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Ermenistan – 
Azerbaycan’a karşı 
bir saldırı aracı mı?
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Dergimizin yeni sayısı, Azerbaycan’ın topraklarının bir bölümünün yaklaşık 30 yıl 
komşu Ermenistan tarafından işgalinden sonra ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden 
sağlayan İkinci Karabağ Savaşı’nda kazanılan zaferin birinci yıl dönümünü törenle 
kutladığı günlerde hazırlanıyordu. Böylece, Azerbaycan halkının binlerce canına 
mal olan, ciddi maddi ve manevi zarara yol açan, zamanımızın en uzun süreli askeri 
çatışmalarından birine son verilmiştir. Bununla birlikte, Güney Kafkasya’daki jeopolitik 
durum önemli ölçüde değişmiştir. 

Doğal olarak, dergimizin bu sayısında asıl dikkat Karabağ temasının çeşitli yön-
lerine verilmiştir. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un makalesinde, 
geçen yılki zaferin siyasi ve diplomatik yönleri ele alınmaktadır. Ermenistan’ın askeri 
saldırganlığının yıkıcı sonuçlarını ve saldırgan ülkenin 2018’de Nikol Paşinyan hükü-
metinin iktidara gelmesiyle daha da ağırlaşan açıkça yıkıcı tutumunun altını çizen ya-
zar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 44 günlük savaş sırasında yabancı ülke liderleri-
yle yaptığı görüşmeleri, önde gelen dünya medya kuruluşlarıyla yaptığı röportajları 
karakterize ediyor. Azerbaycan’ın zaferinin, BM ve diğer uluslararası kuruluşların 
Ermeni birliklerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesini talep eden belgelerinin 
uygulanmasına, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarının zaferine yol açtığı 
vurgulanıyor. Kültür Bakanı Anar Kerimov’un makalesinde Karabağ’ın Azerbaycan 
kültürünün tarihinde ve günümüzdeki önemli yeri ve bu açıdan bölgenin işgalden 
kurtarılmasının önemi karakterize edilmiştir. 

Marmara Üniversitesi profesoru Okan Yeşilot’un Türkiye nin Karabağ siyaseti 
konusundakı makalesi de sayın okurlarımızın ilgisinə vesile olacaktır. 

Rus siyaset bilimci Oleg Kuznetsov’un analitik makalesinde, Azerbaycan’a yöne-
lik saldırgan bir politikanın modern Ermenistan’ın temel yasal belgelerinin bir gereği 
olduğu ve dolayısıyla bu ülkenin her kademedeki liderlerinin görevi olduğu tezi öne 
sürülmüştür. Rus gazetecinin Karabağ’da işgalcilerin gerçekleştirdiği tahribatın boyu-
tunun metin ve fotoğraf diliyle aktarıldığı, tapınak ve mezarlıklara yapılan saygısızlığın 
da belirtildiği gezi notlarını belirtmek gerekiyor. 

Bununla birlikte, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov’un 
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin hem ikili hem de çok taraflı formatlarda geliştirilmesi 
konulu makalesini de kaydetmek gerekir. Bu sayıda, aynı zamanda iki dost ve kardeş 
ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli yönleriyle ilgili diğer materyaller de yer almaktadır. 


