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Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının asıl sebebi 
Karabağ meselesidir.1 Dağlık Karabağ, hukuken 
Azerbaycan’a bağlı bir bölgedir. Ancak Ermenistan, 
Dağlık Karabağ bölgesinin kendilerine bağlı 
olduğunu ve daha sonra ellerinden zorla alınarak 
Azerbaycan’a bağlandığını iddia etmektedir. 
Ermenistan ve Karabağ Ermenileri bölgeye özerk bir 
statü verilerek, bağımsız bir bölge olmasını 
savunmaktadır. Azerbaycan ise kendi toprak 
bütünlüğünü savunmaktadır.
  
Azerbaycan – Ermenistan Çatışması
Karabağ, jeopolitik konumuna bakıldığında İran ve 
Ermenistan açısından stratejik bir konuma sahiptir. 
Bu bölge, eski zamanlardan beri Türklerin ve 
Ermenilerin yaşadığı bir yer olmuştur. Ermeni nüfusu, 
bölgede azınlık olarak kalmıştır. Dağlık Karabağ’da 
yaşanan etnik sorunlar neticesinde Ermeni nüfusunun 
yoğun olduğu Yukarı Karabağ Özerk Cumhuriyeti 
Şubat 1988 tarihinde Azerbaycan’dan ayrılarak 
Ermenistan’a bağlanmak istenmiştir. Temmuz 1988 
tarihinde SSCB Yüksek Sovyet'i Ermenistan Yüksek 
Sovyet'inin, Yukarı Karabağ bölgesini Ermenistan 
Cumhuriyeti içine alma kararını reddetmiştir.
 
1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 
Azerbaycan ve Ermenistan bağımsızlığını kazandı. 
1992 yılında Rus Birliklerinin Karabağ’dan çekilmesi 
ile beraber anlaşmazlık daha da arttı. 1988-1994 
Birinci Dağlık Karabağ Savaşı sırasında, insanlık 
tarihine ‘Kara Leke’ olarak kazınan “Hocalı 
Katliamı” gerçekleşmiştir. Azerbaycan'ın resmî 
açıklamasına göre 26 Şubat 1992 tarihli katliamda 
106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 
Azerbaycanlı hayatını kaybetmiştir. Katliamdan 487 
kişi ağır yaralı kurtulurken, Ermeni güçleri 1275 
kişiyi rehin almış, bunların 150'sinden şimdiye kadar, 
haber alınamamıştır.2 Yaşanan çatışmalar sonucunda 
burada yaşayan Ermeni olmayan nüfus katledilmiş ve 
Dağlık Karabağ bölgesinden göç etmeye zorlanmıştır. 
Hocalı katliamı dünya basınında yankılanan bir olay 
olmuştur. Medyanın bu denli kullanıldığı günümüzde 
bile böyle dehşet verici olayların yaşanması 
uluslararası hukukun bazı durumlarda yetersiz 
kaldığını göz önüne sermektedir.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunları 
çözmek için Şubat 1993 tarihinde AGİK (Avrupa 
Güvenlik ve İş Birliği Konferansı) çerçevesinde 
‘Minsk Grubu’3 oluşturuldu. Bu grubun temel amacı 
ateşkes imzalamak ve Ermeni Kuvvetleri'nin 
Karabağ’dan çekilmesini sağlamaktı. Ancak bu 
girişimlerde istenilen sonuçlar elde edilemedi.
Nisan 1993 tarihinde Ermeniler Azerbaycan’a 
saldırarak, Kelbecer şehrini ele geçirdiler. 30 Nisan 
1993’te Azerbaycan’ın diplomatik çabaları sonuç 
verdi. Bu sayede Güvenlik Konseyi Azerbaycan– 
Ermenistan çatışmasını ve Kelbecer’in işgali 

konusunu görüşerek 8221 sayılı kararı kabul etti. 
3 Mayıs 1993’te Rusya, Türkiye ve ABD yeni bir 
barış girişimini başlattı. Bu tarihlerde 
Azerbaycan-Ermenistan meselesinde Rusya aktif bir 
rol oynadı. Daha sonra yeni saldırıların devam 
etmesiyle birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi 29 Temmuz 1993’te 8532 sayılı kararı aldı. 
Bu kararda da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki 
gerilimler ile ilgili endişeler dile getirilmiş, işgalci 
güçlerin bölgeyi terk etmeleri teklif edilmiştir. Ancak 
bu çabalar da yeterli olmamıştır.

Kararların uygulanmamasına karşın 14 Ekim 1993’te 
BM yeni bir karar daha almıştır. 8743 Sayılı kararda 
önceki kararların uygulanması gerektiği 
vurgulanmıştır. Bu kararda ateşkesin verimliliği ve 
kalıcılığını arttırması vurgulanmıştır. AGİT ve Minsk 
Grubunun çalışmaları çerçevesinde barış süreci 
desteklenmiştir.

1993 yılının sonlarında ise BM Güvenlik Konseyi’nin 
kararlarının sonuç vermediği, Azerbaycan 
topraklarının giderek işgal edildiği görülmekteydi. 
Karabağ bölgesinde fazla yoğun olan Azerbaycan 
nüfusu azalmış, Ermeni nüfusu ise artış göstermişti. 
Bölgedeki nüfus çokluğu nedeniyle avantajı bulunan 
Azerbaycan, Hocalı katliamı sonrasında nüfusunu 
kaybetmiş, Ermenistan ise Azerbaycan’ı bölme 
planlarında avantajlı bir konuma sahip olmuştur.

1993 sonlarına doğru, Rusya Federasyonu Dağlık 
Karabağ sorununun çözümü için, tek başına harekete 
geçmiştir. Bu girişim sonucunda 27 Temmuz 1994’te 
ateşkes imzalanmıştır. Ancak ateşkes imzalanması, 
sorunu çözüme ulaştırmadı. Bu görüşmeler, 
günümüze kadar devam etmiştir. Genelde sonuçsuz 
adımlar atılmasına rağmen ilk yıllardaki kadar 
çatışmanın olmadığını söylemek mümkündür.4

1996 yılında önemli dönüm noktalarından biri olan, 
AGİT Lizbon Zirvesi gerçekleşmiştir. Bu zirvede, son 
dönemlerde AGİT bölgesinde gerçekleşen güvenlik 
alanında kaydedilen gelişmeler özetlenmiştir.  Bu 
çerçevede AKKA ve bunun yeni siyasi koşullara 
uyarlanması amacıyla, 1997 başında müzakerelere 
başlanması kararının önemi tartışılmıştır. Lizbon 
Zirvesi sonrasında AGİT tarafından Dağlık Karabağ 
sorununun çözümüne yönelik üç öneri sunulmuş, 
ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

2004 yılına kadar barış için yapılan girişimler, hiçbir 
sonuç vermemiştir. Bunun üzerine Minsk Grubu 
“Prag Süreci” olarak adlandırılan yeni bir çözüm 
süreci başlatmıştır. 2005-2006 yıllarında çözüme 
yönelik büyük adımlar beklenilmekteydi. Büyük 
düşüncelerle başlayan “Rambouillet Görüşmeleri” de 
başarısızlıkla sonuçlandı. Daha sonra Rusya 
Federasyonu’nun 11 Ağustos 2006 tarihinde yaptığı 
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açıklama ile, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü 
desteklediğini belirtmiştir. Azerbaycan’a destek veren 
Rusya, arabuluculuk yapacağını belirtmiştir. Rusya 
Federasyonu’nun açıklamaları üzerine, sorunun 
çözümüne yönelik Azerbaycan ve Ermenistan’dan 
yeni öneriler gelmeye başlamıştır. Ermenistan 15 
yıldır işgal ettiği Azerbaycan topraklarının bazı 
bölümlerini boşaltmayı kabul etmiştir. Ayrıca 
Azerbaycan da Yukarı Karabağ bölgesine, 
Azerbaycan içinde yer almak şartıyla özerklik 
verebileceğini belirtmiştir. 2007 yılında Minsk 
Grubu’nun girişimi ile sorunun çözümüne yönelik 
olarak “Madrid Kriterleri” kabul edilmiştir. Bu 
bildirge, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 
önem taşımaktadır. Mayıs 2009 tarihinde Minsk 
grubu arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan 
Devlet Başkanları Prag’da görüşmüşlerdir.5

Ermenistan son dönemde, Azerbaycan’a ait diğer bazı 
sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarla sorunları 
derinleştiren adımlar atmayı sürdürmüştür. Tovuz, 
Ermenistan sınırına yakın Azerbaycan devletine 
bağlı, jeopolitik olarak büyük öneme sahip bir 
bölgedir. Enerji hatlarının geçtiği bölgenin 
merkezidir. Hazar’daki kaynakları Karadeniz'e 
taşıyan bu bölge Azerbaycan’ın ekonomisi için kritik 
bir role sahiptir. Ayrıca Azerbaycan ve Türkiye 
ilişkileri açısından büyük önem taşıyan 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bu bölgeden 
geçmektedir. 12 Temmuz 2020’de Tovuz’ da 
Ermenilerin saldırısı bölgede gerilimi yeniden 
tırmandırmıştır. Azerbaycan sınırındaki tepeleri ele 
geçirmek isteyen Ermenistan, Azerbaycan’ın askeri 
ve sivil yerleşim bölgelerine roketatar ve toplarla 
saldırmış., Azerbaycan ise tank ve top atışları ile 
karşılık vermiştir. Bu çatışmaların Tovuz’da cereyan 
etmesinin siyasi nedenleri de bulunmaktadır. 
Ermenistan yalnızca Tovuz bölgesinde değil, başka 
bölgelerde de çatışma çıkartarak bu sayede 
uluslararası kamuoyunun ve bölgede faaliyet gösteren 
uluslararası kuruluşların dikkatlerini Dağlık Karabağ 
üzerindeki ihtilaftan uzaklaştırmaya çalışmıştır.  
Ermenistan bu çatışmalarla, Karabağ sorununa farklı 
boyutlar katarak, yaptığı bu haksız ve uluslararası 
hukuka aykırı saldırılarını, gizlemeye çalışmıştır6

Günümüzde İkinci Dağlık Karabağ Savaşı olarak 
adlandırılan 44 gün süren çatışma 10 Kasım 2020'de 
sona erdi. Azerbaycan, 1990'ların başından bu yana 
Ermenistan kontrolünde bulunan Dağlık Karabağ 
etrafındaki topraklarının tamamını ve Dağlık 
Karabağ'ın da bir kısmını geri aldı. Kremlin'in 
arabuluculuğunda imzalanan bir anlaşma sonucu, 
Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Ermeniler, 
burada yaşamaya devam edecektir. Dağlık 
Karabağ'da beş yıl boyunca Rus barış gücü 
bulunacaktır.7

Sonuç
Uzun yıllardır devam eden Azerbaycan, Ermenistan 
çatışması, birçok uluslararası antlaşmalara rağmen 
devam etmekte ve sonuca bir türlü ulaşamamaktadır. 
Son olaylara baktığımızda ise taraflar Karabağ'da 
çatışma döneminin kapandığını açıklasa da bağımsız 
gözlemciler bölgedeki anlaşmazlığın çözümden uzak 
olduğunu ve ufukta yeni çatışmaların görülebileceğini 
söylemektedir.
 
Her iki taraf da görüşlerinde sert ve kararlı 
olduğundan dolayı, günümüzde orta yolu bulmak 
mümkün görünmemektedir. Ateşkes ihlalleri devam 
ettikçe bu çatışmaların bitmeyeceğini söyleyebiliriz. 
Çatışmaların devam etmesi, alınan kararlara 
uyulmaması, katliamlara karşı yaptırım 
uygulanmaması, dünya genelinde uluslararası 
hukukun geçerliliğinin azalmasına ve adalet 
kavramının zayıflamasına, sebep olmaktadır.
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