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Ermenİlerİn
Azerbaycan ve
Azerbaycanlılara karşı
çeşİtlİ suçları
Devamı. Başlangıç bkz. “İrs-Miras” 14, 15 - 2015
«Denizden denize kadar olan Büyük Ermenistan»
mitolojik arketipini gerçekleştirme girişimleri, askerî,
siyasi, diplomatik ve yasadışı yollarla gösterilmiş olup,

günümüzde de devam etmektedir. Bu tedbirler arasında Ermenilerin Güney Kafkasya’ya, öncelikle Azerbaycan
topraklarına toplu göçü temin ediliyordu. XIX. yüzyılın ilk

Karabağ’da Şuşa kenti. 1918-1920 yıllarında Ermeniler tarafından yapılan soykırımdan sonra
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çeyreğinde başlayan bu yapay göç süreci birkaç aşamadan geçmiştir.
Birinci Aşama – 1828 yılında Rusya İmparatorluğu tarafından tasfiye edilen Azerbaycan’a ait Nahçıvan ve Erivan Hanlıkları sayesinde «Ermeni Bölgesi»nin kurulması.
Bu bölgeye Osmanlı ve İranlı Ermeniler yerleştirilmiştir.
Bununla ilgili olarak, 1828 yılında imzalanan XV. Turkmançay Rus-İran Anlaşmasının özel maddesinin, İranlı
Ermenilerinin Rusya topraklarına engelsiz göç etmesini sağladığını kaydetmiş olalım. Bu hususla ilgili olarak,
Kafkasya’da görevde bulunan yüksek rutbeli Rus devlet adamı Zubarev, Kafkasya’daki Baş komutan Erivan’lı
Kont, General İ.F.Paskeviç’e şunları yazmıştır: «Ermenilerin Persiya’dan (çevirmen: günümüzdeki İran) bizim vilayetlerimize göçleri, şüphesiz Persiya ile geçmişte yapılan
savaşın (1826–1828) ölümsüz kahramalıklarına aittir»
(1, s.451, док.411). Kafkasya’yı araştıran Rus bilim adamı
S.N.Glinka 1831 yılında «Adderbidjan Ermenilerinin Rusya Topraklarına İskânının Tanımı» adlı özel kitabı yayınlamıştır. Moskova’lı Ermeni bağışçıları Lazarevler bu eserin

sponsorları ve yayıncılarıydı (2,т.23,стлб.898-899). Rus
ordusunun albayı Ermeni H.E.Lazarev, Ermenilerin techir
sürecinin organizasyonuna aktif katılanlardandı. O din
kardeşlerini esas olarak Karabağ’a göndermiştir (3, s.48,
57, 64, 87, 90–94, 103–134). 1828–1829 Rus-Osmanlı
savaşından sonra ve İstanbul ile Adrianopol (çevirmen:
günümüzde Edirne şehri) Barış Anlaşmasını imzaladıktan sonra Rusya, Güney Kafkasya’ya toplu halde Osmanlı
Ermenileri yerleştirmiştir (4, s.453, 455).
İranlı ve Osmanlı Ermenilerinin yeni yerlerinde düzenli yerleşimi için yerleşim konularıyla ile ilgilenen
özel Komiteler kurulmuştur. Bu komiteler göçmenleri
parayla, gidilecek yok esnasında taşıt ve ulaşım güvenliği ile, yeni yerde de gıda ve toprakla temin edecekti.
Azerbaycan’ın Ermenileştirme süreci bu şekilde başlamış
ve dolayısıyla bu ülkedeki Hıristiyanların oranı da artmıştır. H.E.Lazarev’in yanısıra bu süreçte çok aktif davranan
«Karabağ Ermenisi», Rus generali ve kendini «Prens» ilan
eden V.G.Madatov olmuştur. XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde
o Güney Kafkasya’nın Müslüman vilayetlerinin başkanıy-
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dı (2, том 25, стлб. 336–337; 1, т. VII, s.458–459; 5, гл. IV).
İkinci Aşama XIX. yüzyılın ikinci yarısına denk gelmiştir. O dönemde Osmanlı ve İranlı Ermenilerin Kuzey
Azerbaycan başta olmak üzere Güney Kafkasya’ya yoğun göç süreci devam etmiştir. А.А.Тer-Gukasov, D.L.Аrgutinskiy-Dolgorukov, М.Т.Loris-Мelikov dahil olmak
üzere Ermeni asıllı Rus generalleri bu süreçte önemli rol
oynamışlardır.
Üçüncü Aşama – 1918–1920 yıllarını kapsayarak Güney Kafkasya’daki Azerbaycan topraklarında Ermeni devlet yapısının kurulması ile önem taşımaktadır. «Taşnaktsutün» Partisinin iktidarda olduğu Ararat Cumhuriyeti
oluşmuştur. Aynı dönemde Ermeniler Azerbaycanlıları
onların tarihî topraklarından ilk kez toplu sınırdışı etmişlerdir. Az kalsın soykırıma dönüşecek olan bu eylemler
iktidardaki parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
Bunlar: XX. yüzyılın başında yaşayan Ermenilerin iğrenç
temsilcileri sayılan «Ermeni isyancı çetelerinin (humb-

ların)» komutanları humbapetler Garegin Njde, Dro (D.
Kanayan), Аndranik (А. Оzanyan), Аmazasp (А. Srvandztyan), Кeri (А. Gasratyan), Vardan (V. Мegrabyan), А.
Djanpoladyan, О. Аrgutyan, G. Аvşaryan, G. Bjişkyan (6,
s. 204–205).
Dördüncü Aşama – 1920–1991 yıllarıdır. Taşnak Ararat
Cumhuriyetinin, SSCB’nin içindeki «Sovyet-Komünist»
Ermenistan Sovyet Sosyalistik Cumhuriyetine (1922 yılından itibaren) dönüşümünün olduğu dönem. 1920
yılında Rusya Sovyet Federatif Sosyalistik Cumhuriyeti
(RSFSC), Ararat Cumhuriyetinin liderleri olan Taşnaklarla
«bağımsız» Ermeni SSC’nin İlan Edilmesine İlişkin Anlaşmayı imzaladıktan sonra (7, док.295, s.441–442), «Taşnaktsutün» Partisi kurucularından biri ve Ararat Cumhuriyetinin Birinci Başbakanı О.Kaçaznuni şunları ifade
etmiştir: «Biz Bolşeviklere müteşekkür olmalıyız. Bizi devirmekle onlar miras kalan meseleyi kurtarmış olmasalar
da, herhalükarda bu miras meselesini daha sağlam ray-
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lara oturtmuşlardır. Bolşevikler, biz meselemizin ağırlığı
altında zorlandığımız kritik anda bizi değiştirmek üzere
gelmişlerdir. Ermeni Bolşevikler asıl Taşnaktsakanlar, günümüzde tek kalan Taşnaktsakanlardır» (8, s.63, 74).
Ne hakkında ve kim hakkında yazdığını çok iyi bilen
O.Kaçaznuni’nin düşüncesine dayanarak şunu kaydedelim. 1890 yılında «Taşnaktsutün» Partisi kurulduğu dönemden itibaren bu yana, birinci Taşnak, ikinci Sovyet,
üçüncü aslında Taşnak iktidarı olmak üzere «Kafkasya Ermenistanı»ndaki herhangi bir iktidar, aynı amacı gerçekleştirmek niyetindedir. Bu amaç, Rusya, Güney Kafkasya
ve Türkiye’nin sayesinde olacak «Denizden Denize Kadar
Büyük Ermenistan» mitolojik arketipidir.
Kafkasya’yı araştıran Rus bilim adamı V.L.Veliçko, Ermenilerin asılsız toprak talepleri hususunda XX. yüzyılın
başında uyarıda bulunmuştur. Bilgin, Ermenilerin «namlı
Büyük Ermenistan’dan, Ermenilerin dünyaca tanınmış,
bütün komşularını medenileştirme vasfından» bahsettiklerini, «Başkenti Tiflis’te olan Büyük Ermenistan haritalarını neredeyse Voronej’a kadar» yaydıklarını yazmıştır
(9, s.107). O dönemden itibaren bu yana Ermeniologların yayınladıkları tarihî haritalar, V.L.Veliçko’nun 100 yıldan fazla olan zaman önce söylediklerinin kanıtı olarak
hizmet edebilir (Bkz.: 10; 11; 12; 13; 14; 15).
«Enternasyonaliz»e, «ulusal barış ve uyum»a rağmen,
SSCB’deki «halkların dostluğu»na rağmen Erivan, hem
daha önceki dönemde hem de Sovyet döneminde olduğu gibi, yalnız bu sefer «barış yollarıyla», Azerbaycan’a
karşı eski agresif politikasını gütmüştür. Ayrıca, Ermeni
lobisi kendi sorunları çözmek üzere Kremlin’e baskı yapıyordu. Bu bağlamda aşağıdaki hususları belirtmiş olalım.
Birinci husus. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Ocak
1942’de, İ.Stalin başkanlığındaki Devlet Savunma Komitesinin, «SSCB savunma kapasitesini artırmak amacıyla»
Azerilen Merkezî Asya’ya toplu yerleşimlerine dair karar taslağı hazırlanmıştır. Yani Azerbaycanlıların Kafkasya’dan resmen sınırdışı edilmesi ve Azerbaycan SSC’nin
topraklarının Gürcistan, «Kafkasya Ermenistanı» ve Rus
Dağıstanı arasında parçalanması sözkonusuydu (s16,
s.90). Fakat o dönemki Azerbaycan’ın lideri М.Dj.Bagirov
www.irs-az.com

Ermenistan’da Azerbaycanlılara ait mezarlıklar XX.
yüzyılın 80-90’lı yıllarında Ermeni şovenistleri
tarafından yıkılmıştır

bu planı onaylamamıştır.
İkinci husus. 28 Kasım 1945 tarihinde, M.C.Bagirov’dan
cevap almak üzere, Erivan’ın Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi (DKÖB) konusunda Moskova’ya yaptığı başvurusu
Kremlin’den Bagirov’a gönderilmiştir. Bu başvuruda,
Karabağ’ın Azerbaycan’dan kopması için yeni «gerekçeler» ileri sürülmüştür. Örneğin, DKÖB’nin topraklarının
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güya Ermenistan SSC’ne bitişik olduğu; yerli ahalinin
büyük kısmını Ermenilerin teşkil ettiğini; bölgenin tarımının Ermenistan SSC’nin dağlık kısmının ekonomisine
benzediği yazıyordu. Bütün bu gerekçelere dayanarak,
«DKÖB’nin Ermenistan SSC’nin içine girmesinin, yerli Ermenilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim hayatını
geliştireceği» sonucu alınmıştır.
Azerbaycan’a ait Karabağ Hanlığı döneminden
(1747–1822) itibaren XX. yüzyılın ortasına kadar olan
döneme ait arşiv ve diğer belgelerin esasında aşağıdaki
hususların yer aldığı bir not cevaben hazırlanmıştır (17,
s.374–378):
• DKÖB’nin toprakları aslında, Kura ve Aras mezopotamyasında yerleşen ve yine Azerbaycan’a ait Garadağ,
Gence, Nahçıvan, Şamahı, Şehi ve Erivan Hanlıkları ile
sınır olan Karabağ Hanlığının bir parçası;
• Karabağ Hanlığının orijinal ahalisini sadece Azer-

baycanlılar teşkil ediyordu;
• Fakat Karabağ Hanlığının Rusya İmparatorluğu tarafından 1822 yılında ortadan kaldırılmasından sonra
topraklarına İranlı ve Osmanlı Ermenileri toplu yerleştirilmeye başlamıştır. S.N.Glinka, N.N.Şavrov, V.L.Veliçko,
İ.İ.Şopen dahil olmak üzere, XIX. yüzyılın ikinci yarısı–XX.
yüzyılın başında yaşayan ve Kafkasya’yı araştıran bilim
adamları kendi çalışmalarında bunları yazmışlardır;
• DKÖB’nin toprakları Ermenistan SSC ile ortak sınıra
sahip olmamış ve sahip değildir;
• Bu nedenle 7 Temmuz 1923’de Azerbaycan SSC
içinde DKÖB kurulmuştur;
• Azerbaycan SSC’ndeki yüksek öğretim veren okulların, meslek okullarının %20’den fazla öğrencileri ana
dilinde eğitim alan Ermeniler teşkil eder;
• Azerbaycan SSC’de Ermeni okulları bulunmakta,
Ermenicede gazete ve dergiler yayınlanmakta, Ermeni

1989 yılı 16 Eylül tarihinde Ermeni teröristleri tarafından patlatılan “Tiflis-Bakü” otobüsü. Beş kişi ölmüş, 25 kişi de
yaralanmıştı
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1994 yılı 1 Şubat tarihinde Ermeni teröristleri tarafından patlatılan “Kislovodsk-Bakü” treni. Üç kişi ölmüş, 20 kişi de
yaralanmıştı. Soruşturma, saldırının Ermeni gizli servisleri tarafından organize edildiğini ortaya çıkardı

tiyatroları ve sanat toplulukları faaliyet göstermektedir.
Sözkonusu not, alternatif bir öneri ile tamamlanmıştır: eğer Moskova DKÖB’ni Ermenistan SSC’ne teslim
etmeye karar verirse, o zaman Bakü Azerbaycan SSC’ne
bitişik olan ve ağırlık olarak Azerbaycanlılar iskân edildiği
Ermenistan SSC’nin Azizbey, Vedi, Karabağlar İlçelerini
Azerbaycan SSC’ne geri vermeyi önermektedir.
Üçüncü husus. 1947–1952 yılları arasında Ermeni
diasporasının Ermenistan SSC’ne yerleştiği nedeniyle
oradan 50 binden fazla Azerbaycanlı sınırdışı edilmiştir.
İ.Stalin tarafından imzalanmış olan, SSCB Bakanlar Kurulunun «Kolhozniklerin (kolektif çiftçilerinin) ve diğer
Azerbaycan ahalisinin Ermenistan SSC’nden Azerbaycan
SSC’nin Kura-Aras ovasına tehcir edilmelerine ilişkin» 21
Kasım 1945 tarihli ve 23 Aralık 1947 tarihli kararnameleri bu eylemin «yasal» gerekçeleri olmuştur. Onların
yerine Ermenistan SSC’ne 1947-1973 yılları arasında diasporadan yaklaşık 130 bin Ermeni tehcir edilmiştir (18,
www.irs-az.com

s.366,418). Ermeniler Hayır Birliği bu eylem için 1 milyon
dolar bağışlamıştır (18, s.365–366).
Dördüncü husus. Mart 1948’de SSCB Yüksek Konseyi
Prezidyumunun, DKÖB’nin Ermenistan SSC’ne devredilmesine ilişkin kararname hazırlanmıştır (16, s.90). Yine
bu iş başarısızlığa uğramıştır. М.C.Bagirov, Ermenilerin
Azerbaycan toprakları sayesinde tekrar kârlı amaçlı girişimlerini onaylamamıştır.
Karabağ sorunu bu noktada çözülecek gibiydi. Fakat
Erivan, Moskova’nın katkısıyla DKÖB’ni «barış yoluyla»
elde etme çabalarından vazgeçmiyordu. A.Mikoyan,
özellikle SSCB Yüksek Konseyi Prezidyumu Başkanı olduğu dönemde (1964–1965) bu alanda büyük rol oynamıştır. SSCB’nin formel «Başkanı» olduktan sonra A.Mikoyan 1964 yılında SSCB’nin fiili Başkanı N.S.Hruşev’a,
Kırım’ın Ukrayna’ya devredilmesinin 10. yıldönümü vesilesi ile, aynı operasyonun DKÖB için de yapılabileceği,
yani DKÖB’nin Ermenistan SSC’nin içine dahil edilebile-
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Arkeologlar, 1918 yılında Guba’da Ermeniler tarafından
öldürülen Azerbaycanlıların iskeletini inceliyor. İskeletler
kılıçla parçalanmış, bazı kafataslarında silah izleri
bulunuyor

ceği hususunda imada bulunmuştur. Buna karşılık olarak
N.S.Hruşev kızarak ona şu şekilde cevap vermiştir: «Ben
DKÖB Ermenilerinin Ermenistan’a 24 saat içinde tehcir
edilmesi için bu sürede 12 bin askerî kamyon sağlamaya
hazırım». Daha sonraki dönemde N.S.Hruşev Sovyetler
Birliği Komünist Partisi Merkezî Komitesinin (SBKP MK)
Politik Bürosunun oturumundan önceki toplantıda «Bu
sorun bir daha gündeme getirilmeyecektir!» şeklinde
kati olarak beyan etmiştir (19, s.19–20; 16, с.91).
Ancak «süreç başlamıştır». L.İ.Brejnev’in döneminde,
1970 yılında Ermenistan SSC’nin 50.yıldönümüne hazırlık
çalışmaları yaparken ve kutlamalara mahsus Azerbaycan
heyeti için hediyeler seçilirken, Erivan’dan Bakü’ye resmî
telgraf cevabı ulaşmıştır: «DKÖB’nin bize devredilmiş olması, Ermeni halkı için en iyi hediye olurdu» (16, с.91–92).
SBKP MK kabinesinin sorumlu görevlisi Ermeni
K.N.Brutents’in hatıra kitabında yazdığına göre, SBKP’nin
ve SSCB’nin baş ideologu, SBKP MK Politbüro üyesi М.А.
Suslov 1972 yılında, Erivan’ın DKÖB konusunda Moskova’ya gönderdiği son notunu geri çekmesini sağlamıştır
(20, s.337).
Genel itibarıyle Sovyet iktidarı yılları içinde Erivan,
DKÖB’nin «Ermeni DKÖB» olarak yeniden adlandırılması
önerisi ile 16 kez ve «DKÖB’nin Ermenistan SSC’nin içine
girme hakkı» ile ilgili önerisi ile 45 kez Moskova’ya baş-
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vurmuştur (21, s.30).
Böylece, Erivan’ın ilan etmeden Bakü’ye açtığı birinci, ikinci ve üçüncü savaşlar arasında – 1919–1920 ve
1988–1994 yılları – Ermenilerin Azerbaycan’ın sayesinde
yeni topraklar elde etmek ve Azerbaycanlıları, günümüzde Ermenistan Cumhuriyetinin ve tanınmamış sözde Dağlık Karabağ bulunduğu öz tarihî topraklarından
ihraç etmek için gösterdikleri 60’dan fazla «barışçıl» çabasından oluşan geniş bir alan yatmaktadır.
Beşinci aşama – 1991 yılından itibaren bu yana:
Azerbaycan topraklarını ilhak etme ve yerli nüfus olan
Azerbaycanlıları o topraklardan ihraç etme politikasını
gütmeye devam eden Ermenistan Cumhuriyetinin ilan
edilmesidir. Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yerleşimi ile ilgili her aşama Azerbaycanlıların kendi tarihî
topraklarından sınırdışı edilmekle gerçekleşmiştir. Son
sınırdışı olayı 1988–1994 yıllarında süren savaşın sırasında yer almıştır. O zaman kendi topraklarında «Kafkasya
Ermenistanı»nda kalan 200 bin Azerbaycanlı de sınırdışı
edilmiştir.
Bütün bu işlerde Ermeni kilisesinin büyük katkısı vardır. Örneğin, 1980 yıllarındaki Karabağ olayları sırasında
«Bütün Ermenilerin Katolikosu» I.Vazgen, 25 Şubat 1988
tarihinde yerli televizyondan kendi din kardeşlerine hitaben aşağıdaki satırları içeren çağrıda bulunmuştur: «…
Dağlık Karabağ’ın Sovyet Ermenistanı’na dahil edilmesi
sorununun çözümü beni de çok endişelendirmektedir.
Ben bu görevi doğal, meşru anayasal buluyorum…Ben
bizim Saygıdeğer Mihail Gorbaçev’a DKÖB’nin Ermeni
nüfusu için sorunun olumlu çözülmesi ricasıyla telgraf
çektim... DKÖB ile ilgili sorunun, SSCB’de ...ulusunun
kendi kaderini belirleyecek şekilde yakında Moskova’da
yüksek seviyede özel olarak çözüleceğine dair güvenim
tamdır. Böyle endişeli zamanda olağanüstü soğukkanlı, öngörülü olmak gerekir, Ermenistan’da ve Azerbaycan’da etnik çatışmayı önlemek için Ermeni-Azerbaycanlı kardeşliği göz bebeği gibi korumak gerekir… Aksi
halde çözümdeki başarı, karşımıza beklenmedik bir yenilgi olarak çıkabilir. Amacımız, eylemlerimizle adaleti
geri çevirmek yerine başarılı bir şekilde sona erdirmek
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olmalıdır. Uyarı olarak dikkatli olun. Sesimi ve vereceğim
baba tavsiyesini dinleyin.
Bütün Ermeni halkının patriği olarak ben vatanım ve
ulusum karşısında büyük bir sorumluluk duyarak herkesi Kutsal İncile dayanarak barışa çağrıyorum – yakınlarımıza barış, uzaktakilere barış, herkese barış diliyorum!
Аmin!» (16, s. 50–51).
Ermeni katolikosunun Kutsal İncil’e atıfta bulunarak
bu «barış çağrısı» neyle tamamlandığı çok iyi bilinmektedir: Azerbaycan nüfusunun etnik tasfiyesi ve «Kafkasya
Ermenistanı»nın Azerbaycan’a karşı yaptığı üçüncü kanlı
saldırganlığı sözkonusudur.
SBKP MK yönetici kadrosunda yer alan sorumluluk
sahibi A.İ.Volskiy’in başkanlığındaki DKÖB Özel İdare Komitesinin 12 Ocak’tan 28 Kasım 1989’a kadar yani özellikle Azerbaycan’a karşı verilen Ermeni savaşı esnasında
yürüttüğü faaliyeti, Azerbaycan’a karşı yapılan Ermeni
bölgesel suçlarının özgül şekli olmuştur. 1989 yılı içinde
Volskiy, Dağlık Karabağ’daki bütün kurumları ve şirketleri Erivan’a veya Moskova’ya tabi ettirmekle Bakü’nün
yetki alanından çıkarmıştır. Gerçi, 22 Mayıs 1990’da SSCB
Bakanlar Kurulu A.İ.Volskiy’in Azerbaycan’a karşı yönelik
eylemlerini kaldırmış, fakat DKÖB’nin Azerbaycan’dan
ayrılma süreci başlamıştı.
Sonra Karabağ sorununun çözümü için Bakü’de Moskova’nın onayı ile Azerbaycan Komünist Partisi Merkezî

Komitesinin İkinci Sekreteri V.P.Polyaniçko’nun başkanlığındaki DKÖB ile İlgili Cumhuriyet Organizasyon Komitesi kurulmuştur. Polyaniçko, Ocak-Kasım 1990 arasında
objektif ve başarılı bir şekilde çalışmış olup, Karabağ
sorununun Bakü’nün lehine çözülmesinde olumlu değişikleri elde etmiştir. Bu değişiklikler kendini belli edince
Moskova’daki bazı güçler V.P.Polyaniçko’yu Dağlık Karabağ’dan «almışlar» ve SSCB Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı rutbesinde Kuzey Kafkasya’ya göndermişlerdir.
Orada İnguşetya-Kuzey Osetya bölgesel anlaşmazlığı
çözülecekti. V.P.Polyaniçko orada da pozitif sonuçlara
ulaştıktan sonra 1 Ağustos 1993 tarihinde öldürülmüştür.
TOPONİMİK SUÇLAR
XIX.–XX.yüzyıllarda Azerbaycan, Azerbaycanlılar ve
onların tarihî toprakları konusunda Ermeniler tarafından
kasıtlı ve önyargılı aynı politikalar izlenmiştir. Bunlar:
• Toprakların zaptedilmesi;
• Bu topraklardan otokton Azerbaycanlı nufusun sürülmesi;
• Bu toprakların tarihi «Ermeni» toprakları olarak ilan
edilmesi;
• Ermenilerin Azerbaycan’a karşı yasadışı yollar dahil
olmak üzere «barış» yollarıyla ve barışçıl olmayan
yollarla güttükleri politikanın Ararat Cumhuriyetin-

1918 yılında Guba’da Ermeniler tarafından öldürülen Azerbaycanlıların iskeleti. İskeletler, stadyum inşası sırasında
ortaya çıkmıştır
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den Ermenistan Cumhuriyetine kadar sürekliliği.
Bununla birlikte herhalükarda ve her zaman Ermeni
«trio»su (üçlüsü) aktif şekilde mevcuttur.
Azerbaycan’a karşı yönelik olan faaliyet şekillerinden
biri de günümüzde Ermeni işgali altında bulunan Azerbaycan ilçelerinin ve yerleşim yerlerinin yeniden adlandırılmasıdır. Bu süreç XX. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren XXI. yüzyılın ilk on yılına kadar olan dönem içinde yer
almıştır. Sonuç olarak, 964 Azerbaycan toponimi «Ermeni»
olmuştur.
Erivan’ın Azerbaycan toponimleri ile yaptığı bu emsalsiz manipülasyonları birincisi, Kafkasya’daki Ermenilerin allokton (çevirmen: otokton’un zıtı) olduğunu; ikincisi,
XIX. yüzyılın ilk çeyreği–ХX.yüzyılın başı arasındaki dönem içinde Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yerleştirildiklerini; üçüncüsü, bu sürecin birkaç aşamadan
geçtiğini ve bunun Ermenistan SSC Bakanlar Kurulunun

kararları ile Ermenistan Cumhuriyetinin birinci Cumhurbaşkanının kararında kaydedildiğini kanıtlamaktadır
(22).
Bu bağlamda aşağıdaki soruları sormakta mantık vardır:
• «Ermeniologların «Ermenilerin vatanı» olarak kabul
ettikleri «Kafkasya Ermenistanı»nın toponimiğinde
(çevirmen: toponimik – toponimleri araştıran bilim)
neden yerleşim yerlerinin bütün adları aslen Azerbaycancaydı?»
• «Sözkonusu «Ermenistan»ın toprakları neden aslen
Çuhur-Saad olarak adlandırılıyordu ve Azerbaycan
Safevi devletinin beylerbeyliklerinden (vilayet)lerinden biriydi?» (23, с.86)
• «Neden sonra bu toprakalr Azerbaycan’a ait İrevan
Hanlığının içine giriyordu?»
Dağlık Karabağ toponimiği, başkenti Şuşa’da olan ve

Evlerine Ermeni mermisinin isabet ettiği Azerbaycanlı ailesi
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1747-1822 yılları arasında Azerbaycan’ın Karabağ Hanlığının içine giren ve Dağlık Karabağa bitişik olan yedi
ilçenin toponimikası ile ilgili olarak da aynı soruları sormak akla gelmektedir (5, гл.I/2).
Bütün bu olaylar, Azerbaycan tarafının Ermenistan
tarafına defalarca taviz vermesine rağmen gerçekleşmiştir. Taviz olayı, ADC, Azerbaycan topraklarında meydana
gelen Ararat Cumhuriyetine eskiden Azerbaycan’a ait
olan İrevan Hanlığının başkenti Erivan şehrini devredene kadar devam etmiştir (24; 25).
Fakat Ermeniler ADC’nin bu dostça adımının karşılığını vermemişlerdir. Bu yüzden bölgesel taleplere ilişkin
sorun günümüzde de çözülememiştir.
SONUÇ
XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde Ermenilerin ortaya çıktığı ve devletlerini kurduğu Güney Kafkasya’nın kısmının,
Azerbaycan toprağı olduğunu Ermeniologlar hiçbir
yayınında, bilimsel doğruluğu için olsa da, kaydetmeyi
gerekli bulmuyorlar. Ermeniologların bile ulaşabildiği
herhangi bir kaynakta, 1918 yılında Ermeni devletinin tanındığı toprakların, 1747–1828 yıllarında Azerbaycan’ın
www.irs-az.com

İrevan Hanlığının yer aldığı Azerbaycan toprağı olduğu
kaydedilmektedir.
Yukarıdaki hususlar, büyük Ermeni film yönetmeni
S.İ.Paradjanov tarafından «asi kalabalık» olarak tanımlanan Ermenilerin belli bir kısmının yasadışı faaliyette
bulunduğunu göstermektedir. Sözkonusu faaliyet «kilise-parti-diaspora» Ermeni triosu (üçlüsü) himayesi altında yürütülmektedir.
Bu faaliyetin Azerbaycan’a karşı odaklanmış olduğunu vurgulamış olalım.
Ermenilerin saplantı haline gelen başlıca hedefi ise
«Denizden Denize Kadar Büyük Ermenistan»ın kurulması, sanal «Ermeni sorununun» çözülmesi ve efsanevi
«1915 Ermeni soykırımı»nın dünya kamuoyu tarafından
tanınmasıdır.
Batı Avrupa’daki «Kızıl Tugaylar», İngiltere’deki İrlanda
Cumhuriyet Ordusu (İCO), İspanya’daki Bask Ülkesi ve
Özgürlük (BÜÖ), Japonya’daki «Аum Sinrikö Doktrini»
gibi belli muhataba yönelik «nokta odaklı» faaliyetten
farklı olarak, Ermeni yasadışı ve kriminal faaliyeti, «etnik
suçluluk» tanımı altına giren bir «model» örneğidir.
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1992 yılı 26 Şubat’ta Ermeniler tarafından Hocalı’da
öldürülen Azerbaycanlı çocuklar
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