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1918 yılının Mart ayında yaşanan olaylar, Azerbaycan 

tarihinin en kanlı sayfalarından biridir ve Azerbaycan 

Tarihi’nde çok önemli bir yeri işgal eder.  Öncelikle şunu 

belirtmek gerekir ki Mart soykırımı sadece Mart ayı için-

de Baku’de meydana gelen gelişmeler neticesinde ger-

çekleşmemiştir. Mart Soykırımı’nın Bolşevik İhtilali ile 

başlayan bir altyapısı vardır. Dahası Mart Soykırımı sade-

ce Baku ile değil tüm Kafkasya ile Rusya’daki siyasi geliş-

meler ve Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu harekatıyla 

ilişkilendirilmelidir.

Tarihe “Mart Olayları” olarak geçen bu olaylar sırasın-

da, bütün Azerbaycan sathında Türk ve Müslümanlara 

karşı seri ve sistemli katliamlar meydana gelmiştir. 

Vahşetler haftalarca devam etmişti. Silahlı Ermeni çe-

teleri ve birlikleri, kimseye aman vermemekteydi. Ne 

cinsiyete ne de yaşa saygı gösteriyorlardı. Muazzam 

kalabalıklar halinde Ermeniler, evleri yakarak, düşman 

olarak gördükleri yoldan gerçek herkesi öldürüyor ve 

caddelerde dolaşırken gördükleri herkesi katlediyor-

du. Azerbaycan Türklerinin siyasi gücü ile Sovyet rejimi 

arasında politik çekişme olarak başlayan bu mücadele, 

devasa bir ırksal saldırıya, savaşa ve katliama dönüştü. 

Sovyet tarihçileri bile, Bakü’deki iç savaşın Ermeni silahlı 

birliklerinin katılması yüzünden milli bir renge bürün-

düğünü kabul ederek, Müslüman Türk ahaliye karşı uy-

gulanan katliamın, Sovyet rejimi içinde büyük bir yara 

açtığını itiraf etmişlerdi. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Mart Hadiseleri’nin 

köklerinin uzandığı olay Bolşevik Devrimi’ydi. Lenin’in 

önderliğindeki Bolşevikler 25 Ekim 1917 tarihinde 

Petrograd’daki Kerenski hükümeti’ni devirerek yönetimi 

ele geçirdi. Kısa bir süre içinde Bolşevik liderliğinin de 

İran’ın Bakü Konsolosu Mart 1918’de öldürülen Müslümanların cesetleri yanında
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başarısıyla başta Moskova olmak üzere birçok önem-

li şehirde Bolşevikler idareyi ellerine aldı. Rusya’nın her 

yerinde şuralar (sovyetler) sistemine dayanan idareler 

kuruldu. Yeni Bolşevik hükümetinin artık yeni amacı eski 

Çarlık coğrafyasında kontrolü sağlamaktı. 

20. yüzyıl başında Azerbaycan’ın başkenti sadece 

Bolşeviklerin değil, aynı zamanda birçok güçlü devletin 

de ilgi odağındaydı. Bu sebeplerden dolayı Bolşevikler 

ne pahasına olursa olsun Bakü’yü ele geçirmeye, burada 

Sovyet hâkimiyetini kurmaya, onun bütün zenginlikleri-

ni kendi menfaatleri içim kullanmak istemiştir. 

Bolşevikler kendilerine ilk önce Tiflis’i üs edinmek 

istemişlerdi ama bu girişimleri başarısızlıkla sonuçlan-

mıştı. Bu sebeple Kafkasya’daki güç merkezini Bakü’ye 

kaydırmaya karar verdiler. Bu siyasetin başarılı biçimde 

sonuçlanması amacı ile Şaumyan Bakü’ye gönderilmiş 

ve Kafkasya Olağanüstü Hal Komiserliği görevine ge-

tirilmişti. Şaumyan’ın bu göreve getirilmesi bize göre, 

Ermeni milliyetçi teşkilatlarına olan yakınlığından kay-

naklanmıştır. Şaumyan’ın Bakü’de bu şekilde güçlenme-

ye başlaması, Bakü’nün Sovet ile Sovet karşıtı güçleri ara-

sında mücadele alanına dönüşmesine sebep olmuştur. 

Ayrıca da Müsavatçıların Millî Birlikleri bir arada toplamak 

için çabalaması ve Bakü Sovyeti için yapılan seçimlerde 

de büyük oranda oy toplaması Şaumyan’ı rahatsız eden 

sebeplerdendi.

26-28 Kasım’da yapılan Kurucu Meclis seçimlerinde 

Müsavat Partisi Müslümanlar arasındaki bölünmeye rağ-

men 615.816 oy alarak başarı kazandı ve 661.934 oy alan 

Menşevikler’in ardından ikinci oldu. Bolşevikler ise ancak 

95.581 oy alabilmişti. Görüldüğü üzere yeni Rusya’da 

en güçlü liderliğe sahip olan Bolşevikler kitlesel olarak 

Kafkasya’da yeteri kadar güçlü değildi. Bu nedenle ba-

ğımsızlık yanlılarına karşı dengeleyici bir güç oluşturabil-

mek için Daşnaklar ile işbirliği aramışlardı.

Güney Kafkasya’da Bolşevikler’in etnik çatışma kartı-

na oynaması için bütün koşullar mevcuttu. Hiç şüphesiz 

Bolşevikler’in etnik çatışma stratejisine dayanmasının en 

Mart 1918’de  Bakü’deki soykırım sırasında yakılan Bakü otellerinden biri
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önemli sebebi Kafkasya’da ciddi bir insan gücüne sahip 

olmamaları ve yerli halklara ait siyasi partilerin gölgesin-

de kalmalarıydı. 

Bu nedenle, Bakü’de Şaumyan, Ermenilerin yardı-

mı olmadan Müslüman Türklere karşı başka türlü zafer 

kazanamazdı. Bundan dolayı, bir halkı diğerine karşı 

kullanmaya çalışan bolşevikler, Azerbaycan Türkleri ve 

Ermeniler arasındaki milliyetçi mücadelesini tetikleme-

Bakü’de, Ermeni-Bolşevik müfrezeleri, Azerbaycanlılara ait tüm büyük kamu binalarını kasıtlı olarak yok ediyordu

Ermeni çeteleri hatta dini tesisleri bile tahrip ediyordu. Fotoda – Halvetiye tarikatının kurucularından biri Seyyid Yahya 
Bakuvi’nin türbesinin yanında harabe cami. Bakü, Şirvanşahlar sarayı
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ye çalışmış ve içinde yer almıştır. Aslında Ermeni asıllı 

Bolşevik lider Şaumyan, katliam isteğinde olmasaydı, 

kan dökülmesini önleyebilirdi. Çünkü bu olaylardan bir-

kaç gün önce, Lenin’den bir telgraf almış ve o telgrafta 

da Lenin, “mevcut olan en zor vaziyetle şüphesiz gerekli 

hale gelen en ihtiyatlı bir diplomasi” kazanılmasını öneri-

yor, “tüm anlaşmazlıkları kullanabilmek için diplomasiyi” 

öğrenmeyi öneriyor. Lenin’in diplomasi hakkındaki tavsi-

yesi, daha fazla dikkatli ve daha az kışkırtıcı olunması için 

iyi bir uyarıydı. Bu telgraf, Lenin’in Şamiyan’ın isteklerini 

sezmiş olduğunu göstermekteydi. 

Bolşevikler Mart Katliamını yapmakla aslında 

Azerbaycan Türklerin siyasi gücünü, sosyal-siyasi iti-

barını yok etmek ümidinde olmuşlardır. Nitekim S. 

Şaumyan katliam gerçekleştirildikten sonra açık şekilde: 

“Eğer inkılâp karşıtı Müslümanlar galip gelseydi, Bakü’yü 

Azerbaycan’ın başkenti yapar ve Güney Kafkasya Rusya 

için kaybedilmiş olurdu” demekteydi.

Öte yandan, Türkiye Ermenistan’ı dekretinin yayın-

laması ise adeta Kafkasya’daki Müslüman Türklerin ma-

ruz kalacağı katliamların habercisiydi. Dekret Lenin ile 

Stalin’in imzalarıyla 11 Ocak 1918 günü Pravda gaze-

tesinde yayımlanmıştı. Dekrete göre Rus askerleri Türk 

Ermenistanı’ndan çekildikten sonra bölgede asayişi ko-

rumak için bir Ermeni milis kuvveti kurulacaktı; Tehcire 

maruz kalan Ermeniler topraklarına geri dönebilecekler-

di ve geçici bir Türk Ermenistanı halk idaresi teşkil edile-

cekti. Bütün Ermeni mültecilerin Osmanlı topraklarındaki 

anayurtlarına dönme hakkı olmalıydı. Bolşevik Komiser 

Stepan Şaumyan Türk topraklarındaki yeni Ermenistan’ın 

organizatörü olacaktı.

Bolşevikler Azerbaycan’ın muhtariyetini kabul etmez-

ken 13 no’lu decree’den de anlaşılacağı üzere Türkiye 

arazisi üzerinde Ermeni muhtariyetini savunuyorlardı. 

Bu belgenin de tesiriyle Daşnaklar ve Bolşevikler arasın-

da ciddi bir yakınlaşma yaşanıyordu. Hem Şaumyan’ın 

Ermeni gücüne dayanarak Kafkasya’da bir ordu kurma-

sı, hem de 13 Nolu Dekret’in Bolşevik liderliği nezdinde 

bir dönem geçerliliğini koruması arasındaki paralellikler 

Bolşevik idaresinin Kafkasya ve Doğu Anadolu’da kendi 

kontrollerinde güçlü bir Ermenistan kurma fikrine yakın 

olduklarını göstermektedir.

Kafkasya’da giderek etkisi hissedilen Osmanlı operas-

yonu da Bolşeviklerin Baku’de uygulayacağı iç savaş tak-

Mart 1918’de Guba’daki soykırım kurbanları olan Azerbaycanlıların iskeletleri. 
Guba Soykırım Anıtı Kompleksinin açık sergisi
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tiğine bir zemin hazırlıyordu.12 Mart 1918’de Osmanlı 

36.Tümeni Erzurum’a girdi. Erzurum’un düşmesiyle 

Ermeniler’in Türk Ermenistanı hayali nihayetleniyordu. 

Erzurum’a girdikten Erzurum ve çevresini tetkik eden 

Osmanlı ordusu mensupları Ruslar’ın ve Ermeni Milli 

Ordusu’nun çekilirken bazı Müslüman köylerinde katli-

am yaptıklarını keşfetmişti. Erzurum yenilgisinden sonra 

Ermeni silahlı kuvvetleri giderek Kafkasya’ya yöneliyor ve 

Anadolu’daki katliamları Kafkasya’ya taşıyorlardı. Nitekim 

Ermeni Milli Şurası 1918 Mart ayında Rus ordusundayken 

cepheyi terkeden Ermeni askerlerine Baku’de teşkil edi-

len Daşnak kuvvetlerine katılmaya çağırmıştı. Böylelikle 

Azerbaycan Türkleri hem Doğu’da Osmanlı Ordusu’nun 

kovaladığı Ermeni silahlı kuvvetlerinin, hem de Baku’de 

giderek büyüyen Bolşevik-Daşnak koalisyonunun ara-

sında kalıyordu.

14 Mart’ta Müslüman kolordusu Şamahı’daki Bolşevik 

sempatizanı garnizonu silah terkine zorlayarak buradaki 

silah ambarını ele geçirmişti. Yine Mart ayında Dağıstan 

milli kuvvetleri Necmeddin Qotsinski’nin kumandasın-

da Petrovsk (Mahaçkale) şehrini Bolşevikler’den almışlar 

ve burada bir milli hükümet kurmuşlardı. Bu gelişmeler 

Bakü’deki Bolşevik ve Taşnaklar’a adeta uyarı olmuştu. 

Böylelikle Bakü’de Müslümanlar’a karşı gerçekleşecek bir 

kıyımın altyapısı oluşmuştu.

Savaşa hazır hale getirilen Ermeni Kuvvetler sava-

şı başlatmak için gerekçe de buldular. Bu bahane de 

Evelina gemisinde Lenkerana gitmeye hazırlanan as-

kerlerin silahsızlandırılması olmuştu. Bolşevik – Ermeni 

birlikleri gemiyi makineli tüfekler ile ateş yağmuruna 

tuttular. Gemideki silahlara el konuldu. Böylece 1918 yılı 

30 Mart tarihinde Bakü’ de Ermeniler Türkleri katletmeye, 

evlerini yağmalamaya başladılar. Akşam saat 6 sularında 

Bakü savaş alanını hatırlatıyordu. 

Guba Soykırım Anıtı Kompleksi sergisinin bir kısmı
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Aynı günde Devrimci Savunma Komitesi oluşturuldu. 

Yeni oluşturulan Bolşevik – Ermeni Komitesi 1 Nisan’da 

sabah erkenden piyadelerden, top ve uçaklardan istifa-

de etmek suretiyle, taarruzu başlattı. Katliam 3 gün için-

de hat safhaya ulaştı. Bu günlerde Bakü’de olan İngiltere 

Konsolosu Mc Donel belirtmiştir ki, şehirde cesetlerden 

başka Müslüman kalmamıştı.5 Aynı yılın Temmuz ayında 

kurulmuş Olağanüstü Tahkikat Komisyonu’nun topladı-

ğı belgelerde gösteriliyor ki, iyi silahlanmış ve eğitilmiş 

Ermeni askerleri Müslümanların evlerine giriyor, evde-

kileri katlediyor, onları hançer ve süngü ile doğruyor, 

çocukları yanan evlerin içine atıyor, 3 – 4 günlük çocuk-

ları süngülerin ucuna takıyorlardı. Çok sayıda genç Türk 

kadınını diri diri duvara çivilemişler. Kaçıp canını kurtar-

maya çalışan ahaliyi kurşunlamak için önceden şehrin 

uygun yerlerinde makineli tüfekli adamlar konulmuştu. 

Müslümanları katletmenin yanı sıra, Ermeniler onların 

mallarını, evlerini de tahrip ediyor, değerli eşyalarını ise 

alıp götürüyorlardı. Daha sonraları bir yerde toprağın al-

tından 57 Müslüman kadın ve kızın cesedi bulunmuştu. 

Onların kulaklarını, burunlarını kesmiş, karınlarını yırtmış, 

sağ kalanlara tecavüz etmiş, işkence etmişlerdir. 

Azerbaycan Türklerinin ağır yenilgisinden sonra im-

zalanmış mütareke hakkında Bakü Konseyi toplantısına 

bilgi veren I. Suhartsev büyük sevinç içinde beyan edi-

yordu ki Musavat Partisi darmadağın edildi ve Türkiye’nin 

Bakü cephesi ele geçirildi. 1918 yılı Eylül ayına kadar Bakü 

Ermenilerin elinde kaldı. Bu soykırımın arkasında bü-

yük amaç duruyordu. Azerbaycan’ın daha sonra Versay 

Konferansı’na sunduğu belgelerde belirtiliyordu ki 

Mart’ta Müslüman katliamı, soykırımı yapmış Ermeniler 

Bakü’yü yerli ahaliden temizlemek, onun kaynaklarına 

sahip çıkmak, en sonunda ise bu eski Azerbaycan şehri-

ni Ermenistan toprağı ilân etmek istiyorlardı.

Müslümanlar üzerinde böyle ölümcül etkiye sahip 

olan, kana susanmış bu olaydaki başlıca rolde, başka 

yerlerde olduğu gibi Taşnaksutyun etrafında topla-

nan, o dönem Bakü’de yaşayan Ermeniler oynamıştır. 

Sovyet belgeleri bile, Ermenileri Bolşevik kılığı altında 

Müslümanlara saldırdığını söylüyor ve “birkaç” korkunç 

Mart 1918’de Guba’daki soykırım kurbanları olan Azerbaycanlıların iskeletleri. 
Guba Soykırım Anıtı Kompleksinin açık sergisi
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gün boyunca çoğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 

12.000’den fazla Müslüman’ın katledildiğini bildiriyorlar. 

Son verilere göre ise, Mart soykırımı zamanı Bakü şeh-

rinde Ermeniler 30 bin civarında Müslüman’ı katletmiş-

lerdir.

Bakü Katliamından yeteri kadar hınçlarını alama-

yan Ermenilerin, bu katliamdan daha da korkuncunu 

Şamahı ve diğer kazalarda da gerçekleştirmişler. Nitekim 

bu saldırılar sonucu sadece Şamahı kazasında 58 köy 

ateşe verilerek yakılmış, toplamda  sekiz bine kadar in-

san öldürülmüştür.  Öldürülenler arasında 1.653’ü kadın, 

965 ise çocuktu.

Ermenilerin Mart ve Nisan 1918’de Şamahı ve komşu 

köylerinde gerçekleştirdiği katliamları kanıtlayan çok sa-

yıda arşiv malzemesi var.

Bu materyaller arasında, 22 Kasım 1918’de, Olağanüstü 

Tahkikat Komisyonu’nun Başkanı A. Khasmammadov’un 

Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanına Shamakhi 

kasabasının ve komşu köylerinin tahrip edilmesi ve 

Müslüman ahaliye karşı Ermenilerin yaptıkları işkence 

ve cinayetler hakkında bilgileri, bu komisyonun üyesi 

A.Novatsky’nin bu konu ile ilgili Komisyon başkanına 

verdiyi raporlar, bu davalarda suçlulara yönelik bir ceza 

davasının başlatılması üzerine 12 Temmuz 1919 tarihli 

Acil Durum İnceleme Komisyonu’nun kararının olduğu-

nu söyleyebiliriz.

Aynı zamanda, 31 Mart Soykırımıyla bağlı olarak 

bize, çok ciddi bilgileri Azerbaycan Cumhuriyeti döne-

minde oluşturulmuş (1918-1920) Olağanüstü Tahkikat 

Komisyonu’nun (OSK) belgelerinde bulabiliriz. 

Guba Soykırım Anıtı Kompleksi sergisinin bir kısmı
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Bu belgelerin ışığında, birkaç şeyi söylemek gerek-

mektedir. Birincisi, Güney Kafkas bölgesinde Müslüman 

ahalinin toplu halde katledilmesi, Bakü’deki Sovyet ha-

kimiyetinin Ermeni liderleri tarafından (1917-1918) ve 

aynı zamanda Taşnak Ermenistan’ı tarafından gerçekleş-

tirilmiştir. Şunu da belirtmemiz gerekiyor ki, Müslüman 

kadın, çocuk ve yaşlıların öldürülmesi bir devlet siyaseti 

haline getirilmiştir. İkincisi, bu komisyonun kaynakları 

bize, bu cinayetlerin sadece Taşnak partisi tarafından 

değil, Ermeni örgütleri arasındaki siyasi ve sınıfsal görüş-

lerden bağımsız, tüm parti ve teşkilatlar tarafından ger-

çekleştirilmiştir. Güney Kafkas bölgesinin sivil Müslüman 

ahalisine karşı cinayetler gerçekleşirken, Ermeni canileri 

kendi faaliyetlerini, duruma göre kah Bolşevizm bayrağı 

kah Menşevizm bayrağı, kah da Sosyal Devrimciler bay-

rağı altında gerçekleştirmiştir. 

Komisyonun tarihi belgeleri bize aynı zamanda, 

Ermeni çetelerinin amaç ve faaliyetleri hakkında cid-

di bilgiler vermektedir. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, 

“Büyük Ermenistan” kurmak amacıyla, Güney Kafkas böl-

gesinde gerçekleştirilen katliamlarda Ermeniler, kendi 

amaçlarına ulaşmak için her türlü yöntemi kullanmışlar 

ve kendi amaçlarını gerçekleştirmek için, Müslüman 

ahaliyi toplu halde katletmişler. Bunu yaparken de, öldü-

rülenlerin yaşını, cinsiyetini, sosyal durumu ve siyasi gö-

rüşlerini önemsemediklerini gözlemliyoruz. Yüz binlerce 

insan, kadın, çocuk ve ya yaşlı, sadece Türk ve Müslüman 

oldukları için katledilmiştir. 

Çok üzülerek şunu da ifade etmek gerekiyor ki, Bakü, 

Gence, İrevan, Kars ve diğer bölgelerde gerçekleştirilen 

katliamlar, sadece belirli Ermeni çeteler tarafından de-

ğil, Ermeni ideolojisi etkisi altında olan Ermeni ahali ta-

rafından toplu halde gerçekleştirmekteydi. O dönemin 

kaynaklarını ciddi şekilde araştırdığımız zaman, şunları 

söyleyebiliriz; Güney Kafkas bölgesinin Müslüman aha-

lisinin toplu ve sistematik şekilde katledilmesi, sadece 

Bakü bölgesinde değil, Gence ve Kars gibi diğer böl-

gelerde de gerçekleşmiştir. Ve bu cinayetleri bölgenin 

Müslüman ahalisine karşı soykırım olarak nitelendire-

biliriz. Aynı zamanda bu katliamları, Güney Kafkasların 

diğer bölgelerinde de (Nahçıvan, Sürmeli, Ahıska ve 

Ahalteke) gerçekleştiğini görüyoruz. Azerbaycan tarafıy-

la resmen savaş halinde olmasa da Ermeniler, eli silahsız 

sivil Müslüman Türk ahaliyi yaşadığı şehir, kasaba ve köy-

lerde (Zengibasar, Vidibasar, Zengezur gibi) toplu halde 

katletmeye devam etmişler.  

 Mart soykırımından 1 yıl sonra Ermeniler bu olayı 

Bolşeviklerle Müslümanlar arasında baş göstermiş ha-

kimiyet mücadelesi olarak takdim etmeye başladılar. 

1919 yılı sonbaharında Bakü’ye gelen ABD misyonunun 

başkanı General Harbord’a Bakü’deki Ermeni Piskoposu 

Bagrat’ın takdim ettiği belgede Ermenilerin Mart olay-

larındaki iştiraki inkar ediliyordu. O Bakü’deki olaylar 

da 1000 kişinin öldürüldüğünü, bunun 300 tanesinin 

Ermeni ve Rus, 700 tanesinin ise Müslüman olduğu iddia 

ediyordu. Ne yazık ki sonralar, Bakü soykırımının siyasî 

değerlendirilmesi yapılmadı. Güya bu soykırımın karşı 

devrimcilere karşı bir saldırı olduğu belirtildi.

Sadece Bakü’de 30.000, Azerbaycan genelinde ise 

120.000 fazla insanın öldürülmesi her ne kadar bazı ya-

zarlar tarafından “İç Savaş” veya “Vatandaş Muharebesi” 

olarak yazılmışsa da olaylar objektif biçimde araştırıl-

dığı zaman, gerçek bir “Soykırım”dan söz etmek kaçı-

nılmazdır.  Ayrıca 20 Ocak 1990’dan itibaren yine aynı 

güçler tarafından 31 Mart Katliamı’nın benzeri Bakü ve 

Karabağ’da uygulanmıştır. Sonuç olarak binlerce masum 

insan katledilmiştir

1918 yılı soykırımı, Azerbaycan edebiyatı ve bası-

nında da geniş yankı bulmuştur. Şunu da belirtelim ki, 

Azerbaycan’da Ermenilerin yaptıkları ilk katliam girişim-

leri daha 1905 – 1906 yıllarında bölgeyi sardığı zaman 

Mir Mühsün Nevvab “1905 – 1906 yıllarında Ermeni 

– Müslüman davası”, Mehmet Seid Ordubadı ise “Kanlı 

Seneler” adlı eserleri ile Millî Hafıza abidelerinin temelini 

atmışlardır. Mart soykırımı konusundaki eserlerin büyük 

çoğunluğu 1918 – 1920 yılları arasında yazılmış edebi 

eserlerden ibaret olmuştur. Bu konuda daha zamanında 

Azerbaycan’ın ünlü yazar ve aydınları, M. E. Resulzade, 

Cafer Cabbarlı, Üzeyir Hacıbeyli, Seyyid Hüseyin, 

Mehemmed Hadi, Mirzebala Memmetzade, İbrahim 
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Halil, Hacı Selim Seyyah, Yusuf Vezir Çemenzeminli vb. 

Mart faciasının şahitleri olmuş, çeşitli edebi eserler yaz-

mışlardır.

Ama ne yazık ki 1920’li yıllardan sonra Sovet Rejimi 

kurulunca 1918 Mart soykırımı konusunun tarih ve ede-

biyatta işlenmesi Sovyet Azerbaycan’ında yasaklanmış, 

bu kanlı olaylar 70 yıl içinde görünmez olmuş, kasıtlı ola-

rak millete unutturulmaya çalışılmıştır.

Azerbaycan bağımsızlığını yeniden elde ettikten 

sonra mart hadiseleri yeniden araştırılmaya başlamış, 

bu olaylar ile ilgili yeni değerlendirmeler yapılmış-

tır. Bunun bir sonucu olarak, Azerbaycan’ın Merhum 

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Ermenilerin kanlı cinayet-

lerini dünya kamuoyuna duyurmak, gelecek kuşakların 

ulusal hafızalarını korumak ve soykırım kurbanlarının ha-

tırasını ölümsüzleştirmek amacıyla 26 Mart 1998 tarihli 

“Azerbaycan’a Karşı Soykırım” konulu kararname ile bu 

olayların siyasi olarak tanınmasını sağlamıştır.

Günümüzde Ermenilerin törettikleri cinayetlerin izleri 

hala da karşımıza çıkmaya devam ediyor. Azerbaycan’ın 

kuzeydoğusunda bulunan Guba şehrinde, 2007 yılında 

stat inşaatı çalışmaları sırasında toplu bir mezarlık bulun-

muştur. Toplu mezarlıkta, 1918 yılında Ermeni Taşnaklar 

tarafından işkence yapılarak katledilen Azerbaycan 

Türkleri yanısıra Lezgi, Tat, Avar, Yahudi ve diğer etnik 

gruplara ait kişilerin cesetleri bulunmuştur. Azerbaycan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in ka-

rarıyla açık hava müzesi olarak yapılmış Guba Soykırım 

Anıtı Kompleksi’nde halen Ermeni zulmünü tüm çıp-

laklığıyla göz önüne seren toplu mezarlık ziyaretçilerin 

tüylerini ürpertiyor. 

Şunu da belirtmekte yarar var ki, şiddete, zulme ve 

katliamlara karşı nefret, hakka, adalete ve hürriyete rağ-

bet hissinin aşılanması için, bu olayları derinlemesine 

inceleyen yeni eserlerin yazılması, ve arşivlerde bulunan 

değerli eserlerin çıkartılarak millî istiklâl ışığında araştırı-

lıp incelenmesine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. 
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