Azerbaycan Türkleri cumhuriyetlerinden toprak talep edenlere karşı 

başlangıçta pasif kalarak olayları aşırı milliyetçi bir avuç insanın çıkardığı 

düşüncesiyle halkı sakinleştirebileceklerini sanmışlardı. Ancak olaylar 

tehlikeli boyutlara ulaşınca çok geç tepki gösterdiler ve bu davalarında hem 

Rusların itimatsızlığı hem de batının ilgisizliği dolayısıyla dünya 

kamuoyunda yalnız kaldılar.  Ermeniler ise çeşitli ülkelerde oluşturdukları 

lobiler vasıtasıyla meseleyi kendi açılarından dünyaya anlattılar ve hayli de 

başarılı oldular. Elbette bu durum Sovyet rejiminin uzun yıllar Ermenilere 

tanıdığı ayrıcalıklı politikasından kaynaklanmaktaydı. Sovyet 

Ermenistanı’ndaki Ermeni milliyetçiliği SBKP Genel Sekreteri M. S. 

Gorbaçov’dan önceki Sovyet yöneticileri tarafından kontrol altında 

tutuluyordu.  Ancak Gorbaçov’un uygulamaya başladığı glasnost (açıklık) ve 

perestroyka (yeniden yapılanma) politikalarının getirdiği kısmi serbestlik 

Ermenilerin duygu ve isteklerini açıkça ifade etmelerine imkan sağladı. 

Ermenilerin Dağlık Karabağ’da yaptıkları gösteriler ve bu gösteriler 

sırasında çıkan olaylar, milliyetçi bir karakter taşımasına ve tamamen 
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Azerbaycan Türklerine yönelik olmasına rağmen Sovyet yönetimi yine pasif 

davranarak adeta Ermeni milliyetçiliğini destekledi. Zaten olayların seyri 

Sovyetlerin milletlerarasındaki anlaşmazlıkları teşvik ettiği inancını 

taşımamızı doğrular bir nitelik göstermekteydi. Birbirini anlamayan değişik 

milletlerden meydana gelen çok uluslu bir cemiyeti kontrol etmenin Ruslar 

için daha kolay olacağı kesindi. Anlaşmazlıkların ilk döneminde Moskova 

milliyetçi karakter taşıyan bu gösterileri pek fazla ilgi göstermeden takip etti. 

Çünkü Karabağ olayları Azerbaycan Türkleri ve Ermeniler arasında 

meydana gelmekte olup, Moskova’yı doğrudan ilgilendirmemekteydi. 

Dolayısıyla Ruslar bu çatışmalarda arabuluculuk rolünü üstlenmiş oldular. 

Dağlık Karabağ probleminin çözümü için değişik zamanlarda değişik fikirler 

ileri sürüldü, fakat bunlar çoğu zaman gerek Ermeniler gerekse Azerbaycan 

Türkleri tarafından kabul edilmedi. Ancak Sovyet yönetimi sınır değişikliği 

konusunda Ermeni taleplerine de boyun eğmedi. İki taraf arasında savaş 

başlamadan önce Kremlin’den yapılan Dağlık Karabağ’ın merkezi idarece 

yönetilmesi teklifine Azerbaycan olumlu yaklaşmadı. Çünkü böyle bir 

uzlaşma teklifi Azerbaycan için bir kayıp ve Ermenistan’a arazisinin 

kademeli olarak devri için atılacak bir adım olacaktı. Gorbaçov’un 

uygulamaya çalıştığı glasnost ve perestroyka kavramları aslında Sovyetler 

Birliği’nde radikal değişikliklere rağmen milletlere uygulanan politikalarda 

bir değişiklik yapılmadığının da bir göstergesi oldu.   

İddiaların ilki Ermenilerin bölgede gelme bir halk değil, bölge halkının 

esasını teşkil ettikleri şeklinde idi. Bu iddia da çeşitli tarihi belgelerle, 

delillerle çürütüldü. Bu konu hakkında belki de ne çarpıcı örnek 1978’de 

Ermenilerin Mardakert’de (bugünkü Ağdere) İran’dan göç ederek 

gelmelerinin 150. Yılı dolayısıyla büyük bir abide inşa etmeleriydi. Bu abide 

1988’den itibaren suni talepler ortaya çıkmaya başlayınca hızla ortadan 

kaldırıldı. Dağlık Karabağ’da Ermeni iddialarının başında gelen ve bazı 

Ermeni tarihçiler tarafından yaratılan “tarihi Ermeni toprakları” tezi gerek 

Azerbaycan Türkleri gerekse Batılı araştırmacılar tarafından bilimsel olarak 

tenkit edilmiş ve geçerliliği kabul görmemiştir. Ermenilerin bu coğrafyada 

gelme bir halk olduğunu ve bugünkü Karabağ’ın Ermeniler tarafından zapt 

edildiğini söyleyen Ermeni bilim adamları arasında Ermenistan İlimler 

Akademisinin kurucusu ve ilk başkanı Akademik İ. A. Orbeli de vardır. 

Bu coğrafyanın esas halkını Kafkasya Albanları teşkil etmektedir5. 

Ortaçağ’da ise Karabağ, Azerbaycan’ın feodal devlet yapısı içinde yer 

                                                 
5 F. Memmedova, Kafgaz Albaniyasının Siyasî, Tarihi ve Tarihi Coğrafyası, Bakı 1986; 

- R. B.  Köyüşov, Hristianstvo v Kavkazskoy Albanii , Bakı 1984; Yesai Hasan-Celalyan, 

Kratkaya Istoriya Stranı Albanskoy (1702-1722 g.g.), Baku 1989 
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almıştır. 1747-1822 yılları arasında mevcut Karabağ Hanlığı bölgenin 

hakimi olup bu dönemde Karabağ nüfusunun %34.8’ini Ermeni kalan 

%64.8’ini ise Azerbaycan Türkleri meydana getiriyordu. Ancak 1828 

Türkmençay Antlaşmasından sonra buraya çok sayıda Ermeni göçmen 

yerleştirilmeye başlanır. Neticede bu oran Ermenilerin lehine Azerbaycan 

Türklerinin aleyhine değişerek %58’e %42 olur. Bu yüzden Azerbaycan 

Türkleri, Çarlık Rusyası’nın kontrolünde Ermeni halkı ile evini ve toprağını 

paylaşmak zorunda kalır. Böylece Ermenilere Azerbaycan toprağından 200 

bin desyatinlik6 bir alan ayrılırken, Azerbaycan Türklerinin 2 milyon 

Rublelik toprak parçası ellerinden alınmış olur. Elizavetpol (Gence) 

eyaletinin dağlık bölgelerine ve Göyçe Göl  (Sevan) yöresine Ermenilerin 

yerleştirilmesi sona erdikten sonra 124 bin Ermeni’nin iskan edildiği 

söylenmesine rağmen resmi yollarla değil, kaçak olarak gelen 200 bin 

civarında Ermeni de bölgeye yerleştirilir. Ancak Ermeniler, Dağlık Karabağ 

olayları meydana geldikten sonra bazı aydınların onları bölgeyi atlama 

tahtası olarak kullandıkları yönündeki görüşlerine itiraz etmektedir. Çünkü 

Ermenilerin tarihi Ermenistan’ı yaratma faaliyetleri geçmişi çok gerilere 

uzanan bir projedir. Ermeni yazarlar, aydınlar ve ilim adamları sadece 

Dağlık Karabağ üzerinde değil, bütün Kafkasya üzerinde hak talep 

etmektedirler. 

Ermenilerin Azerbaycan Türkleriyle olan anlaşmazlıklarının esas 

çıkış noktası “Büyük Ermenistan” denilen ülkeyi yaratma çabalarıdır. 

Bu durum günümüz Ermeni aydınlarının çoğunda da tespit edilen bir 

husustur. Ermeni aydınları “Büyük Ermenistan”ı tarif ederken onun 

Küçük Asya’dan başlayarak Güney Kafkasya’ya kadar uzayıp gittiğini 

söylerler. Bu ifadeler elbette bir veya iki kişinin değil, çoğunluğun 

hislerini aksettirdiği için önemlidir. Ermeni milliyetçiler Ermenistan 

kelimesini “Büyük Ermenistan”la eş tutarlar, çünkü bu ülke asırlar 

boyunca Hazar Denizi’nden Akdeniz’e kadar olan bir sahayı 

kaplamaktadır. Ermeni yazarların kaleme aldığı tarih kitapları ve 

haritalar bu konuda son derece karakteristik bir örnektir. Çünkü bu 

kitaplarda Ermeni halkının ne kadar özel bir halk olduğu belirtilmekte 

ve komşu ülke topraklarını işgal hisleri öne çıkmaktadır. Başka 

toprakların işgali “Ermenice konuşan vilayetlerin birleştirilmesi” 

olarak izah edilir. Buna göre Karabağ, Nahçivan gibi tamamen Türk 

yerleşim birimleri de birer Ermeni toprağıdır7. 

                                                 
6 Desyatin, 1 hektar büyüklüğüne eşit arazi ölçüsü. 
7 M.K. Nersisyan, Hay Joğovurti Badmutyun,Erivan 1972; T. Y. Yeremyan, Turkeri 

Dzakumi, Erivan 1975 
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Dağlık Karabağ problemini ortaya atanlar  “tek millet, tek cumhuriyet” 

fikrini ileri sürmüşlerdir. Burada Ermeni halkının çağdaş etnik sınırlarının 

onların devlet sınırlarına uygun düşmediği görülmektedir. Tarihin çeşitli 

devirlerinde etnik sınırların sebep olduğu problemler etnografları sürekli 

meşgul eden ciddi bir konudur.  

Milli sınırlarla devlet sınırlarının aynı olmayışını toprak yönünden 

sıkıştırılmış gibi değerlendirmek de doğru değildir. Öyle ki, bu kurala uygun 

olarak her bir Sovyet cumhuriyetinin terkibinde yerli olmayan, başka 

milletlerin yaşadığı topraklar mevcuttu. Mesela Azerbaycan’ın 

Ermenistan’la sınır bölgelerinde ve Gürcistan’da Azerbaycan Türkleri 

yaşadığı gibi, Azerbaycan’ın kuzey batısında ise az sayıda Gürcüce konuşan 

halklara rastlanmaktaydı. Aynı şeyi ülkenin bütünü için de söylemek 

mümkündü. Bu durumda etnik sınırların ve cumhuriyet sınırlarının aynı 

olmayışı kanuna uygun olup herhangi bir görüşün bundan ayrılması, tek 

taraflı talepler ileri sürmesi anlamlı değildi. O dönemde Dağlık Karabağ 

olaylarından rejim de endişe duymaya başlamış, komünist ideolojiye göre 

bütün bu olumsuzlukların halklar arasındaki dengeyi bozacağı ve 

münasebetlere zarar vereceği söylenmekteydi. Devrin SBKP MK (Sovyetler 

Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi) Genel Sekreteri M. Gorbaçov, 

Azerbaycan ve Ermenistan halklarına yönelik 26 Şubat 1988’de yaptığı 

radyo ve televizyon konuşmasında bu durumu açıkça ifade etmişti8. 

Şubat 1988’de Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermeniler topyekün 

katıldıkları mitinglerde Karabağ’ın Ermenistan’ın ayrılmaz bir parçası 

olduğu şeklinde bir karar kabul ettiler. Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’la 

birleşmesini isteyenler “Karabağ Komitesi” adı altında bir komitede bir 

araya gelerek bunun resmen tanınmasına çalıştılar. Komitenin toplantılarında 

parti teşkilatlarının liderleri görevlerinden alınıp yerlerine yenilerinin 

seçilmesi fikri savunuldu. Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’ın hâkimiyetinden 

çıkarılması için ileri sürülen sosyal ve ekonomik gerekçeler gündemden 

çıkartıldı ve bu konuda konuşmak isteyenlere “Eğer Azerbaycan bizim ileri 

sürdüğümüz talepleri yerine getirirse Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’dan 

bekleyeceği bir şey kalmaz” denildi. 

Azerbaycan Türkleri ve Ermenler arasındaki anlaşmazlıklar tarihin 

çeşitli devirlerinde zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Dağlık Karabağ 

olayları sırasında binlerce Ermeninin Stepanakert (Hankendi) ve diğer 

şehirlerde sokaklara dökülmesine sebep bölgenin Ermenistan’a bağlanma 

                                                 
8 “Sov. İKP MK’nın Baş Katibi M. S: Gorbaçev’in Azerbaycan ve Ermenistan 

Zehmetkeşlerine, Halglarına Müracieti”, Azerbaycan Gençleri, 27 Fevral 1988 
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arzusuydu. Erivan’da ve diğer yerlerde gösteri yapanlar, cumhuriyetin çeşitli 

yerlerinden gelmiş olmalarına rağmen iyi organize edilmişlerdi. Okullarda, 

fabrikalarda bir düzen içinde ve hep birlikte hareket ediyorlardı. Mitinglere 

katılmayanlar vatan haini ilan ediliyor ve halkın karşısında küçük 

düşürülüyorlardı.  

Bundan sonraki aşamalar Ermenileri Karabağ’ı bürokratik yollarla 

merkezden ele geçirme faaliyetleridir ki, bunun en somut örneği Ermeni 

gönüllüler tarafından oluşturulan silahlı grupların Karabağ’a 

yerleştirilmesinden sonra Gorbaçov’un 25 Temmuz 1990’da, SSR kanunları 

dahilinde olmayan silahlı grupların kurulmasını yasaklayan ve silahların 

kanunsuz olarak saklanması halinde bunlara el konulmasını içeren bir kanun 

yayınlamasıydı. Bu kanunla birlikte derhal Azerbaycan’ın bütün 

bölgelerinde av silahlarına varıncaya kadar toplanmaya başlandı. Dağlık 

Karabağ’da ise bu kanunun uygulanması Rus askerleri tarafından yerine 

getirildi. Bu arada Azerbaycan’da Ayaz Niyazi Muttalibov, 24 Temmuz 

1990’da Azerbaycan ve Ermeni köyleri arasında bir barış anlaşmasını teklif 

etti. Ancak bu sonu olmayan bir girişimdi. Bunun gerçekleşmesi için 

Azerbaycan tarafı çaba harcamasına rağmen Ermenilerle anlaşma zemini 

sağlanamadı. Aksine 60 haneli olup 15 bin hektar ormanlık alana sahip eski 

Meşeli köyünde Rus askerleri köy halkında olan eski tüfeklere varıncaya 

kadar bütün silahları topladı.9 Bu arada Ermenistan Yüksek Sovyet’inin 

toplantısında Ermenistan SSR adı değiştirildi ve Dağlık Karabağ da buraya 

dahil edilerek Ermenistan Cumhuriyeti oluşturuldu. Hemen akabinde milli 

ordunun kurulması hakkında bir karar da kabul edildi. Ancak bu kararın 

kabul edilişine kadar Ermenistan’da artık 140 bin civarında silahlı grup 

faaliyet halindeydi. 

Karabağ Olayları başlayana kadar Azerbaycan Türkleri 78 köyde 

yaşamakta idiler. Olaylar başladıktan sonra burada sadece 5-10 Azerbaycan 

köyü kaldı. Martuni rayonunda Behremli, Verendelli köyleri dağıtıldı. 

Ovşar, Rus Tağı, Hocavend köyleri ise tamamen haritadan silinme noktasına 

geldi. Stepanakert’e (Hankendi) demiryolu döşenince Ağdam rayonunun 

Kurtlar köyü de bir enkaza dönüştü. 

1990’da Stepanakert’te faaliyet gösteren “Respublika Teşkilat 

Komitesi”nin çalışmalarını engellemek için Ermeniler mitingler, grevler ve 

iş bırakma eylemleriyle konuyu sürekli canlı tuttular. 1990 yılının Ağustos 

ve Eylül aylarında Ermeniler artık saldırılarını doğrudan Azerbaycan 

Türklerine yöneltmiş ve otobüs baskınlarından, yolların kesilmesine kadar 

                                                 
9 S. Alıoğlu, Müharibe, Bakı 1995, s. 11-13 
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her türlü teröre başvurmaya başlamışlardı. Bu yıllar Karabağ’da savaş arifesi 

olarak da yorumlanabilir. Çünkü bundan sonra yaşananlar savaşı kaçınılmaz 

hale getirmişti. 

Ekim 1991’den itibaren Karabağ’da Azerbaycan Türklerinin yerleşim 

birimlerini işgal etmeye yönelik saldırılar sonucunda İmaret-Gervend  

(Keremli) köyü Ermeniler tarafından ele geçirildi. Bu köy Dağlık 

Karabağ’da işgal edilen ilk Türk köyü idi. Bu tarihten Hocalı’ya gelene 

kadar Rus askerleri tarafından da desteklenen Ermeniler Tuğ, Hocavend, 

Kerkicihan, Yukarı Divanalılar, Todan, Cemilli, Meşeli,Karadağlı, Yukarı 

Veyselli’yi ele geçirdiler. 

Hocalı 25-26 Şubat 1992’de yine Rus ve Ermeni silahlı kuvvetleri 

tarafından gerçekleştirilen bir saldırıyla ele geçirildi ve sivil halk 

öldürüldü.10 Olaylardan sonra Rusya bu işle hiçbir ilgisi olmadığını söylese 

de 25 Şubat’a kadar Ermeni kuvvetlerinin şehri işgal edebilecek durumunun 

olmadığı bilinmektedir. 366. Alayın esas zırhlı bölüklerinin yardımıyla 

Ermeniler buraya yönelir ve şehri ele geçirirler ki, bunu daha sonra 366. 

Alaydan kaçan 4 Rus askeri de sonbahardan itibaren 366. Alayın Ermeniler 

saffında savaştığını teyit etmiştir.11 Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar bu 

saldırıdan sağ kurtulamazlar. Fergana’dan gelerek Hocalı’nın Kaladeresi 

denilen mevkiinde yaşayan 54 Ahıska Türkü aile evlerinde yakılmak 

suretiyle öldürülür. Sağ kalanlar Eskeran-Ketik arasında ablukaya alınarak 

kurşuna dizilir. Bu saldırıda ölenler hakkında verilen resmi rakamlar 613 

kişidir. Bunların 485’i ayın 25’inden 26’sına geçen gece Hocalı 

saldırılarında öldürülmüştür12 

613 kişi ölmüştür, bunların 83’ü çocuk, 106’sı kadın 70’, yaşlıdır. 

8 aile bütün fertleriyle tamamen öldürülmüştür. 

25 çocuk bütün ebeveynlerini kaybetmiştir. 

130 çocuk ebeveynlerinden birini kaybetmiştir. 

                                                 
10 İ.İbadioğlu, Sergerde, Bakı 1995, s. 1908-113 
11 Etibar, “Hocalı soygırımı-müstegilliyimize son basgılardan biri. 20-ci esrin en böyük 

getliamından 9 il gecdi” Yeni Müsavat, 25-26 Fevral 2001; N. Sarıahmetoğlu, “Hocalının 

Anısına”, Azerbaycan, Mart-Nisan 1995, s. 24-25; S. Hüseyinli, “Hocalı: Facienin Görünen 

ve Görünmeyen Günahkarları Bir de Kanla Köklenen Siyasi Oyunlar”, Azadlık, 27 Fevral 

1994, s. 4; “Hocalı Soygırımı Beşeriyet Tarihinde Ağır Bir Cinayet Gimi Galacag”, 

Azerbaycan, 27 Fevral 1996, s. 1, 3; “Hocalı Soygırımı Beşeriyet Tarihinde Ağır Bir Cinayet 

Gimi Galacag”, Azerbaycan, 28 Şubat 1996, s. 2, 4 
12 N. Sarıahmetoğlu, ayn.mkl., s. 26; “Hocalı Sağalmaz Yaramız”, Zaman 24-26 Fevral 

2001, s. 4 
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487 kişi yaralanmıştır, buna 76 çocuk da dahildir. 

1275 kişi rehin alınmıştır. 

150 kişi kayıptır. 

7 bin nüfusa sahip Hocalı’da olaylar sırasında 2500 kişinin kalması 

felaketin daha da büyümesini engellemiştir.13 

Hocalı’daki yangın ve saldırılardan kurtulanlar gece Ağdam’ın Şelli 

köyüne ve civar bölgelere hareket ettiler. Yüzlerce Hocalı sakini yaşlı, kadın 

ve çocuk orman ve dağ yollarında kardan donarak öldü14. 

Karabağ Savaşında Hocalı’nın ele geçirilmesi neden önemlidir? Bu 

sorunun cevabını şu şekilde vermek mümkündür: 

Hocalı Olayları 25-26 Şubat 1992’de meydana geldiğinde Hocalı şehri 

Karabağ’da Azerbaycan Türklerinin yaşadı önemli yerleşim birimleri 

arasında bulunuyordu. Hocalı, Stepanakert (Hankendi), Eskeran, 

Nahçivanik, Hasanabad, Noragüv, Mehdikend, Bozdağı tarafından kuşatılan 

tek Türk şehriydi ve Şuşa –Ağdam yolu stratejik önemi büyük olan 

Hocalı’nın yararına çalışıyordu. Hocalı ayrıca Hankendi’nden güney doğuya 

doğru 10 km ötede yerleşmişti. Ermenilerin 1988’den itibaren Hocalı’yı ele 

geçirme gayretleri neticesiz kalmaktaydı. Şehir, Eylül 1991’de Eskeran’daki 

modern silahlarla teçhiz edilmiş Ermeni askerleri karşısında savunmasız 

kaldı15. Hocalı’nın Ermeniler tarafından ele geçirilmek istenmesinin en 

önemli sebeplerinden biri, görüldüğü gibi stratejik konumuydu. Buradaki 

askeri havaalanı Dağlık Karabağ’a gidecek olan askeri teçhizatın 

nakledilmesinde büyük kolaylık sağlayacaktı. Böylece Ermenilerin Hocalı’yı 

ele geçirmek için esas sebeplerinden biri askeri havaalanına sahip olmasıydı. 

Havaalanı kumandanı halk arasında da sevilen bir kişi olan Elif Hacıyev ki, 

o gece Hocalı İcra Hakimiyeti Başkanı Elman Memmedov ile birlikte halkın 

şehirden çıkartılmasına yardım etmişlerdi, daha sonra o da öldürüldü16. 

Bu arada Ermenilerin Hocalı’nın ele geçirilişiyle ilgili yorumları hayli 

ilginçti. Buna göre Azerbaycan tarafı meseleyi son derece çarpık bir şekilde 

ve olayları büyüterek ortaya koyuyordu. Hocalı, Ermeni tarafına göre bir 

şehir değil, Stepanakert’ten birkaç km. uzakta bulunan küçük bir köydü. 

Karabağ Savaşı başladığında Azerbaycan bunun stratejik önemini 

kavrayarak alelacele bu köye şehir statüsü vermiş ve Azerbaycan’ın en uzak 

                                                 
13 E. Hesenli, “Hocalı Esrin Faciesi”, Yeni Müsavat, 24 Şubat 2000, s. 3 
14 N. Sarıahmetoğlu, ayn.mkl.,; “Hocalı Faciesi-3”, Açıg Söz, 24 Fevral 1995, s. 1 
15 “Son Günlerimiz”, Azadlıg, 3 Mart 1992, s. 1-2 
16 “Musibetin Epizodları”, Azerbaycan Gençleri, 4 Mart 1992, s. 1 
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bölgelerinden aileler ve o sırada Özbekistan’la problemleri dolayısıyla 

burayı terk ederek Azerbaycan’a sığınan Ahıska Türkleri yerleştirilmişti. 

Ermenistan, Hocalı’dan Stepanakert’e yoğun top ateşinin devam etmesi ve 

havaalanının Azerbaycan tarafının kontrolü altında bulunması yüzünden 

Stepanakert-Ermenistan arasında erzak ve tıbbi mühimmatın sevkinin 

tamamen durduğunu, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin bu eşkıya ocağını 

ortadan kaldırmaya karar verdiğini belirtiyordu. Bu amaçla başlatılan 

harekatla 26 Şubat 1992’de Hocalı ele geçirildi17. 

Yukarıda bahsettiğimiz ifadeler Hocalı’da yaşananların esasını gözden 

kaçırmaya yönelik son derece basite indirgeyici bir mantığa sahip 

yorumlardır. 

Hocalı’nın uzun süredir Ermeni birliklerinin ele geçirmek için plan 

yaptığı bir kent olduğu bilinmektedir. Hocalı sakinlerinin gerekse 

Hocalı’daki İcra Hakimiyeti’nin Bakü’ye kendilerine yardım için müracaat 

etmelerine rağmen bu taleplerinin cevapsız kalması kısacası iktidarda 

bulunan Ayaz Niyazi Muttalibov yönetiminin olayların çok öncesinde hiçbir 

önlem almayıp, Hocalı’dan merkeze gönderilen yardım taleplerine cevap 

verilmemesi bu faciada iktidarın o nispette suçu olduğunu gösterir18. 7 Nisan 

1992’de Bakü’de yayınlanan Halk Ordusu gazetesi “Hocalı o kanlı geceden 

3 ay 25 gün önce unutulmuştu” diye yazıyordu19. 

Hocalı’nın Ekim 1991’den itibaren Ermeni işgali altında olması ve 

Eskeran yolunun derin hendekler ve mayınlarla döşenmesi, aynı durumun 

Hocalı-Şuşa yolu için de geçerli olması yüzünden karayolu trafiği kesilmiş, 

tek çare helikopterlere kalmıştı. Ancak Eskeran’dan Hocalı ve Şuşa 

istikametine uçan 7 sivil helikoptere ateş açılmasına ve havayolunun çok 

tehlikeli olmasına rağmen kuşatma altında bulunan kente her tür malzeme 

ancak bu yolla getirilmekteydi. Şuşa üzerinde bir sivil helikopterin düşmesi 

neticesinde 40 kişi ölünce helikopter seferleri de durduruldu. 2 Ocak’tan 

itibaren şehre elektrik de verilememekteydi. Dolayısıyla aralıksız hücumlar 

ve ciddi sosyal problemler insanların yaşama ümidini de kırdı. Ancak 

yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen halk direniyordu. Hocalı İcra 

Hakimiyeti Başkanı ve Polis İdaresi Başkanı direneceklerini, ancak yardıma 

ihtiyaç duyduklarını söylüyorlardı. Bu da Ağdam-Şuşa karayolunun en kısa 

zamanda açılmasıydı. Ancak ne karayolu açıldı ne de Hocalı’ya beklediği 

                                                 
17 “Hocalı İşgal Olunub mu?”, Azadlıg, 28 Fevral 1992, s. 1; Azerbaycan Seven Years of 

Conflict in Nogorno-Karabakh, Human Rights Watch /Helsinki, 1994,  s. 4-5 
18 E. Hesenli, “Hocalı. Esrin Faciesi”, Yeni Müsavat, 24 Fevral 2000, s. 3 
19 “Hocalının 40 Günü”, Halg Ordusu, 7 Aprel 1992, s. 2 
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yardım gelebildi. İşte yönetimin eleştirilmesine sebep bu tedbirlerin 

alınamamış olmasıdır20. Hocalı’nın savunması mahalli müdafaa güçleri ve 

Milli Ordu’nun silahlı askerleri tarafından sağlanıyordu. Şubat ayının ikinci 

yarısında Hocalı Ermeni askeri kuvvetleri tarafından kuşatılmıştı ve her gün 

top ateşi altında hayatını sürdürmeye çalışıyordu. 25 Şubat akşamı 366. 

Alayın da destek vermesiyle şehre saldırı başladı. 2 saat içinde tanklar, 

askeri araçlar, havan topları ve Alazan tipli roketlerle Hocalı 3 saat kuşatma 

altında ateşe tutuldu. Hocalı’daki birliklerin hiçbir askeri teçhizatı yoktu ve 

en büyük silahları sahip oldukları bir makineli tüfekti. 7 bin kişilik Hocalı 

nüfusundan yaklaşık 2500 kişi kalmıştı ve bu insanlar Eskeran yönüne kaçışı 

denediler. Hocalı hakkında bütün yazılanlar o dehşet gecesinden kaçıp 

kurtulmayı başarabilenler, kendileriyle yapılan röportajlarda o gün herkesin 

şokta olduğunu, yaşlı insanların kadın ve çocukların nasıl ağlayarak 

bağrıştıklarını ve panik halinde kaçtıklarını hatırlamakta ve seslerin hala 

kulaklarında yankılandığını ve hiç kimsenin bu anıları kolay kolay 

unutamayacağını belirtmektedirler. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Ermeni saldırılarına karşı konulmaya 

çalışılmış, fakat son derece düzenli ve ağır askeri teçhizatla donanmış bir 

ordu karşısında yapılabilecek fazla da bir şey kalmamıştı. Halk üç taraftan 

kuşatıldığı için tek çare ormana doğru kaçmaktı, ancak burası da Ermenilerin 

kontrolü altında idi. Hayli soğuk geçen 1992 senesi kışında insanlar karlarla 

kaplı ormanları, buz tutmuş sığ nehirleri çıplak ayaklarıyla geçmek zorunda 

kaldılar. Saldırı o kadar ani olmuştu ki, hiçbiri yanlarına sıcak birer giysi 

alamamıştı. Bu sırada birçok insan donarak hayatını kaybetti. Ormandan 

çıkarak Ağdam’dan yaklaşık 2-3 km. ötede bulunan Nahçivanik yakınlarına 

gelindiğinde Ermeniler siperlere gizlenmiş olarak kurtulanları 

beklemekteydiler. Çünkü her sağ kalan kişinin buradan geçeceği 

bilinmekteydi. Burada da pek çok masum insan öldü, zira pusuya 

düşürülmüşlerdi. Gargar Nehrini geçerek saat 09:00’da Ağdam’a ulaşmayı 

çok az kişi başarabildi. 

Bu arada iktidar bu katliam ve mağlubiyetin bir halk ayaklanmasına yol 

açabileceğini düşünerek ne televizyonda ne de Hocalı’da yaşananların 

ertesinde devletin yayın organlarında bu habere yer vermedi. Bütün devlet 

yayın organları Hocalı’nın Ermeniler tarafından ele geçirilişinin tamamen 

uydurma bir haber olduğunu belirtiyorlardı. Ermeniler Hocalı’ya saldırmış, 

ancak Azerbaycan kuvvetleri bu saldırıyı püskürtmüşlerdi. Ölenler hakkında 

                                                 
20 G. Helilli, Her Şeyden Geçiler, Veten Geçilmez, Bakı 1995, s. 35-38 
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da bu saldırıda sadece erkeklerin öldüğü belirtiliyor, kadın, çocuk ve yaşlı 

bütün sivil halkın katledildiği ifade edilmiyordu21.  

Bu olaylar sırasında hayatlarını kaybeden insanların ölüm şekilleri de 

korkunçtur. Yapılan otopsiler sonucunda 56 kurbanın anormal bir şekilde 

öldürüldüğü görülmüştür. Bazı cesetlerin onlar henüz hayatta iken 

başlarının, ellerinin, ayaklarının, kulaklarının kesildiği bazılarının ise canlı 

canlı yakıldıkları anlaşılmıştır. 

Son olarak Hocalı Olaylarının en dehşetli yüzünü dünya kamuoyuna 

çektiği filme gösteren gazeteci Çingiz Mustafayev’i de hatırlamak gerekir. 

Çünkü onun bu filmi yaşanan gerçeklerin somutlaşmasını sağlamış ve bu 

görüntüler pek çok yazı, makale ve röportajdan daha etkili olmuştur. 

Karabağ Savaşı içinde Hocalı’da yaşananlar sivil halkı hedef alması 

yüzünden Azerbaycan yakın dönem tarihi içinde çok özeldir. Kayıpların 

istatistiki bilgileri yanısıra hayatta kalmayı başarabilenlerin psikolojileri, 

geçmiş, bugün ve geleceğe yönelik duyguları çok karmaşıktır. Yine Hocalı 

Olayları ile ilgili olmak üzere bu olayları bizzat yaşayan ve yaşadıklarını 

anlatan çocukların ifadelerindeki korku, acı ve anne baba hasretini 

gözlemlememek mümkün değildir. Bu olaylarda acı çeken çocuklar bugün 

29-30 yaşları arasındadırlar. Dönem basınını tararken 8 yaşında Hatıra 

Oruçova’nın yer aldığı bir gazete haberi insanlık dramının en acı yüzünü 

göstermektedir. 

Hatıra’nın acı çeken küçücük kalbi bütün gücüyle annesini bekliyor, 

fakat ne yazık ki, bu mümkün değil. Hatıra bir anda öksüz kalır. Kızın 

omuzlar, göğüs kafesi kurşun yaraları içinde, akciğeri zedelenmiş, 

kaburgaları kırılmış ve kanaması olduğu söylenir. Çok güzel siyah gözlerinin 

ardında çocuklara has olmayan ciddi bakışlarından Biz çocukların suçu ne? 

Diye okunan bir soru uzun süre akılları meşgul eder. 

Hatıra’nın tedavi gördüğü Bakü Acil Yardım Hastanesi’nin 1. Cerrahi 

Bölümü Müdürü Zaur Memmedli, “İnanın biz acil yardım hekimleri her çeşit 

vakayla karşılaşmaya alıştık. Tıbbın özelliği bu. Fakat ağır silahlarla 

yaralanmış çocukları görmek bizim için de zor diyordu22. 

                                                 
21 “Hocalıda Veziyyet Haggında”, Halg Gezeti, 27 Fevral 1992, s. 1; S. Seferli, 

“Görünmemiş Vehşilik, Görünmemiş Geddarlıg, 24 Fevral 1996, s. 3 
22 “Anaya Tuşlanmış Gülle”, Halg Gezeti, 5 Mart 1992; “KNesrin Sarıahmetoğlu 

Karagür, “Karabağ Savaşının Çocuk Yüzleri”, Savaş Çocukları, Öksüzler ve Yetimler, (ed. 

Emine Gürsoy Naskali-Aylin Koç), İstanbul 2003, s. 259-268 
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Bu ve benzeri olaylar, hatıralar, yaşanmışlıklar Şubat 1992’de meydana 

gelen olaylardan sonra yaşanan onlarca dramatik sahneden sadece birkaçıdır. 

Şehirlerin kaderleri de insanlara benzer. Bugün toprak altında sayısız 

yerleşim yeri sadece doğal felaketlerden değil, insanlar tarafından da yok 

edilmiştir. Tarihte Hocalı’nın benzeri pek çok olay vardır. Yakın dönemde 

Vietnam’da Songmi şehrinin tamamen yakılması ve yapılan katliam uzun 

yıllar hafızalardan çıkmamıştır. Yine 1941-1945’de II. Dünya Savaşı 

sırasında Hatın şehri ve burada yaşayanların tamamı da yeryüzünden 

silinmiştir. Ancak bu şehirlerin adlarını ve yaşadıkları trajediyi bugün bütün 

dünya bilmektedir23. 

Azerbaycan henüz Hocalı faciasını uluslararası çapta tanıtamamış ve 

bunun sivil halka yönelik bir kıyım olduğunu kabul ettirememişken 

Ermeniler 1915 sözde soykırım iddialarına bu sefer Azerbaycan Türkleri de 

Ermenilere soykırım yaptılar şeklindeki tebligatlarıyla “Anti Türk” 

kampanyasında ikinci cepheyi açmışlardır. Bu girişimlerinin şimdiden nasıl 

sonuçlanacağını söylemek zordur. Özellikle 27-28 Şubat 1988 Sumgait 

olaylarında Ermenilerin planlı bir şekilde öldürüldüğüne dair kitaplar 

yayınlayıp, filmler hazırlayarak bu olayların bir soykırım olduğunu tanıtmayı 

hedeflemektedirler.24 Bu arada 26 Mart 1998’de kabul edilen” 

Azerbaycanlıların Soykırımı” hakkındaki kanunla 31 Mart günü soykırım 

günü ilan edilmiştir. Azerbaycan son yıllarda Hocalı’ya ait belgeleri çeşitli 

uluslararası merkezlere göndererek daha teşkilatlı ve sistemli bir çalışma ile 

dünya kamuoyunun dikkatlerini çekmeye çalışmaktadır. 25 

1988 yılından başlayan Azerbaycan Ermenistan Savaşında Azerbaycan 

topraklarının %20’den fazlası işgal edilmiş ve 1 milyondan fazla insan 

göçmen durumunda yaşamak mecburiyetinde kalmıştır. 8 milyon nüfusu 

olan Azerbaycan’da 1 milyondan fazla insan yani ülkede yaşayan her 8 

kişiden biri göçmen durumundadır.  

                                                 
23 “Bu Mübarizede Müveffegiyet Yalnız Müveggeti Ola Biler”, Halg Gezeti, 6 Mart 

1992, s. 3 
24 Vügar Eliyev, “Ermeniler Bizi Gabaglayırlar”, Zaman, 27-28 Fevral 2001, s. 3; 

Sumgait olayları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ziya Bünyadov, “Sumgait Niye?”, Acı 

Hegigatler, Bakı 1991, s. 7-16.; Nesrin Sarıahmetoğlu, “Sumgait Olaylarının 

Düşündürdükleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 9, 

Erzurum 1998, s. 181-188 
25 Mehbube, “Hocalı Faciesini Töredenler Beynelhalg Mehkemeye Verileceg”, Yeni 

Müsavat, 30 Mart 2001, s. 16 
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Hocalı Olaylarını anlayabilmek için Karabağ Savaşını ve Ermeni 

milliyetçiliği de bilmek gerekir. Çünkü bütün bu toprak taleplerinin 

gerisinde Ermeni milliyetçiliğinin izlerini bulmak mümkündür. 

Ermenilerin Büyük Ermenistan’ı kurmak için Azerbaycan Türklerine 

yönelik ilk planlı tehcir ve soykırımı 1905-1907 yılları arasında 

gerçekleşmiştir.26 Büyük Ermenistan yaratma projesinin ikinci aşaması 

1918-1920 yıllarını kapsamaktadır. Azerbaycan Tarihinde “Mart Olayları” 

veya “Mart Kırgını” şeklinde geçen olayların boyutları daha büyük olmuştur. 

Rusya’da meydana gelen 1917 Şubat ve Ekim İhtilallerinden istifade eden 

Ermeniler iddialarını Bolşevik bayrağı altında gerçekleştirmeyi 

başarmışlardır. Mart 1918’den itibaren ihtilal karşıtı unsurlarla mücadele 

şiarı altında Bakü Komünü tarafından genelde Bakü guberniyasını 

Azerbaycan Türklerinden temizleme amacı taşıyan bir plan tatbik edilmiştir. 

Binlerce masum insan sadece milli mensubiyetlerine göre öldürülmüşlerdir. 

Sadece insanlar değil, milli mimarlık abideleri, hastaneler, mescitler de 

dağıtılmış Bakü bir harebeye dönüşmüştür. Bakü, Şamahı, Kuba kazalarında 

Karabağ’da Zengezur’da, Nahçivan’da Lenkeran’da ve Azerbaycan’ın diğer 

bölgelerinde de olaylar bütün hızıyla devam etmiştir.27 Azerbaycan Türkleri 

1948-1953 yıllarında kendi topraklarından sürülerek büyük göçe tabi tutulup 

tarihi yurtları Ermenistan’dan kovulup üçüncü kez tehcire maruz 

kalmışlardır. Son olaylar ise 1988’de başlayan daha sonra savaşa dönüşen 

çatışmalarla gerçekleşmiştir. Dağlık Karabağ’da başlayan bu silahlı 

çatışmalar kısa süre sonra Dağlık Karabağ’ın sınırları dışına taşmış ve 

cephede kazanılan askeri başarılar Ermenilerin Azerbaycan’ın içlerine kadar 

sokulmalarına olanak sağlamıştır. 1988’den ateşkesin yapıldığı 12 Mayıs 

1994 tarihine kadar Dağlık Karabağ’ın tamamı da olmak üzere toplam 890 

rayon, köy, kasaba ve yerleşim biriminden ibaret toprakların %20’si işgal 

edilmiştir. 20 binden fazla Azerbaycan vatandaşı öldürülmüştür. (bazı 

yazarlar her iki taraftan 1988-1994 yılları arasında toplam 35 bin kişinin 

öldüğünü ifade etmektedirler). Bilanço 20 bin yaralı, 50 bin sakat, 5.101 

                                                 
26 1905 Olayları hakkında daha fazla bilgi için bkz. M. S. Ordubadi, Kanlı İller, . 1905-

1907-ci İllerde Kafkazda Baş Veren Ermeni-Müselman Davasının Tarihi, Bakı 1991, ; M. M. 

Nevvab, 1905-1906-cı İllerde Ermeni-Müselman Davası, Bakı 1993; V. F. Mayevskiy, 

Armyano-Tatarskaya smuta na Kavkaze kak odin iz fazisov Armyanskogo voprosa, Tblisi 

1915, Nesrin Sarıahmetoğlu, Azeri-Ermeni İlişkiler (1905-1920), TTK Yay., Ankara  
27 1918 Mart Olayları hakkında bkz. Vagif Abışov, Azerbaycanlıların Soygırımı (1917-

1918-ci İller), Bakı 2007; Atahan Paşayev, Açılmamış Sahifelerin İzi İle, Bakı 2001; Nesrin 

Sarıahmetoğlu, “Azerbaycan Tarihçiliğinde Bakü Mart Olaylarının Yeniden 

Değerlendirilmesi (31 Mart 1918), Büyük Devletler Kıskacında Bağımsız Azerbaycan (1918-

1920), (haz. Kıyas Şükürov-Vasif Kafaroıv), İstanbul 2010, s. 21-37; Y. Rathayzer, Bakıda 

İnkılab ve Vetendaş Müharibesi 1917-1918-ci İller, çev. H. İbrahim, Bakı 1928 
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kayıptır.  Esir olan Azerbaycan Türklerinin 66’sı çocuklardan ibarettir. 

Savaşın ekonomik kaybı 60 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. 

Sayıları yüz binleri bulan bu insanlar çok kötü şartlar altında yaşamak 

durumunda bırakılmışlardır. Üstelik içlerinde savaş bölgelerinden gelenler 

olduğu için, yakınlarını kaybetmiş olanlar, savaşın ızdırabını ve dehşetini 

belki de ileriki hayatlarında bir damga gibi taşıyacak olan çocuklar da 

bulunmaktadır. Bu insanların bir kısmı (yaşlılar ve sakatlar) yeni bir hayata 

uyum sağlayamadıklarından dolayı telef olmuşlardır. Hayatta kalmayı 

başarabilenler ise Azerbaycan’ın civar bölgelerine ve köylerine 

yerleştirilerek yaşamlarına devam etmeleri sağlanmıştır.   

Ermenistan’ın bugünkü topraklarında Azeriler asırlar boyu 

yaşamışlardır. Hatta yüzyılın başında Erivan halkının %60’ını Azeriler teşkil 

etmekteydi. Ermeniler ise çarlık Rusya’sının yardımlarıyla daha sonra Stalin 

ve yardımcılarının (Mikoyan vb.) himayesi ile uzun yıllar ana vatanlarından 

yerli halkı kovma suretiyle tek milletten meydana gelen bir devlet kurma 

yolunda planlar hazırlamaktaydılar. Sürgünler ile boşaltılan topraklar 

tamamen Ermenilerin amaçlarına hizmet etmekte şehirlerin, köylerin, 

nehirlerin, bölgelerin adları önceden olduğu gibi bugün de 

değiştirilmektedir. Ermenice soyadlarının sonuna eklenen “yan” eki bazı 

Ermeni isimlerinin Türkçe olmasını engellememektedir [Demirci-yan, 

Dellek-yan (berber), Allahverdi-yan, Gülbey-yan, Odabaş-yan,  Adam-yan 

vb.]. 

Görüldüğü gibi Dağlık Karabağ’da ve etrafında yaşananlar basit bir 

problem değildir; Kafkasya ötesi halklarının milletlerarası tarihinde belki de 

en karışık meseledir. Geçmişte bu bölge birçok kanlı olaylara sebep olmuş 

1905-1906,1918-1920 yılları arasında Azerbaycan’da ve Ermenistan’da 

Sovyet hakimiyeti kurulmadan meydana gelen olaylarda Karabağ halkının 

beşte biri yok edilmiştir. Sovyet hakimiyetinin ilk yıllarında bölgenin nereye 

tabi olacağı meselesi de karışık bir şekilde halledilmiş ve Dağlık Karabağ 

Muhtar Vilayeti’nin tabiyetinin tayin edilmesinde Kafkas bürosunun 

komünistleri her şeyden önce şunları dikkate almışlardı: “Bu bölge hangi 

cumhuriyette iktisadi ve sosyal yönden daha çabuk gelişebilir ve halkının 

refah seviyesi yükselebilir? Azerbaycan kendi sanayisi ve çok milletlilik 

özelliği yüzünden şartlar bakımından üstündü. Hangi cumhuriyette yaşamak 

meselesi değil, nasıl yaşamak meselesi ortaya kondu. Ermenilerin milli 

hisleri dikkate alınarak da vilayete muhtariyet verildi”. 22 Mayıs 1920’de A. 

İ. Mikoyan Lenin’e gönderdiği bir yazıda :  
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“Ermeni hükümetinin ajanları Taşnaklar, Karabağ’ı Ermenistan’la 

birleştirmeye can atıyorlar. Ancak bu Karabağ ahalisini kendi hayati 

bağlarından koparmak olurdu” demekteydi.  

5 Haziran 1920’de Kafkas bürosu şefi G. K. Orşonokidze ve A. M. 

Nazarbekyan’ın teklifleri ile Karabağ meselesi tetkik edilerek aşağıdaki 

karar alındı: “Müslümanlarla Ermeniler arasında barışın ve Karabağ’ın 

iktisaden korunması için Dağlık Karabağ, Azerbaycan sınırları içinde 

kalmalıdır”. Böylece Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti, Azerbaycan SSC’ye 

7 Temmuz 1923’te bağlandı. Fakat problemler bundan sonra başlamış, 

sosyal hayatta pek çok aksaklıklar baş göstermiş ancak bunların üstü 

kapatılarak meseleler daha da derinleştirilmiştir28. 

Bu olaylara BM, AB gibi uluslararası kuruluşlar gereken özeni 

göstermemişlerdir. BM Güvenlik Konseyi 1993 yılında 822, 853, 874, 884 

sayılı kararları kabul etmiştir. Bu kararlarda Ermenistan’ın Azerbaycan 

topraklarını işgal ettiği ve bu topraklardan şartsız olarak çıkması gerektiği 

açıkça ifade edilmektedir. İşgalin sona erdirilmesi için bugüne kadar bir çaba 

gösterilmemiştir29. 

Hocalı’da 26 Şubat 1992’de yaşananlar uluslararası kamuoyunun suç 

olarak kabul ettiği soykırım ve insanlığa karşı suçlar kapsamındaki 

tanımlamalarla örtüşmektedir. Cenevre Sözleşmesi, İnsan Hakları 

Beyannamesi, Vatandaş ve Siyasi Haklar Konusunda Uluslararası Sözleşme, 

Ateşkes Zamanında ve Askeri Çatışmalar Zamanı Kadın ve Çocukların 

Korunması Beyannamesi’ne karşı işlenmiş bir soykırımdır. Ayrıca Hocalı 

soykırımı 9 Aralık 1948’de BM tarafından kabul edilen 12 Ocak 1951’de 

yürürlüğe giren BM’in “Soykırım Suçunun Önlenmesine ve 

Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmesi” 2. Maddesinde yer alan “ milli, etnik, 

ırki veya dini bir grubu kısmen veya tamamen imha etme” biçiminde 

tanımlanan Soykırım/Genosit kavramı ile örtüşmektedir.  

Hocalıda yaşananların bir soykırım olduğu gerçeğinden hareketle çeşitli 

yaptırımlar uygulanabilir: 

                                                 
28 A. L. Altstadt, “Dağlık Karabağ-Azerbaycan SSC’de Anlaşmazlık Elması”, (çev. 

N.Sarıahmetoğlu), Azerbaycan, Sayı 278,  Mart-Nisan 1991, s. 15-22 
29 UN Security Council Resolution 822, 853, 874 ve 884 için 

www.un.org/Docs/scres/1993/scres93.htm (6.1.2006) 

Nesrin Sarıahmetoğlu Karagür, “Dağlık Karabağ Problemi Neden Çözülemiyor?”, Türk 

Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri, (ed. Necdet Öztürk- Ali Satan), İstanbul: IQ 

Kültür Sanat Yayıncılık, 2007, s. 135-168 

http://www.un.org/Docs/scres/1993/scres93.htm
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Azerbaycan Hocalı Olaylarının bir soykırım olduğunun uluslararası 

kamuoyunda kabulü için yasal prosedür başlatmalı ve Lahey Adalet 

Divanına başvuruda bulunarak 9 Aralık 1948’de BM tarafından kabul edilen 

Genosit Sözleşmesi çerçevesinde dava açmalıdır. Bu olaylardan sorumlu 

olanların adları tek tek belirtilmeli ve cezalandırılmaları istenmelidir. 

Azerbaycan parlamentosu 1994 yılında yaşanan olayları bir soykırım 

olarak kabul etmiştir. Yapılması gereken her tür bilgi ve belgesiyle olayları 

bütün gerçekliği ile ortaya koyan bir siyaset takip etmektir.  

Sivil Toplum Kuruluşları ise Türkiye, Azerbaycan ve dünyanın birçok 

bölgesindeki Türklerin bireysel ve toplu olarak Lahey Adalet Divanında 

dava açmalarını sağlamalıdır. Bilhassa olaylarda acı çeken ve kayıpları olan 

kişilere bu süreçte yardımcı olunmalıdır.  

Hocalı Olayları Karabağ Savaşı’nın görüldüğü gibi ayrılmaz bir 

parçasıdır ve Azerbaycan tarihinde “Hocalı Faciası” veya “Hocalı 

Soykırımı” şeklinde yerini almıştır. Bu olaylar sırasında Hocalı halkı Bakü 

başta olmak üzere Azerbaycan’ın 48 bölgesinde yaşamakta ve katlandıkları 

birçok zorluğa ve aradan geçen yıllara rağmen bir gün mutlaka kendi 

topraklarına dönmenin ümidini taşımaktadırlar. 
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BİR KİMLİK TESPİTİ, KOLEKTİF ŞUUR VE SOSYAL BİR 

TRAVMA OLARAK HOCALI FACİASI 

The Khojaly Tragedy as A Collective Trauma and Factor of Collective 

Memory and Identity 

Rauf GARAGÖZOV 

ABSTRACT 

The article considers some socio-psychological and socio-cultural aspects of 

the Khojaly tragedy. In particular the author analyses that event within the 

framework of such notions as a collective trauma and collective memory, and 

discuses the various ways in which Azerbaijani society could relate to the trauma. It 

is argued that this event was not only a psychic trauma for those who were the 

participants or victims of massacre but a collective trauma for the entire population, 

because people felt a threat to their collective identity. Looking into different ways 

of dealing with collective trauma the author suggests such method as “working 

through it” which requires broad and all-sided discussion of the traumatic event, in 

order to make sense of their causes, factors, and consequences and the definition of 

moral and legal responsibility for what took place. The author especially points out 

the role of international organizations in bringing justice and punishment of 

criminals irrespective of any geopolitical and economic calculations. 

Key words: Karabakh, Hocalı, genocide 

Karabağ çatışmalarında insanların yaşadığı çok sayıdaki facia ve 

acımasız şiddet dolu sahneler arasında 1992 yılı Şubat ayının 25’inden 

26’sına geçen gece yaşanmış olaylar kendine has amansızlığıyla ayrılır. Bu 

gecede Ermeni militanları, BDT’ye bağlı Birleşik Silahlı Kuvvetlerinin 366. 

Alayına mensub askerlerin desteğiyle, sadece birkaç saat içinde 

Azerbaycan’ın Hocalı şehrini yeryüzünden silerek yüzlerce sivil insanı 

işkenceyle öldürüldü.1 Hocalı faciasının, şüphesizdir ki hukuki, siyasi, 

iktisadi, sosyal vb. çeşitli yönleri bulunmaktadır. Burada facianın bazı 

psikolojik yönleri ele alınacaktır. 

                                                 
 Dr. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Stratejik Araştırmalar Merkezi, 

rauf.garagozov@sam.gov.az 
1 Resmi bilgilere göre, bu kanlı hadiselerde 613 kişi öldürülmüş, çeşitli yaşlardaki 1000 

kişi esir alınarak kurşun yaralanmaları sonucunda sakat kalmışlardır. 106 kadın, 63 küçük 

yaşta çocuk, 70 ihtiyar ve 8 aile tamamen yok edilmiş; 25 çocuk ebeveynlerinin her ikisini de, 

130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetmiştir. Facianın yaşandığı gece 1275 sivil insan 

esir alınmış; onlardan 150’si hakkında bugüne kadar hiç haber alınamamıştır. Bkz.: Human 

Rights Watch World Report, 1993; Goltz Th. “Nagorno-Karabagh Victims Buried in 

Azerbaijani Town”, The Washington Post, 28 февраля 1992 
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Milli Bir Travma Olarak Hocalı Faciası 

“Psikolojik travma”, kişilerin hayatını, vücut bütünlüğünü, yaşamını ya 

da ruhsal dengesini tehdit eden, kendisinin veya bir başkasının fiziksel 

varlığı için korku oluşturan, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir olay ya da 

durumu bizzat yaşaması veya böyle bir hadiseye şahit olması ve bu durum 

sebebiyle engellenemez bir dehşete, çartesizliğe kapılması ve şiddetli korku 

duymasıdır2. 

Burada bahsedilen Hocalı hadiseleri sadece bizzat olayı yaşayanlara ve 

bu işkencelere şahit olanlara değil; bu zalimliğe şahsen şahit olmamış ve ona 

maruz kalmamış geniş halk kitlesi için de güçlü, sarsıcı tesir göstermiştir. 

Burada sözü edilen, kolektif travma olarak adlandırılan, herhangi bir grubun 

üyelerinin kolektif şuurunda derin izler bırakan, hafızalarına ebedi olarak 

kazınan ve onların geleceğe yönelik kimliklerini köklü ve kesin bir şekilde 

değiştiren dehşetli bir hadiseye maruz kaldığını hissetmelerine sebep olan 

hadisedir3. 

Bu kolektif travmanın, psikolojik travmadan farkı, psikolojik travma 

insanın veya insanlar grubunun fiziksel varlığını tehdit eden bir durumken; 

kolektif travmanın da grup üyelerinin ortak kimliklerine karşı bir tehlike 

teşkil etmesidir4. 

Kolektif travmaya uğrayan toplum birçok akılcı, duygusal ve davranış 

içerikli değişiklikler yaşar5. Araştırmacının belirttiği gibi “milli sarsıntı, 

insanlarda onların talep ve ihtiyaçlarına kayıtsız kalan çevrenin tehlikelerle 

dolu imgesini oluşturur”6. Aynı zamanda geniş çaplı şiddetten sarsıntı 

yaşayan toplum kendi güvenliğiyle ilgili emniyet duygusunu hatta en nüfuslu 

siyasi liderine güvenini kaybedebilir. Bu bakımdan Hocalı olaylarından en 

fazla bir hafta sonra halkın artan öfkesi sonucunda zaten özel bir nüfusu 

                                                 
2 Foa E.B., Kin T.M., Fridman M.Dj. Effektivnaya terapiya posttravmatiçeskoqo 

stressovoqo rasstroystva. М.: Kogito-Çentr, 2005 
3 Cultural trauma and Collective Identity, (Ed. Alexander J.C. (2004). Toward a Theory 

of Cultural Trauma. In: J.C.Alexander, R.Eyerman, B.Giesen, N.J.Smelser, and P.Sztompka), 

CA: University of California Press, p.1 
4 Alexander J.C.’nın dediği gibi: “Kültürel travmanın oluşmama sebebi, grubun 

psikolojik travmada olduğu gibi eziyet çekmesidir. Psikolojik travmadan farklı olarak, 

kültürel travma dilin yapısı vasıtasıyla ortaya çıkarak, somut bir biçimde toplumun kolektif 

şuurunun en derin noktasına kadar nüfus eden rahatsızlığın en belirgin neticesidir”. 

(Alexander. Ук. Соч, p.10.) 
5 Vertzberger Y.Y. (1997), “The Antinomies of Collective Political Trauma: A Pre-

Theory”, Political Psychology. Vol.18/4,  p. 86 
6 Neal A.G. (1998), National Trauma and Collective Memory: Major Events in the 

American Century, New-York: M.E. Shape Amonk, p. 5 
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olmayan ülkenin o zamanki başkanı A. Mütellibov’un yetkilerinin elinden 

alınması hiç de rastgele olmamıştır. Kolektif travmanın başka bir sonucu da 

kitlelere sirayet edebilecek endişe ve korkudur. 

Gerçekten de Hocalı hadisesinden sonra özellikle de Ermeni sınırında 

yaşayan Azerbaycan halkının bir kısmını korku sarmış ve bu durum daha 

sonraki askeri operasyonları etkilemiştir7. Aksi takdirde yaşanan bu faciadan 

sonra, Ermeni militanları tarafından Azerbaycan’ın diğer bölgelerinin 

kolaylıkla işgal edilmesi, izah edilemez bir durumdur8.  

Yukarıda belirtilenler, Hocalı’da yaşananların, Azerbaycan halkı için 

kolektif bir travma olduğunun açık delilidir. Azerbaycan Türkleri kolektif 

travma yaşamış yegane halk değildir. Tarihinde bu tarz travmalar yaşamamış 

bir halka rastlamak güçtür. 2001 yılının 11 Eylül olaylarından anlaşıldığı 

gibi devletler muvazenesinde söz sahibi ülkeler bile bu travmalara karşı 

sigortalanmamışlardır. Burada asıl mesele bu travmaya engel olmak için 

alınacak tedbirler nelerdir? 

Kolektif Travma ve Kolektif Şuur 

Dünya üzerinde yaşanan tecrübelerden görüldüğü gibi kolektif 

travmanın sonuçlarını izole araçlarından biri de toplumun trajik olayları 

akılda tutmaya hazır olması, kolektif anma merasimleri düzenlemesi ve bu 

belleğe uygun kimliğin esaslarının oluşturulmasıdır9. Bu bilincin korunması 

                                                 
7 Uluslararası teşkilatlar tarafından resmi olarak vurgulanan Ermenilerin, Hocalı’nın 

sivil ve suçsuz halkına işkence yaparak, topraklarının zabtederken aynı zamanda 

Azerbaycanlıların cesetlesine aşağılayıcı bir biçimde davranması şeklinde birçok meseleyle 

halen hayatta olan halkta korku ve endişe duygularını yerleştirmek maksadını gütmüş 

olduğudur. O günlerde Hocalı’ya hücum eden silahlı birliklerden birinin komutanı olan, 

bugünkü Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın itirafı da bunu ispatlamaktadır. İngiliz 

araştırmacı Thomas de Waal’ın Sarkisyan’dan aktardığı “Hocalı’ya kadar Azerbaycanlılar 

bizimle oynayabileceklerini sanıyorlardı. Onlar Ermenilerin sivil halka el kaldıramayacağını 

sanıyorlardı. Biz bu anlayışı yıktık. Bu durum yaşandı.” Sözleri üzerine kendisi de 

“Sarkisyan’ın bu sözleri Karabağ’ın e zalim hadisesine başka bir açıdan bakma imkanı verir. 

İşlenen bu kütlevi suçlar, bir başka yaklaşımla, göz dağı vermek, endişe oluşturmak, halkı 

korkutmak gibi önceden hesaplanmış ve düiünülmüş bir planlın parçasıdır. Т. De Vааl. 

(2005). Çеrnıy sad. Armeniya i Azerbaydjan: mejdu mirom i voynoy. М.: Текst, s.134-135. 
8 Bu konuda S.Kornel durumu “İşgal süreci bu kadar kolay bir şekilde işlediği için 

pratikte Ermeniler bu durumdan hiç sıkıntı çekmiyorlardı...” sözleriyle ifade eder. Bax: 

Kornell S. Коnflikt v Naqornom Karabahe: dinamika i perspektivı reşeniya. 

URL:http://web.archive.org/web/20080130121758/ 

http://www.sakharovcenter.ru/publications/ azrus/az_015.htm 
9 Aarelaid-Tart A. (2009). “Cultural Trauma as the Mnemonic Device of Collective 

Memory” In: E.Koresaar, E.Lauk & K.Kuutma (eds.), The Burden of Remembering. Helsinki: 

Finnish  Literature Society, pp.197-221 

http://web.archive.org/web/20080130121758/
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aynı zamanda hadiselerin yeniden değerlendirmeye tabi tutulması için de 

olanak sağlar. Prensip olarak, her toplumun kendi tecrübesini yeniden kritik 

etmesi, bu durumun yaşanma  sebeplerini ortadan kaldırmasına imkan 

sağlayacaktır; aksi takdirde o toplumun daima benzer olaylarla yeniden 

karşılaşması muhtemeldir. 1905, 1918 yıllarında ve yaşadığımız bu son 

dönemde Ermenilerle Azerbaycanlılar arasında yaşanan çatışmaları buna 

örnek olarak göstermek mümkündür. Bir zamanlar Azerbaycan halkı bu 

hadiselere unutkanlıkla yaklaşmış ve şimdi 21. yy’da yeniden Ermeni 

problemiyle karşı karşıya kalmıştır. Bununla birlikte bu unutkanlık 

Azerbaycan halkının hafızasının “zayıf olması” ile ilgili değil; belli bir 

“sosyal çerçeve”nin10 var olmayışıyla açıklanabilir. 

Kolektif şuura dair akademik araştırmaların müellifi Maurice 

Halbwachs, yeri geldiğinde, uzun yılları içine alınan dönemlerde şahsi 

hatıraların muhafaza edilebilmesi için belli bir “sosyal çerçeve”ye 

alınmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir. Bu sosyal çerçeveler, uygun 

bellek politikasını hayata geçirebilecek olan toplum, daha doğrusu devlet, 

din ve farklı sosyal kurumlar tarafından oluşturulur. Burada tahlil için iki 

önemli sonuç mevcuttur. 

Birincisi, sosyal çerçeveler şahsi hatıraların tahrifine veya D.Louental’ın 

“yalancı kolektif şuur sendromu” adını verdiği duruma sebep olabilmesidir11. 

İkinci durum ise sosyal çerçeveler olmadığında şahsi hatıraların ne kadar 

canlı olursa olsun unutulmaya mahkum olmasıdır. Birinci durum 

Ermenilerin, ikincisi ise Azerbaycanlıların kolektif şuuru için 

karakteristiktir. 

Ermenilerin kolektif şuurunun sosyal çerçeveleri, zamanında Ermeni 

kilisesi tarafından şekillendirilerek, Ermenilerin “düşmanlar tarafından 

kuşatılması ve işkenceye maruz kalması durumunda ancak inançlarına bağlı 

kalırlarsa, galip gelecek bir halk olduklarına dair, eski devirlere ait 

rivayetlerle güçlendirilmiştir”12. Milletçilik devriyle birlikte “inanca 

sadakat”in yerini, “kendi halkına sadakat” almış; böylece hem ailelerde 

gayriresmî, hem de okullarda resmî biçimde öğretilen tarih vasıtasıyla 

nesilden nesle aktarılan esas yapı olarak değişmez bir hal almıştır13. 

                                                 
10  Halbwachs M. (1992). On Collective Memory, Chicago: University of Chicago Press 
11 Lowenthal D. (2001). “Preface”, in Forty, Adrian & Susanne Kuchler, eds. The Art of 

Forgetting, Berg Publishers. 
12 Karaqezov R. (2005). Metamorfozı kollektivnoy pamyati v Rossii na Çentralnom 

Kavkaze, Baku Nurlan. 
13  Ferro M. (2003). The Use and Abuse of History: or How the Past is Taught to 

Children, Routledge. 
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Bu yöntemlerle oluşturulan Ermeni kolektif şuuru, “Ermeni halkının 

asırlar boyu devam eden azap ve eziyeti”ne dikkat çekerek Ermenilerin 

dünya algısını ve onların ferdi hatıralarının yansımalarını en iyi biçimde 

tanımlar. Bu şablonla tezatlık gösteren durumlar ve tarihi olaylar, bahsedilen 

bilgiler hakkında susmaya veya onları değersizleştirmeye çalışan, “Ermeni 

kimliği” muhafazakârlarının güçlü direnci ve şiddet içeren yaklaşımıyla 

karşılaşır. Elbette Hocalı’da Ermeni militanlarının işlediği ve sözü geçen 

uluslararası teşkilatların  tasdiklediği suçları, canileri müdafaa etmek adına, 

istenilen uydurma haberlere, hatta Hocalı’da Azerbaycanlıların, kendi 

ölümlerinden sorumlu olduklarına dair ithamların çıkması gibi 

sahtekârlıklarla meşgul olduklarını,  Ermeni tarafının hiçbir şekilde itiraf 

etmemesi tesadüf değildir14. 

Azerbaycan’da “milli tarih”in15 muhafaza olunması konusuyla ilgilenen 

kurumların olmayışı sebebiyle sosyal çerçeveler uzun süre gelişememiştir. 

Bu sebeple de sözlü tarih ve destanlara dayalı kolektif şuur, uzun süre bölük 

pörçük ve yerel karakterli olmuştur. Daha sonraları Sovyetler Birliği 

döneminde şuur ve kimlik sahalarında hayata geçirilen malum siyaset 

neticesinde Azerbaycanlıların çoğu 20. yy’ın başlarında yaşanan Ermeni-

Azerbaycanlı çatışmalarının kanlı sahneleri “unutturulmuş” ve bu konu 

hakkındaki tek hatıra sadece bahsedilen hadiselerin şahidi olmuş yaşlı neslin 

hikayelerinde korunup saklanmıştır. 

1991 yılında  Azerbaycan’da devlet bağımsızlığının elde edilmesiyle 

Azerbaycanlıların kolektif şuurunun ve kimliğinin şekillenmesi için yeni 

temeller atılmıştır. Azerbaycan her milli devlet gibi milli birliğin 

şekillenmesinde,  ilginçtir ki bunun için de ilk önce, “hafızası güçlü 

toplumun”, yani kolektif şuurun oluşturulması talep olunur. Karabağ 

çatışmalarının ve Azerbaycan aleyhine askeri   işgalin başlamasına sebep 

olan, davasına sahip çıkan Ermeni milliyetçiliği Azerbaycan toplumunda 

Ermeni - Azerbaycanlı münasebetlerinin menfi yönleri üzerine dikkati 

çekmiş ve uygun bir şekilde kolektif şuurun istikametini belirlemiştir. 

Karabağ çatışmalarının başladığı günden bu yana Ermenilerin 

Azerbaycanlılara karşı işledikleri suçlardan bahseden resmî ve edebi 

propaganda özelliği taşıyan birçok materyal, okuyuculara, tarihçilere, 

topluma takdim edilmiştir. Azerbaycanlıların kolektif şuuru ve milli kimliği 

                                                 
14 Bu tür iftiralar için bknz: Мелик-Шахназарян Л., Демоян Г. Hodjalinskoye delo: 

Osobaya papka. URL: http://armenianhouse.org/ mshakhnazaryan/docs- ru/khojaly_ 

f/contents.html 
15 Smith A. (1995). Nations and Nationalism in a Global Era, Cambridge: Polity Press. 

http://armenianhouse.org/mshakhnazaryan/mshakhnazaryan-ru.html
http://armenianhouse.org/demoyan/index.html
http://armenianhouse.org/%20mshakhnazaryan/docs-
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zaruretler sebebiyle Ermenilerle Azerbaycanlılar arasındaki çatışmalar 

üzerine yoğunlaşmış durumdadır ve bunların arasında Hocalı faciası kolektif 

Azerbaycanlı şuurunun şekillenmesinde şiddetli travma yaşanmasına sebep 

olan bir numunedir. Tam da bu sebeple her yıl Azerbaycan’da  Hocalı 

hadiselerini anma merasimleri gerçekleştirilir ve ülkenin muhtelif yerlerinde 

bu facia hakkında hatıraları ebedileştiren  anıtlar oluşturulmuştur. 

Her ne kadar Hocalı hakkındaki hatıraların korunup saklandığından 

emin olunsa da, bu hatıra ve hafızanın hangi şekilde korunması gerektiği 

konusu, özellikle gözden geçirilmesi gereken bir mevzudur. Bu sorunun 

cevabının bulunması, birçok açıdan Azerbaycanlıların milli kimliğinin 

perspektifini belirleyceği için, önem arz etmektedir. 

Kolektif Travmanın Ortadan Kaldırılmasında Tesirli Bir Vasıta 

Olarak Kolektif Şuur 

Belli şartlarda kolektif şuur, kolektif travmaları “sosyal kazanca” 

çevirerek bu travmanın etkin şekilde giderilmesine yardımcı olabilir. 

Örneğin, araştırmacılara göre, kolektif travma bazı durumlarda toplumun 

uyum sağlayamamasına sebep olmak yerine, aksine toplumun birlik 

olmasına vesile olabilir16. Birçok tarihçi, insan topluluğunun millet 

olabilmesini, onun tarihinde yaşanan trajik ve şiddet içeren olaylar ile, 

soykırımla yani kolektif sarsıntıyla doğrudan ilişkilendirir. Böyle 

toplulukların millet olarak olgunlaşmasında bu topluluğun yaşadığı kolektif 

sarsıntı hakkında bilinçli birşekilde oluşturulan şuur, önemli rol oynar. Böyle 

zamanlarda benzeri sarsıcı tecrübenin hafızalara ne şekilde kazındığı da milli 

kimliğin farklı farklı özelliklerinin gelişmesini ciddi şekilde etkiler. Bununla 

ilgili bizim toplumumuzda kolektif şuurun gelişmesinin Ermeni seçeneğinin 

örnek alınması ile ilgili görüşlerin, tasavvurların ve hatta uygulamaların da 

olduğunu üzülerek belirtmekte fayda vardır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, Ermeni kolektif şuuru, esasında Ermeni 

kilisesinin bağrından kopup gelen, son derece sınırlı, kuralcı ve mitolojik 

karakter taşıyan kalıplaşmış tasavvurlar mevcuttur. Kolektif şuurun, başka 

inançlara mensup olanlardan nefret etme, düşüncesi üzerine bina edilen bu 

özelliğine göre sonraları Ermeniler arasında onlar için trajik sonuçlara yol 

açan “Türk fobisi” yaygınlaşmıştır. Azerbaycan milliyetçiliğinin 

şekillenmesinde Ermeni milliyetçiliğinin etkisinden uzak kalmak zor 

                                                 
16 K. Erikson’un ifade ettiği gibi: “Başka hallerde birbiriyle alakası olmayan insanlar 

ortak travmalara maruz kaldıktan sonra birbirlerini arar ve bu genel iletişimin gücüne dayanan 

beraberlik şeklinde gelişir.”. Bkz: Erikson K.T., A new Species of Trouble: Explorations in 

Disaster, Trauma, and Community, New York 1994, Norton, p. 311 
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olmakla birlikte, Azerbaycan Türklerinin kolektif şuurunun oluşumunda 

Ermeni seçeneğinin örnek alınması yanlış olur. Ermenilerde “nefret” 

mesajlarının kuşaktan kuşağa aktarımı sonucu henüz çocuk yaşlarından 

itibaren bu duygu ve düşüncelerin halkın ruhuna işlenmesi süreci söz 

konusudur ki bunun sayesinde onların, örneğin, “ Türk fobisi” etrafında 

sürekli birteyakkuz ve milli bir seferberlik halinde yaşamlarını sürdürürler. 

Fakat sonuçta, Ermeni kolektif şuurunun bu eğilimi kolektif sarsıntının 

giderilmesi adına bir vasıta olmaktan ziyade, uydurdukları veya gerçekten 

var olan azapları ile gurur duymalarının, onları muhafaza ve tebliğ etmenin 

yolu olduğunu kabul ederler. Bu anlamda Ermeni kolektif şuuru Ermenilerin 

kendilerini yıpratan bir faktördür. 

Eğer biz gerçekten de, 21. yüzyılın gerekliliklerini ve kendi kültürel 

tarihi geleneğimizi dikkate alarak kolektif travmanın etkili şekilde 

giderilmesini istiyorsak, o zaman farklı bir yol çizmeliyiz. Bununla birlikte, 

özel bazı kaynakların analiz edilmesi halinde, kolektif sarsıntının aşağıdaki 

bir takım şartların yerine getirilmesiyle toplumun birlik ve gücünün yeniden 

kazanılması  mümkündür. 

 sarsıcı olaylar, onların nedenleri, etkenleri ve sonuçlarının ortaya 

çıkarılması amacıyla kamuoyunda kapsamlı ve derin tartışılması; 

 yaşananlardan kaynaklanan manevi sorumluluğun belirlenmesi; 

 tartışmalarda, insan vicdanını “uyandırma” yeteneğine sahip, 

kendisinin ve çevrenin algısını, fikirlerini değiştirmeye, insanlar arasında 

yeni iletişim yolları kurmaya olanak veren çeşitli bakış açılarının ortaya 

konması; 

 yaşanan facianın sebeplerini daha derinden kavramaya yardımcı 

olacak gerçekçi belgesellerin hazırlanması. 

Bu bakımdan Hocalı’da yaşanan olayların ne şekilde anıldığını dikkatle 

gözden geçirdiğimizde, gerçekleştirilen geniş kapsamlı ve önemli 

programlarla birlikte, bu facianın halkın hafızasında ve dünya kamuoyunda 

bilinmesi ve kalıcı hale gelmesi yönünde daha yapılması gereken birçok 

çalışma olduğu görülecektir. Bununla birlikte bugüne kadar Hocalı faciasını 

anma merasimlerinde yukarıda belirtilen koşullar gerektiği şekilde 

gerçekleştirilmemiştir. 

Gözlemlediğim bir konuyu örnek göstermek isterim. “Google” arama 

motorunda “Hocalı” sözüne sadece Azerbaycan dilinde bir milyon beş yüz 

bin referansın olduğunu gördüm. Bu trajediye ilişkin temel site ve 

malzemelere müracaat ettiğimizde onların genelde “formal” olarak  
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olguların, ölenlerin, esir düşenlerin, yaralananların vb. sayısının sıralanması 

ve “duygusal” olarak öldürülmüş ve sakat edilmiş Hocalıların 

fotoğraflarından, tanıkların anıları şeklinde bilgiler içerdiği görülecektir. 

Bu kapsamlı malzemeler arasında ister belgeseller ister edebi eserler, 

hikâyeler17 olsun, ister analitik araştırmalar olsun, yaşananlarla ilgili şahsi 

bakış açısını yansıtan metinlere çok az rastlanıyor. Fakat sadece ulusal 

kimliğin gelişimi ve güçlendirilmesi değil, hem de dünya kamuoyuna etkisi 

açısından malzemelerin takdiminde bu formunun daha etkin olduğu 

bilinmektedir. Çünkü tanıtımın “resmi” veya “duygusal” herhangi bir biçimi 

konuya ilgi gösterenleri manipüle edeceği sebebiyle endişe eden dış 

mihraklarda güvensizlik hissi oluştururken, içtenlikle yazılmış, güzel 

hikayeler okuyucunun, dinleyicinin kalbine sirayet edebilir, bu türden 

analitik metinler ise insanları mantıklı ve düşünceli olmaya çağırabilir. 

Sonuç olarak, eğer biz kolektif sarsıntının yönünü değiştirerek onu 

sosyal kazanca dönüştürmek istiyorsak, o zaman yeni, hem de daha samimi 

ve inandırıcı insan yaşamlarını, duygu, ifade ve fikirlerini aksettiren daha 

derin yorumların oluşacağı ortamlar oluşturmalıyız. 

                                                 
17 Örneğin, Hocalı katliamı sırasında 8 yaşında olan şimdi ise 29 yaşındaki bir kadın 

yaşadıklarının şöyle anlatıyor: “I was 8 years old when the Khojali massacre happened. I got 

2 shots: one in my lung and one in my arm. It was 23: pm when I started to hear a lot of shots. 

My father was a soldier and we started to run the tunnel. They announced us that the airport 

was burning. Our village was under the fire…My family and I left our village, we entered into 

the forest. There was a lot of snow. We did not know where to move. My father saw steps on 

the snow. We decided to follow them…When we arrived in plain, without trees, without any 

place to hide, I felt like there was a bullet rain. We could see the bullets. My 5 years old sister 

was together with my father. She was heavy and because of that, my dad told me that we 

would carry her and we should run fast. My uncle and I were in front and my father behind 

us. Suddenly we heard a scream…my father was killed (interviewee was crying- L.L). My 

mother ran to him, but she could not…she was also… (interviewee was crying – L.L) she was 

the next victim, she was killed too. My little sister ran away when my father fell down. My 

uncle was holding a bomb in his hand. We were all together; if he had seen the danger, he 

would have wanted to explode the bomb and die together…I wanted to wake my mother 

up…I was too young. I could not understand that she was dead…I touched her but she did not 

respond me. My uncle told me to wait there and stop moving. We were quiet, but suddenly, 

my sister started to cry…I was trying to stop her. Armenians saw us. They started to 

fire…And someone shoot me in the back…a few seconds later, I saw my 5 years old sister 

running…in one second they shot her in the head…” (This fragment is taken from interview 

audiorecorded by Lavinia Lupu during her field research of IDPs from Karabakh. For more 

details see: Lupu L., Perceptions and Psychological Wounds in Nagorno-Karabakh Conflict, 

(Unpublished manuscript. Center for Conflict Prevention and Early Warning), Bucharest 2012 

Romania. 
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Bu durumda göz önünde bulundurulması gereken iki mesele vardır: 

Bunlardan birincisi geçmişin arzu edilen biçimde revize edilmesi; yahut 

kolektif şuura kazınması vacip olan meselelerin bugünün devlet ve toplum 

menfaatleri doğrultusunda hayata geçirilmesi; ikincisi bizim, günümüzde 

olayları değerlendirme biçimimiz, kolektif şuur ve milli kimliğin 

şekillenmesi için çerçevelerin doğru belirlenmesi gerekliliğidir. Bu 

hadiseleri gelecekte nasıl anacağımız bizim bugünkü hatırlama tarzımıza, 

onun çerçeveleriyle belirginleşir.18 
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TÜRKİYE’NİN DAĞLIK KARABAĞ POLİTİKASI 

Nurhan AYDIN* 

ÖZET 

Dağlık Karabağ, coğrafi açıdan Kafkasya, Asya ve Avrupa arasındaki transit 

ticaret yollarının kesiştiği noktada yer almaktadır. Bölge, jeopolitik açıdan 

Ermenistan ve İran’ı da kontrol edebilecek bir konumda yer aldığı için büyük 

güçlerin de ilgisini her zaman canlı tutmuştur. Ayrıca maden yatakları, bakımından 

zengin olan bölge, Kafkasya’nın gıda maddelerinin önemli bir kısmını karşılaması 

bakımından Transkafkasya’nın yükselen değeri olmaktadır. Diğer yandan Hazar 

Havzasının zengin doğal kaynak ve enerji rezervlerine olan yakınlığı bir başka 

önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, uluslararası arenada güçlü bir aktör olmak 

isteyen devletler tarafından kontrol altına alınmak istenmektedir. 

Uluslar arası hukuk ilkeleri kapsamında da garanti altına alındığı şekilde bir 

ülkenin toprakları bir başka ülke tarafından yoğun çalışmalar sonucu işgal edilmiş 

ve o bölgenin yerli halkı yıllarca süren baskı ve zulüm sonucu yurtlarından edilmiş 

ve pek çoğu da hayatını kaybetmiştir. Rus desteği sayesinde Ermenistan tarafından 

yapılan bu hukuk dışı fiiller gözler önüne serilmiş ve hatta karar olarak 

hükümselleştirilmiştir. Ermenistan’ın bu haksız tutumu karşısında Türkiye 

Azerbaycan’ı yalnız bırakmamış, Dağlık Karabağ konusunda haklılığını savunmuş 

ve yanında yer almıştır. Hatta Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ın Avrupa nezdinde 

haklı davasını dile getirmesine yardımcı olmuş, Azerbaycan’ın batıya açılımını 

sağlamıştır. Bu bağlamda; 

Azerbaycan’ın yapması gereken, sorunu diplomatik ataklarda bulunarak BM 

Güvenlik Konseyi’nin gündemine taşımak ve bu platformda sorunu çözüme 

kavuşturmaktır. Aksi taktirde Ermenistan diaspora mantalitesi çerçevesinde ABD, 

Fransa, Rusya başta olmak üzere diplomatik bağlantılarda bulunarak tıpkı Ermeni 

soykırımını -haksız olduğu delillerle ispatlandığı halde- pek çok ülkeye kabul 

ettirebilmiş olması gibi, stratejik önemi olan Dağlık Karabağ bölgesine de hukuk 

dışı fiilleri ile resmen sahiplenmesi muhtemeldir.   

ABSTRACT 

Nagorno-Karabakh, geographically, takes place on the intersection point of the 

transit trade routes between Caucasia, Asia and Europe.  As the region takes place 

on a geopolitical point so that it can control Armenia and Iran, it has always drawn 

the attention of big powers. Moreover, rich in terms of the mineral deposits, the 

region is becoming the raising value for Transcaucasia because it meets an important 

part of Caucasia’s needs for foodstuffs. On the other hand, being close to rich 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim 
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natural resources and energy reserves of Caspian Basin shows another important 

side of this region. Therefore, it is wanted to be kept under control by the states 

which want to become powerful actors in the international arena.  

Against the guarantee provided by international law principles, the territories of 

a country have been conquered by another country as a result of intensive efforts and 

the native people living in that region have been deterritorialized as a result of 

oppression and cruelty which had continued for years and many of them lost their 

lives. These unlawful actions which were conducted by Armenia with the support of 

Russia have been muckraked and it was considered non-legal by taking a decision. 

Against this unlawful attitude of Armenia, Turkey did not leave Azerbaijan alone, 

defended it to prove that it is right with regards to Nagorno-Karabakh problem and 

stayed by it. Turkey even helped Azerbaijan to prove before Europe that it is right 

with regards to Nagorno-Karabakh and helped Azerbaijan to open to West.  

In this regard; what should Azerbaijan should do is to bring up this problem to 

agenda in United Nations Security Council by making diplomatic efforts and solve 

the problem on this platform. Otherwise, Armenia is highly likely to lay claim to this 

region officially with its unlawful conducts in Nagorno-Karabakh, which has 

strategic importance, through its diplomatic ties especially in USA, France and 

Russia by means of its Armenian Diaspora mentality as it has done in so-called 

Armenian genocide- although it was proved that it was unjust.  

Karabağ bölgesi yüzyıllardır Türklerin ve Müslüman ahalinin 

çoğunluğu oluşturduğu bir bölge olmuştur. Adından da anlaşılacağı üzere 

bölge tarihsel açıdan bir Türk bölgesi olarak anılmıştır. Karabağ’ın Türk 

özelliği Ruslar tarafından dahil reddedilememiştir. Karabağ’ın Azerbaycan’a 

ait olduğu 1 Aralık 1920’de ve 1921’de Sovyetler Birliği tarafından da 

resmen teyit edilmiştir. Hatta Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir dönem 

bölgeyi işgal altında tutan İngiliz güçleri dahi 28 Ocak 1919 tarihli bir tebliğ 

ile bölgeyi Azerbaycan’ın parçası saymıştır1. 

Tüm bu tarihsel verilere karşın Sovyetler Dönemi’nde Ermeni 

milliyetçiliğinin güç aldığı en önemli konulardan biri de Karabağ sorunu 

olmuş ve Ermeni milliyetçileri Karabağ’ın Ermenistan’a katılmasını 

savunmuşlardır. 

1989’da Karabağ’daki Ermeni saldırıları zirve noktasına ulaşmıştır. 

Hatta saldırılar Karabağ bölgesi dışına da sarkmaya başlamıştır. Kısa sürede 

başlayan katliamlar ise ne Azerbaycan güçlerince nede Moskova tarafından 

durdurulamamıştır. Hatta Moskova gelişmelerde Ermenileri destekler 

politikalarla hareket etmiştir. Bu durumu protesto eden Azerbaycanlılara 

                                                 
1 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İkinci Basım, İstanbul 1987, s. 623-

624 
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karşı, Sovyetler Birliği, askeri birlikleri Bakü’ye göndermiştir. Bu olay 15 

Ocak 1990’da, Kara Pazartesi olarak tarihe geçmiştir. 

Ermeniler var güçleriyle Karabağ ile Ermenistan topraklarını 

birleştirmeye çalışmaktadırlar. Bunun için en çok güvenilen iki unsur 

diaspora Ermenilerinin lobicilik faaliyetleri ve Rusya’dır. Ermeniler 

Karabağ’da başarı sağladıktan sonra Nahçivan’a saldırmışlardır. Ermenilerin 

saldırılarının belli bir plan ya da derinlikli bir stratejinin ürünü olmadığı, 

aksine uzun dönemli hedefleri tehlikeye sokacak bir macera perestlik olduğu 

rahatlıkla söylenebilir2. Nahçivan bölgesinin toprak bütünlüğü Türkiye’nin 

de taraf olduğu yazılı antlaşmalarla garanti altına alındığından, Türkiye 

çatışmaların bu bölgeye sıçramasına hemen tepki gösterdi. Hatta Türkiye’nin 

savaşa girebileceği gündeme geldi. Türkiye’de ciddi bir şekilde savaş 

ihtimali tartışılmaya başlandı. Bu tepki Türkiye’nin sınırların silah zoruyla 

değişmesine ne kadar karşı olduğunu göstermekle kalmadı, aynı zamanda 

Azerbaycan’ın Türk dış politikasındaki öneminin de altını çizdi.  

Ermenistan, Türkiye’nin savaş tehdidini anlamakta zorlandı. Ancak 

Rusya’nın bu imaya tepkisi çok sert olmuştur. BDT Ortak Genelkurmayı 

Başkanı Marshal, “Türkiye’nin müdahalesinin Üçüncü Dünya Savaşı’na yol 

açacağını” açıklamıştır3. Bu açıklama şüphesiz en çok Ermenistan’ı 

sevindirmiştir. Ancak Ermenilerin hesaba katmadıkları nokta bu tür 

tehditlerin Türkiye’nin Ermenistan’a uzun dönemli bakış açısını olumsuz 

yönde etkilediğidir. Karşılıklı restleşmelerin ardından Ermeniler Nahçivan 

saldırısından vazgeçmişlerdir. Ancak bu olay geleceğe dönük derin izler 

bırakmıştır. Artık Türkiye Ermenilerin yayılmacı hedefleri konusunda daha 

net bir bilgiye sahiptir. Ayrıca Ermenistan’ın yalnız olmadığı ve 

saldırganlığının altında Rusya’nın yattığı iyice anlaşılmıştır. 

Türk – Rus İlişkileri ve Dağlık Karabağ Sorunu 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi, uluslararası dengeler açısından Türkiye 

için son derece önemli sayılabilecek gelişmelerin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını 

kazanmaları, yeni fırsatlarla birlikte, güçlükleri, rekabetleri ve çatışmaları da 

beraberinde getirmiştir. Tarih boyunca Kafkasya, Rusya için büyük önem 

taşımakla birlikte, bu bölgedeki en büyük rakibi de Türkiye’dir. Tarihsel, 

etnik ve kültürel bağlarının bulunduğu bölge, Rusya ile arasında tampon 

bölge oluşturmaktadır. Aynı zamanda Rusya’nın güneye, sıcak denizlere 

                                                 
2 Sedat Laçiner, Türkler ve Ermeniler, Stratejik Araştırmalar Kurumu Yayını, Ankara 

2005, s. 202 
3 Sedat Laçiner, Türkler ve Ermeniler, s. 203 
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inme politikasını da engellemektedir. Diğer yandan Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri ile köprü durumunda bulunması nedeni ile Türkiye açısından 

aynı stratejik öneme sahiptir. Ayrıca yer altı zenginliği ve petrol yatakları ve 

üç tarafının denizlerle çevrili olması gibi konular açısından da hassas 

konuma sahiptir4. 

Türkiye ve Rusya için jeopolitik açıdan önemli olan Kafkasya 

bölgesinde iki devlet arasında rekabet ve çıkar çatışması yaşanmaktadır. En 

önemli rekabet ise bölgenin sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynaklarının 

dünya pazarlarına taşınması konusudur. Bir başka önemli rekabet sahası ise 

Dağlık Karabağ’ın bu çatışma ve rekabet merkezinde bulunması ve önemli 

yer teşkil etmesidir. 

Rusya ile Türkiye arasında ekonomik alanda yaşanan önemli gelişmeler 

Dağlık Karabağ sorunu öncesinde siyasal alana da yansımıştır. Türkiye’nin 

Kafkasya politikasında ve özellikle Karabağ Meselesine yaklaşımında 

manevra alanını daraltan ve Karabağ politikasında belirleyici ülke de yine 

Rusya oldu. Zira Karabağ Savaşı’nın hücum ve savunma planları 

Moskova’da hazırlandığı gibi, siyasi projeler, darbeler ve milli kurtuluş 

mücadelesinin senaryoları da orada hazırlanmaktaydı5.  

Rusya Dağlık Karabağ konusunda öncü pozisyonu elde ederek, bölgede 

etkinliğini devam ettirirken, bir yandan da Ermenilere desteğini devam 

ettirdi. Yıllarca Dağlık Karabağ sorununun çözüme kavuşmasına engel oldu. 

Diğer yandan Rusya sürekli Karabağ sorununu Azerbaycan ve Türkiye’ye 

karşı baskı aracı olarak kullandı6. 

Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili ortaya çıkan gerçek şudur: Rusya 

bölgede hala en büyük güçtür. Rusya’nın isteği dışında bir çözüm mümkün 

değildir. Karabağ sorununa yönelik politikalar belirlenmesinde Türkiye 

Rusya’nın gerisinde kalmıştır. Türkiye’nin Karabağ sorunu karşısında 

izlediği politikanın etkili olmamasının bir sebebi de Türkiye’nin müdahaleye 

hazır olmadığı gibi, herhangi bir sıkıntı anında Türkiye’yi savunabilecek 

kararlı ve güvenilir müttefiklerinin mevcut olmamasıdır7.   

                                                 
4 Y. Demirdağ, “Kafkasya’da Türk ve Rus Politikası”, Stratejik Analiz 2, Ankara 2003, 

s. 75-80 
5 A. Aslan, “Tarihten Günümüze Karabağ Sorunu”, Avrasya Dosyası, 7 (1), 2001, s. 

393-431 
6 Azerbaycan.ihh.org.tr. 20.10.2007 
7 Cemalettin Taşkıran, Geçmişten Günümüze Karabağ Meselesi, Genelkurmay 

Basımevi, Ankara 1995, s. 126 
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Dağlık Karabağ konusunda Rusya öncü pozisyonu devam ettirerek, 

diğer yandan da Ermenilere desteğini sürdürdü. Rusya sürekli Dağlık 

Karabağ sorununun çözümüne engel oldu. Ayrıca Rusya Dağlık Karabağ 

sorununu Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı baskı aracı olarak kullandı. 

Karabağ sorununu en iyi şekilde kullanan Rusya, sürekli bölgede denetleyici 

oldu. Bu arada Dağlık Karabağ sorunundan en fazla faydalanan ülke 

şüphesiz Rusya olmuştur. Sebebine gelince; Dağlık Karabağ sorunu var 

olduğu sürece Ermenistan ve Azerbaycan, Rus kontrolünden çıkacak ölçüde 

güçlenmemektedirler. Her iki ülke de sürekli Rusya tarafından kontrol 

edilebilir ve dış desteğe muhtaç bir noktada bırakılabilir. Bu nedenle başta 

Ermenistan ve Azerbaycan olmak üzere enerjilerini boşa harcamaktadırlar. 

Sürecin çözümsüzlüğe doğru gitmesi Rusya’nın durumunu daha da 

güçlendirmektedir8. 

Dağlık Karabağ’da 1994 yılında Rusya’nın girişimiyle bölgede ateşkes 

ilan edilmiş olmasına rağmen sorun hala nihai bir çözüme ulaşmış değildir. 

1990’dan günümüze kadar gerek uluslararası düzeyde gerekse farklı 

boyutlarda Yukarı Karabağ sorununa çözüm bulmak amacıyla başlatılan 

bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasında, 

Ermenistan yönetimi kadar Rusya’da pay sahibidir. 

Türk-Amerikan İlişkileri ve Dağlık Karabağ Sorunu 

XX. yüzyılın başlarından itibaren Amerika’ya yerleşmeye başlayan 

Ermeniler, Dağlık Karabağ’da kanlı olayların başlamasından sonra gruplar 

halinde ABD’ye göç etmeye başladılar. On binlerce Ermeniyi ülkesine kabul 

eden Amerika, Ermenistan’dan sonra en fazla Ermeni nüfusuna sahip olan 

ülke olmuştu. Amerika’ya yerleşen Ermeniler burada örgütlenerek 

Ermenistan ile irtibatlarını koparmadılar. Dağlık Karabağ savaşı boyunca 

Ermenistan’a her türlü desteği veren Ermeniler, ABD yönetiminin de 

desteğini aldılar9.  

Amerika’da faaliyette bulunan Taşnak, Hınçak ve Ramgavar örgütleri 

soykırım iddialarını ön plana çıkararak Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak 

istediler. Bu örgütler ABD’de Türkiye ve Azerbaycan’a karşı her türlü 

organizasyonlarda yer aldılar. 

Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettikten sonra onu tanıyan ilk ülkelerden 

biri de ABD olmuştur. Ancak Muttalibov Döneminde Azerbaycan 

                                                 
8 A. Selver, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Orta Doğu 1945-1958, Boyut 

Yayıncılık, İstanbul 1997, s. 231 
9 Hürriyet, 9 Mayıs 1989, s. 12 
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politikalarının Rusya’dan kopamaması, Rus yanlısı politika, ABD’yi 

Azerbaycan’dan uzaklaştırmıştır. Daha sonra Orta Asya’daki etkisini 

arttırmak için Türkiye’nin yaptığı çalışmalar sonucu ABD bölgeye ilgi 

göstermeye başlamıştır. Türkiye Cumhurbaşkanlarından Özal ve Demirel 

ABD’nin bölgede etkinliğini arttırmasını istemişlerdir. Bu siyasi 

yaklaşımlarında başarılı olmuşlardır. 

Demirel 16 Şubat 1992 tarihinde 6 günlük ABD gezisinden döndükten 

sonra Türk Cumhuriyetleri’nin uluslararası toplumla siyasi ve ekonomik 

yönden bütünleşmesi, bu husustaki güçlükler ve Türkiye ile ABD’nin 

yapabilecekleri işbirlikleri üzerinde durduklarını belirtmiştir.10 Demirel’in 

Ermenilere destek olmamaları konusunda ısrarlı tutumu ABD Başkanından 

yanıt bulmamıştır. 

Demirel, Ermenistan ve Azerbaycan konusunda Başkan Bush’un 

dikkatini çektiğini, Batı’nın arka çıkması halinde ikinci bir İsrail 

doğabileceğini ABD liderine söylediğini kaydetmiştir. Demirel’in ziyaretinin 

ardından 28 Şubat 1992’de ABD Kongresi, Azeri – Ermeni çatışmalarını 

Hıristiyan – Müslüman olayına dönüştürüldüğünü belirtmiştir. Daha sonra 

kongreye sunulan bir karar tasarısında ise olayları başlatanların Azeriler 

olduğunu ve Ermenistan’a uygulanan Azeri ablukasının kalkmadığı takdirde 

Azerbaycan’a ambargo uygulanmasını istemiştir11.   

ABD Mayıs 1992’ye gelindiği halde, hala Ermenileri yaptıkları 

katliamdan dolayı kınamamıştı. Üstelik Türkiye’de yoğun müdahale 

tartışmaları yaşanırken, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye’de 

Ermenistan’a karşı, askeri müdahale gündemdeyken, Türkiye’nin askeri 

müdahalesine karşı olduklarını, Türk Diplomasisinin asıl bundan sonra 

gösterilmesi gerektiğini söylemiştir12. Çok geçmeden ABD Kongresinin, 

Özgürlükleri Destekleme Kanunu’na 907 sayılı kararı kabul etmesiyle 

toprakları işgal edilen Azerbaycan her türlü devlet yardımından mahrum 

edilmiştir. Azerbaycan’a ambargo uygulanmıştır. 

ABD bir taraftan Rusya’ya karşı stratejik denge unsuru gördüğü 

Türkiye’yi gücendirmemeye gayret ediyor, diğer taraftan seçim yılında 

Ermeni lobisini kızdırmamak ikilemi içerisinde olmuştur. ABD Başkanı 

Bush ve Dışişleri Bakanı Baker, Erivan’ı saldırıları durdurması konusunda 

ikna etmeye çalışırken, Türkiye’yi de müdahale etmemesi konusunda 

uyarıyordu. ABD’nin en çok korktuğu olasılık ise Erivan’ın Türkiye’ye karşı 

                                                 
10 Milliyet, 17 Şubat 1992, s. 10 
11 Milliyet, 28 Şubat 1992, s. 10 
12 Cumhuriyet, 20 Mayıs 1992, s. 16 
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güvenceyi İran’da aramasıydı. Radikal İslami, Orta Asya’daki çıkarları için 

en büyük tehlike gören ABD İran’ın Kafkasya’da gücünün artmasını 

istemiyordu13.  

Elçibey’in dış politikada Rusya’yı ve İran’ı silip Batı’ya, ABD’ye 

yönelmesi bekleneni vermemiştir. Bunun nedeni ise dış politikada gerekli 

mekanizmaların oluşturulmamasıdır. Aliyev’in başa geçmesiyle daha ılımlı 

bir nota denenmiş ve başarı sağlanmıştır. Türkiye’nin girişimleri sonucu 

Azerbaycan Batı’ya entegre olmuştur. Petrol ve doğalgaz sayesinde başta 

ABD olmak üzere bir çok güçlü Avrupa devletleri Azerbaycan ile yakın 

temas kurmaya başlamışlardır. 

1 Ağustos 1997 yılında Haydar Aliyev ABD’ye ilk resmi ziyaretini 

yapmıştır. ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşme yapmışlardır. Yapılan 

görüşmede her iki lider Dağlık Karabağ sorununun çözümlenmesini 

desteklediklerini açıklamışlardır. Kafkas Devletlerinin kendi 

potansiyellerinden tam olarak ancak barış durumunda yararlanabileceklerini 

açıklayan Clinton, Dağlık Karabağ anlaşmazlığının biran önce barış yoluyla 

çözümlenmesini de istemiştir. Aynı zamanda Haydar Aliyev AGİT Minsk 

grubu çerçevesinde yapılan çalışmaları desteklediğini belirterek Clinton’dan 

Azerbaycan’ı dış yardımdan mahrum bırakan 907 sayılı kararın 

kaldırılmasını istemiş ve sonuçtan destek görmüştür. Aliyev 1996 yılında 

Lizbon Zirvesinden sonra Ermenistan – Azerbaycan anlaşmazlığının 

çözümlenmesi için ABD, Rusya ve Fransa’nın AGİT’in yeni başkanları 

olduklarını ve ABD’nin Minsk grubuna başkanlık etmesinden memnunluk 

duyduğunu açıklamıştır.14 ABD ve Azerbaycan arasındaki yakınlaşma 

Ermensitan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan’ın da Dağlık Karabağ 

sorununun çözümü için sıcak mesajlar vermesine neden olmuştur. Ter 

Petrosyan, “ABD’nin Dağlık Karabağ sorununa ilişkin çözüm arayışı 

bölgedeki çıkarları için gereklidir” açıklamasını yapmıştır. 

Soykırım iddiaları Türk – Amerikan ilişkilerinin başka boyutunu 

oluşturur ve Dağlık Karabağ sorunundan da bağımsız değildir. Dağlık 

Karabağ Meselesi’nin başladığı sırada soykırım iddiaları daha farklı boyutla 

dillendirilmeye başlanmıştır. Özellikle Kaliforniya Valisi olan Ermeni asıllı 

Dökmeciyan bir taraftan soykırım iddiasının belgelenmesi için çaba 

gösterirken, diğer taraftan soykırım tasarısını kongreden geçmesi içinde 

                                                 
13 Cumhuriyet, 27 Mayıs 1992, s. 16 
14 Haydar Aliyev, Dünya Siyasetinde Azerbaycan Petrolü, (Çev: A. Çiftçi ve E. 

Kocabıyık) Sabah Kitapları, İstanbul 1998, s. 150 
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yoğun faaliyet göstermiştir.15 ABD’de Türkiye’nin sürekli karşısına 

konulmak istenen soykırım tasarısı, Ermeni lobisinin en fazla uğraştığı 

konuların başında gelmektedir. Diaspora bu işi en hayati mesele olarak ilan 

etmiştir. 

ABD Ermeni Lobisi, Ermenistan’ın soykırım iddialarının yanı sıra, 

enerjisinin tamamını daha sonraları, günümüzde olduğu gibi Sovyet 

Ermenistan’ın imarına harcamıştır. Ermeni diasporasının hem ABD hem de 

Rusya nezdindeki itibarı ve etkinliği Türkiye’nin hep başını ağrıtmıştır. Bu 

nedenle Türk – ABD ilişkileri yıllardır soykırım tasarısı kabul edildi-

edilecek gelgit tartışmalarıyla devam ede gelmektedir. 

Türkiye – İran İlişkileri ve Dağlık Karabağ Sorunu 

İran ve Azerbaycan’ın ilişkilerini şekillendiren bir çok faktör 

bulunmaktadır. Ancak iki ülkenin birbiriyle ilişkilerini yönlendiren en 

önemli tarihi faktör, Azerbaycan’ın kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüş 

olması ve Güney Azerbaycan’ın İran sınırları içerisinde bulunmasıdır. 

Günümüzde İran nüfusunun % 40’ı Azeri Türklerinden oluşmaktadır. Bu ise 

dünya Azerbaycanlılarının yaklaşık % 75’ine karşılık gelmektedir16. 

Rus politikalarına tepki gösteren Azerilerin Ocak 1990’da İran sınırında 

eylem yapmaları İran’ı ve Rusya’yı kaygılandırmıştır. Rus gazeteleri 

Azerilerin İran’la birleşmek isteğini yazarken, İran ise olayların büyümeden 

yatıştırılmasını Sovyet yönetiminden talep etmiştir17. 19 Ocak 1990’daki 

Bakü olaylarında İran’ın tutumu oldukça ihtiyatlıdır. Çünkü İran’ın içinde 

bulunduğu yalnızlık nedeniyle SSCB’nin siyasi ve ekonomik desteğine 

ihtiyacı vardı. İranlı yöneticiler Azerilerin “ İslama dönüşüne” engel 

olmaması için Moskova’ya uyarıda bulunuyorlardı. Oysaki Halk Cephesi 

Lideri Tevfik Hüseyinov’un dediği gibi Azeriler “İslam Devrimi ile ilgili 

değiller, demokratik ve laik” bir düzen istiyorlardı. Elçibey’e göre Karabağ 

sorununun çözümünü istemeyenlerin başında, Rusya’dan sonra İran vardı18.  

İran, Türkiye’yi stratejik yönden tehlike olarak görüyordu. Türkistan 

Cumhuriyetlerinde nüfusunu yayabilmek için maddi imkanları kullanmıştır. 

Ancak bir sonuç alamayınca, coğrafi konumunun verdiği avantajları 

                                                 
15 Hürriyet, 25 Nisan 1989, s. 13 
16 Azerbaycan.ihh.org.tr. 20.11.2007 
17 Hürriyet, 5 Ocak 1990, s. 10 
18 Milliyet, 20 Ocak 1990, s. 4 
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kullanarak, bu ülkeler üzerinde baskı kurmak istemiştir19. Dağlık Karabağ 

Savaşı’nda İran’ın bu tutumu açıkça görülmektedir. 

Dağlık Karabağ Savaşı’nda Şuşa ve Laçin olaylarında İranlı uzmanlar 

Ermenilerin yanında yer aldılar. Ayrıca İran’ın Azerbaycan’da ve 

Nahçivan’da Türkiye aleyhine karalama faaliyetlerine girdiği de bilinen bir 

gerçektir. Dağlık Karabağ Savaşı’nda İran’ın kara ve hava yoluyla 

Ermenistan’a askeri ve teknik yardım göndermesi de herkesçe bilinmektedir. 

Zaten iki Aryan kavim bütün tarihleri boyunca Türklere karşı daima birlikte 

hareket etmişlerdir. İran için din ve mezhepten önce ırki özellikler ağır 

bastığından, Ermenilerin sürekli koruyucuları oldular20. 

Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra İran, Azerbaycan’ı 

tanımayacağını açıklamıştır. İran Dışişleri Bakanı, Moskova ziyareti 

sırasında Azerbaycan ile ilişkilerin Sovyetler Birliği içinde geliştirileceğini 

belirterek, Azerbaycan’ı tanımayacağını ilan ediyordu21. Ayrıca, 

Azerbaycan’ın Türkiye ve Batı eksenli bir politika izlemesi İran ile ilişkileri 

gerginleştirmiştir22. Türkiye’nin bölgeye yaptığı girişimciliğe karşı olarak 

İran, “Acem Kulübü” girişimini ve Karadeniz’e (KEİ) karşı “Hazar 

Ekonomik Bölgesi”ni ortaya attı. Türkiye’nin Orta Asya’daki güçlü konumu 

ve KEİ projesi İran’ı rahatsız ettiği gibi İran’ında petrol silahını kullanarak 

eski SSCB Cumhuriyetleri nezdinde nüfuz aradığı da bilinmekteydi. İran 

Azerbaycan boru hattını kullanarak diğer cumhuriyetlere petrol satmanın 

planlarını yapıyordu23.   

Türkiye’nin desteğiyle Azerbaycan’ın Batı’ya yaklaşması ve bölgedeki 

Batı nüfuzunun artması sonucu, Azerbaycan Rusya’dan bağımsız bir çizgiye 

geçmiştir. Bu durum Rusya-İran yakınlaşmasını doğurmuştur. Batılılara 

göre, İran ve Rusya’da yaşayan Azerilerin çoğunlukla kendilerini Türk 

saymaları ve Ankara ile yakınlaşmayı umut ediyor olmaları, Azeri 

milliyetçiliğinin yatışmasında ortak menfaati olan Tahran ve Moskova’yı 

birbirine yaklaştıran bir başka sebepti24. Ancak İran’ın Dağlık Karabağ 

sorunundaki tutumu Azeri halkının da yoğun tepkisine sebep olmuştur. 

Azerbaycan Halk Cephesi yetkililerinin “Azatlık kan pahasınadır. Ne İran ne 

                                                 
19 Mehmet Saray, Türk – İran İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 

1999, s. 165 
20 Mehmet Saray, Türk – İran İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 

1992, s. 344 
21 Hürriyet, 27 Kasım 1991, s. 14 
22 Azerbaycan.ihh.org.tr 
23 Cumhuriyet, 14 Şubat 1992, s. 9 
24 Hürriyet, 6 Ocak 1990, s. 10 
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de başkaları Türklüğü engelleyemez” sözleri de tepkilerin hangi boyutta 

olduğunu gösteriyordu25. İran ve Rusya, Karabağ Savaşı’nda Türkiye’nin 

barış planına destek vermemiştir. Plana göre Zangezur Azerbaycan’a 

bırakılacak ve böylece İran’ın Ermenistan ve Rusya ile bağlantısı tamamen 

kopacaktı26. 

Azerbaycan’la Dağlık Karabağ sorunu yaşayan Ermenistan’a İran 

üzerinden silah yardımı yapılmıştır. Rusya ve İran, Azerbaycan’ın bölgede 

yükselmesinin önünü almak için Moskova – Erivan – Tahran ittifakını 

oluşturmuşlardır. Bu ittifaka karşıt olarak Bakü – Tiflis – Ankara – 

Washington ittifakı oluşturmaya çalışmaktadır. Bakü – Ceyhan Petrol Boru 

Hattı bu ittifakı güçlendiren önemli bir adım olmuştur. İranlı yetkililer bu 

gelişmenin karşısında olmuşlar ve sık sık Azerbaycan’ı uyarmışlardır27. 

Türk-Ermeni İlişkileri 

19. yüzyılın başlarından itibaren Ermeniler, Fransız İhtilali’nin etkisiyle 

milliyetçi söylemler geliştirmeye başladılar. Aynı yüzyılın başlarında Sırp 

İsyanı ve Rumların bağımsızlık hareketleri onlara örnek oldu. 1877-1878 

Osmanlı – Rus Harbi sonrası uluslararası arenada isteklerini dile getirmeye 

başladılar. Ermenilerin istekleri hemen karşılık buldu. Özellikle Rusya ve 

bazı devletlerin vaatlerine kanan Ermeniler, binlerce Türk Müslüman’ı 

katletmeye başladılar. Osmanlı Devleti, Ermeni terör olaylarının artması ve 

Türk Müslüman halkın katledilmesi ve bu durum karşısında duyulan kaygı 

nedeniyle son çare olarak, bölgedeki Ermenileri, ülkenin güvenli bölgelerine 

“tehcir” “göç ve iskana” tabi tuttu28. Bu uygulama, hem Türkleri hem de 

Ermeni halkın can güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirildi. 

Tehcir hadisesi Ermenilerin “soykırım” iddialarını da beraberinde getirdi. 

Türkiye’ye yönelik sözde soykırım iddialarının temelinde ise Taşnak 

Partisi ve diaspora Ermenileri vardır. Varlık koşulunu Türk düşmanlığında 

bulan bir parti olan Taşnaksütyun kuruluşundan itibaren Büyük Ermenistan 

hayali ile çalışmaya başlamışlardır. 

1880’li yılların sonlarından itibaren Ermenistan’da başlayan bağımsızlık 

mücadelesinde Ermeni milliyetçiliği, 1990’lı yılların başlarına kadar 

komünist ideoloji ve Rusya karşıtı görüşleri benimsemişse de, bu tarihten 

itibaren yeniden Rusya ile işbirliğine önem verilmiş ve Ermenistan, 

                                                 
25 Tercüman, 24 Mayıs 1992, s. 6 
26 Hürriyet, 24 Mart 1992, s. 14 
27 Tercüman, 24 Mayıs 1992, s. 6 
28 İlber Ortaylı, “Tehcir Meselesi”, Anadolu Dergisi 7, 2005, s. 32-45 
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Rusya’nın Kafkasya’daki varlığını koruyan tek ülke haline gelmiştir29. 

1990’dan sonra Ermenistan’da iktidarda bulunan EMH liderleri Rusya’nın 

siyasi, ekonomik ve askeri desteği olmadan Dağlık Karabağ ve ekonomi 

sorununu halledemeyeceklerini anladıktan sonra Rusya ile ilişkilerine önem 

vermeye başlamıştır. 

Türkiye daha önce komşularıyla yapılan tüm antlaşmalara sadık kalarak 

ilişkilerini germemiş, ancak Ermenistan bağımsız olduktan sonra Kars 

Antlaşmasını tanımadığını açıklamıştır. Ayrıca Bağımsızlık Bildirgesi’nde 

ve Anayasası’nda da yine sözde soykırım iddialarına yer vermiştir. Yine 

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi için, Batı Ermenistan diye bahsetmesi, 

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri baltalamıştır. 

26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı’da yüzlerce sivilin öldürülmesi 

Türkiye’nin, bölge ülkeleri arasında barış ve itidal çağrısı yapan tavrının 

değişmesine neden olmuştur. Türkiye Hocalı katliamı üzerine Ermenistan’a 

sert mesajlar vermiştir. Üstelik Ermenistan’ın Nahçivan’a saldırması, 

muhalefet ve kamuoyunun baskısı, iktidarın önüne askeri müdahale 

seçeneğini getirmiştir. Ermenistan’ın tüm meydan okumalarına rağmen 

askeri müdahale rafa kaldırılmıştır. 1993’te Kelbecer ve Fuzuli’ye yapılan 

saldırılar ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Türk dış politikası 3 Nisan 

1993’te Ermenistan’a karşı tavrını değiştirmiştir. Kelbecer işgali ileri 

sürülerek Ermenistan’la sınırı kapatmak ve ilişkileri Karabağ sorununun 

çözümüne endekslemek bulunmaz bir fırsat olmuştur30. 

Türk tarafı soykırım söylentileriyle Dağlık Karabağ olayının örtbas 

edildiğini açıklamıştır. Ermeniler ise Dağlık Karabağ’ın Türkiye tarafından 

Ermenistan’a karşı kullanıldığını ve Karabağ problemi ile Ermenistan 

politikasını oluşturduğunu savunmaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki 

soykırım iddialarını Dağlık Karabağ sorunundan bağımsız ele almak 

mümkün değildir. Zaten meselede bu noktada düğümlenmiştir. 

Günümüz Batılı ülkeleri Türkiye’yi tarihi sorumluluklarından dolayı 

kınamaya çalışırken, uluslararası hukuku halen açıkça ihlal etmekte olan 

Ermenistan’ın komşusunu işgalini sorgulamaması, Karabağ sorununun 

çözümünü engelleyerek bölgenin güvenlik ve huzura kavuşmasını 

geciktirmiştir. Diaspora ise, tarihi iddiaları canlı tutarak Ermenistan’ın siyasi 

sorumluluğunu maskelemektedir. Aslında bir milyon göçmenin durumu ve 

işgal altındaki topraklar meselesi, tarihin değil bugünün trajedisidir. Bu 

                                                 
29 Sedat Laçiner, “Ermeni Dış Politikası ve Belirleyici Temel Faktörler 1991-2002”, 

Ermeni Araştırmaları, Ankara 2002, s. 168-201 
30 Birgün Gazetesi, 9 Şubat 2007, s. 4 
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trajedinin soykırım iddialarıyla maskelenmek, hatta örtbas edilmek 

istenmesi, uluslararası toplumun açık bir çifte standardını oluşturmaktadır. 

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerindeki olumsuzlukların başında 

Ermenistan’ın bölgede uluslararası meşrutiyeti iade etmesi mecburiyetini 

yerine getirmemesi gelmektedir31.   

Türkiye, Ermenistan’la olan ilişkilerinde hep diplomasiyi ön planda 

tutmuş, meseleleri uluslararası platformda çözmek istemiş, sürekli barış ve 

itidal çağrısı yapmıştır. Ancak bu politikasında bir sonuca ulaşamamıştır. 

Türkiye ile münasebeti soykırım iddiaları üzerine endeksleyen Ermenistan, 

Türkiye gerçeğinide tam anlamıyla kavrayabilmiş bir durumda değildir. 

Oysaki Ermenistan’ın bölgedeki geleceği ve bağımsızlığı Türkiye ile 

kuracağı sağlıklı ilişkilere bağlıdır. Bunun yerine üç milyonluk bir ülkenin 

çevresini saran ve nüfusu yüz milyonu aşan bir ulusun toptan kendisine 

düşman ilan etmesi gerçekçi olmadığı gibi, kendi çıkarına da zarar 

verecektir32. 

Ermenistan bağımsızlığını korumak ve birliğini sağlamakta kullandığı 

en temel faktör Dağlık Karabağ sorunu olmuştur. Ermenistan 

Hükümetlerinin kaderi adeta Karabağ sorununa bağlıdır. Hatta Hükümet 

politikalarının belirlenmesi hükümetlerin oluşmasında ana faktör Karabağ 

olmuştur. İçerde siyasi bütünlük Dağlık Karabağ sorunuyla sağlanırken, 

dışarıda ise soykırım efsanesine endekslenmiştir. Ermenilerin enerjilerini 

soykırım iddiaları üzerine yoğunlaştırmaları, birçok insanın aklına şu soruyu 

getirmektedir: “Acaba Ermeni tarihinde soykırım iddiası kaldırılırsa geriye 

ne kalır?” 

Ermeni – Azeri Savaşı sonucunda Ermenistan’ın Azerbaycan 

topraklarının % 20’sini işgal etmesi ve bir milyon Azeri Türkünün perişan 

bir şekilde mülteci konumuna düşmesi, Ankara’nın Erivan’a yönelik barışını 

sekteye uğratmıştır. Bu durum karşısında Türkiye, Ermenistan’a 1993’te 

sınır kapılarını, 1994’te ise hava sahasını kapattı33.  

Koçaryan’ın Cumhurbaşkanlığı göreviyle Türk – Ermeni ilişkileri farklı 

şekilde gelişme göstermiştir. Karabağ konusunda sert politika ve çıkışlar 

sergilemiştir. Diaspora Ermenileri ile işbirliğinin etkisi ile aktif bir dış 

politika izlemeyi başaran Koçaryan, Türkiye’ye karşı sözde soykırım 

iddialarını tırmanışa geçirmeyi başarmıştır. Diğer yandan ise Azerilerle, 

Türkler arasında fark görülmediği için, Azerbaycan’ın da soykırımla 

                                                 
31 Radikal, 3 Şubat 2007, s. 11 
32 Sedat Laçiner, “Ermeni Dış Politikası ve Belirleyici Temel Faktörler 1991-2002”, s. 3 
33 www.turksam.org.tr. 20.11.2007 

http://www.turksam.org.tr/
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özdeşleştirilmesi sonucu Karabağ sorununun çözümünde de soykırımın ön 

koşulu haline gelmesini sağlama hedefine yönelmiştir34. 

Türk – Azeri İlişkileri ve Dağlık Karabağ Sorunu 

Azeriler ve Türkler aynı köke sahiptirler. Azeriler kendilerini önce Türk 

sonra Azeri kabul etmektedirler. İki toplum arasındaki münasebetler 

yüzyıllar öncesine dayanır. Ancak devlet düzeyindeki münasebetlerin 

yaklaşık yüzyıllık mazisi vardır. 

Türkiye’nin bölge politikalarında taraf olması, Azeri Türklerini 

desteklemesi, dış Türkler, Panislamizm, Pantürkizm gibi sebepler dışında 

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ topraklarına saldırısıyla açıklanabilir. 

Dağlık Karabağ sorunu, Ermenistan’ın soykırım iddialarının ilk somut 

yansıması ve Ermenilerin Türk düşmanlığı politikasının yeni sahasıdır. 

Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile de bağlantılıdır. Bu tarihi bağ 

ve ortak düşman, Türk – Azeri ilişkilerini daha da kuvvetli hale getirmiştir35. 

Azerbaycan’ın tanınması uzun süre Türkiye’de müzakere edilmiştir. 30 

Ağustos 1991’de Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Elçibey 

Türkiye’ye “Azerbaycan’ı tanımamasını, tanırsa bunu Moskova’nın adamı 

olan Muttalibov’u meşru kabul ettiği anlamına geldiğini ve Azerbaycan 

halkının üzüleceğine neden olacağı” mesajını göndermişti. İşte bu ortamda 

Türkiye, Sovyetler’de ve Azerbaycan’da ne gibi politik ortamın var 

olduğunu anlamadan sürecin içine dahil olmuştur36. 

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmaları ve Türkiye’nin 

bunları tanıması bölgede büyük heyecan uyandırmıştı. Türk 

Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla beraber Pantürkizm’den 

daha çok dem vurulmaya başlanmıştı. Ülke gerçekleriyle iç içe olan ve onu 

en iyi bilen Süleyman Demirel, Türk Birliğinin reel politiğe uygun 

olmadığını şu sözleriyle anlatıyordu: 

“Pantürkizm, Panislamizm çıkar yol değil. Ben bugünkü Türkiye’nin 

birliği için sıkıntılar içindeyken, bir Pantürkizm olayı beni dağıtır. Hatta 

elimde ki bir takım kozları da alır”37. 

                                                 
34 M. Gül, “Azerbaycan ve Türkiye ile Bitmeyen Kan Davası Ekseninde Ermenistan’ın 

Dış Politikası”, Avrasya Dosyası, 2001, 7 (1), s. 367-393 
35 A. Mesimov, “Bağımsızlık Yıllarında Azerbaycan – Türkiye İlişkileri”, Avrasya 

Dosyası, 2001, 7 (1), s. 274 - 286 
36 Aygün Attar, Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler ve Ermeni Siyaseti, Atatürk 

Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2005, s. 124 
37 Milliyet, 6 Eylül 1990, s. 11 
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Dağlık Karabağ sorunu, Türkiye ve Azerbaycan’da siyasi istikrarın 

olmadığı bir dönemde ortaya çıkmıştır. Özellikle Azerbaycan’da iç 

çalkantıların yoğunluğu, Türk – Azeri ilişkilerinin sağlıklı işlemesini de 

engellemiştir38. Genel olarak Azerileri desteklemekle birlikte, Türkiye bu 

dönem içerisinde Azerbaycan’a silah yardımı yapmaktan ya da iki ülke 

arasındaki çatışmaya askeri müdahaleden kaçındı. 

Türkiye başlangıçta çatışmada tarafsız kalarak Ermenistan’la 

Azerbaycan arasında aracı olmak istedi. Türk diplomatları bölgeyle Avrupa 

başkentleri arasında diplomasi seferleri yürüttüler. Özellikle AGİT’ in 

konuyu gündeme almasında etkili oldular. 

Türkiye’nin tarafsız arabuluculuk çabaları fazla uzun sürmedi. Özellikle 

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın çeşitli yerlerde Ermenilerin “Birazcık 

korkutulmaları” gerektiği şeklinde açıklamaları, Başbakan Demirel’in ters 

ifadelerine rağmen, Türkiye’nin tarafsız arabulucu rolünün sonu oldu39. 

Türk yetkililerinin Azerbaycan’a yaptıkları en önemli yardım, onun 

Batı’ya çıkışının sağlanmasıdır. Azerbaycan’ın Devlet Başkanı Aliyev’i bu 

konuda teşvik etmeleri ve yönlendirmeleridir. 

Demirel’in arabuluculuğuyla 1993 Aralık ayında Aliyev Paris’i ziyaret 

etmiştir. Bu Azerbaycan devlet başkanının Batı’ya ilk ziyaretiydi. 

Arkasından Aliyev’in Avrupa başkentlerini ziyaretleri birbirini izledi.40 

İlişkilerin asıl dönüşümü ise Aliyev’in Şubat 1994’te Ankara’ya ziyarette 

bulunmasıdır. Bu durum karşılıklı yabancılaşmayı sona erdiren bir resmi 

ziyaret olmuştu. 

Türkiye’nin bölgedeki Türk Cumhuriyetleriyle özellikle Karabağ’ın ait 

olduğu Azerbaycan’la kültürel bağların gelişmesi, ortak bir alfabeye 

geçebilmesi, bölgeye yönelik televizyon yayınlarını gerçekleştirebilmesiydi. 

Ayrıca Azerbaycan petrolü ile ilgili konsorsiyuma üye olarak pay almayı 

başarması Türk politikasının uzun vadeye yönelik son derece olumlu 

adımlardı. Ancak Karabağ başta olmak üzere, Azerbaycan ve diğer bölge 

cumhuriyetleri ile yürütülen ilişkiler ve ortaya çıkan gelişmeler, Türkiye’nin 

ilişkilerini sadece kültürel ve ekonomik olarak değil, politik ve askeri olarak 

da geliştirmek zaruretini ortaya koymaktadır.41 Çünkü Azerbaycan’ın 

                                                 
38 Cumhuriyet, 21 Mayıs 1992, s. 16 
39 M. Aydın, “Kafkasya ve Orta Asya ile İlişkiler”, Türk Dış Politikası II, (Editör: 

Baskın Oran), İletişim Yayınları, İstanbul 2002, s. 404 
40 V. Gürbüz, “Dağlık Karabağ Sorunu ve Azerbaycan Politikaları”, Ermeni 

Araştırmaları, Ankara 2003, s. 85 
41 Cemalettin Taşkıran, Geçmişten Günümüze Karabağ Meselesi, s. 164 
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bağımsızlığı, Azerbaycan’dan çok Türkiye’nin ve Türk dünyasının 

meselesidir. 

SONUÇ 

Azeri Türklerine karşı silahlı saldırıyı başlatan Ermeniler bir taraftan da 

muhatabını sürekli suçlayarak ajitasyon metodunu izlemiştir. Etrafı Türk 

Devletleriyle çevrili olan Ermenistan, kuşatılmışlık psikolojisiyle, mazlum 

millet rolünü en iyi şekilde kullanmıştır. Başta Rusya olmak üzere ABD gibi 

güçlü devletlerden destek almıştır. Türkiye’nin bölgeye, Dağlık Karabağ 

konusunda temkinli davranması, barışçı politikası, Ermenileri daha da 

şımartmıştır. 

Dağlık Karabağ sorunu karşısında Türkiye’nin izlediği politikanın etkili 

olmamasının asıl nedeni, Türkiye’nin, devlet olarak kendini bölge 

müdahalesine hazır hissetmemesidir. Ayrıca Azerbaycan’a destek konusunda 

yalnız kalmasıdır. Diğer yandan Türk devlet adamlarının da bazı 

açıklamaları, Türkiye’nin dış politikadaki ağırlığını azaltmıştır. 

Bütün bu gelişmelere karşın Dağlık Karabağ sorunu Türkiye ve 

Azerbaycan açısından olumlu sonuçlar da doğurmuştur. Dağlık Karabağ 

sorunu İran’ın Azerbaycan’a yönelik tutumunun anlaşılması açısından da 

önemli olmuştur. Azerbaycan, İran ve Türkiye açısından tercihini yapmış ve 

Türkiye ile yakın ilişki kurmaya başlamıştır. 

Türkiye’nin Orta Asya’ya açılan kapısının Azerbaycan, Azerbaycan’ın 

da Batı’ya açılan kapısının Türkiye olması iki ülkeyi birbirine daha da 

yaklaştırmıştır. Bu da Dağlık Karabağ sorununun, Azerbaycan kadar, 

Türkiye’nin de sorunu olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’nin 

Dağlık Karabağ sorununu uluslararası alana çekip daha sonra da dünya 

kamuoyuna duyurması Türkiye’nin de bu konuda duyarlı olduğunun 

kanıtıdır. Ayrıca Türkiye uluslararası kuruluşlarca Karabağ’ın Azerbaycan’a 

ait olduğunun kanıtlanması açısından, Azerbaycan’a önemli avantaj 

sağlamaya çalışmıştır ve bu misyonunda da başarılı olmuştur. 

Dağlık Karabağ sorunu Ermenistan’da istikrarın sağlanmasını 

geciktirmiştir. Türkler konusundaki tarihi nefretin ve korkuların 

tazelenmesine neden olmuştur. Ermenistan Karabağ çatışmasının katkısıyla 

derin bir korku ve belki de paranoya içine girmiştir. Ne yazık ki bu paranoya 

hayatın hemen her anında olduğu gibi dış politikayı da etkilemiştir. Ayrıca 

Karabağ ve diğer bazı Azerbaycan topraklarının işgali Ermenistan dış 

politikasının manevra alanını ciddi ölçüde daraltmıştır. Bu işgaller açık 

hukuk ihlalleridir ve savunulması çok güçtür. Bunun Ermenistan’a bir yük 
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getirdiği aşikârdır. Ayrıca Azerbaycan bu haksız Ermeni işgallerini dünya 

kamuoyuna anlatamamıştır. Ancak uluslararası sistemde gücü ve önemi 

günden güne artan bir Azerbaycan, Karabağ konusunda Ermenistan’a büyük 

sorunlar çıkarma potansiyeline sahiptir.  
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KATLİAMIN YİRMİNCİ YILINDA TÜRK BASININDA 

“HOCALI” YAKLAŞIMI 

Turkish Press Approach in the Twentıeth Anniversary of the 

“Khojaly” Massacre 

Reha YILMAZ 

ABSTRACT 

In 2012, twenty years have passed since Khojaly Massacre. Varieties of 

activities have been organized by the Azerbaijan government to learn and accept the 

massacre as genocide in the world under “Khojaly Justice” slogan. In this context, 

various activities have been organized in Turkey, on 26.02.2012 thousands of people 

gathered in Taksim Square to remember the victims of the Khojaly Massacre. 

Looking at the reflections of the Turkish press both before and after the 

meeting in Taksim, it is seen that despite the twenty years left behind, all the facts of 

massacre are not known and understood. It is possible to classify the reasons as 

follow: 

1. Wrong promotion policy, 

2. Owned of the subject by only a certain section in Turkey, 

3. Double standards and, 

4. Back-breaking labour of the Armenian lobby.  

In this context, it is apparent that Azerbaijan government needs to change 

policy for promoting Turkish public opinion, especially media representatives on 

Khojaly Massacre. 

Key words: Nagorno Karabakh, Khojali, Azerbaijan, Genocide, Armenian. 

GİRİŞ 

Milletlerin tarihinde öyle dönemler, öyle olaylar vardır ki, onlar talihin 

kırılma noktalarıdır. Eza cefa, acı vardır buralarda. Türkün kanı vardır, acılı 

anaların dimağında yavrusunun masum yüzünde. Türkün makus talihidir. 

Büyük millet olmasının bir neticesi. Affeder, bir şans daha verir, sofrasına 

buyur eder. Sohbetine ortak. Ama bunu anlamazsa zalim, bir Kürşat kalkar 

isyan eder, ötelerden Bilge Kağanlar, bugünlerde Atatürkler, Haydar 

                                                 
 Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Müdürü, 

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, yilmazreha@gmail.com 
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Aliyev’ler çıkar. Dur der zalime uzattıysak elimizi acizliğimizden değildir. 

Yeri geldiğinde göstermesini de biliriz ulu başımızı, eğilmez bileğimizi. 

Maalesef son asırlarda hasta adam belleyip milletimizin sabrını deneyen 

epey devlet var. Bunun neticesinde unutulmaz acılar arka arkasına geliyor. 

Bu oyunun son perdesi de Karabağ’da ortaya konuyor. 1980’lı yıllardan 

başlayan Azerbaycan Türkünün etnik temizliğe ve soykırıma tabi tutulma 

politikası her geçen gün biraz daha soğuk yüzünü gösteriyor. Son yıllarda bu 

konuda müspet manada bir çok gelişme olsa da acı olaylar hala hafızalarda 

tüm zindeliğini koruyor. Bu olaylardan biri de hiç şüphe yok ki, Hocalı 

Faciasıdır. 

1988 yılından itibaren Ermenistan’la Azerbaycan arasında başlayan 

Dağlık Karabağ münakaşası tarihinde en acımasız olaylardan biri Hocalı’da 

gerçekleştirilen soykırım olmuştur. Bu olay XX yüzyılın en korkunç ve 

acımasız facialarından biri olarak kabul edilmektedir. Hocalı faciası tarihte 

bilinen önemli facialarıyla aynı düzeydedir. 

1992’de gerçekleştirilen kanlı faciaya kadar Hocalı’da 7 bin nüfus 

yaşamaktaydı. Şehir nüfusu 1988 Eylül’ünde Hankendi’nden, 1988 

Kasım’ında Ermenistan’dan kovulan Azerbaycanlılar ve 1992’de de 

Fergane’den kovulmuş Ahıska Türkleri bölgeye yerleştirilmesiyle birlikte 

daha da artmıştı. 

1992 Şubatın 25’ini 26’sına bağlayan gece ermeni silahlı birlikleri, 

SSCB’nin Hankendi şehrinde yerleştirdiği 366’cı askeri birliğinin de bizzat 

katılımıyla Hocalı şehrine saldırıya geçtiler. Şehir güçlü ateşli silahlarla uzun 

süre bombalandıktan sonra, şehirde güçlü yangınlar meydana geldi. Şehir 

halkı şehirden ayrılmak zorunda kalmıştı. 26 Şubat saat 05.00’a kadar şehir 

işgal edilmiştir. Şehri terk etmek zorunda kalan insanlar dağlara, ormanlara, 

bazıları Azerilerin yaşadığı Ağdam şehrine kaçıyorlardı. Nahçivanik köyü 

yakınlarında açık arazide Ermenilerce ele geçirilen Azeriler insafsızca 

öldürüldüler. 

Karanlık ve soğuk kış gecesinde ormanda ilerlemeye çalışan insanlar bir 

çok meşakkatle karşılaştılar. Öylesine zor şartlarda ahaliden bazıları küçük 

yavrusunu boğarken, bazıları Ermenilerin eline düşmemek için hayatına son 

vermek zorunda kalmıştır. Hatta öylesine sahnelerle karşılaşılmıştır ki, bir 

çok küçük bebek esir alınıp götürülmüş, esir alınan geç kadınlara günlerce 

tecavüz edilmiş, küçük çocuklar düzenli olarak kimyasal deneylerin objesi 

olmuş, haftalarla ormanda kalan nice insanlar açlıktan, soğuktan ölmüştür.  
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TÜRK BASININDA HOCALI FACİASI ALGISI 

Hocalı faciası mahiyeti itibariyle Karabağ Savaşı’nın küçük bir 

parçasını oluşturmaktadır. Bu yönüyle buzdağının görünün kısmı da 

denilebilir. Ancak Hocalı katliamını sadece savaşla sınırlandırmak hümanist 

açıdan haksızlık teşkil edeceği gibi, Uluslar arası hukuk, Uluslar arası 

Politika, Uluslar arası İktisat açısından da büyük bir yanılgı olacaktır. Zira 

Hocalı katliamında insan haklarına aykırı bir çok fiil gerçekleştirilmiş, 

Bölgeden büyük bir kaçış başlamış ve sonrasında zorunlu göç ortaya çıkmış, 

bölgenin ekonomik kaynaklarına büyük zarar görmüş, ve Hocalı katliamı 

sonucunda Azerbaycan uluslar arası politikada geri adım atmak zorunda 

kalarak sorunun çözümüne ilişkin bir çok avantajını kaybetmiştir. 

Hocalı katliamının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen Türk 

Kamuoyunun genel olarak bakıldığında Hocalı faciası hakkında yeterli 

bilgiye sahip olmadığı görülecektir. Türk basınında Hocalı sadece bir 

katliam olarak ele alınmış ve Hocalının Karabağ sorunundaki yeri ve 

problemin geleceğine etkisini üzerinde durulmamıştır.  Daha da kötüsü 

Hocalı katliamı konusunda bazı gazeteler Hocalı Katliamının vahşetini 

anlatmak yerine, Hocalıyı telin programlarının yöntem ve içeriğini bahane 

ederek toplum nezdinde basit bir olaymış gibi göstermeye çalışmaktadır. Bu 

durumu bazı örneklerle açıklamak yerinde olacaktır. 

Akşam gazetesi Hocalı katliamını: “Ermeni Silahlı Kuvvetleri, 26 Şubat 

1992 yılında Azerbaycan’ın Hocalı kasabasına saldırmış, kasabada bulunan 

613 kişiyi öldürmüş, 1275’ini de esir almıştı ve 150 kişinin ise akıbetinden 

haber alınamamıştı.”1 şeklinde haber yaparak herhangi bir yorum 

katmaksızın örnekleri bol olan klasik bir savaş hali gibi göstermiştir. 

Türk solunun sesi olarak kabul edilen internet gazetesi Türk Solu, 

Hocalı katliamını “26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı’da meydana gelen ve 613 

kişinin hayatını kaybettiği katliamı…”2 en yalın şekilde sayfalarına 

taşımıştır. Sosyal Demokrat düşüncenin temsilcileri olarak, halkların eşitliği 

ve hümanist ilkeleri savunan bir kesimin temsilcisinin bir insanlık ayıbını bu 

derece basit bir şekilde okuyucularına taşımaları ilginçtir. 

Milliyet Gazetesi’nin blok sayfalarında Hocalı konusu detaylı şekilde 

ele alınmış ve okuyucuların yorumlarına yer verilmiştir. Bu yorumların 

birinde Hocalı: “Karşılıklı şiddetli çatışmalar neticesinde Ermeniler 

arkalarına Rus güçlerini de alarak sistematik bir katliam yapmışlar. Çoğu 

                                                 
1 Akşam Gazetesi, 20 Şubat 2012. 
2 http://www.turksolu.org/128/isbecer128.htm 

http://www.turksolu.org/128/isbecer128.htm
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kadın ve çocuk 1492 Azeri’nin kimini asmışlar, kimini yakmışlar, kimini 

parçalamışlar (bu resimleri bir görseniz, insanlığınızdan utanırsınız), kimi 

hamile kadınların karınlarını deşerek karınlarındaki bebekleri çıkartıp, 

kafalarına kurşun sıkmışlar, genç kız ve kadınlara tecavüz etmişler, esir 

aldıkları birçok Azeri’yi “Karabağ Ermeni Toprağıdır” şeklinde 

konuşmadıkları için, kafalarını bedenlerinden ayırmışlar, hayatta kalan 

birçok Azeri vatandaşını da kendilerine hizmet etmek için köle gibi 

kullanmışlardır”3 şeklinde ele alınarak olayların teferruatına değinilmiştir. 

İnternet gazeteciliğinin önde gelen temsilcilerinden Haber7.com Hocalı 

faciasını: “Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında, 

26 Şubat 1992 günü Ermeni ordusunun, aralarında sivil, kadın, çocuk ve 

yaşlıların da bulunduğu 613 kişiyi işkence yaparak katletmesi…”4 olarak 

değinmiş ve olayı yalın bir şekilde okuyucularına yansıtmıştır. 

Hocalı katliamını en detaylı haber yapan gazetelerden birisi Zaman 

Gazetesi Hocalı katliamının sebeplerini ve sonuçlarını kapsayan: “Bundan 

tam 20 yıl önce Azerbaycan’ın Hocalı kentinde gerçekleşen bu katliamda 

Azeri kayıtlarına göre 106’sı kadın ve 83’ü çocuk olmak üzere 613 kişi 

öldürülmüştü. Karabağ savaşı esnasında Hocalı kenti Ermeni askeri 

birliklerinin eline düşerken birçok sivil ve onların arasına karışan Azeri 

askeri kaçmaya çalışmış, ancak Azerbaycan sınırına yaklaştıklarında 

Ermeni birliklerin ateşi altında can vermişlerdi. Ermeni tarafı sivillerin 

arasına karışan Azeri askerleri gerekçe göstererek ve bunların bir 

bölümünün kaçarken ateş etmelerine dayanarak, katliamı sıradan bir savaş 

durumuna indirgemeye çalıştı. Uluslararası gözlemciler de bu durumu 

doğrulamaktaydı. Hatta Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev’in Hocalı’dan 

kurtulan bazı kişilerle yaptığı görüşmelerde, ölümlerin geçiş koridoruna 

yerleşmiş olan Ermenilerin ateşiyle olmadığı, öte yandan Azeri birliklerine 

ait bazı askerlerin sivilleri Ermenilerin elindeki Nahçevanik kentine 

yönlendirdikleri gibi kuşku yaratan tanıklıklar ortaya çıkmıştı. Ama 

uluslararası gözlemciler bütün bu çeşitliliği kayda geçirmelerine karşın, işin 

temelinde bizzat Karabağlı Ermeni askerlerince gerçekleştirilmiş bir 

katliamın yaşanmış olduğunu teyit ettiler. 

Bu olayın hukuksal tanımı üzerinde çok geniş bir tartışma yaşanmadı. 

Ancak öldürülenlerin hepsinin Azeri olduğu, bu kimliği taşıdıkları için böyle 

                                                 
3 http://blog.milliyet.com.tr/ermenilerin-karabag-a-imzasi---hocali-katliami----/Blog/? 

BlogNo= 174539 
4 http://www.haber7.com/haber/20120222/Hocali-Katliaminin-kurbanlari-anlatacak. 

php 

http://blog.milliyet.com.tr/ermenilerin-karabag-a-imzasi---hocali-katliami----/Blog/?%20BlogNo=%20174539
http://blog.milliyet.com.tr/ermenilerin-karabag-a-imzasi---hocali-katliami----/Blog/?%20BlogNo=%20174539
http://www.haber7.com/haber/20120222/Hocali-Katliaminin-kurbanlari-anlatacak
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bir sonla karşılaştıkları, ateş edenlerin ise bunu bilerek ve bir karar 

doğrultusunda yaptıkları bellidir. Diğer bir deyişle Birleşmiş Milletler 

soykırım sözleşmesi açısından bakıldığında karşımızda bir soykırım daha 

var. Öte yandan milliyetçi beklentiye karşın Ermeni makamları bu olayın 

vahametini ve işledikleri suçu reddetme yönüne gidemediler. Hocalı’nın bir 

‘intikam eylemi’ olduğunu ve ancak daha önce yaşanmış olayların ışığında 

anlaşılabileceğini öne sürdüler. Nitekim katliam tarihinin de tesadüfi 

olmadığı ve bir başka katliamın yıldönümüne geldiğinin altı çizildi. 

Anlaşılan o ki Hocalı, 1988 yılının 27 Şubat’ında gerçekleşen Sumgayt 

pogromunun karşılığı olarak algılandığı için bu noktaya gelinmişti. Halen 

Ermenistan devlet başkanı olan Sarkisyan’ın (özrü kabahatinden büyük) 

demecine göre Azerilerin Ermenilerin sivil halka dokunamayacak kadar 

‘zayıf’ olduğunu vurgulayan şakalar yapmaları ve Sumgayt’ten kaçarak 

kurtulmuş olan Ermeni askerlerin Hocalı’daki varlığı katliamın nedenleri 

arasındaydı. Sumgayt’te ise bu coğrafyada hiç de yabancısı olmadığımız bir 

katliam yaşanmıştı: O gün Azeriler küçük gruplar halinde teşkilatlanıp 

silahlanmışlar, Ermenilerin ev ve işyerlerine hücum etmişler, kayıtsız kalan 

polisin gözleri önünde buraları yağmalamışlar ve nihayette gayrı resmi 

makamlara göre birkaç yüz kişiyi öldürmüşlerdi.Ancak Hocalı’nın arka 

planı bundan ibaret değildi. Sumgayt dışında ufak yerlerde yaşanan 

cinayetler bir yana asıl büyük olay Bakü’de gerçekleşti. 1990 yılının 9 Ocak 

günü Ermenistan Devleti Karabağ’ın bütçesini genel bütçenin içinde telakki 

ettiğini ve bundan böyle Karabağlıların Ermenistan seçimlerinde oy 

kullanabileceğini ilan etti. Bunun üzerine 12 Ocak’ta Azerbaycan’da bir 

‘ulusal savunma komitesi’ kuruldu ve Ermenilerle savaşmayı teşvik etmek 

üzere işyerlerinde örgütlenme çağrısı yapıldı. Ayın 13’ünde kentin her 

yerinde büyük kitlelerin harekete geçirildiği pogromlar başladı ve ayın 

20’sinde Sovyet ordusunun kente girmesine rağmen günlerce sürdü. Sonuçta 

90 kişi öldürüldü. 

Meraklıları Sumgayt ve Bakü katliamlarının da hukuki anlamını merak 

edebilirler. Yapılacak şey basit: Ölenler merkezi bir kararla hareket eden ve 

kasıtlı davranan grupların eylemleri sonucunda, sırf belirli bir kimliği 

taşıdıkları için öldürülmüşlerse buna ‘soykırım’ deniyor. Her olayın kendine 

has bir arka planı, psikolojik zemini, kendince gerekçeleri var... Tabii ki 

gözünüzü karartacak kadar önyargılı bir milliyetçi değilseniz.” 5 şeklinde 

sayfalarına taşırken kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla Hocalının sebep 

ve sonuçlarına da değinilmiştir.   

                                                 
5 “Hocalı katliamı”, Zaman, 26.02.2012 
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Görsel basının önde gelen temsilcilerinden CNN Türk bültenlerine 

Hocalıyı: “Saldırıların en acımasızı Hocalı’ya yapıldı. 25-26 Şubat’ta şehre 

giren Ermeniler ve Ruslara ait 366. Motorize Piyade Alayı, hiçbir ayırım 

yapmadan, 106’sı kadın, 63’ü çocuk 70’ten fazlası yaşlı olmak üzere 613 

Azerbaycan Türk’ünü katletti. Binlerce insan, şehri terketmek zorunda kaldı. 

Bu katliam, Karabağ savaşında ve sorunun kökleşmesinde de önemli rol 

oynadı.”6 şeklinde yansıtarak geleneksel bilgi akışına devam etti. 

Hürriyet Gazetesi haber sayfalarına Hocalıyı: “26 Şubat 1992 tarihinde 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı 

kasabasında Azeri siviller, Ermeniler tarafından toplu şekilde katledildi. 

Katliam, Ermenistan’ın 366’ncı Motorize Piyade Alayı’nın desteğindeki 

Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

resmi açıklamasına göre saldırıda 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere 

toplam 613 Azeri vatandaşı, Ermeniler tarafından öldürüldü. İnsan Hakları 

İzleme Örgütü, Hocalı Katliamı’nı ‘Dağlık Karabağ’ın işgalinden bu yana 

gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı’ olarak nitelendirdi.”7 şeklinde 

yansıtarak olayı genellemiştir. 

Samanyolu Haber kanalının web sayfasında Hocalı: “25 Şubat gecesi 

beklenen oldu. Silahlanan Ermeniler, sivilleri kıstırdı. Evlerinde onları 

katletti. Cesetler, vahşi bir şekilde üst üste atılarak yakıldı. İnsanlık sükût 

etmişti; ama ‘Kutsal Haç’ uğruna savaş Hocalıları yok edene kadar devam 

etti. 1.275 kişi rehin alındı, onlardan da 150’si kayboldu. Kayıp yakınları, 

bir umutla hâlâ bekliyor sevdiklerini; ama akıbetleri maalesef bilinmiyor. 

Saldırıdan sonra Hocalıya gelenler akıl almaz manzaralarla karşılaştı. 

Çocukların gözleri oyulmuş, burun ve ağızları bıçaklarla kesilmiş, yaşlıların 

yüzlerine jiletlerde vurulmuştu. Erkeklerin saçları koparılmış, hamile 

kadınların karınları açılmıştı...”8 derken Hocalının perde arkasına 

dokunuyor ve bu katliamın Ermeniler için kutsal bir savaş uğruna 

yapıldığına dikkat çekmiştir. 

Ortadoğu Gazetesi sayfalarına: “20 yıl önce bugün Yukarı Karabağ 

bölgesinde terör estiren silahlı Ermeni grupları, Rus ordusunun da 

desteğiyle Hocalı’yı kuşatma altına aldı. Silahlı Ermeni çeteleri savunmasız 

kentte, çoluk-çocuk demeden katliam yaptı. Kadın ve çocukların da 

aralarında bulunduğu 613 kişi katledildi. Bin 275 kişi esir alındı. Bunlardan 

                                                 
6“Hocalı katliamı kurbanları Taksim’de anıldı”, http://www.cnnturk.com/2012/guncel/02/25/ 

hocali.katliami.kurbanlari.aniliyor/650637.0/index.html, erişim tarihi: 12.01.2012. 
7 Hürriyet, 26.02.2012 
8 http://www.samanyoluhaber.com/kultur/Hocalida-1992de-ne-olmustu/735810/ 

http://www.cnnturk.com/guncel.konular/azerbaycan/319/index.html
http://www.cnnturk.com/2012/guncel/02/25/%20hocali.katliami.kurbanlari.aniliyor/650637.0/index.html
http://www.cnnturk.com/2012/guncel/02/25/%20hocali.katliami.kurbanlari.aniliyor/650637.0/index.html
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150’sinin akıbeti ise hala bilinmiyor. Kentte birkaç gün süren katliam, talan, 

tecavüz gibi olaylardan sonra 487 kişi bölgeden yaralı olarak 

kurtulabilirken, 1275 kişi esir alındı. Bunlardan 150’sinin akıbeti halen 

bilinmiyor.”9 Hocalı katliamının istatiksel bilgilerini yansıtarak katliamın 

boyutlarını okuyucuyla paylaştı. 

Yeniçağ Gazetesi de Hocalıyı Anma günü öncesinde geniş bir içerikle  

konuyu okuyucularına yansıtmıştır. Hocalıyı konu alan haberde: “Gözü 

dönmüş Ermeni askerler, Rus yardımıyla 25 Şubat 1992’de kadın ve 

çocuklar da dahil, yüzlerce Azerbaycanlıyı katletti. 20. yüzyılın en büyük 

katliamlarından birine tanık olan “Hocalı”, 18 yıldır kanayan yara... 

Şubat 1992’de Hocalı’da gerçekleştirilmiştir. Bu alçakça saldırıda 

silahsız 613 Azeri Türkü alçakça katledilmiştir. Binden fazla insan esir 

alınmıştır. Soykırım edebiyatı yapan bazı yabancı çevreler ve ülkeler buna 

da sessiz kalmışlardır. Bu soykırımda Rus parmağı da inkar edilemez.  

Hocalı’da sadece insanlar öldürülmedi. Bölgeye damgasını vuran Türk 

kültür eserleri de yıkıldı. Gözü dönmüş Ermeni askerleri 1992 yılında 

aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Azerbaycanlıyı bir 

gecede katletti. 20. yüzyılın en büyük katliamlarından birine tanık olan 

“Hocalı”, 18 yıldır hâlâ kanayan bir yara... Ermenistan’ın 1991 yılında 

abluka altına aldığı Azerbaycan’ın Hocalı bölgesinde 25-26 Şubat 1991’de 

gerçekleşen katliama giden süreç, Azerbaycan Parlamentosu’nun halktan 

gelen baskılar karşısında Dağlık Karabağ’ın özerk bölge statüsünü ilga 

etmesinin ardından referandum düzenleyen Dağlık Karabağ 

Parlamentosu’nun bağımsızlık ilan etmesiyle başladı. Ermenileri destekleyen 

Ruslar, Gorbaçov’un emriyle bölgeden çekildi.  

Silahlar toplandı 

Ermeni gönüllülerden oluşan silahlı grupların Karabağ’a 

yerleştirilmesinin ardından Gorbaçov, 25 Temmuz 1990’da yayımladığı bir 

kanun ile SSR (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) kanunları dahilinde olmayan 

silahlı grupların kurulmasını yasaklayıp kanunsuz olarak saklanan silahlara 

el konulmasını sağladı. Bu kanunla birlikte Azerbaycan’ın bütün 

bölgelerinde av silahları da dahil olmak üzere silahlar toplandı, Dağlık 

Karabağ’da ise bu görev Rus askerleri tarafından yerine getirildi. 1990’ın 

Ağustos ve Eylül aylarında Ermeniler doğrudan Azerileri hedef aldı, otobüs 

baskınları, yol kesme gibi terör eylemlerine başladı. 1990 yılı başlarında 

                                                 
9 Medeni dünya nerdesin?, Ortadoğu, 25.02.2012. 
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yaklaşık 186 bin Azeri, Ermenistan’dan Azerbaycan’a gitmeye zorlandı. 

Ekim 1991’de ilk Azeri köyü Ermenilerce ele geçirildi. 

Ruslar Ermenilerin safında 

Hocalı Katliamı, Rus askerlerinin desteğiyle 25-26 Şubat 1992’de 

Hocalı’ya ulaşan Ermeni kuvvetlerince gerçekleştirildi. Rusya olaylarla 

ilgisinin olmadığını iddia etse de, Rus ordusuna ait 366. alayın 1991’in 

sonbaharından beri Ermenilerin safında savaştığı, alaydan kaçan dört 

askerce doğrulandı. 10 bin nüfuslu Hocalı’da olaylar sırasında yaklaşık 

3.000 Azeri bulunmaktaydı. Saldırıda ölenler hakkında verilen resmi rakam 

613 kişi olmakla birlikte, katliam kurbanlarının 1.300 kişi olduğu ifade 

edilmektedir. Saldırılar sırasında Hocalı’da yaşayan Ahıska Türkleri de 

evlerinde yakılarak öldürüldü. Kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil olmak üzere 

siviller katledildi. Katliamın ilk gecesinde sekiz aile bütün fertleriyle 

öldürüldü, 700’den fazla çocuk anne ya da babasını kaybetti, 1.000’in 

üzerinde de yaralı olduğu kaydedildi. Katliama tanık olan bir gazeteci, 

yaşananları şöyle aktarıyor:  

Orman boyu ceset 

“Dağlık Karabağ’ın Hocalı kentinin düşüşünü bir gün boyunca 

yaşadım. Görüntülerle belgeledim ve video çekimleriyle bir günde 1.300 

Azerbaycan Türk’ünün Ermeni çetecilerce öldürülüşünü bütün dünyaya 

duyurdum. Hocalı katliamı anlatılamaz bir vahşetti. Azerbaycan yönetimi ve 

Cumhurbaşkanı Ayaz Mütellibov, olayı dört gün boyunca kamuoyundan 

gizlemeye çalıştılar. Bütün Azerbaycan şok olmuştu. Ermeni bıçaklarından, 

kurşunlarından kurtulmayı başaranlar; kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar karlı 

dağlarda tipi altında Agdam’a gelmeyi başardıklarında çoğunun ayakları 

donmuştu. Bazılarının ayakları ise kangrenden dolayı kesilmişti. Ermeniler 

vahşetin her türlüsünü sanki ibret olsun, örnek olsun diye yapmışlardı. 

İhtiyar dedelerin, yaşlı anaların yüzleri jiletlerle doğranmış, genç kadınların 

göğüsleri peynir gibi kesilmiş, bebeklerin kafa derileri yüzülmüştü. Hocalı 

ile Agdam arasındaki 12 kilometrelik orman boyunca cesetler dizilmişti.”  

İki yıl sonra ateşkes 

Gelişmelere seyirci kalan BM ve Batılı devletler, Ermenilerin yaptıkları 

katliamlara ve işgal hareketlerine ciddi bir tepki göstermedi. Ermenilerin 

Mayıs 1992’de Nahçıvan’a saldırmalarından sonra Türkiye 1921 Kars 

Anlaşması çerçevesinde bölgeyi korumak için askerî müdahalede 

bulunabileceğini açıkladı. Uluslararası toplum, ancak Ermenilerin nüfusu 

60 binden fazla olan Kelbecer’e saldırmasıyla harekete geçti. BM, 822 sayılı 
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kararı ile Ermeni kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesini 

istedi, ancak bu sonuç vermedi. Kararın ardından AGİT bünyesinde 

arabuluculuk çalışmaları başlatıldı. 1994 yılında ateşkes ilan edildi.”10 

Oldukça geniş bir içerikle Hocalı Katliamını ele almıştır. 

Gazetelerin haberlerine ve yaklaşım tarzlarına bakıldığında katliamın 

bugün insanlığın önem verdiği insani değerlerden ziyade çifte standartla 

yaklaşıldığı  görülmektedir. 

KÖŞE YAZARININ HOCALIYA BAKIŞI 

Hocalı faciasının yirminci yılında gazetelerin hocalı konusundaki 

yaklaşımları kadar gazetelerin köşe yazarlarının katliama yaklaşımları da 

ilginç özellikler taşımaktadır. Gazetelerin genel yayın politikaları çerçevesin 

de, köşe yazarlarında yaklaşımlarının belirlendiği ve yorumların bu 

çerçevede yapıldığı görülmektedir. 

Hürriyette yaza n ve muhafazakarlığı ve demokrat kişiliğiyle tanınan 

Taha Akyol: “Katliamı yapan Ermenistan kuvvetlerinin komutanlarından 

biri, bugünkü Cumhurbaşkanı Sarkisyan’dır. 

Hocalı, Yukarı Karabağ’da, hâkim bir tepenin üzerinde bir Azeri 

şehriydi. Stratejik konuma sahip Hocalı’ya girmek için Sovyet alayı 

desteğindeki Ermenistan kuvvetleri, Azerbaycan’ın “öz torpağı” olan 

Kelbecer ve Laçin vilayetlerini işgal ederek Karabağ’a girmişti. Burada 

Hocalı’yı ele geçiren Ermenistan birlikleri saldırıya devam ederek yine 

Azerbaycan’ın “öz torpağı” olan Kubatlı, Zengilan, Cebrail, Füzuli ve 

Ağdam vilayetlerini de işgal etmiştir. 

Hocalı’da kadın ve çocuklar dahil 613 Azerbaycan Türk’ü katledilmiş, 

etnik temizlik sonucunda Hocalı ‘ölü şehir’ haline gelmiştir. İşgal edilen 

Azerbaycan topraklarından 1 milyon Azeri “kaçgun” olmuş, Azerbaycan’ın 

iç bölgelerine sığınmıştır. 

21. yüzyıldayız, işgal hâlâ devam ediyor, “kaçgunlar”ın bebekleri 

yirmili yaşlara girmiş bulunuyor! 

Hürriyet arşivinde o günün gazetelerine baktım. Katliamı dünyaya 

duyuran İrfan Sapmaz, Azerbaycan birliklerinin kahramanca direnişine 

rağmen Sovyet mekanize birliğinin desteğiyle saldıran Ermenistan 

kuvvetlerinin Hocalı katliamını haber veriyor. Bir resimaltında da “Batı’nın 

gözü kör mü?” diye yazıyor. 

                                                 
10 “Hocalı Matemi...” Yeniçağ, 25/02/2010 
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Evet bütün mesele bu soruda düğümleniyor. 

Zamanımızda, askeri kuvvetle ve katliamla işgal edilip de bunun yirmi 

yıl devam ettirilebildiği tek örnek budur. 

Müslüman ya da Doğulu bir ülke, Hıristiyan ya da Batılı bir ülkeyi işgal 

etseydi, hele de Kafkasya’da Azerbaycan bir santim Ermeni toprağını işgal 

etseydi, ne olurdu, bir düşünün! 

Bir yüzünde demokrasi ve insan hakları bulunan Batı’nın öteki 

yüzündeki şoven ve haçlı fanatizminin 21. yüzyıldaki utanç verici bir 

belgesidir bu facia....”11 diyerek gazetesinin yayın politikasıyla ters düşen 

bir yoruma yer vermiştir. Bu yazıda Akyol’un özellikle Batı’nın benzer 

olaylardaki çifte standardı üzerinde durması olayın üzerinden yirmi yıl 

geçmiş olmasına rağmen neden hala çözülemediğini açık olarak 

göstermektedir. 

Hocalıyı bir insanlık ayıbı olarak gören bir başka yazar son dönem Türk 

siyasal ve fikir dünyasının önde gelen yazarlarından Celal Güzel’dir. Güzel 

köşesinde: “Hocalı Soykırımı, 20. yüzyılda insanlığa karşı vahşice yapılmış 

en büyük bir soykırımdır. 26 Şubat 1992 tarihi yalnızca Türk Dünyası’nın ve 

Azerbaycan’ın en kederli günlerinden biri değil, aynı zamanda insanlık 

tarihinin de en acımasız sayfalarından biridir. Azerbaycan’ın Karabağ 

bölgesindeki Hocalı kentinde masum sivillere yapılan bu soykırım yakın 

tarihin en korkunç, en vahşice, en acımasız olayıdır... 

Hocalı, tarih boyunca Ermenilerin tacizlerine ve tecavüzlerine uğramış 

bir bölgedir. Dağlık Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden birinde 

yerleşen Hocalı, Ermeni güçleri için önemli bir askerî hedefti. Kasaba, 

Hankendi ve Ağdam’ı birbirine bağlayan yolun üzerinde bulunuyordu ve 

bölgenin tek havaalanı için üs konumundaydı. Ekim 1991’den itibaren 

abluka altına alınan Hocalı kentine ulaşım yalnızca havayolu ile 

sağlanıyordu. 13 Şubat 1992’de havayolundan ulaşım da imkânsız hale 

geldi. Yemek, yakıt ve korunabilmek için mermi stokları tükenmişti ve şehre 

elektrik verilemiyordu. 1992’de 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Ermeni 

silahlı birlikleri SSCB zamanında Hankendi’nde yerleştirilmiş 366. Motorize 

Piyade Alayı’nın zırhlı araçları ve ordu heyetinin yardımı ile Hocalı kentini 

işgal etmişlerdir. Saldırıdan önce 25 Şubat akşamı şehir toplar ve ağır zırhlı 

araçlarla şiddetli ateşe tutulmuştur. Şehirde büyük bir yangın başlamış, 

Ermenilerin ablukaya aldıkları şehirde kalan yaklaşık 2500 Türk, Azerilerin 

yaşadığı Ağdam’a varmak amacıyla şehri terk etmeye başlamıştır. Ancak 

                                                 
11 Taha Akyol, “Hocalı Katliamı”, Hürriyet , 25.02.2012. 
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masum halkın birçoğu amaçlarına ulaşamamıştır. Çünkü Ermeniler 

kaçmaya çalışanları takip ederek oluşturdukları ‘Ölüm Koridorunda’ 

acımasızca öldürmüşlerdir. 

Hocalı kentine yapılan saldırının sonuçları dehşet vericidir. Ermenilerin 

katlettiği Azerbaycan Türklerinin sayısı, resmi bilgilere göre, 613... Bunların 

106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’i ise yaşlı... 8 aile tamamen yok edilmiştir... 

76’sı çocuk 487 kişi ağır yaralanmıştır. Olmadık işkenceler uygulanan bin 

275 Türk esir alınmıştır. Bunlardan 800’ü daha sonra serbest bırakılsa da 

500’e yakın Azeri Türk’ü hâlâ kayıp... Resmi rakamlar ölen Türklerin 

sayısının 613 olduğunu söylese de katledilen toplam Türk sayısının 1300 

olduğu söylenmektedir. Kayıp olan insanların ise organ ticaretinde 

kullanıldıkları iddia ediliyor... Şehit bedenler üzerinde yapılan 

incelemelerde masum insanların Ermenilerce özel bir acımasızlıkla, gözleri 

oyularak, kafataslarının derileri yüzülerek, hamile kadınların karınları 

yırtılarak, kulakları, burunları, vücutlarının çeşitli uzuvları kesilerek ve diri 

diri toprağa gömülerek öldürüldüğü tespit edilmiştir. 

Ermeni Diyasporası Hocalı Soykırımı’nı yalnızca bölgedeki Türk ve 

Müslüman halkı etnik olarak temizlemek ya da yaratacakları psikolojik etki 

ile bölgedeki sivil halkı çok daha çabuk tasfiyeederek işgal bölgelerini 

genişletmek için değil, 1915’te Osmanlı Devleti sınırları içinde yapıldığını 

iddia ettikleri sözde Ermeni soykırımının intikamını almak 

için yapmışlardır. Hocalı Soykırımı’na bizzat katılan Zori Balayan 

“Ruhların Tekrar Dirilmesi” adlı kitabında Türklere nasıl işkence 

yaptıklarını en ince ayrıntısına kadar anlatmaktadır. 

Hocalı Soykırımı’nı yapanların kimler olduğunun bilinmesine rağmen 

bu katiller serbest dolaşmakta hatta cezalandırılmak yerine tam tersi 

cumhurbaşkanı ya da savunma bakanı yapılarak ödüllendirilmektedir. 

Robert Koçaryan 1992’de Hocalı Soykırımı’nı gerçekleştiren kuvvetlerin 

çete reislerinden biriyken sonrasında Ermenistan Cumhurbaşkanı olmuştur. 

Soykırımın yaratıcılarından o dönemin çete lideri bu günün 

cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Hocalı Soykırımı’nın fâillerindendir. 

Karabağ’ın kalbi alev alev yanarken, Azerbaycan Türkleri yardım çığlıkları 

atarken ve Hocalı’da yüzyılın soykırımı yapılmışken, Başbakan Süleyman 

Demirel, pısırık bir politika izlemiş, Türk halkının bilinçlenmemesi için 

soykırım kamuoyuna duyurulmamıştır. Bölgede aktif bir siyaset izlenmesi ve 

askerî müdahalede bulunulması ve Azerbaycan’a yardım için Ermenistan’ın 

ablukaya alınması gerektiği yüksek sesle dillendirilmesine rağmen, Demirel 
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Hükümeti, bu tür bir uygulamadan kaçınmayı tercih etmiştir. Halbuki 

Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kardeşidir... 

Halbuki, ortada olan gerçek ‘iki devlet, tek MİLLET’tir. Hocalı 

Soykırımı tüm dünyanın kanayan vicdanıdır... 20. yüzyılın sonunda en büyük 

insanlık ayıbının adı: Hocalı Soykırımı’dır...”12 diyerek Hocalının gerçekte 

bir insanlık ayıbı olduğunu ve bunu gerçekleştirenlerin vicdanlarında bile 

rahatsız olamayacak kadar insanlıktan uzak kaldıklarını beyan etmiştir. 

Muhafazakar çizgideki Zaman Gazetesi Azeri uzmanların yazılarını 

sayfalarına taşıyarak Hocalı katliamının topluma doğrudan sorunun ana 

kaynaklarından haber ulaştırmayı tercih etmiştir. Azerbaycan Milletvekili 

Ceyhun Osman: “Tarih: 26 Şubat 1992 

Yer: Azerbaycan, Yukarı Karabağ bölgesi, Hocalı kasabası 

(Hankendi’den sadece 14 km mesafede) 

Nüfus: 7 bin kişi... Kasabanın nüfusu genellikle 1988-1990 yıllarında 

Ermenistan’dan vahşice kovulmuş ve savaş sırasında sıkıştırılmış kişiler 

Katliam: 1992 yılında, Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan gece 

Ermenistan ordusu kasabaya saldırdı. Gece yarısı neye uğradıklarını 

anlamayan masum ve silahsız insanlar, soğuk kış gecesinde canlarını 

kurtarmak için canhıraş kasabadan kaçmaya çalıştı. Fakat kasabaya bütün 

giriş-çıkışlar tutulmuştu. O gece Ermeni askerleri kadın-çocuk-ihtiyar 

demeden hunharca karşılarına çıkan herkese ateş açtılar. 

Bilanço: 613 ölü... Bunlardan 106’sı kadın, 63’ü çocuktu. Kasabanın 

160 sakini o geceden sonra kayıplara karıştı... 76 kişi engelli olarak 

yaşamına devam etti. 8 aile tamamıyla yok edildi, 154 çocuk öksüz kaldı. 

Öldürülenlerden sadece 335 kişinin cesedini defnetmek mümkün oldu. O 

gece kurşun yağmurundan kurtulmaya çalışan 200 Hocalı sakininin ayakları 

şahtada donarak kangren oldu. 1.257 kasaba sakini esir ve tutuklu olarak 

Ermeni askerlerinin işkencelerine maruz kaldı. 

Sonuç: Bu vahşeti işleyenler bugüne kadar cezasız kaldılar. 20 yıldır 

dünya, Hocalı’da yaşanmış katliamı görmezden geliyor... 

Tarih: 26 Şubat 2012 

Yer: Taksim Meydanı, İstanbul, Türkiye 

Etkinlik: Hocalı katliamı anısına yürüyüş 

                                                 
12 Hasan Celal Güzel, “Bir İnsanlık Dramı: Hocalı Soykırımı”, Sabah, 26.02.2012. 
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Amaç: Katliamın 20. yılında bağımsız Azerbaycan’ın yakın geçmişte 

yaşadığı en büyük acıyı Türkiyeli kardeşlerimizle paylaşmak, buradan 

sesimizi bütün dünyaya duyurmak. 20 yıldır Azerbaycan topraklarının yüzde 

20’si Ermeni işgali altında, 1 milyondan fazla insanımız ata-baba 

topraklarından mahrum yaşamaktadır. Türkiyeli kardeşlerimiz bugün bizleri 

yalnız bırakmayarak, Hocalı soykırımını dünyaya tanıtmak için 26 Şubat 

2012 günü saat 14.00’te Taksim Meydanı’nda toplanıyorlar. Toplanıyoruz... 

Ermeni yalanlarına son diyoruz. Dünya bundan bir daha ders alsın diyoruz. 

Bir daha insanlar acı çekmesin, çocuklar ölmesin diyoruz. Bir daha Hocalı 

yaşanmasın diyoruz. 

Yirminci yüzyılın başlarında Doğu Anadolu ve Kafkasya’da ecdadımızı 

acımasızca katleden, diri diri yakan, yine aynı yüzyılın ikinci yarısında 

“soykırım” intikamı adıyla nice Türk diplomatları dünyanın çeşitli 

ülkelerinde vahşice katledenleri unutmayın diyoruz... 

ASALA terör örgütünün Türklere karşı uyguladığı sayısız cinayetleri, 

Kars’ta, Van’da ve Doğu Anadolu’nun birçok kentinde Birinci Dünya Savaşı 

sürerken Ermeniler tarafından amansızca katledilen Türklerin yan yana 

dizilen mezarlarını unutmayın diyoruz... 

Ermenistan cumhurbaşkanının “Biz Azerbaycan’dan Karabağ’ı aldık, 

gelecek nesiller de Ağrı Dağı’nı alsınlar.” demek suretiyle Türkiye’ye 

meydan okumasına izin vermeyin diyoruz... 

Azerbaycan, bağımsızlığının ardından daima sözde değil, amelde Türk 

birliğinin taraftarı olduğunu göstermiştir. Her platformda Azerbaycan ve 

Türkiye birbirlerinin çıkarlarını savunmuştur. Bizler kardeşiz. Bazen dost 

olarak kardeşten de öte, bazen de kardeş olarak dosttan da öteyiz. Tarihin 

sayfalarında bizler bu kardeşliği defalarca kanımız, canımız pahasına 

korumuş, sağlamlaştırmışız. Türkiye’nin kaderini çizen Çanakkale 

Savaşı’nda yüzlerce Azerbaycan Türk’ü elinde silah, kardeşlerinin 

yardımına koşmuştur. Kadınlarımız bile mücevherlerini satarak Türk 

halkının ölüm-kalım davasında ellerinden gelen desteği göstermişlerdir. 

Kahraman Türk askerinin Nuri Paşa komutasında 1918 yılında halkımızın 

yardımına koşması, Azerbaycan’ın bağımsızlık davasına kanıyla, canıyla 

hizmet etmesi her daim saygı ve gururla tarafımızdan anılmaktadır. 

Günümüzde Azerbaycan ve Türkiye bu kadar adaletsiz baskı ve 

ithamlara maruz kalırken, kardeş birliğine ihtiyacımız daha da 

kuvvetlenmiştir. Şimdi birlikte zorluklara, baskılara sine germenin yollarını 

aramalıyız. Global dünyamızda bizler her gün daha da gelişirken 

birbirimizden habersiz kalmamalı, birbirimizi daha da yakından tanımalı, 
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birbirimize daha fazla bağlanmalıyız. Bize karşı yürütülen politikaların ince 

elenip sık dokunan stratejiyle yürütüldüğünü unutmamamız lazım. 

Bugün Hocalı şehitlerinin misalinde Türkiye, Azerbaycan ve Türk 

dünyasının bütün şehitlerini rahmetle anıyoruz. Onlar bizim hepimizindir. 

Bugün kendilerine Ermeni diyenlerin bir gün gerçekleri görüp, kendilerini 

kimlere benzettiklerini fark ederek utanç duyacaklarını umuyoruz. Bu 

gerçeği bizler görmesek, emin olun, düşmanlarımız bunu yeni şehitler, yeni 

facialarla tekrar anlatacaklar!”13 

Milliyetçi yayın politikasına sahip Yeniçağ Gazetesi yazarlarından 

Kenan Akın: “Hocalı Katliamı”nın 20. yıl dönümünde, mücrim ve işgalci 

Ermenileri kınamak hepimizin hem insani, hem de milli 

görevi oluyor.”Hocalı Katliamı”nın, Rus askerlerinin desteğiyle, 25-26 

Şubat 1992’de Ermeni kuvvetlerince yapıldığı artık bütün ayrıntılarıyla 

ortaya çıkmış buluyor. Her ne kadar, Rusya, ilgisinin olmadığını iddia etse 

de Rus ordusuna ait 366. Alayın 1991’in sonbaharından beri Ermenilerin 

safında savaştığı, alaydan kaçan dört askerce doğrulanıyor.10 bin nüfuslu 

Hocalı’da olaylar sırasında yaklaşık 3 bin Azeri yaşıyordu. Saldırıda ölenler 

hakkında verilen resmi rakam 613 kişi olmakla birlikte, şehit edilen 

Azerilerin binlerce kişi olduğu belirtiliyor. Saldırılar sırasında, Hocalı’da 

yaşayan Ahıska Türkleri de evlerinde yakılarak öldürülüyor. Kadın, çocuk ve 

yaşlılar da vahşice katlediliyor. Katliamın ilk gecesinde, sekiz aile bütün 

fertleriyle öldürülüyor.700’den fazla çocuk anne ya da babasını 

yitiriyor. Yaralıların ise binlerce olduğu hesaplanıyor. Ne yazık ki, 

Azerbaycan yönetimi ve Cumhurbaşkanı Ayaz Mütellibov, olayı dört gün 

boyunca kamuoyundan gizliyor. Katliam ortaya çıkınca bütün Azerbaycan 

şok oluyor. Ermeni bıçaklarından, kurşunlarından kurtulmaya uğraşan 

kadın, çocuk ve ihtiyarlar, karlı dağlarda tipi altında Agdam’a gelmeyi 

başardıklarında çoğunun ayakları donuyor.Bazılarının ayakları ise 

kangrenden dolayı kesiliyor. Ermeniler, vahşetin her türlüsünü sanki ibret 

olsun, diye yapıyor. İhtiyar dedelerin, yaşlı anaların yüzleri jiletlerle 

doğranmış, genç kadınların göğüsleri kesilmiş, bebeklerin kafa derileri 

yüzülmüştü. Hocalı ile Agdam arasındaki 12 kilometrelik orman boyunca 

cesetler yan yana duruyordu. Gelişmelere seyirci kalan BM ve Batılı 

devletler, Ermenilerin yaptıkları katliam ve işgal hareketlerine ciddi bir 

tepki gösteremiyor. Ermenilerin Mayıs 1992’de Nahçıvan’a 

saldırmalarından sonra, Türkiye 1921 Kars Antlaşması çerçevesinde bölgeyi 

korumak için askerî müdahalede bulunabileceğini açıklıyor.Uluslararası 

                                                 
13 Ceyhun Osmanlı, “Taksimde Hocalı Katliamını Anmak”, Zaman, 13.02.2012. 
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toplum, ancak Ermenilerin nüfusu 60 binden fazla olan Kelbecer’e 

saldırmasıyla harekete geçiyor. BMGK, 822 sayılı kararı ile Ermeni 

kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesini istiyor, ancak sonuç 

alınamıyor. Kararın ardından, AGİT bünyesinde arabuluculuk çalışmaları 

başlıyor. Ancak, 1994 yılında iki taraf arasında ateşkes ilan ediliyor.Savaş 

sonrası, çözüme kavuşturulamayan bir diğer sorun da, ülke içerisinde 

yerinden edilen ya da sığınmacı durumuna düşen bir milyondan fazla 

Azeri’nin trajedisi, insanlığa utanç veriyor. Azerbaycan nüfusunun 

%10’undan fazlası ülke içinde yerinden edilmiş sığınmacılardan oluşuyor. 

Bu durum, kişi başına dünyada yerinden edilmiş en büyük nüfus 

hareketlerinden biri anlamına geliyor. Sorunlarına hâlâ kalıcı çözümler 

bulunamayan  “göçkünler”, mesken, iş, yiyecek, sağlık, eğitim ve can 

güvenliği gibi birçok sorunla karşı karşıya kalıyor.Bu talihsizler, sözüm ona 

hür dünyanın gözü önünde, Bakü ve çevresinde, zor koşullar altında 

çadırlarda, barakalarda, okul ve yurtlarda, pansiyonlarda, dükkânlarda, yük 

vagonlarında, hatta yol kenarlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor.İşte, 

bu trajediyi, bu insanlık dışı vurdumduymazlığı protesto etmek, Taksim’de 

bu hafta sonu yapılacak gösteriye destek vermek, hepimizin boynunun borcu 

oluyor. Bu arada, yıllarca Ermeni yalanını ülke ülke dolaştıran Ermenilerin 

aslında tam bir istilacı olduğunu da dünyaya ispat etmenin tam zamanı 

yaşanıyor. 

Aradan 20 yıl geçmiş olsa bile, “Hocalı Katliamı”nı dile getirmek ve 

kamuoyunu uyarmak, özellikle Türk medyasının kaçınılmaz görevleri 

arasında öncelikli yer alıyor.Yeri gelmişken, Hocalı’da şehit düşen Azeri 

kardeşlerimizin aziz ruhuna “Fatiha” okumak gerekiyor.”14 Hocalı faciasını 

sebep ve sonuçlar açısından ele alarak, katliamı içeriği konusunda da geniş 

bilgi vererek okuyucusunu bilgilendirmiştir. 

Muhafazar yazarlar Hocalı katliamını insanlık dramı oalrak kabul edip 

çözümsüzlüğün üzerinde duruken sosyal demokratlığı ile bilinen yazarların 

yorumlarında ise çeşitli sebeplerle Hocalı, ya da Hocalı anma programları 

eleştirilmektedir. Bunlardan biri olan Haber Türk Yazarı Anberin Zaman 

köşe yazısında: “En az 600 sivil Azerinin Karabağ Savaşı sırasında Ermeni 

ordusu tarafından Hocalı kasabasında katledilişinin yirminci yılında en az 

on bin kişi tarafından anıldı. Ellerinde pankartlarla çeşitli sloganlar atan 

kalabalık çeşitli ırkçı söylemlerde bulundular. Ben bu söylemleri yanlış 

buluyorum. Zira o gün ölen 600 kişide ırkçılığın kurbanı olmuştu.”15 Olayı 

                                                 
14 Kenan Akın, “Dünya “Hocalı katliamı”ndan Utanmalı!”, Yeniçağ Gazetesi, 

23.02.2012. 
15 Anberin Zaman, “Hocalıyı Anarken Humusu Unutmak”, Haber Türk, 12.03.2012 
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yorumlarken Hocalı katliamının sebebp ve sonuçlarından ziyade yirminci 

yılında gerçekleştirilen anma etkinliklerinin kabul edilemez olduğunu ve 

mahiyet itibariyle aynı içeriğe sahip olduklarını ifade etmiştir. 

Hocalı katliamını ve yirminci yıl anma etkinliklerini farklı şekilde 

değerlendiren yazarlardan birisi değerlendiren köşe yazarlarından birisi de 

Özgür Mumcu. Mumcu Radikal gazetesindeki köşesinde: “İçişleri 

Bakanı’ndan, şayet pazar günkü konuşmasının heyecanını üzerinden attıysa 

bir izahat bekliyoruz. 

Geçen pazar günü Hocalı katliamı için düzenlenen gösterinin afişleri 

çok şey anlatıyor. Afişte dev sarı harflerle”Ermeni yalanına sessiz kalma” 

yazıyor. Onun altında çok daha küçük harflerle “Azerbaycan Hocalı 

Soykırımı’nın 20. Yılı” ibaresi yer alıyor. Yani afişi yapanın ve asanın asıl 

derdi Hocalı katliamı değil Ermeniler. Slogan seçimi ve yerleştirilmesi 

açıkça buna işaret ediyor. Zaten meydanda yer alan ve Başbakan’ın 

‘münferit’ diye nitelediği pankartlar da bunu gösteriyor. 

Ermenileri ve Hrant Dink cinayetinde Dink’le dayanışanları piç ve 

hayvan ilan eden pankartların gösterinin ruhunu yansıtmadığını söylemek 

çok güç. Daha trajik olan ise Hocalı’da öldürülmüş insanların böylesine 

ırkçı, yayılmacı ve saldırgan bir gösteriye malzeme edilmesi. Kanı kanla 

yıkamaya intikam yeminleri edenlerin Hocalı’yı da başka bir katliamı da 

anması sadece o katliamda öldürülenlere saygısızlıktır. 

İnternet sitelerinden Agos önüne yürüme çağrıları yapılan ve bir ırkçı 

kalkışmanın sınırını aşıp aşmamak çizgisinde seyreden bu gösteride bu 

memleketin İçişleri Bakanı’nın konuşma yapması da ileride yapılacak 

belgesellerde atlanmayacak bir sahnedir. 

Bu memlekette yaşayan her Ermeni vatandaş, kulaklarında İçişleri 

Bakanı’nın şu cümlesi çınlayarak hayatına devam etmeye çalışacak: “Yüreği 

bir olan Türk milletinin aynı zamanda gerektiğinde yumruğu da birdir.” 

12 Eylül’ün memleketin her çatlağına sıvamaya çalıştığı Türk-İslam 

sentezinin hevesli bir sıva ustası İçişleri Bakanı. Ancak hevesi o kadar 

karikatürize ki konuşmaları ancak bir Türk-İslam sentezi parodisi olarak 

değerlendirilebilir. 

“Yeryüzünde herhangi bir zulüm, herhangi bir haksızlık Türk milletine 

yapılmış gibidir. 

Afrika’da, Asya’da, Balkanlar’da da olsa bu Türk milletini ilgilendirir. 

Çünkü biz sadece kendimiz için değil, yeryüzündeki tüm canlılar ve tüm 
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insanlık için çalışan, onları seven ve kabul eden milletiz.” Bunu, yaptığı 

katliamlar sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında arama 

emri verdiği Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in en yakın dostlarından 

Recep Tayyip Erdoğan’ın İçişleri Bakanı söylüyor. Bunu El-Beşir’e silah 

satmayı düşündüğünü açıklayan bir savunma bakanını barındırmış bir 

hükümetin bakanı, TaksimMeydanı’nda haykırıyor. 

Kimin organize ettiği kamuoyu tarafından bilinmeyen, verdiği internet 

sitelerinin sahiplerinin isimlerini saklayan bir mitingde konuşuyor devletin 

İçişleri Bakanı. Konuşmasında 21. yüzyılın, daha sonra da 22. yüzyılın Türk 

yüzyılı olacağını söylüyor İçişleri Bakanı. Ne vesileyle? Bir katliamı anma 

vesilesiyle. 

Bir katliamı anmakla başlayan konuşması, Türk’ün yumruğu ve Türk’ün 

yüzyılıyla sonlanıyor. Hocalı katliamının sorumluluğunu üstlenmeyen ve 

sorumluluğu döneminin Azeri muhalefeti Azerbaycan Halk Cephesi’ne 

yıkmaya çalışan Ermenistan’dır. İlla bir yalandan bahsedilecekse bu Ermeni 

yalanı değil, Ermenistan hükümetinin yalanıdır. Afişlere dev harflerle 

‘Ermeni yalanı’ yazmak, Ermenistan’ın politikalarıyla mücadele etmek 

değil, Ermeni halkını hedef göstermektir. Eğer bir yalan varsa bu 

Ermenistan hükümetinin yalanıdır. Ermenilerin değil. 

Bir halk bir diğerine katliam yapmaz. Katliamları yapanlar hükümetler 

ya da paramiliter güçlerdir. Yahudileri Almanlar öldürmemiştir, Nazi 

hükümeti ve onun memurları, askerleri ve paramiliter güçleri öldürmüştür. 

Hocalı katliamını yadsıyan ise Ermeniler değil, Ermenistan hükümetidir. 

Katliamları, ölümleri bu şekilde anan bir kitle ve İçişleri Bakanımız ile 

genel tabloyu inkâr ederek devletin aklama sıfatı ‘münferit’e sığınan bir 

Başbakanımız var. Hocalı’da öldürülenler üzerinden siyasi etki alanı 

devşirmeye çalışmanın ahlakı herhalde güzel ahlak değildir. İçişleri Bakanı 

gururla katıldığı bu organizasyonu düzenleyenleri ve onların kaynaklarını 

açıklamak mecburiyetindedir. 

Radikal dahil bu gösterinin ilanlarını kabul eden gazetelerin de ilan 

tercihlerinde daha özenli davranmasını beklemek zannederim 

müşkülpesentlik değildir. İçişleri Bakanı’ndan şayet pazar günkü 

konuşmasının heyecanını üzerinden attıysa bir izahat bekliyoruz: Kimin 

parasıyla ve kim tarafından düzenlenen bir organizasyonda 

konuştunuz?.”16 diyerek Hocalı üzerinden siyaset yapılmasına ve şahsi 

emeller için katledilmiş insanların kullanılmasına karşı çıkarken, diğer 

                                                 
16 Özgür Mumcu, “Derdiniz Gerçekten Hocalı mıydı?, Radikal, 01.03.2012. 
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taraftan Ermenileri Hocalı katliamının sorumluluğundan kurtarabilmek için 

farklı bir siyasi yaklaşımdan da kaçınmamıştır. 

Radikal Gazetesinin bir başka yazarı Orhan Kemal Cengiz: “Asıl 

mertlik, Ermenistan’da Hocalı katliamını, Sırbistan’da Boşnaklara 

yapılanları, Türkiye’de de Ermeni kırımlarını kınayabilmektir. 

Milliyetçilerin kendileriyle yüzleşmelerinin en pratik yolunun, nefret 

ettikleri halkların milliyetçileriyle yüzleşmeleri olduğunu düşünmüşümdür 

her zaman. Türk milliyetçilerine Sırp milliyetçileri, Ermeni milliyetçilerine 

Türk milliyetçileri ve onların kullandıkları argümanları, düşünüş ve hissediş 

biçimlerini gösterebilsek, bunun oldukça sarsıcı bir deneyim olacağını 

düşünüyorum. 

Mümkün olsa ve gösterebilsek, milliyetçi ve ırkçıları kökünden sarsacak 

şey ise onların kınadıkları katliamların faillerine olan tıpatıp 

benzerlikleridir. Bu yüzden de onların katliam kınamaları, hemen her zaman 

bir başka katliamı muştular. Onların protestolarında, mağdurlar için 

duyulan acıdan çok, diğer halklara duydukları kin ve öfke vardır. 

Türk nefretinin pençesinde kıvranan ırkçı bir Ermeniyle konuşurken ona, 

“Sen Ermenileri katleden İttihatçılarla aynı aileden geliyorsun” diyorum. 

Dün ırkçı sloganlarla Taksim’de, sözde Hocalı katliamını kınayanlar da 

Hocalı’da 20 yıl önce Azerileri kalleşçe katleden Ermenilerle aynı aileden 

geliyorlar. “Hepiniz Ermenisiz, Hepiniz Piçsiniz” pankartı açanların 

duydukları bir acı falan yok, onlar yeni katliamlar için nefretlerini biliyorlar 

sadece...İnsanın insana yaptığı zulüm üzerine derin düşüncelere gark 

olacağımız, Azeri kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissedeceğimiz bir 

gün, bu ırkçı sloganlarla bir kere daha rehin alındı... 

Ne zaman Ermeni meselesi üzerine yazsam veya Türkiye’de 

gayrimüslimlerin başına gelenleri kınasam, hemen bizim milliyetçilerden 

tepki gelir “Onu kınıyorsun da şunu da kınıyor musun” diye. Hocalı katliamı 

da bu listenin başında gelir. İnsan olanın böyle bir katliamı kınamaması, 

mağdurların acısını yüreğinde hissetmemesi mümkün mü?Tabii ki Hocalı 

katliamını kınıyorum, telin ediyorum. Ama bizi olgunlaştıracak şeyin, başka 

ülkelerin milliyetçilerinin yaptıkları katliamları kınamak olmadığını da 

biliyorum. Asıl mesele sizin kendi ülkenizde, parçası olduğunuz toplumun, 

halkın, devletin geçmişte gerçekleştirdiği katliam ve utanç verici eylemlerle 

yüzleşmektir. 

Yiğitlik ve mertlik, Ermenistan’da Hocalı katliamını, Sırbistan’da 

Boşnaklara yapılanları, İsrail’de Filistinlilere reva görülen zulmü, 

Türkiye’de de Ermeni kırımlarını kınayabilmektir. Hocalı katliamını kınayan 
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Ermeni, Tuzla katliamının peşini süren Sırp, Gazze’de fosfor kullanan İsrail 

ordusundan hesap soran Yahudi, Ermenilere yapılan zulmün hesabını soran 

Türkiyeli insanlar, ancak insanlığa bir katkı sunabilirler.Hocalı katliamını 

da bu katliamı ırkçı şövenist duyguları için bir sömürü vesilesi yapanları da 

kınıyorum.”17 şeklindeki yorumuyla Hocalı’yı Anma Programlarının ırkçılık 

içermesi üzerinde durarak katliamı farklı bir şekilde analiz etmeyi tercih 

etmiştir. 

Taraf Gazetesi Hocalıyı anma programları çerçevesinde gerçekleştirilen 

Taksim Mitinginden hemen sonra Ermeni probleminde Ermenilerin tezlerini 

destekleyen Tamer Çamla özel bir röportaj yayınladı. Röportajda: ““İslami 

kesim, Hıristiyanlarla ilişkileri konusunda kendi tarihiyle yüzleşmedi. 

Ermeniler Hıristiyan olmasaydı, bu ülkede imha edilmezlerdi! İslami kesim 

bu yüzleşmeyi yapmak zorunda. Yoksa Türkiye demokratikleşemez.” 

“İstanbul’un billboardları, hükümetin desteğinde, ‘Ermeni yalanına kanma’ 

afişleriyle donatıldı. Berlin, ‘Müslümanların, Türklerin yalanına kanma’ 

afişleriyle donatılsa, Başbakanımız ne der acaba?” 

“Ermeni soykırımının yüzüncü yılı geliyor. AKP’nin, ırkçılığı 

kullanabileceği anlaşılıyor. ‘Siz bana oradan baskı yaparsanız, ben de 

Türkiye’deki ırkçılığı Hocalı-Azerbaycan ekseninden kışkırtırım’ mesajı 

veriliyor.” 

 NEŞE DÜZEL: İçişleri Bakanı’nın da katıldığı bir mitingde “hepiniz 

Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz” diye pankartlar açıldı. Toplumun içinden 

böyle ırkçı bir anlayışın çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

TANER AKÇAM: Bence biz, Hocalı mitingini biraz daha geriye alalım. 

Önce, bu ülkede adı Hrant Dink olan bir vatandaş öldürüldü. Bu vatandaşın 

katilleri olduğu tahmin edilen ve bu cinayeti örgütleyen insanlar devlet 

tarafından korundu. İkincisi, Hocalı mitinginden önce... 

10 gün boyunca İstanbul’un billboardları, “Ermeni yalanına kanma” 

diyen afişlerle donatıldı. Anlayacağınız Ermeni düşmanlığı sadece mitingde, 

“hepiniz Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz” diyen pankartlarla yapılmadı. 

Belediyenin ve hükümetin desteğinde doldurulan billboardlardaki afişlerle 

de Ermeni düşmanlığı yapıldı. Sonra da hükümetin İçişleri Bakanı, “biz 

Ogün Samastlarız. Hrant’ız diyenler nerede” diye sloganların atıldığı bu 

mitinge konuşmacı olarak katıldı. Ben şimdi Başbakan Erdoğan’a 

soruyorum. 

 

                                                 
17 Orhan Kemal Cengiz, “Hocalı ve Irkçıkarın Kardeşliği, Radikal Gazetesi, 27.02.2012. 



190              Reha YILMAZ, Katliamın Yirminci Yılında Türk Basınında “Hocalı” Yaklaşımı 

Neyi soruyorsunuz? 

Almanya’da Berlin’in bütün billboardları, “Türklerin yalanına 

kanmayın” diyen afişlerle doldurulsa... Amerika’da New York’un bütün 

metrolarında “Müslümanların yalanına kanmayın” diye billboardlara 

yazılsa... Başbakanımız acaba ne der? Hükümeti destekleyen Star, Yeni 

Şafak, Zaman, Akit gazeteleri acaba ne derler, ne yazarlar? Ama 

Ergenekon’a, 28 Şubat’a karşı boy gösterenlerin zihniyet dünyalarında 

böyle bir olayın iğrençliği, korkunçluğu yer almıyor. Hıristiyan’a böyle 

şeyler yapmanın bir mahsuru yok bizim memleketimizde. 

Niye mahsuru yok sizce? 

Mahsuru yok çünkü bu ülkenin Müslüman’ı ve milliyetçisi için 

Hıristiyan, ötekidir, yabancıdır ve kötüdür. Dolayısıyla insanları, bu hedefin 

etrafında mobilize etmek çok kolaydır. 

Toplumun içinden böylesine ırkçı bir anlayışın çıkmasını neye 

bağlıyorsunuz peki? 

Türkiye’de böyle aşırı milliyetçi, ırkçı damar daima vardır. Zaten bu 

ırkçı damar her toplumda vardır. Ama Türkiye’de bu ırkçı damar, Hocalı 

mitingine dek, kendini bu kadar açıkça göstermemişti, Panturanist ve 

Ermeni düşmanlığı biçiminde kendisini bu kadar açıkça formüle etmemişti. 

Hrant’ın ölümünden bu yana ilk kez “biz Ogün Samastlarız” diye kitlesel bir 

çıkış yapıldı. Bu kitlesel çıkış iyiye işaret değil. Ama gene de bu ırkçılığın, 

aşırı milliyetçiliğin açığa çıkması iyidir, hoştur. 

Bu patlayan ırkçılığın nesi hoştur? 

15-16 yıl Almanya’da yaşadım. 1980 ve 90’larda Almanya’da en büyük 

problemimiz, Alman ırkçılığının saklı olması, kendisini bir türlü açığa 

çıkartmamasıydı. Bu ırkçılık, Almanya’nın Nazi geçmişinden ötürü saklıydı. 

O iltihap kanda gizlice her an bir yerlere akıyordu. Türkiye’de de ırkçılık 

uzun süredir böyle saklanmıştı. Ama şimdi hükümet, Ermeni düşmanlığını 

açıkça destekleyen ve bu mitingi organize eden güç olarak görünüyor. 

Bunun bir anlamı var. 

Nedir Hocalı mitinginin anlamı? 

O anlam şudur! Bu ülkede Ermeni vatandaşların can güvenliği yok! 

Çünkü İçişleri Bakanı, Ermenilerin de can güvenliğinden sorumlu olan bir 

bakan. Eğer böyle bir mitingde, “kan yerde kalmayacak” diye konuşuyorsa, 

Türkiye’de Hıristiyan vatandaşların can güvenliği yok demektir bu! 

Türkiye’nin bagajı bu tür ırkçı olaylarla doludur. Bu ülkede ırkçılık sürekli 
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olarak belli dönemlerde devlet tarafından kışkırtılarak manipüle edildi. 6-7 

Eylül olayları niye oldu dersiniz? Londra’da yapılacak Kıbrıs görüşmelerine 

Türkiye’den bir yandan çarklı mesaj verilmek istendi. 

Şimdi Hocalı mitingiyle Türkiye kime, ne mesaj vermek istiyor? 

Hocalı mitingi asıl hangi anlamı taşıyor? 

Bakın... Ermeni soykırımının yüzüncü yılı olan 2015 yaklaşıyor. 

Hükümetin, Türkiye’deki bu potansiyel ırkçılık tehlikesini başka şeyler için 

kullanabileceği anlaşılıyor. “Siz bana oradan baskı yaparsanız, ben de 

Türkiye’deki ırkçılığı Hocalı-Azerbaycan ekseninden kışkırtırım, ortaya 

çıkarırım” mesajı veriliyor.”18. 

 Radikal Gazetesinin tanınmış yazarlarından Murat Belge: “Irkçıların 

Hocalı’yı bahane ederek yaptıkları mitingi bana göre en iyi biçimde izleyen 

ve değerlendiren,Radikal olmuştu. Bunun Hocalı’da ölenler için duyulan 

acının sonucu olmayıp, “düşman” belledikleri herkese nefretlerini dışa 

vurmak için bir vesile olduğunu, bu tür milliyetçilik yapanların, protesto 

ettikleri karşı tarafın katilleriyle özdeş olduğunu, Hocalı’dan önce bir de 

Sumgayt olduğunu pek güzel anlatmışlardı, Radikal’in yazarları. Bunlara 

ekleyeceğim bir şey yok. 

Ben daha çok bu mitingde –böyle bir mitingde– “İçişleri Bakanı” 

sıfatını taşıyan bir kişinin bulunması üstünde durmak istiyorum. Bunun 

benzerini hatırlamıyorum, yakın tarihimizde. 

Bir İçişleri Bakanı herhalde Başbakan’ından habersiz böyle bir şey 

yapamaz. Dolayısıyla, bu mitingin arkasında, çok da örtülü olmayan bir 

hükümet desteği vardı, demek herhalde çok yanlış olmaz. Bakın, Bekaroğlu 

da gitmiş mitinge; çünkü o da Hocalı’da yapılan kıyıma tepki duyuyor. Ama 

dövizleri görmüş, haykırılan sloganları işitmiş, “Burası bana göre bir yer 

değil” deyip gitmiş. Ama İçişleri Bakanı orada, konuşuyor, konuşurken 

söyledikleri, üslûp falan, Bekaroğlu’nu oradan uzaklaştıran genel havanın 

dışında değil. O dövizlere bakarak, o haykırışları dinleyerek orada 

bulunmak bu adama herhangi bir sıkıntı vermiyor.”19 

Muhafazar bir gazete olarak bilinen Yeni Şafak Gazetesi yazarı Hilal 

İpek’te benzer bir yorumla Hocalıyı Anma programının saptırılmasının 

yanlışlığı üzerinde durmuştur.  İpek:  “Bundan 20 yıl önce, 26 Şubat 1992 

günü, Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası’nda büyük bir katliam 

gerçekleştirildi. Ermenistan ordusunun işlediği bu büyük zulümde kadın, 

                                                 
18 Neşe Düzel, “Taner Akçam: İslami Kesim de Tarihiyle Yüzleşsin”, Taraf, 12.03.2012. 
19 Murat Belge, “Hocalı Mitingi”, Radikal, 28.02.2012. 

http://www.taraf.com.tr/nese-duzel/
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çocuk, yaşlı ayırt edilmeden, tahayyül sınırlarını zorlayan işkencelerle tam 

613 kişi öldürüldü. Katledilenlerin 63’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’i yaşlıydı. 

Ancak neticede hepsi sivildi. Resmî rakamlara göre Hocalı Katliamı’ndan 

ağır yaralı olarak kurtulanların sayısının 487, katliam sırasında 

kaybolanların sayısınınsa 150 olduğu belirtiliyor. 

Türkiye’de son yıllarda bu büyük zulme dair bilincin artmasını olumlu 

buluyorum. Ancak 1915 Zulmü’nün 100. yıl dönümünün yaklaşması ve bu 

zulmün “soykırım” olarak tanımlanmasına yönelik uluslar arası baskının 

artmasıyla Hocalı Katliamı’na ilişkin farkındalığın artması arasında bir 

korelasyon olduğu izlenimi ortaya çıkıyor. Sanki vicdani değil politik 

sebepler üzerinden kamuoyuna Hocalı mazlumları hatırlatılıyor. 

“Hocalı Soykırımını Anma Gönüllüleri” diye kendini tanıtan ve sanırım 

belediye desteğini de arkasına alan anonim bir grup, bugün Taksim’de bir 

yürüyüş düzenliyor. Yürüyüşün duyurulduğu panolarda –ki metro 

istasyonlarından en işlek caddelere kadar her yerdeler- mevzubahis 

‘tamamen duygusal’ sebebin ne olduğu iyice açığa çıkıyor. Panoda siyah 

zemin üzerine yürüyüş hakkındaki bilgiler yukarıya ve aşağıya beyaz 

harflerle yazılmış. Ancak tam ortada, diğerlerinden daha büyük puntolarla 

ve sarı kalın harflerle şöyle yazılmış: “Ermeni Yalanına Sessiz Kalma!” 

Bu çağırma biçiminin kendisi iki açıdan sorunlu. Öncelikle bir mezalimi 

hatırlatmak üzere insanları davet ettiğiniz bir etkinlikte ön plana çıkması 

gereken o zulüm ve mağdurlar olmalıdır; “Ermeni yalanları” tanımlaması 

üzerinden karşı çıkılan bir politika değil. Zira bu durumda, Hocalı 

mazlumlarına ulusal veya uluslar arası politikada ulaşılması istenen bir 

hedef için “payanda” muamelesi yapılmış olur. Bu araçsallaştırma en başta 

Hocalı mazlumlarına ayıp değil midir? Zulme uğramış olmaları onlar 

anmak için yeter sebep değil midir? Yoksa katilin kimliği, mazlumdan daha 

mı önemlidir? Hocalı mazlumlarını bu söylemle karşımıza sıraladığınızda, 

arkada bir yerde ama mazlumların olduğu aynı yerde duran 1915 

mazlumlarını görmeyeceğimiz mi varsayılmaktadır? 

İkinci sorunu, “Ermeni yalanları” tabirinde bir ırkı yalanla ve zulümle 

eşdeğer kılan bölüm oluşturuyor. Zulmü bir ırkla özdeş kılmaktan ne zaman 

vazgeçeceğiz, bilmiyorum. Bu hastalıklı kabile alışkanlığını, Hz. 

Peygamber’in Medine Sözleşmesi’nde nefyettiği bu çirkin anlayışı, suçu 

bireyden bütün bir kavme teşmil ettiren bu haksız zihniyeti ne zaman terk 

edeceğiz? 

Hocalı’da zulmedenlerin kimliği Ermeni’ydi, evet. 1915 öncesinde ve 

özellikle sonrasında, Rusların desteğiyle halka zulmedenlerin kimliği 



Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Cilt: IX, Sayı:2, Elazığ, 2013              193 

Ermeni’ydi, evet. Lâkin aynı zamanda 1915’te, devletin onayıyla 

zulmedenlerin kimliği de Türk, Kürt, Çerkes, vb. idi. Ne yapmalı şimdi? 

“Katil Türkler” söylemini yaymak için çaba gösteren Ermeni milliyetçileri 

gibi biz de “katil Ermeniler” diye mi söze başlamalıyız? 1915’te kadın, 

çocuk, ihtiyar ayırt etmeden sivilleri katledenler, Hocalı’daki canilerden 

daha mı farklıydılar? 

Üstelik, İstanbul nüfusunun kayda değer bir kısmı Ermeni 

vatandaşlarımızdan oluşuyorken bu sloganın onlara ne hissettireceğini 

düşünebiliyor muyuz? Bakın, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober 

Koptaş, “Hocalı’da öldürülen masum canlar için acı duymamak elde mi? O 

fotoğraflardaki parçalanmış bedenlere yürek sızısı duymadan bakabilmek 

mümkün mü? İster Azeri, ister Kürt, ister Türk olsun, masum insanların 

katledilmesinden sevinç duymak insanlığa sığar mı?” dediği yazısında o 

panoların kendisine hissettirdiklerini nasıl anlatıyor: 

“Tedirgin adımlarla uzaklaşıyoruz çoğu zaman. Olur a, birileri büyük 

günahımızı, Ermeni olmaklığımızı anlar, ‘Vay seni gidi yalancı!’ diye 

üzerimize çullanır...” 

Çok değil, sadece beş yıl önce “bir bebekten katil yaratan” bu kötücül 

dile Hrant Dink’i kurban veren, adaletin hâlâ tesis edilmediği bir ülkede 

yaşıyoruz. Daha fazla vatandaşımızı “güvercin tedirginliğinde” yaşamaya 

mahkûm etmek zulüm değil midir? 

Hocalı mazlumlarını anmaya, onların acısını unutturmaya evet. Fakat 

Hocalı Katliamı dahil geçtiğimiz yüzyıldaki pek çok zulmün altında yatan bu 

zehirli dili çoğaltmaya hayır..”20   

Radikal Gazetesi’nde Emine Uçar imzasıyla yayınlanan yorumda: 

“‘Hocalı İçin Adalet’ isteyen billboard’ların, ‘acıyı’ öfke ve karşıtlık 

üzerinden paylaşmaya çağıran dilini kabullenmek gerçekten de çok zor. 

Belleğimiz, bir tür imgeler arşividir. Tanıklık ettiğimiz olayları, çoğu 

zaman önce zihnimize kazınan imgeleriyle hatırlarız. Bazen bir renk, bir ses, 

bir koku, bazen de bir fotoğraf olur bu. Hocalı katliamının belleğimdeki 

imgesi ise bir fotoğraf. Bütün o felakete zıt düşen, pembe tulumlu bir kız 

bebek fotoğrafı bu. 

O felaket günlerinde Hocalı’ya ilk giden gazetecilerden İrfan Sapmaz’ın 

bu fotoğrafı, Hürriyet’te yayımlanmıştı. Katliamdan üç gün sonra ulaştığı 

                                                 
20 Hilal Kaplan, “Hocalı Mazlumlarını Nasıl Anmalı?”, Yeni Şafak, 26.02.2012. 
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Hocalı’da karşılaştığı dehşetin etkisi, Sapmaz’ın notlarında hissediliyordu. 

Yakınları korkunç bir vahşete kurban gitmiş insanların tanıklığının 

yakıcılığını ilk duyuranlardan olmuştu böylece. “Bu vahşeti görün, bu 

feryadı duyun” diyordu ulaştığı her tanık. Yüzlerinde yaşadıkları dehşetin 

izleri duran her yaştan insan... En çok da kadınlar ve yüzlerindeki acı 

ifade... İşte o acıya kesmiş yüzlerin içinde, kendisini kurtaran bir askerin 

kucağında pembe tulumuyla şaşkınca bakan o kız bebek, onca zalimliğin 

karşısında masumiyetin bir nişanesi gibiydi. O bebeğin akıbetini hep merak 

ettim. O ve nice akranının kaybettiklerinin acısını paylaşamamanın, öfkeye 

kestiği hayatlara tekabül ettiğini, bugünkü tanıklıklardan öğreniyoruz ne 

yazık ki.Türk gazetelerinde bile ancak 2-3 gün sonra yer alan katliamı, Batı 

basını uzun süre görmemişti. O yıllarda özellikle güneydoğuda 

yaşananlarla, basına yansıyanlar arasındaki derin uçurumun sarsıntılarını 

yaşayan biri olarak, yok sayılmanın inciticiliğini iyi bildiğimdendi bu 

ayrıntıya dikkat kesilişim. Dünya ise bu katliamı ancak bir hafta sonra 

görebildi. Reuters gibi ajanslar, katliam haberlerine ve fotoğraflarına 4 

Mart’tan sonra yer verebildi. Dünyanın ünlü gazetelerinin temsilcileri, 

gittikleri Hocalı’da, olayın üzerinden neredeyse bir hafta geçmesine rağmen, 

etraftaki cesetlere, kamyonlardaki kafataslarına, vahşice öldürülmüş 

yakınlarını bulan Azerilerin insanı sarsan çığlıklarına daha fazla 

dayanamadı. O günlerde 300 kadın ve çocuğun kaçırıldığı ve akibetlerinin 

henüz bilinmediği yolunda haberler de yer alıyordu. 

Aradan 20 yıl geçmesine rağmen yaşanan vahşetle ilgili belirsizlik ve 

başta Batı olmak üzere, bütün dünyanın yaşananları gözardı edişi halen 

sürüyor. Hocalı katliamında bizzat bulunan Ermeni komutanların, bugün 

Ermenistan’ı yönetenler olduğu belirtiliyor. Dahası, korkunç biçimde 

hayatını kaybeden 613 insanın yanı sıra, bugün bile akıbeti belli olmayan, 

kaçırılmış yüzlerce kadın ve çocuk var. En yakınlarının hunharca 

katledilmesine tanıklık ettikleri yetmiyormuş gibi, topraklarını kaybedip 

sürgün edilenler, katliamdan kaçarken soğuktan donarak ölenler vardı. Çok 

uzak değil bu yaşananlar; milliyetçiliğin ve öfkenin, insanı insan olmaktan 

kolayca çıkarabildiğinin resmi olarak duruyor yanı başımızda. Türkiye’de 

Hocalı katliamı, bu yıl her zamankinden büyük çapta konuşulmaya başlandı. 

26 Şubat’ta Taksim’de büyük bir yürüyüş düzenlenecek. Bu yürüyüşle ilgili 

billboardlar ve sosyal medya duyuruları yer alıyor. Daha da önemlisi, bu 

katliamın tanıkları, yaklaşık iki haftadır İstanbul’da ve yaşadıklarını çeşitli 

toplantılarda anlatıyor. Hepimizin gecikmiş de olsa bu tanıklığa ortak 

olmamız gerekirdi. Ancak bu tanıklığın ve anmanın, Hocalı’da yaşamını 

yitiren masumların anısına gölge düşürecek bir ‘karşıtlık ve öfke’ üzerinden 

yapılmasını kabullenmek zor. 
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 ‘Hocalı için Adalet’ isteyen billboardların, ‘acıyı’ öfke ve karşıtlık 

üzerinden paylaşmaya çağıran dili, katliama rağmen gazete sayfalarında 

hayatı simgeleyen o bebeğe haksızlık her şeyden önce. Şöyle bir davet 

bu: ”Bugüne kadar hep Ermenilerin soykırıma uğradığı yalanını dinledin. 

Bu defa gel, Ermenilerin Azerbaycan’da Türk kardeşlerini nasıl katlettiğini 

gör. Kim soykırımcı kim mağdur anla. Bu soykırımdan bizzat kurtulan, kimi 

vücudunun bir parçasını, kimi çocuğunu, kimi kardeşini, kimi annesi ve 

babasını orada yitiren soykırım mağdurları Türkiye’ye geliyor. Gel onları 

dinle, gel onları gör. Belki gördüklerine yüreğin dayanamayacak ama gel ve 

sen de bu soykırıma tanıklık et.”Acıyı başka acılarla yarıştırmak, acıyı öfke 

ve karşıtlık üzerinden temellendirmek, bir acıyı tek başına anamamak, acıyı 

paylaşmanın samimiyetini azaltıyor bana göre...Hocalı katliamı kendi 

başına, anmayı ve yüzleşmeyi gerektiren bir acı, bir felaket. Bu konudaki 

duyarsızlığı, başka duyarlılıkların üzerinden tartışmaya açmak ise 

hakkaniyetli değil. Hocalı’da katliam yapılmış olması, Anadolu’ya aşkla 

bağlı olan Hrant Dink’in bu topraklarda sırtından vurularak öldürülmesini 

haklı çıkarmaz, anlaşılır yapmaz. Bu konudaki duyarsızlıkla ve kitleleri 

peşinden sürükleyecek bir eylem ve anma hareketi örgütleyememekle 

yüzleşmek yerine 24 Nisan anmalarına ve Hrant Dink davasına olan ilgiye 

öfke duymak haksızlık.  

Bu davet dilinde, öfke ve nefrete yenik düşerek ‘haklılığın payını 

gölgelemek’ gibi ince bir çizgi var. Milliyetçi kesimler acıyı paylaşırken, 

ötekileştirici ve öfke kusan eylemlerinden vaçgeçmeyi, bütün mazlumlarla 

birleştirecek, kuşatıcı bir dili bulmak zorunda. Bir acıyı başka bir acının 

karşıtlığından değil, insani duyarlılık noktasında temellendirmek ve 

dillendirmek durumundalar. 

Hocalı katliamının anmasını ve diyasporayı Fransa’nın küresel 

oyunlarına alet etmek ve onu pazarlıkların konusu etmek, en başta katliamı 

yaşayanlara haksızlık. 20 yıl sonra anlamlı bir organizasyon yapan 

dernekler, amaçlarının samimiyetini gölgeleyen billboard ve duyurularını, 

bu yönüyle gözden geçirmeli.”21. Radikal gazetesinin genel solcu çizgisi 

çerçevesinde yayınlanan yorumlardan biri olarak okuyucuya Hocalının perde 

arkasında ırkçılık söylemleri yer aldığını belirterek eleştirilerde bulunmuştur. 

Hürriyet yazarlarından Ahmet Hakan Hocalıyı köşesine farklı bir 

yaklaşım tarzıyla taşıyor: “Bu soruyu soranlar sanıyorlar ki: Bir insan 

Ermenilerin katledilmesine itiraz ediyorsa, mutlaka Türklerin katledilmesine 

sessiz kalır. Bu soruyu soranlar sanıyorlar ki: Bir insan Hrant’ın Ermeni 

                                                 
21 Emine Uçak, “Hocalı, Nefret Diline Teslim”, Radikal, 25/02/2012  
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olduğu için katledilmesi karşısında isyan ediyorsa, mutlaka Ermeniler 

tarafından katledilen Türkler için gıkını bile çıkarmaz. 

Açık söylüyorum:Bu hastalıklı bir yaklaşımdır. Karşıdakini buradan 

köşeye sıkıştıracağını sanmak ise daha da hastalıklı bir yaklaşımdır. Çünkü: 

Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan hiçbir insan Hocalı katliamı karşısında 

duyarsız kalamaz. Çünkü:Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan hiçbir insan 

katliamlar arasında tercih yapmaya kalkmaz.Ne yani...Türk olmak Türklerin 

katlettiği Ermeniler için acı çekmeyi, Ermeni olmak Ermenilerin katlettiği 

Türkler için acı çekmeye engel midir?Hocalı meselesine gelince:Ermenistan 

askerlerinin çoluk çocuk demeden Azerileri katletmesinin üzerinden ne 

kadar zaman geçti? 20 yıl...Peki bu 20 yıl zarfında...- Neden bu yılki kadar 

“Hocalı” diye haykırılmadı? Neden bundan önceki yıllarda Taksim’de etkili 

mitingler yapılmadı?-  Neden bu yılki kadar köşe yazısı yazılmadı?-  Neden 

her 26 Şubat’ta Hocalı ile dayanışma etkinlikleri yapılmadı?Cevabını 

veriyorum:Çünkü Fransa’ya, Sarkozy’ye falan nazire yapmak için ortada bir 

gereklilik yoktu.E peki bu mu insanlık?Azeri Türklerinin başına gelen bir 

felaketi, Ermenistan meselesi nedeniyle köşeye sıkıştırıldığını hissettiğin 

anda mı anımsayacaksın?”Siz bize katliam yaptınız derseniz, biz de sizin 

yaptığınız katliamla ortaya çıkarız” dersen, bu yaptığına vicdani bir 

başkaldırı mı denir, yoksa “bir katliamı politik sıkışmışlıktan kurtulmak için 

kullanma” mı denir?Gelelim Hocalı için duyarlılık meselesine...İşte buradan 

haykırıyorum:Kahrolsun Hocalı’da çoluk çocuk demeden Azeri Türklerini 

katleden Ermenistan yetkilileri!Hepimiz Azeri’yiz! Hepimiz Hocalı’lıyız! 

Hadi şimdi dön kendine bak bakalım: “Hepimiz Ermeni’yiz” dediğimizde 

sen ne demiştin?”22. Hakan Hocalı Anma etkinliklerinin arkasında Fransa ile 

olan problemlerin bir yansıma olduğu üzerinde durarak, farklı kesimlerin 

farklı uygulamalarını çeşitli nedenlerle eleştirmeyi tercih ederek Hocalı 

katliamının gerçekeleri üzerinde durmak yerine farklı yorumlarla farklı 

mesajlar vermeyi tercih etmiştir. 

Türk medyasının popüler yazarlarından biri olan Banu Avar farklı bir 

yaklaşımla: “Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği’nden Hanifi Çakır 

aramıştı bir ay önce.. Heyecan içindeydi ve tarihin en korkunç katliamı 

Hocalı’nın 20 yılını anmak için sağ sol demeden Türkiye’deki her cenahın 

katılacağı bir yürüyüş hazırlığındaydı. Başka kurum ve Sivil Toplum 

kuruluşları da Hocalı soykırımının 20. Yılında büyük bir anma toplantısı için 

kolları sıvamıştı.. 

                                                 
22 Ahmet Hakan, “ Hocalı Yazısı”, Hürriyet, 27. 02.2012. 
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Azerbaycan’daki Ermeni katliamlarını defalarca belgeselleştirmiş biri 

olarak beni de aradılar. Elimden ne gelirse yapmak istediğimi söyledim.. İlk 

davet yazısını 11 Şubatta yazdım.. 26 şubat’a birkaç gün kala Hanefi Çakır’ı 

aradım. Yollardaki afişlerde HOCALI yanısıra Hama ve Humus kelimeleri 

vardı.. Alem FM sabahtan akşama Hocalı Hama ve Humus’daki ‘katliamları 

kınamaktan’ sözetmeye başladı.. 

Onbinlerce milliyetçinin meydanları dolduracağı o gün, Türkiye’nin, 

ABD istekleri doğrultusunda Suriye’ye karşı savaş çığırtkanlığına 

dönüştürülecekti.. Hocalı mitingi küresel güçlerin hedefi doğrultusunda 

‘kullanılacaktı!’ Bunu Hanifi Çakır’a da MHP milletvekili Sn Sinan Oğan’a 

da, BengüTürk tv genel yönetmeni Murat İde’ye de, bir çok gazeteci 

arkadaşıma da ilettim. 

Hanifi Çakır, durumun farkında olduğunu ve basın açıklaması 

yazacağını belirtti.. Afişlerde Hama ve Humus kelimelerini gördüğünü buna 

karşı çıkınca miting yönetiminin iktidarla birlikte İslam Kalkınma Teşkilatı 

gençlik örgütüne verildiğini ve kürsüye kimin hakim olacağının 

bilinmediğini basın açıklamasında ifade etti. Biz de 24 şubatta endişelerimizi 

ve Çakır’ın basın açıklamasını yayınladık. 

Sonuç olarak gerek Azerbaycan diplomatik temsilcilerinin hassas 

davranmaması, gerek kürsünün Türk bile demekten çekinen bir üslupla 

yönetilmesi ve Bursa’da Azerbaycan bayraklarının çöp kutularına 

atılmasına yolaçan siyasilerin kürsüden nutuk atması, AKP gençlik 

teşkilatlarının Suriye’ye savaş çığlıkları atan pankartları, HOCALI 

mitingine yapılmış en büyük SAYGISIZLIKTIR. Meydana gelen onlarca bin 

kişi ile kürsüyü ele geçirenlerin söylemleri taban tabana zıttır. Samimi 

duygularla meydanları dolduran ve herşeye rağmen milletin yüreğindeki bu 

unutulmaz acıyı haykıran ve Azerbaycan Türküyle kucaklaşan MİLLET, 

bundan böyle düzenlediği miting yürüyüş eylemlerde KÜRSÜ hakimiyetinin 

kimde olduğuna dikkat etmeli, denetim mekanizması oluşturmalıdır..Aslında 

HOCALI mitingi, siyasi hayatımızda yıllardır yaşadığımız gerçeklikle 

aynıdır.. Koca Türk milleti, bu milletin çıkarlarına taban tabana ZIT bir 

siyaset izleyen bir elitin elinde oyuncak edilmeye çalışılmaktadır.. 

Bu bize ders olsun.. Bir daha ki sefere Meydanlar kadar KÜRSÜLERE 

de sahip çıkalım”23. Avcı’nın yazısında Hocalı katliamından ziyade MHP-

AK Parti çekişmesinin farklı bir yansıması görülmektedir. Bu da iktidar 

                                                 
23 Banu AVAR, “Hocalı Mitingi ve Kürsü Çalmak!”, 

http://www.guncelmeydan. com/pano/hocali-mitingi-ve-kursu-calmak-banu-
avar-t30706.html, 27.02.2012., erişim tarihi: 15.01.2013.  
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muhalefet çekişmesinin böylesine insanlık dramının bile siyasete nasıl 

kurban gideceğini görmek açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

Türk siyasi hayatının duayenlerinden Nazlı Ilıcak Hocalı katliamını 

köşesinde: “Hocalı katliamı, 20 yıl sonra Azerbaycan’ın girişimiyle 

Türkiye’de anılıyor. Toplantı, pazar günü Ankara’da 12.30’da Karanfil 

Sokak’ta, İstanbul’da ise saat 14’te Taksim’de başlayacak. 

1991’de Sovyetler Birliği dağıldı. Ermenistan, Azerbaycan ordusunun 

tam anlamıyla teşekkül etmemesinden yararlanarak, Yukarı Karabağ’ı 

(Dağlık Karabağ) işgal etti. Bir milyon kişi “kaçgın” oldu; “Mecburi 

köçgün” oldu. Dağlık Karabağ’da bulunan Hocalı 

kasabası, 26 Şubat 1992’de Ermenilerin saldırısına uğradı. 83 çocuk, 

106 kadın olmak üzere, 613 kişi katledildi. 487 kişi ağır yaralandı. Hamile 

kadınların karnı yırtıldı; çocukların gözü oyuldu. Kimisinin cesetleri yakıldı. 

Ermenistan topraklarının Dağlık Karabağ’la sınırı mevcut değildi. Bu 

bağlantıyı kurmak üzere, Ermenistan, Azerbaycan topraklarının Karabağ 

dışındaki bir bölümünü de işgal etti. Azerbaycan topraklarında işgal edilen 7 

şehir var: Ağdam, Laçin, Kelbecer, Fizuli, Ceberayıl, Zengilan, Gubadi. 

Dünya bu işgali kabul etmiyor ama Ermenistan hâlâ o topraklarda. 

Uluslararası camiada sürekli Ermeni diyasporasının taleplerini duyuyoruz; 

onlara cevap vermeye çalışıyoruz. 1915’teki olayların büyük bir facia 

olduğu ortada; hatta isterseniz soykırım da diyebilirsiniz. Ya Hocalı ne? 

Üstelik unutmayalım ki, Hocalı katliamın ? Üstelik unutmayalım ki, Hocalı 

katliamını yapan Ermeni birliklerinin başında, bugünkü Ermenistan 

Cumhurbaşkanı Sarkisyan bulunuyordu.” Şeklinde aktarmıştır24. 

Sabah Gazetesinin bir başka köşe yazarı Metin Sever de köşesinde: 

“Hocalı mitingi Kalbi olanlar, kalbi kirlenmiş olanlara bir haftadır 

anlatmaya çalışıyor, nafile bir çaba gibi gözükse de bir kez daha deneyelim: 

Evet Hocalı’da yapılanlar zulümdür, 1915’te Ermeniler’e yapılan da. 

Hocalı’da olanlar katliamdır, cinayettir, Hrant’ın öldürülmesi de... 

Sadece cüssenin olması insan olmaya yetmez, bunları böylece kabul 

etmek insan olmak için ‘farz’dır. Bu nedenle bir kere daha hatırlatalım: 

“Hepimiz Ermeniyiz” sloganı, “Kim nerede zulme uğruyorsa onun 

yanındayım” demektir. Hocalı katliamını protestoya gidip, “Hepiniz 

Ermesiniz, piçsiniz” sloganı atmak ise “Sadece bize yapılanlara karşıyım,” 

demektir. 

                                                 
24 Nazlı Ilıcak, “Haydi Taksim’e!!!”, Sabah, 26.02.2012. 
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“Hepimiz Ermeniyiz” mazlumun yanında olmaktır, 

“Hepiniz Ermenisiniz, piçsiniz” ise sadece kendi mazlumunun yanında 

olmaktır. 

“Hepimiz Ermeniyiz” herkesin acısını hissetmektir, 

“Hepiniz Ermenisiniz” sadece kendi göğsündeki yarayı görmektir. 

“Hepimiz Ermeniyiz” kapsayıcıdır, kucaklayıcıdır. 

“Hepiniz Ermenisiniz” dışlayıcıdır, düşmanlıktır. 

“Hepimiz Ermeniyiz”, “Yaratandan ötürü, yaratılanı severiz,” 

demektir. 

“Hepiniz Ermenisiniz” “Yaratılanın bizden olanını severiz,” demektir. 

“Hepimiz Ermeniyiz” kana karşıdır, 

“Hepiniz Ermenisiniz” kandan beslenir. 

“Hepimiz Ermeniyiz” adalet arayışıdır, 

“Hepiniz Ermenisiniz” sadece kendine adalet arayışıdır. 

“Hepimiz Ermeniyiz” vicdandır, 

“Hepiniz Ermenisiniz, piçsiniz” vicdansızlıktır. 

“Hepimiz Ermeniyiz” milliyetçiliğin insanlık zehri, kalp körlüğü 

olduğunu bilmektir, 

“Hepiniz Ermenisiniz” milliyetçilik zehri ile kalbin ve zihnin 

körleşmesidir.. 

“Hepimiz Ermeniyiz” Ermeni ırkçılığına da, Fransız, Türk ırkçılığına 

da karşı çıkmaktır, 

“Hepiniz Ermenisiniz, piçsiniz” ise Türk ırkçılığıdır, nefrettir, 

faşistliktir. 

“Hepimiz Ermeniyiz” ile “Hepiniz Ermenisiniz, piçsiniz” iki farklı 

Türkiye’dir. 

Hrant cenazesi ile Hocalı katliamını protesto mitingi (Nefret suçu 

işlemek ve faşizmin tezgahına su taşımak için oraya gitmemiş insanları 

tenzih ederek söylüyorum) iki ayrı Türkiye’dir. 

İki Türkiye’den hangisinde yer alacağınız insanlığınıza kalmış. 
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Son söz: 

Kafasında beyaz berelerle Agos’a yürümek isteyenler, “Ogün Samast 

burada Hrant’lar nerede diye” slogan atanlar, 

Hocalı’da Azerileri öldüren Ermeni ırkçılarının, katillerinin suratına iyi 

bakın. 

Ogün Samast’ı ve kendinizi göreceksiniz!”25. şeklinde farklı bir  

muhasebede bulunmuştur.  

Türkiye Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya, 

Hocalının pankartlar arkasında gizlenemeyeceğini ifade ederken: “Türkiye 

ve Azerbaycan ile Ermeni-Ermenistan meseleleri ışığında önemli bir hafta 

geride kaldı. İki mahkeme kararının elbette belirli bir etkisi olacaktır. Haber 

bültenlerinde pek yer işgal etmeyen daha birçok olumlu ve sevindirici 

gelişmeler söz konusudur. Hakikatin ortaya çıkması ile iftiralara son 

verilmesi yolunda bu gelişmeler, karamsar çevreler açısından da dikkate 

alınacaktır.Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya, ABD gibi ülkelerin 

katkılarıyla, 19. asırdan itibaren tutuşturulan isyan ve katliam ateşinin asıl 

mağduru şüphesiz Türkiye ve Azerbaycan halklarıdır. Katledilen, sürgüne 

gönderilen, tecavüz edilen, diri diri yakılan, kazıklara oturtularak öldürülen, 

karınları deşilen daha nice başkalarınca bilinmeyen işkence metotlarını 

uygulayan Taşnak ve Hınçak çeteleri Ermeni vatandaşlarımızın içinden 

çıkmıştır. Çetelere destek vermeyen nice Ermeniler de yine kendi soydaşları 

tarafından katledilmiştir. Bugünkü Ermenistan’ın yöneticileri 20 yıl önce bu 

nevi işkencelerle nice katliama imza atmıştır. Yakın tarihimiz Bulgar, Yunan, 

Sırp benzeri mezalim sayfalarıyla doludur. Her birerinin kendine özgü 

vahşeti vardır. Ancak 20 yıl önce uygulanan vahşet ile 100 yıl önce 

Taşnakların vahşetleri aynı patente sahiptir. 

Belirtmek gerekir ki gerek Berlin Kongresi’nden I. Dünya Savaşı’na 

kadar Ermeni isyanları ile vahşetleri ve gerekse 1990’larda Azerbaycan’da 

yaşananların sorumlusu toptan Ermeni milleti değildir. Ancak bugünkü 

Ermenistan’ı da Taşnaksutyun Partisi yönetmektedir. Üstelik bu cinayetlerin 

sorumlularını Ermenistan halkı başına taç etmiştir. Bununla beraber bu 

vahşete isyan edip iğrençlikleri yazanlar da az olmakla beraber yine bu 

zümreden çıkmıştır. 

1990’lardaki katliamın birinci derecede sorumlusu Rusya’dır. 

Bölgedeki işgal de halen Rus desteği ile sürmektedir. Osmanlı’nın son 

dönemlerindeki vahşet ve katliamın da asıl sorumluları Rusya ile Fransa, 

                                                 
25 Metin Sever, “Hocalı Mitingi”, Sabah, 26.02.2012. 
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İngiltere, ABD’dir. Diğer batılı ülkelerin de karınca kararınca bu kan 

gölünden nasipleri vardır. Bununla beraber bölge üzerinde hesabı olan 

devletlere tetikçilik yapanlar Ermeni toplumu içinden çıkmıştır. Antep, 

Maraş, Urfa, Gazi, Kahraman, Şanlı olurken karşılarında asırlarca barış 

içerisinde yaşamış Ermeni komşularının çocuklarını görmüştür. Tebaa-yı 

Sadıka içinden çıkan tetikçilerin katliam ve tecavüzleri sonucu iki millet 

arasında yüzlerce “Nefret Köprüsü” romanları yazılmıştır. Vahşetlerin asıl 

müsebbibinin düvel-i muazzama olması tetikçilerin sorumluluğunu 

değiştirmemektedir. 

Bugün için Hrant Dink’in katilleri bellidir. Ancak herkesin bildiği gibi 

bunlar sadece tetikçidir. Asıl komployu hazırlayan büyük çete var diye tetiği 

çekenleri sorumsuz tutmak ne derece adil olur? Azerbaycan’da, Erzurum’da, 

Harput’ta daha nice beldelerde katliam, işkence, tecavüz işleyenlerin 

arkasındaki gücü dikkate alarak bunları suçsuz saymak da o derece 

yanlıştır. Hiçbir hukuk sistemi tetikçinin suçsuzluğunu kabul etmez.Gerek 

ABD’deki mahalli temyiz mahkemesi ve gerekse Fransız Anayasa 

Mahkemesi kararları mesnetsiz iftiralara karşı önemli içtihatlar olarak 

tarihe geçmişlerdir. Bu kararlarda soykırım iftiraları reddedilmemektedir. 

Ancak böyle bir iddia durumunda araştırmanın usulüne göre yapılmasına 

işaret vardır ki başından beri Türkiye’nin istediği budur. Ermeni ismi ile 

başlayan, devlet, kuruluş, vakıf ve ajanslar dünya çapında Türk milletinin 

atalarına iftira kampanyası başlatmıştır. Belirtelim ki bu iftira 

kampanyasında bütün Ermeniler yoktur, ancak katılanlar Ermeni ismini 

kullanmaktadır. Buna karşı kendi savunmamızın temeli, tarihi belgeler, 

arşivlerdir. Dededen kalan arsamda hak iddia ediyorsunuz. Binlerce yalancı 

şahit getirmişsiniz. Buyurun tapuya gidelim diyoruz, kabul edilmiyor. 

Eskisiyle yenisiyle tapu kayıtları yanlış, arsamızın nerede olduğunu dahi 

bilmeyen yalancı şahitler doğru, öyle mi? Yaşananlar aynen böyle. 

Fransa’nın menfur yasa sürecinde Azerbaycanlılar Türkiye’ye büyük destek 

vermişlerdir. Hocalı katliamları ile ilgili Türkiye’de birçok aydınlatıcı 

toplantılar ve protestolar düzenlenmiştir. Kafa derisi yüzen doktorun 

yaptıklarını göğsünü gererek anlatıp serbestçe dolaşması, insanları diri diri 

yakanların devlet yöneticisi olması ve dünyanın buna seyirci kalması nefreti 

ve kızgınlığı artıran gerçeklerdir. Taksim gösterisinde bir millete küfreden 

pankartı taşıyan kişi, ya hırsı kızgınlığını aşmış birisi veya büyük bir 

ihtimalle emperyalist bir gücün provokatördür. Her halükarda suçludur. 

Ancak asıl suçlu, bu canileri, soykırımcıları cezalandırmayan Ermenistan ve 

Uluslararası sistemdir.Tetikçi veya akıl problemli kişinin taşıdığı iğrenç 
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pankartı boy boy manşetlere, sayfalara ve sütunlara taşıyanlar bence 

Ermeni milletine aynı derecede hakaret etmişlerdir.”26   

Star gazetesi yazarlarından Aziz Üstel ise duygusal bir yaklaşımla: “Kar 

yağdı tane tane, ak ak Kanla yıkanmış çayırlara düştü bir bir Siz hiç kıpkızıl 

kar gördünüz mü? 

Celile üç aylık hamileydi. Sür-git gülümsüyor; ağzını toparlayamıyordu 

mutluluktan. “Aylardan Şubat günlerden yirmi beş” diye mırıldandı, 

gökyüzünde donuk donuk parlayan, sarı ışıkları cansız aya bakarak. 

Ağustos’ta doğuracaktı bebeğini; ikinci yavrusu olacaktı.İlki oğlandı: haşarı 

mı haşarı, yaramaz mı yaramaz; valla düz duvara tırmanırdı ki şaşa kalırdın 

bi kez görsen. Celile onun peşi sıra koşmaktan tarifsiz zevk alırdı, kocasıyla 

kayınbabasının “Celile, öyle deli gibi koşma şunun arkasından, düşüp bir 

yerini kıracaksın kız!” gibisinden uyarılarına kahkahalarla yanıt verir ama 

bir iki soluklandıktan sonra gene seğirtirdi yavrusunun ardından. 

Son günlerde kocasıyla kayınbabası, bellerinde tabancaları, dolanıp 

duruyorlardı gece boyunca ormanın kıyısında. Dağlara bakan gözlerinden 

salt kaygı okunuyordu. Celile kocasına sormuştu daha bir gün önce: 

“Neden dolanıp durursun sabahlara kadar; gözün bi dağda bi 

ormanda!” 

“Kadın sen hayal aleminde mi yaşarsın! Hankendi’de, Kerkicihan’da o 

kaltabanların neler yaptıklarını bilmez misin! 

Yollarımız kesilmiş, dört bir yanımızı sarmışlar, kısılmışız kapana ki 

tarlanın faresi kaç para! Fırsat kolladıklarını, hepimizi, bizi yaratan 

Rabbime tez elden yollamak için gün saydıklarını bilmez misin de sorarsın 

böyle alık alık!” 

Sesini çıkarmamıştı ama ağası Alef Hacıyev komutasında 160 özel 

polisin Hocalı’yı koruduğunu biliyordu. Hepsi bu; 160 delikanlı, ellerinde 

tüfek, bellerinde tabanca. Arada bir Ermeniler top ve mitralyöz ateşine 

tutuyorlardı ama henüz 

hiçbir insan evladını öldürmemişlerdi. 

Celile karnındaki bebesinin düşünü kurup evinin bahçesinde dolaşırken, 

Allah’a hayırlı evlat vermesi için dua ederken üç kahpe kurşun saplanıverdi 

sırtına! Saat 11:00’di; ayın 26’sına bir saat var yoktu, iki bin Ermeni ipsizi, 

                                                 
26 Alaeddin Yalçınkaya, “Hocalı Katliamı Çirkin Pankartla Kapatılamaz”, Türkiye, 

07.03.2012 

http://www.turkishnews.com/tr/content/2012/03/07/hocali-katliami-cirkin-pankartla-kapatilamaz/
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iki bin Ermeni çapulcusu, başlarında ASALA adına Türk milletinin dışişleri 

görevlilerini vurmuş Monte Melkonyan, dağdan inip kurşun yağdırmaya 

başladığında gariban Hocalı halkının üstüne. Vurulanlar boylu boyunca 

uzandılar otların üzerine, ağaç diplerine yığılıp kaldılar, başlarını dayadılar 

kayaların yosunlu yüzlerine. “Sen amanı bilmez misin!” diyenlerin başına 

çöktü Melkonyan’la adamları ve de mülteci Reise Aslanova! Bıçaklar çıktı 

kınlarından, kesildi gırtlaklar, kan fışkırdı şah damarlarından, Monte 

Melkonyan’la adamları ellerini, yüzlerini yıkadılar tertemiz Azeri kanıyla! 

Savaş sırasına... Yo yo savaş değil; Rus’un 366. Motorize Piyade 

Alayı’nı da arkasına alarak saldıran Ermenilerin soykırımıdır Hocalı! İnsan 

Hakları İzleme Örgütü, “Hocalı katliamı, Dağlık Karabağ’ın işgalinden bu 

yana gerçekleştirilen en kapsamlı sivil katliam” olarak nitelendirir bu 

vahşeti. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin resmi açıklamasına göre 106’sı kadın, 

83’ü çocuk omak üzere 613 Azeri vatandaşı vahşice öldürülmüştür! Eksiktir 

bu sayı Melkonyan’ın günlüğüne göre. Ölen 613 cana ek olarak toplam 487 

kişi ağır yaralanmış, bin 375 kişi tutsak alınmış ve 150 kişi kaybolmuştur!  

Meksika, Polonya, Pakistan ve İslam İşbirliği Konferansı’yla ABD’deki 

kimi eyaletler Hocalı’nın soykırım olduğunu kabul etmişlerdir resmen; 

anıtlar dikilmiştir ölenlerin hatırasına... 

Savaş sırasında Rus destekli Ermeni birliklerine komutanlık yapan, 

daha sonra da Ermenistan Cumhurbaşkanlığı katına, Azeri kardeşlerimin 

cesetlerine basarak tırmanan Serj Sarkisyan, bir akşam üstü viskisini 

yudumlarken İngiliz gazeteci Thomas De Waal’e baktı gülümseyerek: 

“Hocalı’dan önce Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımızı sanıyorlardı. 

Ermenilerin sivil topluma karşı el kaldırmayacağına inanmışlardı. Biz bu 

varsayımı kökünden söküp attık. Olay bu kadar basit! Gereken dersi 

verdik!” Arkadaş, “Ben de Ermeni’yim” diye İstanbul’un yollarına dökülüp 

bağıran çağıranlara armağan olsun bu satırlar..”27. Hocalı katliamının Türk 

toplumunun yüreğindeki yansımasını gösteren bir yaklaşımla konuya 

değinmiştir. 

Türk basınında Hocalı algısını ortaya koymaya çalışan çalışmada son 

olarak Türkiye’deki Ermenilerin basındaki temsilcisi olan AGOS gazetesi 

ise gelişmeleri kapsamlı bir basın taraması yaparak değerlendirmiştir. 

AGOS: “Dün Taksim’de Hocalı Katliamı’nı protesto amacıyla düzenlenen 

büyük miting, yürütülen kampanyalardan ve ilan panolarındaki çağrı 

metinlerinden de tahmin edildiği gibi tam bir ‘Ermeni karşıtı’ eyleme 

                                                 
27 Aziz Üstel, “Hocalı’da Yüreğimden Vurdular Beni”, Star, 13.12.2012. 
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dönüştü.” şeklinde bir ön bilgiyle verdiği haberde Hocalı gerçeklerini 

sayfasına taşımak yerine, Türk basınında Hocalı katliamını anma konusunda 

kimin, kimin safında olduğu göstermek için yaptığı bir nevi fişleme 

çalışmasını yayınladı. 

Haberde: “Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından Azerbaycan ve 

Ermenistan arasında patlak veren Karabağ savaşı kanlı bir şekilde devam 

ederken Ermenistan askeri kuvvetleri tarafından 26 Şubat 1992’de 

düzenlenen Hocalı harekâtı, yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesiyle 

sonuçlanmıştı.  Aradan geçen 20 yılın ardından dün Taksim’de Hocalı 

Katliamı’nı protesto amacıyla düzenlenen büyük miting,  yürütülen 

kampanyalardan ve ilan panolarındaki çağrı metinlerinden de tahmin 

edildiği gibi tam bir ‘Ermeni karşıtı’ eyleme dönüştü. 

Ulusal gazetelerde günün manşetleri genelde CHP kurultayına yönelik 

atılırken Taksim’deki Hocalı buluşması gazetelerin birinci sayfasından 

devam sayfasına yönlendiren bir kutu şeklinde görüldü. Taraf gazetesi 

eylemde öne çıkan Ermeni karşıtı ırkçı sloganlardan birisini manşetine 

taşırken İçişleri bakanı İdris Naim Şahin’in böylesine ırkçı bir ortamda 

konuşma yapmasını eleştirdi. 

Taraf: ‘Hepiniz Ermenisiniz hepiniz piçsiniz’ 

Yukarıdaki ırkçı sloganı manşetine taşıyan Taraf’ın haberinde özetle şu 

bilgiler yer aldı: “Hocalı katliamının 20. yılında İstanbul Taksim 

Meydanı’nda düzenlenen protesto mitingi Ermenileri hedef gösteren, 

Dink’in katillerinin lehine slogan atılan ırkçı gösteriye dönüştü.” 

“Ermenilere yönelik nefret ve saldırganlık içeren sloganların atıldığı 

mitinge, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katılarak bir konuşma yaptı. 

Hrant Dink’in katillerinin lehine sloganların atıldığı mitingde, beyaz bereler 

takmış bir grup da Agos gazetesinin önüne yürümek istedi ancak polis 

tarafından engellendi.” 

‘Hürriyet’ bildiğiniz gibi 

Tüm basının temkinli yaklaştığı, hatta Vatan gazetesinin ilk sayfasından 

görmediği Taksim buluşması, Hürriyet’te manşetin üzerinde geniş bir kutu 

ve tam sayfa bir devam sayfası olarak görüldü.  İlk sayfadan “Hocalı 

Yürüyüşü”, “Bayraklarla, milli marşlarla”, “İçişleri Bakanı İdris Naim 

Şahin: O kanın hesabı sorulacaktır” spotlarıyla devam sayfasına 

yönlendirilen haberde ise ırkçı sloganların hiçbirisi eleştirilmezken, 

“Hepimiz Türküz, hepimiz Hocalıyız”, “Karabağ bizimdir, bizim kalacak” 

“Bir millet, iki devlet. Karabağ’a adalet”, sloganları öne çıkartılmış ve 
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İçişleri Bakanı Şahin’in şu sözlerine yer verilmişti: “20 yıl önce bugün kan 

içiciler, katiller, acımasızlar, merhametsizler, korkaklar Hocalı’da 613 

insanın kadın, çocuk, yaşlı, haklı haksız demeden kanını içmişlerdir. Bu kan 

o günden bugüne yerde kalmadığı gibi bundan sonra da kalmayacaktır. O 

kan o gün akmıştır ama hesabı bitmemiştir. O kanın hesabı adaletle, hukukla 

sorulacaktır. Türk milleti inancıyla, örfüyle, kültürüyle her zaman zulmün 

karşısında, zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuş bir millettir. Türk 

milletinin en büyük gücü birlik ve beraberliktir. Gerektiğinde cephedeki 

düşmanına su ikram etme erdemini gösteren sadece Türk askeridir, Türk 

milletidir. Türk milletinin gerektiği zamanda yumruğu da birdir.” 

Radikal: ‘Taksim nefret söylemine dar geldi’ 

Radikal, Hocalı yürüyüşünü ilk sayfada sütundan, “Bir gece ansızın’lı 

protesto” manşetiyle verdi; “İstanbul’da Hocalı katliamı için yapılan anma 

yürüyüşü, nefret söyleminin gölgesinde kaldı. İçişleri Bakanı Şahin’in de 

katıldığı yürüyüşte “Bugün Taksim, yarın Erivan: Bir gece ansızın 

gelebiliriz” pankartı açıldı. Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz” döviziyle 

yürüyen grup, “Bozkurtlar burada, Hrantlar nerede?” sloganları attı”. 

İç sayfalarda “Taksim nefret söylemine dar geldi” manşetiyle görülen 

Elif İnce’nin haberinde Hocalı katliamını protestonun Ermenilere nefret 

gösterisine döndüğü belirtildi. 

Gösteride atılan ırkçı sloganlar haberde şu şekilde yer aldı; “Kuzey 

güney bir olsun, Ermenistan yok olsun”, “Bozkurtlar burada Hrant’lar 

nerede?”, “Karabağ’ın gönüllü askerleriyiz”, “Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz 

piçsiniz”, “Dişe diş, kana kan, intikam intikam”, Şehitler ölmez vatan 

bölünmez”... 

Mitingde yer alan gruplar arasında; “İşgalcisiniz, katilsiniz, hepiniz 

Ermenisiniz” pankartlarıyla yürüyen Milliyetçi Türkiye Partisi, ‘Azerbaycan 

Diyalog ve Kardeşlik Derneği’, ‘Türk Sanayici ve İşadamları Birliği’, 

‘İstanbul Üniversitesi Asenaları’, ‘Türkiye KAMU-SEN’, ‘Gökkurtlar ve 

HAK-İŞ’ olduğu belirtildi. 

Haberde İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in “Türk milletinin 

yeryüzünde barışın, sevginin ve insani değerlerin sigortası” olduğunu ileri 

sürdüğü ve, “Türk milleti olarak dünyanın hiçbir yerinde insanlık adına 

utanılacak bir tarihimiz, bir geçmişimiz yoktur” iddiasında bulunduğu 

konuşması geniş bir biçimde yer aldı. 

Mitinge katıldıktan sonra ırkçı sloganlarla karşılaştıktan sonra ayrılan 

HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, Radikal’e verdiği 
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demeçte rahatsızlığını, “bindirilmiş devlet veya derin organizasyon tarzında 

miting havası gördüm” tespitiyle dile getirdi. 

Sözcü: ‘Hocalı katliamı için dev protesto’ 

Sözcü gazetesinin, HOCALI KATLİAMI İÇİN DEV PROTESTO 

başlığıyla ilk sayfada kutudan yer verdiği haber, protesto eylemine ve 

eyleme verilen geniş desteğe odaklanıyor. 

“Ermeniler’in 20 yıl önce Dağlık Karabağ’ın Hocalı Kasabası’nda 

yüzlerce Azeri’yi katletmesi Türkiye’de protesto edildi. Taksim’deki 

gösteriye binlerce kişi katıldı...” spotuyla katliamın doğrudan Ermeni 

kimliğine mal edildiği haber, Hocalı katliamının 20.yıldönümünün anıldığı 

bir protesto yürüyüşü olarak yer aldı. 

Ermenilerin Hocalı kasabasında yaptıkları katliamın 20. Yıldönümü 

anısına Taksim’de yapıldığı söylenen protesto yürüyüşüyle ilgili; 

“milletvekilleri, Azeri sanatçılar ve çok sayıda dernek ile sivil toplum örgütü 

katılırken halk da destek verdi” dendi. 

Haberde, mitingde yer alan, “Ermeni yalanına son”, “Hepimiz 

Türküz”, “Hepimiz Hocalıyız”, “Asıl soykırım Hocalı’da yapıldı” pankart 

ve dövizlerine dikkat çekildi. Meydanın Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla 

dolduğu belirtilirken, yürüyüşlere kadın ve çocukların da büyük destek 

verdiği vurgulandı. 

Habertürk: ‘Hocalı katliamına dev protesto’ 

Habertürk gazetesinin, “Hocalı katliamına Taksim’de 

protesto” başlığıyla gördüğü haberde Hocalı katliamı ‘Ermeni çeteler’e 

bağlanırken, meydanda atılan “Hepimiz Türk’üz”, “Ermeni yalanına son” 

sloganları öne çıktı. 

İlk sayfada; “Karabağ’da 613 Azeri’nin Ermeni çetelerce katlinin 20. 

yıldönümü anıldı. 25 bin kişi “Hepimiz Türk’üz, Ermeni yalanına son” 

sloganı attı. ‘Sarkozy’ yazılı tuvalet kağıtları dağıtıldı.” şeklinde verilen 

haber içerde, “Hocalı katliamına dev protesto” manşetiyle görüldü. Polisin 

konsolosluk önünde “adeta etten duvar ördüğü” belirtilirken, “polis 

helikopterlerinin havadan sürekli tur attığı” ifade edildi. Mitingde dağıtılan 

“Sorkozy tuvalet kağıdı” yazan tuvalet kağıtlarıyla “Sorkozy pisliğini 

temizle” sloganlarının dikkat çektiği haberde, İçişleri Bakanı İdris Naim 

Şahin’in “Türk milleti yaşadıkça, o kanın hesabı yapılacaktır ve 

sorulacaktır” ifadesinde bulunduğu konuşmasına yer verildi. 
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“Sanatçılardan destek” ara başlığında ise, “Alişan, Mustafa 

Yıldızdoğan ve Murat Kekilli”nin mitinge katıldığı bilgisi yer aldı.” Yaptığı 

taramada bir bakıma Türk basınının Ermenilere olan yaklaşımının karnesini 

çıkarmıştır.28  

Ermeni gazetesi sayfalarında Hocalı gerçeklerini ortaya koyan 

muhafazakar yayın ilkelerine sahip gazetelerin haberleri yer bulamadılar. 

SONUÇ 

Hocalı kasabasında 25’i 26’ya bağlayan Şubat 1992’de Ermeni askeri 

birliklerinin vahşeti sonucu 613 sivil Azerbaycan vatandaşı katledilmiştir. 

Katliamda 487 kişi sakatlanmış, 1275 kişi esir alınarak ermeni mezaliminin 

kurbanı olmuştur. 150 kişiden hiçbir haber alınamamıştır. Şehit edilenlerden 

106’sı kadın, 63’ü ise küçük çocuktur. Sakatlananların 76’sı ergenlik yaşına 

ulaşmamış çocuklardır. 8 aile tamamen yok edilmiş, 24 çocuk velilerinin 

ikisini, 130 çocuk ise velilerinden birini kaybetmiştir. Şehit edilenlerden 

sadece 335’i gömülebilmiştir. 200 kişinin bacakları soğuktan kangren olmuş, 

1000’den fazla kişi çeşitli derecelerde sakatlanmıştır. 

Bu olayda 56 kişi çok acımasız şekilde öldürülmüştür. Onlar diri diri 

yakılmış, başları kesilmiş, kafa derileri yüzülmüş, küçük yavruların gözleri 

çıkarılmış, mızraklarla hamile kadınların karınları yırtılmıştır. Cesetlere karşı 

düşünülmesi bile imkansız olan ahlak dışı hakaretler yapılmıştır. 

2012’de Hocalı katliamının üzerinden yirmi yıl geçmiştir. “Hocalı 

Justice” sloganıyla bayraklaştırılan katliam Azerbaycan hükümeti tarafından 

dünyanın yaşananları öğrenmesi ve katliamı bir soykırım olarak kabul etmesi 

için çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Bu kapsamda Türkiye’de de çeşitli 

organizasyonlar yapılmış ve 26.02.2012 tarihinde Taksim Meydanında 

binlerce insanın katılımıyla katliam anılmıştır. 

Gerek Taksim Mitingi öncesi gerekse sonrasında Türk basınındaki 

yansımalarına bakıldığında katliamın geride kalan yirmi yıla rağmen tüm 

gerçekleriyle bilinmediği, anlaşılamadığı görülmektedir. Bunun sebeplerini: 

1. Yanlış tanıtım politikası, 

2. Türkiye’de konunun sadece belirli kesim tarafından 

sahiplenilmesi, 

                                                 
28 “Gazeteler Hocalı anmasını nasıl gördü?”, AGOS, 27.02.2012. http://www.agos. 

com.tr/haber.php?seo=gazeteler-hocali-anmasini-nasil-gordu&haberid=804.html, 

27.02.2012. 
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3. Çifte standart ve, 

4. Ermeni lobisinin yıpratıcı faaliyetleri, şeklinde tasnif etmek 

mümkündür. 

Bu kapsamda Azerbaycan hükümetinin Hocalı katliamının Türk 

kamuoyu özellikle basın temsilcilerine tanıtımı konusunda siyaset 

değişikliğine gitmesi gerekliliği açık olarak görülmektedir. Bu kapsamda 

basın temsilcilerinin Azerbaycan’a götürülerek olayın kahramanlarının 

yaşam alanlarında ziyareti ve onların ağzından yalın gerçekleri dinlemeleri 

sağlanmalıdır. 

Hocalı katliamının Türkiye’de milliyetçi çevrelerin tekelinden 

çıkartılarak tüm Türk toplumunun ortak kaybı haline getirilmesi 

kaçınılmazdır. Zira milliyetçi çevrelerin olaya yaklaşımı, etkinlik tarzı diğer 

kamuoyu temsilcileri üzerinde olumsuz şekilde yansımaktadır. Bu durum ise 

Hocalı davasının kolaylıkla siyasete alet edilmesini ve politize edilerek 

gereken şekilde kamuya mal edilememesine sebep olmaktadır. 

Basın organlarının genel yayın politikaları çerçevesinde olaylara farklı 

şekilde yaklaştığı açık şekilde görülmektedir. Bu duruma örnek gösterilecek 

durumlardan birisi de Hocalı katliamıdır. Zira muhafazakar yayın ilkelerine 

sahip olan basın organları Hocalıyı bir insanlık ayıbı ver Türk-İslam 

dünyasını acı kaybı olarak yaklaşırken, sol tandanslı demokrat gazetelerin 

meseleye daha çok Ermeniler boyutundan bakmaları açık olarak 

görülmektedir. Bunun önlenmesi için Azerbaycan lobisinin Türkiye’de 

yoğun bir çalışma yürütmesi gerekmektedir. 

AGOS gazetesinin Hocalı haberine bakıldığında açık olarak görüleceği 

gibi Ermeni lobisi Azerbaycan tezlerinin çürütülmesi ya da etkisinin 

azaltılması için aktif bir çalışma yürütmektedir. Bu çerçevede basın organları 

bilgilendirilmekte, brifingler verilmekte, Azerilerin çalışmaları çeşitli 

olumsuzluklar ön plana çıkarılarak çarpıtılmaktadır. Bu çalışmalar basın 

temsilcilerinde Ermeni tezlerine daha yakın durmalarına sebep olmaktadır. 

Bu nedenle Azerbaycan basın yayın organları ve STK’ların Türkiye’yi bir 

çalışma masası haline getirmeleri ve duygusal yaklaşımlar yerine gerçekçi 

politikalar uygulamaları gerekmektedir. 
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MİLLİ-ETNİK KİMLİĞİN ŞEKİLLENMESİNDE MİTOLOJİK 

BOYUTLAR 

(Ermenistan ile Azərbaycan arasındaki problemler çizgisinde) 

On Mythic Aspects of Formation of The National-Ethnic Identical 

Samir HAMİDOV 

ABSTRACT 

The article deals with one of the main reasons of inconclusive negotiations 

between Armenia and Azerbaijan because of Armenian complex historical-

psychological and political evolution. Besides, the foreign factors of Armenians 

aggression against Azerbaijan have been studied in this article. The author indicated 

that the great powers were to blame in starting Nagorno Karabakh conflict. 

Key words: Nagorno Karabakh, Khojali, Azerbaijan, Genocide, Armenian. 

Giriş 

12 Mayıs 1994 yılında, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yaptığı haince 

saldırılarının durdurulması hakkında, taraflar arasında anlaşma yapıldı. 

Ateşkes sağlandıktan sonra anlaşmazlıkların barış yolu ile halledilmesi 

yönünde on sekiz yıldan beri yapılan çabalara rağmen işgal edilen 

Azerbaycan toprakları geri verilmemiştir. Anlaşmazlıkların barış yolu ile 

giderilmesi çabalarının neticesiz kalmasının birçok sebeplerinin yanında 

Ermenilerin karışık tarihi-psikolojik oluşumu ve siyasi durumu ile ilgilidir. 

Bu makalede bizim amacımız; Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırgan, 

işgalci ve soykırım siyaseti uygulamasının bazı tarihi-psikolojik ve siyasi 

sebeplerini araştırmak, anlaşmazlığın başlangıcındaki dış faktörlerin rolüne 

dikkat çekmek ve elde edilen bulgular doğrultusunda anlaşmazlığın uygar bir 

şekilde çözümlenmesine yardım edecek teklif ve tavsiyeler ileri sürmektir. 

Ermeni Halkının Zulmü 

Büyük devletler, uluslararası arenada itibarlarını yükseltmek ve 

birbirlerini zayıflatmak maksadıyla tarihin değişik dönemlerinde savaşlardan 

tutmuş yeni ideolojilerin yayılmasına kadar çeşitli vasıtalardan 

yararlanmışlardır. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda bu vasıtalara biri daha eklendi. 

Bu vasıta, halkın diğer insanlarla olan münasebetlerinde düşmancılık 

                                                 
 Doç. Dr. Azerbaycan Diller Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Siyaset 

Bilimci, samir_politic@mail.ru 
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ideolojisinin yerleştirilmesi ve bununla komşu ülkelerin halklarına karşı 

devletlerarası rekabette istifade edilmesi idi. 

İngilizlerin alaycı bir şekilde “hasta adam” adlandırdıkları Osmanlı 

İmparatorluğu'nun zayıflaması, onun yönetimi altındaki toprakları ele 

geçirme isteği, büyük devletlerin arasındaki rekabeti kızıştırdı. İngiltere, 

Fransa, Rusya ve daha sonra bu gruba katılan Almanya arasında geosiyasi 

rekabet olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun tebaası olan Ermeniler bir araç 

olarak kullanılmaya başlandı. 

Yakın Doğu bölgesine daha yakın olan ve burada ciddi amaçları 

bulunan Rusya, geosiyasi rakibi Osmanlı İmparatorluğu'nu zayıflatmak ve 

kendi nüfuz bölgesini genişletmek maksadıyla 1877-78 yıllarında Osmanlı 

İmparatorluğu ile yapmış olduğu savaştan sonra taraflar arasında imzalanan 

San-Stefano anlaşmasının maddelerine Ermenilerle ilgili bir madde ilave etti. 

Anlaşmanın on altıncı maddesine göre Osmanlı, derhal Ermeni 

vilayetlerinde gerekli ıslahatlar yapmalı ve bu ıslahatlar tamamlanana kadar 

Rus birlikleri işgal ettikleri toprakları ellerinde tutmaya devam edeceklerdi. 1 

Fakat Rusya'nın küresel rakibi olan Büyük Britanya, onun Osmanlı 

İmparatorluğu üzerinde bir ağırlığının olmasına ve yavaş yavaş Avrupa'yı 

Hindistan'a bağlayan ve Yakın Doğu'dan ayıran stratejik yolları kontrolü 

altına almasına imkan vermemek için Berlin Kongresinde (1878) San-

Stefano barış antlaşmasında belli değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler aynı 

zamanda Ermeni meselesine de aitti. Büyük Britanya, Osmanlı içindeki 

“Ermeni meselesi”nin Rusya’nın kontrolünden çıkarılarak Berlin 

Kongresinin katılımcıları olan altı büyük devlete verilmesine nail oldu. 

Sözünü ettiğimiz bu tarihi hadiselerden de anlaşıldığı gibi, Ermeni 

meselesinin büyük devletlerin siyasi çıkarları doğrultusunda XIX. asrın son 

çeyreğinde ortaya çıktığı sonucuna varabiliriz. Fakat Büyük Britanya, Rusya 

ve diğer emperyalist devletlerin hem dünyanın değişik bölgelerinde 

yürüttükleri siyasetlerinin öğrenilmesi, hem de yürüttükleri siyasete dair bazı 

kaynakların araştırılması bu fikrin aksini ispat eder. 

Genel olarak, Batı devletlerinin Osmanlı devletini parçalama siyaseti, 

Ermenistan’ın kurulmasından beri vardı. Esas hedeflerden biri, özellikle 

XVIII. ve XIX. asırlarda imparatorluğun batısında yaşayan Hristiyan 

halkların bağımsızlıklarını ilan etmesi idi. 

XIX. asrın birinci yarısında Yunanistan ile beraber bazı Balkan 

devletlerinin bağımsızlıklarını ya da yarı bağımsızlıklarını ilan etmesinden 

                                                 
1  Gurko-Kryajin V.Armyanskiy vopros B. ,32, s. 9  
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sonra halkları isyana teşvik etmede yeteri kadar tecrübe kazanan büyük 

devletler, Osmanlı devletinin doğusunda yaşayan ve müslüman olmayan 

halklara yöneldiler. XIX. asrın ortalarından başlayarak Hristiyan 

misyonerlerin faaliyetlerini artırmasıyla değişik dini okullar, merkezler ve 

kiliseler açıldı. Bu teşkilatlar vasıtasıyla Hristiyan Ermeniler, Osmanlı 

devletine karşı savaşa hazırlanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nda casusluk  

görevinde bulunmuş olan Büyük Britanyalı Hemsher’in hatıralarında şunlar 

yazılıdır: “1859 yılında Harput’ta Fırat Koleji açtılar. Bu, en büyük kolej idi. 

Harput bölgesinde 62 Hristiyan merkezi açılmış ve 21 kilise inşa edilmişti. 

Altmış altı Ermeni köyünün altmış ikisinde misyoner teşkilatı kurulmuş, 

geride kalan üç köyde ise kilise yapılmıştı. Yedi yaşından büyük olan 

bütün Ermeniler Müslümanlara düşman ilan edilmişti”2. 

 O dönemi tasvir eden kaynaktan da anlaşıldığı gibi İngilizler 

(aynı zamanda Fransızlar ve diğer Avrupalılar) Ermenilerin dini ve etnik 

hislerini kabartarak onları Türklere karşı kışkırtıyorlardı. Meşhur misyoner 

Mariya A. Vest, “Romence of Misioner” kitabında; “Ermenilerin 

düşüncelerini değiştirerek onları isyan ettirdik.” 3 şeklinde yazmaktadır. 

Devletçilik tecrübesi, yeterli şuuru ve düşüncesi olmayan Ermeniler, 

Batılıların ve Rusların yönlendirilmeleri neticesinde Türklere karşı 

teşkilatlanmaya başladılar. Daşnaksütun partisinin ileri gelenlerinden O. V. 

Kaçazuni, 1914 yılında Osmanlılara karşı savaşan Ermeni silahlı birlikleri 

için şunları yazmaktaydı. “Bu, Ermeni halkının yaklaşık yirmi beş yıldır 

(yukarıda geçen tarihi bilgiler bu sürenin daha uzun olduğunu 

göstermektedir. S. H.) beslediği psikolojinin tabii ve kaçınılmaz sonucu 

idi”4. 

Böylece XIX. asrın ortalarında, özellikle Kırım Savaşı arefesinde, 

Osmanlı İmparatorluğu topraklarında kızışan Batı-Rus rekabetinde her iki 

tarafın da gayret ve maharetleriyle istifade etmeye başladığı yeni amil 

Ermeniler oldu. Ermenilerin milli benliğini ve devletçilik düşüncesini 

şekillendiren, onlarda Müslümanlara ve özellikle Türklere karşı düşmanca, 

agresif hisler aşılayan İngilizler ve Ruslar, “Büyük Ermeni Devleti” kurma 

vaatleri ile bu oluşumu daha da körüklediler. Boş bir hayal olan “denizden 

denize kadar (Karadeniz’den Akdeniz’e kadar) Büyük Ermenistan” hayali 

İngiliz diplomasisi tarafından zihinlere yerleştirildi. 5 Müslüman halkların 

yaşadığı Yakın ve Orta Doğu’da güvenilir bir yardımcı oluşturmak 

                                                 
2  Mr. Hemsher’in Hatıraları (İngiliz Casusunun İtirafları, B. 2008, s. 83 

3  A.g.e s. 83 

4 Kaçaznuni OV. Daşnakçutyun bolşe neçeqo delat! , B 1990, s. 11  

5 Gurko-Kryajin V. Armyanskiy vopros B. 1990, s. 10 
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maksadıyla burada bir Hristiyan devletin kurulması büyük devletler için 

stratejik bir durum haline gelmiştir. 

Ermeniler hakkında düşünülen bu siyasi “perspektif”, onların kendi 

tarihlerine de bakış açılarını değiştirdi. D. Thomson’a göre, “Geçmiş 

hakkında düşüncelerde ilk önce etnik grubun çağdaşlık  düzeyi, onun dış 

dünyaya bakışı ve gelecek hakkındaki düşünceleri görülür.” 6 Diğer Batılı 

alimler de bu fikri desteklemektedirler. T. Eriksen’e göre, “Tarih, geçmişin 

mahsulü değil, içinde bulunduğumuz zamanın isteklerine cevaptır” 7. 

Aynı zamanda tarihin bu şekilde tasavvur olunması zıt fikirler 

oluşturarak halkın mevcut durumuna ve perspektivine direkt tesir eder. 

Amerikalı ilim adamı K. Lamberg-Karlovski, “Bizim, geçmişi düşünce 

tarzımız, aynı zamanda bu düşüncelerin doğruluğu ya da yalan olması 

önemli derecede bizim şimdiki davranışlarımızı ve geleceğimizi temin etmek 

için yapacaklarımızı belirler” 8. 

Böylece, Ermenilerin geçmiş hakkındaki ortak düşünceleri onların milli 

efsanevi hislerini şekillendirdi ve bu da onların çağdaş dönemdeki siyasi 

faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. Kendinden olmayanlara ırkçı, 

milliyetçi yanaşma (ya da ırkçı bakış) etnik gruplar arasında 

düşmancılığa sebep olur ve milli mit aracılığıyla nesilden nesile 

aktarılır. 

Görüldüğü gibi, Batı’nın ve Rusya’nın direkt müdahalesiyle Osmanlı 

İmparatorluğu içinde yaşayan ve müslünam olmayan Ermenilerde 

Müslümanlara, özellikle Türklere karşı ırkçı karakter taşıyan düşmanca 

tavırlar oluşturuldu. Bu durum Batılı alimler tarafından da doğrulanmaktadır. 

Batılı araştırmacı Suny, “Ermenilerde ırkçılık karakteri taşıyan, kadim 

Türk karşıtı ruh hali dikkat çekmektedir. 9 Ermenilerin Türklere karşı 

olan bu tutumu zamanla-hem Rusya’nın yerleştirme siyaseti, hem de 

Osmanlı içindeki Ermeni-Müslüman çatışmaları neticesinde-Osmanlı 

sınırlarını aşarak diğer bölgelerde yaşayan Türklere, hatta Kafkas’ın 

güneyinde yaşayan Türklere de uygulanmaktaydı. Ermenilerin ideolojilerini 

gerçekleştirme hayalleri hem Osmanlı İmparatorluğu içinde, hem de Güney 

Kafkas’ta korkunç Ermeni-Müslüman kavgalarının sebebi oldu. Bu 

sacaşlardan sonra Ermenilerin şuurlarında ırkçı davranışların daha da artması 

                                                 
6 Şnirelman V.A. Voynı pamyati: mifi identiçnost I politika v Zaqavkaze, M. 2003, s, 16 

7 Eriksen T. H., Etnicity and Nationalism: Antropological Perspective, L. 1993, s. 12  

8Lamberg Karlovsky C.C., Beyond the Tigris and Euphrates: Bronze Age Civilation, 

Beer Sheva, 1996, s. 14  

9 Suny R.G., Armenia in the TwentiethCentury, Chicago 1983, s. 48  
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ve derinleşmesi özellikle Batı’nın ve Rusya’nın şekillendirdiği yanlış 

ideolojinin neticesinde kütlevi olarak daha çok zarara uğramış ve perişan 

olmuş Müslüman Türk halkında Ermenilere karşı olumsuz tutum sergileyen 

bir ideoloji oluşmamıştır. Aksine, yerli Türk halkı bu olayları unutmuştur. 

XX. asırda iki milyondan fazla insan, şovenist Ermeni gruplarının 

Azerbaycanlılara karşı uyguladıkları soykırım siyasetinin kurbanı olmuştur. 

Akademik B. Budakov, “Özellikle 1988 yılında Azerbaycan halkı kendi 

tarihinde ilk defa olarak Ermenilerin vahşiliğini anladı ve onlara karşılık 

verdi.” 10 şeklinde ifade etmektedir. Bunun esas sebeplerinden birisi, büyük 

devletler tarafından Ermenilerle olan ilişkilerde yürütülen, yukarıda 

belirttiğimiz aşırı ırkçı tebligatın, Türklerle olan ilişkilerde yapılmaması idi. 

Başka bir deyişle, tüm halkın bütün kesimlerinin başka bir halka nefret 

etmesi, düşmanca tavır sergilemesi, onlar arasında birçok savaşlar ve 

katliamlar olmuş olsa bile mümkün değildir. Bu, ancak uzun süreli 

tebligatın, ideolojik faaliyetlerin sonucunda oluşturulur ve suni şekilde belli 

bir kalıba sokulan uygulama ile sağlamlaştırılır. İngiltere, Fransa, Rusya gibi 

büyük imparatorluk kuran devletler, imparatorluk sınırları içinde yaşayan 

halkları- Hinduları, Arapları, Çeçenleri vs.-toplu şekilde katletmiş ve sürgün 

etmişlerdir. Fakat bu halklarda yönetici konumundaki esas devlete karşı 

hususi bir nefret ve ırkçı karakter taşıyan ideoloji oluşmamıştır. Bu durum, 

Fransız tarihçisi Maurice Larcher’in, “ I. Dünya Savaşında Türk Cepheleri” 

adlı eserinde açıkça görülmektedir: “Müttefiğimiz İngiltere, Güney 

Afrika’da başlattığı kanlı İngiliz-Boer Savaşı neticesinde oluşan nefretin 

karşılığında bile Güney Afrika askerlerinden sadakat görmüştür. Bizim ( 

Fransa) yabancı alaylarımızda Afrikalı Müslümanlar da vardı. Müslüman 

Hindular, İngiliz ordusunda görevlerine bağlı bir şekilde hizmet ediyorlardı. 

Fakat Türkler, onlara tabi olanlardan istisnasız olarak ihanet görmüşlerdir” 
11. 

Böylece, XIX. asırdan başlayarak XX. asrın başlarına kadarki 

dönemde Büyük Britanya ve Fransa ile beraber diğer Batı devletleri ve 

Rusya’nın çalışmaları neticesinde Küçük Asya’nın batısında yaşayan 

Ermenilerin siyasi, ideolojik ve askeri yönden teşkilatması sağlandı. 

Ermenilerin Türklere karşı nefret ve ırkçılık alametleri taşıyan 

karakterleri şekillendirildi. Bu ideoloji, aynı zamanda bölgede “Büyük 

Ermenistan” kurma hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Rusyanın 

yerleştirme siyaseti ile Ermenilere verdiği destek neticesinde Güney 

                                                 
10 Budaqov B. Po sledam istoriçeskix faktov. Azerbadjan I Azerbaydjaçı, s. 49 

11 Sadi Koçaş, Tarihte Ermeniler ve Türk-Ermeni Münasebetleri, B. 1998, s. 111  
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Kafkas’ta yaşayan Ermeniler, Türk halklarından biri olan 

Azerbaycanlılara karşı da toprak iddialarında bulunmaya başladılar. 

Bunun sonucunda Batının büyük devletlerinin ve Rusya’nın 

çabalarıyla bölgede uzun yıllar sürecek olan anlaşmazlıkların temeli 

atılmış oldu. Bu anlaşmazlıklar, 1917-18 yıllarında Sovyetler Birliği’nin 

dağılması ve bağımsız Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin kurulması 

ile ayrı bir merhalede uluslararası boyut kazandı. 

Kör İdeolojinin Zavallı Askerleri: Ermenistan’ın Azerbaycan’a 

Saldırması 

1918 yılında I. Dünya Savaşı sona erdi. Uluslararası ilişkilerin yeni 

ssitemi şekillenmeye başladı. Bu sistemin şekillenmesi aslında 1920 yılında; 

son şeklini alması ise, 1922 yılında Vaşington Konferansının sonundaki 

anlaşmalarla tamamlandı. Yalnız, 1918 yılından sonra bazı 

imparatorlukların- Rusya, Osmanlı, Almanya, Avusturya-Macaristan- 

dağılması sonucunda, dünyanın değişik bölgelerinde oluşan güç boşluğu ve 

aynı zamanda galip devletler grubunda olan, Versal sisteminin 

şekillenmesinde önemli rol oynayan ABD Başkanı V. Vilson’un ileri 

sürdüğü “ 14 madde” içinde bulunan gelişme prensipleri yeni bağımsız 

devletlerin kurulmasına ve bağımsızlıklarını ilan etmesine sebep oldu. 

Uluslararası ilişkilerde yeni bölgesel sistemler oluşturmaya başladı. Yakın ve 

Orta Doğu’da Batı Avrupa’da ve Güney Kafkas’ta kurulan devletler ( 

Azernaycan, Gürcistan, Ermenistan vb.) arasındaki ilk münasebetler siyasi 

ve hukuki ilişkiler şeklinde başladı. Bununla beraber, imparatorluğun 

dağılmasıyla kontrolün zayıflaması sonucunda yerel ve olaylı biten büyük 

gösterilerin geniş kitleler şeklinde sürekli yayılmasına sebep oldu. Aynı 

zamanda yeni kurulmuş olan devletlerde aşırı milliyetçilik duygularının 

kabarması ve bu devletlerin milli sınırlarının büyük devletler tarafından 

kesin olarak belirlenmemiş olması, aralarında sınır tartışmalarına yol açtı. 

Polonya-Ukrayna, Polonya-Litvanya, Polonya-Çekoslovakya, Gürcistan-

Ermenistan, Gürcistan-Azerbaycan, Ermenistan-Azerbaycan vb. devletler 

arasında başlayan anlaşmazlıklar ve çatışmalar, aynı zamanda Uluslararası 

ilişkilerin sistem değişikliğindeki güç boşluğundan ileri gelmekteydi. 

Bununla beraber, çağdaş dönemden tarihe bir göz gezdirdiğimizde yukarıda 

bahsedilen anlaşmazlıklardan bugün sadece Ermenistan-Azerbaycan 

arasındaki problemlerin devam ettiğini görmekteyiz. Ermenistan-

Azerbaycan anlaşmazlığının diğer anlaşmazlıklardan/çatışmalardan daha 

uzun süreli olmasına sebep olan amillerin bilinmesi, anlaşmazlığın çözüm 

yollarının araştırılması bakımından önemlidir. 
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Azerbaycan ve Ermenistan devletleri Mayıs 1918’de kurulduklarında 

aralarında arazi anlaşmazlıkları ve çatışmalar vardı. Ermenistan, sınırlarını 

genişletmek maksadıyla Azerbaycan’ın Karabağ, Zengezur, Nahçıvan vd. 

topraklarına göz dikmiş, buraların kendi toprakları olduğunu ileri sürüyordu.  

Devleti idare etmede tecrübesi olmayan Ermeniler, uluslararası 

anlaşmazlıklar oluşturmada ve ırkçı söylemleri gündeme getirmede yeteri 

kadar hazırlıklıydılar. Bundan dolayı Ermenistan devleti kurulduktan sonra 

sınırı olan bütün komşularına karşı toprak iddiaları ileri sürdü. Bu toprak 

iddiaları sert beyanatlardan silahlı çatışmalara kadar değişik şekillerde 

cereyan etti.  

Sonraki dönemde Ermenilere karşı olan bakış açısı değişti. Onların 

uluslararası arenadaki itibarı zayıfladı. Osmanlı İmparatorluğu ve SSCB 

dağıldıktan sonra içlerindeki devletlerin bağımsızlıklarını ilan etmesiyle 

Ermenilerin bölgedeki önemi azalmıştır. Ermeniler genel olarak Osmanlı-

Rusya ve Rusya-Batı çatışmalarından faydalanmışlardı. Fakat I. Dünya 

Savaşından sonra yeniden şekillenen uluslararsı ilişkiler sisteminde Sovyet 

Rusyası ve Türkiye Cumhuriyeti’nin müttefik haline dönüşmeleri Ermeni 

meselesinin güncelliğini azalttı. 

I. Dünya Savaşı sonrasında galip gelen Fransa ve Büyük Britanya’nın 

başı Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının bölüştürülmesine 

karışmıştı. Rusya’da ise iç karışıklık mevcuttu. Aslında bu durum yeni 

kurulan devletlerin bağımsızlıklarını sağlamlaştırmaları için elverişli 

görünüyordu. Ancak Ermenistan’ın, Azerbaycan ve Gürcistan’a sürekli 

saldırması hem onun hem de saldırıya maruz kalan devletin kalıcı devlet 

kurabilmesine engel oldu. Onların zayıflamasına ve güçlerinin tükenmesine 

sebep oldu. Diğer taraftan Azerbaycan’ın kuzeyden gelen tehlikeye, 

Türkiye’nin ise Batı ülkelerinin, bununla beraber Yunanistan’ın saldırılarına 

karşı koyması neticesinde bölgede oluşan kuvvet boşluğu da Ermenistan’ın 

saldırgan siyaseti için elverişli oldu. Sonuçta Güney Kafkas devletleri iç 

karışıklıklardan sıyrılarak yavaş yavaş kendine gelen Sovyetler Birliği 

tarafından işgal edildiler. 

Böylece, Ermenileri şuuraltı olarak taşıdıkları “ denizden denize devlet 

kurmak” ve “Türklere karşı düşmanca tavır” gibi hayal ürünü olan kör 

ideolojileri milli mesele haline getirildi ve bütün bölge için faciaya çevrildi. 

Ermenilerin bu ırkçı ve saldırgan planlarının gerçekleşmesinde belli bir 

“mesuliyet” taşıyan Sovyet Rusyası Azerbaycan topraklarını zamanla 

Ermenilere vermek siyasetini (Bu siyaset aslında 1918 yılında milli 

hükümetin Erivan’ı Ermenilere vermesi hakkında yanlış kararı ile 
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başlamıştır.) gerçekleştirmeye başladı. İlk icraatlarından biri olarak 1923 

yılında Azerbaycan içinde “Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti” kuruldu. 
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HAİ-TAHT İDEOLOGİSİ BAĞLAMINDA ERMENİLERİN 

İŞGAL POLİTİKASI VE HOCALI SOYKIRIMI 

Emin ŞIHALİYEV* 

ÖZET 

Ermenistan çok önemsiz jeopolitik konuma sahip kapalı bir devlettir. Bu 

durumu göz önünde bulunduran Ermenistan komşu devletlerin toprak bütünlüğünü 

tehdit eden ve bölgede istikrarı bozmayı hedefleyen en tehlikeli unsur olarak kendi 

milli ideolojilerinin temelini oluşturan Hai-Taht doktrinine sıkı şekilde 

sarılmışlardır. Bu doktrin öncelikli olarak Türkiye ve Azerbaycan’a yöneltilmiştir. 

Ermeniler her iki ülkeye yönelik toprak iddialarını meşrulaştırmak için tarihi tahrif 

etmeyi ve mitoloji düşünce oluşturmayı planlamışlardır. Sahte tarihcilik 

metodolojisinden ve mitolojik düşüncelerden yola çıkan Ermeni ideologları ulusal 

çıkarlarını gerçekleştirmek için terör ve cinayetleri kaçılmaz olarak 

değerlendirmektedirler. Makalde Ermenilerin Hai-Taht ideolojisi bağlamında işgal 

politikası analiz edilmiş ve genetik nefretin boyutu olarak Hocalı soykırımının asıl 

sebepleri araştırılmıştır.    

Anahtar kelimeler: Hai-Taht doktrini, “Büyük Ermenistan” ideolojisi, etno-

psikolojik travma, Azerbaycan, Hocalı soykırımı 

ABSTRACT 

 Armenia is a geopolitical enclave that is geo-politically very vulnerable. As a 

reaction to this situation, the thirst for the doctrine “Hai-Takht”, which has an 

openly confrontational, destructive orientation, is getting stronger on Armenian 

society. The doctrine is directed against to Turkey and Azerbaijam. To substantiate 

and implement territorial claims to these countries, it is planned to falsify history 

and form legendary mythological ideas. From the viewpoint of the consciousness 

distorted by the mythology holding sway primarily over radical Armenian 

nationalists, any crime and bloodshed are justified if they are committed in the name 

of the notorious “justice” demanding which for their people is the leading slogan of 

their activities. In this article have been analyzed occupation policy of the 

Armenians in the context of the ideology of Hai-Taht and was researched the main 

reasons of Khojaly genocide as extend of the genetic hatred. 

Key Words: The doctrine of Hai-Taht, The ideology of the Great Armenia, 

ethno-psychological trauma, Azerbaijan, the Khodjali genocide 
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Giriş 

Ermenistan’ın işgal politikasının mahiyetini anlamak için öncelikle 

Ermenilerin milli ideolojileri olan Hai-Taht doktrini üzerinde durmak 

gerekiyor. Hai-Taht doktrini Ermenilerin davası, Ermeni ulusal ideolojisinin 

ve mitolojisinin özüdür. Bu ideolojiye göre, “kaybedilmiş topraklar” 

Ermenilere iade edilmeli ve “Birleşik Ermenistan” milli devleti 

oluşturulmalıdır. İddia edilen “kaybedilmiş topraklar” kavramı Türkiye’nin 

doğu bölgelerini,
 

Azerbaycan’ın Nahçıvan, Dağlık Karabağ ve Kura nehrine 

kadar olan bölgeleri, Gürcistan’ın Borçalı ve Cavahetiya bölgelerini 

kapsamaktadır. İddia edilen “kaybedilmiş topraklar” sorunu Ermenileri 

kendi komşularına karşı düşman tutum takınmaya itmiştir. Son yüzyıl 

boyunca Ermeniler bu anlayış içerisinde eğitilmiş, “kaybedilmiş topraklar” 

söylemlerine kendilerini inandırmış ve bunları yeni nesillere aşılamışlardır. 

Hai-Taht ideolojisine göre, Ermeni ulusal çıkarlarının gerçekleşmesi için 

silahlı mücadeleler, terör, cinayet ve katliamlar
 

zorunludur. Ermeni 

ideologlarından Grant Markaryan şunları ifade etmektedir: “Dünyada 

yasalar değil, güç egemenliği geçerli olduğu süre zarfında Taşnaksütyun 

politik ve ideolojik hareketin yanısıra, yasal ve devrimci güç olarak varlığını 

sürdürmek zorundadır” (İbrahimli, 2001: 44).  

Bu düşünceye göre, devrimci mücadele yönteminin yasadışı olması 

kabul edilmemekte, fakat hak ve adaletin gerçekleştirilmesi amacıyla makbul 

ve mümkün araç gibi benimsenmektedir. Bunu diğer Ermeni ideologlarından 

Edurd Oganesyan’ın yaklaşımlarında daha açık görmek mümkündür: 

“Adalet kutsal bir değer kadar daima yasadan yüksekte durmaktadır. Bu 

kutsal değerin gerçekleşmesi için yasaları dikkate almamak, hatta gerekirse 

kaba kuvveti ile ortadan kaldırmak mümkündür” (İbrahimli, 2001: 44).   

Hiç kuşkusuz kastedilen amaç, Hai-Taht doktrininin de temelini 

oluşturan ve iddia edilen “kaybedilmiş toraklar”dır. Bu toprakların iadesi 

için seçilen en uygun araçlar da silahlı mücadeleler, terör ve cinayetlerdir. 

Tarihte Ermeniler tarafından komşu devletlerin topraklarında başlattıkları iç 

karışıklıklar, silahlı çatışmalar, katliam ve mezalimlerin, saldırıların ve 

işgallerin çok sayıda örneği vardır: 1906-1906 yıllarında yapılan soykırım, 

XX yüzyılın başlarında Doğu Anadolu’da yaptıkları toplu katliamlar, 1917-

1920 yıllarında Azerbaycan’da yapılan katliamlar, 1918 yılı Mart-Nisan 

aylarında Bakü, Şamahı, Gence, Guba soykırımı, 1918-1919 yıllarında 

Azerbaycanla tüm ilişkileri koparılan Nahçıvan bölgesindeki savaş ve 

katliamlar, daha sonra 1988 yılından başlayarak devam eden cinayetler ve 

katliamlar, Hocalı soykırımı, arazi işgalleri ve yeni toprak iddialarına 

hazırlıklar.  



Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Cilt: IX, Sayı:2, Elazığ, 2013              221 

 

Ermeniler tarafından yapılan tüm cinayetlerin ve felaketlerini esasını 

“Büyük Ermenistan” iddiaları oluşturmaktadır. Makalede Ermeni ulusal 

çıkarlarının mitoloji boyutu, Ermenistan’ın işgal politikasının mahiyeti 

araştırılmış, etno-psikolojik travma durumu analiz edilmiş, Ermenilerin 

genetik Türk nefretinin boyutu ve bu nefretin bir örneği olan Hocalı 

soykırımına dikkat çekilmiştir. 

Hai-Taht İdeolojisi Bağlamında Ermenistan’ın İşgal Politikası 

Hemen belirtelim ki, Ermenistan coğrafi olarak kapalı bir devlettir. 

Denize çıkışı olmadığı gibi denizlere ve önemli ticari merkezlere olan 

bağlantıları da güçlü değildir. Bunu göz önünde bulunduran Ermenistan bu 

konumunu, jeopolitik konumu daha iyi olan komşularına karşı ithamlarda 

bulunmak suretiyle kuvvetlendirmeye ve açığını kapatmaya çalışmaktadır. 

Bunun için de komşu devletlerin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve 

bölgedeki istikrarı bozmayı hedefleyen çok tehlikeli yöntem olarak kendi 

milli ideolojilerinin de temelini oluşturan Hai-Taht doktrinine sıkı şekilde 

sarılmıştır. Türkiye ve Azerbaycan hedefte olan ülkeler sırasındadır. “Büyük 

Ermenistan” uğruna her iki devletten toprak koparmak için ilk olarak tarihin 

tahrif edilmesi ve mitoloji düşüncelerin oluşturulması Ermenilerin öncelikli 

planları dahilindedir. Gerçekten de genel olarak baktığımızda, ideolojiler 

öngördükleri programları uygulamak için bazı araçlara – kuvvete (yani 

şiddet ve zor kullanmaya) sahip olmak zorunda olsalar da, açıklamalarda 

bulunmak için mitlere (efsanelere) de müracaat ederler. Mit olayların 

geçmişte nasıl olduğunu veya ileride nasıl olması lazım geldiğini gösteren 

zihni bir tasavvurdur (Daver, 1993: 278). Herhalde yeryüzünde Ermeniler 

kadar kendi tarihlerini efsanevi unsurlarla süsleyen ikinci bir millet yoktur. 

Onlar kendi tarihlerini gördükleri gibi değil, görmek istedikleri gibi yazmış 

ve bunun propagandasını yapmışlardır. Kendi tarihlerini daha da eskilere 

götürerek dünya medeniyetini, yazıyı, astrolojiyi, bakır ve demir 

madenciliğini kendilerinin keşfettiğini ve dünyada insan hayatının Sevan 

Gölü (asıl ismi Türkçe olan Gökçe gölü) kıyılarından başladığını iddia 

etmekte1 ve ayrıca Hıristiyanlığı ilk kabul eden topluluk olarak 

övünmektedir. (Şaginyan, 1978). 

Her fırsatta “Büyük Ertmenistan”, “eski millet”, “yeryüzünün ilk 

milleti”, “Nuh’un evlatları ve torunları” gibi iddialarla kendi tarihlerini M. 

Ö. 2350 yıllarına kadar götürerek, bu tarihin guya Nuh Peygamber’in 

torununun torunu olan Hay veya Hayk ile başlandığını öne sürmekte, Hz. 

                                                 
1 Kolıbel Çeloveçestva na Teritorii İstoriçeskoy Armenii: http://www. azg. Am/ RU/ 

20020108/ 2002010817. shtm 
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Nuh’un Ermeni kökenli olduğunu ve Ermeni dilinde konuştuğunu 

belirtmektedirler (Balayan, 1984: 30). Halbuki konuya farklı bir açıdan 

yaklaşan Ermeni bilim adamı Keğam Kerovpyan “Mitolojik Ermeni Tarihi” 

isimli kitabında, Hayk ve haleflerini tarihsel simalar olarak değil, Ermeni 

halkıyla kaynaşan değişik ırkların kişileştirmeleri veya adlandırmaları olarak 

tanımlamıştır (Kerovpyan, 2000: 86). Böyle bir durumda, Hay tarihsel bir 

sima olmadığına göre onun Hz. Nuh’un torununun torunu olması da 

asılsızdır.  

Ermenilere göre, guya Hz. Nuh Ermeni olduğundan onun ve evlatlarının 

ayak bastığı tüm topraklar da kendilerinindir. Bu konuda bazı karanlık 

meselelere açıklık getirmenin son derece gerekli olduğu kanısındayız. 

Bilindiği gibi, Ermeniler kendi ideolojileri ile Yahudi ideolojisi arasında bir 

paralellik kurma çabası içerisindeler. Yahudi felsefesine ve kutsal kitaplarına 

göre, guya Tanrı tarafından seçilmiş millet İsrailoğulları’dır ve Tanrı Hz. 

İbrahim’e rüyasında görünerek, “... Mısır nehrinden (Nil) ta ... büyük nehir 

olan Fırat’a kadar Kenaniler, Keniziler ... ve Yebusilerin memleketini senin 

evlatlarına verdim”, söyleyerek Nil’den Fırat’a kadar tüm toprakları 

İsrailoğulları’na hediye etmiştir (Armaoğlu, 1991: 7). Sonradan politik 

Siyonizm felsefesi doğunca, Yahudilerde bir cihan hakimiyeti mefkuresi 

meydana gelmiştir. 

Aynı politika Ermeni ideolojisinin de bir parçası olarak şekillenmiş ve 

kendilerinin Tanrı tarafından seçilmiş bir millet olduklarını dünya 

kamuoyunun bilinçaltına yerleştirmek istemişlerdir. Yahudilerdeki cihan 

hakimiyeti mefkuresinin aksine, kendilerinde böyle bir mefkurenin 

gerçekleşemeyeceğini anlayarak sadece Doğu Anadolu ve Kafkasya ile 

yetinmeyi amaçlayan Ermeniler iddia edilen bu toprakların Hz. Nuh’un 

torununun torunu olan Hay’a vadedildiyini öne sürmektedirler. Ermeni 

ideolojisi işte bu iddialar üzerinde pekişmiştir.  

Hai-Tahd ideologlarından olan ve aşırı milliyetçi görüşleri ile tanınan 

Ermeni yazar Zori Balayan “Oçaq” isimli kitabında daha da ileri giderek, 

Nuh Peygamber’in Ermeni olduğunu ve Ermeni dilinde konuştuğunu iddia 

etmektedir (Balayan, 1984: 30). 

Tabii ki, bu tür iddialar bilim adına hiçbir gerçeği kendinde 

yansıtmamaktadır. Bütün bunlar mitolojik hayallere dayanan gerçekdışı 

iddialardır. Meseleye dini açıdan bakarsak, Adem Peygamber tüm insanlığın 

ilk atası sayıldığı gibi, Nuh Peygamber de insanlığın ikinci atası sayılır. 

Böyle bir durumda, herhangi bir milli kimlik söz konusu bile olamaz. Eğer 

Hz. Nuh Ermenilerin de iddia ettikleri gibi Ermeni’dirse, o zaman akla ilk 
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gelen düşünce budur: tüm insanlık Ermenilerden türemiş ve bütün diller 

Ermeni dili esasında şekillenerek, sonradan deformasyona uğramıştır. 

Diğer bir mitolojik tasavvur “Ermeni soykırımı hikayesi”dir ki, bu da 

Ermeniler tarafından efsaneleştirilmiştir. Kendilerini Nuh’un torunu olan 

“Haykın çocukları” olarak tanımlayan Ermeniler bu soykırım hikayesini Nuh 

Tufanı’yla özdeşleştirmekte ve Tanrı tarafından “seçilmiş millet” olduklarını 

öne sürmektedirler. İddiaya göre, Tufan olayından sonra ermenilerin ne 

kadar azimli bir halk oldukları ortaya çıkmıştır. Yani Tanrı onları Nuh 

Tufanı ile sınava çekmiş, Ermeniler de bu sınavdan başarıyla çıkmışlar. 

İddiaya göre, birinci sınavı başarı ile geçen Ermenileri Tanrı ikinci kez 

sınava tabi tutmuştur ki, bu da efsaneleştirilen “Ermeni soykırımı 

hikayesi”dir. Ermeniler arasında yaygın olan inanışa göre, birinci felaket 

Tufan’dırsa, ikinci felaket de Türklerdir. Sözkonusu yaklaşıma göre, Türkler 

bir doğal afetin gördüğü işlevi yerine getirmekte, bir insan topluluğu 

olmaktan çok bir tür “yaratık”, her türlü kötülüğü yapabilecek bir yaratık 

olarak algılanmaktadırlar (Laçıner, 1999: 41). Bu tür yaklaşımı ortaya 

atılmasında Ermeni Kilisesi’nin olduğunu özellikle vurgulamamız gerekiyor. 

Seküler alanda daha aktif bir aktör olarak yerini alan Kilise tarafından 

Ermenilerin bilinçaltına yerleştirilen düşünceye göre, Ermeniler nasıl 

Tufan’da yok olmamış ve ardından tüm dünyaya yayılarak anavatanlarına 

geri dönme gücünü bulmuşlarsa, 1916 olaylarından sonra da hayatta kalmayı 

başarmışlardır (Laçıner, 2003: 103). 

Amerikalı bilim adamı Samuel A. Weems: “Ermeniler Hıristiyan 

dünyasının içinde sık-sık masallar anlatarak kendilerinin İsa yolunda çilekeş 

millet olması konusunda fikir oluşturmak istemişler. Bu günlerde 

Ermenilerin anlattığı masal 20. yüzyılın ilk genosit – 1915 yılında güya 1,5 

milyon civarında atalarının Türkler tarafından katledildiği masalıdır” 

(Weems, 2004: 62) diyerek bu konuyu açıkça ortaya koymaktadır. Yazar bir 

başka yerde Ermenilerin sahtekarlıklarını ortaya koymaktadır: 

“...Ermenilerin iddiasına göre, guya onların 1,5 milyon kadar ataları 

öldürüldükden sonra çok iyi Hıristiyan olmaları sebebiyle İisus gibi zuhur 

etmişler. Her şey bir tarafa, Ermeni liderleri hayali genosidi “çarmıha 

gerilme”, yeni Ermenistan Cumhuriyeti’nin kurulmasını ise İisus gibi “zuhur 

etmek”le kıyaslamaktadırlar. Bu sahtekarlıktır!...” (Weems, 2004: 177). 

Samuel A. Weems onları sahtekar adlandırsa da, Zori Balayan’ın 

yaklaşımı oldukça ilginçtir. Balayan dünyada sadece Ermenilerin yakalanmış 

olduğu bir hastalıktan bahsetmektedir: “Hatta doktorlar bile bu hastalığa 

teşhis koyamıyorlar. Bu, soykırıma uğramış Ermenilerin hastalığıdır. Bu 

hastalığın tedavisi için Türkiye soykırım yaptığını kabul etmeli ve Ermeni 
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halkından özür dilemelidir. Başka bir alternativi yoktur” (Balayan, 1984: 

289). 

Kuşkusuz, Türkiye’yi özür dilemeye zorlamakta amaç gelecekte 

Türkiye’den tazminat almak ve geniş topraklar elde etmektir. Bu tür asılsız 

iddialardan yola çıkan Ermeniler sadece Türkiye’nin Doğu Anadolu illerini 

değil, Azerbaycan’ın Nahçıvan, Karabağ gibi bölgelerini de kendi toprakları 

olarak görmektedirler. “Büyük Ermenistan” düşüncesi, Ermeni halkının 

toplumsal-politik hayatının ana çizgisini oluşturmuş, fanatikçe milli duyguya 

dönüşmüş ve bütün güçler bu amaç uğruna birleşmişler. Ermenistan’ın 

kendilerine ait olmayan toprakları zorla komşusu Azerbaycan’dan 

koparılmasına bu şekilde hak kazandırmasını da bu şekilde yorumlamak 

mümkündür.  

Genel olarak ele alırsak, tarihten beri süregelen savaşların benzer bir 

yönü bulunmaktadır ki, bu da psikolojidir. Bu etken çatışmaya giren fertlerin 

motivasyon ve niyetlerinin öğrenilmesini ön plana çıkarmaktadır. Herhangi 

bir saldırı söz konusu olunca temel unsur olan “Frustrasyon” (yani aldatma, 

başarısızlık) ihtimali de ön plana çıkıyor. Frustrasyon psikolojik bir 

durumdur ve herhangi önemli bir amaca ulaşılamadığı zaman baş gösteren 

üzüntü sonucu beliriyor. Frustrasyona olan tepki istek ve hayal dünyasına 

kapılmada, davranışta baskıya geçmede kendini gösteriyor. Ermeni halkının 

amacı ve ihtiyacının ne olduğu yukarıda belirtilenlerden anlaşılır. Rus yazar 

Svetlana Lurye, “Rusya Ermenilerinin toplumsal bilincinde” isimli 

makalesinde yazıyor: “... genellikle Ermenilerde realizm değil, idealizm 

kazanıyor. Realizm ile idealizm arasındaki mücadele Ermenilerde iç etnik 

çatışmaların geleneksel mekanizmasıdır. Bu, gerçeklikle mücadeledir. 

Ermeniler bu gerçeklikte ne yaşaya, ne de buna dayanabilirler...”2  

Ermeni yazar Grant Matevasyanın da düşünceleri çok ilginçtir: “... biz 

hem kendimizi, hem de halkımızı aldatmalı ve yenilgiyi asla 

kabullenmemeliyiz...”3   

Bu iddialar aynı zamanda Ermenilerin etno-psikolojik travmasının da bir 

ürünüdür ve onun teorik esasını kendi milli güvenlikleri için başlıca tehdit 

olarak kabul edilen “komşularından duyulan korku” oluşturmaktadır ki, 

bunun da asıl nedeni Ermenilerin tarih boyu milli devletlerinin olmamasıdır. 

Genel olarak etno-psikolojik travma durumunu kendine özgü bir şekilde 

değerlendiren Prof. Vamık Volkan şöyle bir izah vermektedir: “…Milletlerin 

kimliyinde geçmişte elde ettikleri başarılar ve karşılaştıkları trajediler büyük 

                                                 
2 Svetlana Lurye, “Rossiya v massovom soznanii Armyan”, http://www. polit.ru. 
3 aktaran Svetlana Lurye, “Rossiya v massovom soznanii Armyan”, http://www. polit.ru. 

http://www/
http://www/


Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Cilt: IX, Sayı:2, Elazığ, 2013              225 

 

rol oynamaktadır. Bunlar “seçilmiş olan zihinsel psikolojik travmalar ve 

zaferler”dir. Bazı milletler seçilmiş olduklarını düşünerek tarihi 

gerçeklerden uzaklaşmakta ve mitolojiye yönelmektedirler. Mitoloji 

düşünceler sık-sık hatırlanmakta ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır…”4  

Ermenilerin geçmişlerinde kazandıkları başarılar olmasa da, onlar kendi 

kimliklerini korumak için mitolojiye dayanmakta ve kendilerini buna 

inandırmaktadırlar. Bu bakımdan Ermenilerde böyle bir zihinsel psikolojik 

travma görülmektedir. Onlar kendilerini kurban edilen millet olarak 

düşünmektedirler. Yani Ermeniler “zavallı ve iyi”, Türkler ise “kötü ve 

insanlıktan uzak yaratıklardır”. Dolayısı ile “kurban edilen Ermeniler” 

Türkler tarafından soykırıma insafsızca uğradıklarına inanmaktadırlar. Diğer 

bir ifadeyle, Ermeni kimliği “iyinin kötü tarafından yok edilmesi” 

denklemine oturtulmuştur (Gül, Ekici, 2001: 374). Araştırmacı Gündüz 

Aktan’ın izahına göre Ermeni kimliğinin tarifinin aksini ispat etmek onların 

kimliklerini yok edeceği için tarihi gerçeklere dair bilgiler zihni sansürden 

geçirilip kabul görmemekte veya görmezden gelinmektedir (Aktan, 2000).  

Bu durum Ermenilerin yarattıkları kendi mitolojik geçmişlerine fanatik 

derecede bağlı olduklarını göstermektedir. Bu bakımdan soykırım iddiaları 

Ermeni kimliğini korumak ve “Büyük Ermenistan” iddiasının gerçekleşmesi 

için elde tutulan en önemli araçtır. Halbuki arşiv belgeleri Ermenilerin 

soykırıma uğradıklarını değil, aksine soykırım yaptıklarını ispat etmektedir. 

1905-1907, 1918 yıllarında Anadolu ve Azerbaycan Türklerine yönelik 

yapılan katliamlar, 1948-1953 yıllarında Azerilerin kendi topraklarından 

zorla sürülmeleri, 1988’li yıllardan itibaren yaşanan olaylar, Dağlık Karabağ, 

Ermenistan-Azerbaycan çatışması, Hocalı soykırımı, Azerbaycan 

topraklarının % 20’sinin işgal edilmesi bunun en açık ispatıdır. Konuyu bir 

az daha açalım: 

Ermenilerin genetik Türk nefreti XIX yüzyılın sonları ve XX yüzyılın 

başlarında meydana gelen olaylardan kaynaklanmaktadır. Fakat bu nefretin 

saldırı ve katliam boyutunun Türkiye’ye karşı yöneltilmesi imkansız 

olduğundan ve hatta tehlikeli olacağı anlaşıldığından Ermeniler biriken tüm 

kinini savunmasız Azerbaycan’a saldırarak gidermeyi tercih etmiştir. 

Türkiye’ye karşı toprak ve tazminat iddiaları uzak ve imkansız olarak 

görüldüğü için Moskova’nın yardımıyla Azerbaycan’ın bazı toprakları 

Ermenistan tarafından ele geçirilmiş ve genetik nefret psikolojisinin devamı 

olarak Hocalı’da Türk soykırımı yapılmıştır.  

                                                 
4 Vamık Volkan. “Center for Development Research (ZEF Bonn): Facing Ethnic 

Conflicts”, 14-16 December 2000. http://www.zef.de/download/ethnic_conflict/volkan.pdf 
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Hocalı Soykırımı 

Bu kanlı cinayet XX yüzyılda sivil insanlara yapılan terörizmin en 

korkunç örneğidir. Elde olan bilgilere göre, kadınlar, çocuklar, yaşlılar 

kurşun yağmuruna tutulmuş, yaralılar süngü ve mermilerle katledilmişlerdir. 

Onların birkaçının başı Ermenilerin mezarları ve abideleri önünde kurbanlık 

koyun başı gibi kesilmiştir. Kesilmiş başların beyinleri çıkarılmış, kafa 

tasının arka tarafı kesilip atılmıştır. Çocukların kemikleri kırılmış, gözleri 

çıkarılmıştır. Ölenlerin kafalarının derisi soyulmuştur. Öldürülmüş insanların 

cesetleri bile en ağır hakaretlere uğramış, hamile kadınlara ağır işkenceler 

uygulanmıştır. Kadınların yüzüklerini, bileziklerini, küpelerini kolayca 

çıkaramayan Ermeniler onların kollarını, parmaklarını keserek alıp 

götürmüşlerdir. Evlerle birlikte insanlar da canlı canlı yakılmıştır. Kurtulmak 

isteyenler dağlara, ormanlara kaçmış, ama bazıları kurtulamamış, soğuktan 

donarak ölmüşlerdir. 

Hocalı’daki Ermeni eylemleri normal savaş koşullarıyla anlatılamaz. 

Burada Ermeni milisleri savunmasız kadın, çocuk ve yaşlılara dahi işkence 

uygulamışlar ve bu işkenceler Batılı medya kuruluşlarınca açık bir şekilde 

belgelenmiştir. Örneğin, haftalık “The Economist” dergisi, Hocalı katliamını 

şu şekilde tasvir etmiştir:  

“...Helikopterden bakıldığında bazı Azeri mültecilerin kaçmak 

istedikleri, ancak buna rağmen yakalanarak öldürüldükleri açıkça 

görülebiliyor. Kasaba Ermenilerce 25 Şubat’ta ele geçirilmişti. Bir hafta 

sonra erkek, kadın ve çocukların cesetleri Dağlık Karabağ’ın karlı 

yamaçlarına saçılmış bir vaziyyette. Şurası açık ki, bir çoğu keskin 

nişancılar tarafından öldürülmüşler. Hayatta kalanlardan bir tanesi 

Ermenilerin yerde yatanları dahi nasıl öldürüldüğünü anlattı. İki adamın 

derileri yüzülmüş, bir kadının ise parmakları kesilmiş...” (Arif, 2004: 56) 

Ermeni gazeteci Daud Hayriyan “Haç İçin” isimli kitabının 26. 

sayfasında (19-76. sayfalar tamamen Hocalı katliamını içermektedir) Hocalı 

olaylarını şöyle anlatıyor: “Bazen biz şaşırarak ayaklarımızı cesetlerin 

üzerine basıyorduk. Bataklıktan geçmek için cesetlerden yol yaptık. Ben 

cesetlerin üzerinden geçmek istemiyordum. Albay Ohanyan bana 

korkmamamı ve bunun savaşın kanunlarından biri olduğunu söyledi. Ben 

ayaklarımı yüzü-gözü kana bulaşmış 9-10 yaşlarında bir kız çocuğunun 

üzerine basarak ilerledim. Bacaklarım ve fotoğraf makinem kanlar 

içindeydi....5  

                                                 
5Daud Hayriyan, “Vo imya Kresta”, Beyrut-2000, http://www.portal.am/forum/forum_ 

posts.asp?TID=913&PN=5  

http://www.portal.am/forum/forum_%20posts.asp?TID=913&PN=5
http://www.portal.am/forum/forum_%20posts.asp?TID=913&PN=5
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Hayriyan’ın aynı adlı eserinin 62 ve 63. sayfalarında bu durum şu 

şekilde ifade edilmektedir: “...Ermenilerin Gaflan grupu toplu cesetleri 

yakmakla görevlendirilmişti. Yaklaşık 100 kadar Türk cesedini Hocalı’dan 

bir kaç kilometre uzağa götürerek hepsini yaktılar. Sonuncu kamyonda ben 

yaklaşık 10 yaşında bir kız çocuğu gördüm. Kız alnından ve kollarından 

yaralanmıştı. Yüzü-gözü morarmış çocuk henüz ölmemişti. Açlığa ve soğuğa, 

aldığı yaralara rağmen yaşıyordu. Yavaşça nefes alıyordu. Ben ölümle 

mücadele eden bu çocuğun gözlerini unutamıyorum. Kısa bir süre içerisinde 

onu da yakacaktılar. Kanlar içinde kalan çocuğu Tigranyan isimli bir asker 

saçlarından çekerek cesetlerin üzerine attı... Sonra da hepsini yaktı. Ben 

yakılan cesetlerin içerisinden bir ses duydum. Yakarıyor, yardım istiyordu... 

Ben daha ileri gidemedim. Geri döndüm. Onlar ise haç için savaşlarını 

devam ettirdiler”.6  

Yapılan bu tür korkunç işkencelerin ve vahşetin cevabını Ermenilerin 

Türklere nefret psikolojisinde, Türkü öldürmekten manevi zevk alma 

düşüncesinde aramak gerekmektedir. Türklere olan nefretin derecesini 

belirlemek için Hocalı katliamına bizzat katılan Ermeni ideologu Zori 

Balayan’ın 1996 yılında yayınlanan “Ruhumuzun Canlanması” isimli 

kitabına bakmak yeterlidir. Hiçbir izah vermeden kitaptan alınan bir bölümü 

(s. 260-262) aktarıyorum: “...Sadece halkının kalbi sökülerek ateşe atılan 

Ermeni bu satırlardan gurur duyabilir ve haz alabilir. Biz Haçatur’la 

çocukların tutulduğu bodruma girdiğimizde askerlerimiz çocuklardan birini 

avuçlarından camın çerçevesine çivilemişlerdi. Çocuk ses çıkarmasın diye 

Haçatur annesinin kesilmiş göğsünü onun ağzına soktu. Sonra ben çocuğun 

kafasının, göğsünün ve karnının derisini yüzdüm. O, kan kaybından 7 dakika 

sonra öldü. İlk mesleğim doktor olduğu için hümanisttim. Bu yüzden çocuğa 

yaptığımdan mutluluk duymadım, fakat Türk olduğunu düşündükçe ve 

halkımın % 1 kadar da olsa intikamını aldığım için kalbimde büyük bir 

sevinç yeşeriyordu. Sonra Haçatur cesedi parçalara ayırdı ve köpeklere attı. 

Akşam biz aynı şeyi üç kız çocuğuna daha yaptık. Ben asıl vatanını seven bir 

Ermeni olarak görevimi fazlasıyla yerine getirdim. Haçatur da tıpkı benim 

gibi. Ben onun ve askerlerimizin gözlerinde intikam mücadelesi gördüm. 

Ertesi gün biz Kilise’ye giderek 1915 yılında katledilmiş atalarımız için dua 

ettik.7  

Hocalı’da çocukların katledilmesinde büyük pay sahibi olduğunu itiraf 

eden Ermeni terör örgütü ASALA’nın en aktif üyelerinden olan Vazgen 

                                                 
6 Aynı. 
7Zori Balayan “Confesses Armenians’ genoside against Turks in Khojali”, http://www. 

today.az/news/politics/36133.html 
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Sisinyan da bu hareketi dolayısıyle eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan 

tarafından “Milli Kahraman” olarak ödüllendirilmiş ve Ermenistan tarihine 

geçmiştir (Aşırlı, 2005: 7). 

Azerbaycan, resmi olarak Hankendi’nde konuşlanan 366’ncı Rus 

Alayının da saldırıya katıldığını açıkladı. Çünkü saldırıda en gelişmiş 

konvansiyonel silahlar kullanılmıştı. Bunlar değil Karabağ’daki yerel 

gruplarda, yeni oluşmaya başlayan Azerbaycan ve Ermenistan ordularında 

bile yoktu. Adı geçen alaydan firar eden eden 3 Rus askeri, 3 Mart 1992 

tarihinde düzenlenilen basın toplantısında, “beyinlerinin yıkandığını ve 

Hıristiyan Ermeniler yanında Müslüman Azerbaycanlılara karşı 

savaştıklarını” itiraf ettiler. Sonradan elde edilen bilgilere göre, bu saldırıya 

daha önceden Ermenilere yardımcı olmak üzere gönderilen Fransız 

lejyonerler de katılmıştı (Aslanlı, 2001: 404). 

Ermeni yazarların da itiraflarından görüldüğü gibi, Hocalı katliamı tam 

olarak bir soykırımdır. Bu tablolar açıkça gösteriyor ki, Ermeni güçlerinin 

asıl amacı sadece bir toprağı işgal etmek değil, bir halka sırf Türk oldukları 

için işkence yapmak, acı çektirmektir. Ermeniler bu soykırımda adeta 

intikam aldıklarını düşünmüşlerdir. Bu, Ermeniler arasında 100 yılı aşkın bir 

süredir derin bir kinin yaşadığını göstermektedir. Ermeni milli ideolojisine 

göre, eğer terörden daha şiddetli bir yöntem olursa, Ermeniler “adalet” için 

bu yönteme de baş vurmak zorundalar (İbrahimli, 2001: 44).  

Belirtildiği gibi, Hocalıda planlı, sistematik şekilde yapılanlar tam 

olarak soykırımdır. Bu katliamda 613 insan katledilmiştir. Fakat bu 

katliamın soykırım olarak tanımlanması için sayılara dikkat çekilmemeli ve 

bir katliamın soykırım olarak tanımlanması için yüz binlerce, hatta 

milyonlarca insanın yok edilmesi gerektiği düşünülmemelidir. Aksi taktirde 

bu durum bir gecede 613 insanın öldürüldüğü Hocalı’nın soykırım olarak 

tanımlanmasına yönelik şüpheler uyandırabilir.  

9 Aralık 1948’de BM tarafından kabul edilen Soykırım Suçunun 

Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ndeki tanımda belirleyici öğe 

sayı değil, ulus, din, soy ya da ırk özellikleri üzerine oluşan bir grubun 

sistematik ve planlı tamamen ya da kısmen yok edilme amacıdır.8 

Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları katliam BM Soykırım Anlaşması’nın, 

soykırım koşullarını sayan 2. maddesinde yer alan beşinci bendin ilk üçü ile 

uyum gösteriyor. İlgili maddede soykırımın gerçekleşmesi için bu bentlerde 

düzenlenen eylemlerden birinin yeterli olduğu belirtiliyor. Ermenilerin 

                                                 
8Cavid Veliyev. Hocalı Katliamı. http://www.avim.org.tr/eskimakaletekli.php?makaleid 

=653 

http://www.avim.org.tr/eskimakaletekli.php?makaleid
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Hocalı’da yaptığı toplu katliam BM Soykırım Anlaşması'nda soykırımı 

düzenleyen 2. maddesi ile birebir uyuşuyor. Bu maddenin koşullarında 

belirtiliyor:  

1) ilgili grup üyelerinin öldürülmesi,  

2) ilgili grup üyelerinin ruhsal ve fiziksel sağlıklarına zarar verilmesi,  

3) ilgili grup üyelerinin fiziki varlıklarını ortadan kaldıracak koşullar 

altına konulması (Pazarcı, 2006: 203).  

Bu eylemlerin savaş ve barış zamanlarında işlenmiş olması soykırımın 

niteliğini etkilememekte ve eylemin ilgili grubun tümüne veya bir kısmına 

uygulanması bu eylemlerin soykırım niteliğini değiştirmiyor.  

Zori Balayan ve Daud Hayriyan’ın anlatımları Hocalı’nın bir etnik 

grubun yok edilmesine yönelik olduğunun göstergesidir ve Hocalı’nın bir 

soykırım olarak tanımlanması için yeterlidir. Ermenistan 1993 yılında, 

Azerbaycan ise 1996 yılında BM Soykırım Anlaşması’nı imzaladıkları için 

bu anlaşma her iki tarafı bağlıyor. BM Soykırım Sözleşmesi’nin 3. ve 4. 

maddeleri gereğince soykırım niteliğindeki eylemlerin birini bizzat 

gerçekleştiren, gerçekleştirilmesi için anlaşan, doğrudan ve kamuya yönelik 

olarak bu tür eylemleri özendiren, bu tür eylemlere niyet eden ya da suça 

katılan herkesin, ister yönetici, isterse resmi görevli ya da görevli olmayan 

bir kişi olsun, cezalandırılması gerekiyor. 

SONUÇ 

Ermeniler bu vahşeti işleyerek öncelikle 1915 yılında yaşanan tehcir 

kararından adeta kendilerince öç almışlardır. Hocalı aynı zamanda stratejik 

bir noktadır ve Dağlık Karabağ’daki tek havaalanının olduğu yerdir. Diğer 

önemli bir nokta ise Ermenilerin bu şekilde vahşice bir saldırıda bulunarak 

savaşan ve direnen diğer yerleşim birimlerini psikolojik olarak çökertmiş ve 

böylece bütün Karabağ bölgesini ve hatta Karabağ dışındaki diğer 

Azerbaycan bölgelerinin de korku ve telaşla boşaltılmasını sağlamıştır. 

Dolayısı ile burada Türk insanının sistematik ve planlı katliamı 

amaçlanmıştır. Soykırım meselesi hukuki ve politik açıdan yeteri kadar 

araştırılmıştır. Soykırım suçunu politik değerlendirme yoluyla önlenmek 

mümkündür. Fakat çok sayda sorular cevap beklemektedir: Dünya kamuoyu 

neden bekliyor? Neden çifte standartlarlar? Soykırım kurbanlarının hak 

sesini duyurmak için daha ne kadar soykırım yaşanmalıdır? Azerbaycan 

halkı artık insani değerler ve normalar kavramına kuşku ile bakmaktadır. 

Bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu katliama BM, AB gibi 

uluslararası kuruluşlar gereken özeni göstermemişlerdir. Birleşmiş Milletler 
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Güvenlik Konseyi genel olarak 1993 yılı Nisan-Kasım aylarında 822, 853, 

874, 884 sayılı kararları kabul etmiştir. Bu kararlarla Azerbaycan 

topraklarının Ermeniler tarafından işgal edildiği belirtilmiştir. İşgalin sona 

erdirilmesi için bugüne kadar bir çaba gösterilememiştir. Avrupa Konseyi 

Parlamenter Meclisi'nin 25 Ocak 2005 tarihli ve 1416 sayılı kararında 

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını halen işgali altında tuttuğu da 

belirtilmiştir. BM Genel Konseyi’nde 14 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 

kararına uygun olarak bütün Ermeni güçlerinin kayıtsız-şartsız işgal edilmiş 

Azerbaycan topraklarını boşaltmaları talebini ise AGİT’in Minsk Grubu’nun 

eşbaşkanları olan Rusya, ABD ve Fransa bu kararın aleyhine oy kullandılar. 

Bu durum karşısında Azerbaycan’ın Minsk Grubu’nun eşbaşkanlarına olan 

güveni tamamen sarsmıştır. Gelinen nokta şu ki, bizim yapmalı olduğumuz 

bir işi bizim yerimize kimse yapamaz ve yapmaz. Uluslararası barışın 

emperyalist devletler tarafından sağlanmasını düşünmek herhalde büyük 

saflık olur. Umutu bizler kendimizde aramalıyız. 
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SOYKIRIM SUÇUNUN DEĞERLENDIRILMESI VE 

ULUSLARARASI HUKUKTA “ÇİFTE STANDARTLAR” 

SORUNU 

Evaluation of the Crime of Genocide and “Double Standards” Issue 

in the International Law 

Tahire ALLAHYAROVA 

“Genel olarak Azerbaycan halkına yönlendirilen Hocalı Soykırımı, akıl 

almaz gaddarlığı ve insanlık dışı ceza yöntemleri ile insanlık tarihinde bir 

vahşet eylemidir. Bu soykırım, aynı zamanda, tüm insanlığa karşı yapılmış 

tarihi bir   cinayettir”  

Haydar Aliyev1 

ABSTRACT 

Although the number of victims of the genocide are in millions today, there  are 

only a few cases have been reported that aims to be punished for this crime in 

international practice. Lost people lives and the lack of consensus granting political 

and legal value to this issue that compared to time period does not promise anything 

good for humanity. In order to provide value to the genocide by international 

association,   it is completely essential not only for Azerbaijan, but also for world  in 

general to emphasize that its planned policy,  there are “double standards” approach 

through to this issue  and it should be evaluated only by International Union. 

Key words: Karabakh, Khojali, Azerbaijan, Genocide, “Double standards” 

Giriş 

 Soykırım kurbanlarının sayısı milyonlarca olsa da, bugün bu suçun 

cezalandırılmasını amaçlayan uluslararası uygulamada sadece bir-iki olgu 

mevcuttur. Yitirilmiş insan yaşamları, zamanla kıyaslandığında ona siyasi ve 

hukuki değer verilmesinde mutabakatın olmaması, insanlık için iyi olan 

hiçbir şey vaadetmiyor. Soykırıma uluslararası birliğin değer vermesi için 

öncelikle onun planlanmış politika olduğunun vurgulanması, ona “çifte 

standartlar” prizmasından yaklaşımın yerilmesi ve bu yönde bir tek 

                                                 
 Dr. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Stratejik Araştırmalar Merkezi, 

tahira.allahyarova@sam.gov.az 
1 H. Aliyev XX. Asrın faciası – Hocalı soykırımı “Hocalı faciasının katliamı 

Azerbaycan halkının kalbinda daima yaşayacak”. Azerbaycan cumhuriyetinin cumhurbaşkanı 

H. Aliyev’in Hocalı Soykırımının 3. Yıl dönümü ile ilgili halka başvurusu // Azerbaycan – 26 

Şubat 1995 
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uluslararası cepheden bakılması sadece Azerbaycan için değil, genel olarak 

dünya için en gerekli meselelerdendir. 

Demek soykırım kronolojik zaman açısından ilk önce verilen bir siyasi 

karardır. Soykırım, insanlığa karşı suç işlenmesine karar verilmesidir. Bunu 

defalarca tekrar etme zorunluluğu vardır. Soykırım, onun uygulanmasını 

sağlayan somut devletin ve koruyucularının politikasıdır. Bu yüzden de 

insanlığa karşı yapılan bu kasıt politikasını önlemek için öncelikle siyasi 

kararlar, dünya devletlerinin soykırıma siyasi değer vermesi en önemli 

mesele olarak gündemde yer almaktadır. Aksi takdirde insanlık yüzyıllar 

boyunca olduğu gibi her defasında soykırım gerçekleştikten sonra suçluları 

cezalandırmak, kurbanlarını savunmak, müthiş ve korkunç maddi-manevi, 

psikolojik-hukuki sonuçları ortadan kaldırmak için çok zaman sarf edecektir. 

Gerçek soykırım suçları ve “sözde soykırım mitleri” - uluslararası 

jeopolitik özellikleri 

20 yıl önce, 25 Şubat’ta dört aydan fazla kuşatma yaşayan Hocalı halkı, 

dört ay yaşadığı kuşatma günlerinin biteceği günün bekliyordu. Fakat bu 

sabah onlar için hiç bir zaman gelmedi. Çünkü 25 şubatı 26 şubata bağlayan 

gece, Hocalı halkına yapılacak olan acımasız katliamın gerçekleştirilmesine 

artık siyasi karar verilmişti. 1992 yılı 26 Şubat eski Hocalı şehri, benzeri 

görülmemiş gaddarlıkla yeryüzünden silindi. Bu korkunç katliam günü, her 

bir Azeri’nin her zaman yürek sancısı ile anacağı bir güne dönüştü.Hocalı 

faciası, iki yüz yılı aşkın sürede savaş yanlısı Ermeni milliyetçileri tarafından 

halkımıza karşı yapılan etnik temizlik ve soykırım politikasının kanlı 

sayfasıdır. Tarihte insanın insana karşı vahşet sergilemesi halleri defalarca 

not edildi. Azerbaycan’a karşı Ermenistan gaspçıları ve saldırganları 

tarafından yapılan soykırım bunların en dehşetlilerinden biridir2. 

Bu açıdan soykırımın siyasi yönleri denildiğinde biz aşağıdaki 

sorunların geniş analizinin ve tartışılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz: 

1) Soykırım politikasını gerçekleştiren devletin somut etkinliğini 

açıklanamaz şekilde kötülemek yerine, onu desteklemek gibi pozisyonların 

nedeni nedir? 

2) Soykırım olayına çifte standartlarla yaklaşımın mevcut sonuçları 

nedir ve uluslararası perspektifleri nasıl olabilir? 

                                                 
2 Hocalı soykırımının yirminci yıl dönümü hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanının kararı–Azerbaycan Cumhuriyeti cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü, 17 

ocak 2012 
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3) Hocalı soykırımına adil siyasi değerin verilmesi, Ermenistan’ın 

dünyaya kabul ettirmeye çalıştığı “uydurma soykırım” mitinin ifşa edilmesi 

açısından ne gibi bir önemi olabilir? 

4) İnsanların soykırım gerçekliklerini tebliğ etmek için çabalarını bir 

arada nasıl seferber edebilirsiniz? 

5) “Sözde soykırım mifleri” ve işlenen gerçek suçların 

değerlendirilmesinin “jeopolitik mücadele aracına” dönüşmesinin önlenmesi 

mümkün mü? 

6) Araştırmacılara göre, siyasetin bütün alanlarında olduğu gibi, 

soykırım siyaseti de transformasyona uğruyor. Somut Devlet’in, soykırım 

politikasını her şekilde örtbas etme, uluslararası kamuoyunu yanlış yöne 

yöneltme ve uluslararası politikanın buna çifte standartlarla ortam hazırlama 

girişimleri oluyor. Bütün bunlar ise acınacak şu mantıksal sonuca ulaşmaya 

mecbur ediyor: Soykırımın siyasi değer almaması, onun latent gizli -gizli 

şekilde devam etmesi demektir. 

Soykırımın sonuçlarının hukuki cezalandırılması ile birlikte, onun siyasi 

değerlendirilmesinin önlenmesine yardımcı olabilir. 

Bugün Hocalı canileri Ermenistan’da önemli devlet makamlarında yer 

almaktadırlar. S. Sarkisyan şu anda işgalci ülkenin cumhurbaşkanıdır. Hocalı 

soykırımı sırasında binbaşı rütbesinde olan S.Ohanyan askeri apoletler 

taşımaktadır. Cinayetin diğer katılımcıları da oyuncak kurumda ve 

Ermenistan’da çeşitli görevlerde bulunuyorlar. Hocalı soykırımını ve 

operasyonlara katılımını kanıtlayan S. Sarkisyan, İngiltere’de temsil ettiği 

kurumun başkanı Robertson’a kendisinin “silah arkadaşı” gibi hitap ettiği 

zaman, biz riyakarlık ve suçun son haddi ile karşılaştık. Fakat buna itirazları 

görmüyoruz. Bu dayanılmaz bir durumdur. 

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı R. Köçaryan, saygın Avrupa 

Konseyi kürsüsünden dünya kamuoyuna hitaben, Dağlık Karabağ’da 

özellikle Hocalı’da gerçekleştirilen askeri operasyonlara katılımından gurur 

duyduğunu belirtiyor. Askeri suça ortak olan R. Köçaryan aslında bununla 

soykırım tutanağına bizzat destek verdiğini doğrulamıştır. Bu olgular, 

Hocalı’da yaşanan kanlı olayların Ermenistan yönetimi tarafından önceden 

planlandığını ve gerçekleştirildiğini gösterdiği için onları getiriyoruz. Bu 

yıllar içinde Azerbaycan sadece savaş, topraklarımızın işgal edilmesi, 

mültecilerimizin ağır durumda olması gibi zorluklarla mücadele etmiştir. 

Belki bundan daha ağır olanı, Hocalı celladlarının, işgalci ülkenin siyasi 

yönetiminde yüksek görevlerle kendilerini savunması, dünyanın buna aşikar 

bir değer vermemesidir. 
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Hocalı hadiselerine karşı dünya ülkelerinden hiçbir adil siyasi tutum 

olmamıştır demek doğru olmaz. Kardeş Türkiye’nin bu yöndeki faaliyetleri 

diğerlerine örnek olabilecek şekilde farklılık arzeder. Türkiye’de Ermeni 

canilerinin uluslararası mahkemede cezalandırılması yönünde adımlar atıldı.  

Hocalı soykırımındaki suçlarına göre S. Sarkisyan ve R. Köçaryanın 

Lahey Uluslararası Mahkemesi’ne verilmesi girişimi kaldırıldı. Beyaz Saray 

ve ABD Kongresi başta olmak üzere Avrupa ve Amerika yetkilileri, bu 

soykırımı insanlığa karşı yapılmış suç olarak değerlendirdiler. 

İtalya parlamentosu, Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili Azerbaycan’ın 

tutumunu destekleyen karar çıkardı. İtalya’nın, Avrupa ülkeleri arasında 

Almanya’dan sonra Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili karar çıkaran ikinci ülke 

olduğunu hatırlatalım. İslam Konferansı Örgütü, Meksika ve Pakistan’ın 

Hocalı soykırımı ile ilgili kabul ettiği özel kararda, Hocalı faciasına “Ermeni 

silahlı kuvvetleri tarafından sivillerin toplu katliamı” ve “insanlığa karşı suç” 

gibi değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Hocalı katliamı Azerbaycan halkının paradoksal içerikli bir çok sonuçla 

yüzleşmesini koşullandırmıştır. Uluslararası ilişkilerde çifte standartların 

sembolü haline gelmiştir. Hocalı faciası gibi gerçek soykırım tutanağına göz 

yuman münferit devletlerin parlamentoları, lobiciliğin iğrenç etkisi altında 

kalarak sözde “Ermeni soykırımı” efsanesini tartışma konusuna 

dönüştürmesi ve asılsız normları kabul etmesi uluslararası hukukun iflasını 

ve çöküşünü hissettirmektedir. 

Aynı zamanda 20 yıl boyunca Azerbaycan’ın ulaştığı en önemli tarihi 

sonuçlardan biri de mevcut imkanların hepsinden faydalanarak toprak 

bütünlüğünü sağlamaktır. Azerbaycan bu güce sahiptir. Azerbaycan, hakkını 

aramak için mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in: “Dağlık 

Karabağ halkımızın ulusal sorunudur.” sözü her birimizin çalışmalarının 

temel prensibini oluşturmaktadır. 

Hocalı soykırımına dünya birliği siyasi ve hukuki değerini 

vermemiştir. 

Ruanda’da ve Bosna’da yaşanan olaylara verilen siyasi-hukuki değer 

Hocalı katliamı için verilmedi. Aksine, soykırımı oluşturan Robert Koçaryan 

Ermenistan’da önce başbakan oldu, sonra Cumhurbaşkanı seçildi. Dış 

ülkelerde kabul edildi. BM kürsüsünde demokrasiden, insan haklarından 

bahsetti. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin yaptıklarını kahraman 

gibi gururla anlattı. Bu dönemde Karabağ’daki Ermeni ordusunun başında 

bulunan ve bu katliama başkanlık eden Serj Sarkisyan da önce başbakan 
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oldu. Şimdi Ermenistan’ın cuhmurbaşkanı’dır. “Kara bağ” adlı meşhur 

kitabın yazarı, İngiliz gazeteci Thomas de Vaalla sohbetinde Hocalı’da sivil 

halka karşı işlenen soykırım suçunu nasıl “samimi ve gaddarcasına” (T. de 

Vaalla) itiraf ediyor: “Biz böyle şeyler hakkında yüksekten konuşmuyoruz ... 

Bu mesele çok şişirildi ... Ama şunu da söyleyeyim ki, Hocalı faciasına 

kadar Azeriler bizimle şaka yapılacağını zannediyorlardı, onlar Ermenilerin 

sivil halka el kaldırmayacağını düşünüyorlardı. Biz onların bu düşüncesini 

alt üst ettik”. 

Hocalı soykırımı meydana geldiği dönemde Ermenistan BM Soykırım 

Sözleşmesi’ne üye değildi. Fakat soykırımın reddedilmesi prensibi beşeri bir 

değerdir. O uluslararası hukukun en yüksek prensiplerinden olup jus cogens 

(yani tüm devletler için zorunlu olan) kalitesine sahiptir. Uluslararası Adalet 

Divanı’na göre, bu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Roma 

statüsünün 6. maddesinde de yer almıştır. Böylece, Ermenistan hem 

planlanmış şekilde soykırım suçunu işlediği, hem de onu önlemede hiçbir 

istek gösteriminde bulunmama sorumluluğu taşımaktadır. 

Hocalı katliamına, soykırım ifadesi kayıtsız şartsız ait edilebilir. Öyle ki, 

bu katliam, birincisi Ermenistan devletinin önceden planlanmış politikası 

sonucunda gerçekleşmiştir. İkincisi oradaki insanlar Azerbaycan Türkü 

oldukları için öldürülmüştür. Bu son nokta, katliamın gerçekleşmesinde 

ayrımcılığın olmasını ortaya çıkarır ve uluslararası hukukta yasaklanmış 

aparteid, ırkçılık, yabancı düşmanlığı vb. gibi suçlara karşılık gelmektedir. 

Aynı suçları yasaklayan uluslararası belgeler Ermenistan Cumhuriyeti’nin 

sorumluluk almasınını gerektiriyor. Buna ek olarak, işgal altındaki 

topraklarda tarihi kültürel varlıkların da imha edilmesini ve teröre maruz 

kalmasını dikkate alarak Azerbaycan, Ermenistan’a karşı hem maddi, hem 

de manevi soykırım iddiaları ileri sürmelidir. Soykırım suçunu işlemiş 

kişilerin uluslararası sorumluluğu, modern dünyada soykırım uluslararası suç 

olarak tanınıp yasaklanmıştır. Eğer soykırım suçu işlenmişse, onun 

sorumluluğu hem devlete, hem de bu suçun işlenmesine doğrudan katılan 

kişilere aittir. Onun için uluslararası hukuk, her devletin kendi iç hukukuna 

soykırımda suçlu olduğu bilinen kişilerin sorumluluğunu belirleyen 

hükümler dahil etmelidir. Bu vesile ile soykırım suçunu işleyen kişilerin 

sorumluluktan kaçınması engellenmelidir. 

Nürnberg askeri mahkemesinin meşhur cümlesinde de belirtildiği gibi: 

“Bir suçu, belirsiz organlar değil, belli kişiler işlerler”. Bu tür yaklaşım 

Uluslararası Adalet Divanı tarafından da kabul edilmiştir ve o, uluslararası 

hukukta çifte sorumluluğun, yani aynı zamanda devletin ve şahsın 

sorumluluğunun olasılığını kabul eder. Böylece, Hocalı’daki soykırım suçu 
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için sadece Ermenistan Cumhuriyeti değil, aynı zamanda soykırım suçuna 

aktif olarak katılan Ermeni savaşçıları da sorumluluk taşırlar. Azerbaycan’ın 

diyaspora ve diğer örgütleri, dünya devletlerinden Hocalı soykırımına 

katılmış ve suç işlemiş kişilerin topraklarına seyahat ettiklerinde sorumluluk 

altına alınmalıdırlar. Bu uygulama birkaç Avrupa ülkesinde başlamıştır. 

Örneğin; Belçika’da, İsviçre’de, Kanada’da ve Ruanda’da soykırımla 

şuçlanan kişilere karşı dava açılmış ve onlar mahkeme önünde hesap 

vermişlerdir. 

Aynı zamanda 20 yıl boyunca Azerbaycan’ın ulaştığı en önemli tarihi 

sonuçlardan biri mevcut imkanların hepsini kullanarak toprak bütünlüğünü 

sağlamaktır. Azerbaycan bu güce sahiptir. Halkımız büyük Başkomutan 

Sayın İlham Aliyev’in emirlerine hazırdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 

belirttiği gibi: “Hiçbir zaman Dağlık Karabağ bağımsız olmayacak. Bunu biz 

de söylüyoruz, uluslararası toplum da söylüyor. Bizim rızamız olmadan 

Dağlık Karabağ hiçbir zaman bağımsız olamaz. Bizler buna asla izin 

vermeyeceğiz.” 
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SOYKIRIMDA GERÇEK KİŞİLERİN SORUMLULUĞU 

Individual Criminal Responsibilty for Crime Genocide 

Vüsal GURBANOV* 

ABSTRACT 

International act of genocide is considered as the most serious criminal act 

against humanity and its principles. As this crime cannot be committed byindividual 

persons only, the governments of different regimes get directly involved in its 

realization and they should take the responsibility for their crimes. For the first time, 

government responsibility of committing genocide was largely discussed, when the 

case of Bosnia and Herzegovina/Yugoslavia was brought to the court according to 

the IX article of The Convention on the “Prevention and Punishment of the Crime 

of Genocide”1.Without any final decision by the International Criminal Court, this 

fundamental principle makes the author come to rational conclusion: the 

Republic of Armeniamust be held accountable for committing the Khojaly 

Genocide on 26 February 1992 and the case should be brought to International 

Court of Justice (ICJ). The author has largely discussed this issue in his previous 

articles. In future writings, he is planning to discuss the accountability of 

individuals for above mentioned crimes of Genocide. Committing crimes under 

international law, typically, entails cooperation of a large number of persons. 

However, the collective nature of crimes under international law does not absolve us 

of the need to determine individual responsibility. This approach has been reflected 

in customary law and all international criminal law instruments since 1945 (cf. 

Article 25 Sections 1 and 2 ICC Statute). The ICC Statute has set out the 

requirements for individual criminal responsibility more systematically and also 

more detailed than any of the preceding statutes. It does not leave it to the 

definitions of the crimes to establish how they can be committed, as it partly 

happened in the IMT Statute. And it also goes beyond the ICTY2 and ICTR3 
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Statutes, which simply enumerate forms of individual criminal responsibility by 

referring to a person “who planned, instigated, ordered, committed or otherwise 

aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime”. In this paper 

I analyze individual responsibility for crime of Khojaly genocide. 

Keywords: Azerbaijan,  Genocide,  Khojaly 

Giriş 

Yirmi yıl önce, 1992 yılının 25 Şubat’tan 26 Şubat’a geçen gece Sovyet 

ordusunun 366. alayının desteği ile Ermeni ordusunun gerçekleştirdiği 

Hocalı faciası iki yüz yıla yakın Ermeni şovenist milliyetçileri tarafından 

Azerbaycan halkına karşı, planlı bir şekilde, hayata geçirilen etnik temizleme 

ve soykırım siyasetinin bir devamı ve en kanlı olanlarındandır. Hocalı 

soykırımı, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgal etmek maksadıyla tertip 

edilen savaş masum Azerbaycan halkına karşı düzenlenmiş en dehşetli 

soykırımdır. Resmi verilere göre soykırım neticesinde 613 insan, bunlardana 

106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’i yaşlı hayatından olmuştur. 487 kişi sakat 

kalmış, 1275 insan esir alınmış, 150 kişi de kargaşa sırasında kaybolmuştur. 

Soykırım neticesinde bazı aileler tamamen ortadan kaldırılken, halk vahşice 

katledilmiş,  esir alınanlar da işkenceye tabi tutulmuştur4. 

Ölçülerine, göre Ruanda soykırımı, Yugoslaya’da yapılan soykırımdan 

geri kalmayan Hocalı soykırırmı, uluslararası hukukun, toplumun 

dikkatinden uzakta kalmış, Ruanda ve Yugoslavya özel mahkemeleri 

kurulduğu halde, Hocalı soykırımının suçluları hala sorgulanmamıştır. 

Bundan dolayı da Hocalı soykırımını tetip edenler, suçlular sorgulanmalı 

aynı zamanda devletin bu cinayetteki rolü araştırılmalıdır.  

Devletin mesuliyeti ve uluslararası cinayet hukukunda ceza meselesi 

yukarıda da belirtildiği gibi söz konusudur. Fakat, uluslararası adalet 

mahkemesinin hala devletin mesuliyeti hakkında bir kararı yoktur. Aynız 

zamanda bağımsız bir devletin sorgulanması çetindir. Bunun için 

Azerbaycan tarafı Hocalı soykırırmını düzenleyenlerin sorgulanması için 

gayret göstermelidir. Nurenberg mahkemesinden, Ruanda mahkemesine 

kadar bütün durumlarda fertlere cezai müeyyideler uygulanmıştır. Ruanda 

mahkemesinde ilk defa devlet memurluğu vazifesinde bulunan şahıslar 

cezaya çarptırılmış, soykırım yapmaktan suçlu bulunmuşlardır. Burada 

cinayete sebep olmak geniş anlamda düşünülmelidir. Şöyle ki sadece 

                                                                                                                   
December 1994, S.C. Res. 955 (establishing the International Criminal Tribunal for Rwanda) 

[hereinafter ICTR Statute]. 

4 ElkhanSuleymanov, Khojaly Genocide: Million Mignatures-one Demand, Baku, 2007 

page 273 
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cinayeti yapanlar değil, aynı zamanda emri verenler veya bu cinayetin 

önlenmesi gibi sorumluluğu olup da mesuliyetini yerine getirmeyenler de 

gözönünde bulundurulmalıdır.  Ruanda mahkemesi Akesayu görevini yerine 

getirmediği için suçlu kabul etti5. 

8 Kasım 1994 tarihinde Güvenlik Şurasının 955 numaralı maddesine 

göre icra olunmuştur. Bu mahkeme Ruanda’da ve komşu ülkelerde kısa süre 

içerisinde yapılan vahşiliklere cevap niteliği taşımaktadır. 1994 yılında üç ay 

içerisinde, esasen tutsi etnik grubundan olan beş yüz bin insan soykırıma 

maruz kalmıştır. Bundan dolayı da Ruanda mahkemesi birinci sırada 

soykırım kabul edilmiştir. Ruanda mahkemesinde ilk proses 1997 yılında 

başlamıştır. O zamandan bugüne kadar mahkeme elliden çok şahsın, 

bunların içinde başbakan, 1994 yılında geçici hükümette bakan olan on bir 

kişi, meclis başkanı sorgulamıştır. Otuzdan çok insan hakkında hüküm 

verilmiştir. Mahkemeye çıkarılan şahıslar arasında soykırıma göre 

uluslararası düzeyde takip olunan ve ilk defa sorgulanan bir kadın da vardır. 

Bunun yanında, mahkeme uluslararası cinayet adalet mahkemesi tarihinde 

ilk defa hükümetin başındaki Jan Kambanda hakkında hüküm çıkarmıştır6.  

Azerbaycan’da aynı tarzda Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdinde 

meseleyi gündeme getirmek için her türlü gayreti göstererek özel 

mahkemenin kurulması için çalışmalıdır. Bunun için  Hocalı soykırımı 

uluslararası hukukçular tarafından araştırılmalı, dünyanın çeşitli 

ülkelerindeki araştırma merkezlerine ve teşkilatlarına malumat verilmelidir.  

 “Azerbaycan ve Ermenistan “Soykırımı önlemek ve suçluların 

cezalandırılması” kuruluşunun üyesidir. Bu kuruluş göre “Kuruluşa dahil 

olan devleler barış veya savaş zamanında tertip edilen soykırımın 

uluslararası hukuk normalarını bozan cinayet olduğunu tasdik ederek, 

soykırımın önlenmesi ve sebep olanların cezalandırılması için tedbir almayı 

kabul etmiştir’’7. 

Hocalı Soykırımı-Uluslararası Hukukta Soykırım Olarak 

Tanınmalıdır 

Devletin soykırımdaki mesuliyetini tahlil etmeden önce, soykırımın 

mahiyetini tahlil etmek gerekir. Aynı zamanda, kısa tahlilde de ispat 

edileceği gibi, Hocalı olayları uluslararası hukukta soykırımın bütün 

unsurlarını ihate etmektedir.  

                                                 
5Prosecutorv. Akayesu (Case No. ICTR-96-4-T), Judgment, 2 September 1998, paras. 

600- 613. 101 Prosecutor v. Aleksovski Case No. IT-95-14/1-A 

6Prosecutor v. Kambanda, ICTR-97-23-S, Trial Court Judgment, September 4, 1998 

7http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/cppcg/cppcg.html 

http://www.ictr.org/ENGLISH/cases/Kambanda/judgement/kambanda.html
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Hukuka göre soykırım barış ve insanlığa karşı yapılan faaliyet olarak 

uluslararası cinayetlerden birisi kabul edilir. Birleşmiş Milletlet Teşkilatının 

baş meclisinin 11 Kasımm 1946 tarihli 96 (1) sayılı maddesinde de 

kaydolunduğu gibi soykırım insanların yaşama hukukunu tanımayarak insan 

benliğini tahkir eder. Beşeriyeti insanlar tarafından türetilen maddi manevi 

desteklerden mahrum eder. Buna benzer kötü niyetler Birleşmiş Milletler 

Teşkilatının maksat ve görevlerine ters düşer. Birleşmiş Milletler 

Teşkilatının baş meclisinin 1948 yılında alınan 260 (III) sayılı kararıyla 

kabul edilen “Soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması hakkında” kural 

kabul edilmiştir. (Aşağıda Soykırım Kanunu şeklinde zikredilecektir)8. 

Kanun 1951 yılından itibaren yürürlüğe girmiş ve ilk defa soykırıma hukuku 

anlam verilmiştir. Bu kanuna göre, herhangi milli, etnik, veya dini gurubun 

tam veye kısmen ortdan kaldırılmasıyla düzenlenen cinayetler soykırım 

mahiyeti taşır9. Soykırım kanununun ikinci maddesi soykırımın mahiyetini 

tam olarak gösterir, bu maddeye göre aşağıdaki fiiller soykırım kabul edilir:  

• Bir grubun üyelerinin öldürülmesi; 

• İnsanların sağlığına ağır zarar verilmesi; 

• Çocukların doğmasına engel türetmek; 

• Toplu ölümlere sebep olacak ortam oluşturmak; 

• Göçe zorlama; 

• Bir gruba mensup olan çocukların zorla başka bir gruba geçirilmesi; 

 Soykırım için özel niyet olması zarürü unsur sayılır. Bu, soylırımı 

objektif cihetine göre diğer benzer uluslarası cinayetlerden farklı kılar. 

Soykırım cürmünü teşkil eden fiillerden herbiri, kendi vasfına göre, şuurlu, 

bilerek ve irade ile gerçekleşen bir hadisedir. Bu fiiller hiçbir halde 

tesadüfen ve rastlantı sonucu gerçekleşemez. Aynı zamanda bu cürmü 

gerçekleştirmek niyeti ve soykırımın neticeleri genel olarak derk edilmesi, 

fiilin soykırım olarak nitelendirilmesi için kafi değildir. Burada caninin 

niyetinin özel istikametini veya fiilin negatif neticeleriyle bağlı önceden 

mevcut olan kesin niyetin ortaya çıkarılması gerekir.  

Ülkede içindeki hukukta olduğu gibi, uluslararası cinayet hukukunda da 

her bir cinayetin kendisine has unsurları vardır. Farklı hukuk sistemlerinde 

cinayet unsurları üst üste düşmemesine rağmen uluslararası hukukta bu farkı 

kaldırmak için dört unsur, suçun esas amilleri olarak kabul edilmiştir. 

                                                 
8 U.N.T.S. No. 1021, vol. 78 (1951), p. 277 

9 http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/cppcg/cppcg.html 
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Amerikalı bilim adamı  Bassolini bir eserinde uluslararası cinayetlerin dört 

yönüne dikkat çeker. Bunlar; cinayetin objektif ve subjektif cihetleri, 

cinayetin subyekt (şahıs) ve obyektidir (dış dünya, olayın kendisi, özü). 

Hocalı soykırımını cinayet olarak ispatlamak için bahsedilen dört unsurun 

araştırılması gerekmektedir.  

Hocalı soykırımındaki hususlar bahsedilen kriterlere tam olarak uyduğu 

için uluslararası cinayet olmasında her hangi bir şüphe yoktur. Öncelikle, 

soykırımın objektif yönlerine değinmek gerekirse, olayın objektif yönü 

(aktus reus) cinayet kanununda direkt olarak gösterilmiştir. Yukarıda da 

kaydedildiği gibi, anlaşmanın ikinci maddedisine uygun olan hareketlerden 

birisinin meydana gelmesi soykırımın gerçekleştiğini gösterir. Bildirgede 

kaydedildiği gibi bir grubun öldürülmesi, ağır yaralanması, onların fiziki 

yönden zarar görmesine sebebiyet verebilecek şartların oluşturulması, 

çocukların zorla esir alınıp başkasına verilmesi, yapılan fiilin soykırım 

olduğunu gösterir10. 

Hocalı soykırımda birçok kadın tacize uğramıştır. Yapılan fiillerin 

ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. Özellikle tacize uğrayan kadınların 

şahit ifadeleri alınıp uluslararası mahkemelere takdim edilmelidir. Ruanda, 

uluslararası mahkemesi Akayesu meselesinde ilk defa tacizleri soykırım 

olarak kabul etmiştir. Bu da uluslarası hukukta önemli bir adımdır.  

Akayesu meselesinden önce Ruanda mahkemesi, Nyiramasuhuko 

olayında da aynı meseleye aydınlık getirmiştir. Ruanda mahkemesnde 

Paulina Nyiramasuhuko olayında mesele 26 Mayıs 1997 tarihinde gündeme 

gelmişti11. 

Nyiramasuhuko Ruanda’da 1994 yılında gerçekleştirilen soykırım, 

insanlığa karşı işlenen cinayetler olarak kabul edilmekte olup, Cenevre 

anlaşmasının üçüncü maddesinin ihlal edildiği ileri sürülür. Nyiramasuhuko, 

Ruanda hükümetinin aile ve kadın haklarından sorumlu bakanı idi. 

Nyiramasuhuko uluslararası cinayet tarafından suçlanan ve cezaya 

çarptırılan ilk kadındır. Mahkeme, Akayesu12 cinsel tacizlerin olduğundan 

haberdardı ve bu suçları önlemek için herhangi bir tedbir almamıştır. 

Tacizler sonrasında bu işin yapılmasına göz yumduğu, tacizlerin 

gerçekleşmesi yönünde insanlara fırsat verdiği ortaya çıktı. Mahkeme, cinsel 

                                                 
10 http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/cppcg/cppcg.html 

11Baldauf, Scott ( June 24, 2011). “Former Rwandan minister given life sentence for 

genocide crimes”. The Christian Science Monitor 

12Prosecutorv. Akayesu (Case No. ICTR-96-4-T), Judgment, 2 September 1998, paras. 

600- 613. 101 Prosecutor v. Aleksovski (Case No. IT-95-14/1-A 

http://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2011/0624/Former-Rwandan-minister-given-life-sentence-for-genocide-crimes
http://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2011/0624/Former-Rwandan-minister-given-life-sentence-for-genocide-crimes
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tacizlerin Tutsi grubunun ortadan kaldırılmasına yönelen bir süreç ve 

soykırım bir parçası olduğunu ortaya koydu. Şahitlerin söylediklerine ve 

toplanan belgelere göre Hocalı soykırımında gerçekleşen hadiseler, 

anlaşmanın ikinci maddesinin a, b, c, d bendlerindeki cürümlere uygun 

düşmektedir. Bahsedilen hukuk kurallarına göre Hocalı hadiseleri soykırım 

kapsamına girmektedir.     

Soykırım ikinci esas dayanağı subjektif cihettir. Soykırımın diğer 

cinayetlerden farklı olan yönü özel niyetin (dolus specialis or specific 

genocidial intent) olmasıdır. Bu niyet bu ve buna benzer diğer herhangi bir 

milliyete mahsus olan şahısların tesadüfen bir şahsın öldürülmesi değil, bir 

grubun öldürülmesidir. Ama bahsedilen niyetle bir kişinin öldürülmesi bile 

soykırım demektir. Toplu katliam olması gerekmez. Bahsedilen şahıslar belli 

bir millete mensup oldukları için soykırıma maruz kalmaktadır.  

Bu fiil de soykırım için esas şartlardan bisisidir. Soykırıma sebep olan 

fiillerin her biri daha önce planlanmış şuurlu faaliyettir. Ruanda 

mahkemesinin belirttiğine göre, Kayishema ve Ruzinda meselesinde 

suçlunun hususi niyetini hiçbir zaman kolayca belirlemek mümkün değildir. 

Bunun için bazen yardımcı delillere de başvurmak gerekir. Yardımcı deliller 

şahitlerin ifadeleri, hareketin ölçülerinin aksettiren delildir. Bu fiiller hiç bir 

zaman tesadüf neticesinde veya rastgele ortaya çıkmaz. Aynı zamanda bu tür 

hareketlerin yapılma niyetinin vakti ve onların neticelerinin derkedilmesi o 

fiillerin soykırım olarak vasıflandırılması için yeterli değildir. Burada fiilin 

menfi neticeleri ile bağlı cinayet teşebbüsünün veye kesin niyetin ne 

olduğunu ortaya çıkarmak gerekir. Kurtulmak için can atan Azerbaycan 

halkının üzerine, önceden planlanmış bir şekilde, ağır silahlarla ateş edilmesi 

soykırımın delilleridendir. Bu fiil Azerbaycan halkına karşı yönelmiş olduğu 

gözönündedir. Kısaca söylemek gerekirse anlaşmanın yasakladığı fiiller, 

antlaşmada nazarda tutulan herhangi bir grubun üyesinin öldürülmesi 

neticelenebilir. Ancak o niyetin ahalinin tamamına yönelmesi gerekir. İleride 

bu mesele BAM’e (Uluslaraarası Adalet Mahkemesi) gönderilirse, hiç 

şüphesiz, bu durum dikkat çekecektir.  

Soykırımın diğer bir delili de onun kendisidir. Anlaşma soykırımın 

özünü kanunlaştırmamıştır. Anlaşmada cinayet dar çerçevede gösterilse de 

siyasi ve medeni grupların ortadan kaldırılması anlaşmanın yetersizliğini 

gösteren delillerdendir. Bu mesele uzun süre müzakere mevzusu olmuştur. 

Ama Roma müzakerelerinin sonuç bildirgesinde hiçbir değişiklik olmadı. 

Fakat Ruanda mahkemesinde hakim grupların stabil veya değişken 

olmamasını özel olarak kaydetti. Anlaşmaya göre ırki, milli, etnik veya dini 

bir grubun ortadan kaldırlması soykırım olarak karakterize olunmalıdır. 
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Hocalı’da meydana gelen olay, Azerbaycan halkına karşı yapılmış olması, 

onlar Türk olduğu için tertip edilmesi şüphe götürmez bir gerçektir. Burada 

bir hususu da kaydetmek gerekirse Hocalı olaylarında dini amiller de önemli 

rol oynamıştır. Ermeniler güney Kafkaslardaki Müslüman ahaliyi yok etmek 

için düzenledikleri oyunun bir parçası da Hocalı soykırımıdır. 

Maalesef bu unsurlar layıkıyla ortaya konmadığı, araştırılmadı için 

soykırımın ispatına da mani olmaktadır. Hocalı halkının dini, etnik yönden 

son neferine kadar ortadan kaldırmak Ermenilerin amaçlarından birisi 

olmuştur. Burada bir hususu da kaydetmek gerekirse soykırım cürmünde 

mesullerin ortaya çıkması için bütün olarak belli grupların ortadan 

kaldırlmasından ibaret neticeler talep edilmez. Yukarıda kaydedilen 

soykırım cinayetinin tertibini teşkil eden bir veya bir kaçının olması, 

gerçekleşmesi olayın soykırım olarak kabul edilmesi için yeterli sebeptir.  

Soykırımın subyekti, soykırım cürmünün hayata geçirenlerin 

sorgulanması esas şartlardandır. Soykırımın sorumluları gerçek kişilerdir, 

ancak devletin de cinayetin asıl sorumlu olması söz konusudur. Bu husus 

makalenin esas konusudur. Anlaşmanın dördüncü maddesine göre soykırımı 

düzenleyen şahıslar resmi veya resmi olmamasına bakılmaksızın 

cezalandırılmalıdır. Kanuna göre her şeyden önce gerçek şahısların mesul 

tutulması söz konusudur. Bu karar artık uluslararası mahkemelerde tatbik 

olunmaya başlamıştır. Herhangi bir uluslararası cinayeti türeten veya 

olmasına sebep olan şahıslar görevine bakılmaksızın uluslararası 

mahkemelerde sorumluluk taşımaktadırdırlar. Fertlerin ilk olarak uluslararası 

mahkemeye çağrılması İkinci Dünya savaşında görülmüştür. Savaştan sonra 

kurulan Nümberg ve Tokyo mahkemelerinde gerçek kişiler mahkemeye sevk 

edildiler. Yakın tarihte kurulan Yugoslavya ve Ruanda mahkemelerinde 

şahısların sorgulanması tekrar söz konusu oldu. Ruanda mahkemesi ilk defa 

soykırım cinayetinden dolayı şahısları sorguladı. Roma statüsüne göre de 

sadece tüzel kişilerin sorgulanması gerekir. Kısaca gerçek şahısların 

sorumluluk anlayışı verildikten sonra soykırım cürmüne göre gerçek 

kişilerin cinayeti ve bu bakımdan Hocalı soykırımı cinayetine göre olaya 

sebep olanlar hakkındaki genel kanunlar üzerinde durulacak ve onların hangi 

mahkemelerde yargılanması gerektiğine değinilecek.  

Gerçek Kişilerin Uluslararası Hukukta Sorumluluğu: 

Gerçek şahısların uluslararası mahkemelerin muhatabı olmaları, onların 

sorumluluk prensibi çağdaş uluslararası hukukun kabul ettiği normlardan 

birisidir. Genel hukuk ve uluslararası hukuk anlaşmalarından esasını alan bu 

prensip, sonradan uluslararası mahkemelerin kararlarında ve Uluslararası 
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Cinayet Mahkemesinin Roma statüsünda bu prensip kendi aksini buldu. 

Prensibin esası, herhangi bir uluslararası cinayetin meydana gelmesinde bir 

şekilde iştrak etmiş olan gerçek şahıs, bulunduğu makama bakılmaksızın 

yaptığı suça göre sorumluluk taşır.   

İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan mahkemeler ilk defa askeri veya 

sivil göreve bakmaksızın gerçek şahısları cinayette sorumluluğa celp etti. 

Fakat, onlar soykırıma için değil, diğer cinayetler için celp edildiler. 

Soykırım anlaşması ilk defa gerçek şahısların sorumluluğunu kanunlaştırdı. 

Bu kanuna göre cinayete karışan kişiler, anayasa ile sorumlu şahıs, resmi ya 

da gayri resmi gerçek şahıslar görevine bakılmaksızın cezalandırılmalıdır. 

Uluslararası cinayette mesuliyetler sadece herhangi bir uluslararası cinayetin 

gerçek şahıs tarafından direkt olarak gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkmıyor. 

Şahıs uluslararası cinayetin türetilmesinde bu veya benzer şekilde iştirak 

etmesine göre de mesul durumdadır.    

Eski Yugoslavya askeri mahkemesinin yedinci ve yirmi üçüncü, eski 

Ruanda mahkemeinin altıncı ve yirmi ikinci maddelerinde göre şahısların 

hukuki mesuliyeti tekrar gösterildi. Roma askeri mahkesinin altıncı 

maddesine göre gerçek şahıslar, dört fiile göre, muharebe suçu, beşeriyet 

aleyhine olan suç, soykırım ve tecavüz suçuna göre mahkemeye celp 

edilmeldir.13 

Genel uluslararası suçları dört suçla sınırlandırmak doğru değildir. 

Farklı uluslararası hukukçular eserlerinde yirmiye yakın suç çeşidinden 

bahsederler. Bütün bu suçları işleyenler suça iştirak etmelerinden dolayı ya 

da uluslararası suça teşebbüs etmelerine sebebiyle mesul tutulabilirler. Buna 

bağlı olarak ferdi suçu doğuran uluslararası hukuka zıt davranışın aşağıdaki 

çeşitlerini göstermek mümkündür: 

a- Uluslararası suçun kasten işlenmesi,  

b-Uluslararası suçun gerçekleşmesinde sorumlu şahsın, olayın 

engellenmesinde tedbir almaması,  

c- Uluslararası suçun gerçekleşmesi için emir verilmesi,  

ç-Uluslararası suçun işlenmesinde direkt olarak bilinçli bir şekilde 

yardım etmek veya başka bir şekilde suça vasıta olmak,   

                                                 
13.Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, United 

Nations, Treaty Series, vol. 2187, p. 3. 

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202187/v2187.pdf
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d- Uluslararası suçun planlaştırılmasında veya birlikte hazırlanmasında 

iştrak etmek ve uluslararasu suçun gerçekleşmesinde başka bir şahsı açık 

veya gizli bir şekilde tahrik etmek.  

Bütün bunlar gerçek şahısların suça istirakının çeşitlerini 

göstermektedir. Hatta suça ceht etmek dahi suç sayılmaktadır. Özellikle de 

soykırım suçu anlaşmada suç olarak kaydedilmiştir. Uluslararası hukukun 

bazı hususiyetlerine göre ülke içindeki hukukta suçla aynılaştırmak da 

mümkündür. Eğer gerçek şahıslar suçu bir ya da birkaç şahısla 

gerçekleştirdiyse onlar da ayrı ayrı sorgulanmalıdır. Aynı zamanda suç 

üçüncü bir şahsın eliyle de gerçekleşse, hatta kendisi iştirak etmese de onun 

mesul olmasını engelleyemez. Soykırım suçunun planlı bir şekilde, önceden 

düşünüldüğünü gözönünde bulundursak, bu planı hazırlayanlar da mutlaka 

sorumlu tutulmalılar ve mahkemeye celp edilerek sorgulanmalıdır. Ruanda 

mahkemesi de bu karara varmıştır. Uluslararası mahkeme neticede, 

uluslararası suç işlediği iddia edilen gerçek şahıs hükümetin emrine göre 

hareket etmesi onu sorgulamaktan kurtarmaz, şeklinde  herkesin kabul ettiği 

bir kararı kabul etti. Fakat bu durum suçun hafifletilmesi olarak nazarda 

tutulabilir.14 

Ülke içindeki cinayet hukukunda olduğu gibi, uluslararası hukukta da 

gerçek şahısların uluslararası suçu doğuran fiilleri hem hareket hem de 

hareketsizlikle ifade edilir. Suçlu hareketsizliğe uluslararası hukukta az 

rastlanılır. Buna örnek olarak komutanın veya yüksek vazifeli idari şahsın, 

emrinde olan şahıslar tarafından uluslararası suçun işlenmesine yol açmasını 

göstermek mümkündür. Yüksek makamdaki şahsın uluslararası suçla ilgili 

modern hukuktaki mazmunu şöyledir: 〞Uluslararası suçun kendi emrinde 

bulunan şahıs tarafından işlenmesi durumu görevdeki şahsın sorumluğunu 

ortadan kaldırmaz, eğer o emri altındaki şahsın böyle bir suçu işlediğini veya 

işlemeye azmettiğini biliyorsa ya da bilmeye imkanı varsa, o suçu 

engellemek için kendi yetkisi kapsamında herhangi bir tedbir almamıştır.15. 

Uluslararası hukukta ferdi suç sorumluluğunun esasında üniversal 

hukuk prensipleri vardır. Bu prensibin esas mazmumu, barış ve beşeriyetin 

güvenliği aleyhine, yani bütün dünya birliğinin menfaatine dokunan ağır 

suçlar işleyen şahıslar her devlet tarafından sorumluluğa celp olunur, 

şeklindedir. Üniversel hukuk prensibine üye olanlar, herkes tarafından 

tanınan ve birçok uluslararası anlaşmalarda tespit edilen aut dedere aut 

judicare prensibe esasen devlet belli olan suçu işleyen süpheli ve onun 

                                                 
14. Latif Huseynov, Uluslararası Hukuk, Bakü, 2012 s. 213-216 

15. Latif Huseynov, Uluslararası Hukuk, Bakü 2012 s. 213-216 
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topraklarında bulunan gerçek şahsa münasebette aşağıdaki hukuka maliktir: 

Aynı şahsı uygun olan devlete vermek ya da kendisi cezalandırmak 

zorundadır16. 

Bu durumda Azerbaycan yetkili kurumları bu suçu teşkil edenlerin 

listesini tertip etmeli, bu listeyi dünyaya ilan etmeli ve farklı farklı 

uluslararası teşkilatlara göndermelidir. Dünya ülkeleri, özellikle de 

Almanya, Belçika gibi devletlerin mahkemeleri bu konuda hüküm 

çıkarmalıdır. Suçun işlendiği devlet “Koruyan devlet” bütün tedbirler 

alınmalı ki, şahıs ya o devletin öz organları tarafından  ya da işi araştırmaya 

hazır olduğunu bildiren devletin diğer organları tarafından mahkemeye 

çıkarılsın. Bu prensibe uygun olarak soykırım suçunu işleyen şüpheliler veya 

bu suçun işlenmesi hususunda emir veren yetkililer aranmalı ve 

vatandaşlığına bakmadan mahkemeye celp olunmalıdır. Soykırım anlaşması 

da direkt olarak  altıncı maddesinde bu hususu dile getirir.   

Hocalı Soykırımında Gerçek Şahısların Uluslararası Hukuka Göre 

Mesuliyeti: 

Uluslarası huluk soykırımla ilgili aşağıdaki hususları belirlemiştir: 

Soykırım suçuna bulaşanların cinayet suçu ile sorgulanması gereklidir. 

Uluslararası hukuk soykırım suçunu muayyen etmesi yanında, bu suçu 

işleyenlerin sorumluluklarını da belirler. Şöyle ki soykırım suçunun 

engellenmesi anlaşmanın beşinci maddesine göre iştirakçı devletler soykırım 

suçunu işlemekle suçlanan suçlu şahısların cezalandırılması için gerekli 

tedbirler almalıdır.  Anlaşmanın altınca maddesine göre esasen o şahıslar 

devletin arazisinda selahiyetli mahkemelerde sorgulanmışsa, uluslararası 

mahkeme tarafından hakim karşısına çıkarılmalıdır. 

Soykırım anlaşması üçüncü maddesinde cezalandırılması gereken fiiller 

şu şekilde kaydedilir:  

a-Soykırım,  

b- Soykırıma yönelmiş ceht,  

c- Soykırım türetmeye doğrudan açık tahrik  

d- Soykırıma yönelmiş kast.  

Bunun devamında ise, soykırım veya üçüncü maddede belirtilen 

fiillerden herhangi birisini işleyen şahıs, anayasadan mesul şahıs, resmi ya 

                                                 
16 Colleen Enache-Brown and Ari Fried, Universal Crime Jurisdiction and Duty: The 

Obligation of out Dedere out Judicare in International Law  
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da gayriresmi şahıs olmasına bakılmaksızın cezalandırılmalıdır. Diğer 

taraftan açık bir şekilde üçüncü maddede belirtilen fiillerin birini işleyen 

şahıs, bulunduğu makama bakılmaksızın mesuliyet taşır. Netice olarak 

soykırım suçunu sadece icracılar değil, soykırımı işlemeye kast, soykırıma 

direkt olarak tahrik, soykırma ceht ve soykırıma iştirak etmek de cinayeti 

doğurur.   

    Azerbaycan savcılık birimlerinin verdiği malumatlara göre 

〞Araştırmayla belirlendiği gibi 25 Şubat 1992 tarihinde saat 22 civarında 

Ermenistan’dan Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına gayrikanuni yollarla 

geçen silahlı kuvvetler, aynı zamanda Dağlık Karabağ’ın milliyetçi 

Ermenilerinden teşkil olunan silahlı çeteler Sovyetler Birliğinin Müdafaa 

Nazırlığının 366. alayının komuta heyeti ve harbi unsurları ile birlikte Hocalı 

şehrine hücum ettiler. Hücumda 366. Alayın komutanı Zarvigorov Yuri 

Yureviç ve Yüzbaşı Ohanyan Seyran Muşekoviç’in komutanlığı altında 

alayın 2. Birliği, Nabokix Yevgeni Aleksandroviçi’in komutanlığı altında 3. 

Birliği aynı zamanda 1. Birliğin komutanı Çitçiyan Valeriy İsaakoviç, bu 

alayda görev yapan elliden fazla Ermeni ve diğer milletlerden olan subay ve 

erler iştrak etmişlerdir. Aynı zamanda, hücum sırasında doksandan fazla 

tank, askeri araç, top ve diğer harbi araçlardan istifade olunmuştur”17. 

Yukarıda sayılan bütün hukuksal esaslara dayanarak suçta adıgeçen 

şahıslar kısa zamanda Uluslararası mahkemeler tarafından sorgulanmalıdır. 

Dünya devletleri uluslararası ceza hukukunun esas prensiplerinden olan 

üniversal hukuk prensiplerine göre bu şahıslar hakkında mahkeme hüküm 

çıkarmalıdır veya onların Azerbaycan’a teslim edilmesinde ellerinden geleni 

yapmalıdır.  

Soykırım suçunun işlenmesinin önünün alınması için gerekli tedbir 

alınmadığından dolayı da görevli şahıs mesüldür. Komutanın mesuliyet 

prensibi onun emri altında olan şahıs tarafından uluslararası humaniter 

hukukun bozulmasının engellenmesi veya ortadan kaldırmak için gerekli 

önlem almadığı durumları da içine alır. Cinayet hukukunda gerekli önlem 

alınmamasına göre de suçun senetleri belirlenmiş ve sorumluluk kesin 

hallere bağlı olarak meydana çıkar. Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ 

münakaşası sırasında sadece uluslararası suç işlemiş değiller, aynı zamanda 

bu dönemde cinayetlerin engellenmesi yönünde tedbir almayan mülki 

amirler ve askeri komutanlar da sorumludurlar. Uluslararası suçun kendi 

emri altındaki kişi tarafından yapılması üst görevde bulunan şahsı 

mesuliyetten kurtarmaz. Eğer o emri altındaki şahsın böyle bir suç işlediğini 

                                                 
17 http://az.apa.az/print/251924 
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veya işlemeye hazırlandığını bu dönemde biliyorsa ya da bilme durumunda 

ise ve o cinayetin olmasını engellemek için kendi yetkileri çerçevesinde 

bütün zaruri önlemleri almamıştır18. 

Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan Hocalı soykırımına komutanlık 

etmişler, lakin insan hak ve hukuklarından konuşan Avrupa ülkeleri hala bu 

canileri ülkelerine girmesine izin verirler.  

366. alaydaki askerlerin ve diğer şahısların Hocalı soykırımına iştirak 

etmeleri tam olarak ispat edilmiştir. Onların Azerbaycan Cumhuriyeti, 

Cinayet Mecellesinin soykırıma göre nazarda tutulan 107. (Halkı sürgün 

etme veya zorla göçe tabi tutma), 113. (İşkence), 115, 4. (Savaş kanunlarını 

ve adetlerini bozma), 116.0.17. (Taciz, cinsi kölelik, mecburi fahişelik, 

mecburi soyutlanma, mecburi hamilelik, buna benzer cinsi istismarlarla ilgili 

başka fiiller tertip etme) maddeleri ile nazarda tutulan suçları işlemeleri 

hakkında kararlar çıkarılmıştır19. 

Özellikle kaydetmek gerekir ki devletin bağımsızlık prensibine esasen, 

bir devlet topraklarında çıkarılan mahkeme kararının hukuku o ülkenin 

sınırları ile mahdutlaşır. Hocalı soykırımını yapanlar Azerbaycan sınırları 

dışındadır. Onların sorgulanması mahkemeye sevk edilmesi mümkün 

değildir. Bundan dolayı da Hocalı soykırımına uluslararası düzeyde ele 

almak gerekir. Aynı zamanda soyırım suçunun bütün beşeriyeti tehlike 

altında tuttuğu gözönünde bulundurarak ve suçun bütün uluslararası 

senetlerde soykırım olarak nitelendirilmesine bakarak ülkeler bu suça dikkat 

etmeli, gerekli adamlar atmalıdırlar.   

Yukarıda kaydedilen gerekçeler de gözönünde bulundurularak 

Azerbaycan, Hocalı soykırımını uluslararası mahkemelere çıkartmalıdır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilatının nizamnamesine göre ve soykırım 

anlaşmasının 9. Maddesine göre Azerbaycan meseleyi gündeme getirmeli, 

Ermenistan’ın mahkemeye çıkarılması sağlanmalıdır. Meselenin diğer bir 

hukuki halli daha vardır. Azerbaycan’ın yetkili organları vesayeti altında 

Hocalı soykırımı üzere ya da genel olarak Ermenistan’ın veya onların 

saldırgan kuvvetlerinin, askerlerinin Azerbaycanlılara karşı hayata 

geçirdikleri sülh ve insanlık aleyhine olan cinayetlerden dolayı özel yetkili 

uluslararası Cinayet Mahkemesinin (ad hoc) kurulması da 

mümkündür.Bunun için Azerbaycan’ın yetkili organları BMT’nın Güvenlik 

Şurasına meseleyi iletmesi zaruridir. 

                                                 
18.Latif Huseynov: Uluslararası Hukuk, Bakü, 2012 səh:213-216 

19 http://apa.az/az/print/251943 
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 Birinci Dağlık Karabağ Savaşı sırasında ortaya çıkan suçlara bağlı 

olarak (ad hoc) özel uluslararası mahkemelerin kurulmasıyla ilgili 

Azerbaycan Cumhuriyetinin gündeme getirdiği vesatet BMT’nın Güvenlik 

şurarı tarafından temin edilmelidir. Mevcut nizamname ve prosedürler 

dahilinde ve uluslararası hukukun talepleri doğrultusunda Hocalı ile ilgili 

Uluslararası Suç Mahkemesi kurulursa, aynı mahkemede meseleye mahiyeti 

üzere bakılıp suçlu kişilerin gerektiği gibi cezalandırılmaları temin edilebilir. 

Bu meselelerle ilgili olarak Azerbaycan, Yugoslavya ve Ruanda 

mahkemelerinin tecrübelerini derinden araştırmalı, mesele uluslararası 

arenada daima gündemde tutulmalıdır. Bununla birlikte dünya ülkeleri 

soykırımı tanımalı, yerli mahkemelerinde soykırım suçlarına karşı ittihamlar 

ireli sürmeli ve suçluların ceza almaları temin edilmelidir.  

Azerbaycan Cumhuriyeti bugün dünya güvenlik sisteminde ve 

uluslararası teröre karşı mücadelede mühim rol oynuyor. Nerede olmasına 

bakılmaksızın, Azerbaycan her türlü etnik ve dini zeminde düşmanlığı, etnik 

ayrımcılığı bütün insanlığa karşı işlenen suç olarak kabul ediyor. 

Azerbaycan bundan sonra Hocalı soykırımı, Azerbaycan topraklarının 

Ermenistan tarafından işgalinin  objektif olarak değerlendirilmesi, hukuki 

adaletin sağlanması için faaliyetlerini sürdürecek, bütün siyasi ve hukuki 

vasıtalarla bu ve benzer durumlara karşı mücadele yürütecektir.  
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  

YAYIN İLKELERİ 

1. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi her yıl Ocak ve Temmuz 

aylarında olmak üzere iki (2) sayı halinde yayımlanır. Dergide yayınlanması istenen 

yazıların, Merkezin yönetmeliğinde sınırları çizilen ve bugün genel hatlarıyla kabul 

edilen Orta Doğunun (İran’dan başlayarak Basra Körfezi, Irak, Suriye, Ürdün, İsrail, 

Filistin, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan. Körfez Ülkeleri, Yemen, Kuzey Afrika ve 

bu bölgelerin yakın kuşak ülkeleri); 

a. Tarih (En eski çağlardan günümüze kadar siyasî, iktisadî, kültür ve sosyal 

tarihi), 

b. Coğrafya (Fizikî, beşeri, ülkeler ve turizm coğrafyası), 

c. Sosyoloji (Bölgenin sosyal yapısı, sosyal tabakalaşma ve sosyal tabakalar, 

etnik vaziyet, aile, eğitim, kır ve şehir nüfusu, kırsal alandan kentlere göç, aşiretler-

oymaklar, göçebelik, din ve dinî gruplar, cemaatler, ilişkiler), 

d. Dil ve Edebiyat (Bölgede konuşulan diller, lehçeler ve ağızlar, dillerin 

birbirleriyle ilişkileri, edebî şahsiyetler ve eserleri-tesirleri), 

e. Halk Kültürü (Halkın günlük yaşayışı, folklorik özellikleri, inançlar-ayinler, 

doğumdan ölüme kadar olan süreçte kültürel odaklar -doğum ve ilgili gelenekler, 

evlilik ve ölüm ile ilgili gelenekler- mutfak kültürü, tarım ve hayvancılık kültürü 

vd.) ile ilgili olması gerekmektedir. 

2. Makalelerin bilime katkı sağlaması veya yeni bir sentez getirmesi lazımdır. 

3. Makaleler, başka bir yerde yayınlanmamış olmalı, orijinal yeni belge ve 

bilgilere dayanmalıdır. 

4. Sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, makalelerin bir dergide 

yayınlanabilecek makul bir hacimde olmasına dikkat edilmelidir. 

5. Derginin dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça’dır. Eğer makale 

Türkçe yazılmış ise muhtevalı bir İngilizce Özet, eğer Türkçe’nin dışında bir 

yabancı dil ile yazılmış ise gene muhtevalı bir Türkçe Özet eklenmelidir. 

6. Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar, yazının kapsamıyla uyumlu, yazının 

konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır. 

7. Yazılar, dil ve ifade yönünden, dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, açık ve 

yalın bir anlatım izlenmeli, yersiz mübalağalardan uzak olmalıdır. 

8. Şekil, tablo, grafik, harita ve diğer yardımcı anlatım araçları, bilimsel ve 

teknik ölçülere uygun olmalı, her türlü çizimler usulüne uygun olarak bilgisayar 

veya şablonla çizilmelidir. Bütün tablo, harita, fotoğraf ve grafikler tanıtılmalı ve 

numaralandırılmalıdır. 
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9. Dipnotlar sayfa altına verilmeli, gerekirse makalenin sonunda bibliyografya 

verilebilir. 

10. Yazılardaki her türlü sorumluluk yazarlarına aittir. Bu konuda Merkezimiz 

hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

11. Dergimiz Hakemli olup, hakemlerden olumlu rapor alan yazılar yayınlanır, 

hakemden olumlu rapor almayan yazılar yazarlarına iade edilir. 

12. Tüm hakları saklıdır. Derginin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz. 
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PUBLICATION PRINCIPLES OF THE MIDDLE EAST RESEARCHES 

JOURNAL OF FIRAT UNIVERSITY 

1. The Middle  East Researches Journal is published two times a year; once in 

January and then in July. The writings that are going to be published in the Journal 

are required to be related to the Middle East, boundries of which was determined by 

a  Central Committee.Today, these boundries are generally accepted by historians 

(from Iran, to Persian Gulf, Iraq, Syria, Jordan, Israel, Palestine, Egypt, Saudi 

Arabia, Gulf States,Yemen, North Africa, and the belt states near these regions). The 

articles and writings should be related to the following aspects of the Middle East 

region; 

a. History (Beginning with ancient times up today of the political, economic, 

cultural, and social history) 

b. Geography (Physical, Human and the Geography of the States) 

c. Sociology (The socail structure of the region, socail strata, formation of 

social strata, ethnic situation, family, education,  urban and rural population, 

migration from rural areas through the cities, tribes-clans, nomadism, religions and 

religious groups, communities and their inter-relations) 

d. Language and Literature (The languages that are spoken in the region, 

accents and dialects, inter-relationships among languages, literary personalities, and 
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