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Ermeni ırkçıların Azerbaycan ve 
Türklere karşı saldırgan politikala-
rı tarih boyunca – bölgelerin işgal 

edilmesi, katliam, etnik temizleme ve 
ülkeden kovma, kültür ve manevi de-
ğerler üzerinde hak iddia etme, tarihin 
sansürlenmesi gibi çeşitli formasyon-
larda görülmektedir. Bu saldırgan po-
litikanın bir etabı da XX. yüzyılın 80’lı 
yılının ikinci yarısının başlarında Azer-
baycan’da saldırgan ayrılıkçı ve yayılma 
politikası oldu ve Azerbaycan’a askeri 
müdahale yaptı. 

XX. yüzyılın başlarında ve sonraki 
on yıllarda Azerbaycan bölgesi birkaç 
defa Ermenilerin saldırgan bir şekilde 

yaptığı terör ve katliamına maruz kal-
dı. SSCB dağılma eşiğine geldiğinde 
Ermenistan durumdan istifade ederek 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 20%’sini 
işgal etti ( bu işgal BMT ve dünya ka-
muoyunca kabul edildi ), işgalin so-
nucunda on binlerce Azerbaycanlı 
öldürüldü, bir milyondan fazla insan 
göçmen ve mülteci durumuna düştü. 
1994 yılında iki taraf arasında imzala-
nan ateşkes sonrasında ise Ermenistan 
saldırgan politikalarını uygulamada 
farklı yöntemler kullanmaktadır.

Ermenistan’ın saldırgan poli-
tikasının günümüzdeki şekli ise 
halkımıza ait olan manevi kültürel 
değerlerin yok edilmesi, çevresel 
terör ve işgal edilmiş bölgelerin il-
hak etme sürecini pekiştirmek için 
yasadışı yerleşim şeklinde görül-
mektedir.

İşbu makalenin esas amacı da yu-
karıdaki konuyu aydınlatmak ve Erme-
nistan’ın Azerbaycan halkına karşı yap-
tığı saldırgan siyasete göz atmaktan 
ibarettir. 

Ermenistan’ın yapısal kültürleri yok 
etme politikası ve işgal edilmiş bölge-
nin tarihi, kültür ve milli yönden Erme-
nilere ait olduğu hakkındaki masalsı 
bilgileri esaslandırmaya yönelik ça-
lışmaları açıkça uluslar arası hukukun 
norm ve maddelerini ihlal etmekten 
ibarettir.

Belirtmek gerekir ki, geçen yüzyılın 

“…MADDİ AÇIDAN GENİŞ İMKÂNLA-
RA SAHİP VE İYİ ORGANİZE OLMUŞ 
ERMENİ LOBİLERİ VE ERMENİ DİASPO-
RASI ÜLKEMİZ ALEYHİNDE KAMPANYA 
YÜRÜTMEKTEDİR. ERMENİSTAN’IN VE 
ERMENİ LOBİSİNİN, AYRICA GELİŞMİŞ 
ÜLKELERDEKİ İKİYÜZLÜ POLİTİKACI-
LARIN DESTEKLEDİĞİ TEMELSİZ İDDİ-
ALARA KARŞI BİZİM TARİHİ GERÇEĞİ 
ÖNLERİNE KOYARAK KARŞI ÇIKMA-
MIZ GEREKİR. ÇÜNKÜ ADALET BİZDEN 
YANA…”

İLHAM ALİYEV
AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI 

Ağdam şehri camisi
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başlarında kültürel değerleri korumay-
la ilgili uluslar arası hukuk normlarının 
belirlenme süreci başlamış ve 1899 ve 
1907 Gaga konvansiyonu, 1935 Was-
hington paktı gibi uluslar arası nitelik 
taşıyan normlar sürekli geliştirildi ve 
hatta ikinci dünya savaşından sonra da 
gelişmeye devam etti. Bu gelişme aşa-
masında ülkeler arası çatışma anında 
kültürel değerleri koruma ile ilgili kon-
vansiyon (Gaga 1945), kültürel değer-
lerin yasadışı getirilmesi, götürülmesi 
ve verilmesinin yasaklanması (Paris 
1970), Dünya ve doğa mirasını koruma 
konvansiyonu (Paris 1971) vs. gibi dev-
letlerin kültürel değerleri korunmasıy-
la ilgili uluslar arası normları belirleyen 
belgeler konumuzla ilgilidir.

Yukarıdaki uluslar arası hukuk 
normları çerçevesinde bakılırsa Erme-
nistan işgal ettiği Azerbaycan toprak-
larındaki kültürel ve tarihi değerleri 
yok etme veya kendine ait olduğunu 
iddia etme girişimleri uluslar arası hu-

kuk normlarını çiğnemektedir.
1945 tarihli Gaga konvansiyonun-

da belirtilen normlar Ermeni-Azeri 
çatışmasında Azerbaycan’a ait olan 
kültürel-tarihi mirasın Ermenistan 
tarafından talan edilmesiyle birebir 
bağlıdır. Çünkü bu konvansiyon sade-
ce çatışma anındaki ihlallere karşı uy-
gulanır. İki taraf arasında 1994 yılında 
ateşkes ilan edilmesine rağmen Azer-
baycan-Ermenistan arasındaki çatışma 
devam ettiğinden, Ermenistan tarafı 
1994 sonrasında da yaptıkları için 1945 
konvansiyon normları çerçevesinde 
sorumluluk taşımaktadır. Çünkü kon-
vansiyon maddelerine göre her ülke 
kendi ve komşu ülkelere ait her türlü 
kültürel değerlere saygı duymaya, kül-
türel değerlere karşı her türlü yıkım ve 
tahribatı önlemeye, kültürel değerlerin 
çalınması, talan edilmesi yada yasadı-
şı yollarla ilhak etmesini yasaklaması, 
uyarı yapması ve önlem alması konu-
sunda tam olarak zorunluluk taşır. 

Ağdam şehri (işgalden sonra)
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1972 tarihli Paris Konvansiyonunda 
belirtildiğine göre “Her türlü kültürel 
değerin veya doğal çevrenin yapısı 
tahrip edilirse ya da yok edilirse dünya 
halklarına ait olan servetin yok edil-
mesine sebep olur”. Bu yüzden işgal 
edilen Azerbaycan topraklarındaki 
kültürel değerlere ve doğal çev-
reye karşı yapılan politika, sadece 
Azerbaycan halkına karşı değil tüm 
dünya halkına karşı işlenmiş bir suç 
niteliğinde değerlendirilmelidir. Bu 
vesileyle bir kere daha Azerbaycan hal-
kına ait kültürel- tarihi değerlerine kar-
şı Ermenistan’ın yaptıklarına dikkatleri 
çekmek istiyoruz.

Ermenistan tarafı aslında Azerbay-
can ve Azerbaycan halkının tarihine 
ait olan Kafkas Albanyası’nın kültürel 
yapılarına son derece önem vermek-
tedir. Ermenistan bu anlamda Kalba-
car’daki Hotavank manastırı (VI-XII. yy), 
Laçin’deki 10’dan fazla mabedi (V-XII.
yy), Agdam ilçesine bağlı Kengerli kö-
yündeki kilise gibi tarihi değerleri ken-
di tarihine ait olduğunu iddia ederek 
özümsemeye çalışmaktadır. 

Azerbaycan’ın işgal edilmiş top-

raklarında bulunan Albanya dev-
letine ait tarihi eserlerde yer alan 
haç ve motifl er üzerindeki yazılar, 
izahlar silinmekte ve yerine Erme-
nice olanları yerleştirilmektedir. 
Hocavend ilçesinde yer alan tarihi 
Alban mabedi “Amaras”, Kalbacar ilçe-
sindeki “Gandzasar” mabedi, Agdam 
ilçesindeki “Arzu hatun” mabedi, Laçin 
ilçesindeki “Agoglan” mabetleri işgal-
ciler tarafından “tadilat”ı yapılmış ve 
mabetler Ermenileştirilmiştir, ayrıca 
bölgedeki camiler ise depo olarak kul-
lanılmaktadır.

Maalesef dünya mirası niteliğin-
deki bu tarihi eserlere karşı yapılan 
agresif girişimler dünya kamuoyu-
nun tepkisini çekmiyor. Yapay yollarla 
bu şekilde “kendi tarihi ve kültürünü” 
oluşturma hareketlerine karşı tedbir 
alınmaması ve asılsız tarihi iddialarla 
başkalarının topraklarını işgal etme 
girişimi (XX. yüzyılda bu tarz poli-
tikalar sonucu Azerbaycan devleti 
topraklarının yüzde 20%sini kaybetti) 
cezasız bırakılmaktadır, ayrıca cezasız 
bırakılması da failini daha da cüretkar 
yapmaktadır. Bu cüretkarlığın bariz 

Ağdam şehri (işgalden sonra)

Şuşa şehrinde tahrip edilmiş cami ve mezarlıklar
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örneği ise yurtdışındaki Ermeni grup-
larının günümüzde Azerbaycan’a ait 
olan ve Azerbaycan’a ait olduğu ko-
nusunda kimsenin şüphe bile etme-
diği Nahçıvan üzerine hak iddia eden 
girişimleridir. 

Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbay-
can topraklarında yaptığı diğer bir 
politika ise, tarihi coğrafi k adların Er-
menice adlandırılmasıdır. Azerbaycan 
topraklarının işgal edilen Laçin, Gu-
badlı, Zangilan kentleri Kaşatag, Sana-
sar, Kovkasan olarak değiştirildi. Bu de-
ğişiklikler ilhak etme yolunda yapılan 

diğer yöntemlerdir. Sonra bu isim de-
ğişiklikleri Ermeni “bilim adamları” ta-
rafından kabul edilir ve tarihi sonuçlar 
çıkartılması yolunda kullanılır. Yerleşim 
yerlerinin ve diğer coğrafi k yapıların 
adlarının değiştirilmesi Ermenilerin eli-
ne bir diğer yayılma girişimi için “koz” 
vermektedir. Ermeniler bu yöntemi 
birkaç yüzyıldır kullanıyorlar.

Ermenilerin bölgedeki kültürel-
tarihi eserlere karşı yaptığı tahribatın 
diğer bir örneği ise Azerbaycan’ın 
işgal edilmiş topraklarındaki Azer-
baycan halkı tarihinin çeşitli dö-

nemlerine ait eşya ve eserlerin 
yurtdışına çıkartılmasıdır. Bu tarihi 
değerler Avrupa’ya götürülmekte ve 
“Ermeni kültürünün örnekleri” olarak 
lanse edilmektedir. İşgal edilmiş top-
raklarda büyük kültürel-tarihi değer ta-
şıyan tarihi müzeler ve içindeki eserler, 
ayrıca birkaç nadir eşya yok edildi veya 
yeni “Ermeni Kültürü Müzesi”nde yer 
almaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti 
Kültür Bakanlığının müzedeki eserlerin 
envanter belgeleri mevcuttur.

Ermeni işgalciliğinin diğer ağır bir 
zararı ise Azerbaycan’ın işgal edil-
miş topraklarındaki doğal kaynak-
ların yasadışı kullanılması ve talan 
edilmesidir. İşgal edilmiş bölgenin iki 
büyük altın madeni olan Kalbacar il-
çesindeki Zod ve Zangilan’daki Venjali 
altın madenleri 1993 yılındaki işgalden 
sonra Ermeniler tarafından yabancı or-
taklığı ile kullanılmaktadır. Bu kaynak-
lar Ermeni politikacılara ekonomik açı-
dan ek kaynak görevini yapmaktadır. 
İşgal edilmiş yerlerdeki diğer yatırım 
faaliyetleri ise tarım, mineral hammad-
delerin ve diğer doğal kaynakların işle-
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tilmesi, eczacılık ve inşaat malzemele-
rinin üretilmesi gibilerden ibarettir. 

Azerbaycan’ın işgal edilmiş bu top-
raklarındaki doğal kaynakların özel-
likle ormanların, bahçelerin ve ürün 
alanlarının yok edilmesi, bölgede geri 
dönülmez biçimde fl ora ve faunanın 
yok olmasına sebep olur. Bu bölgede 
yer alan Zangilan ilçesindeki Avru-
pa’nın en büyük ve dünyanın ikin-
ci büyük çınar ormanının, Laçin ve 
Kalbacar bölgesinde bulunan nadir 
ağaç türlerinin, ayrıca mobilya üre-
timinde ahşapları kullanılan meyve 
ve üzüm bahçelerinin yok edilmesi 
Azerbaycan doğasının yok edilmesi 
demektir. Bu tür girişimler ve sistema-
tik olarak bölgedeki doğaya verilen 
zararlar bölgenin ekolojik sistemini fe-
laket sınırına getirmiş durumdadır.

Azerbaycan halkına ait doğal 
kaynakların, maddi ve manevi de-
ğerlerin Ermeniler tarafından talan 
edilmesi ve kendine mal etmesi 

sonrasında işbu bölgeye Ermeni-
lerin yerleştirme kampanyası gel-
mektedir. Bilindiği gibi ekonomik 
teşvik yasadışı göçü teşvik eder. Eğer 
ekonomik çıkar sağlanmazsa halkın 
buraya çekilmesi geçici olur ve plan-
lanan sonuç elde edilmez. Özellikle 
işgal edilmiş topraklara başarılı bir 
şekilde halkın yerleştirilmesi Kara-
bağ’ı ilhak etme sürecinde önemli 
yer tutar (bu durumu Ermenistan 
yetkililerinin o ve bu formlarla açıkla-
dıkları talepler ile onaylanmaktadır). 
Ermenistan bu bölgeyi işgal ettikten 
sonra göç eden Azerbaycanlıların bir 
daha dönmemesi ve bölgenin asli un-
surları olduğu ile ilgili tüm delilleri yok 
etmek için çok yönlü sıkı bir politika 
izlemektedir. Ermenilerin işgal edilen 
topraklara yerleştirilmesi yukarıda sayı-
lan amaçların en önemli araçlarından 
birisidir.

Tüm Sovyetler Birliği’nde 1989 yı-
lında yapılan nüfus sayımı verilerine 

göre Dağlık Karabağ bölgesinde ça-
tışma öncesi toplam Ermeni sayısı 145 
500’ü oluşturmaktadır. Çeşitli kaynak-
lardan elde edilen bilgilere göre Er-
menistan tarafı çeşitli yöntemleri kul-
lanarak bölge nüfusunun sayısını 2010 
yılında 300 bine çıkartmayı planlıyor. 
Göç edecek nüfusun çoğu Ermenis-
tan’dan olup yurtdışındaki Ermenileri 
de bölgeye çekme yönünde çalışma-
lar sürdürülmektedir.

Ermenistan tarafının işgal ettiği 
Azerbaycan topraklarındaki aniden 
ortaya çıkan bu işgalcilerin “ganimet 
elde etme” psikolojisine dayalı bir iş 
olmadığı görülür. Bu durum iyice dü-
şünülmüş, organize edilmiş ve belli 
amaçlar doğrultusunda hesap yapıl-
mış projenin sonucudur. Ermenistan, 
Azerilerin tarihi izlerini bölgeden silme 
yoluyla ve işgal edilmiş yerleri tama-
mıyla Ermenileştirerek esas amacına 
yani Karabağ’ın tamamen ilhak edil-
mesine doğru çabalamaktadır. 

Asgeran – 1991

Hadrut – 1991

Hocavend – 1991

Hankendi – 1991

Hocalı – 26.02.1992

Şuşa – 08.05.1992

Laçin – 18.05.1992

Ağdere – 07.07.1993

Ağdam – 23.07.1993

Kelbecer – 02.04.1993

Fuzuli – 23.08.1993

Cabrail – 23.08.1993

Kubadlı – 31.08.1993

Zengilan – 29.10.1993

KARABAĞ’SIZ AZERBAYCAN YOK!

Ermenistan tarafından

Azerbaycan`ın işgal edilmiş   
illerinin isimleri ve işgal tarihleri




