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I. CONFERENCE AT A GLANCE 

4

Despite the efforts through international rules and mechanisms devised and 
implemented to stop crimes against humanity and genocide since the Second World 
War, there is quite a long list of mass atrocities especially in the 1990s. Unfortunately 
the Republic of Azerbaijan suffered from one of these atrocities at the end of the 
20th century. One of today’s longest tragic clashes, Azerbaijan-Armenia conflict on 
Nagorno (Upper) Karabakh changed the fates of millions of people. During the Khojaly 
Genocide, which is the most explicit case of the atrocities where a whole city was 
completely destroyed, innocent people including women, children and the elderly were 
brutally killed, ended in 613 citizens of Azerbaijan massacred and thousands of others 
severely injured. 

On the other hand, the 1990s saw a series of efforts initiated by the international 
community in terms of developing tendencies against atrocities in an attempt to 
prevent crimes against humanity and protect civilians from massacres. Prevention 
and punishment of the crime of genocide and crimes against humanity have been 
regulated by legislation such as the Geneva Conventions, Genocide Convention, Rome 
Statute and other UN conventions, case law and jurisprudence. Moreover, in addition to 
the special courts established to prosecute individuals for crimes of genocide, crimes 
against humanity and war crimes, International Criminal Court was established when 
the Rome Statute dated 1998 entered into force in 2002. 

Almost all the nations have ratified these conventions, however, the fact that the 
perpetrators of these crimes have not been duly prosecuted and that there are 
many other ongoing violations, bring into question whether international law can be 
implemented and in this sense whether the international community has the capacity 
and resolve to effectively fight against these atrocities.

On the other hand, controversy over the term “terrorism” has made it impossible to 
come up with a universal definition for this phenomenon. Numerous efforts since 1920s 
attempting to define terrorism and accept it as a crime before international law have 
not yielded any results so far. Debates have flared up on this issue due to the increasing 
threat that terrorism poses for peace and security across the world. 

In order to discuss these issues, the Turkic Council, in cooperation with Khoja Ahmet 
Yesevi International Turkish-Kazakh University, held a conference on “Khojaly Genocide, 
Crimes Against Humanity and Terrorism” on 22 February 2017 in commemoration of 
the Khojaly Genocide on its 25th anniversary. 



Main goals of the Conference were set as increasing awareness on 
the atrocities against the Azerbaijani people in Khojaly, allowing 
objective deliberations on the  case and hence contributing to 
establishment of international peace, and discussing current issues 
of crimes against humanity and terrorism which are critical for our 
Member States and our region.

Over 300 participants attended the conference which hosted 
Ministers, politicians, high-level officials, diplomats and academics 
from our Member States as speakers. During the Conference, 
issues of “Khojaly Genocide, Crimes against Humanity and 
Terrorism” were considered in detail with their historical, legal and 
current aspects. The Conference was followed by national and 
international media and created far-reaching awareness on the 
issues discussed. 

 A minute of silence was observed in honour of the victims of 
Khojaly Genocide, Turkey’s martyrs of July 15th, and our martyrs 
across the Turkic world who have sacrificed their lives for their 
countries. 
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II. OPENING 
REMARKS  
HE Ambassador Ramil Hasanov,
Secretary General, Turkic Council 

Prof. Dr. Musa Yıldız,
President of Board of Trustees, Khoja Ahmet Yesevi 
International Turkish-Kazakh University 

HE Mikail Cabbarov, Minister of Education, Republic 
of Azerbaijan 

HE Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs, 
Republic of Turkey 

HE Elmar Memmedyarov, Minister of Foreign Affairs, 
Republic of Azerbaijan

HE Ahmet Aydın, Deputy Speaker of the Grand 
National Assembly of Turkey

“This genocide that took place in my home country will never leave our memories and thoughts until the end of time. We would like to make 
it clear from the beginning that, when we as the Turkic Council - Cooperation Council of Turkic Speaking States - and the Board of Trustees of 
the Ahmet Yesevi University - our revered professor Musa Yıldız - with whom we have close cooperation, started off this project, our main aim 
was really never to denounce any nation. As previously stated by HE Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, and HE Recep Tayyip 
Erdoğan, President of the Republic of Turkey, as the Turkic nation and states we have never held any grudge, hostility, hatred or discord against 
any nation. And I am proud of being a son of a nation that had never committed genocide throughout their reign, a time period that has continued 
for hundreds of years up to the 21st century. Here we are talking about an incident where a whole city was massacred and subjected to genocide 
for being Turkic. The mentality that made a decision to destroy and uproot a whole community of over 7500 people in Khojaly, is that of genocide. 
There is no other name for it in world history.

Today in Azerbaijan, Turkey, Kazakhstan and Kyrgyzstan, the four brotherly countries that established the Turkic Council, and our other brotherly 
Turkic countries of Turkmenistan and Uzbekistan, people live in peace, quiet and stability regardless of their religion, race, ethnicity and colour. 

I pray for God’s mercy for all of our martyrs who sacrificed their lives for their country and people, and would like to express my wish that one 
day, all the peoples of the world live in peace, quiet, friendship, stability, embracing each other. Thank you.”

Ambassador Ramil Hasanov, Secretary General, Turkic Council
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“Here, today, we are remembering the most cruel genocide of the century, Khojaly Genocide, 25 years after it took place on 26 February 1992. 
On that dark day, in Khojaly village of dear Azerbaijan, 613 people including civilians, women, children and the elderly were brutally massacred 
by Armenians. Khojaly Genocide that took place before the eyes of the whole world, was committed against defenceless and powerless people.
Unfortunately, international community did not pay proper attention to this genocide then as they fail to do so today. Even today, we sadly 
witness a lack of necessary action from international organisations who fail to take concrete steps on current human tragedies taking place in 
Nagorno (Upper) Karabakh, Syria, Arakan and other Muslim countries and on incidents of global terrorism. 

20th century with its conflicts, wars and incidents of violence, was one of the bloodiest eras of human history. Numerous international conventions 
to protect and guarantee human rights have put in place detailed rules to prevent crimes against humanity and safeguard human rights, however, 
the outcome has not changed.

I am of the view that today, Muslim countries and the Turkic world need unity and solidarity more than ever. Preventing extra-religion activities 
that try to continue using different sects and religious groups, requires wider recognition and promotion of the ideas of tolerance and humanism 
put forth by important figures like Khoja Ahmet Yesevi who flourished within the Turkic-Islam world that helped to shape social peace. 

Prof. Dr. Musa Yıldız, President of Board of Trustees, 
Khoja Ahmet Yesevi International Turkish-Kazakh University
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“This conference shows that the horrors of the atrocity and massacre committed by Armenian aggressors on that bloody night are still fresh in 
our minds. 
The genocide that took place in Khojaly was a bloody massacre, not only against the people of Azerbaijan, but also against the whole Turkic world 
and humanity. On one single night, among those killed, 8 families were completely destroyed, and 25 children lost both their parents. 

We are sure that education, and especially education on citizenship, has a special role in the fight against threats and challenges of these modern 
times. Only those individuals who were brought up as proper citizens can make the right decisions for the future of their nation and that of 
humanity. 

As repeatedly stated by HE Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, education provides the best immunity against extremism, 
radicalism and xenophobia. 

We are very pleased that education is given great importance within the Turkic Council. The initiative to write a common textbook of the history 
of the Turkic peoples is critical in allowing our youth to have a deeper understanding of our history, and for them to look into the future after 
drawing lessons from the real history.”

Mikail Cabbarov, Minister of Education, Republic of Azerbaijan 



“We, as Turkey, are sparing no efforts to further our relations with Azerbaijan in all areas. We have a relationship that suits “two brothers, one 
nation”. We are working together for TANAP to bring gas to Turkey as early as possible and then this gas to be conveyed to Europe. On the other 
hand, hopefully we will inaugurate the Baku-Tbilisi-Kars railway within a few months. We are collaborating with Azerbaijan also for the stability 
and security of the region. We are also making efforts to strengthen the Turkic Council, and to render visible, more effective and more credible 
not only the institution at the centre, but also all affiliated organisations of the Turkic Council, first and foremost the Parliamentary Assembly. 

The most important issue in the Caucasus especially for the stability of our region is the Armenian invasion of twenty percent of the Azerbaijani 
soil. Therefore, we have never forgotten Khojaly, and we never will. We have been fighting against the false accusations of Armenia over the 
events of 1915. Armenia has always declined our suggestions. Let’s set up a joint commission, open up our archives, let scientists join in from other 
countries. However, Armenia does not wish to face the truth. 

In fact, how the perpetrators of the Khojaly Massacre explain and defend themselves is also exemplary. I quote: “Those we believed that we 
wouldn’t touch Azerbaijani civilians, women and children, saw what we are capable of in Khojaly”. This is how a person can defend such a violence 
in such an inhuman way, and unfortunately that person is now ruling the country today. We will continue to tell all this truth; the truth about the 
events of 1915 and the truth about Khojaly tirelessly, with patience and in solidarity.”

Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs, Republic of Turkey
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“Khojaly Genocide is a part of Armenians’ ethnic cleansing policy against Azerbaijanis that was gradually implemented in 19th and 20th centuries 
in Nakhchivan, Ganja, Quba, Baku and Erivan Khanate. The truth about this as a whole should be made known to the international community and 
these massacres should receive the due legal and political consideration that they deserve. 

Many countries and international organisations have recognised the Khojaly tragedy as a genocide. Mexico, Colombia, Peru, Pakistan, Bosnia-
Herzegovina, Romania, Czech Republic, Slovenia, Jordan, Honduras, Guatemala, Panama, Sudan and Djibouti parliaments, and parliaments of 16 
States of the USA have endorsed documents that recognise and condemn Khojaly Genocide. 

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) is the first international organisation to recognise Armenia as an aggressor and the Khojaly tragedy as 
a genocide. Youth Forum of OIC and the Haydar Aliyev Foundation initiated and implemented the “Justice for Khojaly” campaign in more than 
40 countries of the world with the main goal of raising awareness within the international community on the truth about this bloody tragedy. 
I advise that the diaspora organisations of the Member States that are active under the umbrella of the Turkic Council act together against the 
Armenian propaganda against the Turkic world.” 

Elmar Memmedyarov, Minister of Foreign Affairs, Republic of Azerbaijan 



“We say it each time, at every opportunity: One nation, two states, two brotherly countries. If one of them has the slightest problem, the other 
feels it even more, none of us ever doubts it. There is a friendship that grows faster each day and in a meaningful way that benefits the two 
countries as well as world peace. We wish for this friendship to continue for both our countries and world peace, and in this regard, both countries 
do whatever is necessary to this end. 

Our brothers and sisters including women, children and the elderly, who were slaughtered 25 years ago in their homeland, where they were born, 
became victims of the atrocities of delirious murderers. Have no doubt that Turkey, and the Turkic world will never forget these martyrs who were 
brutally massacred. 

Entire humanity suffers from and more and more lives are claimed by terrorism today, but in order to see how terrorism was carried out  by regular 
armies to invade a neighbouring country and by the state itself, all one needs to do is to look at and understand what happened in Khojaly. 
In fact what we want is, all the world to say “je suis Khojaly, je suis Ankara, je suis Istanbul” in a fashion similar to how they say “je suis Paris, je 
suis Bruxelles” when a terror attack happens in Paris or Brussels. The entire world needs this sincere and resolute stance.” 

Ahmet Aydın, Deputy Speaker of the Grand National Assembly of Turkey
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III.PANEL SESSIONS

“In March 1918,approximately 5000 Azerbaijani Turks were 
massacred in Baku. The perpetrators were Bolsheviks 
and Tashnaks. Developing an idea starts with using the 
terminology for it. Therefore the term “Western Azerbaijan” 
should be used. First forced emigration was imposed in 
Adjara by General Governor Vorontsov-Dashkov, and as a 
result 5000 Muslim families were exiled to Nargin Island. 

For justice, we have to be strong to take what is ours. The people to whom we should be 
informing about these events are those outside Turkey. We should clearly reveal to the 
world the continued support from the Armenians for acts of injustice towards Turks. And 
this is possible only through scientific research and studies.”

Halil Akıncı, Ambassador (Rt), 
First Secretary General of the Turkic Council

Panel I: Khojaly Genocide: A Tragedy of 
Humanity at the End of the 20th Century

Moderator: Halil Akıncı, Ambassador (Rt), 
First Secretary General of the Turkic Council 
Panellists: 
Elman Mammadov, 
Member of the National Assembly of Republic 
of Azerbaijan 
Prof. Dr. Aygün Aktar, 
Former Rector of Giresun University, Advisor 
to the Office of the Prime Minister, Republic 
of Turkey 
Ömer Engin Lütem, 
Ambassador (Rt), Honorary President, The 
Centre for Eurasian Studies 
Oleg Kuznetsov,  
Historian, Russian Federation
Prof. Dr. Hakan Yavuz, 
Professor at Department of Political Science, 
University of Utah
Fatma Ceren Yazgan, 
Minister Plenipotentiary, Deputy Director General 
for Security and Intelligence,
Ministry of Foreign Affairs,
Republic of Turkey



“Khojaly is of Turkic descendance. There were many monuments of the Turkic world in Khojaly, but today 
they aren’t there anymore. Armenians ruined and destroyed them all. Khojaly was Turkic soil and our duty 
was to protect it. But we had small number of forces  and the enemy forces burned, ruined, destroyed and 
wiped Khojaly off the face of the earth in one hour. They slaughtered 613 people. There was a genocide in 
Khojaly; and now a place named Khojaly does not exist anymore. 

Today, the Armenians who were the perpetrators of all this are talking about rights and justice. Would a 
civilised nation commit such atrocity? Of course not. In the massacre committed by the Serbs against the 
Bosnians in Europe, justice was served and perpetrators were punished. Has any Armenian been punished 
for their barbarous acts? No.”

Elman Mammadov, 
Member of the National Assembly of Republic of Azerbaijan

“We are remembering a genocide committed in 1992, may Allah be merciful to our martyrs. But, Khojaly is 
not the only genocide committed against Turks in the last century. If we look at the Balkans we see traces 
of genocide, and we see massacres against Turks in Anatolia as well. I demand that the perpetrators are 
punished. 

The Khojaly genocide in 1992 that we refer to as the biggest genocide of the last century, is not actually the 
biggest genocide; but it is the heaviest, and is the one that took place before the eyes of the developed and 
globalised world. Armenians did anything they can in Anatolia between 1880-1920, in Western Azerbaijan, 
i.e. today’s Yerevan between 1905-1928 to gain more soil. 

I say “Justice for Khojaly” and, I call on us all to bring before our eyes the image of the little child who covered her eyes to not see her murderer 
and who was then torn to shreds with bullet holes during the Khojaly genocide.”  

Prof. Dr. Aygün Aktar, 
Former Rector of Giresun University, 

Advisor to the Office of the Prime Minister, 
Republic of Turkey

“Respect for Human Rights has become a belief widely accepted by the public since the Second World 
War, however, violations in this area unfortunately still continue. The main reason for this is that these 
violations are left unpunished for most of the time. It is difficult to say the Khojaly massacre has received 
any considerable reaction from the Western countries. The fact that this event does not concern the 
interests of the Western countries, and that the Armenians’ self- depiction of a “victimised nation” has 
been well accepted, and that they have been somehow tolerated no matter what they do, plays a big role. 

For this reason Khojaly massacre has not been condemned enough. Moreover, although there is a very 
clear crime, international judiciary has not been put in action. On the other hand, when these events are 

condemned by the international community and brought to justice, it serves as an important measure to 
stop similar crimes from happening or at least deter them. It is possible to say that, since it was not done for Khojaly, three years later, Srebrenitza 
massacre couldn’t be prevented in Bosnia.”

Ömer Engin Lütem, Ambassador (Rt), 
Honorary President, the Centre for Eurasian Studies 
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“According to the norms of modern Russian Criminal Law, Karabakh war of 1988-1994 has the traits of 
a “terrorist war”, because this war, by its structure and content consists of “terror crimes”. As a socio-
economic, socio-political and legal phenomenon, trans-national Armenian terrorism first appeared at the 
end of the 19th century within Ottoman Empire territories, then spread to Russian Empire and the Balkans, 
and then to Western Europe and North America. 

The fundamental outcome of the 1988-1994 Karabakh war which we define as the first terrorist war in 
human history, is the emergence of the seemingly so-called state of “Artsakh” terrorist organisation or 
with its self-proclaimed name Nagorno Karabakh Republic in Southern Caucasus, which doesn’t appear on 

world’s political map, the legitimacy of which has never been recognised by any country in terms of international law, and which was even not 
recognised by the Republic of Armenia.

In today’s world, we can talk about two modern “so-called state” terror organisations that carry the common traits of natural existence and which 
have their roots in nationalist and religious extremism. One of these is the so-called state terror organisation “Artsakh”, and the other is “Islamic 
State of Iraq and Syria”, also known as ISIS, a terrorist organisation which claims to be a so-called state.

Turkey and Russia’s allied armed forces fight against ISIS which is a semi-state terrorist organisation, is a natural outcome of the gradual 
rapprochement of the two countries in the international arena in the new millennium.

Today, Azerbaijan has at least one more strategic geo-political enemy other than Armenia. In this regard, ideological trio of “Armenia - Armenian 
Diaspora - Artsakh” is not only a propaganda slogan, it is also a guide that has a function of systematic mobilisation. The only way and means of 
standing against this policy is establishing a security triangle of “Moscow-Ankara-Baku”.”

Oleg Kuznetsov, Historian, Russian Federation

“There is a decision of the European Court of Human Rights in 2010. In that decision, the Court refers to the 
events of Khojaly and Karabakh as ethnic cleansing. 

We, the Turks in Turkey have to properly consider and understand the Khojaly issue. We need to properly 
understand the Khojaly issue in order to comprehend the destructive force of the Tashnak’s Armenian 
nationalism. If it hadn’t been for Talat Pasha, seven of our provinces in Anatolia would have gone through 
the same things that took place in Karabakh, with a much bigger disaster. Karabakh events showed the 
ingenuity of Talat Pasha’s thinking. ”

Prof. Dr. Hakan Yavuz, 
Professor at Department of Political Science, 

University of Utah



“First of all, I would like to start with Atatürk’s words “We are not anyone’s enemies. We are enemies of 
the enemies of humanity”. Khojaly massacre and failure to punish the crimes against humanity in Khojaly 
shows and reminds us that the move for humanising war in human history has failed. 25 years after 1992, 
we are at a different point but crimes against humanity have not ended. This is exactly why Khojaly has 
never been forgotten and it never should be. There was a crime against humanity in Khojaly but the 
problem lies with the double standards.

“Crime against humanity”  is a legal term as much as it is a term of conscience and ethics and there is no 
time limit for it. We were very right in making a request to insert terrorism among the crimes to be tried at 

the International Criminal Court when we did, but it wasn’t accepted. When we look at acts of terrorism today, there is gradual inclination towards 
our discourse. In this regard, the perpetrators of the Khojaly massacre can be prosecuted for their crimes under terrorism. 

Unfortunately, there is no prosecution for international terrorism, because there is no definition of terrorism. In United Nations resolutions there 
is an article for this, however there is no mechanism to sanction it, but there are for crimes against humanity. In Turkey and Azerbaijan, diplomats 
and academicians are sensitive about these issues, we share this sensitivity.”

Fatma Ceren Yazgan,
Minister Plenipotentiary, Deputy Director General for Security and Intelligence,

Ministry of Foreign Affairs,
Republic of Turkey
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“The most important distinguishing aspect of Khojaly 
Genocide from other cases of genocide and one of the 
aspects that distinguishes it from Rwanda genocide is 
the videos filmed in detail by our brother named Cengiz 
Mustafa. He documented the genocide almost in real-time 
filming it just 3-5 minutes after it happened. This is the type 
of genocide we are faced with today.”

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 
Department of International Relations, 

Atılım University, 
Republic of Turkey

Panel II: Crimes Against Humanity, Genocide, 
Terrorism and the Links in between 

Moderator: Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 
Department of International Relations, Atılım 
University, Republic of Turkey
 
Panellists: 
Prof. Dr. Emre Öktem, 
Faculty of Law, Galatasaray University, 
Republic of Turkey
Prof. Dr. Hasan Köni, 
Faculty of Law, İstanbul Kültür University, 
Republic of Turkey
Prof. Dr. Taşansu Türker, 
Director, Research Centre for Eurasian, 
Russian and East European Studies, Ankara 
University, Republic of Turkey 
Zaur Aliyev, 
PhD, Faculty of Law, Baku State University, 
Republic of Azerbaijan
Asst. Prof. Haldun Yalçınkaya, 
Department of Political Science and 
International Relations, TOBB University, 
Republic of Turkey 



“I would like to talk about what can be said and done about Khojaly Genocide in the international arena. In 
this regard, application to the European Court of Human Rights comes to mind. 

European Convention on Human Rights does not mention genocide, crimes against humanity or war 
crimes. Instead, there is Article 2: right to life. 

Regarding this issue, case law is critical to us. So far, case law has said that “The obligation to protect the 
right to life and the obligation to interrogate its violation are independent from each other”. 

What kind of a strategy can we follow for our case? The surviving relations of the genocide victims or the people who were subjected to violence 
themselves, people who were tortured, the survivors need to apply to Armenia’s national organs of judiciary as a first step.

If we envisage the course of the case: the defendants of Armenia will argue at the ECHR: “These crimes have timed out”, then the ECHR has to 
respect the time limits in national law. Then they will reject the case. That is when we will say: “Genocide and crimes against humanity do not 
time out. This is established by practice, this has international precedence.”

Prof. Dr. Emre Öktem, 
Faculty of Law, Galatasaray University, 

Republic of Turkey

“Some incidents; genocide, massacres took place as a result of some domestic political events. In these 
regions,  Armenians demanded more territory around Karabakh. Upon Armenians’ increased demand for 
territory, the Azerbaijani, Turkic public felt disturbed and started demonstrations against them.

Then, due to the fear of losing Caucasus, events started. Soviet troops with those joining in from Azerbaijan 
and from outside a big massacre took place. This was genocide. Even if they had killed one person, this is 
genocide according to the Genocide Convention. And at the same time it is ethnic cleansing.

Since these crimes were committed within Azerbaijan’s own territory, Azerbaijani government has the right 
to prosecute the perpetrators of these crimes.”

Prof. Dr. Hasan Köni, 
Faculty of Law, İstanbul Kültür University, 

Republic of Turkey
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“Today we are commemorating Khojaly Genocide which is one of the most important events that shaped 
the Azerbaijani identity. It is a very tough issue, a grave tragedy. The concept of Azerbaijani Turk is an 
important one. While explaining the grievances of and the tragedy that the Azerbaijani Turks suffered, I 
think we need to look and see what sort of positive elements and negative elements we have got on our 
side. 

I’ve always insisted on this: when asked what civilisation is I only say one word: ability to organise. I think 
both Azerbaijan and Turkey have the infrastructure in terms of organisation capacity to overcome this 
problem, and tell about this issue to the world. Only thing we need is to take braver and quicker steps.”

Prof. Dr. Taşansu Türker,
Director, 

Research Centre for Eurasian, Russian and East European Studies, 
Ankara University, 
Republic of Turkey

“In 1990, on the night between 19th and 20th of January, Soviet army troops and armoured vehicles were 
deployed in Baku and Sumgait cities, and simultaneously other cities and regions. Armenian origin officers 
and soldiers were also included in these operations. As a result, widely accepted norms and principles of 
international law were violated, our people who were fighting for their freedom were attacked. According 
to international law, the tragedy of January 20th should be classified as crime against humanity.

According to Article 7 of the Statute of the International Criminal Court, extermination, persecution on 
political, racial, national, cultural or gender grounds, torture, other inhumane acts of a similar character 
intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health are classified 

as crime against humanity. One of the heaviest crimes against Azerbaijani people is the Khojaly Genocide. 

Occupied Nagorno (Upper) Karabakh, also Khojaly and neighbouring seven neighbouring districts are integral parts of Azerbaijan. This is verified 
by international law, as well as UN Security Council Resolutions 822, 853, 874 and 884, UN General Assembly Resolution 62/243 dated 14 March 
2008 titled “The Situation in the Occupied Territories of Azerbaijan”, Council of Europe Parliamentary Assembly Resolution 1416 reiterating that 
Azerbaijani territories are still occupied by Armenian forces, and that separatist forces are still in control of the Nagorno (Upper) Karabakh region, 
and its Recommendation 1690. Unfortunately, there is no progress in implementing these resolutions, Armenia doesn’t act on these demands. 
In Khojaly, the presence of intent to destroy, in whole or in part, a national group in a premeditated manner proves that this event is a proper 
genocide according to international law. There are search warrants for 297 people in relation to crimes committed against Azerbaijan, and there 
is an ongoing search for them through Interpol. However, none of them have been captured and handed over to Azerbaijan as of today.”

Zaur Aliyev, PhD, 
Faculty of Law, 

Baku State University, Republic of Azerbaijan



“As a matter of fact, terrorism is a violence tendency and human beings had violent tendencies throughout 
history. Formerly, it was in the form of war, as a duel between states, as a bilateral exercise. In a duel, there 
is an attacker and  one who is attacked, so it is a bilateral act. However, terrorism is  different.
 
It still contains violence and this violence happens in a tripartite action. Here there is an attacker, there is a 
victim in the firing line, and the third part is the spectators watching this shooting act. Generally, the goal 
is to make the spectators, the third party, watch the blood spill and by this way terrorise them. Today, we 
are living in the age of terrorism.”

Asst. Prof. Haldun Yalçınkaya, 
Department of Political Science and International Relations, 

TOBB University, 
Republic of Turkey
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IV.EXHIBITION

An exhibition titled “Khojaly through the Eyes of Children” was organised with support 
from the Embassy of the Republic of Azerbaijan in Ankara. Paintings by students from 
Azerbaijan and Turkey were displayed at the exhibition.
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V. MEDIA COVERAGE OF 
THE CONFERENCE 

*“International conference held in Ankara on ‘Khojaly genocide, crimes 
against humanity and terrorism”

*”Conference in Ankara on ‘Khojaly genocide, 
crimes against humanity and terrorism”
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Media outlet: Milli Gazete/Newspaper 
Date: 23 February 2017
*“Armenia does not wish to face the truth”

Media outlet: Antalya Hilal Newspaper 
Date: 23 February 2017

*“Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu: Kho-
jaly massacre is a fact.”
*“We haven’t forgotten, we will not forget”
*“Armenia committed an unprecedented 
massacre”

	

	

*“Minister Çavuşoğlu: Armenia does not 
wish to face the truth”
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*“International conference held in Ankara on ‘Khojaly genocide, 
crimes against humanity and terrorism”

Media outlet: Vatan Newspaper 
Date: 23 February 2017
*“Khojaly Conference”



	

Media outlet: Milliyet Newspaper
Date: 23 February 2017
*“Khojaly massacre victims remembered”
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*“Conference on ‘Khojaly genocide, crimes against humanity 
and terrorism” - Ahmet Aydın

*“25th anniversary of the Khojaly Genocide”
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Media outlet: Güçlü Anadolu Newspaper
Date: 23 February 2017
*“Khojaly not forgotten on its 25th anniversary”

*“International conference held in Ankara 
on ‘Khojaly genocide, crimes against  
humanity and terrorism”
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Bulletin of the Grand National Assembly of Turkey: Khojaly Massacre                                                                           
* “Conference on Khojaly Genocide  ‘Khojaly genocide, crimes against humanity and 
terrorism”
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I. KONFERANSA GENEL BAKIŞ 

4

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, insanlığa karşı suçları ve soykırımı önlemeye 
yönelik olarak geliştirilen, uygulanan uluslararası kurallar ve mekanizmalarla ortaya 
konan çabalara rağmen, özellikle 1990’lı yıllarda toplu mezalimlerin oldukça uzun 
bir listesi bulunmaktadır. Maalesef Azerbaycan Cumhuriyeti, 20. yüzyılın sonunda bu 
mezalimlerden birine maruz kalmıştır. Günümüzün en uzun süren trajik çatışmalarından 
biri olan Azerbaycan-Ermenistan Dağlık Karabağ sorunu, milyonlarca insanın kaderini 
değiştirmiştir. Bir şehrin tamamen yakılıp yıkıldığı, masum halkın, kadın, çocuk yaşlı 
demeden hunharca katledildiği bu vahşetlerin en somut örneği olan Hocalı Soykırımında, 
613 Azerbaycan vatandaşı katledilmiş ve binlerce kişi ağır yaralanmıştır. 

Diğer yandan 1990’lar, mezalimlere karşı eğilimlerin gelişmesine ve bu çerçevede 
insanlığa karşı suçların önünü kesme ve sivilleri katliamlardan koruma bağlamında 
uluslararası toplumun başlattığı bir dizi çabaya da tanıklık etmiştir. Cenevre Sözleşmeleri, 
Soykırım Sözleşmesi, Roma Statüsü ve diğer BM sözleşmeleri ve içtihat hukuku gibi 
mevzuat, anlaşma ve sözleşmeler insanlığa karşı suçlar ve soykırımı önlemede cezai 
yaptırımları düzenlemiştir. Ayrıca, insanlığa karşı suçların yanısıra savaş suçları ve 
soykırımın faillerini de yargılamak üzere kurulan hususi mahkemelere ek olarak 
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2002 yılında yürürlüğe giren 1998 tarihli Roma 
Statüsü ile kurulmuştur.

Sözkonusu anlaşmaların dünyanın neredeyse tüm ulusları tarafından onaylamasına 
rağmen bu suçların faillerinin gereği gibi yargılanmadığı gerçeği ile halihazırda 
dünyanın birçok bölgesinde süregiden ihlallerin mevcudiyeti, uluslararası hukukun 
uygulanabilirliğinin ve bu anlamda uluslararası toplumun bu mezalimlere karşı etkin 
mücadele yürütme kapasitesi ve kararlılığının sorgulanmasına yol açmaktadır. 

“Terörizm” terimi üzerindeki derin görüş ayrılıkları ise bu olguya ilişkin evrensel bir 
tanımlama yapılmasına bugüne kadar engel olmuştur. Terörizmin tanımlanması ve 
uluslararası hukukta suç olarak kabul edilmesi için 1920’lerden bu yana süren sayısız 
çabalar henüz neticesiz kalmıştır. Terörün giderek artan bir şekilde dünyanın her yerinde 
barış ve güvenliği tehdit etmesi bu bağlamdaki tartışmaların daha da hararetlenmesine 
yol açmıştır. 

Tüm bu hususları ele almak üzere, Türk Konseyi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesi işbirliğiyle 22 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da Hocalı Soykırımının 25. 
yılı anısına “Hocalı Soykırımı, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm” başlıklı uluslararası bir 
konferans düzenlemiştir. 



Konferansın ana amaçları Hocalı’da Azerbaycan halkına karşı 
işlenen zulüm konusunda farkındalığı artırmak, davanın tarafsız bir 
şekilde değerlendirilmesini sağlamak, böylece uluslararası barışın 
teminine katkıda bulunmak ve bu sırada tüm Üye Ülkelerimiz ile 
bölgemizi yakından ilgilendiren insanlığa karşı suçlar ve terörizm 
konularında güncel sorunları ele almak olarak belirlenmiştir. 

Üye Ülkelerimizin Bakanlarının, siyasetçilerinin, üst düzey 
yetkililerinin, diplomatlarının ve akademisyenlerinin konuşmacı 
olarak katıldıkları sözkonusu konferansa 300’ü aşkın katılımcı 
iştirak etmiştir. Konferans boyunca, “Hocalı Soykırımı, İnsanlığa 
Karşı Suçlar ve Terörizm” konuları tarihi, hukuki ve güncel 
veçheleriyle masaya yatırılmıştır. Ulusal ve uluslararası basın 
tarafından yakından takip edilen konferans konu hakkında geniş 
bir farkındalık yaratmıştır. 

Konferansımızın açılış programının başlangıcında Hocalı Soykırımı 
kurbanları ve 15 Temmuz şehitlerimiz ile Türk dünyasının her 
yerinde vatanları uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimiz 
için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur.
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II. AÇILIŞ 
KONUŞMALARI  
Büyükelçi Ramil Hasanov, 
Türk Keneşi Genel Sekreteri

Prof. Dr. Musa Yıldız, 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 

Mikail Cabbarov, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim 
Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı

Elmar Memmedyarov, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı 

Ahmet Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Vekili 

“Vatandaşı olduğum ülkede başveren bu soykırım hakikaten dünya durdukça bizim akıllarımızdan, fikirlerimizden silinmeyecektir. Türk Konseyi 
-Türk Devletleri İşbirliği Konseyi- ve çok sıkı işbirliği içerisinde olmuş olduğumuz Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti ile -değerli hocamız 
Prof. Dr. Musa Hocamız ile- beraber bu çalışma için yola çıktığımızda hakikaten de asıl amacımızın herhangi bir milleti kötülemek olmadığını baştan 
söylemek istiyoruz. Biz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği 
gibi Türk milleti ve biz bir devlet olarak hiçbir millete karşı kin, kuduret, nefret ve nifak hissi beslememiş bir milletiz. Ben de asırlar boyu süren ve 
21. yüzyıla kadar da devam eden hükümranlığı boyunca asla ve asla soykırım yapmamış bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Bir ili, bir 
şehri Türk olmalarından dolayı katleden ve soykırıma uğratan bir olaydan bahsediyoruz. Hocalı’daki 7.500’den fazla, bütün bir toplumu kökünden 
kazıyıp atmakla ilgili bir karar veren mantık, soykırım mantığıdır. Bunun dünya tarihinde başka bir adı yoktur

Bugün Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan, Türk Konseyi’ni kuran 4 kardeş devlet, bununla beraber bizim diğer kardeş Türk devletlerinden 
olan Türkmenistan ve Özbekistan’da herkes dininden, ırkından, milli mensubiyetinden, renginden bağımsız şekilde barış, huzur ve istikrar içerisinde 
yaşamaktadır.

Devleti, milleti uğrunda canlarını  feda  etmiş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve bir gün bütün dünyanın barış, huzur, dostluk, 
istikrar içinde ve herkesin birbirine kucak açacağı bir dünyada yaşaması dileğiyle teşekkür ediyorum.” 

Büyükelçi Ramil Hasanov, Türk Keneşi Genel Sekreteri
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“Bugün burada 26 Şubat 1992 tarihinde gerçekleşen ve yüzyılın en acımasız soykırımı olan Hocalı Soykırımı’nın 25. yıl dönümünü anıyoruz. Bu kara 
günde can Azerbaycan’ın Hocalı köyünde sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan 613 kişi Ermeniler tarafından hunharca katledilmiştir. Bütün 
dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Hocalı Soykırımı, hiçbir savunması ve gücü olmayan insanlara karşı yapılmıştır. 

Bu soykırıma uluslararası kamuoyu gereken özeni bugün olduğu gibi o tarihte de maalesef göstermemiştir. Bugün Dağlık Karabağ’da, Suriye’de, 
Arakan’da ve diğer İslam ülkelerinde yaşanan insanlık dramı ve küresel terör olayları konusunda somut bir adım atmayan uluslararası kuruluşların 
bugün de gerekli çalışmaları yapmadıklarını üzülerek görüyoruz. 

20. yüzyıl insanlık tarihi açısından çatışmalar, savaşlar ve şiddet uygulamaları içinde geçen en kanlı dönemlerden biri olmuştur. İnsan haklarını 
koruyan ve garanti altına alan birçok uluslararası sözleşme, insanlığa karşı suçları önleme ve insan haklarını korumaya ilişkin kurallar ayrıntılı bir 
şekilde düzenlenmesine rağmen sonuçlar maalesef değişmemektedir.  

Günümüzde İslam ülkelerinin, Türk dünyasının birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Farklı mezhepler 
ve cemaatler üzerinden sürdürülmeye çalışılan din dışı eylemlerin engellenmesi; hoşgörü, insan sevgisi ve toplumsal barışın şekillenmesine zemin 
hazırlayan Türk İslam Dünyasının yetiştirdiği Hoca Ahmet Yesevi gibi önemli şahsiyetlerin ortaya koydukları fikirlerin daha yaygın olarak tanınması 
ve tanıtılmasından geçmektedir.”

Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
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“Bu konferansın geçirilmesi bir daha gösterir ki o kanlı gecede Ermeni tecavüzkarlarının yaptıkları vahşilikler ve cinayetin dehşetleri hafızalardan 
silinmemektedir. 

Hocalı’da başveren soykırım yalnız Azerbaycan halkına karşı değil, tüm Türk dünyasına, beşeriyete ve insanlık aleyhine yapılan kanlı bir cinayettir. 
Öldürülenler arasında bir gecede 8 aile tamamıyla yok edilmiş, 25 çocuk her iki ebeveynini kaybetmiştir. 

Biz eminiz ki muasır devrin tehdit ve sınamaları ile mücadelede eğitim, özellikle de vatandaşlık eğitimi, hususi bir role sahiptir. Yalnızca hakiki 
vatandaş olarak yetiştirilmiş fertler milletinin ve insanlığın geleceği için doğru kararlar verebilir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in defalarca söylediği gibi eğitim aşırıcılık, radikalizm ve yabancı düşmanlığına karşı 
en iyi aşıdır.

Türk Keneşi çerçevesinde eğitim sahasına büyük önem verilmesi çok sevindiricidir. Türk halklarının ortak tarih kitaplarının yazılması girişimi 
gençlerimizin tarihimizi daha derinden öğrenmeleri ve hakiki tarihten ders çıkararak geleceğe bakmaları için önem arzetmektedir.” 

Mikail Cabbarov, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı



“Türkiye olarak Azerbaycan ile ilişkilerimizi her alanda daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İki kardeşe, bir millete yakışır 
bir şekilde ilişkimiz var. TANAP’ın biran önce Türkiye’ye gaz getirebilmesi için ve daha sonra da bu gazın Avrupa’ya ulaşabilmesi için birlikte 
çalışıyoruz. Diğer taraftan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışını inşallah birkaç ay içinde gerçekleştireceğiz. Bölgenin istikrarı ve güvenliği için 
de Azerbaycan ile birlikte çaba sarf ediyoruz. Türk Keneşi’nin de güçlenmesi için ve sadece merkezi kurumun değil, Türk Keneşi’ne bağlı başta 
Parlamenter Asamblesi olmak üzere tüm kurumlarının daha görünür, daha etkili ve daha itibarlı olması için de çaba sarf ediyoruz

Kafkasya bölgesinin özellikle bölgemizin istikrarı için en önemli sorun bugün Azerbeycan topraklarının yüzde yirmisinin Ermenistan tarafından 
işgal edilmesidir. Dolayısıyla Hocalı’yı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Yıllardır biz Ermenistan’ın 1915 olaylarıyla ilgili iftiralarıyla mücadele 
ediyoruz. Ermenistan bizim önerilerimizi hep reddetmiştir: Ortak komisyon kuralım, arşivleri açalım, bilimadamları gelsin katılsın, başka ülkelerden 
de katılsın... Ama Ermenistan gerçeklerle yüzleşmek istemiyor.

Esasen Hocalı Katliamı’nı yapanların, o günkü komutanın bunu izah etmesi ve savunması da ibretliktir. Diyor ki: “Azerbaycanlı sivillere, kadınlara ve 
çocuklara dokunamayacağmıza inananlar, Hocalı’da ne yapabileceğimizi görmüşlerdir.” Yani böyle bir vahşeti bir kişi ancak bu kadar insanlıkdışı 
söylemlerle savunabilir ve o kişi maalesef bugün ülkeyi yönetiyor. İşte biz tüm bu gerçekleri, 1915 olayları ile ilgili gerçekleri de, Hocalı ile ilgili 
gerçekleri de, usanmadan, bıkmadan, dayanışma içinde anlatmaya devam edeceğiz.”

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
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“Hocalı Soykırımı 19. ve 20. yüzyıllarda Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı Nahçıvan’da, Gence’de, Quba’da, Bakü’de ve Erivan Hanlığında adım adım 
hayata geçirdikleri etnik temizleme siyasetinin bir parçasıdır. Buna ilişkin hakikatler dünya kamuoyuna olduğu gibi duyurulmalı ve bu cinayetler 
uluslararası camiada hak ettiği hukuki ve siyasi kıymetini almalıdır. 

Hocalı trajedisinin soykırım olması gerçeği dünyanın birçok ülkesinin ve uluslararası örgütlerin ilgili kararlarında yer almaktadır. Meksika, Kolombiya, 
Peru, Pakistan, Bosna-Hersek, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Ürdün, Honduras, Guatemala, Panama, Sudan ve Cubuti’nin meclisleri, 
ABD’nin 16 Eyaletinin meclisleri Hocalı Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan belgeleri kabul etmişlerdir. 

İslam İşbirliği Teşkilatı Ermenistan’ı tecavüzkar, Hocalı trajedisini soykırım olarak tanıyan ilk uluslararası teşkilattır. Bu teşkilatın Gençlik Forumu 
ve Haydar Aliyev Vakfının girişimiyle dünyanın 40’tan fazla ülkesinde hayata geçirilen “Hocalı’ya Adalet” kampanyasının esas maksadı bu kanlı 
trajediye ilişkin hakikatlerin uluslararası kamuoyuna duyurulmasıdır. 

Türk Keneşi çerçevesinde faaliyet gösteren üye ülkelerin diaspora teşkilatlarının da Türk dünyasına karşı olan Ermeni propagandasına karşı birlikte 
faaliyet göstermesini tavsiye ederim.” 

Elmar Memmedyarov, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 



“Her seferinde, her fırsatta ifade ediyoruz: Tek millet, iki devlet; iki kardeş ülke. Birinin dişi ağrısa öbürünün başı ağrır, bundan hiçbirimizin şüphesi 
yok. Gerek her iki ülkenin menfaatine, gerek dünya barışının menfaatine çok anlamlı bir şekilde ve her geçen gün ivme kazanarak büyüyen bir 
dostluk var. Bu dostluğun devamını iki ülke açısından da dünya barışı açısından da arzuluyoruz ve bu açıdan da her iki ülke de üzerine düşeni 
yapmaya gayret ediyor.

25 yıl önce yaşlı, kadın, çoluk çocuk demeden anayurtlarında, öz vatanlarında, doğdukları topraklarda katledilen bu kardeşlerimiz gözü dönmüş 
canilerin mezalimlerinin kurbanı olmuşlardır. Hiçbir şüpheniz olmasın ki Türkiye ve Türk dünyası acımasızca katledilen bu şehitlerini hiçbir zaman 
unutmayacaktır.

Günümüzde bütün insanlığın mağdur olduğu ve giderek daha çok insanın canına kast eden terörün, komşu bir ülkenin topraklarını işgal etmek için 
düzenli ordular ve devlet eliyle nasıl olduğunu görmek için Hocalı’da olanları görmek ve anlamak yeterlidir.
Şunu istiyoruz biz aslında; nasıl ki Paris’te bir terör patlaması oluyorsa ve nasıl Brüksel’de bir patlama oluyorsa bütün dünya buna karşı “je suis 
Paris, je suis Bruxelles” diyebiliyorsa “je suis Hocalı, je suis Halep, je suis Ankara, je suis İstanbul” da demek zorundadır. Bu samimi ve kararlı duruşa 
bütün dünyanın ihtiyacı var.” 

Ahmet Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili 
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III. PANELLER

“1918 yılının mart ayında aşağı-yukarı 5.000 Azerbaycan 
Türkü Bakü’de katliama uğramıştır. Bunu yapanlar da 
Bolşevikler ve Taşnaklar olmuştur. Bir fikrin gelişmesi önce 
o fikir hakkında kullanılan tabirle başlar. Bu bakımdan Batı 
Azerbaycan tabirinin kullanılması lazım. İlk tehcir Kral Naibi 
Varonsov Daşkov tarafından Acara’da yapılmış, 5.000 
Müslüman aile Nargin Adası’na sürülmüştür.

Adalet için güçlü olalım ki hakkımızı alalım. Bu olayları anlatmamız gereken insanlar 
Türkiye’nin dışındaki insanlardır. Türklere karşı yapılan haksızlığa Ermeniler tarafından 
verilen desteklerin sürekliliğini ortaya koymamız lazım. Bu da ancak bilimsel çalışmalar 
yolu ile olur.” 

Halil Akıncı, Emekli Büyükelçi,
Türk Keneşi Birinci Genel Sekreteri

Birinci Panel: Hocalı Soykırımı: 20. Yüzyılın 
Sonunda Bir İnsanlık Trajedisi

Moderatör: Halil Akıncı, Emekli Büyükelçi, 
Türk Keneşi Birinci Genel Sekreteri
Panelistler: 
Elman Mammadov,
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Üyesi 
Prof. Dr. Aygün Aktar, 
Giresun Üniversitesi Eski Rektörü,
Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlığı Danışmanı 
Ömer Engin Lütem, 
Emekli Büyükelçi, Avrasya İncelemeleri 
Merkezi Onursal Başkanı
Oleg Kuznetsov, 
Tarihçi, Rusya Federasyonu
Prof. Dr. Hakan Yavuz, 
Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi, Utah 
Üniversitesi 
Fatma Ceren Yazgan, 
Elçi, Dışişleri Bakanlığı Güvenlik İşleri ve 
İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye 
Cumhuriyeti 



“Hocalı Türk soyundandır. Hocalı’da Türk dünyasının çok anıtları vardı ama bugün bunlar yoktur. Ermeniler 
onların hepsini mahvetti, yok etti. Hocalı Türk toprağıydı ve bizim görevimiz onu korumaktı. Ancak gücümüz 
azdı ve düşman güçleri 1 saat içinde Hocalı’yı yeryüzünden sildiler, yaktılar, dağıttılar, mahvettiler. 613 kişiyi 
katlettiler. Hocalı’da soykırım yapıldı, artık Hocalı diye bir yer yok.

Bütün bunları gerçekleştiren Ermeniler bu gün haktan, adalatten bahsetmektedirler. Sivil, medeni bir 
millet böyle bir vahşilik yapar mı? Tabii ki yapmaz. Avrupa’da Sırpların Boşnaklara yaptığı katliamda hak 
yerini buldu, caniler cezalandırıldı. Peki bir Ermeni yaptığı bu canice davranışından ötürü cezalandırıldı mı? 
Cezalandırılmadı.”

Elman Mammadov, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Üyesi 

“1992’de yapılan bir soykırımı anıyoruz, şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ama son yüzyılda Türklere karşı 
yapılmış olan soykırım sadece Hocalı değil. Balkan coğrafyasına baktığımız zaman da soykırımın izlerini 
görmekteyiz, Anadolu coğrafyasında da Türklere karşı yapılan katliamları görmekteyiz. Bu suçların faillerinin 
cezalandırılmasını talep ederim.

1992’de son yüzyılın en büyük soykırımı dediğimiz Hocalı, en büyük soykırım değil; en ağır ve gelişmiş, 
globalleşen dünyanın gözü önünde boy gösteren bir soykırımdır. Ermeniler 1880-1920 yıllarında Anadolu’da, 
1905-1928 yıllarında Batı Azerbaycan’da yani bugünkü Erivan’da toprak alabilmek için herşeyi yapmışlardır.
Hocalı’ya adalet diyorum ve katilini görmemek için elleriyle gözlerini kapatan ve minik vücuduna sıkılmış 

kurşunlardan delik deşik olmuş Hocalı Katliamı’ndaki yavrunun resmini hepimiz gözümüzde canlandıralım diyorum.”  
Prof. Dr. Aygün Aktar, 

Giresun Üniversitesi Eski Rektörü, 
Türkiye Cumhuriyeti

Başbakanlığı Danışmanı

“İnsan Haklarına saygı gösterilmesi İkinci Dünya Savaşından günümüze kamuoylarında hayli yaygın bir 
inanç haline gelmiş olmakla beraber bu konudaki ihlaller maalesef devam etmektedir. Bunun başlıca nedeni 
sözkonusu ihlallerin çok kere cezasız kalmasıdır. Hocalı katliamının Batılı ülkelerde kayda değer bir tepki 
gördüğünü söylemek güçtür. Bunda sözkonusu olayın Batılı ülkelerin çıkarlarını ilgilendirmemesinin yanında 
Ermenilerin, kendilerini “mazlum bir millet” olarak kabul ettirmiş olmalarının ve ne yaparlarsa yapsınlar bir 
tür hoşgörüyle karşılanmalarının rolü büyüktür.

Bu nedenle Hocalı katliamı gerektiği ölçüde kınanmamıştır. Ayrıca ortada çok açık bir suç varken uluslararası 
yargı da işletilmemiştir. Diğer yandan bu tür olayların uluslararası camiada kınanması ve yargılanması gelecekte benzer suçların önlenmesi, en 
azından caydırılması gibi önemli bir işleve sahiptir. Hocalı olayı için bu yapılmadığından üç yıl sonra Bosna’da Srebrenitza katliamının önlenememiş 
olduğunu söylemek mümkündür.”

Ömer Engin Lütem, Emekli Büyükelçi, 
Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Onursal  Başkanı
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“Modern Rus ceza hukuku normlarına göre, 1988-1994 yılları arasında vuku bulan Karabağ savaşı bir 
“terörist savaş” özelliği taşır, çünkü bu savaş yapısı ve içeriği itibariyle “terör niteliği taşıyan suçlar”dan 
oluşmaktadır. Sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve hukuki bir olgu olarak sınıraşan Ermeni terörizmi, ilk olarak 
19. yüzyılın sonunda Osmanlı İmparatorluğu topraklarında ortaya çıkmış, Rus İmparatorluğu ve Balkan 
ülkelerine yayıldıktan sonra da Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’ya sıçramıştır. 

İnsanlık tarihindeki ilk terörist savaş olarak nitelendirdiğimiz 1988-1994 Karabağ savaşının temel sonucu, 
Güney Kafkasya topraklarında, dünya siyasi haritasında yer almayan,uluslararası hukuk açısından meşruiyeti 
hiçbir ülke tarafından tanınmayan, hatta Ermenistan Cumhuriyeti tarafından da kabul edilmeyen, sözde-

devlet görümünde bir terör örgütü olan “Artsakh” veya kendi kendini ilan ettikleri adıyla Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin ortaya çıkmasıdır. 

Bügün dünya üzerinde, doğal ortak varoluş özelliklerini taşıyan ve temellerini milliyetçi ve dini aşırıcılık ideolojisine dayandıran iki modern sözde 
devlet terör örgütünden bahsedebiliriz. Bunlardan biri, sözde-devlet terör örgütü “Artsakh”, diğeri ise, “Irak ve Şam İslam Devleti”, kısaca IŞİD 
adıyla da bilinen sözde-devlet hükmünde olan bir terör örgütüdür. 

Bugün Rusya ve Türkiye’nin yarı-devlet bir terör örgütü olan İŞİD’e karşı iki müttefik olarak silahlı mücadelede bulunması, iki ülkenin yeni binyılda 
uluslararası arenada kademeli yakınlaşmasının doğal bir sonucu olmuştur.

Günümüzde Azerbaycan’ın, Ermenistan dışında en az bir tane daha stratejik jeopolitik düşmanı vardır. Bu bağlamda, “Ermenistan-Ermeni 
Diasporası-Artsakh” ideolojik üçlüsü yalnızca bir propaganda sloganı değil, aynı zamanda sistematik bir şekilde eyleme geçirme görevi olan bir 
rehber niteliği taşımaktadır. Bu politikaya karşı koymanın tek yolu ve aracı, “Moskova-Ankara-Bakü” güvenlik üçgeninin oluşturulmasıdır. “

Oleg Kuznetsov, Tarihçi, Rusya Federasyonu

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2010 yılında verdiği bir karar vardır. O kararında Hocalı ve Karabağ 
olaylarını etnik temizlik olarak anmaktadır.

Biz, Türkiye’deki Türkler Hocalı mevzusunu çok iyi değerlendirip anlamak zorundayız. Taşnak’ın Ermeni 
milliyetçiliğinin yıkıcı gücünü anlamamız için Karabağ mevzusunu çok iyi anlamak zorundayız. Eğer Talat 
Paşa olmasaydı, bugün Anadolu’da yedi vilayetimizde çok daha büyük bir felaketle Karabağ’da yaşanılanların 
aynısı yaşanacaktı. Karabağ olayları Talat Paşa’nın ne kadar iyi düşündüğünü ortaya koyuyor.”

Prof. Dr. Hakan Yavuz, 
Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi,

 Utah Üniversitesi 



“İlk önce Atatürk’ün “Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığa düşman olanların düşmanıyız” sözüyle 
başlamak istiyorum. Hocalı katliamı ve Hocalı’da insanlığa karşı işlenen suçların cezasız kalması bize, insanlık 
tarihindeki savaşı insancıllaştırma hareketinin başarısız olduğunu gösteren, hatırlatan bir nokta. 1992’den 
sonra 25 yılda farklı noktadayız ama insanlığa kaşı işlenen suçlar bitmiş değil. Hocalı zaten işte bunun için 
unutulmadı ve unutulmamalı. Hocalı’da bir insanlık suçu olmuştu fakat sorun çifte standartlardadır.

“İnsanlığa karşı suç” hukuki bir terim olduğu kadar vicdanı ve ahlaki de bir terim ve zaman aşımı yok. Biz, 
vakti zamanında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak suçlar arasına terörizm maddesini ekletmek 
istemekte çok haklıydık; ancak bu isteğimiz kabul edilmedi. Günümüz terör olaylarına bakıyoruz, yavaş yavaş 

bizim söylemlerimize geri dönülüyor. Bu çerçevede Hocalı’daki katliamın müsebbiplerini işledikleri suçlardan terör adı altında yargılayabilirsiniz. 

Maalesef uluslararası terörizmi yargılayan hukuki bir şey yok çünkü terörizmin tanımı yok. Birleşmiş Milletler kararlarında bunun bir maddesi 
var fakat bunu bir yaptırım olarak uygulayacak bir mekanizma yok; ama insanlığa karşı suçların var. Bu konularda Türkiye’de ve Azerbaycan’da 
diplomatlar hassas, akademisyenler hassas. Bu hassasiyeti paylaşıyoruz.”

Fatma Ceren Yazgan, Elçi, 
Dışişleri Bakanlığı Güvenlik İşleri ve 

İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı, 
Türkiye Cumhuriyeti 
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“Hocalı Soykırımı’nı diğer soykırımlardan ayıran en önemli 
özelliği ve hatta Ruanda’dan dahi ayıran özelliklerden biri 
Cengiz Mustafa adlı kardeşimizin çok detaylı olarak çekmiş 
olduğu filmlerdir. Soykırımı neredeyse anı anına, üç-beş 
dakika sonrasında çekerek doküman haline getirmiştir.  Biz 
bugün böyle bir soykırımla karşı karşıyayız.”

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 
Uluslararası İlişkiler Bölümü, 

Atılım Üniversitesi, 
Türkiye Cumhuriyeti

İkinci Panel: İnsanlığa Karşı Suçlar, Soykırım, 
Terörizm ve İlişkileri

Moderatör: Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Atılım 
Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti 

Panelistler: 
Prof. Dr. Emre Öktem, 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Türkiye Cumhuriyeti
Prof. Dr. Hasan Köni, 
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Türkiye Cumhuriyeti
Prof. Dr. Taşansu Türker, 
Ankara Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu 
Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Direktörü, Türkiye Cumhuriyeti
Dr. Zaur Aliyev, 
Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Azerbaycan Cumhuriyeti
Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya, 
TOBB Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti



“Hocalı Soykırımı hakkında uluslararası mekanizmada neler söylenebilir neler yapılabilir bunları konuşmak 
istiyorum. Bu çerçevede akla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru gelmektedir.

Avrupa İnsan  Hakları Sözleşmesi soykırımdan bahsetmez, insanlığa karşı suçlardan, savaş suçlarından 
bahsetmez. Bunların yerine 2. madde vardır: yaşam hakkı.

Bizim için içtihat bu konuda çok önemli. Diyor ki: “Yaşam hakkını koruma yükümlülüğüyle, ihlalini soruşturma 
yükümlülüğü birbirinden bağımsızdır.”

Bizim olayımız açısından düşünürsek nasıl bir strateji yürütebiliriz? Soykırım mağdurlarının hayatta kalan yakınları veya o dönemde şiddet 
eylemlerine maruz kalmış insanların kendisi, işkenceye maruz kalmış kişiler, hala hayatta olanlar önce Ermeni ulusal yargı organlarına karşı 
başvuruda bulunmak durumundadırlar. 

Davanın seyrini hayal edersek: AİHM’de Ermenistan’ın müdafiileri diyecektir ki: “Bu suçlar zaman aşımına uğramıştır, ulusal hukuktaki zaman 
aşımına AİHM mahkemesi itibar etmek durumundadır. Davanın reddine...” Biz de diyeceğiz ki: ”Soykırım suçu ve insanlığa karşı suçlar zaman 
aşımına uğramazlar. Bu bir teamül kuralıdır. Uluslararası bir teamül kuralıdır.”

Prof. Dr. Emre Öktem, 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

Türkiye Cumhuriyeti

“Bazı gelişmeler; soykırım, katliamlar bazı ülke içi siyasal olayların sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu 
bölgelerde, Karabağ bölgelerinde Ermenilerin toprak istekleri arttı. Ermenilerin toprak istekleri artınca Bakü 
civarlarında Azerbaycan Türk kamuoyu rahatsızlık duydu ve gösteriler yapılmaya başlandı.

O zaman Kafkasların kaybedilmesinden korkularak olaylar başladı. Sovyet Birlikleri ile Azerbaycan’dan 
gelen ve dışarıdan gelenlerle birlikte büyük bir katliam gerçekleşti. Bu bir soykırımdır. Bir kişiyi öldürmüş 
olsalar bile Soykırım Sözleşmesi’ne göre bu soykırımdır. Aynı zamanda etnik temizliktir.

Azerbaycan hükümeti kendi topraklarında bu suçlar işlendiği için kendisi bu suçları yargılama hakkına sahiptir.”
Prof. Dr. Hasan Köni, 

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Türkiye Cumhuriyeti
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“Azerbaycan kimliğinin oluşmasında en önemli olaylardan biri olan Hocalı Soykırımı’nı bugün anıyoruz. Çok 
zor bir konu, ağır bir trajedi. Azerbaycan Türkü kavramı önemli bir kavram. Azerbaycan Türklüğünün yaşamış 
olduğu bu mağduriyet, bu trajediyi anlatırken acaba bunda ne tarz menfi unsurlar bizim tarafımızda, ne tarz 
müspet unsurlar bizim tarafımızda buna bakmak durumundayız diye düşünüyorum.

Ben hep ısrarla şunu söylerim: medeniyet nedir diye sorulduğunda tek kelime derim; teşkilatlanabilmek. 
Hem Azerbaycan hem de Türkiye teşkilatlanabilme kapasitesi anlamında artık bu sorunu aşabilecek, bu 
sorunu dünyaya anlatabilecek alt yapıyı haizdir diye düşünüyorum. Sadece biraz daha cesaretli, hızlı adım 
atmak gerekiyor artık.”

Prof. Dr. Taşansu Türker,
Ankara Üniversitesi Avrasya, 

Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü, 

Türkiye Cumhuriyeti

“1990 yılının 19 Ocak’ını 20 Ocak’a bağlayan gece Sovyet ordusunun askeri birlikleri ve zırhlı araçları 
Bakü ve Sumgayıt şehirlerine, aynı zamanda diğer şehir ve bölgelerine yerleştirildi. Ermeni asıllı subay ve 
askerler de bu operasyonlara dâhil edilmişti. Neticede uluslararası hukukun genel kabul görmüş normları 
ve prensipleri çiğnenmiş, kendi bağımsızlığının mücadelesine kalkmış halkımıza kastedilmiştir. Uluslararası 
hukuk uyarınca, 20 Ocak trajedisi insanlık aleyhine suç olarak tavsif edilmelidir.

Uluslararsı Ceza Mahkemesinin Statusü’nün 7. Maddesine binaen, insanların yok edilmesi,  siyasi, ırkîı, etnik, 
kültürel ve ya cinsiyet temelinde kurban haline getirilmesi, işkence, kasten şiddetli acılara veya ağır beden 
hasarların sebep olma, yahut fiziki veya psikolojik sağlığa zarar vermeyi içeren diğer gayrı-insani hereketler 

insanlık aleyhine suç olarak vasıflandırılır. Azerbaycan halkına karşı yapılmış ağır suçlardan biri Hocalı Soykırımıdır.

İşgal edilmiş Dağlık Karabağ, aynı zamanda Hocalı ve komşu yedi bölge Azerbaycan arazisinin ayrılmaz parçasıdır. Bunu uluslarası hukuk, aynı 
zamanda BM Güvenlik Konseyi’nın 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları, BM Genel Kurulu’nun “Azerbaycan’ın İşgal Olunmuş Arazilerinde Durum” 
başlıklı 14 Mart 2008 tarihli 62/243 sayılı kararı, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin Azerbaycan arazilerinin Ermeni askeri birlikleri 
tarafından işgal edildiğini ve Dağlık Karabağ bölgesinin ayrılıkçı kuvvetler tarafından kontrol edildiğini tasdik eden 1416 sayılı kararı ve 1690 sayılı 
tavsiyesi bir daha ispat ediyor. Teessüf ki, sözkonusu kararların icrasında hiç bir ilerleme yoktur, Ermenistan önüne konan bu talebleri hayata 
geçirmiyor. Hocalı’da önceden planlanarak, milli kimliği dolayısıyla belli bir grubun tamamiyle veya kısmen yok edilmesi niyetinin var olması, bu 
olayın uluslararası hukuka göre tam soykırım olduğunu ispat ediyor.Azerbaycan’a karşı işlenmiş suçlarla alakalı olarak 297 kişinin yakalanması için 
kararlar çıkmış olup İnterpol vasıtasıyla aramalar icra edilmektedir. Lakin şimidiye dek bu kişilerden hiçbiri tutuklanarak Azerbaycan’a verilmemiştir.”

Dr. Zaur Aliyev, 
Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

Azerbaycan Cumhuriyeti



“Aslında terörizm bir şiddet eğilimidir ve insanlık şiddet eğilimlerini tarih boyunca gerçekleştirmiştir. Bunu 
önceden savaş olarak gerçekleştiriyordu, devletler arası bir düelloyla yani iki taraflı olarak gerçekleştiriyordu. 
Düelloda bir saldıran vardır bir de saldırılan vardır, iki taraflı bir eylemdir. Fakat terörizm bundan farklı bir 
eylem.

Yine şiddet içeriyor ve içerdiği şiddet üç taraflı bir eylemle gerçeklerşiyor. Burada bir saldıran vardır, 
merminin ucundaki kurban vardır ve de üçüncü bir taraf sahnedeki bu vurulma eylemini izleyen izleyiciler 
vardır. Şu anda bir  terörizm çağını yaşıyoruz.”

Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya, 
TOBB Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
Türkiye Cumhuriyeti
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IV.SERGİ  

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle Konferans’ta “Çocukların 
Gözünden Hocalı” başlıklı bir sergi düzenlenmiştir. Sergide Azerbaycan ve Türkiye’den 
öğrencilerin yaptıkları resimler gösterilmiştir. 
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V.KONFERANSIN 
MEDYADA YANSIMALARI
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Basın: Antalya Hilal Gazetesi 
Tarih: 23 Şubat 2017

Basın: Milli Gazete 
Tarih: 23 Şubat 2017	
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Basın: Vatan Gazetesi 
Tarih: 23 Şubat 2017



	

Basın: Milliyet Gazetesi 
Tarih: 23 Şubat 2017
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Basın: Güçlü Anadolu 
Tarih: 23 Şubat 2017
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