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SEVGİLİ OKUR!
1992 yılının Şubat avının 25’ini 26’sına bağlayan gece Rusya’nın 366
numaralı motorize alayına ait zırhlı araçların ve askeri personelin
desteğinde Ermenistan Silahlı Kuvvctleri Azerbaycan’ın Hocalı kentini işgal
ederek kentin Azerbaycanlılardan (Azerbaycan Türklerinden) oluşan
halkına karşı korkunç bir soykırım eylemi gerçekleştirmiştir. Tüm
dünyanın gözleri önünde gcrçckleşen bu soykınma, ne yazık ki, dünya
kamuoyu zamanında ve gerekli tepkiyi göstermiş değildir. Bu soykırımın
kurbanı olan insanların canlarını katliamdan güçlükle kurtarabilen
yakınları, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nce Hocalı’da tutsak ve rehine
olarak alıkonan ve korkunç işkencelcrle, mezalimle karşı karşıya kalan
yüzlerce kadın, çocuk ve yaşlıdan Azerbaycan tarafının daha sonra büyük
güçlüklerle geri alabildiği az sayıda Hocalı sakini, bu soykırım yüzünden
ailesiyle beraber çocukluklarını, gençliklerini kavbeden çocuklar, sigara
ateşiyle gözleri dağlanan, vücutları yakılan kadınlar ve çocuklar, evlatlarıyla
beraber yaşama sebeplerini de kaybeden anneler ve babalar, soykırım
kurbanı Hocalı sakinlerinin ruhları, Ermenistan Silahlı Kuwetleri
tarafından yakılıp yıkılan, tümiiyle mahvedilen bir kent - Hocalı kenti bir
tek şey istiyor, bir tek şey bekliyor:

ADALET!
Bu soykırımı yapanların Adalct önünde hesap vermcsini!
Onların sesinc ses vermck, haklı talcplerini desteklcmck, bu soykırımı
yapanların adalet önünde hesap vcrmesi için çaba göstermek İNSAN olan
herkesin İNSANLIK görevidir!
Bu kitabı okuduktan sonra çcvrenizdeki herkcsc onu - Hocalı’yı anlatın!
Hocalı Soykırımı’nı yapanların uluslararası arenada kınanmasını
sağlamak için buradaki bilgilcri herkese, her ycrc yayın!
Hocalı Soykırımı’nı yapanların adalet mahkcmesi önüne çıkması için
elinizden geleni esirgemeyin! ÇALIŞIN!
Bu kitabı okuduktan sonra Hocalı Soykırımı’ndan kurtulmayı başarmış
Azerbaycanlılara (Azerbaycan Türklerine) scsinizi ulaştırmak isterseniz,
lütfcn bizimle irtibata geçiniz:
fond05@mail.ru
havva_mamedova@mail.ru
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saldırıyı yapan ülke ile saldırıya m aruz kalan ülkeye karşı aynı
Dünya tarihini okurken insanlığın en kadim dönem lerden
müamele saldırgan
ülkenin
cesaretlenm esine sebebiyet
günümüze doğru bir medenileşme süreci yaşadığını, insan
vermektedir.
hayatının ve insana verilen değerin tarih içinde gelişen çizgide
H ocalı'da Ermeni silahlı qruplarının ve askerlerinin
tekamül ettiğini gözlemliyoruz. Şöyle ki, bir zam anlar kölelik
yaptığı vahşice katliam ın görülm esi ve anlaşılması için
dahil günüm üzde asla kabul edilemeyecek uygulam alara izin
derinlem esine bir arşıv araştırm asına hiç gerek yok. Çünkü
veren hukuk sistemlerinin olduğunu biliyoruz. Günüm üzle
canlı şahitler ve gazeteler bizlere çox şey anlatıyor. Bu
kıyaslandığında hukuk ve insanlık dışı durumlar o zam anların
gerçeklerin dünyaya anlatılm ası için atılan her bir adım tüm
hukuku açısından kabul görmekteydi ve normal sayılm aktaydı.
insanlık adma yapılm ış önemli hizm etlerden sayılmalıdır.
Lakin insanoğlunun zihinsel, düşünsel ve bilim sel anlamda
Bizler ve tüm dostlarım ız bu yolda boyun eğmeden yürümeyi
bayatımızın önemli ilkelerinden biri olarak kabul etmeliyiz.
geçirmiş olduğu gelişim süreci sonucunda bir m edeniyet
Temennimiz Hocalı K atliam ı'nın ve genel anlamda
düzeyine ulaşması ve sözkonusu bu düzeyin m odern bireyden
Azerbaycan C um huriyeti'nin m aruz kaldığı hukuk dışı
bir çok taleplerinin olması uluslararası düzenin istikrarının
faaliyetlerin siyasileştirilm em esi ve dünya kamuoyu tarafından
temel taşını oluşturmaktadır.
adilce değerlendirilm esidir.
insanoğlunun elde ettiği medeniyet eseri sayılabilecek
Bu kitap, adaletin sağlanm ası kapsamında Hocalı
kazanım lardan birisi hiç şüphesiz Uluslararası H u k u k 'tur.
Faciası'nın açtığı yaralara bir nebze su serpecek nitelik
Uluslararası Hukuk, süjesi olduğu devletler arasında dostane
taşımaktadır.
ilişkileri tavsiye etmekte ve düşmanca faaliyetleri de
yasaklayarak yaptırıma bağlamaktadır. Yani Uluslararası
Hukuk norm veya normlarını ihlal eden Uluslararası Hukuk
Faig Bagirov
kişisi, uluslararası toplum tarafından bilinmeli ve dışlanmalıdır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
21.
yüzyılın eşiğinde, 26 Şubat 1992 yılında Ermeniler
tarafından A zerbaycan'a karşı Uluslararası Hukuk açısından
Tüm insanlığa Karşı Işlennıiş Suçlar kapsam ına dahil
edilebilecek bir katliam gerçekleştirilmiştir. Hem de bu, tüm
dünyanın gözü önünde, şimdiki Ermenistan yönetiminde
bulunan üst düzey yetkililerin bizzat iştiraki ile ve AG İT (o
zamanki AGİK.) bölgesinde yapılm ıştır. Ne yazık ki, dünyada
henüz yapılm ış bu insanlık dışı faaliyetlerden dolayı
Ermenistana karşı yeterli düzeyde karşıt görüş bildirilmemiştir.
Halbuki bir Uluslararası Hukuk suçlusu olan Ermenistanın,
yaptığı bu kabaca ihlallerden dolayı gereken cezayı çckmesi
gerekiyordu. Çünkü her şey çok açık bir şekilde ortada.
Saldırgan ve saldırıya maruz kalan ülkelerin hangi ülkeler
olduğu aşikar ve bu ikisine karşı farklı muamele olmalı. Çünkü
A
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Hocalı soykırımı - 1992 yılının Şubat ayının 25’ini 26’sına
bağlayan gece Rusya’mn 366 numaralı motorize alayına ait
zırhlı araçların ve askeri pcrsonelin desteğinde Ermenistan
Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan’ın Hocalı kentini işgal ederek
kentin Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü) kökenli nüfusuna
karşı uygulamış olduğu soykırım eylemidir!
Hocalı soykırımı - XX yüzyılın en korkunç ve en acımasızca
işlenmiş cinayetlerinden bir tanesidir. Bu soykırım hem de
Azerbaycan topraklarını işgali sırasında Ermenistan’ın yapmış
olduğu en ürkütücü katliamlardan biridir.
1992 yılının Şubat ayında Hocalı kentinin Azerbaycanlı
(Azerbaycan Türkü) nüfusuna karşı bir eşine daha rastlanmamış
kirim uygulanmış ve gerçek bir insanlık dramı yaşanmıştır. Bu
soykırım yüzlerce Azeri’nin (o sıradan bazı ailelerin tüm fertlerinin)
mahvı, tutsak edilmesi, kaybolması, ağır yaralanması, sağlığını
kaybetmesi ile sonuçlanmış ve Hocalı kenti yerle bir edilmiştir.
25-26 Şubat 1992 tarihindc Hocalı nüfusunun, o sıradan
çocukların, yaşlıların ve kadınların planlı bir kırıma uğramasının
biricik nedeni, bu insanların Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü)
olmalarıydı. Dolayısıyla, Hocalı halkı sırf milli (ve dini) kimlikleri
nedeniyle topluca mahvedilmiştir. Uluslararası hukukta bu olayın bir
tek adı vardır: SOYKIRIM! Hocalı kenti, tüyler ürperten kırımla
insanların yüreğine korku salmak ve onları yıldırmak suretiyle
Azerbaycan’ın diğer yerleşim birimlerinin işgali ve bu yerleşim
birimlerinde etnik arındırma uygulanması sürecinde bir aşama olarak
seçilmiştir.
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1992 yılının Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan o dchşctli,
o korkunç gcccde nclcr olmadı?!
O sert, ayazlı kiş gcccsinde sanki kar üzcrine kan yağmıştı.
Aynı gece Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Rusya’nın 366
numaralı motorize alayının zırhlı araçları ve askeri personelinin
desteği ile Hocalı kentini işgal etti. İşgal öncesinde 25 Şubat
akşamında kent toplar ve diğer ağır silahlardan şiddetli ateşe
tutulmuştur. Ateşler sonucunda 26 Şubat tarihinde sabah saat 5
sularında Hocalı kenti bütünüyle alevler içinde kalmıştır.
Saldın başlayınca, Hocalı halkı Azerbaycanlıların (Azerbaycan
Türküilerin) yaşadığı en yakın yerleşim birimlerine ulaşmak için bir
yol bulmak umuduyla evlerini terk etti, ama buna hiçbir fırsat
verilmedi. Hocalı’yı işgal eden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri sivil
halkı hunharca katletmeğe girişti. - Dehşetli bir geceydi o. - Alevler,
katledilenlerin bağırma sesleri, gözlerinin önünde yakınlarının
canına kıyılanların feryatları, soğuk ve karanlık gecede uykudan
korku ve ürpermeyle uyanan çocukların ağlaması, yerlerinden
kıpırdamaya bile fırsat bulamayan yaşlıların inlemeleri dört bir yanı
sarmıştı...
O karanlık vc dehşetli gcccde canlarını kurtarmak umuduy
la yabana, ormana dağılan Hocalı halkı büyük bir musibetlc
karşı karşıya kaldı. Ermenistan askcrlcri kaçıp canını
kurtarmak isteyen silahsız, sivil insanları kurşuna diziyor,
yakaladıklarını vahşiccsinc katlediyordu. Çocuk, yaşlı demeden
insanların gözlerini oyuyor, kafasmı kesiyor, derisini yüzüyor,
hamile kadınların karnını yırtıyor, kadınların göğüslcrini
kesiyor, çocukları annelerinin gözleri önünde işkenccylc
öldürüyorlardı. Sokaklar, yollar insan ccsctlcriylc doluydu.
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Hocalı halkı, o güne kadar yalnızca iyilik yaptıkları “komşularının” insanlıklarını bu derecede kaybedebileceklerini, капа susayan
askerlerin de desteklemesiyle yaşlılara, kadınlara, çocuklara bile acı
madan herkesi katledeceklerini, hatta öldürdükleri kişilerin cesetleri
üzerinde tüyler ürperten vahşilikler yapacaklarını akıllarının
ucundan dahi geçirmiş değillerdi. Azerbaycan halkının hiçbir vakit
ekmeğini ve suyunu esirgemediği “komşulan”, kendilerine arka
çıkanların silahlı desteğiyle XX. yüzyılın sonunda beşeriyete yeni
bir İNSAXLIK DRAMI yaşattı ve kimseye merhamet etmedi.
Bebeklere dahi... (Soykırım mahallinde bulunan bazı Ermenilerin
olaylarla ilgili olarak daha sonra yazdıkları ve soykırımın ardından
Hocalı’yı ziyaret eden yabançı gazetecilerin görüşleri kitabın (169
193) numaralı sayfalarında yer almıştır.)
“Yüzlerce cescdin arasında bir yaşındaki aç bebek anncsinin
kesilmiş kanlı göğüslcrini ağlayarak cmiyor.” - Bu, o vahşctin,
soykırımdan kaçarak kurtulmayı başarmış olanların hafızasına
ilelebct kazınan sahnelcrinden yalnızca bir tancsidir!
(Kurtulanlann anıları kitabın ilcriki sayfalarında yer almıştır.)
Hocalı’da Hocalı halkının feryadı arşa direk olmuştu. Hocalı
işgalci Ermenistan ordusu tarafından yakılıp yıkıldı, halkı soykırıma
uğratıldı, şelıir yerle bir edildi. Adma Hocalı deneıı bir kent uyğar
dünyanın gözleri önünde tamamen mahvedildi!
Kaçarak Hocah’dan biraz uzaklaşmayı başaran ve ormanda
saklanan insanlar da Ermenistan askerleri tarafından takip edilerek
öldürüldü; canlı yakalananlar tutsak edildi. Özellikle geııç kızlar ve
kadınlar...
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Ormanlık alanlarda saklanmayı başaran onlarca Azerbaycanlı,
(Azerbaycan Türkü) günlerce aç susuz kalmaktan ve müthiş
soğuklardan hayatlarını kaybediyordu. Hocalı halkından ağır yaralı
durumdaki onlarca kişi, o sıradan çocuklar ve yaşlılar kan kaybından
ölüyordu. Çünkü Ermenistan ordusunun askerleri onların kaçıp
kurtulabilecekleri tüm yolları kapatarak kendilerini ablukaya
almışlardı. Ölüme mahküm olan bu insanlar, “Burada sonum zaten
ölüm, kaçarsam belki kurtulma şansım olur” diye düşünerek geceler
karanlık bastırdıktan sonra sürünerek Ağdam’a doğru ilerleırıeye
çalışıyorlardı... Bu yolla çok azı korkunç ölümün pençesinden
kurtulmayı başardı.
Aynı gece HocalTnın yerli halkıyla beraber, 1988 yılında
Ermenistan’dan kaçmak zorunda kalarak Hocalı’ya sığınan
Azerbaycanlı, (Azerbaycan Türkü) sığınmacı ve zorunlu
göçmenler, Dağlık Karabağ bölgesinin
idari
merkezi
konumundaki Hankendi’nin Ermenistan Silahlı Kuvvctlcri’ncc
işgali sırasında orayı terk etmek zorunda kalarak Hocalı’ya
sığınan Azerbaycan Türkleri ve 1989 yılında Özbekistan’ın
Fergana bölgcsindc patlak veren olaylar sırasında Azerbaycan’a
sığınan Ahıska Türkleri (54 aile) dc o hunharca soykırımın
kurbanı oldu. (Not: Ermenistan Cumhuriyeti arazisinin büyük bir
kısmı tarihi Azerbaycan topraklarıdır. Azerbaycan Türkleri, Rusya
İmparatorluğu ve SSCB döneminde Azerbaycan’dan zorla
koparılarak Ermenilere verilen bu topraklardan birkaç defa göçe
zorlanmışlardır. Tüm zorunlu göçlere ve Azerbaycanlılara (Azer
baycan Türklerine) yapılan zulümlere rağmen 1988 yılına gelininceye kadar bu coğrafyada, yani tarihi Azerbaycan topraklarında Oğuz Türklerinin yurdunda hälä 250 bin Azerbaycanlı (Azerbaycan
Türkü) yaşamaktaydı. 1988 yılına gelindiğinde, monoetnik bir ülke
olmayı amaçlayan Ermenistan hükümeti etnik arındırma politikası
yürüterek
Azerbaycan
Türklerinin
tamamını
Ermenistan
Cumhuriyeti sınırları içinde kalmış olan ata yurdundan zorla
çıkarmıştır. Bugün Ermenistan’da bir tek Azerbaycanlı (Azerbaycan
Türkü) bile kalmış değildir. Bu olay, uyğar dünyanın gözleri önünde
cereyan eden korkunç bir etnik arındırma politikasıydı. Oysa dünya
kamuoyu bu felaket karşısında çok aldırışsız davranmıştır!)
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Hocalı Soykırımı sırasında
614 Azerbaycan Türkü, o sıradan
106 KADIN,
62 ÇOCUK ve
70 YAŞLI vahşice katledilmiştir.
59

kişi

ÖZELLİKLE

ACIMASIZCA

KATLEDİLMİŞTİR (Canlı canlı yakılmış,
kafa derisi yüzülmüş, kafası kesilmiş, gözleri
oyulmuş, hamile kadınların karnı süngülenmiştir.)
8 AİLE tümüyle MAHVEDİLMİŞTİR.
25 çocuğun her iki ebeveyni katledilmiştir.
130 çocuğun ebeveynlerinden biri öldürülmüştür.
76 çocuk sakat bırakılmıştır.
1275 kişi tutsak edilmiştir, 150 kadının
akıbeti halen meçhuldür.
Soykırım sırasında 487 kişi sakat kalmıştır.
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HOCALI - HEDEFTEKI KENT
Ermeni askerleri için Hocalı’yı hedefe dönüştüren asıl etken
kentin coğrafi konumuydu. Yedi bin kişilik nüfusa sahip bulunan
Hocali, Hankendi’nin 10 kilometre güneydoğusunda, Karabağ
sıradağları üzerinde, Ağdam-Şuşa ve Askeran-Hankendi yollarının
üzerinde konuşlanmış bulunuyordu. Karabağ’daki yegäne havaalanı
da Hocalı kentindeydi.
Hocalı çok eski yerleşim birimlerinden bir tanesi olup, burada
eski devirlere ait tarihi anıtlar halen kalmaktadır. Hocalı civarında
m. ö. XIV.-VII. yüzyıllara ait olduğu düşünülen Hocalı-Gedebey
kültürüne özgü anıtlar bulunuyor. Bu bölgede Geç Tunç Çağı’na ve
Erken Demir Çağı’na ait taş mezarlar, kurganlar ve nekropoller
bulunmuştur. Bunun dışında Hocalı’da da eski anıtlar - yuvarlak
mezar (1356-1357 yıllarına ait) ve mozole (XIV. yüzyıla ait)
bulunmaktadır. Arkeolojik kazılar sırasında bu bölgede taş, bronz ve
kemikten yapılma çeşitli süs eşyaları, kilden yapılma ev eşyaları v.d.
bulunmuştur. (Bölgede bulunan süs eşyalarından bir tanesinin
üzerinde Asur imparatoru Adad-nirari’nin [m. ö. 807-788] adı
okunmuştur.)
Hocalı halkı ağırlıklı olarak üzümçülük, hayvancılık, arıcılık ve
çiftçilikle uğraşmaktaydı.
Daha sonra Ermeniler, Ermeni askerlerinin öncelikli hedefierinin
Hocalı’daki köprübaşının mahvedilmesi, bu bölgeden geçen
Askeran-Hankendi yolunun açılması ve Azerbaycanlıların (Azerbay
can Türklerinin) kontrolünde bulunan havaalanının ele geçirilmesi
olduğunu itiraf etmişlerdir.
“Hocah’daki köprübaşının mahvedilmesi” sözüne dikkat ediniz.
Bir eşine daha rastlanmamış olan insanlık dramının arkasından dile
getirilen bu söz Ermenilerin yaptığı hunharca kirimin, çocuk, kadın
ve yaşlıların toplu katliamının nedenini açıkça ortaya koymaktadır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
İşlər İdarəsi

PREZİDENT KİTABXANASI
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FACİ \N IN KRONİĞİ
Hocalı 1991 yılının Ekim ayından itibaren abluka altında
bulunuyordu. 30 Ekim’den itibaren Hocalı kentine kara ulaşımı
engellenmişti ve yegäne ulaşım aracı olarak helikopter
kullanılmaktaydı. Hocalfya son helikopter 28 Ocak 1992 tarihinde
İnmiş bulunuyordu. Şuşa üzerinde sivil helikopterin düşürülmesi
sonucunda 40 kişinin feci şekilde hayatını kaybetmesi sonrasında
Hocalı kentiyle helikopter bağlantısı da kesilmişti.
Kent 2 Ocak’tan itibaren elektriksizdi.
Kısaca söylemek gerekirse Hocalı yalnızca halkın cesareti ve
kenti savunanların kahramanlığı sayesinde ayakta kalmayı
başarıyordu. (Kenti savunanlar çoğunlukla atıcı silahlarla
silahlanmış olan yerel savunma birliği, polis güçleri ve henüz
kurulmuş olan Milli Ordu’nun askerleriydi.)
Şubat ayının ikinci yarısından itibaren Hocalı kenti Ermenistan
ordusunun ablukası altında bulunuyor, her gün top ve ağır
silahlardan ateşe tutuluyor ve Ermenistan ordusu askerlerinin
saldırısına uğruyordu. Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan gece
Rusya’nın 366 numaralı motorize alayına ait zırhlı araçların ve
askeri personelin desteğinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri
Azerbaycan’ın Hocalı kentini işgal operasyonuna girişerek kentin
Azerbaycanlı halkını vahşice katletmeye başladılar. Hocalfya
yapılan saldın üç istikamette gerçekleştirildiğinden, kentte yaşayan
insanlar Gargar çayı istikametinde ormanlık alana doğru kaçmak
zorunda kalmıştı. Karlı aşıtlarda ve ormanlarda zayıflayarak takatini
kaybeden insanlar burada da özellikle gaddarca yapılan bir kırımla
karşı karşıya kahnışlardır.
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HOCALI SOYKIRIM I KLRBANLARI
1. Abbasov Salalı İsmail oğlu
2. Abbasov Talih Umutvar oğlu
3. Abbasova Antika Haydar kızı
4. Abışov İtibar Mövsüm oğlu
5. Abışov Ali Abdül oğlu
6. Abışova Maruza Mehemmed kızı
7. Abdullayev Yusuf Коса oğlu
8. Ağayev Zahit Settar oğlu
9. Ağayev Allahverdi Settar oğlu
10. Allahverdiyeva Teybe Nebi kızı
11. Allahverdiyeva Valide Astan kızı
12. Allahverdiyeva İrade Astan kızı
13. Allahverdiyev Hidayet Behram oğlu
14. Allahverdiyev Behram Hidayet oğlu
15. Allahverdiyeva Kifayet Hüseyinali kızı
16. Ağayarova Zuleyha Yunus kızı
17. Aslanova Gülsabah Kayyum kızı
18. Allahyarova Gamze Karaş kızı
19. Allahyarova Şefıka Zeynel kızı
20. Allahyarov İtibar Baloğlan oğlu
21. Aslanov Kulu Behram oğlu
22. Aslanov İkbal Kulu oğlu
23. Abışov Elşat Kıyas oğlu
24. Allahverdiyev Salah İmamkulu oğlu
25. Abbasova Suğra Aliş kızı
26. Abbasova Hamail Canış kızı
27. Abbasov Veliettin Umutvar oğlu
28. Ağayarova Sevinç İsa kızı
29. Ağayarov Sadık Şirhan oğlu
30. Ağalarova Güllü Surhay kızı

1909
1961
1935
1965
1918
1930
1932
1963
1982
1933
1963
1965
1936
1976
1942
1965
1972
1940
1969
1968
1927
1970
1967
1918
1917
1940
1963
1985
1932
1934

31.
32.
33.
34.

1947
1974
1981
1986

Allahverdiyev Nevruz Salah oğlu
Allahverdiyev Mahir Nevruz oğlu
Ağayarov Nebi İsak oğlu
Ağayarov Roman İsak oğlu
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35. Abışova Medine Bedirhan kızı
36. Aslanova Elnara Tevfık kızı
37. Allahverdiyev Ziyathan Salih oğlu
38. Abışova Mahbube Kurban kızı
39. Abışova Çinara Nazım kızı
40. Abışova Minara Rahim kızı
41. Abışov Mobil Mövsüm oğlu
42. Abışov Saadet Niyaz oğlu
43. Abışov Nadir Mövsüm oğlu
44. Abışova Meryem Meşedi kızı
45. Abışov Cengiz Nazım oğlu
46. Abışova Gülzar Gülali kızı
47. Allahverdiyev Mumuş Behram oğlu
48. Ağayev Vidadi Sacittin oğlu
49. Abışov Ayvaz Talıp oğlu
50. Allahverdiyev İlham Bahşeyiş oğlu
51. Abdullayeva Maya Salih kızı
52. Abbasov Ayvaz Kamran oğlu
53. Abbasov Elhan Kamran oğlu
54. Atakışiyev Ferman Rahman
55. Ağayev Rasim Mirselam oğlu
56. Abdullayeva Sevinç Serhat kızı
57. Abdullayev Mahir Tanrı verdi oğlu
58. Allahverdiyev Vidadi Mürsel oğlu
59. Bilalov Namık Mehemmed oğlu
60. Butko Dmitriy Nikolayeviç
61. Behbutova Süreyya İbrahim kızı
62. Behbutova Gülnaz Yusuf kızı
63. Behbutova Gülbahar Yusuf kızı
64. Bağırova Zahra Sarı kızı
65. Bağırova Naile Masan kızı
66. Bağırov Behmen Yakup oğlu
67. Bağırov Elşen Hasan oğlu
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1908
1978
1957
1960
1982
1910
1968
1967
1966
1932
1985
1964
1923
1960
1950
1963
1908
1983
1970
1970
1967
1986
1971
1977
1961
1930
1930
1962
1968
1930
1956
1966
1965

68. Babışov Ali Reis oğlu
69. Behbutov Zeynel Memmet oğlu
70. Behbutov Vakıf Yusuf oğlu
71. Binaliyev Alişir Gülali oğlu
72. Binaliyev Cebbar Gülali oğlu
73. Boranov Maksut Ali oğlu
74. Babayeva Fenar Ferman kızı
75. Bayramov Zahit Taptık oğlu
76. Bayramov Ruşen Zahit oğlu
77. Behmenova Dilara Muharrem kızı
78. Behmenov Akif Vakıf oğlu
79. Bebirov TevFık Nifti oğlu
80. Babayev Kadir Asker oğlu
81. Babayev Bebir Asker oğlu
82. Babayeva Garibe Muhtar kızı
83. Babayev Bakir Bebir oğlu
84. Bayramov Cellad Samet oğlu
85. Cebbarov Azat Pirkulu oğlu
86. Cebrailova Seınaye Sarı kızı
87. Cevatov Ali Müsül oğlu
88. Caferova Hazangül Ali kızı
89. Caferov Musayip Safiyar oğlu
90. Caferov Nusret Fazil oğlu
91. Caferova Refıka İman kızı
92. Caferov Samir Tacir oğlu
93. Caferov Mehemmed Velikişi oğlu
94. Caferova Bağdat Hatem kızı
95. Cevatov Vakıf Aliş oğlu
96. Cebbarov Hidir Sadrettin oğlu
97. Cevatov Ahmet Emir oğlu
98. Çobanov Taptık Hatice oğlu
99. Çobanova Nezaket Taptık kızı
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1968
1926
1963
1967
1969
1928
1943
1965
1969
1950
1974
1966
1935
1942
1938
1965
1948
1968
1950
1953
1951
1895
1975
1937
1987
1895
1910
1966
1969
1973
1949
1984

100. Ayvazov Hidayet Ali oğlu
101. Abdülov Mezahir Yakub oğlu
102. Abdülov Zahit Yelmar oğlu
103. Abdülov Yelmar İskender oğlu
104. Abdülov Savalan Karaş oğlu
105. Azizov Azim Meşedi oğlu
106. Azizova Zarife Aliekber kızı
107. Azizov Hüseyin Neriman oğlu
108. Azizov Mihman Kudret oğlu
109. Azimov Akif Seydullah oğlu
110. Azimov Natık Abbas oğlu
111. Azimov Hasanbala Şahmar oğlu
112. Azimova Pervane Hüseyin kızı
113. Azimova Dilara Seydullah kızı
114. Aliyev Eyüp Sarı oğlu
115. Aliyev Aliekber Aliihsan oğlu
116. Aliyeva Süreyya Bayram kızı
117. Aliyev Eldar Keriş oğlu
118. Aliyev İslam Abdülali oğlu
119. Aliyeva Seher Çerkez kızı
120. Aliyev Arif Hanlar oğlu
121. Aliyev Ebulfet Ali oğlu
122. Aliyev Tevekkül Bahış oğlu
123. Aliyev Bakir Şiraslan oğlu
124. Aliyeva Dilara Oruç kızı
125. Aliyev Elgiz Firdevsi oğlu
126. Aliyev Firdevsi İsa oğlu
127. Aliyeva Hayran Mürşit kızı
128. Aliyev Elçin Firdevsi oğlu
129. Aliyev Ağaali Naip oğlu
130. Aliyeva Süreyya Behbut kızı
131. Aliyeva Çiçek Aliekber kızı
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1964
1960
1973
1949
1937
1911
1953
1956
1959
1961
1986
1935
1947
1956
1928
1915
1934
1963
1933
1932
1970
1963
1955
1973
1939
1984
1956
1962
1982
1932
1933
1931

132. Aliyev Sabuhi Cihangir oğlu
133. Aliyev Selim Cihangir oğlu
134. Aliyeva Haver Yusuf kızı
135. Aliyeva Svetlana Cavanşir kızı
136. Aliekberova Zeynep Cümşüt kızı
137. Aliekberov Tevekkül Aliekber oğlu
138. Aliekberov Sahavet Tevekkül oğlu
139. Aliaskerov Vahit Reşit oğlu
140. Alimemmetov Namık Şahmalı oğlu
141. Alimemmetov Faik Şahmalı oğlu
142. Emirova Raya Kabil kızı
143. Emirova Yegane Tevekkül kızı
145. Ahmetov Yelmar Naip oğlu
144. Esatov Yalçın Asif oğlu
146. Ahmetov Namık İlyas oğlu
147. Ahmetova Duma Salman kızı
148. Ahmetov Rafail Naip oğlu
149. Ahmetov Eldar Naip oğlu
150. Ahmetova Safınaz Muhtat kızı
151. Aliekberov Asker Kurban oğlu
152. Ahmetova Zübeyde Bedel kızı
153. Aliyev Elşen Sahadar oğlu
154. Aliyev Enver Zeynel oğlu
155. Aliyeva Yegane Muharrem kızı
156. Askerov Eldar Nizami oğlu
157. Askerov Nizami
158. Aliyev Mikail Atababa oğlu
159. Azizov Fikret Abbas oğlu
160. Aliyev Ülfet İman oğlu
161. Aliyev İlham Bahadır oğlu
162. Aliaskerov Mezahir Muharrem oğlu
163. Aliyev Ayaz Elman oğlu
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1978
1985
1957
1957
1923
1956
1981
1962
1962
1969
1959
1957
1986
1963
1968
1922
1948
1945
1900
1930
1928
1973
1959
1960
1986
1960
1957
1965
1974
1966
1969
1970

164. Ahmetov Vakıf İslam oğlu
165. Askerov Hakani Kerem oğlu
166. Aliyev Nadir Kaçay oğlu
167. Ferzaliyev Canan Binnet oğlu
168. Ferzaliyev Kadim Ferzali oğlu
169. Hakverdiyeva Flavva Zeynelabidin kizi
170. Flakverdiyev Davit Meşdi oğlu
171. Hakverdiyev Şahin Meşdi oğlu
172. Flacıyev Elif Latif oğlu
173. Hacıyev Süleyman Latif oğlu
174. Hacıyev Tahir Hacı oğlu
175. Hamdiyeva Mihriban Recep kızı
176. Hamitova Kifayet Çırak kızı
177. Hamzayev Abdulla Köşalı oğlu
178. Hanifeyev Behmen Salman oğlu
179. Hasanov Ruşen Kaçay oğlu
180. Hasanova Güneş Abdül kızı
181. Hasanova Mahmer Aliekber kızı
182. Hasanov Elgün Nazım kızı
183. Hasanova Aygün Nazım kızı
184. Hasanova Gökçek Haydar kızı
185. Hasanova Letafet Hasan kızı
186. Hasanov İmran Aliekber oğlu
187. Hasanova Gülçehre Yakup kızı
188. Hasanov Ramil İbrahim oğlu
189. Hasanov Mehdi Ramil oğlu
190. Hasanov Hasan İbrahim oğlu
191. Hasanov Ali Mürsel oğlu
192. Hasanov Şöhret üsup oğlu
193. Hasanova Tevfıka Masan kızı
194. Hasanova Fitat Ehat kızı
195. Hasanova Gatibe Mirsiyap kızı

30

31

1957
1962
1967
1962
1933
1927
1951
1962
1953
1949
1957
1954
1955
1965
1957
1958
1910
1942
1988
1991
1933
1976
1940
1968
1947
1973
1933
1936
1944
1955
1940
1952

196. Haşimov Selim Kerim oğlu
197. Hümbetova Firuze Musa kızı
198. Hümbetova Simüzer Celil kızı
199. Hümbetova Sudabe Reşit kızı
200. Hümbetov Muğan Celil oğlu
201. Hümbetov Hatem Kurban oğlu
202. Hümbetov Talış İskender oğlu
203. Hümbetova Anahit Eldar kızı
204. Hüseyinova Resmiye Aleksandr kızı
205. Hüseyinov Emin Aleksandr oğlu
206. Hüseyinova Mahmer Kurban kızı
207. Hüseyinov Cengiz Usup oğlu
208. Hüseyinov Bakir Mirsiyap oğlu
209. Hüseyinov Mirsiyap Hazretkulu oğlu
210. Hüseyinova Mineş Cümşüt kızı
211. Hüseyinov Tevfık Mirsiyap oğlu
212. Hüseyinova Süsen Hüseyin kızı
213. Hüseyinov Tacir Hüseyin oğlu
214. Hüseyinova Nasibe Hüseyin kızı
215. Hüseyinova Nevreste Fermail kızı
216. Hüseyinov Hüseyin İsmail oğlu
217. Hüseyinova Aziz Aliş kızı
218. Hüseyinova Hoşbaht Hüseyin kızı
219. Hüseyinov Mürşit Samet oğlu
220. Hüseyinov Allahverdi Kulu oğlu
221. Hüseyinov Hüseyin Fereç oğlu
222. Hüseyinova Zinyet Yunus kızı
223. Hüseyinov Reşit Hüseyin oğlu
224. Hüseyinova Maral Kamil kızı
225. Hüseyinova Sara Sefer kızı
226. Hüseyinova Saadet Kadim kızı
227. Hüseyinov Vugar Hilal oğlu
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1963
1934
1976
1969
1973
1960
1931
1979
1968
1975
1949
1955
1956
1922
1934
1954
1971
1973
1982
1922
1934
1956
1963
1934
1967
1936
1940
1962
1985
1964
1974
1971
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228. Hüseyinova Mihriban Allahverdi kızı
229. Hüseyinov Recep Elhan oğlu
230. Hüseyinov Mahsar Elhan oğlu
231. Hüseyinova Şebnem Elhan kızı
232. Hasanova Sevil Eyüp kızı
233. Haşimov Şevket Şükür oğlu
234. Hümbetova Sevil Celil kızı
235. Hüseyinova Emma Hüseyin kızı
236. Hüseyinov Sohrap Hüseyin oğlu
237. Hasanova Hayala Eldar kızı
238. Hasanov Tacir Eldar oğlu
239. Hüseyinova Nergis Cebrail kızı
240. Hüseyinov Şakir Mustafa oğlu
241. Hüseyinova Atraba Cebrail kızı
242. Hasanov Tevfik Beyler oğlu
243. Hasanov Vahit Möhsüın oğlu
244. Hasanov Telman Yelmar oğlu
245. Hüseyinov Hüseyin Şükür oğlu
246. Hasanov Kabil Kasım oğlu
247. Hüseyinova Kızbes Merdan kızı
248. Hasanov Elşat Kaçay oğlu
249. Hasanov Ramiz Allahverdi oğlu
250. Hümbetov Belılül Musayip oğlu
251. Halilov Arzu Halil oğlu
252. Halilov Araz Halil oğlu
253. Huduyev Zahit Behlül oğlu
254. Halilova Zarife Zekara kızı
255. Halilova Lale Tahir kızı
256. Halilov Kaçay Rahim oğlu
257. Hüdayarova Süreyya Aliş kızı
258. İsfendiyarov Eldar Hümbet oğlu
259. İlyasov Ahmet Memmet oğlu

35

1965
1984
1991
1986
1961
1943
1967
1969
1971
1987
1990
1963
1956
1932
1970
1958
1939
1956
1960
1934
1949
1971
1937
1977
1984
1965
1964
1988
1943
1916
1972
1968

260. Ilyasov Memmet İlyas oğlu
261. İsmailov İnkılap Aliekber oğlu
262. İsmailov İbiş Kerim oğlu
263. İsmailova Manzar Meşedi kızı
264. İsmailov Vidadi Latif oğlu
265. İbrahimov Alihan Halil oğlu
266. İbrahimova Fatma
267. İmani Ağayar Salman oğlu
268. İmani Malik Ağayar oğlu
269. İsmailov İsmail Behmen oğlu
270. İmani Ağababa
271. İsmailov Behram Abdülali oğlu
272. İsmailov Elyas Bayram oğlu
273. İsmailova Şevket Oruç kızı
274. İbadullayev Nadir Nebi oğlu
275. Kazımov Asif Kazım oğlu
276. Kerimova Firengiz Mutallim kızı
277. Kerimov Soltan Samran oğlu
278. Kerimov Reşit Rahim oğlu
279. Kerimov İntikam Şahmalı oğlu
280. Kerimov Samran Soltan oğlu
281. Kerimova Firengül Memmet kızı
282. Kerimov Firuz Samran oğlu
283. Kerimov Yalçın Asif oğlu
284. Kazımov Halil Mahmut oğlu
285. Kasimov Yaşar Kaytaran oğlu
286. Karayev Usupali Süleyman oğlu
287. Kamberov Sefer Karsalan oğlu
288. Kamberova Metanet Hacı kızı
289. Kamberov Emin Sefer oğlu
290. Kamberova Esmira Sefer kızı
291. Kamberov Karsalan Geray oğlu
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1940
1962
1938
1908
1951
1955
1990
1929
1950
1957
1910
1967
1938
1940
1967
1967
1930
1960
1922
1960
1924
1934
1960
1950
1938
1964
1961
1961
1967
1986
1985
1939

292. Kamberova Valide Boran Kızı
293. Kamberov Nadir Karsalan oğlu
294. Kuluyev Zakir Latif oğlu
295. Kuluyeva Zühre Latif kızı
296. Kuluyev Tahir Soltan oğlu
297. Kuluyev Vugar Zahit oğlu
298. Kuluyev Zekara Gamiş oğlu
299. Kuluyeva Şura Şemil kızı
300. Kuluyev Ekber Zekera oğlu
301. Kuluyeva Sevinç Ekber kızı
302. Kuluyev Talih Zekera oğlu
303. Kuluyev Samir Talih oğlu
304. Kuluyeva Revane Karyağdı kızı
305. Kuluyeva Nurane Karyağdı kızı
306. Kuluyev Şükür Karyağdı oğlu
307. Kuluyev Akil Sahip oğlu
308. Kuluyev Natık Veliettin oğlu
309. Kuluyeva Sara Hüseyin kızı
310. Kuluyev Elçin Balahan oğlu
311. Kocayev Güman İvaz oğlu
312. Kuluyev Mikail Zahit oğlu
313. Kasimova Resmiye Ağa kızı
314. Kasimova Nermine Nizami kızı
315. Kasimov Ağa Bayram oğlu
316. Kuluyev İslam İdris oğlu
317. Karayev Asif Karakişi oğlu
318. Kuluyev Şahbaz Asker oğlu
319. Kuluyev Ferhat Sefer oğlu
320. Kuluyev Şükür Berhudar oğlu
321. Kuluyeva Mahmer Hanlar kızı
322. Kuluyev Şemsi Ejder oğlu
323. Kuluyev Ganimet Ali oğlu
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1941
1971
1965
1968
1956
1975
1932
1936
1962
1985
1967
1990
1979
1981
1985
1963
1972
1955
1965
1941
1967
1960
1986
1930
1957
1953
1923
1970
1949
1930
1970
1936

324. Kuluyeva Urba Hacı kızı
325. Kuluyev Ismail Ganimet oğlu
326. Kuluyev Matlap Ganimet oğlu
327. Kasimov Enver Bahadır oğlu
328. Mahmutova Roza Sefer kızı
329. Mahmutov Ehliman Behbut oğlu
330. Mehdiyev Şafa Baba oğlu
331. Mehdiyev Murat Şafa oğlu
332. Mihraliyeva Gülüzar Gülali kızı
333. Mehdiyeva Aysel Murat kızı
334. Mehdiyeva Gülmire Murat kızı
335. Memmetov Aydın Kurban oğlu
336. Memmetov Zahir Ramiz oğlu
337. Memmetov Ramil Celal oğlu
338. Memmetov Yaşa Yusuf oğlu
339. Memmetov Şöhlet İbiş oğlu
340. Memmetova Güllü Abdal kızı
341. Memişov Talış Hüseyin oğlu
342. Memmetov Vakıf Şükür oğlu
343. Memmetova Aflle İbrahim kızı
344. Memmetov Azer Vakıf oğlu
345. Memmetov Ceyhun Vakıf oğlu
346. Memmetov Niyamettin Vakıf oğlu
347. Memmet Oktay Şükür oğlu
348. Memmetov Arif İbat oğlu
349. Memmetov Saday Süleyman oğlu
350. Memmetov Seferali Mehdi oğlu
351. Memmetov Vakıf Şemil oğlu
352. Memmetov Vasif Salman oğlu
353. Memmetov Rasıf Salman oğlu
354. Memmetov Hüsrev Bilal oğlu
355. Memmetov Beyler Hanlar oğlu

40

41

1936
1969
1963
1925
1930
1941
1941
1964
1970
1987
1989
1964
1975
1948
1956
1960
1925
1921
1940
1949
1972
1975
1978
1957
1956
1936
1918
1951
1965
1967
1949
1935

356. Memmetov Razmik Suren oğlu
357. Memmetova Şevket İbat kızı
358. Memmetova Melike Ateş kızı
359. Memmetov Talış İmran oğlu
360. Memmetova Saltanat Zülal kızı
361. Memmetova Latife İbat kızı
362. Memmetov Memmet Kadiroğlu
363. Memişov Şahin Talış oğlu
364. Muharremov Maksut Haydar oğlu
365. Muharremov Tahir Ağarıza oğlu
366. Muharremov Vakıf Cemil oğlu
367. Muharremova Nazlı Veli kızı
368. Mustafayev Vidadi Şafa oğlu
369. Mustafayev Riza Beşir oğlu
370. Mustafayeva Yahşi Mehdikulu kızı
371. Muratov Paşa Asker oğlu
372. Muratova Ayşen Sohrap kızı
373. Muratov Zahit Latif oğlu
374. Muratov Elşen Kazım oğlu
375. Muratov Gündüz Kazım oğlu
376. Memmetova Sevil Hüseyin kızı
377. Memmetov Ekber Rahman oğlu
378. Memmetov Allahverdi
379. Memmetov Nurettin Vakıf oğlu
380. Memmetov Sadık Allahverdi oğlu
381. Mihraliyev Ali Şükür oğlu
382 Memmetov Memmet Rahim oğlu
383. Memmetov Söhbet Memmet oğlu
384. Memmetov Kamil Emir oğlu
385. Mehdiyev İlham
386. Mihraliyev Orhan Ali oğlu
387. Mikailov Akil Velikişi oğlu

42

43

1965
1963
1933
1934
1931
1958
1935
1959
1957
1956
1951
1953
1963
1948
1900
1939
1991
1965
1971
1961
1971
1960
1963
1958
1986
1964
1947
1976
1958
1987
1971
1969

388. Musayev Ilgar Vakıf oğlu
389. Muratova Nuride Kazım kızı
390. Mehdiyev Fikret Burzu oğlu
391. Mehdiyev Cavanşir İsak oğlu
392. Mirzayev Kamal Abbas oğlu
393. Memmetov Server Yelmar oğlu
394. Memmetov Zakir Kasım oğlu
395. Mihraliyev Ali Mürsel oğlu
396. Nagiyev Yusuf Şirin oğlu
397. Nagiyeva Sara Ramiz kızı
398. Nebiyev Muhittin Hasan oğlu
399. Nebiyev Hasan Karaş oğlu
400. Nebiyeva Sakine Nabatali kızı
401. Nazarlı Hikmet Baba oğlu
402. Nesirova Tatyana Dimitriyevna
403. Necefov Şiraslan Memiş oğlu
404. Nevruzov Aliasker Hanlar oğlu
405. Nuriyev Hafiz Yusuf oğlu
406. Nişane Murat kızı Hocalı
407. Necefov Asker Hidayet oğlu
408. Nasipov Ramiz Sarı oğlu
409. Nevruzov Ekber Cennet oğlu
410. Nuriyev Aydın Neriman oğlu
411. Necefov Alev Nasip oğlu
412. Nevruzov Nevruz Muharrem oğlu
413. Nevruzova Adile Mehemmed kızı
414. Nevruzov Zakir Nevruz oğlu
415. Nevruzova Rahile Nevruz kızı
416. Nevruzova Rübaba Nevruz kızı
417. Nurmemmetov Hüseyin Riza oğlu
418. Nurmemmetova Pakize İslam kızı
419. Oruçov Cavan Canan oğlu
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1963
1931
1968
1967
1962
1970
1966
1964
1928
1969
1952
1930
1930
1966
1952
1952
1949
1962
1990
1940
1961
1956
1930
1966
1937
1937
1971
1975
1977
1927
1936
1976

420. Oruçova Melahat Ali kızı
421. Oruçova Melek Ali kızı
422. Oruçova Natevan Nebi kızı
423. Oruçov Fazil Enver oğlu
424. Oruçova İrade Ali kızı
425. Oruçova Tamara Yunus kızı
426. Oruçov Telman Enver oğlu
427. Oruçova Hayala Telman kızı
428. Oruçov Elman Enver oğlu
429. Oruçov Faik Ali oğlu
430. Oruçova Güzel Haydar kızı
431. Oruçov Miryusuf Kerim oğlu
432. Oruçov Rafık Miryusuf oğlu
433. Paşayev Aleksandr Taptık oğlu
434. Paşayev Alaattin Behlül oğlu
435. Pezliyev Kadim Pezli oğlu
436. Rızayev Canpolat Yakup oğlu
437. Reşitov Adil Mehemmed oğlu
438. Reşitov Nazım Adil oğlu
439. Rüstemov Fuzuli Salalı oğlu
440. Recepov Cebrail Mehdi oğlu
441. Rızayev Taptık Göçeri oğlu
442. Rızayev Yıldırım Berat oğlu
443. Rüstemov Eldar Emir oğlu
444. Sadıkova Çiçek Celil kızı
445. Salahov Mehemmed Abdül oğlu
446. Salahova Zalıra Aliabbas kızı
447. Selimov Araz Bahadır oğlu
448. Selimov Tevfik Seydi oğlu
449. Selimov Bahadır Mikail oğlu
450. Selimov Fahrettin Bahadır oğlu
451. Selimov Mikail Bahadır oğlu
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1975
1968
1989
1981
1964
1944
1957
1986
1956
1954
1931
1940
1972
1932
1961
1953
1965
1941
1972
1966
1961
1964
1970
1988
1928
1931
1932
1960
1968
1928
1958
1970

452. Selimov Hazar Siyavuş oğlu
453. Selimova Adile Allahverdi kızı
454. Selimov Seydi Mikail oğlu
455. Selimova Tamila Ağamirza kızı
456. Sametov Hamil Beyleroğlu
457. Sametov Tariyel Beyler oğlu
458. Seferova Peri Muhtar kızı
459. Sefıyeva Güzel Veli kızı
460. Sefıyev Elhan Nasip oğlu
461. Sefıyev Sarvan Elhan oğlu
462. Süleymanova Nübar Lalakişi kızı
463. Salahov Şakir Şemil oğlu
464. Salahov Natık Faydalı oğlu
465. Sadıkov Vakıf İmamverdi oğlu
466. Seferov Orduhan Aydın oğlu
467. Seferov Osman Aydın oğlu
468. Salahova Şeker Saday kızı
469. Selimov Rafail Elyas oğlu
470. Sametov Gündüz Hidayet oğlu
471. Sadıkov İvaz Asif oğlu
472. Sadıkova Gonca Memmetbağır kızı
473. Süleymanov Reşit Surhayoğlu
474. Seferov Şahverdi Behlül oğlu
475. Şahverenov Mulıarrem Çavdar oğlu
476. Şahmuratov Nimet Musa oğlu
477. Şükürov Vakıf Resul oğlu
478. Şükürov Akif Resul oğlu
479. Şükürova Antika İsfendiyar kızı
480. Şahmuratov Mübariz Alihüseyin oğlu
481. Şirinov Elşen Eldar oğlu
482. Şirinov Elşenin 6 aylık oğlu
483. Şahmuratov Natık Emirhan oğlu
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1974
1930
1934
1936
1958
1964
1930
1923
1961
1991
1953
1966
1961
1952
1961
1964
1963
1970
1957
1929
1937
1951
1956
1930
1962
1968
1965
1934
1952
1965
1991
1963

484. Şahmuratov Namık Emirhan oğlu
1965
485. Şükürov Vekil İsfendiyar oğlu
1947
486. Şükürov Tevfık Zakir oğlu
1934
487. Şahverdiyev Vugar Memmet oğlu
1973
488. Talıpov Rahim Hüdaverdi oğlu
1908
489. Usupov Zakir Kamran oğlu
1965
490. Usupov Aliyar Kamran oğlu
1967
491. Usupov Elşat Kamran oğlu
1974
492. Usupov Siyavuş Ramiz oğlu
1971
493. Usupova Şarkiye Usup kızı
1948
494. Veliyeva Nazıla Kamil kızı
1966
495. Veliyev Ağasif Zakir oğlu
1986
496. Veliyev Firdevsi Fazil oğlu
1966
497. Veliyev Ali İman oğlu
1962
498. Veliyeva Güldane Zakir kızı
1989
499. Yusufova Natevan Penah kızı
1988
500. Yusufov Hamit Muhittin oğlu
1962
501. Zamanov Nevruz Kulu oğlu
1936
502. Zeynelov Mecnun Zaman oğlu
1969
503. Zeynelov Tevfik Aslan oğlu
1959
504. Zeynelov Eldar Aslan oğlu
1963
505. Zeynelov Nadir Aslan oğlu
1968
506. Zeynelova Aynura Tevfık kızı
1986
507. Zeynelov Memmet Mikail oğlu
1948
508. Zeynelov Osman Bahadır oğlu
1959
509. Zeynelov Tahir Bahadır oğlu
1963
Not:
Hocalı Soykınmı sırasında, çalışmak için Azerbaycan’ın çeşitli
bölgelerinden Hocalı’ya gelmiş olan 300 kişiden fazla inşaatçı ve diğer
alanlardan 100 kişiden fazla uzman da bu kentte şehit olmuştur. Bu
suretle, soykırımda Hocalı halkmdan 509 kişiyle beraber, Azerbaycan’ın
diğer bölgelerinden gelerek Hocalı’da çalışan 104 kişi de katledilmiştir
ve Hocalı Soykınmı’nda katledilenlerin toplam sayısı 613 kişidir.
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HOCALI SOYKIRIMI К LIRBANL ARINDAN
BAZILARININ AİLE FERTLERİNİN ACI HATIRALARI
(XX. YLZYILDA BİR İNSANLIK
DRAMININ TANIKLARI)
Hocali Soykirimi sırasında ailesini kaybedenlerden biri Ilasret
Halilova. Karabağ’ın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan
Hocalfnın tanınmış ailelerinden bir tanesine mensup olan Hasret
Halilova, o geceyi hayatının en acıklı gecesi olarak hatırlıyor. Hälä o
geceyi anınca elleri titriyor, gözlerinden yaşlar boşanıyor ve zorlukla
konuşabiliyor. Hasret Teyze’nin yüzüne bakarken, 19 yıl önceki o
korkunç olayı bir kez daha yaşadığını hissediyorsunuz. Hasret Teyze
Hocali Soykirimi sırasında eşini, oğlunu, gelinini, iki kız torununu
ve damadım kaybetmiş. Vahşice katledilen yakınlarının cesetlerini
Ağdam’da toprağa vermiş. Ne var ki bir süre sonra, 1993 yılında
Ağdam da işgal edilince Hasret Teyze onların mezarını dahi ziyaret
edemez olmuş. Yakınlarının uyuduğu mezarlık Ermenistan Silahlı
Kuvvetleri’nin işgali altında bulunan bölgede kalınış. Facia üzerine
facia yaşamış Hasret Teyze. Şöyle anlatıyor: “Hocalı SoykırımTnın
yıl dönümündc, yani yakınlarımı kaybettiğim gün, küçük
torunum hep, ‘Nincciğim, ya biz öliilcrimizi ziyaret etmek için
hangi mczarlığa gidcceğiz?’ diye sorardı. Şimdi büyüdü
yavrucuk, her şeyi anlıyor artık, ama ıstırapiarı da onunla
beraber büyüdü. Gccelcr gözüme uyku girmiyor, düşünüp
duruyorum. Bunu yapanların cczasını Allah versin. Artık,
yalnızca o vahşiliği yapanların cezalarını bulduğunu ve günahsız
ölcn insanlarımızın kanının yerde konmadığını görüp de rahat
ölcbilccek kadar ömür istiyorum Allah’tan.”
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nusrei Haiiiova nıtı uıııtlu yıllarnulan bir

Hocalı sakini, Ilocalı Soykınmı tanığı Hasret Halilova’nın
anlattıkları:
Saat gece 11’di. Aniden evlerimize sekiz istikametten ateş etmeye
başladılar. Hocalfnın tamamı şok olmuş durumdaydı. Kendimizi
ormana attık. O gece öyle bir kar yağmıştı ki... Ayaz kılıç misali
kesiyordu. Peşimizden atılan kurşunlar ve top patlamalan bizleri
birbirimizden kopardı. Eşimden, oğlumdan, gelinimden koptum. Henüz 20
günlük olan kız bebeği sırtıma aldım. Dört yaşındaki torunum Lale ise gelinim
Zarife’de kaldı. Büyük torunum Hamail de babası Tahir’in elini tutuyordu. Bir
süre sonra ayağım kaydı. Bir baktım, çocukla beraber bir derenin dibine
yuvarlanmışım. Sonra birbirimizi kaybettik. Kadınlann, çocuklann, yaşlılann
bağınnalan, feryatlan yerleri gökleri inletiyordu. Karanlık gece, soğuk, koyu
bir onnan ve her yerde ellerinde makineliler olan Ermeniler... O gece
gökyüzünden yağan kar kan rengindeydi. Sabaha kadar Ağdam’a doğru
koştuk. Sırtımdaki bebek açlıktan bağmyordu. Bebek ağladıkça, ‘Zavallının ne
babası, ne de annesi kurtulabilecektir’ diye düşünüyordum; ‘Bu çocuğu sen
büyüteceksin’ diyordum kendi kendime, ‘Sen, Hasret.’ Ağdam’a vanncaya
kadar da bu düşünceyi çıkaramadım aklımdan. Ağdam’a vardım. Ama asıl
acılı günlerim ondan sonra başladı. Yitiklerimize, şehitlerimize nasıl ağıt
yakacaktım, ben de bilmiyordum...

Hasret Haiiiova'mn Hocalı Soylarımı zamanı
katledihn oğlu Tahir ve gelini Zarife
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Hasret Halilova'mn Hocalı Soyktnmı zamanı
katledibn gelini Zarife

Birkaç gün geçti. Gelinimin haberini aldım. Ermeni cellatları
tarafından kurşuna dizilmiş olduğunu öğrendim. Torunum, gelinimin
dört yaşındaki kızı Lale annesinin üzerine battaniye açıyormuş, rahat
uyusun diye - manzarayı gözlerinizde canlandırabiliyor musunuz?
Ermenıler de bir tarafta durmuş çocuğu izlemişler bir süre, sonra
yavrucağı da kurşuna dizmişler. Daha sonra eşim Kaçay Halilov’un
da Ermenilerce öldürüldüğü haberini aldım. Işte, en yakınlarımı,
canlarımı kaybettim. Birkaç gün sonra, Mart ayının 9 ’unda oğlum
Tahir hakkında bir haber aldım. Kızı Hamail’in elini tutmuş Ağdam
istikametinde kaçtığı yerde Ermeniler uzaktan kendilerini görerek
makineliyle taramışlar. Daha fazla koşacak, kızını kurtaracak takati
yokmuş. Ermenilerin göremeyeceği bir yere saklanarak beklemeye
başlamış. Ağdam’a doğru kaçan birileri daha gelir de, altı yaşındaki
kızı onlara emanet eder, diye düşünmüş. Hemşehrimiz Kemal
Hocalı’dan kurtulmayı başarmışmış, Ağdam’a doğru ilerlerken
oğluma rastlar, çocuğu alıp getirir...
Sonra yakınlarımın cenazelerini aldım. Cesetler korkunç bir hale
getirilmişti, sözle anlatılması mümkün değil. Böyle bir şeyi büsbütün
vahşileşmiş birileri yapabilirdi ancak. Cesetlerin kafa derileri
yüzülmüş, gözleri oyulmuş, vücutları tanınmayacak hale getirilmişti.
Hasret Halilova’nın torunu Hamail’i konuşturmak istedik.
Soykırım sırasında altı yaşında bulunan Hamail kurtarılabilmiş
gerçi, ama Hocalı Soykırımı - tanık olduğu ve bizzat yaşadığı
dehşetli anlar, babasının silahlı Ermeniler tarafından vurulması,
ağır yaralı babasıyla vedalaşma sahncsi 19 yıldan beridir
çocuğun gözlerinin önünde.

Hasret Halilova'mn Hocah Soy km m ı zamanı
katledibn torunu Lale
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Hamail anlatıyor... Hayır, Hamail susuyor... Kızcağızın
gözlerindc bebek gülümsemesi mahvolup gitmiş sanki. Bir ömre
yctccek keder sinmiş gözlerinc, çocuk yaşında ihtiyarlamış
Hamail... (Hamail’in anılanııı kitabın (112-113) numaralı
sayfasında bulacaksınız.)
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ŞEHİT BAKİR HÜSEYİNOV HAKKINDA
1956 yılında Mirsiyap Hüseyinov’un ailesinde ikinci erkek çocuk
doğdu. Hisim akraba çok sevindi. Adını Bakir koydular. Bakir akıllı,
anlayışlı bir çocuk olarak akranları arasında hep seçildi.
Bakir ortaokulu Hocalfda bitirdikten sonra Ağdam’da Ziraat
Yüksekokulu’na girer. Yüksekokulu bitirince de askere alınır. Askerlik
hizmetini başanyla tamaınladıktan sonra doğduğu yere - Hocalfya
döner. Burada işe girer. Annesine babasına yardım etmeye başlar. Bir
süre sonra Bakir Hocalı Otomobil Deposu’na mühendis olarak almır.
Burada çalıştığı sürede Devlet Petrol Akademisi’nin sınavlarma girer ve
Akademi’de okumaya hak kazanır.
Bakir henüz Ağdam’da okuduğu yıllarda beğenmiş olduğu kızla aile
kurar. Eşi Nezaket Bakir’in her şeyidir. Kendini mesut görür, mutluluğu
yakaladığına inanır. Bir süre sonra bu şen yuvaya Samire ve Samir
adlarında nur topu gibi iki de çocuk katılır. Anne, baba, dede, nine herkes mutludur.
1988 yılı olaylarıyla beraber Karabağ’ın karanlık günleri başlayınca,
Hocalı halkından hiç kimse evini terk etmedi. Oysa durum günden güne
kötüye gidiyordu. Bakir de savunma taburuna kaydoldu. Artık tabur
komutanı olan ağabeyi Tevfık’le omuz omuza savaşacaktı.
26 Şubat gecesi Hocalı’nın abluka altına alındığını ve şiddetli ateşe
maruz bırakıldığını görünce sivil halkın kurtarılması için elinden geleni
yapan Bakir, yaşlı babası Mirsiyap ve annesi Mineş’le beraber halktan
bir grubu yanına alarak daha az tehlikeli olduğuna inandığı bir yoldan
ormanın içlerine doğru götürür. Tanıklann anlattıklanna bakıhrsa, Bakir,
annesiyle babasının kalabalıktan aynlmamasına çahşmaktaymış. Ama
ayazın kılıç misali kestiği gecede ihtiyarlar hızla hareket etmekte çok
zorlanıyorlarmış. Soğuk hava yaşlı insanların hareketini daha fazla
kısıtlıyormuş ve yaşlılar takatlerini kaybederek kalabalığın gerisinde
kalıyorlarmış. Oysa Bakir sivillerden oluşan bu grubu kurtardıktan sonra
kentin savunmasına dönmek istiyormuş. Her yanda bir kargaşa, her
yanda bir karmaşıklık varmış...
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O korkunç gece Hüseyinov
ailesine de ağır felaketler getir

Hocalı sakini, Hocalı Soykırımı tanığı Surhay kızı Nezaket
Hüsevinova’nın anlattıkları:

di. Bakir, Ermenilerle çatışmada
şehit oldu. Bakir’in babası M irsiyap, annesi Miııeş, kızkardeşi
Elza, ağabeyi Tevfık ve Tevfik’in eşi Mahmer de öldürüldü.
Hocalı Soykırımı sırasında
nice aileler bütünüyle yok edil
di.
...B akir’in cesedi bile bulunamadı. Bakir Hüseyinov mezarı başında olsun anılamıyor. Ya-

Hocalı Soykırum zamanı
katledilen (Şehit)Mirsiyap

kınlarının, akrabalarmin ve babasız büyüyen çocuklarının gözleri
hälä yollarda. Ailenin gelini, o
faciadan

kaçıp

kurtulmayı

başarmış çok az kişiden biri olan
Nezaket Hüseyinova şöyle diyor:
“Aradan 19 yıl geçiyor, ama
bcn bir gün olsun ne o geceyi
aklımdan çıkarabiliyor, ne dc
gözlcrimi yollardan ayırabiliyorum ...”

19 yıldır Hocalı’dan ayrıyım. 26
Şubat ne korkunç bir gece oldu, gitsin
de gelmesin... Hocah halkından
herkes o korkunç, o fırtınalı gecenin
felaketlerinin tanığı oldu.
0 gece eşim Bakir Hüseyinov,
kayınvalidem
Mineş
Hüseyinova,
kayınpederim Mirsiyap Hüseyinov, kaynım Tevfık Hüseyinov, görümcem Elza
Hüseyinova Hocah’da şehit edildi.
Kayıplanmız,
defnedemediğimiz
yakınlanmızm, akrabalanmızın acısı
daha büyüktür. Olay gününde ben
Ağdam’da bulunuyordum. 27 Şubat’ta
Ağdam hastanesine gittim. İşittiklerimden,
gördüklerimden dehşete kapıldım. Bayılmışım. Sonra günler geçti.
Yakmlanmın tamamını kaybetmiş olduğumu öğrendim.
Benim minicik yavmlanmın suçu neydi?! Aynı gece 11 yaşındaki oğlum
Samir onnanda düşer, gözünün birini kaybeder. Hocalı faciası benim
nazanmda daha bugün olmuş gibidir. Ben savaşın dehşetlerini gözlerimle
gördüm. İki küçük çocuğumu yalnız başıma büyütmeye başladım. Hocalı
dört yıl savaştı. Hocalı’nın savaşan oğullan en sonda ye şehit oldu, ya da esir
edildi. Kaybettiğim yakınlanmı toprağa vereınedim bile. Gözlerim
yollardadır. Hocalı’yı her gece rüyalanmda görüyorum. Biz Ermeni
mezaliminin nasıl katlanılamaz bir şey olduğunu gözlerimizle gördük.
Ailemin tüm fertleri vuruldu. İki evladıını büyüttüm. Babalannın, dedelerinin,
ninelerinin. amcalannın, halalannın yolunu bekleye bekleye büyüdü
çocuklar. Bu bekleyişin bittiği günü Allah bize gösterecek mi, bilmiyorum.
Biz artık kuru bir cisim olarak yaşıyoruz şu hayatta, mhumuz, yaşama
şevkimiz çoktan öldü. Bir de, günün birinde Hocah’ya döneceğimiz ve
masum insanlara bu musibetleri yaşatanlann cezalannı bulacağı günü
göreceğimiz umuduyla yaşıyoruz.

Hocalı Soykırum zamanı katledilen
(Şehit) Miııeş Hüseyinova
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Settar kızı Ulduz Bahtiyarova
1965 yılında Hocalfda doğdu. Ortaokulu
Hocalı’da bitirdi. Sıcak, huzurlu bir ailede
doğan Ulduz hayatının en güzel günlerini
Hocalı’da
yaşadı.
Hayatının
sonraki
döneminde
Kerkicahan’da
yaşamak
durumunda kalsa da Hocalı’daki anne
babasını sık sık ziyaret eder, Hocalı’yla
bağlarını hiç koparmazdı.

Hocalı Soykırımı tanığı Sinan Abdullayev’in anlattıkları:
...Nasıl anlatsam, bilmem ki. Ayazlı gecede bir süre onnanda
kaldıktan sonra Ermeniler bizi yakalayarak Askeran’a götürdüler.
Annem, babam, o sırada 16 yaşında bulunan kızkardeşim ormanda
öldü.
Ermeniler çocukların gözleri önünde bana işkence verdiler. Sonra
bizi su dolu bodrum kalına indirdiler. Suda boğulmasınlar diye
çocukları bir gün boyunca elimde tuttum.
***
Hocalı Soykırımı tanığı Ccmal Oruçov’un anlattıkları:

Ulduz Bahtiyarova’nın anlattıkları:
Hocalı’dan bahsederken yüreğim titriyor. Kahroluyorum. 19 yıldan
beridir kaybettiğim, bir mezarlan bile olmayan şehit kardeşlerimi
anyorum. Şubat ayının 25 ’ini 26’sma bağlayan gece babam, annem,
kızkardeşim ve erkek kardeşlerim Hocalı’daydı. Herkes gibi onlar da daha
az tehlikeli olduğunu düşündükleri yere - ormanlık alana doğru koşmaya
başlamışlar. Babam ve annem aynı gece esir düşmüşler. Her gün
Ağdam’a getirilen cesetlerin arasında yakınlanmı aradım ben.
Gözyaşlanm hälä dinmiş değil. Olaydan 36 gün sonra babam Settar
Ağayev esirlikten kurtuldu. Kendisini öyle bir halde buldum ki... Bunu
size nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yaralan bugüne kadar büsbütün
iyileşmiş değil. Ağzından altın dişlerini sökmüşlerdi. Ayak parmaklan
çürümüş düşüyordu. 36 gün aç susuz bırakılan, üç günde bir 50 gram kum
ekmek verilen adamın hali nice olur? Babama, anneme baktıkça
Ermenilere, Ermeniliğe karşı nefretim kabanyor. Annemle babam,
Hocalı’nın ihtiyarlan hep II. Dünya Savaşı yıllannda Hocalı halkının рек
çok Enneni ailesine sahip çıkarak onlan açlıktan ve soğuktan
kurtardıklannı anlatırlardı. Yapılan iyiliklerin karşılığı böyle mi
ödenecekti?
Gözlerim hälä yollardadır. En son umut ölür, derler. Zahit’i, Visal’i kardeşlerimi anyorum. Yakınlannı arayan, yurduna döneceği günün
özleminde olan bir insan huzur bulabilir mi?!
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16 yaşındaki oğlumu kurşuna dizdiler. İkiz oğlanlarıyla beraber
23 yaşındaki kızımı ve 18 yaşındaki hamile kızımı elimden aldılar.

Hocalı’da katlcdilcn İbat oğlu Arif Memmetov’un eşi, Hocalı
Soykırımı tanığı Mclahat Memmctova’nın anlattıkları:
Arif çok sakin karakterli bir insandı. Çok iyi geçiniyorduk. İki
çocuğumuz olmuştu: Fatime ile Fuat. Ama çocuklarını yetiştirmek
A rif e kısmet olmadı. Ermenistan askerleri Hankendi’ni işgal edince
Hocalı’ya sığınmıştık. Arif çalışmaya başlamıştı. Hocalı Dokuma
Fabrikası’nda şoför olarak işe girmişti. Erıuenistan’ın başlattığı ilan
edilmeırıiş savaşın biteceği, yavrularımızın elini tutarak ata
yurdumuz olan Hankendi’ne döneceğimiz günü bekliyorduk. Ama
nasıl derler hani, sen saydığını say, gör felek ne sayıyor. 26 Şubat
günü beş, altı saatte kent tümüyle yakıldı, insanlar vahşice katledildi.
Ne korkunç bir geceydi o, Allah’ım? Hocalı’ya tüm istikametlerden
saldırıyordu Ermeniler. Bebeklere, ihtiyarlara dahi acımamak için ne
derecede kansız, ne derecede vahşi olmak gerek acaba? O gece
anneler yavrusundan, bacılar kardeşinden ayrı düştü. Arif de
ailesinden, annesinden ve kızkardeşlcrinden ayrı düştü. O gece ağır
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Hocah Soykmnıı zamanı katledilen (Şehit)
Arif Memmetov

yaralanan Arif sürünerek ormana varmayı
başarmış, ama etrafı
Ermenilerle çevrilmiş
olduğundan
ormanda
soğuktan ve kan kaybından ölmüş. Bu haberi bir şekilde Hocalı’dan kaçmayı başararak ormanda saklanan ve daha sonra bin
bir güçlükle Ağdam’a
ulaşan insanlardan a l
dım. A rifin cesedini
de büyük zorluklar pahasına
alarak
A ğ
dam’da toprağa verdik.
Ama talihsizliğe bakın
ki bir süre sonra
Ermenistan
askerleri
Ağdam’ı da işgal etti.
O mezarlık da şu an
işgal
bölgesinde
bulunuyor. Acı üstüne

acı yaşadık.
... 17 yıldan beridir A rifin mezarını olsun ziyaret edemiyoruz. 17
yıldan beridir eşimin, babamın mezarlarını ziyaret edemiyorum
bundan büyük acı olur mu?
19 yıldan beridir gözlerimiz yollarda. Evlatlarımız Karabağ
toprağının kurtarılacağı günü bekliyor. Babalarının gezdiği, yaşadığı
yerleri ziyaret edebilecekleri günü bekliyor...
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Hocalfda katledilen Mehemmed oğlu Adil Reşitov’un oğlu,
Adil oğlu Nazım Reşitov’un kardeşi Adil oğlu Natık Reşitov’un
anlattıkları:

Reşitov ailesinin ıııııtlu yıllarından bir anı...

Ermeniler aniden silahlı saldırıya geçerek her yeri yaktılar ve
insanları katletmeye başladılar. Babamlar geceyi bodrum katında
geçirmek zorunda kalmışlar. Bunları o sırada babamlarla beraber
aynı bodrum katında saklanan, daha sonra Ermenilerce tutsak edilen
Celil aınca esirlikten kurtulup dönünce anlattı. O geceyi birtakım
insanlarla, o sıradan babam Adil ve kardeşim Nazım’la beraber aynı
yerde geçirmişler. Sabah olunca dikkatlice bodrum katından
çıkmışlar, ortamın nasıl olduğuna ve kurtulma şanslarının olup
olmadığına bakmak istemişler. Kentin harabeye dönüştüğünü
görünce dehşete kapılmışlar. Yakınlarını aramaya kalkınca,
Ermenilerle karşılaşmışlar. Kimse Ermenilere teslim olmak
istememiş. Silahsız olmalarına rağınen... Babam şoktaymış.
Ermenilere bağırmış, silahsız olduğu halde, kendilerini esir almak
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isteyen
silahlı
Ennenilere
saldırmış. Ermeniler babamı ve
kardeşimi kurşuna dizmişler.
Taş kalpleri (bir kalpleri olduğu
söylenebilirse) soğusun diye o
kadar çok kurşun sıkınışlar ki.
Cesetleri bile kurşunlamışlar
yani... Cesetleri alamadık.
Tamı tamına 19 yıl...
Ziyaret
edebileceğimiz
bir
mezarları bile yok. Bundan
büyük felaket olur mu? Annem
Zahire’nin, kardeşim Nigär’ın,
benim neler çektiğimizi biz
biliriz, bir de Allah bilir.

Kızı Nermine Kasimova Hocalı Soykırımı kurbanlarından olan
Aida Rızayeva’nın anlattıkları:
Anlattıkça heyecanlanıyorum. Karabağ Savaşı
benim yaşamımda çok ağır
izler bıraktı.
Ayakkabı fabrikasında
çalışıyordum. Birkaç sene
çalıştıktan sonra fabrikanın
lojmanlanndan

bir

daire

aldım. Bir sene oturamadan
Ermeniler bizi memleketimizden zorla çıkardı.
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Eylül 1988 yılında gece saat
9’da

Hocalı Soykmmı zamanı
katledilen (Şelıit) Adil Reşitov

Ermeniler

Sabir

sokağından Azerbaycanlılara
(Azerbaycan

Hocalı Soykirimi’nin başladığı
gece kardeşim Nazım ’ın doğum
günüydü. 20 yaşı oluyordu. Petrol
Akademisi’nde öğrenciydi. Açık
öğretimde
okuyordu.
Hocah’da
çalışarak ailemize yardım ediyordu.
19 yıldan beridir kardeşimin doğum
günü Hocalı Soykırımı ile beraber
anılıyor. Ne suçu vardı kardeşimin?
O kadar büyük emelleri vardı ki...
Oysa şimdi bir mezarı bile yok. Bunu
yapanlar, tüm insanlık adına kara bir
leke olanlar asla cezasız kalmamalı...

saldınnaya başladı.

„

, _ ,

„

„

Hocalı Soykırımı tanığı Aıda Rızayeva

Evleri

yağmalıyor, ateşe veriyor, Azerbaycanlıları (Azerbaycan Türklerini)
öldürüyorlardı. Evden hiçbir şey alamadık, üzerimize bir kıyafet bile
alamadık... Güçlükle kurtularak Köseler ormanına doğru kaçtık. Gece
boyunca ormanın içinde korkarak ilerledik. Sabaha karşı Köseler köyüne
vardık. Gecenin zifıri karanlığı içinde korku peşimizi hiç bırakmadı.
Telaşla çırpınan, yardım isteyen insanlann sesi... Böylesine korkunç
sahneleri hiçbir filmde dahi göremezsiniz. O naşıl bir zulümdü,
Allah’ım? Bizim suçumuz neydi? Suçumuz yurdumuzu, evimizi terk
etmek istemeyişimiz miydi?
Hocalı Soykırımı zamanı
katledilen (Şelıit) Nazim
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Türklerine)

Tanık

olduğumuz,

bizzat

yaşadığımız

dehşctler

sağlığımızı

mahvetti. Hocalı’ya sığındık. Yağıştan çıktık, yağmura düştük. Buraya
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henüz yerleşmiştik, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bu kez Hocalı’ya
saldırdı. Her gün toplardan ateş ediyorlardı. Kızım Nennine Kasimova

BİR AN NENİN GÖZYAŞLARI

şehit oldu, 6 aylık bebeğim Ceyhun ağır yaralandı. 6 aylı к bir bebekken
Ehlika Muharremova Laçın’da doğmuş. Baştan beri рек çok
sıkıntılarla yüzleşmiş olan bu kadının başından geçenler, işitenleri
kurtarabilmiş değilim. Ben de sağlığımı kaybettim. Birinci derece sarsacak cinsten. Yurdu yağmalanan Ehlika рек çok musibetle
sakatım. Şimdi bir tek emelim var. Topraklarımızın Ermenistan’ın yüzleşmek zorunda kalmış.
işgalinden kurtulmasını ve evime dönmeyi bekliyorum. Tüm
Annenin kutsal varlığı evlatları için, evlatları da anne için
yakınlarımın mezarı orada, o mezarları ziyaret edebilmek istiyorum. azizdir, evladının yolunu gözlemek bir anne için hep heyecan
vericidir. Karşımızda 70’ini geride bırakmış nur yüzlü bir nine var.
Topraklarımızın kurtarıldığı gün tüm acılarımın silinip gideceğine
Gözyaşlarına hakim olamıyor bir türlü. Dertleri saymakla bitmez bu
inamyorum...
kadının. (Dertler ve Kadın, Dertler ve Kadınlık. Bu ikisini birbirine
yakıştırmak, bir KADIN’a, bir ANNE’ye kıymak Yaratıcı’nm
düzenine isyan etmek gibi bir şey olmalı.) Evlat özlemi, yitirdiği
gelininin acısı, sıla hasreti, geçirdiği sarsıntılar... Ehlika
Muharremova gördüklerini, işittiklerini, başından geçen felaketleri
şöyle anlatıyor:
ağır bir yara alan evladımı 19 yıldan beridir hastalıkların pençesinden

Aida Rızayeva'nıtı Hocalı Soykırımı zamanı
katledilen (Şehit) kız.ı Nennine Kasimova
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1931 yılıydı. İhtiyar ninem İratsa Laçın’da, Zengilan’da yaşadıklarını, acılı günlerini hep anar, Ermenilerin 1918-1920 yıllarında Laçın’da ve Zengilan’da yaptıkları kıyımları yüreği yanarak anlatırdı.
Andranik’in ordusunun Zabuh deresinden saldırdığını, Azerbaycan
Türklerini vahşice katlettiğini kendi gözleriyle gördüğünü söylerdi.
Derdi ki, şu gözlerim çok şeyler gördü. Ermeniler Azerbaycan
Terklerini katlettiler, kızları, gelinleri süngüden geçirdiler.
Karşılarına çıkan Azerbaycanlılarin (Azerbaycan Türklerinin) kafasını
kesiyor, kadım kızı süngüden geçiriyorlardı; onlarca kadının
göğüslerinin kesildiğini, karınlarına mızrak geçirildiğini gördüm. O
yıllarda Laçın’da savaşan insanlar da çoktu. Andranik’in kan içici
eşkıyalarına karşı savaşan kurtarıcı Soltan Bey ve kardeşleri
insanları bu korkunç mezalimden koruyup kolluyordu.
Laçın’da bir tek Ermeni olsun yoktu. İratsa ninem, 1918-1920
yıllarının kanlı olaylarının çok uzun sürdüğünü derdi. Sovyet rejimi
kurulunca Ermenilere karşı mücadele eden, hakkını savunan Azer69

baycanlılar (Azerbaycan Türklerini) hep sürüldü. Soltan Bey, Hüsrev
Bey, onların kardeşleri Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldılar.
Geride kalanlar Kazakistan’da sürgün hayatına mahküm edildi. (Bu
insanlar Kazakistan sürgününün ardından tekrar Laçın’a dönmüşler.)

1918-1920 yıllarındaki Ermeni
yıllarında bir kez daha yinelendi.

mezalimi 1988-1993

yaşatıyor yüreğinde. Hısımların, akrabaların himayesinde büyümüş
bu çocuklar. Ermeni mezalimini gözleriyle görmüş ve bizzat
yaşamışlar. Bu çocukların Şubat ayının 25'ini 26’sına bağlayan o
ayazlı gecede yaşadığı facia insanlığın tarihinde kara bir leke, inkar
edilemez bir insanlık dramıdır. Tarihin kanlı bir sayfasıdır...
***

***
Bakir kızı Samire Hüseyinova’nın anlattıkları:
Şimdi de Ehlika Muharremova’nm oğlu Vakıf ıMuharremov’dan bahsedelim:
Vakıf evlendikten sonra Hankendi’nde yaşamaktaymış. Çalışkan
bir adam ve özverili bir aile reisiymiş. Eşi Besire beş çocuk
doğurmuşmuş. Ama ailenin huzurlu yaşamı fazla sürmemiş. 1988
yılında Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı ilan edilmemiş savaşı
başlayınca, Azerbaycanlılar (Azerbaycan Türkleri) öz memleketlerini
terk etmek zorunda bırakıldılar.
Hankendi’nde evleri yakılan Vakıf, Hocalı kentine sığınmış.
Çocukları Vesile, Natık, Visale, Sabina ve Namık eğitimlerine
Hocalı’da devam etmişler. Ermeni eşkıyalarıyla her gün nöbet
yerlerinde yüz yüze duran ve savaşan Vakıf ayazlı, karlı, fırtınalı bir
günde Hocalı’yı da terk etmek zorunda kalacaklarını, Hocalfnın
yerle bir olacağını aklının ucundan bile geçirmiyormuş.
Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan o feci geceyi tüm Hocalı
halkı yaşadı. Aileler dağıldı. Gökyüzünden yağmur misali mermi
yağdıran roketatarlar, tanklar, toplar, saldın helikopterleri Hocalı
halkını biçti, yok etti. Karın üzerine saçılmış cesetler, can veren
yaralıların
inleme
sesleri
dünyanın
sonunun
geldiğini
vehmettiriyordu sanki...
Şubat ayının 26’sında Vakıf ile Besire ormanda birbirlerini
kaybettiler. O korkunç gecede Cemil oğlu Vakıf Muharremov da,
Veli kızı Besire Muharremova da feci şekilde can verdi. Şimdi bu
çiftin beş çocuğu geceli gündüzlü anne babalarının özlemini
-■ ■ ■
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1979 yılında Hocalfda doğdum. Güzel günlerim, dertten tasadan
uzak çocukluk yıllarım Hocalı’da geçti. O güzel, o dertten tasadan
uzak günler 1992 yılının Şubat ayında sona erdi. 1992 yılının Şubat
ayının 25’ini 26’sına bağlayan o korkunç gecede tüm Hocalı halkı
gibi benim çocuk kalbim de dağlandı. O korkunç gece canım kadar
sevdiğiın Hocalı’mla beraber babamı, ninemi, dedemi, amcamı,
halalarımı ve diğer yakın akrabalarımı elimden aldı. O gecede
masum Hocalı halkı, yediden yetmişe, katledildi. O korkunç
soykırım gecesinde ben, kardeşim ve annem Hocalı’dan kaçarak
kurtulmayı başardık. Fakat babamlar Ermeni eşkıyaları taralından
vahşice öldürüldü. O gece annelerimizin, bacılarımızın çığlığını
işitmekten haz duyan Ermeni vahşileri onların başına bin bir türlü
musibet getirdi. O gece insan cesetleri şirazesi sökülmüş bir kitabın
sayfaları misali ormamı, dağa, taşa saçılmıştı. O gecenin sabahında
insan cesetleri kamyonlarla taşınarak Ağdam kentine getirildi. Yetim
kalan çocukların, dul kalan kadınların, evlatlarını kaybeden anne ve
babaların çığlığı arşa direk oldu.
Bu soykırım sırasında onlarca çocuk vahşice katledildi. Kaçarak
ormanhk alanda saklanmayı başaranlar ise soğuktan, açlıktan ve
susuzluktan öldü. Hocalı halkı o gece canlarını Ermeni katillerin
elinden kurtarmak için ormana dağıldıkları sırada vahşi hayvanlarla
karşılaşmış olsalar, belki hayvanlar onlara dokunmayabilirdi. Oysa
Hocalı halkı vahşi hayvanlarla değil, vahşi “insanlarla” - kan içici

»
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Ermeni eşkıyasıyla karşılaşmıştı... Çok az sayıda insan bunların
elinden kurtulmayı başardı...
Kuduzlaşan Ermeniler cesetlerin üzerinde bile eşine rastlanmamış vahşilikler yapmışlardı. Cesetlerin kafa derileri yüzülmüş,
kadınların göğüsleri, burunları, kulakları kesilmişti. Allah’ım! Dört
yaşındaki bebeğe de kurşun sıkılır mıymış? Dört yaşındaki bebeğin
bacağı kesilir miymiş? Hocalı’dan getirilen cesetleri Ağdam’da
gözlerimle gördüm ve aradan bunca yıl geçmesine rağmen o
sahneler gözümün önünden hiç gitmiyor...
Amcam Mirsiyap oğlu Tevfık Hüseyinov (Azerbaycan Milli
Kahramanı) o gece Vatan uğruna şehit olan kahramanlardan biridir.
Nice kızı, kadım ve çocuğu düşman pençesinden kurtarmıştır.
Ormanda Ermeniler etrafını çevirmiş, teslim olmasını istemişler. Son
silahı olan el bombasını patlatarak teslim olmamış, şehit olmayı
yeğlemiştir. Amcamın üç küçük çocuğu hem annesini, hem de baba
sını kaybetmiş ve hayatta kalan diğer amcamın himayesinde büyümüştür.
Şimdi aradan 19 yıl geçiyor. O kanlı soykırım gecesinin
üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, hiçbir şey çıkmıyor
aklımızdan. Kaybettiklerimi anmadığım bir gün, bir saat bile yoktur.
Yurdum, memleketim, sevgili Karabağ’ım olmadan yaşadığım
hayat, gelecek günlerim benim için büsbütün anlamsız, renksizdir...
Hemen her gece rüyalarımda Hocah’mı görüyorum. Rüyalarımda o yerlerde gezip dolaşıyorum. Bazen gerçekten Hocah’da olduğu
mu sanıyorum. Uyanıp da her şeyin rüya olduğunu anlayınca, sanki
dünyam yıkılıyor, kolum kanadım kırılıyor. Ama bunların, yani Hocalı’yla ilgili rüyalarımın günün birinde gerçek olacağına, o günün
mutlaka geleceğine inanıyorum. O günün uzakta olmadığına
inanıyorum.
Aradan geçen 19 yılda yalnızca Hocalı acısıyla yaşadım. Bir gün
Hocalı’m düşmandan kurtulursa, doğduğum o kente yalın ayak
giderim. Hocah’da diz çökerek toprağın her karışmı öperim.
Azerbaycan’ın her karışı vatandır, ama herkes için doğduğu,
büyüdüğü yer daha azizdir. Bugün 25 yaşımdayım. Sığınmacı bayatı
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yaşıyoruz. Yerleştiğimiz sanatoryuın binasının bahçesinde okulumuz
için de bir yer ayrılmış. Orası 2 numaralı Hocalı Kent Okulu. O
okulun öğrencileri de, öğretmenleri de Hocalı’yı terk etmek zorunda
kalmış olan sığınmacılar.
Ben de aynı okulda kimya öğretmeni olarak çalışıyorum. Okulda
büyük küçük herkesin Hocalı özlemi ile yaşadığını söyleyebilirim.
Hocalı’ya dönmek arzusu kalplerimizde günden güne şiddetleniyor.
Bu okul, Hocalı’da okumuş olduğum okuldan çok farklı. Çünkü
okulumuz da bizler gibi sığınmacı hayatını yaşıyor. Birinci sınıfa ilk
adımımı attığım günlerde elimizden tutarak bize ilk harfı yazmayı
öğreten Afıle öğretmenimi gözlerimin önüne getiriyorum.
Oğrencilerimle doğru iletişim kurabilmek için onun kadar sabırlı
olmaya, onun kadar tahammül göstermeye çalışıyorum. Sevgili
öğretmenim, sen bugün hayatta değilsin. Ermeni katiller seni ailen
ve evlatlarınla beraber katletti. Kan içici yırtıcılar için öğretmenin,
doktorun, mühendisin bir anlamı mı var sanki? Suçsuz insanların
kanını akıtmak, cennet gibi yerleri yakıp yıkmak, harabeye çevirmek
o vahşiler için sıradan bir iştir. Onların kanlı ve kirli elleri kara bahtlı
Karabağ’ı Azerbaycan’dan kopararak Ermenistan’a ilhak etmek için
uzanırı ıştır.
Seni çok özledim Hocah’m! Acaba bir kere daha görebilecek
miyim seni; o cennet toprağında dolaşmak, tatlı sulu pınarlarından
капа капа içmek, dağına taşına doyasıya bakmak, tertemiz havanı
ciğerlerime doldurmak bir daha nasip olacak ırıı acaba? Senden
uzakta, yine kendi vatanımda bile garip, arkasız, zavallıyım. Sen de
bizi özlemiş olmalısın, Hocah’m! Bir anne evlatlarından uzak
kalmaya nasıl dayanır? Yüreğinde kendin kadar bir dert yükü var
senin.
Senin sıcak kucağına döneceğimize inanıyorum. Gözlcrinin
yollarda kalmayacağına, cvlatlarına yinc kavuşacağma inanıyorum. O gün uzakta değil. Her karanlık gcccnin aydınlık bir
sabahı vardır. Benim Hocalı’m, biz ümitlerimizi o AYDINLIK
SABAH’a bağladık...
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Musayip kızı Humay Abbasova
Hocalı’da doğdu. İki çocuğu
soykınm kurbamdır.
Hocalı Soykırımfnı sorunca.
70’ini geride bırakmış olan bu
ihtiyar annemn yüreği özlemle yanıyor, gözleri dolu dolu oluyor...
Kederle boğulmuş yüzüne bakmak
mümkün değil Humay annenin.
Anlatıyor:
Nankor komşularımız olan
menfur Ermeniler benim Hocalı’mın ve benim başımıza çok
büyük musibetler, çok büyük felaketler getirdiler. Beş çocuğum
vardı. Mutlu mesut yaşıyorduk.
1992 yılında gerçekleşen Hocalı
Soykırımı damarlarımda kam dondurdu. Aynı gece iki oğlumu
kaybettim: Talih ile Veliettin’i (Umutvar oğlu Talih Abbasov ve
Umutvar oğlu Veliettin Abbasov). Hiçbirini toprağa veremedim.
Bebeklere kurşun sıkıldığını gözlerimle gördüm. Çığlıkları,
inlemeleri yürek yakıyor, insanın tüylerini diken diken ediyordu. O
masum bebeklere atılan her kurşun benim kalbimi delip geçiyormuş
gibi hissediyordum. Buna kader, alın yazısı diyemezdim; Allah
günah yazmasın, ama bence Allah da bu işten habersizdi... Bu,
yıllardan beridir Türk kanına susayan Ermenilerin Allahsızlığıydı...
Oğullar vatan için doğar zaten. Benim akıttığım gözyaşları kadersizliğimize, Hocalı’ma ve esir düşen kızlarımıza, kadınlarımızadır. Onlar bizden yardım istiyor.
Evlatlarımı toprağa veremedim. Kendime uzun ömür istemiyorum, sadece Hocalı’ya dönecek, o şehit toprağını ziyaret edccek kadar mühlet istiyorum.
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Hocalı Soykırımı tanığı Gülali Mihraliyev’in anlattıkları:
Altı gün kadar ormanda kaldık. Açlık, susuzluk, geceler ormanın
ürkütücülüğü, soğuk, Ermeni korkusu... Zavallı kızımın bağrı
yarıldı, bahtsız yavrum dayanamadı bunlara, öldü. Yirmi yaşı vardı
yavrumun, sekiz aylık gelindi.
Bin bir türlü zorlukla Ağdam’a ulaştım. Ama kızımın cesedini
ne gömebildim, ne de Ağdam’a getirebildim. Onu toprağa
verebilsem belki bir nebze olsun huzur bulur, bunca tedirgin
olmazdım.
***
Cümşüt kızı Lale Aliaskerova’nın anlattıkları:
Ağdam’da doğdum. Güzel, mutlu, mesut günler geçirdik.
Büyüklerim, özellikle ninem Karabağ’dan, Hocah’dan hep bahsederdi.
Çocuktum, рек fazla anlayamıyordum belki. Ama ninem olup bitenleri
her anlatışında ağlaya ağlaya konuşurdu. Çünkü yakınlan, canlan felaket kurbanı olmuştu.
Büyüklerimden, daha önceki felaketler hakkında çok işittim.
Ağdam’la Hocalı arasındaki mesafe çok fazla değildir. Hocalı ile
akrabalık bağımız vardı. Kızım Hocah’ya gelin olarak gitmişti. Güzel
evi barkı, bağı bahçesi vardı. Damadımla hep övünmüşümdür. Kızım
Vesile’nin dört çocuğu vardı, üçü kız, bir tanesi erkek. Hocalı felaketi
sırasında en küçük torunum bir buçuk yaşındaydı. Yani o mesut
günlerimiz fazla sünnedi. Hocalı’nın musibetleri başladı. Herkesin evi
barkı yakıldı, yağmalandı. İnsanların yıllar yılı dişiyle tımağıyla yaptığı, artırdığı her şey kan içici, katil Enneniler tarafından mahvedildi.
1992 yılının Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan gece Hocalı’da
yaşanan felaketi hatırlamak, o korkunç günü bir kez daha yaşamak
demektir...
Halkımıza büyük zülüm yapıldı. Damadım o korkunç gecede
feci bir şekilde hayatını kaybetti. Ketik onnanında, Nahçıvanik
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yolunda hayatmı kaybeden, donan, ağır yaralanarak kan kaybından
ölen insanları Ağdam’da cami avlusuna getiriyorlardı. Ben cesetlerin
ne korkunç hale getirildiğini gözlerimle gördüm. Gözleri oyulmuş,
kafa derisi yüzülmüş, göğüsleri kesilmiş kadınları gözlerimle gör
düm. Benim de kaderimde dört yetime bakmak varmış. Çocuklar
artık büyüdüler. Ama hälä baba özlemiyle yaşıyorlar.
Azerbaycan ıMilli Kahramanı Aliasker Nevruzov’un eşi
Şekibe Mustafayeva’nm anlattıkları:
İyi hatırlıyorum, Şubat
ayının 25’ini 26’sına bağla
yan gece saat 11-12 arası
çatışma başladı. Eşim o gece
saldırının şiddetli olduğunu
görünce nöbet yerine gitti.
Ben ailemle beraber bodrum
katına indim. Gece saat 3
gibi birileri bize evi terk
etmemiz gerektiğini söyledi.
Ben eşimi
bekliyordum.
Bodrum katında çok sayıda
yaşlı, kadın, çocuk vardı. Ormanlık alana doğru kaçmayı
kararlaştırdılar. 62 yaşındaki
Behram Mustafayev de bizimle beraberdi. Güçlükle
yürü yordu. Gargar nehrini
büyük güçlükle geçebildi.
Ayaklarımız, üstümüz başı
mız hep sırılsıklam oldu.
Hocalı Soykınmı tamğı Şekibe
Mustafayeva

bölgeye

varınca

Ermeniler

Ormanın ıçı bebeklerle,
kadınlarla, yaşlılarla doluydu.
Nahçıvanik
adlanan
üzerimize yağmur misali mermi
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yağdırmaya başladılar. Hangi silahlardan ateş ettikleriııi bugüne
kadar bilmiş, anlamış değilim. Çıplak bir ormandı. Sabaha doğru
saat beş, altı sularında Şelli denen köye yaklaştık. Grubumuz 100
kişiden fazlaydı. Yol boyu insanlar öldürülüyor, donarak yolda
kalıyorlardı. Açlık, susuzluk, korku, kanlı yaralar - ürkütücü bir
manzara vardı... Sürüne sürüne ve yaralıların arasına saklanarak
ilerliyordum. Şelli ’ye - kızkardeşimin evine varınca üzerimden belki
üç leğen kadar kan yıkadılar.
Ermeniler bebekleri bile kurşuna dizdi. Yanı başımda kaç bebek
açlıktan ağlaya ağlaya öldü. Ben Hocalı Soykırımfndan tesadüf
eseri sağ kurtuldum. O kanlı günlerde ormanda böbreklerinden hasta
olan babam kısa süre sonra öldü. Teyzemin oğlu İsa oğlu Firdevsi
Aliyev, onun eşi Hayran Aliyeva, çocukları Elçin ve Elgiz öldüler.
Babamın dayısının oğlu Şükür oğlu Vakıf Memmetov, eşi Afile
Memmetova, çocukları Azer, Ceyhun ve Niyamettin de. Bu aile
tümüyle mahvoldu.
Eşimi Azerbaycan Milli
Kahramanı olan Aliasker
Nevruzov’u üç gün aradım.
Kendisi Noragüh köyü yakınlarında Ermenilerle sabaha
kadar çatışmış, kaç kişiyi
kurtarmış. Daha sonra esir
düşmüş. Ağzında dört altın
dişi vardı, dişlerini çengelle
sökmüş, kollarını birkaç yerden kırmışlar. Suratı neredeyse tanınmayacak bir hale
getirilmiş. Makinelinin kundağıyla suratına o kadar vur
muşlar ki gözü çıkmış, çenesi
kinmiş...
Azerbaycan Milli Kahramanı
Yüreğim,
içim dertle
Aliasker Nevruzov
dolu. Yazılacak olursa коса
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коса ciltler çıkar. Eşimi esirken Hankendi’nde tutmuşlar.
Hemşehrimiz Nurmemmet Носа da onunla berabermiş esarette.
Kurşun adamın bir budundan girmiş, ötekinden çıkmış. Nurmemmet
Носа, Aliasker’in dövülmekten ve kan kaybından öldüğünü
söylüyordu. Eşimin cesedini ancak iki ay sonra alarak toprağa
verebildik...

1992 yılınm 19 Mart’mda, annemin doğum gününde babamı Şehıtler
Hıyabanı’nda toprağa verdik. Toprağa vereceğiıniz cenazenin dedeme ait
olduğunu söyleyerek bizi kandımıışlardı. Ama defın sırasında bunun
babamın cenazesi olduğunu öğrendik. O sırada sekiz yaşında olan kardeşim
Murat’ı bir türlü sakinleştireıniyorduk.
Keşke annemizi de defnedebilseydik, diyorum...

Azerbaycan Milli Kahramanı Tevfik Hiiseyinov’un kızı
Yasemin Hasanova’nın anlattıkları:

Azerbaycan Milli Kahramanı Tevfik Hüseyinov’un kızı
Efsane Aliekbcrova’nın anlattıkları:

Anlattıkça o kanlı günler gözümde canlanıyor. Hocalı Soykmrm
sırasında 12 yaşımdaydım. Daha öncesinde dört yıl boyunca Hocalı’run
korku dolu günlerini unutmam mümkün değil. Ailede bir erkek, iki kız
çocuktuk. Annemizin, babamızın, ninemizin, dedemizin hayatta olduklan,
mutlu mesut günlerimiz vardı. Babam, amcalanm, Hocalı’run tüm erkekleri
Hocalı’nm işgal edilmesine izin vermemek için geceli gündüzlü
direniyorlardı. Ama Hocalı’nın yolu her taraftan kapanmıştı. Her gün
çatışma, her gün muharebe vardı... Günlerimiz bodrum katmda sığınakta
geçiyordu. Bir buçuk seneden beri çocuklar okula da gitmiyordu.
Roketatarlarla yapılan saldırılar sonucunda her gün evlerin kapılan,
pencereleri sökülüyor, evler yıkılıyordu. Bir defasında da şiddetli bir saldın
oldu. Amcam yanımızdaydı. Bizi hemen yere yatırdı. Çok korkmuştuk. Artık
öleceğimizi sanmıştık.
O sırada çocuk olsam da Hocalı’da рек çok yiğit, cesur adamlar
olduğunu hatırlıyorum. Onlan öldürmek kolay değildi. Ama Hocalı halkının
kendini savunacak ne tankı, ne topu vardı. Hocalı halkının yaşadığı faciayı
kimsenin yaşamasını dilemem. Ne diyebilirim ki. Yakınlanmı, canlanmı,
babamı, annemi, amcamı, dedemi, ninemi, рек çok hemşehrimi kaybettim.
Onlardan bir tek babamın cesedini toprağa verebildik. Hocalı Soykınmf run
üzerinden 16 yıl geçtikten sonra şöyle bir şey işittim: Bir Rus televizyoncu
Hocalı’da çekim yaptığı sırada annem Mahmer Hanım’a evinin bahçesinde
kurşun isabet ettiğini de çekmiş. Annemi elinde kovayla artezyenden su
almaya gittiği sırada vunnuşlar. Annem oracıkta ölmüş. Şu işe bakın ki ben
annemin ölümüne sevindim... Çok sevindim, iyi ki annem csir düşmemiş,
Enneni katilleri onu canlı yakalayamamış. Yakalanması, ailcmizin tamamı
için daha ağır bir felaket olurdu.

Hocalı SoykırımTnın üzerinden
19 yıl geçiyor. Hocalı faciası benim
çocuk hafızama bir soykırım olarak,
halkımın, milletimin başından geçen
korkunç bir felaket, bir saldın olarak
ilelebet kazınmıştır.
Kader bize gülmedi. Annemi,
babamı Hocalı Soykırımı sırasında
kaybettim. O sırada ablam Yasemin
12 yaşındaydı, benim 11 yaşım vardı,
kardeşim Murat’ın ise 8 yaşı... Son
dört yılda babamı ender görebiliyorHocalı Soykırımı taııığı
Efsane Aliekherova
duk zaten. Çünkü dört yıldan beridir
Ermeniler Karabağ’da yaşayan insan
larda huzur bırakmamışlardı. Dağlık Karabağ’da ve ona civar
bölgelerde tüm Azerbaycanlıların (Azerbaycan Türklerinin oturduğu
tüm köyler Ermenilerce işgal edilmişti. Direnen yegäne yerlcşim
birimi, dört bir yandan Ermeni köyleriyle çevrili Hocah’ydı ve kent
abluka altında bulunuyordu. Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan
gece korkunç bir facia gerçekleşti ve Hocah’da müthiş bir katliam
yaşandı. Babam, annem, dedem, ninem, amcam, en yakın
akrabalarım bu katliamın kurbanları oldu. Annemin kokusuna
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doyamadan onu kaybettim. Şimdi kız çocuğuma annemin adını
verdim - Mahmer. Her defasında biri kızıma adıyla seslenince,
ırkiliyorum. Annem çıkagelecekmiş gibi hissediyorum...
Ermeni katillerin vahşiliği bizi anne, baba sevgisinden mahrum
bıraktı.
Şimdi ben ne isterim. YALNIZCA, YALNIZCA BABAMIN VE
ANNEMİN KOKUSUNU...
Ben de, kardeşlerim de annemizin, babamızın katliam kurbanlan
olduğunu biliyoruz. Ermeni mezaliminin, Ermeni vahşetinin bizim gibi
nice çocuğu öksüz ve yetim bıraktığım biliyoruz. Buna rağmen hälä
gözlerimiz yollardadır. Söylediğim gibi, bir tek babamı toprağa verebildik.
Ketik onnamnda, Nahçıvanik denen yerde Hocalı halkından onlarca kişi
donarak kar altında kaldı...
Bugün diyebileceğim, sorabileceğim tek şey şudur: Dünya kamuoyu

gerektiğini söylediler. Hocalfda bulunanlar bilir, “Beş Mertebe’ denen bir
yer vardır, herkes orada toplandı. Oradan onnanlık alana doğru kaçmaya
başladık. Onnanda sürünerek ilerliyorduk. Ayağa kalkmca, üzenmdeki
elbisenin çalıya, dikene takılarak parça parça olduğunu gördüm. Yolda
ölenlerin sayısını Allah bilir. Bizden ileride iki grup vardı. Yaralılann, can
çekişenlerin iniltisi, çocuklann çığlığı gecenin karanlığı içinde insanın
içini üşütüyordu. Her yerde kar kan rengine boyanmıştı...
Nihayet, bin bir güçlükle, yalın ayak, başı açık Ağdam’a ulaştık.
Herkes yakınlannı kaybetmişti. Ağır, çok zor bir gündü. Ağdam’da,
kayınvalidem Zeynep Aliekberova’nın, eşimin amcasının oğullan Şölıret
Hasanov’un ve İmran Hasanov’un öldükleri, eşimin teyzesinin oğlu
Tevlik Hüseyinov’un ailesinden kimsenin kurtulamadığı haberini aldım.
Hepsini katil Enneniler öldünnüşlerdi. Görümcem Mahbube Aliekberova

neden hälä susuyor? O soykınmın suçlulanna, bugünkü Ennenistan’ın

iki çocuğu (yedi yaşındaki Cengiz ve sekiz yaşındaki Çinara) ile beraber

yöneticilerine neden hälä hesap sorulmuyor, suçlular neden hälä

onnanda katledilmişti. Dayım Musayip Caferov, halamın oğlu Elif

cezalandınlmıyor? Elleri Hocalı halkının kanına bulanan caniler henüz

Hacıyev de onnanda katledilenler arasındaydı.

cezalannı almış değil...

Azerbaycan Milli Kahramanı Fuzuli Rüstemov’un birkaç defalar
onnandan insanlann gruplar halinde çıkanlarak kurtanlmasına kahra-

Aliş kızı Fazıla Hasanova’nın anlattıklan:

manca yardım ettiğinin bizzat tanığıyım. Son kez Enneniler kendisini
Nahçıvanik yolunda katletmişler.

O kara geceyi asla unulmayacağım. Çocuklanm İlhami ile Elzamin,
Hocah’nm her taraftan kuşatıldığı ve kente çok sayıda tankla saldırıldığı

O musibetlere tanık oldum, faciayı bizzat yaşadım. Hocalı belgeselinde gösterilenler Hocalı’daki faciayı tam olarak yansıtmamaktadır.

haberini getirdiler. Ne yapacağımı bilemedim. Yakın komşumuz Aliasker
Hocalar’a gittim, akıl danışmak, ne yapacağımıza karar vennek için.

Ali kızı Hakverdiyeva Benevşe’nin anlattıklan:

Aliasker Носа evde değildi, ama ailesi evdeydi. Aceleyle çıktığımızdan
sıcak üst giyimi almış değildik yanımıza, ev kıyafetiyle çıkınıştık. Aniden

O kara katliam gecesini, yani Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan o

şiddetli saldın başladı. Bir daha eve dönemedik. Bir, iki saat kadar bodrum

geceyi asla unulmayacağım. Enneniler Hocalı’yı dört yıldan beridir

katında saklandık. Belki saldın son bulur diye bekledik. Oysa saldın

abluka altında tutuyordu. O gece eşim Cavanşir nöbetteydi. Gece saat

gittikçe daha da şiddetlendi. Komşular yanımıza gelerek oradan çıkmamız

11 ’de aceleyle eve döndü, durumun çok ağır olduğunu söyledi. Enneniler
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dört bir yandan saldın başlatmışlarmış. Cavanşir, kayınpederim Meşdi,

getırmişti. Biz de kalabalığa kanşarak Gargar çayını geçtik. Ailemle, yani

kayınvalidem Hawa, kayınlanm Şahin ve Davit Hakverdiyev’le beraber

iki küçük kızım (dört yaşındaki Visale ve bir buçuk yaşındaki Hayala),

güçlükle onnana doğru kaçtık. Çocuklann, büyüklerin çığlıklan hälä

babam Hasan Hasanov, annem Gökçek Hasanova, kızkardeşlerim Letafet,

kulaklanmdadır. Kayınvalidem ormanda karda yürüyemiyordu. On iki

Hatice ve Tazegül ile beraber onnana doğru kaçtık. Onnanda iki gün

kişiydik. Aniden Ermeniler etrafımızı sardı. Köpeklerini üzerimize

kaldık. Sonra anneme kurşun isabet etti, annem öldü.

saldılar. Herkes bir tarafa dağıldı. O sırada “Alazan” denen silahtan ateş

Ormanda yolumuzu kaybetmiştik.

Bizi Ağdam’a götürecek yolu

ettiler. Yanı başımda kaç kişi yaralandı, baş, beden, kol, bacak birbirinden

bulamıyorduk. Sonra ormanın içinde şiddetli bir ateş başladı. On altı

aynldı. Kayınvalidem ormanda donarak öldü. Sonra kaynım Davit de

yaşındaki kızkardeşim Letafet’e kurşun isabet etti. O da öldü. Açlık,

onnanda öldü. Eşim konuşamaz hale gelmiş, sesini kaybetmişti. Epey

susuzluk... Bebeklerin çığlığı yeri göğü inletiyordu. Onnanın içinde her

süründük. Eşim, yapabiliyorsan bağır, belki sesini duyarak bizimki lerden

adımda öldürülen kadın, yaşlı, bebek cesetlerine rastlıyorduk. Henüz

yardımımıza yetişen olur diye bana işaret etti. Ama sesimizi duyan kimse

ölmemiş olan, can çekişen kaç kişi gördüm. Bunlan size sözle anlatmam

olmadı maalesef. Beş gece ormanda kaldık.

mümkün değil...

O ağır, o kara günler gitsin, bir daha gelmesin. Beş gün sonra
güçlükle bir yol bularak Ağdam’a ulaşmayı başardık.

Şubat ayının 28’inde babam da hayatını kaybetti. Onnanda dördüncü
günümüzdü. Bir süre sonra Ermeniler bizi tutsak ettiler. Bize öylesiııe

Ormanda rastladığım cesetleri katil Ermeniler öyle bir şekle

korkunç işkenceler yaptılar ki, sözle anlatılması mümkün değil.

sokmuşlardı ki, görenlerin tüyleri diken diken oluyordu. Ormandaki

Üzerimizdeki altınlann hepsini aldılar, bizi dövdüler. Esir düştükten sonra

insanlardan çoğu kan kaybından öldü. Yaralılann, kan kaybedenlerin,

bizi Dehraz köyüne götürdüler.

açlıktan ağlayan bebeklerin sesi hälä kulaklanmda.

Esarette gördüğüm işkencelerin acısı hälä vücudumdan çıkmış değil.

Ağdam’a vannca bizi hastaneye götürdüler. Vücudum şarapnel

Bakımsızlık yüzünden, tibbi yardım alamadığımızdan kızlanmın da,

parçalanyla doluydu. Şu an II. derece sakatım. Kayınvalidem Hawa,

benim de ayak pannaklanmız kangren oldu. Kızlanmın ayak pannaklan

kayınlanm Şahin ile Davit şehit oldu. Hocalı Soykınmfnın ardından

yok. Ben de, çocuklanm da II. derece sakatız. Hayatımdaki en büyük

kayınpederim Meşdi amca fazla yaşamadı. Gördüklenne, yaşadıklanna

acım, içime en büyük deri olan şey annemi, babamı, kızkardeşimi toprağa

dayanamayarak öldü.

verememiş olmaktır. Onlan her gece rüyalanmda görüyorum...
Allah’ım, bunca acıyı, bunca ıstırabı bize nasıl reva gördün?..

Hasan kızı Sanem Allahverdiyeva’nın anlattıkları:
O korkunç olaylar Şubat ayının 25’ini 26’sma bağlayan gece oldu. O
gün hafızamda soykınm günü olarak ilelebet kalacaktır. Kentte kopan
kıyamet, roketatarlardan yağdmlan memıiler insanlan adım atamaz hale
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Semender oğlu Faik İsmailov’un aıılattıkları:

Şehit Hüseyin oğlu Reşit Hüseyinov’un eşi Kaçay kızı Tacire
Halilova’ın aıılattıkları:

1992 yılının Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan gece çok
korkunç, çok kara bir gece oldu.
Enneniler sık sık Hocalı’ya saldınyordu. Dört seneden beridir Hocalı
abluka altında bulunuyordu. Ben de o dehşetli, o acı gecenin tanığıyım.
Yaşadıklanmı sözlerle ifade edemern. Çok filin izledim. Ama Hocalı
Soykınmı’na benzer bir dehşeti hiçbir fılınde gönnedim.
Nöbet yerinden eve dönünce çocuklann evde olmadığını gördüm.
Babamı buldum. Beraber Kaytaran amcamlara gittik. Ne yapacağımız,
nereye gideceğimiz konusunu tartıştık. Gargar çayını geçerek onnanlık
alana girmek karanna geldik. Belki sonrasında bir şey yapabiliriz, diye
düşündük.
O kadar şiddetli bir saldın başlamıştı ki aceleden, telaştan herkes
sırtındaki elbiseyle, ayağındaki pabuçla yola koyulmuştu. Çayı geçtikten
sonra çoğu kişinin ayağı dondu. Ormanda babamdan ayn düştüm.
Öylesine zifıri bir karanlıktı ki göz gözü görmüyordu. Babamı ve
amcamın oğlunu esir almışlar. Babam Semender iki ay Hankendi’nde
Ermeni esaretinde kaldı.
Ben iki günü onnanda geçirdim. Yanımda Cümşüt, Merkez, Müşfık,
İsmail, Rasim vardı. O gece ormanda kardeşim Rasim’in bacaklan dondu.
Kardeşim Rasim bugün Ramana’da babamla beraber otumyor. Babama
Hankendi’nde öyle işkenceler yapmışlar ki, izleri bugün de silinmiş değil.
Babam şu an 76 yaşında. Hankendi’nde Azerbaycanlılara (Azerbaycan
Türklerine) yapılan işkencelerden bahsederken şöyle diyor: “Bizi çok kötü
yerde suyun içinde tutuyorlardı, her gün öyle bir dövüyorlardı ki,
insanoğlu hayvanı bile öyle dövmez, hayvana bile acır...”
Bugün Ermeniler Hocalı’da, bütünüyle Karabağ’da insanların başına
getirdikleri felaketleri unuttunnak için her yolu deniyorlar. Ama bu asla
mümkün olmayacaktır. Biz canlı tanıklarız ve o felaketin izlerini hälä
vücudumuzda taşıyoruz...

Ben de o korkunç 26 Şubat gününü asla
unutmayacağıın. O gecede kaybettiklerimi
hep acıyla, üzüntüyle anıyorum. Herkes
yakınlarını kaybetmiştir. Hepimizin ortak
acısı olan o soykırım gününün üzerinden 19
yıl geçiyor. Ama o olayı, o dehşetli geceyi
bugünkü gibi hatırlıyorum. 26 Şubat’ta o
soykırım gününde babam Kaçay Halilov,
kardeşim Tahir Halilov, eşim Reşit Hüseyinov,
Hocah Soykmmt tamğt
kayınpederim Hüseyin Hüseyinov, kayınvalidem
Tacire Halilova
Ziynet Hüseyinova, yakın akrabalanm Cavan
Oruçov, Hidayet Ayvazov katledildi. Eşim Reşit 1963 yılında
Kelbecer’de doğmuştu ve 1980 yılından itibaren ailesiyle beraber
Hocalı’da oturmaktaydı. Eğitimini Şuşa’da almıştı. Hocalı’da polis
memuru olarak görev yapıyordu. Dört yıl boyunca Hocalı’nın
savunmasında görev aldı. O korkunç gecede Reşit de anne babasıyla
beraber Ermeni canilerinin pençesinden kurtulamadı.
Reşit, annesi ve babasıyla bera
ber Berde vilayetinin Yeni Taşkent
köyünde toprağa verildi. Cesetleri
alıp defnederken acılarımız, ıstıraplarımız yeniden şiddetlendi. Ermenilerin cesetlerin başına bile ne işler
getirmiş olduklarını Ağdam’da gözlerimle gördüm.
Reşit’in arkasından iki çocuğum
Hocalt Soykırınu zamanı
katledilen
(Şehit) Reşit Hüseyinov
henüz bebek yaşlarında yetim kaldı.
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Şehit Tahir Halilov’un kardeşi Kaçay oğlu Yaşar Halilov’un
anlattıkları:

Şehit Ali oğlu Hidayet Ayvazov’un akrabası Kaçay kızı
Tacire Halilova’nın anlattıkları:

Hem Hocalı’yı, hem de
yakınlarımızı kaybedişimiz
konusunda konuşmak, ya da
bir şey yazmak çok acı
verici. Ermenilerin kan içici
caniler oldukları konusunda
Hocalı Soykırımfna kadar
ne kitaplardan bir şey okuduk, ne de büyüklerimizden
bir şey duyduk. Fakat Karabağ olayları patlak verince
Karabağ’ın Azerbaycanlılar
(Azerbaycan Türkleri) yaşa
yan köylerinin tamamının
Hocalı Soykırunı tamğı Yaşar Halilov
işgalini, yakılışını, insanla
rın vahşice katledilişini
gözlerimle gördüm. Kahraman Hocalı dört yıl abluka altında direndi.
O yıllarda bir kişi bile kenti terk etmedi.

Ben şehit Hidayet Ayvazov’u
anlatmak istiyorum. Hidayet Ho
calfda doğmuş, orada büyümüştü.
O korkunç, o kara 26 Şubat
gününü Ayvazov ailesi de yaşadı.
Hidayet ortaokulu Hocalı’da
bitirdikten sonra sevdiği mesleği
seçmiş, veteriner olmuştu. Sovhoz’da veteriner olarak çalışıyordu.
Ф <4
Hocalfmn savunmasında Hocalı
halkından olan herkes gibi Hidayet
de aktif bir şekilde rol alıyordu.
Kentin işgal edildiği gece her
kes gibi Hidayet de babasıyla beraber ormana doğru kaçmış. Ketik
ormanında, Nahçıvanik civarında
gerçekleşen
korkunç
olaylar Hocalı Sovkırııııı zamanı katledilen
(Şehit) Hidayet Ayvazo\
sırasında Hidayet, babası Ali ile
beraber tutsak edilir. Baba ile oğlu
farklı yerlere götürüyorlar. Ali’yi Hankendi’nde tutuyorlar. Zavallı
adamın eline demir bir kerpeten vererek kendi ağzındaki altın dişleri
sökmesini söylüyorlar. Adam çok ağır bir durumda dişlerini sökerek
kan içici Ermeni canilerine veriyor. Hankendi’nde Ermeniler adama
onca işkence çektirmişlerdi ki, esaretten kurtulduktan sonra fazla ya
şamadı.
Hocalı toprağı капа boyandı. Yaşlılar, bebekler, kadınlar donarak, işkence görerek öldü. Hidayet de şehit oldu. Hidayet’i Ağdam
mezarlığında toprağa vermişlerdi.

Hiçbir yerden yardım almayan, silahsız Hocalı işgal edildi. Ben
Hocalı’da çok yakınımı kaybettim. Babamı, kardeşimi, kardeşimin
eşini, kızını ve daha рек çok yakınımı kaybettim. Hocalfyı ve
kaybettiğim insanları her gece rüyamda görüyorum. Hocalfda
Hocalı halkına yapılan zülüm II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerce
bile yapılmamıştır. Yaşlılar, çocuklar ve kadınlar vahşice katledildi.
Bu insanların biricik suçu Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü)
olmalarıydı. Halkımıza yapılan zülmü asla unutmayacağız. Her şey
bir tarafa, cesetlerin ne suçu vardı ki Ermeniler cesetleri de
tanınmayacak hale getirmişlerdi.
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HOCALI SOYKIRIMI SIRASINDA
ŞEHİT EDİLEN ÇOCUKLAR
SOYADI, ADI, BABA ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ss

Ağayev Allahverdi Settar oğlu
Ağayarova Sevinç Isak kızı
Ağayev Nebi Isak oğlu
Ağayarov Raman Isak oğlu
Abışov Cengiz Nazım oğlu
Abışova Çinara Nazım kızı
Allahverdiyev Behram Hidayet oğlu
Allahverdiyev Mahir Nevruz oğlu
Aslanova Elnara Tevfık kızı
Caferov Nusret Fazil oğlu
Caferov Samir Tacir oğlu
Çobanova Nezaket Taptık kızı
Aliyev Elçin Firdevsi oğlu
Aliyev Elgiz Firdevsi oğlu
Aliyev Sabuhi Cihangir oğlu
Aliyev Selim Cihangir oğlu
Azimov Natık Abbaskulu oğlu
Emirova Yegane Tevekkül kızı
Hasanov Elgüıı Nazım oğlu
Hasanova Aygün Nazım kızı
Hüseyinov Recep Elhan oğlu
Hüseyinova Şebnem Elhan kızı
Hüseyinov Mahsar Elhan oğlu
Hasanova Letafet Hasan kızı
Hümbetova Simüzer Celil kızı
Hümbetova Anahit Eldar kızı
Hüseyinov Emin Aleksandır oğlu
Hüseyinova Nasibe Hüseyin kızı
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DOĞUM
TARİHİ
1982
1985
1981
1986
1985
1982
1976
1974
1978
1975
1987
1984
1982
1984
1978
1985
1986
1986
1988
1991
1984
1986
1991
1976
1976
1979
1975
1982

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

• ш
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Hüseyinova Maral Kamil kızı
Hüseyinova Saadet Kadim kızı
Halilova Lale Tahir kızı
Kuluyeva Pervane Karyağdı kızı
Kuluyev Şakir Karyağdı oğlu
Kuluyeva Nurane Karyağdı kızı
Kanberova Esmira Sefer kızı
Kanberov Emin Sefer oğlu
Kuluyev Vugar Zahit oğlu
Kuluyev Samir Talih oğlu
Kuluyeva Sevinç Ekber kızı
Memmetov Ceyhun Vakıf oğlu
Memmetov Niyamettin Vakıf oğlu
Memmetov Azer Vakıf oğlu
Memmetov Zahir Ramiz oğlu
Mehdiyeva Gülmire Murat kızı
Mehdiyeva Aysel Murat kızı
Muratova Ayşen Sohrap kızı
Oruçova Metanet Ali kızı
Oruçov Cavan Canan oğlu
Oruçova Hayala Telman kızı
Oruçova Natevan Nebi kızı
Selimov Hazar Siyavuş oğlu
Sefiyev Sarvan Elhan oğlu
Usupov Elşat Kamran oğlu
Veliyev Ağasif Bakir oğlu
Zeynelova Aynura Tevfık kızı
Yusufova Natevan Penah kızı
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1985
1974
1988
1979
1985
1981
1985
1986
1975
1990
1985
1975
1978
1974
1975
1989
1987
1991
1975
1976
1986
1989
1974
1991
1974
1988
1986
1988

HOCALI SOYKIRIMI SIRASINDA
HER İKİ EBEVEYNİNİ KAYBEDEN ÇOCLKLAR

Ц

92

1. Halilova Haınail Tahir kızı
2. Halilova Hayala Tahir kızı
3. Kahramanova Nigar Tevekkül
4. Kahramanova Hazangül Tevekkül kızı
5. Kahramanov Visal Tevekkül oğlu
6. Aliyev Mehdi Firdevsi oğlu
7. Hüseyinova Efsane Tevfık kızı
8. Hüseyinova Yasemin Tevfık kızı
9. Hüseyinov Murat Tevfık oğlu
10. Oruçova Hatıra Telman kızı
11. Oruçova Kübra Telman kızı
12. Oruçov Anar Telman oğlu
13. Muharremova Visale Vakıf kızı
14. Muharremova Sabina Vakıf kızı
15. Muharremov Visal Vakıf oğlu
16. Muharremov Natık Vakıf oğlu
17. Muharremov Namık Vakıf oğlu
18. İbrahimov Sabir Alihan oğlu
19. İbrahimov Samir Alihan oğlu
20. Hamitova Nigar Sabir kızı
21. Hamitov Mübariz Sabir oğlu
22. Hamitov Müşfık Sabir oğlu
23. Hamitov İldeniz Sabir oğlu
24. Hüseyinov Yaşar Hüseyin oğlu
25. Hüseyinov Adalet Hüseyin oğlu
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1987
1992
1987
1984
1991
1990
1981
1980
1983
1983
1989
1990
1982
1978
1985
1980
1986
1981
1984
1980
1978
1976
1980
1978
1983

HOCALI SOYKIRIMI SIRASINDA BÜ TÜ N lYLE
YOK EDİLEN AİLELER
1. 1. Memmetov Vakıf Şükür oğlu
- baba
1940
2. Memmetova Afile İbrahim kızı
- anne
1949
3. Memmetov Ceyhun Vakıf oğlu
- oğul
1972
4. Memmetov Azer Vakıf oğlu
- oğul
1975
5. Memmetov Niyamettin Vakıf oğlu
- oğul
1978

«и

2. 1. Kerimov Sainran Sultan oğlu
2. Kerimova Firengül Memmet kızı
3. Kerimov Firuz Samran oğlu
4. Kerimov Sultan Samran oğlu

-

baba
anne
oğul
oğul

1924
1935
1960
1969

3. 1. Aliyev Firdevsi İsa oğlu
2. Aliyeva Hayran Mürşit kızı
3. Aliyev Elçin Firdevsi oğlu
4. Aliyev Elgiz Firdevsi oğlu

-

baba
anne
oğul
oğul

1956
1962
1982
1984

4. 1. Hüseyinov Mirsiyap Hazretkulu oğlu - коса
- karı
2. Hüseyinova Miııeş Cümşüt kızı

1922
1934

5. 1. Hasanova Güneş Abdül kızı
2. Hasanova Gatibe Mirsiyap kızı

- anne
- kız

1910
1951

6. 1. Hüseyinov Hüseyin İsmail oğlu
2. Hüseyinova Aziz Aliş kızı
3. Hüseyinov Hoşbaht Hüseyin oğlu
4. Hüseyinova Nasibe Hüseyin kızı
5. Hüseyinov Tacir Hüseyin oğlu

-

1934
1956
1963
1982
1972

7. 1. Kanberov Karsalan Geray oğlu
2. Kanberova Valide Boran kızı
3. Kanberov Nadir Karsalan oğlu

- baba
- anne
- oğul

1939
1941
1971

8. 1. Kanberov Sefer Karsalan oğlu
2. Kanberova Metanet Hacı kızı
3. Kanberov Emin Sefer oğlu
4. Kanberova Esmira Sefer kızı

- baba
- anne
- oğul
- kız

1961
1967
1986
1985
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baba
anne
oğul
kız
oğul

Hankendili sığınmacı Behram oğlu Nusrct Rızayev’in, komşuları
Kanberov ailesi hakkında anlattıkları:
Hocalı Soykırınu sırasında yok edilen ailelerden biri - Kanberov ailesi

Kanberov ailesi ile Hankendi’nde komşuyduk. Çok iyiliksever insanlardı. Komşulanmız
hep Ermenilerdi. Kanberov ailesi komşular
arasında büyük bir saygınlığa sahipti. Helal
kazanan bir aileydi ve Karabağ Savaşı sırasında
bu aile birkaç defa sığınmacı konumuna düştü.
1988 yılının malum 18 Eylül olaylarının olduğu
o ürkütücü gece Hankendi’nde yaşayan tüm
Azerbaycanlılan (Azerbaycanlı Türklerinin) şaşkınlık içinde bırakmıştı. Dışandan gelen
heyecanlı sesleri duyunca balkona çıktığımı hatırlıyorum. Karsalanlar
tarafında büyük bir yanğın gördüm. Kadınlar, çocuklar bağıra bağıra
ağlıyor, çığlık atıyordu. Kısa sürede birkaç Azerbaycanlı (Azerbaycan
Türkü) ailenin evi ateşe verildi. Korku içinde kapıyı pencereyi açık
bırakarak ormanlık alana ve Kerkicahan kasabasına doğru kaçmaya
başladık. Hankendi’nin işgalinden sonra Kanberov ailesi HocalTya
sığındı. HocalTya gelen рек çok sığınmacı gibi kendilerine yeni bir ev
bark kurdular, yeni bir yaşama başladılar. Ama 1992 yılının Şubat ayının
25’ini 26’sına bağlayan gece Ermenistan Silahlı Kuvvetleri o meşum
Hocalı Soykınmı’nı gerçekleştirdi ve Kanberov ailesinin рек çok üyesi
feci şekilde katledildi. Kanberov ailesinden Sefer, Metanet, Emin, Esmira,
Valide ve Nadir soykınm kurbanı oldu. Bu aileden iki çocuk hayatta kaldı:
Rauf, bir de kızkardeşi...
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BİR SOYUN KAYBOLUŞU
Hocah’nın yerlilerinden ve köklü ailelerinden bir tanesi Şükür
amcanın ailesiydi. Hocalı’da mutlu mesut, hali vakti yerinde bir
yaşamları vardı. Çoluk çocuk sahibiydiler. Soyun ihtiyarları
Karabağ’da olan biten рек çok olaya tanıklık etmişlerdi. Ermenilerin
hep sırtımızdan vurmak için fırsat kolladıklarını, zaman zaman ne
gibi felaketlere neden olduklarını büyüklerinden işitmişlerdir.
Karabağ sorununun XX. yüzyılın sonunda bir kez daha
gündeme getirilmesinin ve olayların arkasının bir türlü gelmeyişinin
gerçek nedenini Hocalfnın ihtiyarları iyi biliyorlardı. Ama
sonlarının böyle olacağını, günün birinde, üzerinde doğdukları ata
yurtlarından kovulacaklarını (üstelik de gelmeler tarafından
kovulacaklarını) akıllarının ucundan dahi geçirmiş değillerdi...

M

Yalnızca Iiocalı’nın dcğil, Karabağ’ın tamamının seçkin
aydınlarından biri olan ve o kara günlerde yakınlarıııı,
canlarını, yurdunu kaybcdcn Bekir Memmetov’un anlattıkları:

•#
гг

Bu
felakette
ben
kardeşlerimi,
akrabalarımı kaybettim. Kardeşim Vakıfm
ailesi büsbütün yok edildi. O korkunç gecede,
Hocalfnın diğer sakinleri gibi Vakıf da eşi
Afıle öğretmen ve çocuklan Ceyhun, Azer,
Niyamettin’le beraber ormana doğru kaçmış.
Biliyorsunuz ki Hocalı’yı bir gün olsun
terk etmeyen insanlar o gece askeri araçlar ve
roketatarlarla desteklenen şiddetli saldın karşısında çaresiz olduklanndan kentten çıkmak zo
runda kalmışlardı.
Kardeşimin aile bireylerinin tamamı or
Ilocalı Soykmmı tanığı
Bekir Memmctov
manda katledilmiştir. Yine ailesiyle beraber
bulunan diğer kardeşim de elindeki tek namlulu silahıyla düşmana karşı son nefesine kadar direnmiştir. Tanıklar, kendisine saldıran birkaç
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HOCALI SOYKIRIMI SIRASINDA EBEVEYNLERİNDEN
BİRİNİ KAYBEDEN ÇOCUKLAR

Hocali Soykırınıı sırasında yok edilen ailelerden biri Memmetov ailesi

Ermeni’yi mahvettiğini anlatıyor. Fakat cephanesi bitince ve takati
tükenince düşman kardeşimi tutsak etmiş. Hocalı kentinden olan
Oktay’m öldürüldüğünü ve orada neler olduğunu daha sonra Hankendi’nde esarette tutulan Hocalı sakinlerinden duydum.
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1. Alimemmetov Perviz Namık oğlu
2. Karayeva Lamiya Yusufali kızı
3. Karayev Ramil Yusufali oğlu
4. Kuluyev Zahir Tahir oğlu
5. Kuluyev Şemkir Tahir oğlu
6. Hasanova Natevan Ruşen kızı
7. Hasanov Revan Ruşen oğlu
8. Hasanova Nigar Ruşen kızı
9. Paşayeva Gülane Elşat kızı
10. Paşayeva İlahe Elşat kızı
11. Şahmuratova Hatıra Nimet kızı
12. Şahmuratova Gönül Nimet kızı
13. Şahmuratov Elçin Nimet oğlu
14. İsmailov İntikam İnkılap oğlu
15. İsmailova Tünzale İnkılap kızı
16. İsmailov Aliekber İnkılap oğlu
17. Nasipov Fazil Ramiz oğlu
18. Nasipova Cemile Ramiz kızı
19. Kuluyev Emin Ekber oğlu
20. Kuluyev Ekber Ekber oğlu
21. Hakverdiyev Bahtiyar Davut oğlu
22. Hakverdiyeva Ceyhune Davut kızı
23. Hakverdiyeva Mihri Davut kızı
24. Hakverdiyeva Solmaz Davut kızı
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1992
1988
1990
1987
1988
1981
1985
1990
1989
1991
1982
1990
1992
1986
1988
1990
1990
1988
1988
1992
1978
1979
1981
1984

25. Hakverdiyev Yaşar Davut oğlu
26. Hüseyinova Azade Reşit kızı
27. Hüseyinov Samir Reşit oğlu
28. Aliyev Tariyel Ebulfet oğlu
29. Aliyeva Gülnar Ebulfet kızı
30. Cebbarlı Nicat Azat oğlu
31. Cebbarlı Fuat Azat oğlu
32. Memmetov Ruslan Mehemmed oğlu
33. Memmetov Hasan Mehemmed oğlu
34. Sametov İlkin Tariyel oğlu
35. Sametova Sevinç Tariyel kızı
36. Kerimov Samran Sultan oğlu
37. Salmanova Nahide Behmen kızı
38. Sametov Elçin Hamit oğlu
39. Behmenov Sahavet Vakıf oğlu
40. Hüseyinova Visale Şakir kızı
41. Hüseyinov Alkayıt Şakir oğlu
42. Aliaskerova Ayşen Vahit kızı
43. Aliaskerova Şahrun Vahit kızı
44. İmani Foziye Ağababa kızı
45. İmani Nasir Ağababa oğlu
46. Memmetov Ali Ali oğlu
47. Mahmutov Nicat Akif oğlu
48. Mahmutov Elçin Akif oğlu
49. Kasimov Tevfik Yaşar oğlu
50. Kasimova Gülüstan Yaşar kızı
51. Azimov Ceyhun Abbaskulu oğlu
52. Kazımov Tural Asif oğlu
53. Kazımova Peri Asif kızı
54. İsmailova Yegane İsmail kızı
55. İsmailov Amil İsmail oğlu
56. İsmailova Günel İsmail kızı
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1986
1987
1990
1986
1988
1991
1990
1987
1983
1987
1988
1994
1987
1981
1980
1983
1992
1988
1990
1981
1987
1992
1989
1991
1980
1991
1981
1990
1992
1981
1983
1987

57. Mihraliyev Nesimi Ali oğlu
58. Mihraliyev Ilgar Ali oğlu
59. Abbasova Saadet Talih kızı
60. Abbasov Zaur Talih oğlu
61. Abbasov Ziya Talih oğlu
62. Hüseyinov Samir Bakir oğlu
63. Caferova Samire Tacir kızı
64. Behbutov Vakıf Vakıf oğlu
65. Ahmetova Visale Yelmar kızı
66. Ahmetova Efsane Yelmar kızı
67. Ahmetova Salatın Yelmar kızı
68. Ağayev Nicat Vidadi oğlu
69. Hacıyeva Zarina Elifkızı
70. Hacıyeva İrade Elif kızı
71. Memmetov İsmail Vakıf oğlu
72. Memmetova Maya Vakıf kızı
73. Memmetova Visale Vakıf kızı
74. Memmetova Süreyya Vakıf kızı
75. Hasanzade Babek Şöhret oğlu
76. Hüseyinova Yasemin Tevfik kızı
77. Hüseyinova Efsane Tevfik kızı
78. Hüseyinov Murat Tevfik oğlu
79. Oruçova Larniya Nebi kızı
80. Abbasov Alaattin Kamran oğlu
81. Abbasova Benevşe Kamran kızı
82. Abbasov Neriman Kamran oğlu
83. Abbasov Ekber Kämra oğlu
84. Kocayeva Samire Loğman kızı
85. Kocayev Arif Loğman oğlu
86. Kocayev Kudret Loğman oğlu
87. Sadıkova Çinara Hüseyin kızı
88. Sadıkova Zülfıye Hüseyin kızı
89. Sadıkov İlmettin Vakıf oğlu
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1980
1986
1983
1986
1981
1981
1990
1992
1986
1987
1991
1989
1982
1990
1988
1985
1981
1990
1980
1980
1982
1985
1988
1981
1983
1986
1987
1981
1985
1990
1989
1991
1985

90. Sadıkov Taptık Vakıf oğlu
91. Salahov Visal Namık oğlu
92. Salahova Ulviye Namık kızı
93. Mehdiyeva Sevinç Cavanşir kızı
94. Mehdiyeva İlahe Cavanşir kızı
95. Zeynelova Maya Memmet kızı
96. Cevatov Vatan Vakıf oğlu
97. Hacıyeva Ayşen Allahverdi kızı
98. Cevatov Sadrettin Hidir oğlu
99. Cevatov Hidir Hidir oğlu
100. Abbasova Hayala Yunus kızı
101. Abbasova Elnara Yunus kızı
102. Abbasova Vefa Yunus kızı
103. Cevatova Gökçek Emir kızı
104. Mirzayeva Kemale Kemal kızı
105. Mirzayev Tural Kemal oğlu
106. Hasanov Kemalettin Vahit oğlu
107. Hasanov İlmettin Vahit oğlu
108. Hasanova Aygün Vahit kızı
109. Zeynelli Zabit Tahir oğlu
110. Zeynelli Tahire Tahir kızı
111. Şükürova Nazlı Vekil kızı
112. Şükürov Bezirgän Vekil oğlu
113. Şükürova Şahnaz Vekil kızı
114. Şükürov Cavidan Vekil oğlu
115. Ahmetov Valeh Vakıf oğlu
116. Ahmetov Taki Valeh oğlu
117. Ahmetov Vahit Vakıf oğlu
118. Zeynelova Sevda Osman kızı
119. Zeynelova Elza Osman kızı
120. Zeynelov Seymur Osman oğlu
121. Zeynelova Aybeniz Osman kızı
122. Aliyeva Hatıra İlham kızı
106

107

1988
1990
1991
1991
1993
1982
1992
1994
1991
1992
1982
1984
1987
1983
1986
1987
1986
1988
1990
1990
1991
1985
1988
1989
1990
1986
1990
1991
1986
1988
1990
1991
1985

123. Şahmuratov Ferit Natık oğlu
124. Emirhanlı Günel Natık kızı
125. Sametov Sabuhi Gündüz oğlu
126. Sametov Perviz Gündüz oğlu
127. Seferova Visale Orduhan kızı
128. Seferova Vefa Orduhan kızı
129. Seferov Kenan Şahverdi oğlu
130. Hasanov Rahınan Telman oğlu
131. Hasanov Mihman Telman oğlu
132. Hasanova Hicran Telman kızı
133. Hasanov Felmar Telman oğlu
134. Hasanova Tevfıka Telman kızı
135. Kuluyev İdris İslam oğlu
136. Kuluyeva Metanet İslam kızı
137. Rızayeva Aynur Taptık kızı
138. Rızayev Kenan Taptık oğlu
139. Salahov Elşat Asker oğlu
140. Salahov Elşen Asker oğlu
141. Salahov Hacı Asker oğlu
142. Salahova Metanet Asker kızı
143. Salahov Visal Natık oğlu
144. Salahova Ulviye Natık kızı
145. Hüseyinov Galip Hüseyin oğlu
146. Hüseyinov Seyhun Hüseyin oğlu
147. Hüseyinov Maksut Hüseyin oğlu
148. Hüseyinova Gönül Hüseyin oğlu
149. Karayeva Raife Asif kızı
150. Karayev Maarif Asif oğlu
151. Babayev Seyyat Bebir oğlu
152. Babayeva İltima Bebir kızı
153. Babayeva Minure Bebir kızı
154. Şükürova Zemine Vekil kızı
155. Kuluyev Anar Matlap oğlu
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1985
1989
1986
1988
1986
1987
1990
1985
1987
1988
1989
1991
1989
1990
1990
1991
1983
1985
1988
1990
1986
1988
1983
1985
1987
1989
1989
1991
1986
1987
1990
1991
1986

156. Kuluyeva Lale Matlap kızı
157. Kuluyev Alim Matlap oğlu
158. Mihraliyev Ali Ali oğlu
159. Hümbetov İvaz Behlül oğlu
160. Kuluyev Hazani Şükür oğlu
161. Askerov Kenan Hazani oğlu
162. Askerov Hayyam Hazani oğlu
163. Askerov Sinan Hazani oğlu
164. Askerov Ağakişi Hazani oğlu
165. Hasanov Nesir Tabil oğlu
166. Hasanova Dürdane Tabil kızı
167. Hasanova Gandab Tabil kızı
168. Bayramov Kemal Cellad oğlu
169. Bayramova Zarife Cellad kızı
170. Bayramova Sveta Cellad kızı
171. Memmetova Sara Kasım kızı
172. Zeynelov Elnur Eldar oğlu
173. Zeynelov Ayvaz Eldar oğlu
174. Hasanov Murat Ali oğlu
175. Hasanova Bahar Ali kızı
176. Hasanova Güzel Ali kızı
177. Selimova Aygün Aras kızı
178. Selimova Aytekin Aras kızı
179. Selimov llgar Aras oğlu
180. Aliekberov Amit Tevekkül oğlu
181. Zeynelov Elşat Tevfık oğlu
182. Usupov Elmir Zakir oğlu
183. Usupova Nermin Zakir kızı
184. Kuluyeva Zarife Talih kızı
185. İmani Habip Malik oğlu
186. İsmailova Ulviye Vidadi kızı
187. Sefıyeva Süsen Elhan kızı
188. Memmetov Ramil Yaşa oğlu
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1988
1990
1990
1986
1979
1985
1988
1990
1993
1987
1989
1991
1984
1985
1980
1980
1986
1989
1982
1987
1990
1987
1986
1989
1982
1981
1991
1992
1992
1980
1992
1988
1980

189. Memmetova Elnara Yaşa kızı
190. Memmetova Samire Yaşa kızı
191. Memmetov Amil Yaşa oğlu
192. Allahverdiyeva Günel Ziyathan kızı
193. Allahverdiyev Anar Ziyathan oğlu
194. Allahverdiyev Galip Ziyathan oğlu
195. Allahverdiyev Elgiz Nevruz oğlu
196. Emirli Visal Kamil oğlu
197. Emirli Aytac Kamil kızı
198. Emirli Amil Kamil oğlu
199. Muratov Zahit Zahit oğlu
200. Çobanov Teymur Taptık oğlu
201. Çobanov Seymur Taptık oğlu
202. Haşimova Nişane Selim kızı
203. Azizov Galip Hüseyin oğlu
204. Azizov Vugar Hüseyin oğlu
205. Azizova Rahide İbrahim kızı
206. Abbasova Zenfıra Veliettin kızı
207. Abbasova Reyhan Veliettin kızı
208. Nebiyeva Tutu Muhittin kızı
209. Hasanov İbrahim Ramil oğlu
210. Kerimova Firengül Memmet kızı
211. Memmetova Hatıra Vasif kızı
212. Kerimov İntikam İntikam oğlu
213. Hamdiyeva Gülnara Usdap kızı
214. Hamdiyev İslam Usdap kızı
215. Hamdiyeva Gülara Usdap kızı
216. Hamdiyeva Halide Usdap kızı
217. Azizov Elzamin Azim oğlu
218. Aliyeva Hatıra İlham kızı
219. Aliyeva Ulviye Rasim kızı
220. Kuluyev Şaik Şemsi oğlu
221. Kuluyeva İlahe Şemsi kızı
222. Kuluyeva Şahnaz Şemsi kızı
223. Nevruzova Piyale Aliasker kızı
224. Nevruzov Ulvi Aliasker oğlu
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1981
1987
1992
1988
1990
1992
1979
1988
1991
1992
1992
1979
1980
1992
1980
1984
1981
1987
1990
1980
1981
1986
1992
1992
1986
1987
1988
1991
1980
1992
1990
1984
1986
1988
1981
1983
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HOCALI SOYKIRIMI SIRASINDA EBEVEYNLERİ
ERMENİSTAN ORDUSU ASKERLERİNCE
KATLEDİLEN VE BU KATLİAMA TANIK OLAN
ÇOCUKLARIN ANILARI
ANNEMİ, BABAMI BEKLİYORUM
Aslen Hocalı’dan olan ve o kara gecede aklı kesecek yaşta
bulunan hangi çocuğa sorsanız, soykırım gecesinin dehşetlerini size
anlatır. Böyle çocuklardan biri Tahir kızı Hamail Halilova’dır.
Hocalı SoykırımTnın ardından Bakü’ye geldiğim sırada bu çocukla buluştum. O sırada altı, yedi yaşlarında olması gerekiyordu.
Fakat düşünceleri, anlattıkları... Sözle ifade edilecek gibi değildi.
Çocuk, o felaket gecesini bir anlığına olsun aklından çıkaramıyor.
Hatırladıkça gözlerinden sürekli yaşlar boşanıyor. Babasıyla
vedalaştığı sahneyi anlattığı sırada küçük bir çocuğun ıstıraplarıyla
sarsılıyor, gözyaşlarımızı tutamıyoruz...

Tahir kızı Hamail Halilova’nın anlattıkları:

kadar koştuk. Yüksek bir tepenin üzerınde Ermeniler babamı
kurşunla vurdu. Babam yere devrildi. Durumu gitgide kötüleşiyordu,
hatta sürünemiyordu bile. Silahlı Ermeniler çok yakındaydı. Ben
babamın yanında oturdum, bir yeri acıyor mu diye sordum. Hayır,
hiçbir yerim acımıyor, dedi. Babam yerde yatıyordu. Bize yakın
bulunan Kemal dayı babama yardım etmek istedi. Ama babam ayağa
kalkamadı. Kemal dayıdan rica etti, kızımı da Ağdam’a doğru götür,
ne olur, burada bırakma, yakalar, öldürürler, dedi... Ben biraz
uzaklaşmca, babam bana seslendi, “Ama sen babanı öpmedin” dedi.
Allah’ım... Geri dönerek babamın boynuna sarıldım, yüzünden öptüm.
0 da benim yüzümden öptü. “Sen şimdi git kızım, ben de geleceğim”
dedi. Orada babam beni son kez öptü. Bu benim babamı son kez
görüşüm idi. Babamla beraber olduğum son anlardı. O sahne hiçbir
zaman gözümün önünden gitmemektedir..

Hamail hıçkınğını zapt ctmeye çalışarak anlatmayı sürdürüyor:
...Ennenistan askerleri gece evlerimize saldırınca, ateş altında,
kurşun yağmurunun altında o kargaşada annem Zarife’den, küçük
kızkardeşim Lale’den, dedem Kaçay’dan ayn düştük. Sonradan,
hepsinin vahşice katledilmiş olduklannı öğrendim. Çocuk yaşımda hem
babamı, hem de annemi, üstelik böylesine feci bir şekilde kaybetmek
bana çok ağır geldi. Bazen Hocalı Soykırımı’na ilişkin görüntüleri
izlerken işkence çektirilerek katledilen annemin, babamın, kardeşimin,
dedemin cesetlerini de görüyorum. Ama bana en fazla dokunan şey
dünya kamuoyunun biz çocuklann yaşadığı bu büyük facia, bizim
ıstıraplanmız karşısında kayıtsız kalışıdır.
Bizim ne suçumuz vardı?! Biz annesiz, babasız büyümek zorunda
kaldık. Üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen o vahşeti yapanlar henüz
cezalandırılmış değil. Adalet nerede?
Babamın, annemin apayrı bir kokusu vardı. Ben o kokuyu
başka kimseden alamadım. Onların kokusunu özlüyorum...

Üç kızkardeştik. O günler ilelebet
hafızama
kazınmıştır.
Ailemizle
beraber ormana kaçtık. Babam benim
elimi tutuyordu. Kardeşlerimden birini
annem, ötekini ninem almıştı. Bir süre
sonra kardeşlerim ağlamaya başladılar.
Gece olmasına rağmen atılan mermilerden her taraf açıkça görülebiliyordu.
Roketatar mermileri gökyüzünden yağ
mur misali yağıyordu. Epey yürüdükten sonra annemi ve ninemi kaybettik.
Ben babamın elini tutuyordum. Her ta
Hamail anlattıkça, heyecanıma hakim olamıyorum. Onu
raf кап ağlıyordu sanki o gece. Çok kar yağmıştı ve ayaz insanı kesi- avundurmanın bir yolu var mıdır ki? Anne baba şefkatinin
yordu. Babam käh elimi tutuyor, käh çatışıyordu. Sabah oluncaya yerine konabilecek bir şey bulunur mu ki?
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HOCALI SOYKIRIMI SIRASINDA KAYBOLAN,
ERMENİSTAN TARAFINCA ESİR VE REHİNE OLARAK
ALIKONAN VE AKIBETİ BUGÜNE KADAR
BİLİNEMEYEN HOCALI SAKİNLERİ
SOYADI, ADI, BABA ADI

Ermenistan ’da rehinelikten kıırtarılan Azerbaycanlı
(Azerbaycan Türkii) kadm üzerinde insanlık dışı eyleınlerin izleri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Aslanova Elnara Tevfık kızı
Esatov Yalçın Asif oğlu
Aliyev Firdevsi İsa oğlu
Aliyeva Hayran Mürşit kızı
Aliyev Elçin Firdevsi oğlu
Aliyev Elgiz Firdevsi oğlu
Paşayev Alaattin Behlül oğlu
Kerimov İntikam Şahmalı oğlu
Azizov Azim Meşedi oğlu
Memmetov Zahir Ramiz oğlu
Memmetov Razmik Suren oğlu
Hasanova Güneş Abdül kızı
Hasanova Mahmer Aliekber kızı
Hasanova Gatibe Mirsiyap kızı
Kuluyeva Sara Hüseyin kızı
Kuluyeva Revane Karyağdı kızı
Kuluyeva Nurane Karyağdı kızı
Kuluyev Şükür Karyağdı oğlu
Hüseyinov Cengiz Usup oğlu
Allahyarov İtibar Baloğlan oğlu
Ağayarov Nebi İsak oğlu
Ağayarova Sevihç İsak kızı
Ağayarov Roman İsak oğlu
Mehdiyeva Gülmire Murat kızı
Şahverdiyev Vugar Memmet oğlu
Kuluyev Zakir Latif oğlu
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DOĞUM
TARİHİ
1978
1957
1956
1962
1982
1984
1961
1960
1911
1975
1965
1910
1942
1951
1955
1979
1981
1985
1955
1968
1981
1985
1986
1989
1973
1965

27.
Memmetov Saday Süleyman oğlu
28.
Kamberova Metanet Hacı kizi
29.
Kamberov Sefer Karsalan oğlu
30.
Kamberov Nadir Karsalan oğlu
31.
Kamberova Valide Boran kızı
32.
Kamberov Karsalan Boran oğlu
33.
Kamberova Esmira Sefer kizi
34.
Kamberov Emin Sefer oğlu
35.
Allahverdiyev Ziyathan Salah oğlu
36.
Allahverdiyev Nevruz Salah oğlu
37.
Allahverdiyev Mahir Nevruz oğlu
38.
Usupov Aliyar Kamran oğlu
39.
Usupov Elşat Kamran oğlu
40.
Usupov Zakir Kamran oğlu
41.
Usupov Siyavuş Ramiz oğlu
42.
Zeynelov Tevfık Aslan oğlu
43.
Zeynelov Eldar Aslan oğlu
44.
Sefıyev Elhan Nasip oğlu
45.
Hamitova Kifayet Çırak kızı
46.
Bağırov Elşen Hasan oğlu
47.
Hüseyinova Mihriban Allahverdi kızı
48.
Hüseyinov Recep Elhan oğlu
49.
Hüseyinova Şebnem Elhan kızı
50.
Hüseyinov Mashar Elhan oğlu
51.
Memmetov Kamil Emir oğlu
52.
Mustafayeva Yahşi Mehdikulu kızı
53.
Aliyev Ülfet İman oğlu
54.
Hüseyinova Resmiye Aleksandr kızı
55.
Hüseyinov Emin Aleksandr oğlu
56.
Ağalarov Sadık Şirhan oğlu
57.
Ağalarova Güllü Surhay kızı
58.
Sametov Tariyel Beyler oğlu
59.
Abbasov Veliettin Umutvar oğlu
60.
Caferov Mehemmedali Velikişi oğlu
US

1936
1967
1961
1971
1941
1939
1985
1986
1957
1947
1974
1967
1974
1965
1971
1959
1963
1961
1956
1965
1965
1984
1986
1991
1958
1900
1974
1968
1975
1932
1934
1964
1963
1895

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Caferova Bağdat Hasan kızı
Selimova Adile Allahverdi kızı
Aliyeva Haver Yusuf kızı
Aliyeva Svetlana Cavanşir kızı
Oruçov Fazil Enver oğlu
Selimov Seydi Mikail oğlu
Hüseyinova Mahmer Kurban kızı
Mikaillov Mirsiyap Hasret oğlu
Hüseyinova Mineş Cümşüt kızı
Hüseyinov Bakir Mirsiyap oğlu
Behbutova Süreyya İbrahim kızı
Behbutova Gülnaz Yusuf kızı
Behbutova Gülbahar Yusuf kızı
Abışova Mahbube Kurban kızı
Abışova Çinara Nazım kızı
Abışov Cengiz Nazım oğlu
Abışova Medine Bedirhan kızı
Kerimov Sultan Samran oğlu
Abışova Minara Rahim kızı
Abışov Mobil Mövsüm oğlu
İsmailov İbiş Kerim oğlu
Muharremov Vakıf Cemil oğlu
Muharremova Besire Ali kızı
İsmailova Manzar Meşdi kızı
Hasanov Ruşen Kaçay oğlu
İbrahimov Alihan Halil oğlu
İbrahimova Fatma Meşedi kızı
Abdülov Yelmar İskender oğlu
Abdülov Zahit Yelmar oğlu
Aliekberov Asker Kurban oğlu
Ağayev Allahverdi Settar oğlu
Aslanova Gülsabah Kayyum kızı
Hacıyev Süleyman Latif oğlu
Memmetov Vakıf Şükür oğlu
«
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1910
1930
1928
1957
1981
1934
1949
1922
1934
1956
19^0
1962
1968
1960
1982
1985
1908
1969
1910
1968
1938
1Q51
1956
1908
1958
1955
1959
1949
1973
1930
1982
1972
1949
1940

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Memmetova Afile Ibrahim kizi
Memmetov Azer Vakıf oğlu
Memmetov Ceyhun Vakıf oğlu
Memmetov Niyamettin Vakıf oğlu
Alimemmetov Namık Şahmalı oğlu
Hakverdiyev Şahin Meşdi oğlu
Şahmuratov Nimet Musa oğlu
Memmetova Saltanat Zülal kızı
Memmetova Latife İbat kızı
Aliyev Sabuhi Cihangir oğlu
Aliyev Selim Cihangir oğlu
Oruçov Cavan Canan oğlu
Kuluyev Natık Veliettin oğlu
Karayev Usupali Süleyman oğlu
Abdülov Mezahir Yakup oğlu
Selimova Tamila Ağamalı kızı
Selimov Hazar Siyavuş oğlu
Memmetov Şevket İbat kızı
Caferov Samir Tacir oğlu
Behbutov Zeynel Memmet oğlu
Boranov Maksut Ali oğlu
Abbasova Hamail Canış kızı
Abbasova Suğra Aliş kızı
Veliyeva Nazıla Kamil kızı
Veliyev Ağasaf Zakir oğlu
Veliyeva Güldan Zakir kızı
Hüseyinov Vugar Hilal oğlu
İlyasov Mehemmed İlyas oğlu
Ahmetova Safınaz Muhtar kızı
İlyasov Ahmet Memmet kızı
Ahmetov Natık İlyas oğlu
Alimemmetov Faik Şahmala oğlu
Memmetov Memmet Rahim oğlu
Memmetov Söhbet Memmet oğlu
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1949
1972
1975
1978
1962
1962
1962
1931
1958
1978
1985
1976
1972
1961
1960
1936
1974
1964
1987
1926
1928
1940
1917
1966
1986
1989
1971
1940
1900
1968
1968
1969
1935
1976

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Binaliyev Alili Gülali oğlu
Binaliyev Cebbar Gülali oğlu
Bedirov Ali Reis oğlu
Memmetov Aydın Kurban oğlu
Şahverenov Muharrem Çodar oğlu
Nesirova Tatyana Dmitriyevna
Borisov Dmitri Nikolayeviç
Hümbetova Simüzer Cermet kızı
Hümbetov Muğan Celil oğlu
Hüseyinov Hüseyin İsmail oğlu
Hüseyinov Aziz Aliş oğlu
Hüseyinova Hoşbaht Hüseyin kızı
Hüseyinova Süsen Hüseyin kızı
Hüseyinova Emma Hüseyin kızı
Hüseyinov Sohrap Hüseyin oğlu
Azizov Mihman Kudret oğlu
Caferov Nusret Fazil oğlu
Haşimov Şevket Şükür oğlu
Ağayev Vidadi Semcadin oğlu
Şahmuratov Namık Emirhan oğlu
Aliaskerov Mezahir Muharrem oğlu
Aliyev Ayaz Elman oğlu
Zeynelov Osman Bahadır oğlu
Rızayev Yıldırım Berat oğlu
Kuluyev Şükür Berhudar oğlu
Kuluyeva Mahmer Hanlar kızı
Hüseyinova Kızbes Merdan kızı
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1967
1969
1968
1964
1930
1952
1930
1976
1973
1934
1956
1963
1971
1969
1971
1959
1975
1943
1960
1965
1969
1971
1959
1970
1949
1930
1934

ERMENİSTAN SİLAHLI KUVVETLERİ’NCE ESİR VE
REHİNE OLARAK ALIKONAN, İŞKENCE GÖREN VE
AZERBAYCAN’IN ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN
DESTEĞİYLE UZUN BİR SÜRE SONRA BÜYÜK
ZORLUKLARLA GERİ ALABİLDİĞİ HOCALI
SAKİNLERİNİN TÜYLER ÜRPERTİCİ ESİRLİK
ANILARI
Muhtar oğlu Settar Ağayev:
O geceyi hatırlamak benim için çok
zor. 1992 yılının Şubat ayının 25’ini
26’sına bağlayan geceydi. Nöbetten henüz
dönmüştüm, şiddetli bir patlama sesi
işittim. Balkona çıkınca korkunç çığlık
sesleri duydum. Ailemle beraber evden
çıktık. Herkes gibi ben de dere tepe
dolaşarak ailemi ormanlık alana doğru
götürdüm. 10 yaşındaki oğlum Visal’i ben
almıştım. Sabaha kadar yol yürüdük.
Ormanda çocuğun ayağı donmuştu. Sırtımda epey götürdüm. Fakat
sabah olunca ormanda ölenleri, donmuş olanları görünce yürüyecek
takatim kalmadı. Ayaklanm hem yaralanmış, hem de donmuştu. Çocuk
açlıktan ağlıyordu, ona verecek hiçbir şey yoktu... Yavrum açlıktan,
soğuktan öldü. Çocuğun cesedini bırakıp gidemiyordum. Bu yüzden
Ermeniler beni esir aldı. 36 gün esaretin en korkunç günlerini yaşadım.
28 Şubat’ta Ennenilerin ölüm kampında (burası gerçek anlamıyla bir
ölüm kampıydı) 250 kişi kadar Hocalı sakini bulunuyordu. Bir gün
aramızdan 13 kişiyi seçerek götürdüler ve kurşuna dizdiler. 10 gün
sonra bize 50 gr ekmek verdiler. Ekmeği ne kadar çiğnedimse, bir türlü
yutamadım. İki kişiye bir bardak su veriyorlardı. Ayaklanm çürümeğe
başlamıştı artık.
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Bana o kadar ağır işkence verdiler ki... Ağzımdaki dişlerin
tamamını söktüler. Sonra Ermeniler beni başka bir odaya götürdüler.
Burada Azerbaycan ordusunun askerlerinin cesetlerini üst üste
istiflemişlerdi. Cesetlerden bir tanesinin yüzünü açtılar. Asker olan
ikinci oğlum Zahit’in cesedi olduğunu gördüm. Bayıldım. Ayılınca
bana daha ağır işkence vermeye başladılar. Beni ve oğlumun cesedini
tekmeliyorlardı.
Esirleri her gün dövüyor, bize her gün işkence veriyorlardı. Ayak
tımaklanmızı söktüler. Ağzmda dişi kalmış olanın dişlerini söktüler.
Tekmeyle, makinelinin kundağıyla bizi feci şekilde dövüyorlardı.
Esarette beraber bulunduğumuz kişilerden çoğu kan kaybından öldü.
Ben hayatta kalmış olduğum için sevinmiyorum ki. İki oğlumu
öldürdüler, cesetlerini de vermediler...
Mezarsız iki şehidin babası olarak dünya kamuoyuna, nüfuz
sahibi ülkelerin parlamentolarına seslenerek onları, bize uygulanan
soykınma, insanlık dışı işkencelere ve cinayetlere kayıtsız kalmamaya
davet ediyorum. Bunu yapanların, tüm insanlık adına kara bir leke olan
vahşilikleri yapanların mutlaka cezalandırılması gerekmektedir.
Bir vakitler benim kurduğum, ihtiyarlardan oluşan Savunma
Şürasfnda omuz omuza mücadele ettiğimiz arkadaşlar bugün hayatta
yok. O şehitlerimizin adlarını anmak isterim: Beylevent, Kaçay, Mürşit,
Zekera, Fahrettin, Reşit, İvaz, Mehemmed, Seydi, Tahir, Tevfık, Vakıf,
Bahadır, Nevruz, Ali, Allahverdi, Asker, Abbas, Ekber, Tahit, Hüseyin,
Muharrem, Seferali, Ali, Hidayet, Elman, Tevfık. Bu insanlar o
korkunç felaket gecesindeki katliamdan kurtulamadılar. Yıllar geçiyor,
ama gözlerim hälä tek suçlan kendi vatanlarında kendi hukuklarını
talep etmek, yaşlılan ve bebekleri savaşın alevlerinden korumaya
çalışmak olan bu insanları arıyor. Allah bu insanların ruhunu şad
edeceğimiz günü - Hocalı’yı kurtaracağımız günü görmeği bana nasip
eder inşallah!
Ben hep ata yurdumun kurtarılacağı o günü bekliyorum. Evlat
acısı çok fenadır. 36 günlük esaretimde, Allah günah yazmasın, ölmek
bana nasip olmadı. Dünya kamuoyunun Ermenilerin bana ve diğer
tutsaklara, rehinelere çektirdikleri acılardan, işkencelerden haberdar

olmasını istiyorum. İlgili kişilerin bizimle görüşmelenni istiyorum.
Bizim, şahsen benim onlara söyleyecek çok sözüm var.
Not: Settar Ağayev 1988 yılında Hocalı’da ihtiyarlardan oluşan
bir grup kurmuş ve bu grubun liderliğini üstlenmiştir. Grup üyeleri
halkı insanlık vasıflannı kaybetmiş olan nankor komşulara
Ermenilere karşı savunmak amacıyla geceli gündüzlü nöbet tutuyordu.
Not: 1988-1992 yılları arasında Hocalı, yerel Savunma Taburu
sayesinde direnebilmiştir. SSCB döneminde Azerbaycan’ın kendine ait
bır ordusu bulunmuyordu. Silah bulundurmak da yasaktı. SSCB
idarecileri Azerbaycanlılardakı (Azerbaycan Türklerindeki) av
tüfeklerini bile zorla toplattığı halde Ermenistan’a silah yardımı
yapmaktaydı. SSCB’nin çöküşünün ardından, mirasçısı olarak Rusya
da aynı politikayı sürdürdü. Ermenistan’a karşılıksız olarak çok sayıda
silah ve cephane verildi. Azerbaycan topraklarını işgale başlayan ve
tepeden tımağa silahlı Ermenilere karşı koymak silahsız, çok az sayıda
hafıf silaha sahip bulunan Azerbaycanlılar (Azerbaycan Türkleri) için
fevkalade zor olmuştur. Düzenli ordu bulunmadığındaıı birtakım
insanlar gönüllü grupları, taburlar kurarak vatanlarını ve insanları
ellerinden geldiği kadar savunmaya çalışıyorlardı. Settar Ağayev’in
çocukları Zahit ve Zahir de babalarıyla beraber Hocalı’nın
savunmasında görev almıştır.
Settar Ağayev sıradan ve çalışkan bir insandır, amelelik ve
Sovhoz’da ustabaşılık yapınıştır. Settar Ağayev kendi elleriyle kurduğu
her şeyin ve bütün hayatının günün birinde böyle altüst edileceğini
aklının ucundan bile geçirmiş değildi...
Hocalı dört yıl savaştı, dört yıl direndi. Ama eldeki olanaklarla,
daha doğru ifade etmek gerekirse olanaksızlıkla ancak bu kadar
olurdu...
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söyledi. Kendisi de kadınlara yardım
ettikten sonra geleceğini dedi. O
ALLAHVERDİ KIZI ZABİLE AĞAYEVA
sırada ben de büsbütün takatimi
kaybetmiş olduğumdan on yaşındaki
1941
yılında Hocah’da doğdu.
Beş kız, beş de erkek çocuk çocuğum Visal’i babasına bıraktım.
annesidir. Hocalı’nın Kalederesi Diğer çocuklardan haber alamadım.
adlı köyünde yaşamaktaydı. Hayatta Ormanda donmuş insanları, kurşun
çok çalışkan olan bu kadın o felaket, yarasından can verenleri, ayakları
donarak yürüyemez hale gelenleri,
musibet günlerini şöyle anlatıyor:
kaçarken ayakkabıları ayağından
26 Şubat günü şiddetli ateş çıkmış insanları gördükçe düşüp
sesleri işittim. Bir süre sonra bayılacak gibi oluyordum.
Ben bir anneyim. Bir anne
Hankendi’nden
atılan roketatar
mermisi tam bizim evin üzerine olarak, bir kadın olarak şu gözlerim
Zabile Ağayeva 'nın Hocah
Soykırımı
zamanı katledileıı (Şelıit)
isabet etti. Ev büsbütün yıkıldı. en ağır cinayetlere tanık oldu. Yolda
oğlu Visal Ağayev
Çocuklarım Zahit, Serdar, Server, Kadim amcaya rastladım. Bana,
Visal ile beraber alelacele ormana yolumuzu kaybetmiş olduğumuzu
doğru kaçmaya başladık. Bağırıp söyledi. Doğru söylüyordu. Epeyce kadın, kız, genç, yaşlı esir
Hocah Soykırımı tanığı Zabile
çağırma, ağlama sesleri kulakları düştük. Bir yandan açlık, diğer yandan donmuş ayaklarımıza söz
Ağayeva
sağır edecek raddedeydi. Gece geçiremememiz... Korkudan, telaştan aklımı kaybedecek gibiydim.
Ermeniler her ağaç dalma, her çalıya dahi kurşun sıkıyorlardı.
sabaha kadar ormanda yürüdük. Ama
İyi hatırlıyorum, Ermenilerden biri kadınlardan üzerlerindeki
yolumuzu kaybettik. Hanbağı’na, yani
altın takıların hepsini teslim etmelerini istedi. Kadınlar parmaklarınHankendi’nde yaklaşmış olduğumuzu
daki alyansı, kulaklarındaki küpeleri çıkarıp verdi.
anlayınca kendimi kaybettim. Ormanda
Sonra kimin ağzında altın dişi varsa söktüler. Üstelik dişçi kerbirbirimizden
ayrı
düştük.
On
peteniyle değil, sıradan kerpetenle. İnsanların çığlığı yeri göğü
yaşındaki Visal’in de elini bırakmıştım.
inletiyordu.
Çocuk yorulmuş, takati kalmamıştı.
Sabaha kadar ormanda kaldık. Sabah Ermeniler tüm esirleri
Sırtıma sararak epey götürdüm. Hem
Dehraz’a götürdü. Esirleri öylesine dövüyorlardı ki feryat, çığlık,
açtı, hem de soğuktan donmak
inleme, bağırma sesleri arşa direk olmuştu. Bu vahşi, barbar, kan
üzereydi ve büsbütün halsizdi. Sık sık,
içici mahluklardan kurtulmak için yerlerden göklerden imdat
“Anne, beni bırak, sen git” diyordu. Bir
süre sonra oğlum Zahit’i gördüm.
- diliyorduk. Çok korkuyorduk. Bir Ermeni bana, “Hocah’da
elimizden nereye kaçmaya çalışıyordunuz?” diye sordu. Siz
Elinde makineliyle mücadele ediyordu.
Zabile Ağayeva nm Hocah
. .
Soykırımı zamanı katledileıı (Selıitl kovuyordunuz, biz de kaçıyorduk, dedim.
Bana mumkun oldugunca uzaklaşmamı
*
oğlu Zahit Ağayev
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Herkes yavrusuna sesleniyor, yavrusunu bulmaya çalışıyordu.
Kendimizi unutmuştuk. Çocuklarımın acısı beni öldürüyordu.
Bizimle beraber çok sayıda esir kadın ve kız vardı. Ama bir olayı
özellikle belirtmek istiyorum. Özbekistan’ın Fergana vilayetinden
kaçarak Azerbaycan’a sığınan Ahıska Türklerinin kaderinde de
Hocalı’da yaşamak varmış. Esarette bizimle beraber Ahıska
Türklerinden bir aile de vardı: Bahtiyar, eşi Firuze, bir de kadının
kucağında bebek. Ermeniler Bahtiyar’ı da, Firuze’yi de vahşicesine
dövüyorlardı. Kadının kucağındaki bebeği elinden güçle alarak yere
öyle bir çaktılar ki, annesi oracıkta düşüp bayıldı.
Ben II. Dünya Savaşı’nın sürdüğü yıllarda doğdum, ama
savaşın dehşetleri hakkında annemden, babamdan çok şey işittim.
Ermenistan’ın 1988 yılında Azerbaycan’a karşı başlattığı ilan
edilmemiş savaşın ağır sonuçlarını ise gözlerimle gördüm. Halen
esirlikte aldığım yaralardan ve yakalandığım hastalıklardan dolayı
ıstırap çekiyorum. Üstüne üstlük iki oğlumu kaybettim... Gece
gündüz yavrularımı sesliyorum. Bir anne için en ağır dert vatan ve
evlat kaybıdır. Ben zavallı iki acıyı da yaşadım... Ata yurdumuzun
kurtarılacağı günü büyük özlemle bekliyorum. Belki evlatlarımın
kokusunu Hocalı’dan alırım.
ibrahim kızı Roza Memmetova’nın anlattıkları:
Ben de o gece ormana kaçtıydım.
Canımızı kurtarmak amacıyla kaçıp
saklanabileceğimiz
tek
yer
Ketik
ormanıydı. Ama Ermeniler ormanın da
etrafını çevirdi. Ormanda çok sayıda
kadın ve çocuk vardı. Orada olan herkes
Ermenilerce
yakalanarak
götürüldü.
Ermeniler herkese işkence verdiler. Genç
kızları, kadınları dövüyor, tahkir ediyor,
parmaklarındaki yüzüğü, kulaklarındaki
küpeyi çekip alıyorlardı. Ben de ormanda
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üç gün esir kaldım. Ermeniler bizi öylesine vahşice dövüyordu ki
saatlerce bayğın yatıyorduk. Bayılanların üzerine kovalarla su
dökerek ayıltıyor, sonra tekrar dövüyorlardı...
Şubat ayının o ayazlı kiş gününde... Zaten evlerinden telaş ve
aceleyle çıkan insanların çoğunun sırtında palto, ayağında ayakkabı
yoktu. Bazıları tarladan geçerken yürümekte zorlandıklarından
üstlerindeki ağır kıyafetleri çıkarıp atmıştı. Ormanın bizim
bulunduğumuz bölgesinde 300’den fazla Hocalı sakini vardı.
Ermenilerin insanların başlarına neler getirdiklerini ilelebet unutmak
mümkün olmayacaktır. Bizi - kadınları, kızları, çocukları döve döve
bir sağa bir sola sürüklüyorlardı. Tekmelerle, makinelilerin
kundağıyla vuruyorlardı. Sesini çıkarana daha fazla işkence
veriyorlardı. İnsanlıktan çıkmış olan Ermeniler bizleri döverken
şöyle bağırıyorlardı:
“Karabağ bir daha asla Azerbaycan toprağı olmayacaktır! Sizi
daha büyük felaketler bekliyor!”
Dilerim ki hiçbir arzuları gerçek olmaz, inşallah!
İbrahim kızı Nane Memmetova’nın anlattıkları:
Üç küçük çocuğum, eşim Murat Mehdiyev, kayınpederiın Şafa
Mehdiyev ile beraber 26 Şubat tarihinde büyük güçlükle ormana
kaçmayı başardık. Ermeniler her tarafı ateşe veriyor, bizim
insanlarımızı kurşuna diziyorlardı. Ketik ormanına varınca, orada
çok sayıda insan olduğunu gördük. Silahlı Ermeniler, çıplak ve
yalınayak kaçarak ormana sığınan insanları takip ederek ormanın
etrafını çevirdiler. Eşim Murat, babasının ve babasının sırtına sarılı
olan kızın Ermeniler tarafından kurşunlandığını görünce, Ermenilere
ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine Ermeniler Murat’ı ve ikinci
kızımı da öldürdü. Ben o sırada bayılmışım. Gözlerimi açınca
başımın üzerini Ermenilerin kestirdiğini gördüm. Yüzüğümü,
küpelerimi, başka altın takılarımı çıkarıp kendilerine vermemi
bağırarak söylediler. Ben kucağımdaki bebeği yere bıraktım.
Üzerimdeki tüm takıları çıkardım. Ermenilerin kurşunla vurdukları
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kocamın cesedi birkaç adım ilerimizdeydi. Takıları cesedin üzerine
bıraktım. Ermeni, takıları neden cesedin üzerine bıraktığımı sordu.
Dedim ki, kocam almıştı, ben de ona geri verdim, git ondan al.
Ermeni bana bir süre baktı, sonra aniden gelerek bana vurdu.
Ayılınca beni bebeğimle beraber farklı bir yere götürmüş olduklarını
gördüm. Tüm ailemi ve çocuklarımı kaybetmiştim, heyecandan
konuşamaz haldeydim. O acıların izleri 19 yıldan beridir silinmedi.
Bir ara, hatta benimle beraber esir düşen bebeğimi de tanımaz hale
gelmiştim.
Ermeni mezaliminin en korkunç yüzünü gördüm. Esarette
yaşadığımız korkunç olaylar anlatmakla bitmez. Dünya kamuoyunun
bizim sesimizi duyması gerekir. Çünkü bize yapılanlar tüm insanlığa
karşı işlenmiş olan bir suçtu. Suçluların cezasını alması gerekir.
Ermenilerin bize yaptıklarını yarın başka bir halka da
yapmayacağına kim garanti verebilir?!

Hocalı Soykırımı’nın en korkunç ölüm kampı olan esaret,
Hocalı sakinlerinin hafızasından silinmeyecek olan bir faciadır.
Esaretin dehşetlerini yaşayanlardan biri de Behlül oğlu Aydın
Aliyev’dir. Aydın Aliyev Hocalı felaketinden bir gün sonra, 27
Şubat’ta ormanda esir edilmiş.
Ketik ormanında esir edilenlerin çok azı hayatta kalmıştır.
Ketik ormanında Aydın Aliyev’le beraber eşi Mahire Aliyeva, kızı
Irade Aliyeva, kızının çocukları Lamiya ve Ramin, yakın akrabaları
Ali oğlu Yusuf Karayev, Mihman Aliyev, Solmaz Aliyeva ve
Kemale Aliyeva da esir düşmüş.
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Behlül oğlu Aydın Aliyev’in anlattıkları:
Önce hepimizi bir yere topladılar. O
günleri sakin, heyecansız anmak mümkün
değil. Bizi “ölüm kampı” adını verdikleri
Dehraz köyüne
götürdüler.
Hocalfnın
işgalinden ve soykırımdan önce orada özel
olarak bir “ölüm
kampı” hazırlamış
olduklarını gördük. Domuz çiftliklerinde...
Bu bizim için en büyük hakaretti zaten. Her
gün sabahtan akşama kadar bizi dövüyorlardı.
Sopalarla, makineli kundağıyla öylesine
dövüyorlardı ki insanlar bayılıyordu. Bu ağır
işkenceleri görenlerin arasında kadınlar ve kızlar da vardı.
Kadınlarımıza, kızlarımıza en kötü kelimelerle hakaret ediyor, onları
dövüyorlardı. Hälä insanları nasıl dövdüklerini gözlerimin önüne
getirince şuurumu kaybediyoruın. Tüm insanlığın, bu soykırımı
planlayarak gerçekleştiren Ermeni eşkıyalarına nefret duyması ve
onların cezalandırılması için elinden geleni yapması gerekmektedir.
Bize neler yaptıklarını bir dinleyin. Bunu başka bir yerde ne
duyabilirsiniz, ne de okuyabilirsiniz. Günlerce aç ve susuz
kalıyorduk. Arada çok küçük bir parça kuru ekmek veriyorlardı.
Üstelik, gözümüzün önünde ekmeğe tükürüyor, öyle veriyorlardı.
Sonra da o ekmeği yememizi istiyorlardı.
Bu vahşilikleri yapanların dünya üzerinde yaşamaya hakkı var
mıdır?..
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48 GÜN ÖLÜMLE YÜZ YÜZE...
Salman oğlu Mehemmed Ka
simov yaşamında birkaç kere sığınmacı ve zorunlu göçmen konumuna
düşmüştür. Mehemmed Kasimov
bugün “Ermenistan” adıyla bilinen
“devletin” sımrları içinde kalan
tarihi
Türk-Oğuz
Azerbaycan
toprağı olan Dereleyez bölgesinin
Kedikvent köyünde
doğmuştur.
Henüz yetişkin olmadan birçok kanlı
faciaya (o sıradan Azerbaycan’m
tarihi topraklarının zaman zaman Ermeniler tarafından gasbedilmesine,
1948-1953 yıllarının toplu göçlerine) tanık olmuştur. Dereleyez’i terk
etmesi için kendisine çok baskı yapılmış. 1965 yılına kadar baskılara
karşı koyan Mehemmed Kasimov, durumun gitgide dayanılmaz
olduğunu görünce küçük yaştaki çocuklarının akıbetinden duyduğu
endişe nedeniyle yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır.
Hocalı’ya sığman Mehemmed Kasimov o yıldan itibaren
Hocalı’da yaşamıştır. Ermenistan ordusu Hocah’da soykırım
yaparken Mehemmed Kasimov da esir düşmüş ve esirlikte korkunç
felaketlerle yüzleşmiştir. Hocalı Soykırımı’nın ardından 48 günü
esarette geçiren Mehemmed Kasimov, gördüğü ağır işkenceler
nedeniyle esirlikten kurtulduktan sonra fazla yaşamamıştır.
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Mehemmed Kasımov’un oğlu Bayram Kasimov, babasının
başından geçenleri anlatıvor:
Hocalı abluka altına alındığı
günden itibaren geceli gündüzlü
nöbet tutuyor, kenti savunuyorduk.
Dört yılda her günümüz ölümle yüz
yüze geçmiştir. Şubat ayının 25’ini
26’sına
bağlayan
gece
nöbet
yerinden eve döndüm. Gözlerimi
henüz kapatmıştım, roketatarlarla
atılan mermilerin sesiyle uyandım.
Annelerin feryadı, çocukların çığlığı
hälä
kulaklarımdadır.
Babamı,
annemi,
ailemi,
kardeşlerimi
aceleyle uykudan uyandırdım ve
sokağa çıktık. Kente dört bir yandan
mermi yağıyordu. Ayağı yere basan herkes ormana doğru kaçıyordu.
Biz de ormana yöneldik. Yaşlı annemle babam çok yavaş hareket
ediyorlardı. Çok kar yağmıştı. Karda ilerlemek çok zordu. Ketik
ormanına varıncaya değin ailemiz, teyzem ve teyzemin eşi Malik’le
bir aradaydık. Ormanda sis nedeniyle birbirimizi kaybettik. Malik
ormanda ağır yaralandı. Sis, koyu bir orman, 80 santimden fazla kar,
ayaz ve açlık takatimizin tükenmesine neden olmuştu. Ağdam’m
Gülaplı köyüne doğru yürüyorduk. Fakat sis yüzünden yolumuzu
kaybettik. Ormanda kadınların ve çocukların feryadı, ağlama sesleri
her tarafa yayılmıştı. Ermeniler ses gelen yerleri tarıyorlardı.
Nahçıvanik köyüne varmak üzereyken babamı ve kardeşimi
kaybettim. Babam Mehemmed Kasımov’u orada yakalamışlar. Dört
geceyi ormanda geçirdik. Kar ve kuşbumu bitkisi yedik. Nereden bir
ses gelse, Ermeniler oraya ateş ediyorlardı. Dört gün boyunca
ormanda, karın üzerinde annemin, teyzemin titrediği anları her
hatırlayışımda hälä kalbim duracak gibi oluyor. Yaramın kabuğu
yeniden kopuyor sanki. Sis yüzünden durumumuz gittikçe
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bayılıyor, ayılmıyordu.” 48 gün boyunca sürekli dövülen babamın
zorlaşıyordu. Kaçıp canımızı kurtarabılmek için bir yol arıyorduk.
göğüs kemiği kırılmıştı. Şöyle anlatıyordu: “Ebulfet'i o kadar
Her taraf Ermenilerle doluydu. Üçüncü kez yolumuzu kaybedince
Pircemal köyüne varmışız. 13 saat oturup yolları düşündük. Yolda dövdüler ki sakat kaldı. Suya benzin katarak esirlere veriyorlardı.
canını kurtarmak için kaçanlar arasında Nahçıvan'dan Hocalı’ya İnsanlar o suyu içmek zorunda kalıyordu. Dövüle dövüle ağır
misafır olarak gelen insanlarla da karşılaştık. Onlar da bir yol yaralanan insanların durumu gitgide kötüleşiyordu.”
Zalim Ermenilerden aldığı yaralara dayanamayan babam
arıyordu. Geceyi ormanda geçiren insanlarla karşılaştığımızda
gözlerimle gördüğüm manzaraları hälä unutabilmiş değilim. Orman esaretten kurtulduktan sonra fazla yaşamadı. Bu felaketle XX.
donmuş, yaralı, can çekişen, eli ayağı donan insanlarla doluydu. O yüzyılda birkaç kez karşı karşıya gelmiş olan ailemiz en sonda ağır
insanların acı kederi kalbimi parçalıyor. Bazen günlerce kendime esaret yaşamıyla da tanıştı. Bu dünyada aldığı yaralar yüzünden
babam öteki dünyaya vakitsiz ve gözü arkada kalarak gitti.
gelemediğim oluyor.
Başınızı ağrıtmayayım; sis biraz çekilince Ağdam’a ulaşmak
Adil oğlu İbrahim Memmetov’un anlattıkları:
için yol aramaya başladım. Geri dönerek annemi, babamı, bizimle
gelen insanları aradım. Annem, Sona teyzem ağır yaralı Malik
O gece, yani o korkunç 26 Şubat
dayımı bırakıp gelemiyorlardı. Ailemizin tüm bireyleri birbirini
kaybetmişti. Nihayet Ağdam’a varmayı başardık. Malik dayı ve daha gecesinde ailemle beraber biz de
onlarca kişi ormanda öldü. 26 Şubat tarihinden beri ormanda kurşun yağmuru altında evimizden,
Ağdam’a ulaşmak için bir yol aramıştık. 8 Mart tarihinde güçlükle barkımızdan ve canımızdan olduk.
Ağdam’a ulaştık. Annemin, Sona teyzemin, kardeşlerimin elleri ve Kulakları sağır edecek raddede gürültü
ayakları büsbütün donmuş, dilleri tutulmuştu. Babam Mehemmed vardı. Ağlayan annelerin çığlıkları
Kasimov Ketik ormanında esir düştü. Bir yandan yaralıların acısı, insanın kanını donduruyordu. Dört
yıldan beridir çatışmalara ve silah
diğer yandan esirlik durumu bizi çok sarstı.
Söylediğim gibi, Ketik ormanına varıncaya kadar beraberdik. seslerine alışmış bulunuyorduk. Ama o
Ama ondan sonra sis yüzünden birbirimizi kaybettik. Babam yolu geceki, her zamanki gibi kısa süren bir
değildi.
Ermenilerin
bu
kaybederek Ermenilerin yaşadığı Pircemal köyüne gitmişmiş. çatışma
■
Babamı oradan Dehraz köyüne götürmüşler. Oraya ölüm kampı muharebeye uzunca zamandan beri
deniyordu. Babam, ormanda Hocalı halkından onlarca kişiye ve hazırlanmış oldukları daha sonra
çocuklara rastladığını, insanların aç, susuz, donarak can verdiklerini anlaşıldı.
O gece Ermeniler Hocalı’ya zırhlı askeri araçların, büyük çaplı
anlatıyordu.
Babam ayağı yere basan birkaç kişiyi de yanına alarak yol silahların, o sıradan topların desteğinde saldırdı. Öyle bir saldırıdan
aramaya başlamış. Ama birkaç hemşehrimizle beraber esir düşmüş. kurtulmak büyük bir mucize olarak değerlendirilebilir.
O gece eşim Gülaye Memmetova, kızım Hafize, oğlum Zülfü
Babam 48 gün ölüm kampında, ölümle yüz yüze yaşamış.
Babama 15 gün boyunca bir lokma ekmek bile vermemişler. ile beraberdiın. Ailemle beraber Ketik ormanına doğru gittik.
Ermeniler babamın gözlüğünü ve üzerindeki tüm evrakı almışlardı. Soykırımın ertesi günü ailemle beraber esir düştüm. Evden çıkarken
Babam şöyle diyordu: “Bizi öylesine dövüyorlardı ki çoğu kişi yalınayak çıkmış, sırtımıza palto falan almamışlık. Bir yandan açlık
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ve soğuk, dığer yandan aile bireylerinin gözleri önünde ağır
işkenceler ve hakaretler... Bizimle beraber çok sayıda insan vardı.
Once genç kızları ve kadınları ayırarak götürdüler. Bu ne kadar ağır
bir durum olsa da, hiçbir şekilde karşı koyma olanağımız
bulunmuyordu. Sonra en fazla Adil’i ve oğlunu dövüyorlardı. Onu o
kadar çok dövmüşlerdi ki vücudunun her yeri mosmor şişliklerle
kaplıydı.

Ermenilere esir düşmemek için çocukların seslerıni kesmek
gerekiyordu, ama bunu yapmak oldukça zordu. Ermeniler bir ses
duydukları yeri sürekli olarak tarıyorlardı. Sabaha karşı orman
kıyısında bir yola ulaştık. Orada önce oğlum V akıf a, sonra da eşim
Rıza’ya kurşun isabet etti. Kalabalıktakiler kucağımdaki bebeği
kurtarabilmek için benim de oyalanmamam, kaçmam gerektiğini
söylüyordu. Kalabalığa karışarak ilerliyordum. Epey zaman sonra
ormana vardık. Ama Enneniler ormanı kuşattılar ve bizi esir ettiler.
Not: Esaretten kurtarılmasına rağmen, İbrahim Mem- Grubumuzda 250-300 kadar insan vardı. Ermeniler önce
metov’a çektirilmiş olan ağır işkencelerin olumsuz sonuçlarını askerlerimizi - kendi vatanını, bebekleri, kadınları, yaşlıları
gidermek ve kendisini iyileştirmek mümkün olamamıştır. savunmaya çalışan insanları ayırarak kalabalığın gözü önünde
İbrahim Memmetov esaretten kurtulduktan bir süre sonra yüksekçe bir tepenin üzerinde kurşuna dizdiler. Kafasını kaldırarak
ölmüştür. Ermeniler tarafından tutsak edilmiş olan herkeste kurşuna dizilen kocasına, oğluna bakanları tespit ediyor, onun yakını
sinir bozuklukları, uykusuzluk, stres, korku ve daha рек çok olduğunu anlıyorlardı. O kişiye korkunç işkenceler veriyorlardı. O
hastalığın belirtileri görülmüştür.
sırada ağaçların arkasından bu manzaraya tanık olan Milli
Ordumuzun askeri Aras Selimov elindeki makineliyle Ermenilere
ateş etti. Ama Ermeniler Aras’ı yakaladılar. Tutsak edilenler
arasında Aras’ın annesi ve kızkardeşi de bulunuyordu. Ermeniler
İbrahim kızı Benevşe Mustafayeva’nm anlattıkları:
herkesi bir araya toplayarak kalabalığın ortasına el bombası attılar.
Aniden yükselen çığlıkları işitince ve kentin yakıldığını Kafası, kolu kopmuş insan bedenleri havada uçuşuyordu. Ben
görünce bir buçuk yaşındaki bebeğim Alime’yi de alarak sokağa gördüğüm manzara karşısında şuurumu kaybederek bayıldım. Epey
çıktım. Her yanda dumanlar vardı. Annelerin, çocukların çığlıları zaman sonra ayılınca bebeğimin benden 10 metre kadar ileride yerde
kulakları sağır edecek gibiydi. O sırada eşim Riza telaşla nöbet yattığını gördüm. Bombanın patlaması sonucunda benim bir göğsüm
yerinden döndü. Şimdilik yapacak başka bir şey olmadığını ve ve çocuğumun ayağının alt kısmı kopmuştu. Müthiş acılara
çocukları alarak ormanlık alana gitmemiz gerektiğini söyledi. katlanmak zorundaydım. Bebeğim için dayanmak zorundaydım,
Korkunçtu. Geri dönerek sıcak kıyafet bile alamadık üstümüze. çünkü bebeğim de yaralanmıştı.
Kadınları tekmeyle, makinelilerin kundağıyla öylesine
Kalabalığa karıştık ve Gargar çayını geçerek sürülmüş tarlada
yürümeğe başladık. Epey yürüdükten sonra Ketik ormanına vardık. dövüyorlardı ki hıçkırık ve inleme sesleri kulakları sağır cdecek gibi
Aniden çocuk kucağımdan bir çalının üzerine düştü. Dikenler oluyordu. Bize bunları yapan Ermenilerin oradaki liderinin adı
çocuğun yüzünü gözünü parçaladı. Oyle bir gecede çocukların sesini Sanvel idi. Bize şöyle diyordu: “Size öyle işkenceler çektireceğim
kesmek imkansızdı. Ermeniler bir ses duyar duymaz ormanı ki, hayatınızın sonuna kadar asla unutamayacaksınız.”
Yetmiş küsür yaşlarında bir adam, kucağında küçük bir çocukla
tarı yorl ardı.
Erkeklerden silahı olanlar halkı savunmak için Ermenilerle orada duruyordu. Adamı herkesin gözü önünde, kucağındaki çocukla
çatışıyordu. Ama düşman çok fazla ve tepeden tımağa silahlıydı. beraber makinelilerle taradılar. Bir kadın kocasının öldüğünü
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görünce cesedın yüzünü kapatmak istedi. O sırada Ermeniler kadını
saçından yakalayarak sürüklemeye başladılar. Daha sonra Ermeniler
herkesin üstünü arayarak ellerindeki, kollarındaki, boyunlarındaki
tüm altınları ve takıları aldılar.
Kadınlara ve çocuklara verdikleri işkenceleri sözle ifade etmek
mümkün değildir. Hatta Humar Selimova ağlayarak yalvarıyor,
“Kardeşlerimi öldürdünüz, beni de öldürün diyordu.” Ermeni ise
şöyle diyordu: “Sizi daha öldürmeyeceğiz, size işkence vereceğiz,
sizin çığlığınızı duymaktan zevk alıyoruz. Benim adım Sanvel. Ben
sizin aklınızda yalnızca böylesi işkenceleri çektiren bir insan olarak
kalacağım.” Sanvel kadınları döverken şöyle diyordu: “Şimdiye
kadar Hocalı’da ne işiniz vardı? Dört seneden beridir size defolup
gitmenizi söylüyoruz. Bu toprakların bizim olması gerekiyor...”
Bizimle beraber çok sayıda yaşlı insan da vardı. İhtiyarlardan
birinin üstünü ararken çizmesinin içinden bıçak buldular. Adamın
küçük torunu da yamndaydı. Adamı torunuyla beraber herkesin gözü
önünde kurşuna dizdiler. Sonra cesedin üzerine bir de el bombası
attılar. Adamın cesedinin parçaları etrafa saçıldı. Geri kalanları
toplayarak Askeran’daki esir kampına götürdüler. Esirlikte
çektiğimiz acılar anlatmakla bitmez. Vücudumda 75 sigara izi var.
Sigarayı yakıyor, vücudumuzda söndürüyorlardı. İnsan değillerdi
sanki, vahşileşmişlerdi. Yaptıkları vahşiliklerden zevk alıyor, büyük
bir kahramanlık yapmışçasına sevinerek gülüyorlardı...
Esaretten kurtarıldım, ama sağlığımı büsbütün kaybettiın. Kuru
cismimiz yaşasa da ruhumuz çoktan öldü. Sanveller, yani bu
soykırımı, bu vahşeti yapanlar ise ellerini kollarını sallayarak
özgürce geziyorlar.
A d a l e t n e r e d e p e k i? ! ..
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Haticc Abdullayeva’nın anlattıkları:
Bir gün ormanda kaldıktan sonra babam, annem ve 16 yaşındaki
kızkardeşim soğuğa dayanamayarak öldü. Hayatta kalan hemşehrilerimizle beraber beni de tutsak ettiler. Bizi, suyla dolu bir bodrum katında
aç susuz tutuyorlardı. Esirlikten kurtanldık, ama iki bacağımı da kaybettim.
Mirza Allahverdiyev’in anlattıkları:
Ermenilerin saldınsı şiddetlenince ormana çekildik. Uç gün aç
susuz kaldıktan sonra bizi yakalayarak Askeran’da ölüm kampına
götürdüler. Her gün birkaç kişiyi işkenceyle öldürüyorlardı.
Altın dişlerimi kerpetenle söktüler ve iki kaburgamı kırdılar.
Babamı, kardeşimi, kardeşimin oğlunu öldürdüler.
On sekiz gün sonra serbest kaldım. O gün üzeriınizde iç çamaşın
dışında hiçbir şey yoktu...
*#*
jMcşedi oğlu Salman Abbasov’un anlattıkları:
(Salman Abbasov 1940 yılında doğmuş. Halen Oğuz’da “Azerbay
can Caddesi, numara 60” adresinde sığınmacı statüsünde ikamet
etınektedir.)
Pircemal köyünde Ermeniler bizi yakaladı. Masum insanları
kızkardeşim Meşedi kızı Meryem Abbasova’yı, gelinim Gülali kızı
Gülzar Abbasova’yı (8 aylık gebeydi) ve diğer 25 kişiyi makinelilerle
taradılar. Geri kalanları köyün ahırlanna doldurdular. Aramızdan yedi
genç adamı herkesin gözü önünde kurşuna dizdiler. Bunlardan dördü
Hocalfya ycrleşen Ahıska Türklerinden, üçü ise Hocalfnın yerli
halkındandı.
Günde iki kere bizi sopa ve makinelilerin kundağıyla dövüyorlardı.
Yaralılardan iki kişi bu dayaklar sırasında öldü.
Askeran hapishanesinde Ermeni askeri makinelinin kundağıyla
vurarak sağ kaburgalanmdan dördünü kırdı. Adını bilmediğim başka bir
- -- ------
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Ermeni de yine makinelisinin kundağıyla donarak morarmış ayak
parmaklanma öyle bir darbe indirdi ki, iki parmağım kopup düştü. O
sırada bayılmışım.
***
Adışirin oğlu Mehemmed Salmanov’un anlattıkları:
(Mehemmed Salmanov 1952 yılında doğmuş. Halen Berde’de
öğrenci kampında sığınmacı statüsünde ikamet etmektedir.)
Şubat ayınm 25’ini 26’sma bağlayan gece Ermenistan Silahlı
Kuwetleri Hocalı’yı işgal ederek insanlan öldürdüğü sırada, bir kisim
insan ormana kaçarak saklanmayı başarmıştı. Fakat Ermeniler ormanı da
çevirmişti. Hava çok soğuktu, biz aç ve susuzduk. Hayatta kalmak için
Ağdam’a bir yol bularak kaçmamız gerekiyordu. Oysa her taraf
Ermenilerle doluydu. Kaçma şansımız çok düşüktü. Onnanda Ağdam
istikametinde ilerlerken 27 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler beni
yakaladı. Beni makinelinin kundağıyla tekmeyle, yumrukla yere
devrilene kadar dövdüler... Ermenilerden biri, “Arkadaşın nereye gitti?”
diye sordu. Beraber kaçtığımız Hocalı sakini Tahir’le birbirimizi
ormanda kaybetmiştik. Şöyle dedim: “Onu benden önce yakaladmız,
nerede olduğunu siz bilirsiniz.” Silahlı Ermenilerden biri, “Bak bakalım
bu mudur?” diyerek çalıhktaki cesedi gösterdi. Oraya bakınca Tahir’in
kafası kesilmiş cesedini gördüm. Cesedini tanınmayacak hale getirmiş,
kulaklarını ve üreme organını kesmişlerdi.
Hümbetali oğlu Celil Hümbetov’un anlattıkları:
(Celil Hümbetov 1934 yılında doğmuştur. Halen Göyçay
lisesinin yurdunda sığınmacı statüsünde ikamet etmektedir.)
Hocalı Soykırımı sırasında oğlum Muğan’ı, gelinim Reşit kızı
Sudabe’yi, eşim Firuze’yi ve kızım Simüzer’i Ermeniler gözlerimin
önünde kurşuna dizerek öldürdüler.
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ESİRLER VE ESİRLİKTE YAŞADIRLARI
HAKKINDA BİR DAHA

Memmetveli oğlu Kadim Abbasov
1942
yılında doğdu. Halen Bakü’nün Surahanı ilçesi Hövsan
kasabasında sığınmacı statüsünde ikamet etmektedir.
1992 yılının 26 Şubat’ında Hocalı sakinlerinden oluşan
yaklaşık 150 kişilik grupla beraber Dehraz köyünde Ermenilerce
tutsak edilmiştir. Esirlikte geçirdiği 46 günde diğer Hocalı sakinleri
gibi sürekli işkence gördüğünden bir bacağı felç olmuş ve hareket
edemez hale gelmiştir.
Kadim Abbasov, her gün saat 21 sularında 5-6 Ermeni
askerinin koğuşa girerek esirleri sabahın 4 ’üne kadar makinelilerin
ve tabancalarının kundağıyla, ağaç sopalar ve lastik coplarla
acımasızca dövdüklerini anlatıyor.
***
Reşit oğlu Ebulfet Kerimov
1960 yılında doğdu. Halen Bakü’nün Sabunçu ilçesi Pirşağa
kasabasında Kızılkum sanatoryumunda ikamet etmektedir.
Kadim Abbasov’la aynı koğuşta bulunmuştur ve onun
anlattıklarını doğrulamaktadır. Gördüğü işkenceler sırasında el
parmakları ve kaburgalarının çoğu kırılmıştır. Ermeniler kendisine
10 iğne yapmışlar ve bu iğnelerin etkisiyle Reşit Kerimov’da halen
bayılma ve sinir bozukluğu görülmektedir.
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Ali oğlu Vugar Necefov

YİNE SÖZ TAN IK LA R IN ...

1960 yılında doğmuştur. Halen Bakü’nün Sabunçu ili Pirşağa
kasabasmda ikamet etmektedir. Şunları anlatıyor:

Behbut oğlu Yunus Ağavarov’un anlattıkları:
(Yunus Ağayarov 1930 yılında doğmuştur. Halen Naftalan
kentinde yerleşen Karabağ sanatoryumunda ikamet etmektedir.)

Bizimle beraber esarette bulunan kadınlara, çocuklara, yaşlılara
işkenceler yapıyorlardı. Hocalı sakinlerinden Ahıska Türkü Ahmet’in
Askeran Emniyet Müdürlüğü’nde beni çıplak, aç ve susuz tutuyor,
kafasını gözlerimizin önünde kestiler. Sonra beni Hankendi’ye götürerek bir lokma ekmek verecekken de üzerine tükürdükten sonra veriyorlardı.
bir ahırda zincirlediler. Beni sık sık demir sopalarla dövüyorlardı. Her gün bizi ağaç sopalar ve lastik coplarla dövüyorlardı. Esirlere, sözde
Vücuduma birkaç yerden bıçak darbesi de vurdular.
soğuk algınlığına karşı iğne yapıyorlardı. Daha sonra onların hepsi öldü.
***
Benim ve Mirza Allahverdiyev’in altın dişlerimizi bildiğiniz çatalla
Şahmalı kızı Zuleyha Sadıkova
söktüler, sökemediklerini yumrukla vurarak kırdılar.
Hocalı halkından Cebbar amcanın oğlu ve kızı da eşirdi. Oğlan
1Q47 yılında doğmuştur. Halen Naftalan kentinde bulunan namus meselesi yüzünden Enneni’nin hakaretine karşılık verince, yere
Karabağ sanatoryumunda ikamet etmektedir. Şunları anlatıyor:
yatırarak kafasını kestiler. Gözümle gördüm...
***
Askeran Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tuttukları
sırada Ermeniler bize çok işkence çektirdiler. Bizi dövüyor,
tekmeliyor, tahkir ediyorlardı. Genç kızları zorla bizden kopararak
götürdüler. Esirlere ne olduğunu bilmediğimiz, zehirli ilaçlar
içiriyorlardı.

Mehemmedali oğlu Kanahat Hacıyev’in anlattıkları:
(Kanahat Hacıyev 1937 yılında doğmuştur. Halen Naftalan
kentinde yerleşen Karabağ sanatoryumunda ikamet etmektedir.)
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Aramızdan 13 genci ayırarak götürdüler. Hankendi Emniyet
Müdürlüğü’nde Ermeniler pencere camları olmayan odalarda bizi aç,
Hüscyin oğlu Ramiz llsupov
susuz ve çıplak tutuyorlardı. Hemen hemen her gün, Müslüman
olduğum için lastik coplarla, çizmelerinin tabanıyla kafama vuruyor, çivi
1943
yılında doğmuştur. Halen Naftalan kentinde bulunan
çakılmış sopalarla vücuduma ve ellerime darbe indiriyorlardı. Benimle
Şirvan sanatoryumunda ikamet etmektedir. Şunları anlatıyor:
beraber bulunan Kadim Abbasov’u, Elbrus Abbasov’u, Ramiz
Yusufov’u da aynı şekilde dövüyorlardı. Hankendi'nde beş katlı bir
Hankendi’nde bizi nezarethanede aç susuz tutuyor ve her gün binanın bodrumunda tutulduğum sırada, sarhoş Ermeniler gözlerimin
dövüyorlardı. Benimle beraber tutulan Kayyum Aslanov’un altın önünde yaklaşık olarak 15-16 yaşlarında bir çocuğun kolunu canlı canlı
dişlerini söktüler. Uzun boylu insanları, ağızlarına, burunlarına daha kestiler, sonra da çocuğu bıçaklayarak öldürdüler. Bir kadının kamını
iyi tekme atabilmek için diz çökmeye zorluyorlardı. Esirlerden biri yırtarak kamına canlı kedi soktuklarını gördüm. Küçük bir kız çocuğunu
böğründen kurşun yarası almıştı. Zavallının yarası fena oldu, adam elinden tutmuşlardı, çocuk “Anne” diye bağırıyordu. Daha ne
bakımsızlık yüzünden öldü.
diyebilirim? Gürdüğüm işkencelerin izleri bacaklarımda halen duruyor.

Ağalar oğlu Mehemmed Nagiyev’in anlattıkları:
(Mehemmed Nagiyev 1953 yılında doğmuştur.)
Benimle beraber tutulan 13 kişiyi çıkardılar, bizim
tutulduğumuz binanın biraz ılerısinde makinelilerle ateş ettiler. Ölüp
ölmedikleri bugüne kadar keşin olarak bilinememektedir.
***
Adil kızı Kübra Paşayeva’nın anlattıkları:
(1938 yılında doğmuştur. Halen Terter’in Söylen köyünde
ikamet etmektedir.)
Ketik ormanına girerken sol kolumdan ve sol bacağımdan
kurşun yarası aldım. Ermeniler etrafımızı tam olarak sarmıştı.
Çalılıkta saklandım ve eşim Tevfık oğlu Şura Paşayev’in, oğlum
Şura oğlu Elşat Paşayev’in Ermeniler tarafından makinelilerle
taranarak öldürüldüğünü gözlerimle gördüm. Sonra bizi yakalayarak
Askeran Emniyet Müdürlüğü’nün bodrumuna tıktılar. O gece
esirlerden yaklaşık 30-40 kişinin keşik başlarını gözlerimizin önünde
istiflemişlerdi. Bodrumda tutulduğumuz sürede Ermenilerin genç
kızları ve kadınları yakınlarından ayırdıklarını ve kafalarını duvara
çarparak bayılttıktan sonra götürdüklerini gördüm. Susuz kalan
çocuklara su yerine idrar veriyorlardı. Herkesi aç tutuyor, sonra idrar
katılmış hayvan yemi veriyorlardı.
***
Niyaz oğlu İntizam Abışov’un anlattıkları:
(İntizam Abışov 1970 yılında doğmuştur. Halen Naftalan
kentinde Karabağ sanatoryumunda ikamet etmektedir.)

bizi ayıltıyor, sonra tekrar dövüyorlardı. Bizi soğuk odalarda aç ve
susuz tutuyorlardı. Benimle beraber bulunan dığer Hocalı
sakinlerini, o sıradan kardeşlerin İlham ile Ilgar’ı, Saadet’i, İbrahim
amcayı da aynı şekilde dövüyor, onlara da işkence yapıyorlardı.
** *
Niyaz oğlu Ilgar Abışov’un anlattıkları:
(Ilgar Abışov 1964 yılında doğmuştur. Halen Naftalan kentinde
yerleşen Karabağ sanatoryumunda ikamet etmektedir.)
Bizi Askeran Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. Oraya varınca
bizden çok önce getirilen Natık’ın orada olduğunu gördük.
Ermeniler kendisini döverek sakat bırakmışlardı. Sekizinci gün
Ermeni bekçi pencereden kardeşim İlham’a seslendi, “Senden
hazzetmedim, kafanı şöyle uzat bakalım” dedi. Sonra da kardeşimin
kafasını yardı.

Cengiz oğlu Elgiz Hüseyinov’un anlattıkları:
(Elgiz Hüseyinov 1978 yılında doğmuştur. Halen Naftalan
kentinde yerleşen Karabağ sanatoryumunda ikamet etmektedir.)
Hasan yaralıydı. Yaralı olmasına rağmen, Maksim adlı bir
Ermeni Hasan’ı рек fena dövüyordu. Hankendi’nde özel bir okul
binasında tutulduğumuz sırada Askeran bölgesinin askeri komiseri
bir Ermeni yüzbaşı da bizi sık sık dövüyordu. Esirlerden Vidadi adlı
birini Ermeni mezarlığına götürmüşlerdi. Sonra geri gelerek onun
kafasını kestiklerini bize anlattılar.

Askeran Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğum sırada Ermeniler
bana defalarca ışkence yaptı. Ermeniler sarhoş olarak koğuşa geliyor
ve sebepsizce tüm tutsakları, o sıradan beni de lastik coplarla
bayılıncaya kadar dövüyorlardı. Ayazda üzerimize soğuk su dökerek
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Salih oğlu Mirza Allahverdiyev’in anlattiklan:
(Mirza Allahverdiyev 1952 yılında doğmuştur. Halen Naftalan
kentmde yerleşen Karabağ sanatoryumunda ikamet etmektedir.)
Yakalanınca, Ermeniler beni makinelinm kundağıyla ve tekmelerle
fena halde dövdü. Ermenilerden biri taşla kafama öyle sert vurdu ki
bayıldım. Ayılınca kendimi tuvalette, suyun içinde buldum. Beni oradan
çıkararak yine coplar, tekmeler ve sopalarla fena halde dövdüler, sonra
Hocalı sakinlerinden yaklaşık 12 kişinin tutulduğu bir koğuşa tıktılar.
Askeran Emniyet Müdürlüğü binasında olduğumuzu koğuşta öğrendim.
Askeran Emniyet Müdürlüğü’nde beni döverek kaburgalanmı kırdılar,
altın dişlerimi yumrukla kırdılar, geri kalanmı da bıçakla söktüler. Orada
bizi birkaç gün aç susuz tuttuktan sonra, Askeran’ın Noragüh köyünde
tek katlı bir evin bodrumuna götürdüler. O bodrumda bizim dışımızda
esir yoktu. Karanlık, soğuk bodrum katında bir gün aç susuz kaldıktan
sonra bize yatak yerine saman verdiler. Her gün öğleden sonra
Ermenilerden 2-3 kişi geliyor, bizi teker teker dışan çıkararak
vahşicesine dövüyordu. Gördüğüm işkencelerin izleri halen göğüs
kafesimde, elimde ve kafamda duruyor.

Behram oğlu Kayyum Aslanov’un anlattiklan:
(Kayyum Aslanov 1939 yılında doğmuştur, halen Bakü’nün
Hazar ilçesi Merdekan kasabasında ikamet etmektedir.)
Hankendi Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde tutsak olarak
bulunduğum sürece Ermeni askerleri beni her gün vahşice dövüyor
ve aşağılıyorlardı. Ermeni askerleri ağzımdan 4 altın dişi çatalla
sökmüş, sekiz kaburgamı kırmış ve kafatasımda çatlak oluşmasına
neden olmuşlardır. Oldukça kötü şartlarda tutuluyorduk. Esirlerden
bazılarının yaraları iltihaplanmıştı. Ermeniler asker çizmelerini
ellerine geçiriyor, esirleri öyle dövüyordu. Bizi o kadar çok
dövüyorlardı ki hayatta kalabileceğimize inanmıyorduk.
***
Samet kızı Ncneş Selimova’nın anlattiklan:
(Neneş Selimova 1930 yılında doğmuştur. Halen Naftalan
kentinde yerleşen Şirvan sanatoryumunda ikamet etmektedir.)

***
Haydar oğlu Suren Memmetov’un anlattiklan:
(Suren Memmetov 1942 yılında doğmuştur. Halen Naftalan
kentinde yerleşen Karabağ sanatoryumunda ikamet etmektedir.)
Esarette bulunduğum sürede çok sayıda Azerbaycanlının
(Azerbaycan Türkünün) Ermeniler tarafından öldürüldüğüne tanık
oldum.

Kudret oğlu Arif Azizov’un anlattiklan:
(Arif Azizov 1965 yılında doğmuştur. Halen Şirvan kentinde
“RTI-28” adresinde ikamet etmektedir.)
Ermeniler babamı esirlikte döverek kör etmişler, sırtından
kurşunla yaralamışlardı. Gördüğü işkenceler yüzünden babam 1995
yılında öldü.
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Hocalı’nın işgali sırasında üç oğlum - Bahadır oğlu Fahrettin
Selimov, Aras Selimov ve Mikail Selimov; kızlarım - Bahadır kızı
Şehla Selimova ve Humar Selimova; eşim Mikail oğlu Bahadır
Selimov kurtulamadı. Bahadir’la Mikail ormanda katlediİmiş. Beni,
Aras’ı, Fahrettin’i, Şehla’yı (üç çocuğuyla beraber) ve Humar’ı
Ermeniler Askeran yakınlarında yakaladılar. Ermeniler oğlum Aras’ı
gözlerimin önünde doğradılar ve beni onun etinden yemeğe
zorladılar. Üç gün bir çiftlikte tutsak edildikten sonra esir değişimi
yapıldı ve serbest kaldık.
Tevekkül kızı Hazangül Emirova’nın anlattiklan:
(Hazangül Emirova 1983 yılında doğmuştur. Halen Bakü’nün
Sabunçu ilçesi Pirşağa kasabasında yerleşen Kızılkum sanator
yumunda ikamet etmektedir.)

147

Hocalı’nın işgali sırasında Ermeniler ailemi tutsak etmişler.
Soykırım sırasında annem Raya ve 7 yaşındaki kızkardeşiın Göyce
kurşunlanarak öldürülmüş. Babam Tevekkül Emirov’u ağaca
başlayarak demir çubuklarla dövdiikten sonra bizim gözlerimiz
önünde üzerine benzin dökerek yaktılar.
***
Alhan kısı Ağca Talıpova’nın anlattıkları:
(Ağca Talıpova 1910 yılında doğmuştur.)
Hocalı’nm işgalinden kaçarken Hankendi yolu üzerinde on
kişinin kafasının kesildiğine bizzat tanık oldum.

TANIKLARIN DİLİNDEN HOCALI SOYKIRIMI
Cenıil oğlu Murat Muharremov’un anlattıkları:
Nahçıvanik köyüne yaklaştığımızda hava aydınlandı ve
Ermeniler insanların çıktığını gördüler. Nahçıvanik yolu zırhlı
araçlarla kapatıldı. Oradakilerin çoğu kadınlar, çocuklar ve
yaşlılardı. Buna rağmen bizi dört bir yandan vahşice kurşun
yağmuruna tuttular.
Olenlerin sayı hesabı bilinmiyordu... Facianın ardından
helikopterle cesetleri almak için gittiğimizde kadınların kucaklarında
bebeklerle beraber kurşunlandığını, vücut azalarından bazılarının
kesildiğini gördük. Erkeklerden çoğunun yüzünde işkence izleri
vardı, kulakları, burunları ve parmakları kesilmişti. Tevekkül adlı bir
adamın ellerini ve ayaklarını tellerle bağlayarak yakmışlardı.

Hilal kızı Nazile Hatemova’nın anlattıkları:
Ben Hankendi’nde yaşıyordum ve gözümü açtığım günden
Ermenilerin hileciliğinin tanığıyım. Ermeniler Hankendi’nde kısa
süre hızla çoğalmaya başladılar. 1988 yılında başlayan Dağlık
Karabağ olayları sırasında evim, baba evim, kız ve erkek
kardeşlerimin evleri yakıldı.
Hocalı kentine taşındım. Biricik çocuğum Ramin’i babasız
büyüttüm. Hocah’da yeniden ev bark edindim. Dört yıl Hocalı’da
savaş ortamında yaşadık. Geceler bodrum katına iniyorduk. 1992
yılının Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan gece 10 yaşındaki
oğlum Ramin’i alarak ben de herkes gibi ormana doğru kaçtım.
Soğuk beni öyle bir şaşkınlaştırmıştı ki yaşama nedenim olan biricik
evladımı kaybetmekten korkuyordum. Ormanda çok sayıda insan
olduğunu gördük. Yaklaşık bin kişi kadar kız, kadın, çocuk, ihtiyar
vardı. Çocuklar açlıktan ve soğuktan ağlıyorlardı. Kaç çocuk
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açlıktan ve soğuktan - öldü. Haftalarca ormanda kalan insanların
ayakları donmuştu.
Ormandan çıkıp Nahçıvanik köyüne vardığımızı görünce
yolumuzu kaybettiğimizi anladık. O geceyi ormanda aç susuz
geçirdik. Soğuktan titriyorduk. Sabah olunca Hocalı istikametinden
gelen sarı bir tank ormanda yolunu kaybetmiş olan insanlara ateş
etmeye başladı.
Facianın ikinci gününde çok sayıda insan ormanda öldü. Sarı
tank insanlara mermi yağdırıyordu. Gözümün önünde onlarca kişi
öldü. Kurşunlanan insanların çığlığı, feryadı hala kulaklarımdadır.
Yaralıların inlemesi, sesi hälä yüreğimi sızlatır.
Komşularım, akrabalarım yanı başımda öldü. Tankın ateşinden
ben de ağır yaralandım. On yaşındaki oğlum Ramin de benim
yanımdaydı. Benim yaralandığımı görünce çocuk, “Annem öldü”
diye öyle bir bağırdı ki, aklıma geldikçe hälä tüylerim diken diken
oluyor. Acıdan şuurumu kaybettim. Kendimi güçlükle toparlayarak
çocuğu sakinleştirdim. Kendisine çok yalvardım, “Sen git de
akrabalarımızı yardıma çağır” diyerek çocuğu gönderdim. Yanımda
Teybe Teyze, Hatıra, Hatıra’nın kızkardeşi Sevinç, Astan Amca,
İvaz Amca, Cihan Teyze, Valide, İrade, Arif, Şöhret, Hasanbala,
Pervane Sevil, Sevil’in kızkardeşi İrade vardı. Hepsi de benim gibi
ağır yaralananlardı. Onlardan çoğu kan kaybından öldü.
Yardıma muhtaç insanların inlemeleri hälä kulaklarımda. İki
gün boyunca ormanda yaralı olarak kaldım. Adlarını andığım
insanların çoğu orada feci şekilde can verdi. Ermeniler sık sık
ormanı tarıyordu. Sonra yakaladıkları yaralıların dişlerini söküyor,
takılarım alıyorlardı. Kanlı parmaklardan yüzükleri çekip alıyor,
alamayınca parmağı kesiyorlardı. Ormanda karın üzerine saçılan
cesetlere öyle hakaretler ediyor, öylesine küfürler yağdırıyorlardı ki,
hälä aklıma geldikçe şuurumu kaybedecek gibi oluyorum.
Birkaç gün sonra birkaç Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü) beni
büyük güçlükle Ermenilerin kuşatması altında bulunan bölgeden
çıkarmayı başardı ve Ağdam’a doğru ilerledik. Bu kez de mayına
bastık. Yine şuurumu kaybettim.
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En sonda sağ kurtulanlar bir şekilde Ağdam’a ulaşmayı başardı.
Biz Hocalı halkı her türlü faciayla, soykırımla karşı karşıya
kaldık. Hocalı halkından bugün hayatta olan herkes hastadır.
Psikolojik sorunlar, felç, iç hastalıkları bugün de etkisini gösteriyor.
Biz sevgili Hocalı’mızın, Karabağ’ımızın özlemiyle yaşıyoruz.
Ve bu özlem bitmek bilmiyor...
***
Surhay kızı Elza İsmailova’nın anlattıkları:
Ben bir sığınmacıyım. Günün
birinde Ermenilerin bizi ata yurtlarımızdan kovacaklarını aklımdan bile
geçirmemiştim.
Ben
Ağdam’da
yaşıyordum.
Kızkardeşim Hocalı’ya gelin olarak
gittiydi. Ailesinin mutlu bir yaşamı vardı.
Ben de sık sık Hocalı’ya uğruyordum.
Ermenistan’ın başlattığı savaş bizim
mutlu yaşantımızı altüst etti.
Hocalı 1988 yılından 1992 yılına
kadar mücadele etti. 1992 yılının 26 Şubat’mı anınca, gözümde
canlandırınca, elimde olmadan kahırlamyorum, gözlerime yaşlar
doluyor. Ben çok sayıda masum insanın ölümüne tanık oldum.
Hocalı’dan cesetler ve yaralılar Ağdam’a taşınıyordu. Cesetlerin
üzerinde işkence izlerini gözlerimle gördüm. Kafa derisi yüzülmüş,
kamı yırtılmış, kolu kesilmiş, vücudu kurşunlarla delik deşik edilmiş
insanları, çeşitli azalan kesilmiş insanları gözlerimle gördüm.
Kızkardeşimin ailesini kaybedişimiz bizi çok sarstı.

151

HOCALI SOYKIRIMI TANIGI ÇOCUKLARIN
ACIKLI, DEHŞET VERİCİ ANI LARİ
Ramin Hasanov (Hocalı sakini, Hocalı Soykırımı sırasında
10 yaşında):
BENİM ÇOCUKLUGUM
Vatanımı anımsıyorum, ama nasıl anımsıyorum? 1979 yılında
Hankendi’nde doğmuşum. Çocukluk yıllarım da Hankendi’nde
geçmiştir. Üç yaşımda Hankendi’nde anaokuluna başlamışım. O
yıllar çocukluğumun en ilginç dönemleri olmuştur. Anaokulunda
Ermeni ve Rus çocuklarıyla bir aradaydık, onlarla beraber yemek
yiyor, yatıyor ve eğleniyorduk. Birkaç yıl sonra Ermenilerin bizi
vahşice katledeceklerini, evlerimizi yakacaklarmı aklımıza bile
getiremezdik...
1986 yılında 3 numaralı Rus okulunun birinci sınıfına
kaydoldum. Okul arkadaşlarım arasında da Ermeni çocukları vardı.
1988 yılının Şubat ayında beklenmedik bir şey oldu. Sokaklarda
gösteriler, yürüyüşler yapılmaya başladı. Ermeniler “Karabağ bizim”
yazılı pankartlarla gösteri yapıyorlardı. Artık okulda bize karşı
baskılar başlamıştı. Sinif arkadaşlarımız olan Ermeniler de bize sırt
çevirdiler. Hiçbiri beni yanlarına yaklaştırmıyordu. Okula korkuyla
gidiyorduk. Hatta ekmek aimak isterken bile bize Ermeni kimliği
soruyorlardı. Bize hakaret ediyorlardı. Bu olaylar bir, iki ay kadar
sürdükten sonra bizleri göçe zorlamaya başladılar. Fakat
memleketimizden, yurdumuzdan ayrılamıyorduk. Çünkü orada
doğmuştum, çocukluk yıllarım orada geçmişti...
Bir gece komşumuz Ekber Hoca’nın evini ateşe verdiler. Ama
yine Vatan aşkı, Vatan sevgisi korkumuza ağır bastı. Yine de
yurdumuzdan kopamadık. Olayların bir gün son bulacağına
inanıyorduk.
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1988 yılının Eylül ayının 18’de patlama, ateş, koma sesleri
işitildi. Evimizin kapısım, penceresini kırdılar. Etrafımızı bütünüyle
sarmışlardı. Mahallemiz pazarın arkasındaydı. Biz üç, dört gün kadar
evde aç, susuz kaldık. Sonra silahlı Ermeniler bizi evden zorla
çıkardı. Hatta sırtımıza bir elbise geçirmeğe bile izin vermediler.
Bizi ağlaya ağlaya arabaya bindırdiler. Hangi sokakta Azerbaycanlılar
(Azerbaycan Türkleri) oturu yorsa, orada durarak onları teker teker
arabaya bindiriyorlardı. Sonra bizi silahlı Ermeni askerlerinin olduğu
otobüse bindirdiler. Otobüs Ağdam kentine doğru yola çıktı. Yol
boyu Ermeniler otobüsü taşladı. Bizi evimizden, yurdumuzdan,
Vatanımızdan işte böyle kopardılar...
Bizi evimizden, Vatanımızdan kopardıktan sonra evlerimizi
ateşe verdiler.
Hocalı’ya sığındık. Bir süre sonra Ermeniler Hocalı’ya
saldırmaya
başladı.
Geceler
beton
evlerin
bodrumunda
saklanıyorduk. Hocalı kenti dört bir yandan Ermeni köyleriyle
çevriliydi. Elektriğimizi ve doğalgazımızı sık sık kesiyorlardı.
Soğuktan ölmemek için ormandan odun getiriyorduk. Hocalı
kentinin Ağdam ve Şuşa’yla hemen hemen tüm bağları kopmuş
bulunuyordu. Hocalı sakinleri için ıstıraplı günler başlamıştı. Durum
gitgide kötüleşiyordu. Son zamanlarda ekmeği Azerbaycan’dan
helikopterlerle getiriyorlardı.
1992 yılınm Ocak ayında Ermeniler tüm yolları büsbütün
kapattı. Artık helikopter de gelemiyordu. Gelince de helikoptere ateş
ediyorlardı. Roketatarlardan yağmur misali mermi yağdırıyorlardı.
Son iki ayda geceler üzerimizi çıkarmadan yatağa giriyorduk.
1992 yılının Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan gece saat 11
sularında Ermeni ve Rus askerleri Hocalı kentini dört bir yandan
çevirdi. Ben de üzerimi çıkarmadan yatmıştım. Annem beni
uyandırdı ve Ermenilerin saldırıya geçtiklerini söyledi. Herkesle
beraber beton evlerin bodrumlarına doğru koştuk. Bir, iki saat kadar
orada kaldık. Bir süre sonra birileri, kentin baştanbaşa ateşe
verildiğini ve Ermenilerin kenti yakıp yıkmakta olduklarını
bağırarak söyledi. Bodrumlardan çıkarak çaya doğru koştuk.

Arkamıza bakınca Ermenilerin silahsız halka kurşun yağdırdıklarım
gördük. Çayı geçerek ormana, dağa doğru kaçmaya başladık. Çok
kar yağmıştı ve kar, insanların yürümesine engel oluyordu. Annemle
ben karın içinde sürünerek ilerliyorduk. Nereye gittiğimizi biz de
bilmiyorduk. Aniden ateş sesleri işittik ve yolumuzu değiştirerek
farklı bir tarafa doğru sürünmeye başladık. Sabah 6 sularında artık
Ağdam’ın Şelli köyüne yaklaşmış bulunuyorduk. O sırada Ermeniler
üzerimize yine yağmur misali kurşun yağdırmaya başladı. Yere
devrilenler, yaralananlar, ölenler... Ölenlerin ve yaralananların sayı
bilinmiyordu. Çocukların ve büyüklerin çığlıkları hälä kulaklarımda
çınlıyor.
O sırada benim 13 yaşım vardı. Öyle bir gecede 13 yaşında bir
çocuğun ne acılar çektiğini, neler hissettiğini anlatmakta dil,
yazmakta kalem acizdir. O gece neler çektiğimi, neler hissettiğimi
ancak Allah bilir.
Annem artık yorulmuştu ve yürüyemiyordu. Ben anneme
yardım ettim, bir yokuştan aşağı İndik. Annem bana, artık
sürünemediğini, ayağa kalkmak istediğini söyledi. Oysa ayağa
kalkmak tehlikeliydi. Ermeniler her an bizi vurabilirdi. Baktığım her
yerde cesetler vardı. Yaşlıların inlemesi, çocukların çığlığı beni
dehşete düşürüyordu.
Annem ayağa kalktı, aniden devrildi. Sesini çıkarmadı, bir tek,
“Bana kurşun isabet etti” dedi. Ben bağırdım. Çok kan
kaybetmemesi için annemin yarasını lastikle sıktıın. Annem, vakit
kaybetmeden kaçarak kurtulmamı, yoksa Ermenilerin beni
öldüreceklerini söyledi. Ben gitmek istemiyordum. Annemi nasıl
bırakıp giderdim?
Ben hem babamı, hem de yurdumu kaybetmiştim. 13 yaşında
bir çocuk için bu kadarı fazla değil miydi? Bunlardan sonra annemi
karın içinde, kurşun yağmurunun altında nasıl bırakıp gidebilirdim?
Annem beni kandırmaya çalıştı, şöyle dedi: “Bari gidip
Ağdam’da oturan teyzenlere haber götür, annem yaralandı de, bana
yardıma gelsinler.” O vakit çocuk aklımla buna inandım. Annemin
bunu benim hayatta kalmam için söylediğini daha sonra anladım.
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Biz artık hayatta kalma ümitlerimizi kaybetmiştik. Annem benim
ölümümü gözleriyle görmek istemiyor, benim de onun öldüğünü
görmemi istemiyordu. Annemin israrlarından sonra Ağdam ’a doğru
sürünmeğe devam ettim. Ağdam’a varınca insanlar çoraplarımı
çıkararak ayaklarımı sıcak suya soktu. Teyzeme haber ulaştırdılar,
gelip beni aldı. Akşamüzeri annemi ormandan çıkardılar ve
hastaneye yatırdılar. Annem iyileştikten sonra Naftalan’a yerleştik.
Bugün 23 yaşımdayım. Bu yaşımda hayatın her türlü
zorluğuyla karşılaştım, her türlü sıkıntıya katlandım. Tüm
hayatımdaki en güzel günler Hankendi’nde yaşadığım babalı ve
Vatanlı günlerdi.
Ben şimdi Vatan özlemiyle, Vatanıma kavuşma arzusuyla
yaşıyorum ve bu arzumun günün birinde gerçekleşeceğine
inanıyorum.
***
Ramil Hasanov:
Ermeniler gelince ormana kaçtım. Üç gün ormanda aç susuz
kaldım. Susuzluktan ölmek üzereydim. Mecbur kalınca çok kar
yedim.

***
Fuat Gülmemmetov (Hocalı Soykırımı sırasında 4 yaşında):
Ermeniler tabancayla beni ayağımdan vurdu.
Hatıra Oruçova (Hocalı Soykırımı sırasında 8 yaşında):
Babamı, annemi ve 6 yaşındaki kızkardeşimi gözlerimin
önünde öldürdüler. Bana da kurşun isabet etti. Vücudumdaki kurşun
yarası çoktan iyileşse de, gözlerimle gördüklerimin yarası asla
iyileşmeyecektir...
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İKİNCİ HAYAT: SALATIN AHMETOVA
Hocalı. 1991 yılı henüz başla
mış... O yıllarda herkeste bir tedirginlik
olsa da hayat devam ediyor ve dünyaya
her şeyden habersiz masum bebekler
geliyordu. O yıl Ocak ayı başlarında ünlü
Azeri gazeteci
Salatın Askerova
Hocalı’yı ziyaret etti. Hocalı havaalanında kendisini çok sıcak karşıladılar.
Genç gazeteci, Hocalı Havaalanı Müdürü
Elif Hacıyev’le ve havaalam çalışanlanyla sıcak bir şekilde görüştü. Söhbet
sırasında Salatın genç polis memuru
Yelmar’a çocuğu olup olmadığını sordu.
Yelmar, “İki kızım var, biri de yolda”
dedi. Salatın gülerek şöyle dedi: “Erkek olursa oğlum Ceyhun’un adını ver,
kız olursa benim adımı.”
1991 yılının 12 Haziran’ında Yelmar’ın üçüncü kızı doğdu. Vadine
sadık kalan Yelmar kızına Salatın adını verdi. Ama Salatın bu çocuğu,
minik adaşım göremedi. 1991 yılının Ocak ayı başlanndaki ziyareti
Salatm’m Hocalı’yı son ziyaretiymiş...
Yetenek ve cesaret sahibi gazeteci Dağlık Karabağ’da ve civar
bölgelerde olup bitenleri objektif bir şekilde kamuoyuna ulaştırmak
amacıyla geceli gündüzlü çeşitli bölgeleri dolaşıyor ve tarafsız röportajlar
yapıyordu. Salatın 1991 yılının 9 Ocak gününde Şuşa’nm Kalederesi köyü
yakınlannda görevini yaparken Ermeni eşkıyalan tarafından vahşicesine
katledildi. Halkımız ve devletimiz bu yiğit kızın, bu vatansever kızın
cesaretini takdir etti. Salatın Askerova’ya Azerbaycan Milli Kahramanı adı
verildi.
O sırada minik Salatın her şeyden habersiz, dertsiz büyüyordu.
Annesinin, babasmın sürekli şefkatiyle çevriliydi. Hocalı da, Hocalı halkı da
o korkunç, o felaketli gecelerden haberdar değildi henüz. 1992 yılının Şubat
ayı sert, karlı, fırtınalı başladı. Elektriklerin sık sık kesilmesi, kente yapılan
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saldırılar ağır bir dönemin başladığının işaretçisiydi. Yiğit gazetecinin adını
taşıyan minik Salatın’ı uğursuz gürder bekliyordu...
Hikäyenin gerisini minik Saiatm’m annesi Müşgünaz
Ahmetova anlatıyor:
Gece epey ilerlemişken şiddetli ateş sesleri işitildi. Biz kadınlar
çocuklarımızı da alarak evlerin bodrum katlarına İndik. Ama kısa
süre sonra durumun çok ağır olduğunu anlayarak Gargar çayına
doğru, oradan da ormanlık alana kaçtık. Çoğu kadınlar, çocuklar ve
yaşlılar olmakla 200 kişiden fazlaydık. Korkudan sesimizi
çıkaramıyorduk. Fakat süt çocuklarının sesini kesmek mümkün
olmuyordu. Çocuk seslerinin işitildiği tarafa Ermeniler kurşun
yağdırıyorlardı. İnsanlar yaralanıyor, ölüyor, cesetleri karın üzerine
düşüp kalıyordu. O gece eşim Yelmar da feci şekilde can verdi.
Gecenin karanlığında ormanın içinde nereye gittiğimizi
bilmiyorduk. Aç bebeklerin bağırmasını duyan Ermeniler
grubumuza keşin nişancı tüfekleriyle ateş ediyordu. Küçük yavrum
bir türlü susmuyordu. Oysa ses çıkarmak tehlikeliydi. Bebeğimin
sesini kesmenin bir tek yolu kalmıştı. Allah’ın cezası bir tek yol
kalmıştı. Beraberimizdeki insanların hayatını kurtarmak için Salatın
adını verdiğim bebeğimi sırtımdan açarak ellerimle boğmak zorunda
kaldım. Ellerim de soğuktan tutmaz olmuştu... Kundağında
boğduğum bebeğimi ağacın dibine bırakmaya elim varmadı. Yine
sırtıma sardım, yolumuza devam ettik.
İki günden beridir aç, susuz, ormanda kar yiyerek ve nereye
gittiğimizi bilmeden yürüyorduk. Yolumuzu kaybetmiştik. Üçüncü
gün bizi yakaladılar. 200 kişiden fazla Hocalı sakinini Dehraz
köyüne götürdüler. Silahlı savaşçılardan 12 kişiyi, bir de yaşlıları
ayırdılar. Bazılarım pazarlıklardan sonra serbest bıraktılar. O gün
bizimle beraber olan Mahire teyze, “Sırtına sardığın çocuk
kıpırdıyor” dedi. Donmuş kundağı büyük zorlukla açtım. Bebeğimi
mosmor olmuş bir halde çıkararak emzirmek istedim. Takatsiz, üç
günden beri aç olan annenin sütü mü olur? Bebeğim Salatın’ın sağ
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olduğunu anlayınca biraz içim ısındı. Ama endişe ve heyecan içinde,
neler olacağını bilmeden bekliyorduk.
Tutsaklığımızın üçüncü gününde Azerbaycan tarafı esirlerden
bazılarım geri almaya muvaffak oldu. Geri kalanları Ermeniler
nereye götürdü, Allah biliyor. Zalim düşman anneyi yavrusundan,
kardeşi bacısından ayırarak götürdü.
Dördüncü gün Ağdam’ın Gülaplı köyüne vardık. Bizi Ağdam
hastanesine götürdüler. Aynı gün Ermeniler hastaneye roketatarlarla
şiddetli bir saldın gerçekleştirdi. O gece bizi evlere yerleştirdiler.
Benim iki ayağım donmuştu. Doktor, benim gibilerin Bakü’ye
ulaştırılması gerektiğini, aksi halde ayaklarımızın kesileceğini
söyledi. Dört günden beridir aç olan, üstelik kendi ellerimle
boğduğum Salatın’ımın durumu da çok ağırdı. Bizi Bakü’ye
hastaneye ulaştırdılar. Bebeğim ve ben üç ay tedavi gördük.
İlkyardım hastanesinin doktorları ayağımı iyileştirdi, bebeğim
Salatın’a ise ikinci hayatı verdi.
O günlerin üzerinden yıllar geçti. İkinci hayatını yaşayan
Salatın artık okulu bitirmiş. O korkunç gecenin faciasını biliyor.
Ve... bildiklerini unutmuyor.

159

ADLI TIP RAPORU
1992 yılının Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan gece Hocalı
kentinde Ermeni eşkıyaları tarafından katledilen kişilerin cesetlerinin
inceleme sonuçları:
Hocalı olaylarının akabinde 181 ceset kurumumuz
bilirkişilerince incelemeye tabi tutulmuştur. Bunlardan 130’u erkek,
5ГІ kadın cesedidir. incelemeye tabi tutulan cesetlerden 13’ü çocuk
cesedidir. Cesetler, yara izlerinin oluşum nedenlerine göre şu şekilde
ayrılmıştır:
a) şarapnel isabet etmesi yüzünden - 20;
b) kurşun isabet etmesi yüzünden -1 5 1 ;
c) kesici olmayan bir aletle alman darbe nedeniyle - 10.
Cesetler, yara izlerinin görüldüğü bölgelere göre şu şekilde
ayrılmıştır:
a) kafada - 40;
b) göğüs kafesinde - 74;
c) karın bölgesinde - 17;
d) kollar ve bacaklarda -1 1 .
Bununla beraber, incelemeye tabi tutulan cesetlerden 3 kişide
kolların ve bacakların donması; 33 kişide işkence izleri, o sıradan
kafa dersinin yüzülmesi, kadınların göğüslerinin kesilmesi, burun ve
kulak kıkırdaklarının kesilmesi, kadınların üreme organlarına
silahlardan ateş açılması izleri gözlemlenmiştir. Bunların dışında
bazı kişilerin gözlerinin oyulduğu, dişlerinin kırıldığı, erkeklerin
üreme organlarınm kesildiği görülmtiştür. İncelenen cesetlerden
31’inde kombine yara izleri, yani vücudun çeşitli bölgelerinde ateşli
silah mermilerinin izleri ile delici-kesici alet izleri ve delici-kesici
olmayan aletlerle darp izleri gözlemlenmiştir. İncelenen cesetlerden
13’ünde vücudun tamamını kapsayan yanma ve kömürleşme
görülmüştür. İncelenen cesetlerden 10’unda ateşli silah mermisiyle
beraber, üzerlerinden askeri araç geçmiş olduğunu kanıtlayan izler
de tespit edilmiştir.
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366 NUMARALI ALAY
Hocalı Soykınmı’nda 366 numaralı alayın rolünün özellikle
vurgulanması gerekir. Söz konusu alay Şuşa ve Hocah’nın, Azeri
köylerinin ateşe tutulmasında defalarca yer almıştır. Alaydan fırar eden
askerlerin ifadeleri bu gerçekleri doğruluyor ve askeri birliğin personelinin
ruh hali ve ilişkileri konusunda birtakım izlenimler edinme olanağı
veriyor. 366 numaralı alayın Hankendi’nden alelacele çıkanlması da
alayın Hocalı olaylarında yer aldığının bir kanıtıdır.
Askeri birliğin komuta kademesinin, sözde halkın karşı koyması
nedeniyle askeri personelin serbestçe çıkanlmasını temin edemediklerini
iddia edecek derecede maneviyattan yoksun olduğu görülmüştür. Bu
amaçla Gence’de konuşlandınlan çıkarma birliklerinden destek alınmıştır.
Ama bu destek gelinceye kadar alayın askeri personelinden genellikle
Ermenilerden oluşan ve kınma katılmış bulunan 103 kişi emre itaatsizlik
göstererek Karabağ’da kalmıştır. Alaym komuta heyetinin suç pazarlığı ve
alayın çıkarıİmasından sorumlu kişilerin sorumsuzluğu sonucunda askeri
araçların bir kısmı, o sıradan zırhlı araçlar Ermenilere teslim edilmiştir. Bu
suretle, gelecekte Azerbaycan’a karşı suç işlenmesine ve bölücülük
faaliyetinin sürdürülmesine destek verilmiştir. Bu gerçek, alayın Hocalı
Soykınmı’na doğrudan katılmasmın bir dehlidir!
Ermeni silahlı birlikleri ve 366 numaralı motorize alaym
Azerbaycan’ın yerleşim birimlerinin ateşe tutulmasına katılan askeri
personeli Hocalı kentinde gerçekleştirilen vahşetin asıl suçlulandır.
Hocalı Soykınmı’na katılan Ermenilerin ve onların yardakçılannın
hareketi insan haklannın en kaba biçimde ihlali, uluslararası sözleşmelerin
-Cenevre Sözleşmesinin, İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinin, Yurttaşlık
Haklan ve Siyasi Haklar Hakkmda Evrensel Sözleşmenin, Olağanüstü
Durumlarda ve Askeri Çatışmalar Sırasında Kadınların ve Çocuklann
Savunulması Bildirgesi’nin hayäsızca gönnezden gelinmesidir.
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Hocalı Çarpışmasının Milli Katıramanları

1990 yılında Hankendi’nde Komite’de görüştüm. E lif e tebriklerini
iletmek isteyen рек çok insan vardı. Elif herkesle sıcak görüşüyor,
HALKIN AYDIN EVLADI
herkese teşekkür ediyordu. Hankendi’nde çalıştığı sürede Ermeniler
kendisinden çekinir ve E lif i oradan uzaklaştırmaya çalışırlardı. Ama
Karabağ'da yaşayan Azerbaycanlılar (Azerbaycan Türkleri), Elif
Latif oğlu Elif Hacıyev kendileriyle beraber olduğu için sevinçliydiler.
1953 yılının 24 Haziran’ında
Hocalı’da doğdu. 1960-1970 yılları
O dönemde Elif Hacıyev’e büyük sorumluluk gerektiren bir
görev havale edilmişti. Elif Hacıyev Hocalı Havaalanı’nm müdürü
arasında
Hocalı
ortaokulunda,
1970- 1971 yıllarında Stepanakert görevine atanmış bulunuyordu. Yaptığı çalışmalarla adını
Azerbaycan’ın tamamında duyuran Elif Hacıyev Ermenilere de göz
kentinde
DOSAAF
(Orduya,
açtırmıyordu. Ermenistan’dan gelen uçakları ciddi kontrol altında
Havacılığa ve Donanmaya Gönüllü
tutuyor ve uçuşlarına kısıtlamalar getiriyordu. Öte yandan Elif
Yardım Cemiyeti) kurumuna bağlı
Hacıyev Hocalı’nın savunmasını temin etmek amacıyla geceli
sürücülük kursunda okumuştur.
gündüzlü
çalışıyordu.
1971- 1973 yılları arasında Minsk
Elif Hacıyev Hocalı halkı için çok şey yaptı. Geceli gündüzlü
kentinde
askerlik
hizmetini
yapmıştır.
1974-1984
yılları Taşnak Ermenilerle savaştı, halkı ve vatanı uğrunda kahramanca can
arasında
Belorus
İçişleri verdi. Aynı korkunç gecede Elif Hacıyev’in kardeşi Süleyman da
Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde, hayatını kaybetti.
E lif in yiğitliği ve cesareti Hocalı halkının hafızasında
daha sonraki yıllarda Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Otonom
ilelebet yaşayacaktır.
Vilayeti’nin emniyet teşkilatı içinde farklı görevlerde bulunmuştur.
1976-1979 yıllarında SSCB İçişleri Bakanlığı Frunze Özel
Orta Polis Okulu’nda okumuştur. 1981 yılından sonra eğitimini
SSCB İçişleri Akademisi Leningrad Fakültesi’nde sürdürmüştür.
1982 yılında Azerbaycan’da göreve atanması dolayısıyla, eğitimini
Flarp Akademisi’nin Rostov vilayetindeki biriminde sürdürmüştür.
Dağlık Karabağ Otonom Vilayeti emniyet teşkilatında
çalıştığı sırada birçok defalar şovenist Ermenilerin ihanetiyle karşı
karşıya kalmış, hatta kendisine soruşturma açılmıştır. 1988 yılında
Dağlık Karabağ bölgesinde olayların patlak vermesi sonucunda
Ermenilerin Elif Flacıyev’e kurdukları komplo da açığa çıkmıştır.
Elif Hacıyev aklanarak görevine iade edilmiştir.
Elif Hacıyev 1990 yılında Hocalı’ya dönerek Dağlık Karabağ
Örgütleme Komitesi’nde çalışmaya başlamıştır. Kendisiyle ilk kez
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Mirsiyap oğlu
Tevfık
Hüseyinov 1954 yılında Hocalı’da
doğdu.
Ortaokulu
Hocah’da
bitirdikten sonra Ağdam’da Ziraat
Yüksekokulu’ndan
mezun
olmuştur. 1974-1976 yıllarında
Kazakistan'ın Ayankuz kentinde
askerlik hizmetini yapmış ve
tekrar doğduğu kente - Hocalı’ya
dönmüştür.
Tevfık, ailenin ilk çocuğu
olarak
doğmuştur.
Babası
Mirsiyap ve annesi Mineş, çocuklarını vatanına ve toprağına bağlı
insanlar olarak yetiştirmişlerdir. Tevfık askerlik hizmetini
tamamladıktan sonra Hocalı okulunda Milli Savunma dersi
öğretmeni olarak çalışmıştır. 1981 yılında Hocalı Halk Eğitimi
Müdürlüğü’nde askeri işler müfettişi olarak göreve başlamıştır.
Bilindiği üzere, 1988 yılından itibaren Karabağ’da
Azerbaycanlıların (Azerbaycan Türklerinin) yaşadıkları tüm
yerleşim birimleri, o sıradan Hocalı kenti için zor günler başlamış
bulunuyordu. 1991 yılında Tevfık Hüseyinov’un girişimleri
sonucunda Hocalı Savunma Taburu kuruldu ve Tevfık Hüseyinov bu
taburun komutanı oldu. Tevfık artık bir geceyi bile kendi evinde
geçiremez olmuştu. Çünkü Hocalı’ya her gün saldın düzenleniyor,
kentte her gün çatışma yaşanıyordu. Ama bu saldırılar Hocalı
halkının cesaretini kıramadı. Hocalı halkı tamı tamına dört yıl
kendini savundu ve bunda Hocalı Savunma Taburu’nun payı
büyüktü. Ta 1992 yılının Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan
geceye kadar... Hocalı Savunma Taburu ve tabur komutanı Tevfık
Hüseyinov son nefesine kadar kahramanca çarpıştı.
Hayatta kalan silah arkadaşları, kahraman Tevfık’in ölümüyle
sarsıldılar.
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Tevfık topu topu 38 yıl yaşadı. Tevfık’in kısa, ama anlamlı
hayat yolu kahramanlıkla noktalandı. Tevfık anadan bir kahraman
gibi doğmuştu sanki. O korkunç gecede Tevfık Hüseyinov da, eşi
Mahmer, babası Mirsiyap, annesi Mineş ve kardeşi Bakir’den oluşan
ailesi de feci şekilde can verdi.
Tevfık’in Yasemin, Efsane ve Murat adlarında üç çocuğu
kaldı geride. Amcaları Akif Hüseyinov büyütüyor çocukları.
Hocalı’nın bu kahraman evladının mezarı Bakü’de Şehitler
Hıyabam’nda bulunuyor.
Tevfık Hüseyinov Cumhurbaşkanı karan ile Azerbaycan Milli
Kahramanı adını almıştır.
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Aliekber oğlu İnkılap
Ismailov 1962 yılında Hocalı’da
doğdu.
Ortaokulu
Hocah’da
okudu.
1981
yılında
askere
alındı.
Askerlik
hizmetini
yaptıktan sonra doğduğu kente
Hocalı’ya
döndü.
Hankendi’nde polis memuru
olabilmek için çok gayret sarf
eden
İnkılap
amacına
ulaşamayınca Süt ve Sebze
Sovhozu’nda işçiliğe başlar.
Diğer yandan Meslek Teknik Yüksekokulu’nda makine operatörlüğü
eğitimi alır.
1988 yılında Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı başlattığı ilan
edilmemiş savaş ve Karabağ’da başlayan gösteriler durumun gitgide
ağırlaştığının da habercisiydi. 1990 yılında il (rayon) statüsü verilen
Hocalı’da hızlı bir inşaat hamlesi başlamış bulunuyordu. Aynı
dönemde Hocalı nüfusunun güvenliğinin sağlanmasına yönelik
çalışmalar da geceli gündüzlü sürdürülmekteydi. Aynı amaçla
İnkılap İsmailov da 1990 yılında her gün Ermeni saldırılarının hedefi
olan ve masum insanların katledildiği Hocalı’da polis memuru
olarak göreve başlar. İnkılap İsmailov Hocalı Askerileştirilmiş
Güvenlik Birimi’nde görev yapıyordu. Görev mıntıkasını
bırakamadığından evine ender durumlarda uğruyordu. 1992 yılının
Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan gece Rusya’ya ait 366 numaralı
motorize alayının desteğinde Ermeni ve Rus askerleri Hocalı’da
büyük bir kirim gerçekleştirdiler. Dağ taş insan cesetleriyle doluydu.
Hocalı halkından hayatta kalanlar, o sıradan İnkılap İsmailov da
yaralıların ve cesetlerin taşınmasında büyük fedakarlıkla çalışıyor,
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öte yandan Ermenılerden öç almak için fırsat arıyor, ıntıkam ateşiyle
yanıyordu.
...Hocalı şehit kent olmakla, halkı da şehit oldu. İnkılap
suçsuz yere katledilenlerin öcünü almak için Ağdam civarındaki
çarpışmalara katılarak kahramanca savaşmaya devam etti. İnkılap m
son çarpışması Taşbaşı Tepesi’nde oldu. Герепіп ele geçirilmesi için
yapılan muharebede İnkılap 25 Ermeni askerini mahvetti, ama
kendisi de kahramanca can verdi.
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Ermenistan Silahlı Kuwetleri tarafından
gerçekleştirilen Hocalı Soykinmı sırasında
katledilen (şehit edilen) Azerbaycan Milli
Kahramanı Salah oğlu Fuzuli Rüstemov’un
kızkardeşi, Hocalı Soykinmı tanığı Salah kızı
Figura Rüstemova’nın anlattıklan:
Kardeşim Fuzuli 1966 yılında Hocalı’da
doğmuştur. Anne babamızı erken kaybetmişiz.
Kardeşim benimle oturuyordu. Orta eğitimini
Hocalı’da tamamlayınca askere gitti. Askerlik
hizmetini bitirdikten sonra Hocalı’ya döndü ve
Sovhoz’da işe girdi. Kendisini herkes
sıcakkanlı, yardımsever bir insan olarak
biliyordu.
1988 yılında Ermenistan Silahlı Kuwetleri Azerbaycan’a karşı ilan
edilmemiş savaş başlattı. O dönemde halkı Ermenistan Silahlı
Kuwetleri’nin saldınlarmdan korumak amacıyla Hocalı’da Savunma
Taburu oluşturuldu. Kardeşim de bu taburun askerlerinden biri olarak
hayatmın sonuna kadar Hocalı halkını düşmandan korudu. 1992 yılmın
26 Şubat gecesi Ermenistan Silahlı Kuwetleri Hocalı’ya saldırarak
insanlan vahşice katlederken, kaçmayı başaranlar canını kurtarmak
amacıyla yakınlıktaki ormana doğru kaçmaya başladı. Silahlı Ermeniler
kaçanlan takip ederek ateş açıyor, yaraladıklannı ve yakalayabildiklerinı
tutsak ediyorlardı. Bizim insanlarımızda çok az silah vardı, bu nedenle
tepeden tımağa silahlı Ermeni askerlerine karşı koymalan çok zordu.
Fuzuli, kızlanmızın, kadınlanmızın Ennenilerin eline geçmesine izin
vermemek için Ketik ormanında, Nahçıvanik köyü yakınlannda
makineliyle savaşıyordu. Kendisi iki kere kadınlardan, çocuklardan ve
yaşlılardan oluşan gruplan Ermeni askerlerinin kuşatması altından
çıkararak Ağdam’a göndermeyi başarmıştı.
Figura Rüstemova, üçüncü grubu kuşatma altından kurtannaya
çalışırken, kardeşinin çok sayıda Ermeni askeriyle çatışarak ağır
yaralandığını söylüyor. Arkadaşlan yaralılan, o sıradan Fuzuli’yi de
büyük zorluklarla Ağdam’da Askeri Hastane’ye ulaştırmayı başarmışlar,
ama Fuzuli’yi kurtarmak mümkün olmamıştır. Hocalı’nm hayatta kalan
her sakini Fuzuli’nin yiğitliklerini anlatıyor. Fuzuli’nin Ermeni
askerlerinin kuşatması altından çıkardığı ve Ağdam’a kaçmayı başaran
insanlar, şehit kahramanı bugün de saygıyla anıyor.
Azerbaycan Milli Kahramanı Fuzuli Rüstemov’un mezan Terter’in
Hasanlı mezarlığındadır.

Hocalı’yı savunmaya çalışırken
şehit olan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nca
ölümünden
sonra
“Yiğitliğe Göre” madalyasıyla ödüllendirilen Usup oğlu Şöhret Hasanov’un
eşi, Hocalı Soykinmı tanığı Mihriban
Hasanova, o günleri hälä acı ve ürpermeyle anımsıyor:
Eşim çok kısa ömür yaşadı. Topu
topu 48 yaş. Ama anlamlı ve onurlu bir
hayat yaşadı. Biliyorsunuz ki Ermeniler
Hocalı’yı mahvetmek için hep firsat
kollamışlardır.
Ennenilerin
1986
yılında Hocalı’daki taş kurganlan
sökerek yerinde garaj yaptıımak
istediklerini hatırlıyorum. O sırada
Şöhret buna izin vermedi. Yetkilileri
Ermenilerin niyeti konusunda uyardı ve Ermenileri engelleyebildi. “Hocalı’nın
Sesi” gazetesinin yayınlanmasına da büyük destekleri olmuştur. Gazetenin
adım da Şöhret bulmuştu. Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermeniler bu bölgenin
Azerbaycan’dan kopanlarak Ennenistan’a verilmesi, Ermenistan’a ilhak
edilmesi talebiyle SSCB yöneticilerine mektuplar göndermeye başlamışlardı.
Şöhret buna da engel olmak için sürekli mücadele etmiştir. Şöhret’in en büyük
derdi Karabağ derdiydi, çünkü onun doğup büyüdüğü Hocalı’yı Enneniler XX.
yüzyılda üç kez yerle bir etmişti. Kısa hayatında Şöhret’i sürekli tedirgin eden
şey, Ermenilerin Azerbaycan’a karşı arazi iddialan ve kötü niyetleriydi. Şöhret
Hocah’yı savunmak için kaç yıl geceli gündüzlü mücadele etti. Savunma
Taburu’nun bir üyesi olarak Hocalı’da sivil halkı vahşice katleden, soykmm
uygulayan Ennenistan Silahlı Kuwetleri’ne karşı savaştı. Ermeniler kendisini
yalmzca yaralı durumda esir alabilmişti. Ona insanlık dışı işkenceler
yapmışlardı. Şöhret’i işkenceyle öldünnüşler. Önce sağ kolunu ve sağ bacağını
kesmişler, sonra sağ gözünü oymuşlar ve böyle işkencelerle katletmişler. Ama
o son nefesine kadar, gördüğü onca işkenceye rağmen düşman karşısında
eğilmemiştir. Onun cesedini bir ay sonra bulduk ve şimdi eşim Şehitler
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Hıyabanı’nda uyuyor. Eşimin en büyük emeli ülkemizin toprak bütünlüğünün
sağlanmasıydı. Sohbetlerinde Türkçülüğün, milli gelenek ve göreneklerimizm
propagandasını hep yapardı:
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Ankara’mn taşına bak,
Gözlerimin yaşma bak.
Ermeni Türk’ü esir etmiş,
Şu dünyanın işine bak.
•AH- 3NIAN RAID LEAVES ASfiRİS DEAD OB FLESNG"

Ben bugün bir tek şey istiyorum: Hocalı’mn düşman işgalinden
kurtulmasını ve toprağımıza, evimize dönmeyi. Şöhret’in ve onun gibi yüzlerce
Hocalı şelıidinin ruhu yalmzca o zaman huzur bulabilir. Hocalı Soykınmı’nı
yapanlann ise adalete hesap venneleri gerekir. Ben, o günün uzakta olmadığını
ümit ediyorum...

About 1,000 of Khojaly's 10,000 people were massacred by the Armenian Army in Tuesdays attack.
Azerbaijani television showed truckloads of corpses being evacuated from the Khocaly area.
T h e W a s h in g t o n T im e s , 2 M a r c h 1 9 9 2

“ATROCITY BE FORM HORRIFY AHRBAIJAN”
B y Brian Ш е л, Aghdam. Azerbaijan
Dozens of bodies lay scattered around the killing fields of Nagorno-Karabakh yesterday, evidence of the worst m assacre In four years of
fighting over the dleputed territory.
Azeri officials who returned from the scene to this town about nine miles away brought back three dead children, the backs of their
heads blown off.
At the local mosque, six other bodies lay stretched out, fully clothed, with their limbs frozen in the positions In which they were killed
Their faces were black from the cold.
“Telmanl" screamed one woman, beating her breast furiously over the body of her dead father, who lay on his back with his stiff right
arm Jutting Into the air.
Those who returned from a brief visit by helicopter to Khojaly, captured by the Armenians last week, said they had seen Blmllar sights
only more One Russian Journalist said he had counted about 30 bodies within a radius of BO yards from where the helicopter landed
Armenia has denied atrooltles or mass kllllngB of Azeris after Its well armed Irregulars captured Khojaly. the second-biggest Azeri town
In Nagorno-Karabakh, last Wednesday. Azerbaijan says 1,000 people were killed.
“Women and children had been soalped'1, said Assad Faradzhev, an aide to Karabakh's Azeri governor.
Mr. Faradzhev said the helicopter, bearing Red Cross markings and escorted by two MI-24 helicopters of the former Soviet army,
succeeded In picking up only the three children before Armenian militants opened fire, “When we began to pick up bodies, they started
firing at ua’ , he said.
Mr. Faradzhev said they were on the ground for only 16 minutes.
“The combat helicopters fired red Пагев to signal th at Armenians were approaching and It was time to leave. I was ready to blow myself
up if we were captured", he said pointing to a grenade In his coat pocket.
Reuters photographer Frederlque Lengalgne saw two trucks full of АгегІ corpses near Aghdam
“In the first one, I counted 36, and It looked as though there were almost as many In the second. Some had their heade cut off and many
had been burned. They were all men. and a few had been wearing khaki uniforms", she said.
In Aghdam's mosque, the dead bodies lay on m attresses under a naked light bulb. People screamed Insults at Azerbaijan's president,
Ayaz Mutallbov, saying he had not done enough to protect Karabakh's Azeri population.
Hundreds of people crowded outside chanting Islamic prayers. Some wept uncontrollably and collapBed near their dead relatives, brought
to the town by truck only minutes earlier
Chilling film of dozens of stiffened corpses scattered over a snawy hillside backed accounts of the slaughter of women and children
sobbed out by refugees who made It safely out of the disputed Caucasus enclave.
Azerbaijani television shawed pictures of one truckload of bodies brought to the Azeri town of Aghdam, same with their faces apparently
scratched with knives or their eyes gouged out. One little girl had her arm s stretched out as If crying far help.
“The bodies are lying there like Docks of sheep Even the fascists did nothing like this", said Aghdam militia commander Rashid
Mamedov, referring to the Nazi Invaders In World War II.
“Give us help to bring back the bodies and show people what happened", Karabakh Gov. Musa Mamedov pleaded by telephone to the Soviet
arm y base In Gyandzha. Azerbaijan's Hecond-largest city.
A helicopter pilot who took cameramen and Western correspondents over the area reported seeing same согрвев lying around Khojaly
and dozens more near the Askeran Gap, a mountain pass oniy a few miles from Aghdam.
The W u h Jn g lo n T im e !, a M irc h 1S9£
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By Paul Quinn-Judge, Baku, Azerbaijan
Azerbaijan charged yesterday that Armenian militants massacred men, women and children after
B y Helen Womack, Aghdam, Azerbaijan, Thursday

forcing them from a town in Nagorno-Karabagh last week.

The exact number of victims is still unclear, but there can be little doubt th at Azeri civilians w ere

Azerbaijani officials said 1000 Azeris had been killed in town of Khojaly and that Armenian fighters

m assacred by Armenian Army in the snowy mountains of Nagorno-Karabakh last week.

then slaughtered men, women and children fleeing across snow-covered mountain passes.

Refugees from the enclave town of Khojaly, sheltering in the Azeri border town of Aghdam, give largely

Armenian officials disputed the death toll and denied the massacre report.

consistent accounts of how Armenians attacked their homes on the night of 25 February, chased those
who fled and shot them in the surrounding forests. Yesterday, I saw 75 freshly dug graves in one

Journalists on the scene said it was difficult to say exactly how many people had been killed in

cemetery in addition to four m utilated corpses we were shown in the mosque when we arrived in

surrounding areas. But a Reuters photographer said he saw two trucks filled with Azeri corpses, and

Aghdam late on Tuesday. I also saw women and children with bullet wounds in a makeshift hospital in

a Russian journalist reported massacre sites elsewhere in the area.

a string of railway carriages.

Azeri officials and journalists who flew briefly to the region by helicopter recovered the bodies of three

Khojaly, an Azeri settlem ent in th e enclave mostly populated by Armenians, had a population of about

retrieving more bodies.

dead children who had been shot in the head, Reuters said, but Armenians prevented them from

6000. Mr. Rashid Mamedov, Commander of Police in Aghdam, said only about 500 escaped to his town.
“So where are the rest?" Some might have taken prisoner, he said, or fled. Many bodies were still lying
in the mountains because the Azeris were short of helicopters to retrieve them. He believed more th an
1000 had perished, some of cold In tem peratures as low as minus 10 degrees.

There were growing signs that many civilians were killed during the capture of Khojaly.
Footage shot by Azerbaflan Television Sunday showed about 10 dead bodies, including several women
and children, in an Improvised morgue in Aghdam. An editor at the main television station in Baku said
180 bodies had been recovered so far. A helicopter flying over the vicinity Is reported to have seen other

When Azeris saw the Arm enians with a convoy of armoured personnel carriers, they realized th ey
could not hope to defend them selves, and fled into the forests. In the small hours, the m assacre

corpses, while the BBC quoted a French photographer who said that he had counted 31 dead, including
women and children, some who appeared as though they were shot in the head at close range.

started.
Meanwhile, the mayor of Khojaly, Elmar Mamedov, said at a news conference in Baku that 1000 people
Mr. Nasiru, who believes his wife and two children were taken prisoner, repeated what many other

had died in the attack, 200 more were missing, 300 had been taken hostage, and 200 were injured.

refugees have said - that troops of the former Soviet army helped the Armenians to attack Khojaly. “It

Armored personnel carriers of the 366th spearheaded the attack, Mamedov charged, and cleared the

is not my opinion, I saw it with my own eyes".

way for Armenian irregulars.

The Boston Globe, 3 March 1992

Tbd Age (Melbourne), 6 March 1992
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‘MASSACRE BY ARMENIANS BI-.HJG REPORTED'
Aghd&m. Azerbaijan, March 2 (Reuters)- The last of the former Soviet troops in the Caucasus enclave of Nagorno-Karabakh
began pulling out today as fresh evidence emerged of a massacre of civilians by Armenian militants.

“PAINFUL SEARCH”

The Itar-Tass press agency said the 300th Motorized Infantry Regiment had started Its withdrawal, In effect removing the
last frail buffer separating the region's two warring ethnic groups, Armenians and Azerbaijanis.

The gruesome e x te n t of F ebruary's killings of Ä2erıs by A rm enians in the town o f Hojali Is at last emerging in Azerbaijan
- about 600 men, women and children dead.
The State Prosecutor, Aydln Rasulov, th e chief investigator of a 16-man team looking Into w hat Azerbaijan calls the “Hojali
M assacre”, said his figure of 6 0 0 people dead was a minimum on prelim inary findings, A sim ilar estim ate was given by
Elman Memmedov, the m ayor of Hojali. An even higher one was printed in the Baku newspaper Ordu In May 470 dead
people named a nd m ore th an 200 bodies reported unidentified, This figure of nearly 700 dead is quoted as official by Leila
Yunusova, the new spokeswoman of th e Azeri M inistry of Defence.
Francois Zen Ruffinen, head o f delegation o f th e In tern atio n al Red Cross in Baku, said the Muslim imam of the nearby city
of Aghdam had reported a figure of 5 8 0 bodies received a t h is mosque from Hojali, m ost o f them civilians. “We did not count
the bodies. But the figure seem s reasonable. It Is no fan ta sy ”, Mr. Zen Ruffinen said. “We have some idea since we gave the
body bags and p roducts to wash th e dead".
Mr. Rasulov endeavours to give an unem otional estim ate of th e number of dead In the m assacre. "Don’t get worked up. It
will take several m onths to get a final figure", the 43 years-old lawyer said at his small office.
Mr. Rasulov knows about these things. It took him two y ears to reach a firm conclusion th a t 131 people were killed and
714 wounded when Soviet troops and tan k s crushed a nationalist uprising in Baku in J a n u a ry 1990,
Officially, 1S4 people have so far been certified as dead, being the number of people th at could be medically examined by
the republic's forensic departm ent. “This Is Just a small percentage of the dead", said Raflq Youssifov, the republic's chief
forensic scientist. “They were th e only bodies brought to us. Remember the chaos and the fact th at we are Muslims and
have to wash and bu ry our dead w ithin 24 h o u rs”.
Of these 184 people, 61 were women, and 13 were children under 14 years old. Gunshots killed 161 people, shrapnel killed
20 and axes or blunt instru m en ts killed 10. Exposure in the highland snows killed the last three. Thirty-three people
showed signs of deliberate m utilation. Including ears, noses, breasts or penlses cut off and eyes gouged out, according to
Professor Yousslfov's report. Those 184 bodies examined were less than a third of those believed to have been killed,
Mr. Rasulov said.
“There were too m any bodies o f dead and wounded on the ground to count properly: 470-500 In Hojali. 050-700 people by
the stream and the road and 85-100 visible around Nakhchlvanlk village", Mr. Manafov wrote In a statem ent countersigned
by the helicopter pilot.
“People waved up to us for help. We saw th re e dead children and one two-years-old alive by one dead woman. The live one
was pulling at h e r arm for the m other to get up. We tried to land but Arm enians started a barrage against our helicopter
and we had to r e tu r n ”.

The two sides made no attempt to Interfere, It added
Nagorno-Karabakh Is within the Republic of Azerbaijan, but most of its population is Armenian.
Shelling in town re p o rte d

The Azerbaijani press agency Azerlnform reported fresh Armenian missile fire on the Azerbaijani-populated town of
Shusha in Nagorno-Karabakh on Sunday night. It said several people had been wounded In another attack, on the
settlement of Venjall, early today.
The Repuhllc of Armenia reiterated denials that Its militants had killed 1,000 people in the Azerbaijani-populated town of
Khojaly last week and had massacred men, women and children fleeing the carnage across snow-covered mountain passes.
But dozens of bodies scattered over the area lent credence to Azerbaijani reports of a massacre.
Azerbaijani officials and journalists who flew briefly to the region by helicopter brought back three dead children with the
backs of their heads hlown off, They said shooting by Armenians had prevented them from retrieving more bodies.
“Women and children had been scalped", said Assad Faradzhev, an aide to Nagorno-Karabakh's Azerbaijani Governor.
“When we began to pick up bodies, they began firing at us".
The Azerbaijani militia chfef In Aghdam, Rashid Mamedov, said' “The bodies are lying there like Поскн of sheep. Even the
fascists did nothing like this".
Two tru ck i filled w ith bodlei

Near Aghdam on the outskirts of Nagorno-Karabakh, a Reuters photographer, Frederlque Lengaigne, said she had seen two
trucks filled with Azerbaijani bodies.
“In the first one I counted 36, and It looked as though there were almost as many In the second", she said. “Some had their
heads cut off, and many had been burned. They were all men, and a few had been wearing khaki uniforms".
Ethnic violence and economic crisis threaten to tear apart the Commonwealth of Independent States, created by 11 former
Soviet republics In December. The commonwealth has been powerless in the face of the ethnic hatred rekindled In the ageold dispute between Christian Armenia and Muslim Azerbaijan, which are members.
Four years of fighting In Nagorno-Karabakh have killed 1,600 to 2,000 people. The last week's fighting has been the most
savage yet.

There has been no consolidation of th e lists and figures in circulation because of the political upheavals of the last few
m onths and the fact th a t nobody knows exactly who was In Hojali at the tim e - m any Inhabitants were displaced from other
villages taken over by Arm enian forces.

The 300th Regiment, based In Stepanakert, the capital of Nagorno-Karabakh, has been caught at the center of fighting In
which at least three of Its soldiers were killed late last month,

T h e I n d e p e n d e n t ( L o n d o n } , lf i J u n e 1ЯЯ2

Speaking to his Parliament In Yerevan, the Armenian capital, President Levon Ter Petrosyan criticized the withdrawal from
the enclave of the commonwealth a last troops.
“This regiment, though not involved In military operations, was a stabilizing factor", Mr. Ter-Petrosyan said.
T he N ew York T im es, 3 M a rc h 199E

174

175

Y A B A N Ç I Ü L K E K İT L E İL E T İŞ İM A R A Ç L A R I N I N

Y A B A N Ç I Ü L K E K İT L E İL E T İŞ İM A R A Ç L A R IN IN

H O C A L I S O Y K IR I M I ’N A İL İŞ K İN O L A R A K

H O C A L I S O Y K IR IM I’N A İL İŞ K İN O L A R A K

A K T A R D IK L A R I

A K T A R D IK L A R I

THE SUNDAY TIMES
“ABMEIWAN SOLDIERS MASSACRE HVHBRBDS OF FLEEING FAMILIES”

"CORPSES LITTER HILLS IN KARABAKH’

B y Thomas Goltz, Aghdam, Azerbaijan
Anatol Lieren comes under fire while Hying to Investigate the mess killings o f refugees by Armenian troops

Survivors reported th at Armenian soldiers shot and bayoneted more than 450 Azeris, many of them
women and children. Hundreds, possibly thousands, were missing and feared dead.

As we swooped low over the snow-covered hills of Nagorno-Karabagh we saw the scattered
The attackers killed most of the soldiers and volunteers defending the women and children. They then
turned their guns on the terrified refugees. The few survivors later described w hat happened: “That's

corpses. Apparently, th e refugees had been shot down as th ey ran . An Azerbaijani film of
the places we flew over, shown to journalists afterw ards, showed dozens of corpses lying

when the real slaughter began", said Azev Hajiev, one of three soldiers to survive. “The Armenians Just
shot and shot. And then they came in and starte d carving up people w ith their bayonets and knives”.

in various p a rts of the lulls.

“They were shooting, shooting, shooting”, echoed Rasia Aslanova, who arrived in Aghdam with other

The Azerbaijanis claim th at as m any as 1000 have died in a m ass killing of Azerbaijanis

women and children who made their way through Armenian lines. She said her husband, Kayun, and
a son-in-law were massacred In front of her. Her daughter was still missing.

fleeing from the tow n of Khodjaly, seized by A rm enians last week. A fu rth er 4,000 are
believed to be wounded, frozen to death or missing.

One boy who arrived in Aghdam had an ear sliced off.
The survivors said 2000 others, some of whom had fled separately, were still missing in the gruelling

The civilian helicopter's job w as to land in the m ountains and pick up bodies at sites of the
m ass killings.

terrain; many could perish from th eir wounds or the cold.
By late yesterday, 479 deaths had been registered at the morgue in Aghdam, and 29 bodies had been
buried in the cemetery. Of the seven corpses I saw awaiting burial, two were children and three were

The civilian helicopter picked up four corpses, and it w as d u rin g th is and a previous
mission th at an Azerbaijani cam eram an filmed the several dozen bodies on the hillsides.

women, one shot through the chest at point blank range.
Aghdam hospital was a scene of carnage and terror. Doctors said they had 140 patients who escaped

Back a t the airfield In Aghdam, we took a look a t th e bodies th e civilian helicopter had

slaughter, most with bullet injuries or deep stab wounds.

picked up. Two old m en and small girl were covered w ith blood, th eir limbs contorted by the
Nor were they safe in Aghdam. On Friday night rockets fell on the city which has a population of

cold and rigor m ortis. They had been shot.

150,000, destroying several buildings and killing one person

The Times, 2 March 1992

The Sunday Times, 1 March 1992

“The Sunday Times” gazetesi (Londra), 1 Mart 1992:
“Ermeni askerleri binlerce aileyi yok etti.”
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“The Times”:
“Ermeniler yüzlerce sığınmacı ailesini katletti. Hayatta
kalabilenler Ermenilerin dört yüz elliden fazla Türk’ü katlettiğini,
öldürülenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu bildiriyor.
Yüzlerce, hatta binlerce insandan haber alınamıyor.”
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TIMES
‘MASSACRE UNCOVERED”
By Anatol Lieven
More than sixty bodies, Including those of women and children, have been spotted on hillsides
In Nagorno-Karabakh, confirming claims that Armenian troops massacred Azeri refugees.
Hundreds are missing.
Scattered amid the withered grass and bushes along a small valley and across the hillside
beyond are the bodies of last Wednesday's massacre by Armenian forces of Azerbaijani
refugees.
In all, 31 bodies could be counted at the scene. At least another 31 have been taken into
Aghdam over the past five days. These figures do not Include civilians reported killed when the
Armenians stormed the Azerbaijani town of KhocUaly on Tuesday night. The figures also do not
Include other as yet undiscovered bodies
Zahld Jabarov, a survivor of the massacre, said he saw up to 800 people shot down at the point
we visited, and refugees who came by different routes have also told of being shot at repeatedly
and of leaving a trail of bodies along their path. Around the bodies we saw were scattered
possessions, clothing and personnel documents. The bodies themselves have been preserved by
the bitter cold which killed others as they hid In the hills and forest after the massacre. All
are the bodies of ordinary people, dressed in the poor, ugly clothing of workers.
Of the 31 we saw, only one policeman and two apparent national volunteers were wearing
uniform. All the rest were civilians, Including eight women and three small children. Two
groups, apparently families, had fallen together, the children cradled In the women's arms.
Several of them, including one small girl, had terrible head injuries: only her face was left.
Survivors have told how they saw Armenians shooting them point blank as they lay on the
ground.

THE SUNDAY TIMES
Thomas Goltz, the first to report the massacre by Armenian soldiers , reports from Aghdam

Khojaly used to be a barren Azeri town, with empty shops and treeless dirt roads. Yet it was still home to
thousands of Azeri people who, in happier times, tended fields and flocks of geese. Last week it was wiped off
the map.
As sickening reports trickled In to the Azerbaijani border town of Aghdam, and the bodies piled up in the
morgues, there was little doubt that Khojaly and the stark foothills and gullies around it had been the site of
the most terrible massacre since the Soviet Union broke apart.
I was the last Westerner to visit Khojaly. That was In January and people were predicting their fate with grim
resignation. Zumrut Ezoya, a mother of four on board the helicopter that ferried us into the town, called her
community “sitting ducks, ready to get shot". She and her family were among the victims of the massacre by
the Armenians on February 26.
“The Armenians have taken all the outlying villages, one by one, and the government does nothing", Balakişi
Sakikov, SS, a father of five, said. “Next they will drive us out or kill us all", said Dilbar, his wife. The couple,
their three sons and three daughters were killed In the massacre, as were many other people I had spoken to.
“It was close to the Armenian lines we knew we would have to cross. There was a road, and the first units of
the column ran across then all hell broke loose. Bullets were raining down from all sides. We had just entered
their trap".
The Azeri defenders picked off one by one. Survivors say that Armenian forces then began a pitiless slaughter,
firing at anything moved in the gullies. A video taken by an Azeri cameraman, wailing and crying as he filmed
body after body, showed a grizzly trail of death leading towards higher, forested ground where the villagers had
sought refuge from the Armenians.
“The Armenians Just shot and shot and shot", said Omar Veyselov, lying In hospital in Aghdam “I saw my wife
and daughter fall right by me", he said.
People wandered through the hospital corridors looking for news of the loved ones. Some vented their fury on
foreigners: “Where is my daughter, where is my son?" walled a mother. “Raped. Butchered. Lost".
The Sunday Times, 8 March 1992

The Times, 3 Much 1992

“The Times”:
“Katliam ortaya çıktı. Dağlık Karabağ’ın yamaçlarmda aralarında
kadın ve çocuklann da bulunduğu 60’tan fazla ceset ortaya çıktı ve bu
durum, Ermenilerin Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü) sığınmacılan
katlettiği yolundaki haberleri doğrulamaktadır. Kendilerinden hälä haber
alınamayan yüzlerce sığınmacı bulunuyor.”
178

“ The Sunday Times”:
“Thomas Goltz Ermenilerin yaptığı katliamlar konusunda bilgi
veren
ilk raportördür.
Hocali yalmzca Azerbaycanlilann
(Azerbaycan Türklerinin) kentiydi. Barış zamanında tarımla iştigal
eden binlerce Azerbaycanlının (Azerbaycan Türkünün) eviydi. Kent
geçtiğimiz hafta yeryüzünden silinmiştir.”
г-ж
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“THE FACE OF A MASSACRE”
By Pascal Privat with Steve Le Vine in Moscow
Azerbaijan was a charnel house again last week: a place of mourning
refugees and dozens of mangled corpses dragged to a makeshift
morgue behind the mosque. They were ordinary Azerbaijani men,
women and children of Khojaly, a small village in war-torn NagornoKarabakh overrun by Armenian forces on Feb. 25-26. Many were
killed at close range while trying to flee; some had their faces
mutilated, others were scalped. While the victims' families mourned.
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16 Mart 1992 tarihli “Newsweek”te Pascal Privat ve Steve Le
Vine tarafından hazırlanan haberde katliam şöyle aktarılmıştır:
“Geçtiğimiz hafta Azerbaycan yine bir morg mahzeni gibiydi;
bir camiin arkasına geçici olarak kurulan morga sürüklenerek
getirilen düzinelerce ceset ve yas tutan sığınmacılar... Bunlar 25 ve
26 Şubat tarihlerinde Ermeni kuvvetleri tarafından işgal edilen
Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı köyünün Azerbaycanlı halkı.
Öldürülenlerin çoğunun kaçmaya çalışırken yakın mesafeden
vurulduğu anlaşılıyor, bazı cesetlerin yüzleri parçalanmış, bazılarının kafa derileri yüzülmüş...”

“The Washington Post”:
“Dağlık Karabağ kurbanları Azerbaycan’da toprağa verildi.
Sığınmacılar, Ermeni saldırısı sırasında yüzlerce kişinin öldüğünü
söylüyor. Yedi kişinin cesedi bugün gösterildi. Bunlardan ikisi
çocuk, üçü kadın. 120 sığınmacı Ağdam hastanesinde bulunuyor ve
vücutlarında çok sayıda derin yara var.”
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Cbarles van deı Leeuw, Azerbaijan: A qnest for Identity: a short history (New York: St. Martin Press, 8000), p. 171
In the early morning of February 26. the Artsakh Self-Defence Forces stormed the town of Khojaly. on the road between Stepanakert
and Aglidam, which appeared to have been left almost undefended. Taken by surprise, the population tried to escape but a large number
were caught on the way. many slaughtered than and there and many more taken to perish under torture. In total, at least a thousand
civilians are thought to have died In the atrocity or else have been reported missing with no hope of survival. More than half of the
victims consisted of women, children and elderly.

Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war
(New York fr London: New York University Preea, 2003), pp. 169-178
Beginning In the New Year of 1992, the Armenians began to break out of the Karabakhl capital, Stepanakert. They captured the
Azerbaijani villages that surrounded the town, expelling the hundreds of Azerbaijanis who remained there. Their main target was now
KhojaJL,
u
The Armenian assault began on the night of 26-26 February, a date probably chosen to mark the anniversary of the Sumgait pogroms
four years earlier. Armored vehicles from the Soviet 366th Regiment lent their support. They surrounded Khojali on three sides before
Armenian fighters went In and overwhelmed the local defenders...

Fransız televizyoncu Janiv Yunet’in yazdiklan:
“Biz Hocalı faciasına şahit olduk. Yüzlerce ceset gördük.
Bunların içinde kadmlar, yaşlılar, çocuklar ve kenti savunanlar vardı.
Emrimize helikopter verildi. Gökyüzünden gördüklerimizi kameraya
alıyor, Hocalı ve etrafını kaydediyorduk. O sırada Ermeniler
helikoptere ateş açtılar ve biz çekimi yarım bırakarak geri çekilmek
zorunda kaldık. Ben savaş hakkında çok şey duymuştum. Alman
Nazilerinin gaddarlığını okudum, ancak Ermeniler masum halkı ve
5-6 yaşındaki çocukları öldürmekle vahşilikte onları bile geride
bırakmışlardı. Biz hastanede, vagonlarda, hatta anaokullarında ve
sımflarda çok sayıda yaralı gördük.”

In the middle of the night, a large crowd fled through the woods, which were ankle-deep In snow, and started to descend the valley of
the small Gargar river. In early morning, the crowd of Khojali civilians, interspersed with a few militiamen, emerged onto open ground
near the Armenian village of Nakhchlvanlk. There they were hit by a wall of gunftre from Armenian fighters on the hillside above... More
fleeing civilians kept on coming onto a scene of appalling carnage. ..
An Armenian police officer, Major Valery Babayan, suggested revenge as a motive, He told the American reporter Paul Qulnn-Judge that
many of the fighters who had taken part in the Khojali attack “originally came from Sumgait and places like that" !
Asked about the taking of Khojali, the Armenian military leader Serzh Sarkisian' said carefully, “We don't speak loudly about these
things". “A lot was exaggerated" In the casualties and the fleeing Azerbaijanis had put up armed resletance, he claimed Sarkisian's
summation of what had happened, however, was more honest and more brutal:
But I think the main point Is something different. Before Khojali, the Azerba(Janis thought that they were Joking with us, they thought
that the Armenians were people who could not raise their hand against the civilian population. We were ahle to break that [stereotype].
And that's what happened. And we should also take Into account that amongst those boys were people wno had fled from Baku and
Sumgait.
Sarkisian's account throws a different light on the worst massacre of the Karabakh war, suggesting that the killings may, at least in
part, have been a deliberate act of mass killing as Intimidation".

Ednan Agaev, Azerbaijan: the next bittlegronnd between EAST and WEST
(Paris: Office d'Editlon Impression Librairie, F.-X. de Onibart, £009), pp. 121-188
Located a stone's throw from Hankendy (Spedanaker for the Armenians), the capital of Upper Karabakh, the Azerbaijani city of Khodjali,
population 2,800, has the only airport in the enclave. A strategic place par excellence In the conflict. Khojali piqued the Interest of
Armenia, which decided to appropriate the city by means of force. During the night of February 25 to 26th, 1992. militia of the
Autonomous Republic of Upper Karabakh. baked by the motorized Infantry of the 360th regiment of the ex-Sovict Union, the majority of
Its officers are Armenian In origin-shelled the city. Then, carrying out a policy of ethnic cleansing, decided by Armenia against
Azerbaijan, mounted a bloody attack.

After a few hours of fierce combat, Khodjaly surrendered. It was completely destroyed, a shell of a town, a ghost city. Its luckiest
inhabitants were able to escape, but the losses were very heavy: 613 people, of which 63 were children, 106 women and 70 aged peoplewere killed, and 487 others seriously wounded

-See Paul Çulnns-Judge, “Armenians, Azerbaijanis tell of terror: Behind an alleged massacre, a long trail of personal
'3 Sarkisian currently takes up the post of the Defense Minister of Armenia
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revenge'.

***
“İzvestiya” gazetesi muhabiri V. Belıh:
“Zaman zaman Ağdam'a cesetler getiriliyordu. Tarih boyunca
böyle bir şey görülmemişti. Cesetlerin gözleri çıkarılmış, kulakları
ve başları kesilmişti. Birçok ceset zırhlı araçlarla sürüklenmişti,
işkencelerin haddi hesabı yoktu.”

***
“Krua I'Eveneman” dergisi (Paris), 25 Şubat 1992:
“Ermeniler Hocalı’ya saldırdılar. Tüm dünya tanınmaz hale
gelen cesetlerin şahidi olmuştur. Azerbaycanlılar bin kişinin
öldüğünü söylüyor.”

Boston Globa, 16 March 199Й.
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***

“Financial Times” gazetesi (Londra), 9 Mart 1992:
“Ermeniler Ağdam’a doğru giden kalabalığı kurşun yağmuruna
tuttu. Azerbaycanlılar bin iki yüz kadar ceset saymış. Lübnanlı
kameraman, ülkesinin zengin Ermeni Taşnak lobisinin Karabağ’a
silah ve asker gönderdiğini onayladı.”

“Valer Actuel” dergisi (Paris), 14 Mart 1992:
“Bu ‘özerk bölgede’ Ermeni silahlı birlikleri Yakındoğu’da
üretilmiş yeni teknolojiye, ayrıca helikoptere sahiptırler. ASALA’nın
Suriye ve Lübnan’da askeri kamplan ve silah depoları bulunuyor.
Ermeniler yüzden fazla Müslüman köyüne saldın düzenlemiş ve
Karabağ’daki Azerbaycanlılann öldürmüşler.”
***

***
“Times” gazetesi (Londra), 4 Mart 1992:
“Birçok insan çirkin hale getirilmiş, küçük kızın sadece kafası
kalmış.”

“İzvestiya” gazetesi (Moskova), 4 Mart 1992:
“Kamera kulakları kesilmiş çocukları gösterdi. Bir kadının
yüzünün yarısı kesilmişti. Erkeklerin kafa derisi yüzülmüştü.”

***
“Le Monde” gazetesi (Paris), 14 Mart 1992:
“Ağdam’da bulunan basın mensupları, Hocalı’da öldürülmüş
kadın ve çocuklar arasında kafa derisi yüzülmüş, tırnakları çıkarılmış
üç kişi görmüşler. Bu, Azerbaycanlıların propagandası değil, bir
gerçektir.”

“İzvestiya” gazetesi (Moskova), 13 Mart 1992:
Binbaşı Leonid Kravets: “Ben kendim bir tepede yüze yakın
ceset gördüm. Bir erkek çocuğunun kafası yoktu. Her tarafta
işkenceyle öldürülmüş kadın, çocuk ve yaşlılar vardı.”
* 184

Kitlesel kmmın yaşandığı yerleri ziyaret eden Rusyalı gazeteci
Y. Romanov, Karabağ’ı anlattığı “Ben Savaşı Çekiyorum” adlı
kitabına şu sözlerle başlar: “Bu nasıl bir ulusal bağımsızlık
hareketiymiş, Tanrım?”
Söz konusu kitaptan yalnızca bir parçayı dikkatlerinize sunuyor
ve yorumunu size bırakıyoruz:
“Kayda aldığım 37 saniye ellerimi yakıyor. Kalabalığın arasından
çıkarak kameramı yukarı kaldırıyorum. Aktarıcıda içinde yaralıların
olduğu arabanın ilerlediği yol görünüyor. Yaralılan sedyelere koyuyor,
perondan doğruca vagonlann açık pencerelerinden geçirerek ameliyat
vagonuna götürüyorlar. Kafası sanlmış küçük bir kız var. Sarğısı her
iki gözünü de kapatacak şekilde.
Kameramı kapatmadan küçük kıza doğru eğiliyorum:
- Neyin var yavrum?
- Gözlerim yanıyor... Amca, gözlerim yanıyor... Gözlerim
yanıyor!!!
Doktor elimi omzuma koyuyor:
- Kız kör. Gözlerini sigarayla yakmışlar... Bize getirdiklerinde
sigara izmaritleri gözlerinden sarkıyordu...
Okurum beni affetsin, ama gözümle gördüklerimi, kulaklanmla
duyduklarımı dilimle anlatamıyorum. Böylesi anıların bir iz
bırakmadan unutulup gitmesi mümkün değil, akşam bu bölümü
yazdıktan sonra, ertesi gün şakaklanmdaki beyazlann arttığını fark
ediyorum...”
1S5

***

İngiliz muhabir R. Patrik (olay mahallindc bulunmuştur):
“Hocalı’da yapılan vahşet dünya kamuoyu nezdinde hiçbir
suretle haklı gösterilemezü!”

***
“Golos Ukraini”, V. Stacko:
“Savaşın yüzü yoktur. Yalnızca çokça maske, kanlı gözyaşları,
ölüm, acı, harabeler. Hocalı’da bebekleri, ya da anneleri neden
katlettiler? Allah insanı cezalandırmak istediğinde, onun aklını
alırmış.”

***

“Financial Times” gazetesi (Londra), 14 Mart 1992:
“General Polyakov, 366 numaralı alayın 103 Ermeni askerinin
Dağlık Karabağ’da kaldığmı bildirmiştir.”
***
11 Mart 1992 tarihli “Krasnaya Zvezda” gazetesinde
yayınlanan “Karabağ: Sonuna Kadar Savaş” adlı makalede, 366
numaralı alayın askeri personelinin Hocalı’nın işgalinde Ermenilerle
beraber oldukları ve alayın askeri araçlarını Ermenilere teslim
ettikleri açıkça itiraf edilmiştir.
***

Bulgaristan’da yayınlanan “Nie” gazetesi Hocalı Soykırımı’na
özel bir sayı ayırdı. “Nie” yazarlarından Violetta Parvanova:
“Hocalı tüm insanlığın faciasıdır.”

“Valer Actuel”, 14 Mayıs 1992:
“Dağlık Karabağ’da Ermeniler Suriye ve Lübnan’dan ASALA
örgütünce temin edilen en yeni silah ve helikopterleri
kullanmışlardır.”

***
3 Mart 1992 tarihinde “BBC ıMorning News” saat 7:37
yayınında durumu şöyle aktarmıştır:
“Canlı yayın muhabirimiz yüzden fazla Azerbaycanlı, erkek.
kadın ve bebek cesedi gördüğünü, cesetlerin kafalarına yakın
mesafeden ateş edilerek öldürüldüklerinin anlaşıldığını bildiriyor.”
***
Amerikalı gazeteci Thomas Goltz:
“Fotoğrafçı arkadaşım öylesine etkilenmişti ki fotoğraf
çekebilmesi için kendisini objelerin üzerine doğru itmem
gerekiyordu. Cesetler, mezarlar, evet bunları kaldıracak mide
lazımdı. Ama olanları anlatmak, dünyaya duyurmak gerekiyordu.
Hayatta kalanları bularak hemen orada anlattıklarını kaydettik. Bazı
cesetleri tanımaya çalıştım, ama suratlarından vurulanlar, tanınmayacak halde olanlar vardı. Bazılarının kafa derisi yüzülmüştü.”
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** *
Binbaşı Leonid Kravets şöyle yazar:
“26 Şubat tarihinde olağan uçuş sırasında yerde kırmızı lekeler
dikkatimi çekti. Hızı azalttım, o sırada uçuş teknisyeni, “Yerde
çocuklar ve kadınlar var” diye bağırdı. Ben de 200 kadar cesedi
bizzat görüyordum. Cesetlerin arasında ellerinde silah olan adamlar
dolaşıyordu.
Daha sonra cesetleri almak için helikopterle aynı yere gittik.
Aslen Hocah’dan olan polis yüzbaşı da bizimle beraberdi. Cesetlerin
arasında dört yaşındaki oğlunu kafası ezilmiş olarak görünce aklını
oynattı. Başka bir çocuğun kafasını kesmişlerdi. Kadın, çocuk ve
yaşlı cesetleri her tarafa saçılmıştı.”
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***

Ünlü Azerbaycanlı televizyoncu, Azerbaycan Televizyonu
muhabiri, daha sonra savaş ortamında görevini yaparken hayatını
kaybeden Cengiz Mustafayev gördüklerini şu sözlerle anlatmıştır:
“İlk kez 28 Şubat’ta iki askeri helikopter eşliğinde olay
mahalline gittik. Havadan, büyük bir alanın insan cesetleriyle dolu
olduğunu gördük. Pilotlar helikopteri indirmeye korkuyordu, çünkü
o bölge Ermenilerin kontrolü altındaydı. Buna rağmen yere İndik ve
helikopterden çıktık, o sırada bize ateş edildi. Bizimle beraber gelen
polis memurlarının, cesetleri yakınlarına teslim etmek üzere
helikoptere almaları gerekiyordu. Ama onlar topu topu 4 ceset
alabildi, geri kalanlarını almak mümkün olmadı. Gördüğümüz
dehşetli manzara karşısında şok geçiriyorduk. İki kişi de bilincini
kaybetmişti.”

ERMENİSTAN YÖNETİCİLERİNİN VE DİGER
ERMENİLERİN İTİRAFLARI
Ermenistan’ın bugünkü Cumhurbaşkanı olan Serj Sarkisyan’ın
olaylara ilişkin sözleri:
“Hocalı’dan önce Azerbaycanlılar, bizim kendileriyle
şakalaştığımızı düşünüyorlardı. Ermenilerin, masum insanlara
saldırmayacak bir halk olduğunu samyorlardı. Biz bu önyargıyı
yıkmayı başardık. İşte, ne oldu?!”
***
Fransa’da yayınlanan “Frans Katolik-Ekklezia” dergisinin
Ermeni muhabiri Berain Siraelyan o tarihlerde şöyle yazar:
“Hocalı’yı gözlerimle gördüm. Ben toprak uğruna yapılan
savaşların bu tarzda yürütülmesinden yana değilim. Her yer kan
kokuyordu. Karın üzerinde üst üste istiflenmiş sahipsiz, kimsesiz
cesetlerden korktum... Bu kan için Azerbaycan tarafının, yarınki
kuşakların sessiz kalmayacaklarmı düşünerek korktum... Bugün
Ruslar bizim yanımızda. Ya yarın? Yarın biz yalnız kalabiliriz...”

Başka bir Ermeni müellif, halen Lübnan’da yaşayan gazeteciyazar Daud Hayriyan, Ermenilerin Hocalı’da Azerbaycan Türklerine
yaptığı mezalimi gururla anıyor. Hayriyan “For the Sake of Cross”
(“Haç Uğruna”) adlı kitabın 19-76. sayfalarında Hocalı soykırımını
anlatıyor:
“Sabah ayazında Daşbulak yakınlığındaki bataklığı geçebilmek
için cesetlerden köprü yapmamız gerekti. Ben cesetlerin üzerinde
yürümek istemedim. Yarbay Ohanyan, bana korkacak bir şey
olmadığım işaret etti. Ben ayağımı 9-11 yaşlarında bir kız cesedinin
göğsüne basarak yürümeye başladım. Ayaklarım ve pantolonum
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капа bulanmıştı. Bu şekilde 1200 cesedin üzerinden geçip gittim.”
[3]
“Martın 2’sinde cesetlerin yakılmasıyla ilgilenen Gaflan
Ermeni Grubu 2000 civarında alçak Moğol’un (Türk’ün) cesedini
toplayarak Hocalı’ya 1 kilometre mesafede yaktı. Son kamyonda
kafasından ve kollarından yara almış olan yaklaşık 10 yaşlarında bir
kız çocuğu gördüm. Dikkatli bakınca çok yavaş soluk alıp verdiğini
fark ettim. Yüzü morarmıştı. Soğuğa, aç ve ağır yaralı olmasına
rağmen hälä sağdı. Gözlerinde ölüm korkusu vardı. Ölümle çarpışan
o çocuğun gözlerini ben hiçbir zaman unutmayacağım. Sonra
Tigranyan soyadlı bir asker kızı kulaklarından yakalayarak artık
üzerilerine mazot dökülmüş olan cesetlerin arasına attı. Sonra onları
yaktılar. Ateşte yanan ölü bedenler arasından bir çığlık duyduğumu
vehmettim. Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben Şuşa’ya döndüm.
Onlar Haç uğruna savaşmaya devam ettiler.” [4]

LLÜSLARARASI ÖRGÜTLERİN VE ULUSLARA RASI
KAıMUOYUNUN TUTUMU

Uu- . л ll|tu «lU V Ia lılıkl li»S
" T H i f o b m h h b o v i i t d m io m : A ZERBA IJA N ”
During tbs w inter a f 1002. A rm enian forces w ent on th e offensive, forcing Almost th e e n tir e A zerbaijani population of th e enclave to Пев, and c om m itting
uceonaclonable u L ı of Violent* against a iv llia n i u they fled The m oat notorious of th e se altaoka occurred on F e bruary 20 In the village of Khojaly. A large column
of nuidenU , accompanied b j i few doaen r e tr e a tin g flg h le ri, flad the c ity as It fell to A rm anlan force* A* th e y a p proa che d the border with A zerbaijan, they came
acroae an Armenian military poet and were cruelly fired upon At laasl 1C1 clvtllana are known to have been m urdered In thle incident, although A zerbaijani officials
eetim au that about BOO perished A rm enian fcrce a killed u narm ed olvlllans and soldlera who w ere ho rs de com bat, and looted and sometim e* b u rned homes
H u l l BlfkLa ■ •İrk/HslılrSI, D ıu ııh ı 1**4
" A Z B llA JJA N i f llV I N TKAXB OF CONFLICT IN NAOOBRO-&A&ARAKH"
The massacre of hundreds of Azeri olvlllans In Khojall, NKAO. by Karatoakh foroes with alleged s u p p o rt of th a 3 6 6 th Regim ent of the R ussian a r r a y w as one o f th e
major иvents characterized th e w ar In 1002
lo February 1902. KarabaXh A rm enian foroes - reportedly hacked by soldiers from the 360 th K otor Rifle Regiment of the Hu as Ian Army - seized the Azeri populated
town of KhojaiJ More th a n 200 clvlllane w are killed In th e a tta c k , th a larg e st m a il sc re to date In the c onflict Footnote 2B. T here are no a ia c l figures for the
number of Azeri ohrilianj killed because K arabakh A rm anlan forcaa gained control of th e are a a fte r th a m a ssa cre While It la widely accepted th a t 200 hundred
Axsrla were murdered, aa m any aa 5 0 0 lOOC may have dlad
I m u aigkts «sUıfc/H.L.Lsil. •* Musk l i l t
“LKTTBB ВТ HOLLT GABTNBfl, НХВСЦТПП ШВВСТОЯ OP RUHAN BIGHTS W ATCH/HILBIRK I,
ADDB11B1D TO П
A L IX A R D IB ABJOOMAHTAR, Н111ЯТ1В OF Г 0 1 1 Ю Я AFFAIRS OF ТЯГ BIPOBLIC OF A BH IN IA *
Daar Ur Arzoumanyan.
Aa Executive Director of Human Rlghta W aLoh/Helsinki (form erly H elsinki Watch), 1 w ish lo respond to tha K erch 3 K ln la try of Foreign Affaire sta te m en t regarding
tbs 1002 slaughter of A ztrl civilians In the tow n of Khojaly In N agorno K arabakh In It, th e K ln la try arguaa th a t th a Papular Front of A zerbaijan was responsible
tor tha civilian deaths, supporting th is a rg u m e n t by refe rrin g to a n inte rview w ith form er P re sid e n t Ayaz K utallbov and. Incredibly, to ж 10B2 report by our
organization. The raport. Bloodshed In th e C au o aa u a E scalation of th a Armed Confllat In N agorno K arabakh. d o cum ents violations of hum anllm rlan law In the
conflict committed by both A zerbaijani and K arabakh A rm anlan forces. N slthcr our overview and version of th a e v en ts, n o r th e individual Interview s with Azeri
rsfugee* from Khojaly and e th er villages In N agorno K arabakh published In tha rep o rt oould possibly support tha notion th a t Azerbaijani forces w illfully prevented
the «vaouallon of cl villanı or th a t they sh o t th e ir own cltlzana. We are deeply distre sse d th a t the M inistry has, w ittingly or unwittingly, linked our re p o rt to viawa
which wa reject and which our re p o rt d o n n o t refle ct.
Tha K lnlatry stale m in t reads “, . th a m ilitia o f th a A zerbaijani National Front actively obstruc ted a nd actually prev e n ted tha sxodua of tha lodal population through
U* mountain passages speclfloally li f t open by K arabakh A rm enians to facilitate the flight o f th e civilian population. On thla m atter, ih i Septem ber 1002 Helsinki
Natch nongovernm ental organization r e p o r t qu o ta s an A zerbaijani woman who la y s th a t A rm enians had notified th a A zerbaijani civilian population to laava tha
town with white (lags raised, In fact th a A zerbaijani m ilitia ahol t h o u who attem pted to flee.*
Cur report Indeed found th a t m any r e sid e n ts o f Khojaly may hava had advanas w arning of the Impending m ilita ry operation, since A rm anlan foroaa had given an
ultimatum to ALLT OaJIyev, than head of tha K hojaly militia, who In tu r n w arned civilians Our rese a rc h and th a t o f th a Kam orlal Human Rlghta C enter found th a t
tha rstrwaLlng militia flad Khojaly along w ith aoms of tha large groups of fleeing civilians. Our re p o rt noted th e l by rem aining arm ad and In uniform , th a АіагЬеЦалІ
tolUlla may be considered aa c o m batants and th u s e ndangered fleeing civilians, «van If th a lr In ten t had bean to p ro tec t thsm
Yet wa plao* direct responsibility for th e c ivilian da ath s with K arabakh A rm enian lores я. Indeed n e ith er our re p o rt nor th a t of K am orlal Includes any avidsnaa to
support tbs argum ent th a t Azerbaijani forces o b stru c ted th e flight of. or fired on Azeri civilians. For clarity's sake 1 cite Our 1002 rap o rt (page 24):
" Thus, a p a rty th a t Inlaraparaaa c o m h ata n te w ith fleeing civ ilia n s puts those olvlllans a t r is k and vlalAtes Its obligation to p ro te a t Its own olvlllans . [TJha
attacking p arty |l.e., K arabakh A rm enian foroaa) la a tlll obliged to take p re c au tio n ary m e asu re s to avoid o r m lnlm lie aivlllan c asualties. In p a rticu la r, the p arty
must «impend »n attack If i t bacomsa a p p a re n t t h a t th e a ttac k m ay be expected to cauae civilian casu a ltie s th a t a re exce ssiv e In relation to th e c o n crete and direct
military advantage anticipated "
'T bs olrcu m stsn a is surrounding th a a tta c k
on those fleeing K hojaly Indicate th a t IK arabukh] A rm anlan faroes and tha troopa of the 36fllh CI8 regim ent
deliberately disregarded this c ustom a ry law r e s tra in t on a tta c k s. Nagorno Karabakh officials and flg h tsrs clearly •xpaclad the Inhabitants of Khojaly to flee alnoa
they claim to have Informed tha town th a t a c o rrid o r would be le ft open to allow for th a lr saTa passage Under thaaa c Ira um siennas, the killing of fleeing com batants
eosid not Justify the lormseably large num ber of olvlllan casu a ltie s "
Fleaaa allow ms to clarify a n o th sr reference to ou r 1002 rep o rt, re g a rd in g th e 106B Bum galt pogrom. Our rep o rt reads 'T he m oll brutal or thaaa ev en ts was the
aiAl Arm enian pogrom In Sumgait. АаегЬаЦяп. whloh took tha Uvea o f th ir ty tw o A rm enians, w ounded hundreds m ore, and Intensified the fears of slhiilo A rm enians
bring m othar p a rta of A zerbaijan,' w hloh d iffers from th a a lta tlo n used in th s K ln la try a ta ta m a n t Wa f u rth a r cited th a estim ate of 30 0 ,0 0 0 3BO.OOO e thnic
Armenians who fled АхагЬеЦап, not 6 0 0 .0 0 0 aa th a K ln la try sta te m e n t laam ad lo a ttrib u te to o u r raport
Na wilooms tha uaa of our reports by g c v sm m sn ta and Inlargovarnm antaJ o rg an iz atio n s. and w a s in c e r ity hope th a t th e re will ba no f u rth e r m la rep raa sn ta ilc n
regarding the c ontents of cur 1002 report
I thank you for your a ttention
Tours Ііпютеіу
■oily C artaer
■zeouuva D irector
Human Rlghta W atch/H elsinki
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Human Rights Watch, Hocali katliamını Karabağ’ın işgalinden
bu yana gerçekleşen en büyük sivil kırımı olarak değerlendirmiştir.
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İnsan Haldan İzleme Örgütü, olayı Dağlık Karabağ Savaşı
içinde yapılan en büyük katliam olarak nitelemiştir.
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In its letter to the Man Society Britain's Foreign and Commonwealth Office stated inter alia that “[wjhat happened at lodjaly stands
out as an appalling tragedy in a list of many that occurred during the course of the war. Ш extend our deepest sympathies to the families
of the victims and our assurance that their suffering will not be forgotten".
According to the Foreign Office, the [IK is deeply aware of the horrific incidents that took place during the Nagorno-Karabakh conflict
that “the suffering continues for the families of those who died and for the many thousands of people displaced from their homes".
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The A n n iv ersa ry o f the Khojaly M assacre
W ritten Declaration No 469
This written declaration commits only the members who have signed it
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The Khojali genocide is one of the most terrible and tragic pages in the history of
Azerbaijan. This merciless and cruel genocide was one of the most dreadful mass terror
acts In the history of humankind.
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7 Mayıs 2003’de, İngiltere’de yaşayan Azerbaycan
Türklerinin “Vatan” cemiyetinin mektubuna Dışişleri Bakanlığı
Uluslararası İşbirliği Komitesi’nce verilen yanıtta, İngiliz
Hükümeti’nin Hocalı katliamını çok boyutlu olarak incelediği ve
Ermeni askerlerin yaptıkları katliamı “insanlığa karşı işlenmiş bir
suç” olarak kabul ettiği belirtilmiştir.
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On 26 February 2011 it will be exactly 19 years since Armenian armed forces supported
by regular Soviet troops of the 366th Infrantry Regiment captured the Azerbaijani town of
Khojaly and ruthlessly massacred its peaceful Azerbaijani residents because of their
ethnicity. During the Khojali genocide, 613 persons including 106 women, 63 children and
70 elderly were slaughtered, nearly 1000 civilians of different age became Invalid, 8
fam ilies were completely annihilated, 130 children lost one parent, 25 children lost both
of them, 1275 civilians were taken hostage; the fate of 150 of them Is still unknown.
Consequently the town of Khojaly was razed to the ground.
Taking the above-mentioned into account it would be appropriate to undertake a proper
legal and political assessment of this crime against humanity.
Signed (see overleaf)

2009 yılının Şubat ayında Kaliforniya Eyaleti Alt Senatosu
üyesi Felipe Fuentes Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e
yazdığı mektupta, Hocalı olaylarını “Azebaycan Türklerine yönelik
katliam” olarak nitelemiş ve kurbanların ailelerine başsağlığı
dilemiştir.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi iiyeleri tarafindan
imzalanan ve “Ermeniler tiim Hocalı sakinlerini öldürdüler, tiim
şehri harap ettiler” ifadelerinin de yer aldığı ve Ermenilerin 19.
yüzyıl başlarından bcri Azerbaycan Türklerine karşı işledikleri
cinayetlerin soykırım olarak tanınması gerektiğini ifade edcn
birkaç bildiri yayınlanmıştır. (Yazılı Bildiriler - Written
Decloration)
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Congressman Dan Barton's speech in the US House of Representatives, 17 February 2005
Mr. Burton of Indiana. Mr. Speaker, for years a number of distinguished Members of this House have come to the Floor of this Chamber
every April to commemorate the so-called Armenian Genocide - the exact details of which are still very much under debate today almost
90 years after the events. Ironically and tragically, none of these Members has ever once mentioned the ethnic cleansing carried out by
the Armenians during the Armenia-Azerbaijan war which ended a mere decade ago.
Khojaly was a little known small town in Azerbaijan until February 1992. Today it no longer exists, and for people of Azerbaijan and the
region, the word “Khojaly" has become synonymous with pain, sorrow, and cruelty. On February 26,1992, the world ended for the people
of Khojaly when Armenian troops supported by a Russian infantry regiment did not just attack the town but they razed it to the ground.
In the process the Armenians brutally murdered 613 people, annihilated whole families, captured 1275 people, left 1,000 civilians
maimed or crippled, and another 150 people unaccounted for in their wake. Memorial, a Russian human rights group, reported that
“scores of the corpses bore traces of profanation. Doctors on a hospital train in Aghdam noted no less than four corpses that had been
scalped and one that had been beheaded... and one case of live scalping:" Various other witnesses reported horrifying details of the
massacre. The late Azerbaijani journalist Chingiz Mustafayev, who was the first to film the aftermath of the massacre, wrote an account
of what he saw. He said, “Some children were found with severed ears; the skin had been cut from the left side of an elderly woman's
face; and men had been scalped."
Human Rights Watch called the tragedy at the time “the largest massacre to date in the conflict." The New York Times wrote about
‘truckloads of bodies’ and described acts of “scalping."
This savage cruelty against innocent women, children and the elderly is unfathomable in and of Itself but the senseless brutality did not
stop with Khojaly. Khojaly was simply the first. In fact, the level of brutality and the unprecedented atrocities committed at Khojaly set
a pattern of destruction and ethnic cleansing that Armenian troops would adhere to for the remainder of the war. On November 29,
1993, Newsweek quoted a senior US Government official as saying “What we see now Is a systematic destruction of every village In their
(the Armenians) way. It's vandalism.’
This year, as they have every year since the massacre, the leaders of Azerbaijan's Christian, Jewish, and Muslim communities issue
appeals on the eve of commemoration of the massacre of Khojaly urging the international community to condemn the February 26,1992
bloodshed, facilitate liberation of the occupied territories and repatriation of the displaced communities.
And every year, those residents of Khojaly, who survived the massacre - many still scattered among one million refugees and displaced
persons in camps around Azerbaijan - appeal with pain and hope to the international community to hold Armenia responsible for this
crime. I am pleased to say that on January 25,2005 the Parliamentary Assembly of the Council of Europe overwhelmingly adopted a
resolution highlighting that ‘considerable parts of Azerbaijan's territory are still occupied by the Armenian forces and separatist forces
are still in control of the Nagorno-Karabakh region." It also expressed concern that the military action between 1988 and 1994 and the
widespread ethnic hostilities which preceded It, “led to large-scale ethnic expulsion and the creation of mono-ethnic areas which resemble
the terrible concept of ethnic cleansing."
Mr. Speaker, this is not the ringing condemnation that the survivors of Khojaly deserve but It Is an important first, step by an
international community that has too long been silent on this issue. Congress should take the next step and I hope my colleagues will
join me In standing with Azerbaijanis as they commemorate the tragedy of Khojaly. The world should knovr and remember.
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DEN BARTON:
“HOCALI ADI TÜM AZERBAYCAN TÜRKLERİ İÇİN
ACI, HÜZÜN VE ZÜLÜM SEMBOLÜNE DÖNÜŞMÜŞTÜR.”
ABD Kongre’si ilk kez olarak Hocalı Soykırımı’nı tanımaya
davet edildi. Kongre’de indiana eyaletinin temsilcisi, Dış Ilişkiler
Komisyonu üyesi Den Barton bu daveti yapan isim. Kongre üyesi
Den Barton 18 Şubat’ta Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında bu
öneriyi dile getirmiştir.
“Azer Taç” haber ajansına göre, Barton. ABD Kongresi’nin
Hocalı Soykırımı’m tanımakla uluslararası kamuoyunun bu
meseleye ilişkin olarak uzun yıllardan beri süregelen sessizliğine son
verebileceği kanısındadır. Kongre üyesi konuşmasına “İnsanlığın
bunu bilmesi ve unutmaması gerekir” sözleriyle başlayarak,
Temsilciler Meclisi’nin bazı üyelerinin yıllardan beridir teferruatı
tartışmalı olan bir “Ermeni soykırımının” tanınması önerisine karşm,
Ermenistan-Azerbaycan savaşı sırasında Ermenilerin uyguladığı
etnik arındırma konusunda tek kelime olsun etmediklerini
söylemiştir: “ 1992 yılının Şubat ayına gelininceye kadar Hocalı
Azerbaycan’ın küçük bir kentiydi. Ama bugün bu kent mevcut
değildir. Hocalı adı tüm Azerbaycan Türkleri ve bölge halkı için acı,
hüzün ve zülüm sembolüne dönüşmüştür.”
Kongre üyesi olayın ne şekilde gerçekleştiğinden de
bahsetmiştir: “ 1992 yılının 26 Şubat’ında Ermeni Silahlı Kuvvetleri
Rusya’nın askeri alayının desteğinde kente girerek kenti yerle bir
etmişlerdir. Ermeniler 613 kişiyi vahşice katletmiş, tüm aileleri
mahvetmiş, 1275 kişiyi tutsak etmiş, İOOO kişiyi sakat bırakmıştır.
Olay sırasında kaybolan 150 kişiden haber alınamamıştır.”
Olaya ilişkin gerçekleri anımsatan Kongre üyesi Den Barton,
“Human Rights Watch”, “Memorial” ve diğer etkin kaynaklara
dayanmakla, HocalTda vahşice bir etnik arındırma eylemi
yapıldığını, masum çocuk, kadın ve yaşlılara karşı akıl almaz
gaddarlık yapıldığını, soykırım kurbanlarının cesetlerinin bile
Ermeniler tarafından aşağılandığını bildirmiştir. Barton, Hocalı
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Soykinmi’nin ardından olay yerini kaydeden merhum Azerbaycanlı
televizyoncu Cengiz Mustafayev’in röportajına dayanarak Ermeni
vahşetini şu sözlerle anlatmıştır: “Çocukların kulakları kesilmiş,
yaşlı kadının suratını sol tarafının derisi soyulmuş, erkeklerin kafası
delinmiş. Ermeni Silahlı Kuvvetleri, Hocalı’da yaptıklarını savaşın
sonuna kadar kendileri için bir taktik adım olarak belırlemişlerdir.”
Barton bu görüşünü şu sözlerle desteklemiştir:
“29 Kasım 1993 tarihli Newswee, ABD hükümetinden bir yetkilinin sözlerine dayanarak şöyle yazar: Biz, Ermenilerin Azerbaycan’da ele geçirdikleri her köyü yerle bir etmeyi kendileri için bir
hedef olarak belirlediklerine tanık olduk. Bu barbarlıktır..."
Barton daha sonra, Azerbaycan’ın Hıristiyan, Yahudi ve
Müslüman cemaatlerinin liderlerinin yer yıl Hocalı Soykırımı’mn
yıldönümü öncesinde uluslararası kamuoyunu 26 Şubat 1992
tarihinde yapılan mezalimi kınamaya, işgal altındaki toprakların
kurtarılması ve sığmmacılarm evlerine dönmesinin temini için çaba
sarf etmeye davet ettiklerini de Kongre üyelerinin dikkatine
sunmuştur:
“Soykırımdan kurtulan ve halen 1 milyon soydaşıyla beraber
Azerbaycan’da sığınmacı kamplarında yaşayan insanlar da
uluslararası kamuoyuna aynı şekilde seslenmektedirler. Onlar,
işlediği suç yüzünden Ermenistan’m cezalandırılmasını istiyor.”
Barton, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin son
kararıyla, Azerbaycan’ın büyük bir arazisinin Ermeni Silahlı
Kuvvetlerinin işgali altında ve Dağlık Karabağ bölgesinin ayrılıkçı
güçlerin kontrolünde olduğunu resmen tanıdığını da Kongre
üyelerinin dikkatine sunmuştur.
***
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“Memorial” İnsan Hakları Savunma Merkezi’nin
Raporundan:
Hocalı esasında 1991 yılının sonbaharından beri Ermeni silahlı
gruplarınca kuşatılmış bulunuyordu, SSCB İçişleri Bakanlığına bağlı
kuvvetlerin Dağlık Karabağ’dan çıkarılmasının ardından ise tümüyle
abluka altında tutuluyordu. 1992 yılının Ocak ayından itibaren kente
elektrik enerjisi verilmemekteydi. Hocalı halkının bir kısmı kenti
terk etmiş bulunuyordu, fakat Hocalı valisi E. Memmetov’un israrlı
uyanlarına rağmen, sivil halk bölgeden tam olarak göç
ettirilmemişti.
25 Şubat 1992 tarihinde Ermeni silahlı birliklerinin saldırısı
başladı.
Saldırıya katılanlar
Saldırıya zırhlı araç, piyade araçları ve tanklar eşliğinde
“Artsakh’ın Milli Bağımsızlık Ordusu”na ait birlikler katılmıştır.
SSCB ordusunun 366 numaralı alayının katılımı
Hocalı sığınmacılarının hemen hemen hepsi, Hocalı’ya
saldırıda 366 numaralı alayın askeri personelinin de yer aldığını,
hatta bunlardan bir kısmının kente girdiğini doğrulamıştır.
Saldırının gidişi
25 Şubat günü saat 23’ten itibaren Hocalı’ya toplardan ateş
edilmiştir. Öncelikle yerleşim bölgesinde bulunan kışla ve savunma
mıntıkaları dağıtılmıştır. Piyade birlikleri kente 26 Şubat tarihinde
saat 1 ila 4 arasında girmiştir.
Son savunma noktası saat 7’de mahvedilmiştir.
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Kentin mermi yağmuruna tutulması sonucunda sivil halkın mal
varlığı dağıtılmış, dağıtılan mal varlığının değeri belirlenememiştir.
Halkın çıkışı için serbest koridor
“Memorial” gözlemcileri Hocalı saldınsı sırasında kenti terk
eden 60 kişiyle Ağdam ve Bakü’de görüşmüştür. Bunlardan yalnızca
bir kişi serbest koridor hakkında bilgisi bulunduğunu söylemiştir.
Serbest koridoru kullanarak kaçmaya çalışanlar Azerbaycan’ın
Ağdam bölgesi sınırında taranmış ve bu tarama sonucunda çok
sayıda kişi ölmüştür.
Kentte kalanların akıbeti

“Memorial” gözlemcileri kentte çılğınca ve hiçbir suretle önü
alınmayan yağmaya tanık olmuşlardır. Kentte kalan tüm mallar
Hankendi’nin ve civardaki diğer yerleşim birimlerinin halkı
tarafından yağmalanarak götürülmekteydi. Рек çok evin kapısında
yeni sahiplerinin adı yazılıydı.
Derlenen bilgilerin değerlendirilmesi
Hocalı’nın işgaline yönelik askeri operasyon sırasında kentin
sivil halkına toplu olarak şiddet uygulanmıştır.
Hocalı halkının
verilmemiştir.

Hocalı’nm Ermeni birlikleri tarafından işgali sırasında kentte
300 sivil, o sıradan 86 Meshet Türkü kalmıştır.
Her iki taraftan alman bilgilere bakılırsa, 3 Mart 1992 tarihi
verilerine göre kentte ve Ağdam yolunda tutsak edilen 700 kişiden
fazla Hocalı sakini Azerbaycan tarafına teslim edilmiştir. Bunların
çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturmaktaydı.
Esir düşen sivillerin ve kentin savunucularının esarette
tutulma koşulları
Geçici Gözaltı Karakolu amiri Binbaşı Haçaturyan, birkaç
dakikalık baş başa görüşmeğe bile izin vermemiştir. Yalnızca bir
defa tesadüf eseri olarak böyle bir görüşme fırsatı çıkmıştır.
Hocalı sakinlerinin mal varlığı

çoğuna

serbest

koridor hakkında

bilgi

Serbest koridorda ve koridora yakın bölgelerde sivil halkın
toplu olarak katledilmesine hiçbir suretle hak kazandırılamaz.
Hocalı kentine saldırıya Rusya’nın 366 numaralı motorize
alayının askeri personeli de katılmıştır.
“Memorial” İnsan Hakları Savunma Merkezi; Hocalı’ya saldın
sırasında Ermeni silahlı birliklerinin sivil halka karşı davranışlarının
Cenevre Sözleşmesi’nin ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
(BM Genel Kurulu’nca 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiştir) şu
maddelerinin kaba bir biçimde ihlali anlamına geldiğini
onaylamaktadır:
Madde 2. Herkes, dil, din, milliyet veya herhangi başka bir
ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve
bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

Kentten kaçan Hocalı sakinleri en gerekli eşyalarını bile
alamamışlardı. Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nce kentten çıkarılan
Hocalı sakinleri de mal varlıklarından hiçbir şey alamamışlardır.

Madde 3. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin
hakkıdır.
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Madde 5. Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık
dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.

SEVGİLİ HOCALILILAR!

Madde 9. Hiç kimse keyfı olarak yakalanamaz, tutuklanamaz
ve sürgün edilemez.
Madde 17. Herkesin mülkiyet hakkı vardır; hiç kimse keyfı
olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.

Silahlı birliklerin davranışları Olağanüstü Durumlarda ve
Askeri Çatışmalar Sırasında Kadınların ve Çocukların Savunulması
Bildirgesi’nin (BM Genel Kurulu’nca 14 Aralık 1974 yılında kabul
edilmiştir) kaba bir şekilde ihlali anlamına gelmektedir.

Saygıdeğer yurttaşlar, iki yıl önce, 26 Şubat 1992 tarihinde
Hocalı kentinde dünyada eşi görülmemiş korkunç bir vahşete tanık
olduk. Ermeni askeri eşkıyaları aylarca bütünüyle abluka altında
tutulan Hocalı kentini yerle bir etti. Yardımsız sivil halk azğın bir
amansızlıkla katledildi. Sütten kesilmemiş bebeklere, dermansız
yaşlılara, kadınlara, çocuklara bile merhamet edilmedi. Azerbaycan
halkının tamamına yönelmiş olan Hocalı Soykırımı akıl almaz
gaddarlığı ve insanlık dışı işkence yöntemleriyle insanlık tarihinde
eşi görülmeyen bir vahşet eylemidir. Bu soykırım hem de tüm
insanlığa karşı işlenmiş tarihi bir suçtur.
Manevi ve fıziksel kayıplarımız yeri doldurulamayacak
derecede büyüktür. Ne yazık ki bağımsızlığımızın ilk yıllarında
Azerbaycan’m siyasi hayatında mevcut olan kargaşa, anarşi durumu,
milletin kaderine karşı aldırışsız siyasi iddialar, iktidar oyunları ve
siyasi cepheler arasındaki çekişmelerin de yaşamımızdaki tüm
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felaketlerdeki payı az değildir. Sonuçta tarihimize kara sayfalar
yazılmış, halkımızın yüreğinde iyileşmeyecek yaralar açılmıştır.
Azerbaycan’ın emniyet birimleri suçluların belirlenmesi için sürekli
olarak çaba göstermektedir. Kimsenin, işlenen cinayetin
sorumluluğundan kurtulamayacağından emin olabilirsiniz.
Hayatta her şeyin, dertlerin ve ıstırapların da bir sonu vardır. O
sıradan, katılmak zorunda olduğumuz savaşın da. Halkımızın, kutsal
vatanımızın gerçek bağımsızlığınm ve topraklarımızın düşmanlardan
kurtarılacağı günün uzakta olmadığından emin bulunmasını
istiyorum. Kaderin bu zorlu sınavından birliğimiz sayesinde zaferle
çıkacağız ve herkes yurduna, evine dönecektir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin aldığı kararla 26
Şubat tarihi “Hocalı Soykırımı ve Ulusal Matem Günü” ilan edilmiş,
bu husus tüm uluslararası örgütlere duyurulmuştur. Bugün tüm
yurtta Hocalı kurbanları saygıyla anılmaktadır. Hocalı Soykırımı
kurbanlarının kutsal ruhları önünde bir kez daha baş eğiyor,
yakınlarına ve tüm Azerbaycan haklına başsağlığı diliyorum.
Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin.

Haydar Aliyev,
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Baku, 1 Mart 1994.

HOCALI SO YK IRIM I K URBANLARI ANISINA BİR
DAKİKA SESSİZLİK İLAN EDİLM ESİ HAKKINDA
1992 yılının Şubat ayının 26’sında Ermenistan Silahlı
Kuvvetleri Azerbaycan halkına karşı bir eşine daha rastlanmamış
olan Hocalı Soykırımf nı gerçekleştirmişlerdir. Bu toplu ve amansız
katliam,
Ermeni
işgalcilerinin
Azerbaycan
Devleti’nin
bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü hedef alan amaçlı irticai
siyasetinin yeni bir kanlı sayfası olmakla, yalnızca Azerbaycan
halkına karşı değil, tüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur ve insanlık
tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır.
Hocalı Soykırımı kurbanlarının hatırasının anılması için
kararlaştırı yorum:
Her yıl Şubat ayının 26’sı saat 17’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Hocalı Soykırımı kurbanlarının hatırasına saygı işareti olarak
bir dakika sessizlik ilan edilir.

Haydar Aliyev,
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı,
Bakü, 25 Şubat 1997, Nu. 498.
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AZERBAYCANLI SOYKIRIMI HAKKINDA
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANI’NIN FERMANI
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazanmasıyla
beraber, halkımızın tarihi geçmişinin objektif manzarasının belirlenmesi
olanağı doğmuştur. Yıllarca saklanan ve yasak edilen gerçekler
açıklanmaya, daha önce tahrif edilmiş olan olaylar gerçek hüviyetiyle
değerlendirilmeye başlanmıştır.
Azerbaycan halkma karşı defalarca uygulanmış olan, siyasi ve
hukuki açılardan hak ettiği değerlendirmenin uzun yıllardan beri
yapılmamış olduğu soykinm da tarihin karanlık sayfalanndan bir
tanesidir.
1813 ve 1828 yıllannda imzalanan Gülistan ve Türkmençay
antlaşmalan Azerbaycan halkının parçalanması ve tarihi topraklanmızm
bölünmesi için bir zemin oluşturmuştur. Azerbaycan halkının bu milli
felaketinin devamı niteliğinde, Azerbaycan topraklannm zaptı
başlatılmıştır. Bu politika kısa sürede gerçekleştirilerek Ermenilerin
kitleler halinde Azerbaycan topraklanna göç ettirilmesi sağlanmıştır.
Soykinm, Azerbaycan topraklannm işgali sürecinin mütemmim cüzüne
dönüşmüştür.
Irevan, Nahçıvan ve Karabağ Hanlıklannm sınırlan içine göç
ettirilen Ermeniler, bu bölgelerde yaşayan Azerbaycan Türklerine oranla
azınlıkta kalmalanna rağmen, yardakçılannın himayesi altında “Ermeni
Vilayeti” adı verilen mülki yönetim bölümünün oluşturulmasına muvaffak
olmuşlardır. Bu yapay bölümle aslında Azerbaycanlılann kendi
yurtlanndan çıkanlması ve mahvedilmesi siyasetinin temeli atılmıştır.
“Büyük Ermenistan” ideali dillendirilmeye başlanmıştır. Bu uydurma
devletin Azerbaycan topraklannda kurulmasını “haklı göstermek
amacıyla” Ermeni halkının uydurma tarihinin yazılmasına yönelik geniş
çaplı programlar gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan’ın ve bütünüyle
Kafkasya’nın tarihinin tahrif edilmesi bu programın en önemli
maddelerini oluşturmuştur.
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“Büyük Ermenistan” kunna hayaliyle kışkırtılan Ermeni işgalcileri
1905-1907 yıllannda Azerbaycanlılara karşı açıkça ve geniş çaplı kanlı
eylemler gerçekleştınnişlerdir. Ermenilerin Bakü’de başlattıklan
vahşilikler Azerbaycan’ın tamamını ve bugünkü Ennenistan sınırlan
içınde kalan Azerbaycanlı köylerini de kapsamıştır. Yüzlerce yerleşim
birimi yıkılarak yerle bir edilmiş, binlerce Azerbaycanlı vahşicesine
katledilmiştir. Bu olaylan organize edenler, öte yandan meselesinin asıl
mahiyetinin ortaya çıkmasmı ve hak ettiği hukuki ve siyasi değeri almasını
önlemek amacıyla Azerbaycanlılan olumsuz bir şekilde tanıtmakla kendi
hilekärlıklannı ve toprak iddialannı perdelemişlerdir.
I. Dünya Savaşı’nı, Rusya’da 1917 yılının Şubat ve Ekim
aylarında gerçekleşen ihtilalleri kendi amaçlan doğrultusunda başanyla
kullanan Ermeniler, kendi ideallerini Bolşevizm bayrağı altmda
gerçekleştirmeye muvaffak olmuşlardır. 1918 yılının Mart ayından
itibaren, devrim karşıtlanyla mücadele şian altmda Bakü Komünü
tarafmdan Bakü eyaletinin Azerbaycanlılardan anndınlmasını amaçlayan
iğrenç plan uygulamaya konmuştur. O günlerde Ermenilerin işledikleri
cinayetler Azerbaycan halkının hafızasına ilelebet kazınmıştır. Binlerce
sivil Azerbaycanlı yalnızca milli mensubiyeti nedeniyle mahvedilmiştir.
Ermeniler evleri ateşe vermiş, insanları canlı canlı yakmışlardır. Milli
mimarlık anıtlarmı, okullan, hastaneleri, camileri ve diğer yapılan yıkmış,
Bakü’nün büyük bir kısmmı büsbütün harabeye dönüştürmüşlerdir.
Azerbaycanlılara karşı soykinm Bakü, Şamahı, Guba kazalannda,
Karabağ, Zengezur, Nahçıvan, Lenkeran’da ve Azerbaycan’m diğer
bölgelerinde özellikle gaddarca gerçekleştirilmiştir. Bu bölgelerde sivil
halk kitleler halinde katledilmiş, köyler yakılmış, milli kültür anıtlan
yıkılarak mahvedilmiştir.
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin ilanından sonra 1918 yılının
Mart olaylan özellikle incelemeye alınmıştır. 15 Temmuz 1918 tarihinde
Bakanlar Kurulu bu felaketin araştınlması amacıyla Olağanüstü
Soruştumıa Komisyonu kurulmasma ilişkin karar almıştır. Komisyon
Mart soykınmını, ilk aşamada Şamahı’da gerçekleştirilen vahşeti, Irevan
eyaletinde Ermenilerin işledikleri ağır cinayetleri tetkik etmiştir.
Gerçeklerin dünya kamuoyuna duyurulması amacıyla Dışişleri Bakanlığı
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nezdinde özel bir kurum oluşturulmuştur. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti
döneminde 31 Mart günü 1919 ve 1920 yıllannda iki kez ulusal matem
günü olarak anılmıştır. Gerçekte bu, Azerbaycanlılara karşı uygulanan
soykınma ve Azerbaycan topraklannın işgaline yönelik bir asırdan beri
devam eden sürece tarihte ilk kez olarak siyasi açıdan kıymet verme
girişimiydi. Fakat Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin sukutu bu girişimin
akim kalmasma neden olmuştur.
Kafkasya’nın Sovyetlerin güdümüne girmesinden kendi çirkin
amaçlan doğrultusunda faydalanan Ermeniler 1920 yılında Zengezur’u ve
Azerbaycan’m birtakım diğer arazilerini Ermenistan SSC toprağı ilan
etmişlerdir. Ermeniler daha sonraki dönemlerde bu bölgelerdeki
Azerbaycanlılann yurtlanndan zorla göç ettirilmesi siyasetini genişletmek
amacıyla yeni yollar denemişlerdir. Ermeniler amaçlan doğrultusunda
SSCB Bakanlar Kurulu’nun 23 Aralık 1947 tarihinde “Ermenistan
SSC’den Kolhozculann ve Diğer Azerbaycanlı Nüfusun Azerbaycan
SSC’nin Kura-Aras Vadisine Göç Ettirilmesi Hakkında” özel bir karar
almasma ve 1948-1953 yıllan arasında Azerbaycanlılann tarihi
yurtlanndan kitleler halinde göç ettirilmesine resmi politika düzeyinde
muvaffak olmuşlardır.
Enneni şovenistler, yardakçılannın da desteği ile 1950’li yıllardan
itibaren Azerbaycan halkma karşı şiddetli manevi baskı kampanyası
başlatmışlardır. Sabık SSCB çapında yayılan kitap, dergi ve gazetelerde
sürekli bir şekilde milli kültürümüzün, klasik mirasımızın, mimarlık
anıtlanmızm en değerli ömeklerinin Ermeni halkma ait olduğunu
kanıtlama gayreti içine girmişlerdir. Öte yandan Ermeniler tüm dünyada
olumsuz bir Azerbaycanlı imajı şekillendirme çabalannı de
hızlandırmışlardır. “Zavallı ve mazlum Ermeni halkı” imajının
oluşturulmasıyla yüzyılın başlannda bölgede cereyan eden olaylar bilinçli
surette tahrif edilmiş, Azerbaycanlılara karşı soykınm uygulayanlar
soykınm kurbanlan olarak gösterilmeye çalışılmıştır.
Yüzyılın başlarında nüfusunun çoğunluğunu Azerbaycanlılann
oluşturduğu İrevan kentinden ve Ermenistan SSC’nin diğer bölgelerinden
soydaşlanmız baskılara maruz kalmakla kitleler halinde göç etmek
zorunda bırakılmışlardır. Ermeniler tarafından Azerbaycanlılann haklan

kabaca çiğnenmiş, ana dilinde eğitim görmeleri engellenmiş, yıldırma
politikası uygulanmıştır. Azerbaycanlı köylerinin tarihi adlan
değiştirilmiş, toponimi tarihinde eşine rastlanmamış bir biçimde eski
toponimlerin çağdaş adlarla değiştirilmesi süreci gerçekleştirilmiştir.
Ermeni gençlerinin şovenizm temelinde yetiştirilmesi amacıyla,
uydurma Ermeni tarihi bir devlet politikası düzeyine çıkanlmıştır. Büyük
insani ideallere hizmet eden Azerbaycan edebiyatı ve kültürünün etkisinde
yetişen genç kuşaklanmıza aşıncı Ermeni ideolojisince baskılar
uygulanmıştır.
Azerbaycan halkmm maneviyatına, milli liyakatine ve onuruna
yönelik karalama kampanyalan siyasi ve askeri tecavüz için ideolojik
temel oluşturmuştur. Halkımıza karşı yürütülen soykınm politikası siyasi
ve hukuki açılardan hak ettiği şekilde değerlendirilmemiş olduğundan,
SSCB basınmda tarihi gerçekler Ermenilerce tahrif edilmiş ve kamuoyu
yamltılmıştır.
Ermenilerin
Sovyet
rejiminden
faydalanarak
gerçekleştirdikleri ve 1980’li yıllann ortalannda daha da şiddetlenen
Azerbaycan karşıtı kampanyalar Azerbaycan Cumhuriyeti yöneticilerince
zamanmda ve gerekli şekilde karşılık bulmamıştır.
1988 yılında ortaya atılan uydurma Dağlık Karabağ sorununun ilk
aşamasında yüz binlerce Azerbaycanlının tarihi yurtlanndan zorla göç
ettirilmesine de Azerbaycan’da yeterli düzeyde siyasi tepki
gösterilmemiştir. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Otonom Vilayeti’nin
Ermenistan SSC’ye birleştirilmesine ilişkin Ermenilerin Anayasa’ya
aykın karan ve Moskova’nın söz konusu vilayeti Özel Yönetim Komitesi
marifetiyle aslında Azerbaycan’m kontrolünden çıkarması halkımız
tarafından tedirginlikle karşılanmış ve halk ciddi siyasi eylemlere
başvurmak zorunda kalmıştır. Azerbaycan’da gerçekleşen gösteriler
sırasında topraklanmızın işgaline yönelik siyasetin keşin bır dille
kınanmasına karşılık, Azerbaycan hükümeti tutumunu değiştirmemiştir.
Bunun sonucudur ki, şiddetini giderek arttıran halk hareketini bastırmak
amacıyla 1990 yılının Ocak ayında ordu Bakü’ye müdahalede bulunmuş,
yüzlerce Azerbaycanlı mahvedilmiş, sakat bırakılmış, yaralanmış ve diğer
fıziksel baskılarla karşı karşıya kalmıştır.
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1992 yılının Şubat ayında Ermeniler, Hocalı kenti sakinlerine eşi
görülmemiş bir mezalim yapmışlardır. Tarihimize Hocalı Soykınmı
olarak giren bu kanlı facia binlerce Azerbaycanlının mahvedilmesi, tutsak
edilmesi ve kentin yerle bir edilmesiyle sonuçlanmıştır.
Şovenist ve bölücü Ermenilerin Dağlık Karabağ’da başlattıklan
bozguncu girişimlerin sonucunda bugün bir milyon kişiden fazla
soydaşımız Ermeni işgalcilerince yurtlanndan ve evlennden zorla
çıkanlmış ve çadırlarda yaşamaya mahküm edilmiştir. Topraklanmızın
%20’sinin Ermeni Silahlı Kuwetleri tarafmdan işgal edilmesi sırasında
binlerce yurttaşımız şehit olmuş ve yaralanmıştır.
Azerbaycan’ın XIX. ve XX. yüzyıllarda karşılaştığı tüm felaketler
toprak kaybıyla sonuçlanmakla, Ermenilerin
Azerbaycanlılara
(Azerbaycan Türklerine) karşı önceden planlanmış ve bu plana uyğun bir
şekilde gerçekleştirilen soykinm politikasmm farklı aşamalanm
oluşturmaktadır. Bu vakalardan yalnızca bir tanesine - 1918 yılının Mart
katliamma siyasi açıdan kıymet verme girişiminde bulunulmuştur.
Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin mirasçısı
olarak, onun sonuna kadar gerçekleştiremediği kararlann mantıksal
devamı niteliğinde soykinm olaylarına siyasi açıdan kıymet verme
görevini tarihi bir yükümlülük olarak kabul etmektedir.
Azerbaycan halkma karşı gerçekleştirilen tüm soykinm
felaketlerinin anılması amacıyla aşağıdakileri kararlaştınyorum:
1.31 Mart Azerbaycanlı Soykınmı Günü olarak ilan edilsin.
2. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’ne Azerbaycanlı
Soykınmfyla ilgili olaylara ithaf edilen özel bir oturumun yapılması
meselesini gündemine alması tavsiye edilsin.

Haydar Aliyev,
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Bakü, 26 Mart 1998, Nu. 690.
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2001 yılında Azerbaycan Milli Meclisi’nin Avrupa Konseyi
Parlamenterlcr Meclisi’ndeki delegasyonunun başkanı Sayın
İlham Aliyev’in girişimleriyle, “Ermenilerin Azerbaycan
Halkına Karşı Yaptıkları Soykırımın Tanınmasına Dair”
deklarasyon hazırlanmıştır. Deklarasyonda Ermenilerin tarih
boyu Azerbaycan halkma karşı gerçekleştirdikleri soykırım
suçları kronolojik sırayla gösterilmiştir. Deklarasyonda Hocalı
faciasına ilişkin olarak şöylc denmektedir: “26 Şubat 1992
tarihinde Ermeniler Hocalı kentinin tüm sakinlcrini vahşice
katletti ve kenti bütünüylc yerle bir ctti.” Deklarasyon Büyük
Britanya, Lüksemburg, Polonya, Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Norveç ve Makedonya delegeleri tarafından imzalanmıştır.
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CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİ YEV'İN
HOCALI SOYKIRIMLYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARINDAN:

Cumhurbaşkanı, Ermenilerin Azerbaycan halkına karşı
gerçekleştirdikleri Hocalı Soykırımfnın hiçbir zaman hafızalardan
çıkmayacağını vurğuladı. Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: “İnsanlığa
karşı işlenen o kanlı cinayet artık tüm dünya kamuoyunca
bilinmektedir; bizim çabalarımız, Azerbaycan Devleti’nin, sivil
toplum örgütlerinin, diaspora cemiyetlerinin, gençlerin, yurtdışında
eğitim alan öğrencilerin çabaları sonucunda tüm dünya kamuoyu
artık bu olaydan haberdardır. Ermeni propagandasının, savaşın ilk
yıllarında bu olayı örtbas etmek için büyük çabalar harcadığını ve
hatta belirli ölçüde başarılı da olduğunu belirtmek gerekir. Bizim
propaganda olanaklarımızı çok kısıtlıydı. Ermeni diasporası ve
dünya üzerindeki yardakçıları tarihi gerçekleri tahrif etmek suretiyle
Hocalı gerçeğini neredeyse gizli tutmaya muvaffak olmuştu. Ama
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bugün tüm dünya bu olaydan haberdardır ve dün dünyanın çeşitli
bölgelerinde yüksek düzeyde organize edilen etkinlikler ve bu
etkinliklere çeşitli ülkelerin devlet, hükümet ve sivil toplum örgütlerı
temsilcilerinin katılması, söz konusu faciaya ilişkin gerçekleri dünya
kamuoyuna ulaştırabilmiş olduğumuzun da göstergesidir.”

CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV:
Hocalı Faciası Ermeni Şovenistlerinin Yüzyıllar Boyu Türk ve
Azerbaycan Halkına Karşı Yürüttükleri Soykırım ve Etnik
Arındırma Politikasının Kanlı Bir Sayfasıdır

Facianm uluslararası arenada hukuki ve siyasi açıdan değerlendirilİlham Aliyev, Azerbaycan halkına karşı gerçekleştirilen mesini temin etmek bizim insanlık ve yurttaşlık borcumuzdur.
soykırıma katılan suçluların mahkemeye çıkarılacağından emin
Hocalı faciası Ermeni şovenistlerinin yüzyıllar boyu Türk ve
olduğunu da belirtmiştir: “O günün geleceğinden, elleri Azerbaycan
halkının kanına bulanan tüm canilerin, tüm eşkıyaların cezasını Azerbaycan halklanna karşı yürüttükleri soykırım ve etnik arındırma
politikasının kanlı bir sayfasıdır. Bu menfür politika halkımıza sayısız
bulacağından eminim.”
musibet ve ıstırap getirmiştir.
Hocalı faciasmdan bahsederken o dönemde Azerbaycan
hükümetinin ve Azerbaycan’daki durumu ciddi etkileyen siyasi güçlerin
aczinin, beceriksizliğinin ve halkm akıbeti karşısmda aldınşsızlığının
özellikle vurgulanması gerekir. Hükümet halkm öfkesinden korkarak
facianm boyutunu küçültme gayreti içine girmiş ve bu kanlı cinayete ilişkin
olarak uluslararası kamuoyuna seri ve kapsamlı bir şekilde bilgi aktanlması
için hiçbir girişimde bulunmamıştır. Dönemin muhalefeti ise bu felaketi,
halkm itiraz dalğası üzerinde iktidara yürümek amacıyla kullanmıştır.
Azerbaycan’da o sırada süre giden kargaşa, iktidar boşluğu ve liderden
yoksunluk bu kanlı felaketin meydana gelmesine zemin hazırlamıştır.
1994 yılmdan itibaren Milli Önder Haydar Aliyev’in girişimleriyle
Azerbaycan hükümeti ve parlamentosu Ermeni şovenistlerinin
Azerbaycanlılara karşı işledikleri suçlara, o sıradan Hocalı Soykınmı’na
ilişkin gerçekleri tüm korkunçluğu ve hakiki boyutuyla dünya ülkelerine ve
uluslararası kamuoyuna ulaştırmak ve bunun bir soykınm politikası olarak
tanınmasını sağlamak amacıyla israrlı ve sürekli bir çalışma içine girmiştir.
Amacımız Hocalı faciasının uluslararası arenada hukuki ve siyasi kıymetini
almasma, bu facianm organizatörlerinin, tetikçilerinin ve ideologlannm
dünya kamuoyu karşısmda ifşasma ve cezalandınlmasma muvaffak
olmaktır. Bu, bir yandan Hocalı’nın savunmacılan ve şehitlerinin ruhlan
karşısmda insanlık ve yurttaşlık borcumuzdur, diğer yandan da insanlığı
hedef alan böylesine acımasızca işlenmiş cinayetlerin gelecekte
yinelenmemesi açısmdan önem arz etmektedir.

İlham Aliyev,
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurhaşkanı,
2004
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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hocalı Soykinmi’nin
15. Yıldönümü Dolayısıyla Azerbaycan Halkına Seslendi
(23 Şubat 2007)
1992 yılının 26 Şubat’ında tarihi Azərbaycan kenti Hocalı’nın
Ermeni askeri birlikleri tarafından vahşice dağıtıldığını, kentin
savunucularmın ve sivil halkının gaddarca kırıma uğratıldığını vur
ğulayan Cumhurbaşkanı, yüzlerce sivilin görülmemiş işkencelerle
öldürüldüğünün, çocukların, kadınların, yaşlıların, ailelerin mahvedildiğinin,
cesetlerin
tahkir
edildiğinin
altını çizmiştir.
Cumhurbaşkanı, XX. yüzyılın sonunda dünya kamuoyunun gözü
önünde gerçekleşen bu toplu kirimin gaddarlığı ve amansızlığıyla
yalnızca Azerbaycan halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı
işlenmiş bir suç olduğunu belirtmiştir.
XX. yüzyılın 80’li yıllarını sonlarında Ennenistan’ın
Azerbaycan’a karşı yeni toprak taleplerini öne sürmesinin geniş
çaplı askeri çatışmayla sonuçlandığını vurğulayan Cumhurbaşkanı,
bu politika sonucunda Azerbaycan topraklarının %20’sinin Ermeni
askeri birlikleri tarafından işgal edildiğini, on binlerce kişinin
öldüğünü ve yaralandığını, yüz binlerce soydaşımızın yurtlarından
ve evlerinden kovulduğunu, sığınmacı ve zorunlu göçmen
konumuna düştüğünü belirtmiştir. Hocalı faciasının, öte yandan
iktidar uğrunda iç çekişmelerin devletimiz açısından ne derecede
tehlike ve feci sonuçlar doğurabildiğinin bir göstergesi olduğunu
belirten Cumhurbaşkanı, o dönemde hem Azerbaycan’ın resmi
hükümetinin, hem de Azerbaycan’daki durumu etkileme iktidarında
olan siyasi güçlerin halkın akıbeti karşısında aldırışsızlık
sergilediğinin altını çizmiştir:
“Yalnızca Milli Önder Haydar Aliyev’in iktidara tekrar
gelişinin ardından Hocalı faciası siyasi ve hukuki açılardan layıkıyla
değerlendirildi ve soykırıma ilişkin gerçeklerin dünya ülkelerine ve
kamuoyuna ulaştırılması için etkili önlemler alındı.
Azerbaycan hükümeti Ermeni şovenistlerinin Azerbaycanlılara
karşı işledikleri suçların, o sıradan Hocalı Soykirimi’nin
gerçeklerinin dünya kamuoyuna ulaştırılması ve Hocalı olaylarının
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soykırım olarak tanınmasının sağlanması için programlı ve sürekli
bir biçimde çalışmaktadır. Amacımız tarihi adaletin sağlanması,
suçluların ifşası ve dünya kamuoyunun yargısına verilmesidir. Bu
nedenledir ki Ermeni şovenistlerin bölgede uyguladıkları etnik
ayrımcılık, başka halklara karşı nefret ve terör ideolojisinin tüm
dünya açısından arz ettiği tehlikenin ortaya konması gerekmektedir.
Bu, bizim kahraman Hocalı şehitlerinin ruhları önünde yurttaşlık ve
insanlık görevimizdir”.
Bugün resmi devlet kurumlarıyla beraber tüm yurttaşların,
soydaşların, toplumun geniş kitlelerinin Dağlık Karabağ sorununa,
Azerbaycanlılara (Azerbaycan Türklerine) karşı uygulanan soykırım
politikasına ilişkin gerçeklerin ve belgelerin dünya parlamentolarına,
uluslararası kamuoyuna ulaştırılması için sürekli ve verimli bir
şekilde çalışması gerektiğini vurğulayan Cumhurbaşkanı, söz
konusu çalışmaların daha kapsamlı ve planlı bir şekilde, birbiriyle
ilişkilendirilmiş olarak yürütülmesi gerektiğini de belirtmiştir:
“Bu çalışmalarda Azerbaycan ve diğer Türk diasporaları
arasında yeni oluşturulan işbirliği ve yürütülecek uyumlu çalışmalar
büyük önem arz edebilir. Bu mücadelede biz gücümüze,
potansiyelimize, uluslararası hukuka, dünya Azerbaycanlıları
arasındaki dayanışmaya güveniyoruz. Bu kederli anma günlerinde
Hocalı şehitlerini ve kahramanlarmı saygıyla anıyor, onlara
Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm halkımıza derin bir
üzüntüyle başsağlığı diliyorum.”
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TARİH UNUTMAYACAKTIR
Azerbaycan Parlamentosu 26 Şubat tarihini Hocalı Soylarımı
Günü ilan etmiştir. Her 26 Şubat’ta Azerbaycan halkı Hocalı
Soykırımı kurbanlarını anıyor.

ÖNCELİKLE, H O CALI’DA YAŞANAN KATLİAMIN
AZERBAYCAN PARLAM ENTO SU’NCA 1994 YILINDA
“SO YK IRIM ” OLARAK İLAN EDİLDİĞİNİ
BELİRTELİM
***

Yurtlarından zorla kovulan ve Azerbaycan’ın 48 vilayetine
dağılmış bulunan Hocalılar Dağlık Karabağ sorununun adil çözümü,
Ermenistan’ın Azerbaycan’a askeri tecavüzüne son verilmesi,
ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması ümitleriyle yaşıyor. Dünya
kamuoyuna, dünya devletlerine, uluslararası örgütlere hakkın ve
gerçeğin yanında olmaları, Hocalı’da gerçekleştirilen soykırım ve
etnik arındırma eylemini kınamaları çağrısında bulunuyor.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi, her sene Hocalı
Soykırımı’nın yıldönümü dolayısıyla uluslararası örgütlere,
dünya ülkelerinin parlam entolarm a ve hükümetlerine
benzeri Bildiriler göndermektedir.
Bu Bildiri, bunlardan bir tanesidir.

Hocalı
Soykırımı
suçlularının,
organizatörlerinin
ve
tetikçilerinin hak ettikleri cezayı almaları gerekir. Suç cezasız
bırakılamaz. Ne yazık ki XX. yüzyılda soykırım ve etnik
arındırmalar görülmüştür. Hocalı faciası bunların en korkunçlarından
bir tanesidir. Hocalı soykırımına herhangi bir şekilde katkıda bulun
muş olanlar günün birinde tarih mahkemesinde yargılanacaklardır.

TARİH HİÇBİR ŞEYİ UNUTMAZ!!!

HOCALI SOYKIRIMIMN 15. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MİLLİ MECLİSİ
BİLDİRİŞİ
Bu yıl, 26 Şubat tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ
bölgesinde bulunan Hocalı kentinde Azerbaycanlılara karşı uygulanan soykırımın 15. yıldönümüdür. Bu kederli günlerde Azerbaycan
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halkı, kavgacı Ermeni şovenistlerinin vahşiliğinin kurbanı olan
masum insanları saygıyla amyor.
Hocalı Azerbaycan halkı için gaddarlığın ve cezasız kalmanın
sembolüne dönüşmüştür. Sivil halkın vahşice ve toplu şekilde kırımı
insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olmakla, XX. yüzyılın
Katyn, Lidice, Babi Yar katliämları gibi korkunç facialarla aynı safta
yer almaktadır.
Hocalı Soykırımı, çapına göre, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmek amacıyla Ermenistan
Cumhuriyeti’nin
yürüttüğü
işgalci savaş
sürecinde sivil
Azerbaycanlılara karşı işlenen soykırım suçlarının en korkuncudur.
Bundan daha önce Azerbaycanlıların yaşadığı İmaret Garvent, Tuğ,
Selaketin, Ahulu, Hocavent, Cemilli, Nebiler, Meşeli, Hasanabat,
Kerkicahan, Gaybalı, Malıbeyli, Yukarı Kuşçular, Aşağı Kuşçular,
Karadağlı köylerinin işgali sırasında da bu yerleşim birimlerinin
halkının bir kısmı özellikle gaddarca katledilmişti.
Dağlık Karabağ bölgesinde Şuşa’dan sonra Azerbaycanlıların
yaşadığı ikinci büyük yerleşim birimi olan Hocalı, Ermenistan
Silahlı Kuvvetleri'nin hedeflerinden biri olmuştur. Kentte yaklaşık 7
bin kişi bulunuyordu. Ermenistan Cumhuriyeti sınırları içinde kalan
ata yurtlarından zorla çıkarılan Azerbaycanlıların bir kısmı ve 1989
yılında Fergana’dan kovulan Ahıska (Meshet) Türklerinden 54 aile
de Hocalı’ya yerleşmişti.
Hocalı kentinin haritadan silinmesi ve halkının toplu olarak
katledilmesi planı önceden hazırlanmıştır. Kavgacı Ermeni şovenistler kitle iletişim araçları ve gösteriler aracılığıyla Azerbaycanlıların toplu şekilde katledilmesi gerektiğini beyan ediyorlardı.
Hocalı kenti 1991 yılının Kasım ayından itibaren abluka
altında tutuluyordu. HocalTnın dış dünyayla bağlantısı yalnızca
radyo-telefon bağlantısı ve sivil helikopter uçuşları sayesinde
sağlanıyordu. 1992 yılının 28 Ocak tarihinde Azerbaycan Hava
Yolları Devlet Şirketi’ne ait Mİ8 markalı sivil helikopter Dağlık
Karabağ üzerinde Ermeni askerleri tarafından vurulmuş ve
helikopterde bulunan 47 Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü) hayatını
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kaybetmişti. Bu olayın ardından Hocalı kenti ile helikopter bağlantısı
da kesilmiş bulunuyordu. 2 Ocak tarihinden itibaren kente elektrik
verilmesi engellenmekteydi. Kenti yalnızca hafıf silahları olan yerel
savunma birlikleri savunuyordu. Açıktır ki, bu birlikler en yeni
askeri araçlarla donanmış ve önceden özel eğitimden geçirilmiş olan
askeri birlikler karşısında direnme iktidarında değildi.
Şubat ayının ikinci yarısından itibaren Hocalı kenti
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nce tamamen kuşatılmıştı. Sivil halkın
gruplar halinde veya münferit olarak kuşatma bölgesinden çıkmak
için sarf ettiği tüm çabalar önlenmekteydi.
1992 yılının Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan gece
Hocalı’ya saldın başladı. Saldırıya Ermenistan Cumhuriyeti askeri
birlikleri, Dağlık Karabağ’da bulunan Ermeni terörist grupları ve
sabık SSCB ordusunun Dağlık Karabağ’da konuşlanan 366 numaralı
motorize alayı katılıyordu. Askeri açıdan hiçbir gereklilik
bulunmamasına rağmen kent birkaç saatte bütünüyle yerle bir edildi.
Hocalı sakinleri olan 613 sivil Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü), o
sıradan 63 çocuk, 106 kadın işkenceyle öldürüldü. 8 aile bütünüyle
mahvedildi. 487 kişi sakat bırakıldı. 1275 kişi - yaşlılar, çocuklar ve
kadınlar tutsak edilerek akıl almaz hakaretlere, işkence ve zulümlere
tabi tutuldu. Bunlardan 150 kişinin, o sıradan 68 kadının ve 26
çocuğun akıbeti bugüne kadar bilinememektedir.
Bu suretle, son yüz yıldan daha fazla bir süreden beri Ermeni
halkının birkaç kuşağının milli kibir, Azerbaycan halkına karşı
husumet duygularıyla yetiştirilmesi, XX. yüzyılın sonlarında uygar
dünyanın gözü önünde Hocalı Soykırımı gibi kanlı bir felaketin
gerçekleşmesi sonucunu doğurmuştur.
Hocalı kentinde işlenen korkunç suçun çapı ve özelliği, bu
eylemin, BM Genel Kurulu’nun 9 Aralık 1948 tarih ve 260 (III)
numaralı kararında gösterilen “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve
Cezalandırılmasına İlişkin” konvansiyonda ifade edilen tanıma tam
olarak uyduğunu ortaya koymaktadır. Önceden planlanan gaddarca
toplu kirim eylemi, bu bölgede yaşayan insanların, sırf Azerbaycan
(Azerbaycan Türkü) oldukları için bütünüyle mahvedilmesi
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amacıyla gerçekleştirilmiştir. Büsbütün azğınlaşmış cellatlar,
insanların kafa derisini yüzmüş, çeşitli organlarını kesmiş,
bebeklerin gözlerini oymuş, gebe kadınların kamını deşmiş, insanları
canlı canlı toprağa gömmüş, canlı canlı yakmış ve cesetlerin bir
kısmını mayınlamışlardır. Yakılan kentten kaçarak kurtulmaya
çalışan insanlara merhamet edilmemiş, sivil halk yollarda,
ormanlarda pusuya yatan Ermeni askerlerince özellikle gaddarca
katledilmiştir. Bilindiği üzere, kısıtlı bir coğrafyada benzer
eylemlerin gerçekleştirilmesi sabık Yugoslavya için Uluslararası
Ceza Mahkemesi tarafından soykırım eylemi olarak tanımlanmıştır.
Hocalı kentine,, saldırı operasyonunu 366 numaralı alayın
subayları Seyran Ohanyan (halen işgal altında bulunan Dağlık
Karabağ bölgesinde Ermenistan Cumhuriyeti’nce kurulan sözde
kurumun “savunma bakanı”), Yevgeni Nabokih, Valeri Çitçiyan
yönetmişlerdir. Sivil halka karşı soykırım suçuna aktif biçimde
iştirak eden alayın askeri personelinin ve diğer kişilerden bazılarının
adları bugün Azerbaycan tarafınca biliniyor. Hocalı kentinde askeri
operasyonun ardından 366 alayın suça iştirakinin izlerini
kaybettirmek amacıyla, alay alelacele Dağlık Karabağ’dan
çıkarılarak Gürcistan’a taşınmış ve bu taşınma sırasında askeri
araçların büyük bir kısmı Ermeni askeri birliklerine teslim edilmiş,
bu araçlar Azerbaycan halkına karşı işlenen daha sonraki suçlarda
kullanılmıştır.
Hocalı halkına uygulanan soykırımı Dağlık Karabağ
bölgesinin işgali sırasında Ermenistan Cumhuriyeti’nin güttüğü etnik
arındırma politikasında yeni bir aşama olmuştur. Bu korkunç suç
eyleminin amacı, kendi yurtlarını savunmaya çalışan sivil halkın
yüreğine korku düşürmek suretiyle halkın direncinin kırılması, öte
yandan Azerbaycan’da siyasi ortamı gererek Azerbaycan
topraklarının işgalini kolaylaştırmak idi. Bu suretle, birtakım dış
ülkelerden yüklü askeri yardımlar alan Ermenistan Cumhuriyeti’nin
Silahlı Kuvvetleri Hocalı faciasından sonra kısa sürede
toparlanamayan Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin işgalini
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kısa sürede tamamlamış ve Dağlık Karabağ’a civar bölgelerin işgal
edilmesi planını uygulamaya koymuştur.
Hocalı kentinde sivil halka vahşice zulmeden Ermeni
askerlerinin ve onların yardakçılarının aklanmasına yönelik
propagandalara bugün de son verilmemektedir. Hocalı’ya saldırının
sözde kentteki “ateş noktalarının” mahvedilmesi amacıyla
gerçekleştirildiği ve saldın sırasında sivil halka hiçbir şiddet
uygulanmadığı iddia edilmektedir. Bu hayäsız propagandacıların
sözlerine göre neredeyse Hocalı’da Azerbaycanlılar (Azerbaycan
Türkleri) önce birbirlerini, sonra da kendilerini işkenceyle
öldürmüşlerdir. Onlar bazen bu hayäsızlığı, Hocalı kentinde yapılan
kayıtlarda görünen kirim sahnelerini uluslararası kamuoyuna
Azerbaycanlıların (Azerbaycan Türklerinin) Ermenilere karşı
uyguladıkları bir kirim olarak sunma düzeyine vardırabiliyorlar.
Ermenilerin uydurma propagandalarının çapı her yıl daha da
genişlemektedir. Ermeni şovenistler komşu ülkelere, o sıradan
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne karşı arazi iddialarını haklı göstermek
ve bu iddiaları gerçekleştirmek için bir araç olarak seçtikleri işgal,
soykırım ve devlet terörü politikasını perdelemek amacıyla her yola
başvuruyor, 1915 yılında Ermenilere karşı soykırım uygulandığı
uydurmasını uluslararası düzeyde kabul ettirmeye çalışıyorlar.
Üstelik bu girişimler рек çok zaman, girişimi yapanların kirli siyasi
kazanç sağlamalarına da neden oluyor. Hocalı faciası gibi gerçek bir
soykırım
eylemine
göz
yuman
birtakım
devletlerin
parlamentolarının, etki altında kalarak, ya da siyasi konjonktüre
dayanarak “Ermeni soykırımı” uydurmasını tartışmaya açması, hatta
buna ilişkin asılsız ve haksız bildiriler kabul etmesi esefle
karşılanacak cinstendir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi, Hocalı Soykırımı’nın
unutulmaması ve dünya kamuoyunda uluslararası hukuk açısından
layıkıyla değerlendirilmesi gerektiği kanaatindedir. Bu facianın
ideologlarının, organizatörlerinin ve tetikçilerinin hak ettikleri
cezaları almaları gerekmektedir.
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Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Birleşmiş Milletler’e,
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na, Avrupa Konseyi’ne,
Avrupa Birliği’ne, İslam Konferansı Örgütüne, Bağımsız Devletler
Birliği’ne, diğer
uluslararası
örgütlere,
dünya
ülkeleri
parlamentolarına ve hükümetlerine Ermeni şovenistleri tarafından
Azerbaycan halkına karşı yapılan Hocalı Soykınmı’m tanımaları ve
kınamaları, gelecekte benzeri suçların işlenmesini önlemek için
etkili önlemler almaları, Ermenistan-Azerbaycan arasında Dağlık
Karabağ sorununun uluslararası hukukun herkesçe kabul edilen
norm ve ilkeleri doğrultusunda, özellikle devletlerin toprak
bütünlüğü temel ilkesi doğrultusunda barışçı yollardan çözümüne
yardım etmeleri çağrısında bulunuyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi, Azerbaycan’ın işgal
edilmiş arazilerinin derhal ve kayıtsız şartsız olarak boşaltılmasına
ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin 1993 yılında çıkardığı 822, 853,
874 ve 884 numaralı kararların uygulanmasını talep etmekle,
AGİT’in Budapeşte, Lizbon ve İstanbul Zirve Toplantılarının
kararları ve sonuç belgeleri, Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi’nin 1416 numaralı karan doğrultusunda Dağlık Karabağ
sorununun çözüme kavuşturulmasını istemektedir.
Azerbaycan parlamentosu Ermeni tarafını barış görüşmeleri
sürecinde yapıcı bir tutum sergilemeye, Silahlı Kuvvetlerini işgal
ettiği bölgelerden çıkarmaya, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak
bütünlüğünü tanımaya davet eder.
Azeri halkının egemen iradesini ifade ederek, Azerbaycan
Cumhuriyeti Milli Meclisi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kendi
topraklarının bir kısmında egemenliğinin gasp edilmesine, tarihi
topraklarmın zorla zapt edilmesine ve kendisinden koparılmasına
asla izin veremeyeceğini, toprak bütünlüğünün sağlanması için
elinde bulunan tüm olanakları sonuna kadar kullanacağını, Hocalı
faciasının uluslararası arenada hukuki ve siyasi açılardan layıkıyla
değerlendirilmesine ve bu facianın ideologlarının, organizatörlerinin
ve tetikçilerinin cezalandırılmasına muvaffak olacağını bir kez daha
beyan eder.
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(İşbu Bildiri Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin
27 Şubat 2007 tarihli oturumunda kabul edilmiştir.)

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MİLLİ MECLİSİNİN
ABD KONGRESİ’NE MÜRACAATI

Saygıdeğer Meslektaşlar,
Bugünlerde ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler
Komisyonu’nun uydurma “Ermeni soykırımı”nı gündemine
alacağına ilişkin haberleri büyük bir tedirginlik ve öfkeyle takip
ediyoruz. Tarihi gerçekliklere açıkça kayıtsızlığın ve devletin
çıkarlarının Ermeni lobisinin çıkarlarına kurban edilmesinin bariz bir
ifadesi olan bu haksız karan, Anadolu ve Güney Kafkasya’da yeni
sorunlara yol açabilecek yanlış bir adım olarak değerlendiriyoruz.
Ermeni şovenistlerinin, koınşu ülkelere karşı asılsız
iddialarını haklı göstermek amacıyla, henüz iyice araştırılarak
tarafsız bir şekilde değerlendirilmemiş uzak tarihi olayları siyasi
pazarlık malzemesi yapmaya çalıştıkları açıktır. Bilimsel gerçeklere
sadık araştırmacılar, o sıradan Batılı bilim adamları tarihte hiçbir
Ermeni soykırımı olmadığını çoktan kanıtlamışlardır. “Ermeni
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soykırımına” ilişkin uydurmalar hasta bir zihniyetin mahsulüdür ve
sahte belgelere dayandırılmıştır.
Türkiye tarafınm Osmanlı dönemine ilişkin arşivleri açması,
araştırmacıları, o sıradan Ermeni bilim adamlarını XX. yüzyıl
başlarına ait tarihi belgelerle tanışmaya davet edişi ve ortak tarih
komisyonu oluşturulmasını tavsiye edişi, fakat Ermeni tarafınm
sağlıklı bir bilimsel polemiğe girmekten kaçınması, “Ermeni
soykırımı” uydurmasını dünyaya yayanların gerçek yüzünü ortaya
koymaktadır. Ermeni şovenistlerinin Türkiye tarafınm önerilerini
reddetmesi, Ermenilerin tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılmasıyla
değil, örtbas edilmesi ve belgelerin sahteleştirilmesi ile daha fazla
ilgilendiklerinin da kanıtıdır.
Tarafsız araştırmalar, XX. yüzyıl başlarında Ermeni
şovenistlerinin bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve
Kafkasya’da toplu katliamlar ve terör eylemleri yaparak 2 milyon
kişiden fazla masum Türk’ü ve Azerbaycanlıyı öldürdüğünü ortaya
çıkarmıştır. Son 18 yılda Azerbaycan parlamentosu, geride
bıraktığımız yüzyılda Ermeni şovenistlerinin Azerbaycanlılara karşı
işledikleri soykırım suçlarının, özellikle 26 Şubat 1992 tarihinde
Azerbaycan’ın Hocalı kentiııin sivil halkına uygulanan soykırımın
tanınmasına ilişkin olarak uluslararası örgütlere ve dünya ülkelerinin
parlamentolarına, o sıradan ABD Kongresi’ne defalarca müracaatta
bulunmuştur. Uygar dünyanın gözleri önünde işlenen bu korkunç
suçun bugüne kadar ABD tarafından layıkıyla değerlendirilmemiş
olması esef vericidir.
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun bu kadar
haksız bir eyleme girişeceği şaşkınlık uyandırmaktadır. Ermeni
şovenistlerinin XX. yüzyıl başlarına ait soykırım iddiaları ve
uydurmalarının gerçek kabul edilmesine karşılık, onların bugünkü
işgalci savaşma ve bu savaş sırasında Azerbaycanlılara karşı
işledikleri soykırıma göz yumulması açıkça Ermeni yanlışı bir tutum
sergilemek anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda Ermenistan
Cumhuriyeti bölgede barışın, istikrarıı. ve karşılıklı anlaşma
ortamının sağlanmasından yana olduğunu sözde beyan etmekle
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beraber, gerçekte Azerbaycan topraklarının %20’sini işgal altında
bulundurmakla ve 1 milyon Azerbaycanlıyı sığınmacı ve zorunlu
göçmen hayatına mahküm etmekle uluslararası hukukun norm ve
ilkelerini kaba bir şekilde ihlale devam etmektedir.
Azerbaycan toplumu içinde, Ermenistan’la Azerbaycan
arasındaki Dağlık Karabağ anlaşmazlığının çözüme kavuşturulması
yolundaki en önemli engelin, dünyanın etkili devletlerinin bu
probleme yaklaşımlarında çifte standart uygulamaları, saldırgan
tarafın kim olduğunun keşin bir dille ifade edilmemesi ve cezasız
bırakılması, işgalci ile işgal kurbanmm eşit tutulması olduğu
yönünde bir düşünce köklü bir şekilde yerleşmiş bulunuyor.
Şorunu çözmeye çalışan AGİT Minsk Grubu’nun Eşbaşkanı
olarak ABD Kongresi Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler
Komisyonu’nda haksız bir kararın onaylanması bölgede barışın
sağlanması çabalarmı engelleyecektir ve müzakere sürecinde bugüne
kadar elde edilmiş olan olumlu sonuçları sıfıra indirebilir.
Biz, ABD’nin bölgedeki çıkarlarına uymayan, ABD-Türkiye
ve ABD-Azerbaycan stratejik ortaklıklarına darbe olabilecek bu
kararın ABD Kongresi’nce reddedileceğine eminiz. ABD gibi
demokratik imaja sahip bulunan bir devletin yetkililerinin ABDTürkiye ve ABD-Azerbaycan ilişkilerine zarar verebilecek böyle bir
kararın onaylanmasına izin vermemek için yapılabilecek her şeyi
yapacaklarını ümit ediyoruz.

(Müracaat Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin 5
Mart 2010 tarihli oturumunda kabul edilmiştir.)
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İERMENİ SA L D IR G A N L IĞ I
T A R İH İ VE PO L İT İK BİLGİ
TEMEL BİLGİLER
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesi,
“Karabağ” adıyla bilinen coğrafi bölgenin bir parçasıdır. Bu bölge
güneyde Aras nehrinden kuzeyde Kura nehrine kadar ve doğuda
Kura ile Aras nehirlerinin kavuştuğu yerden batıda Küçük Kafkas
Dağları’nın doğu sırasına kadar uzanan araziyi kaplar.
XIX. yüzyıl başlarında Ruslar tarafından işgal edilinceye
kadar Karabağ en eski zamanlardan beri Azerbaycan Türklerinin
çeşitli devletlerinin parçası olmuştur. 14 Mayıs 1805 tarihinde
Karabağ Han’ı İbrahim Han ile Rusya İmparatoru’nun temsilcisi
Sisianov arasında Kürekçay Antlaşması imzalanmıştır. Bu
antlaşmaya göre Karabağ Hanlığı Rusya’ya ilhak edilmiştir.
Kuzey Azerbaycan Hanlık’larinin -Nahçıvan ve İrevan
Hanlıkları istisna olmakla- Rusya tarafından işgali 12 Ekim 1813
tarihinde Rusya ile İran arasında imzalanan Gülüstan Barış
Antlaşması’yla kesinleşti. 10 Şubat 1828 tarihinde imzalanan
Türkmençay Antlaşması’na göre Nahçıvan ve İrevan Hanlıkları de
Rusya’ya ilhak edildi.
Gülüstan ve Türkmençay Antlaşmalarının imzalanmasının
akabinde Ermenilerin toplu olarak Azerbaycan topraklarına göç
ettirilmesi ve Azerbaycan arazilerinin birtakım yeni yapay yönetim
bölümlerine ayrılması süreci başlamıştır.
Azerbaycan
toprakları
Rusya
İmparatorluğu
içinde
imparatorluğun yasaları çerçevesinde çeşitli yönetim bölümlerine
ayrıldı. En son bölümlemede Azerbaycan Bakü, Yelizavetpol ve
İrevan Eyaletleri (guberniya) ile Zagatala Nahiyesi’ne (okrug)
ayrılmıştır. Bugün Ermenistan’ın askeri işgali altında bulunan
bölgeler de Yelizavetpol Eyaleti’ne aitti.

I
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1905-1907 yıllarında Ermeniler Azerbaycanlılara (Azerbaycan
Türklerine) karşı geniş çaplı kanlı eylemler gerçekleştırdiler.
Bakü'de başlayan vahşice eylemler Azerbaycan’ın tüm bölgelerine
ve bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti sınırları içınde kalan
Azerbaycan köylerine de yayıldı. Yüzlerce yerleşim birimi yakılıp
yıkılarak haritadan silindi, binlerce sivil vahşice katledildi.
I. Dünya Savaşı’ndan ve Rusya’da 1917 yılının Şubat ve
Ekim ihtilallerinden sonra ortaya çıkan durumdan faydalanan
Ermeniler, Bolşevizm
bayrağı
altında
kendi
amaçlarını
gerçekleştirmeğe giriştiler. Şöyle ki, devrim karşıtlarıyla mücadele
şiarı altında 1918 yılının Mart ayında Bakü Komünü Bakü
Eyaleti’nin tamamında Azerbaycanlıların (Azerbaycan Türklerinin)
mahvına yönelik planını uygulamaya koydu. Binlerce Azerbaycanlı
“Marağa-150”- Ernıenilerin İran topraklanndan Karabağ’a ilk kezgöç
(Azerbaycan Türkü) sırf etnik kimliği yüzünden Bakü’de ve
ettirilmesinin 150. yılı dolayısıyla 1978yılında dikilmiş olan amt.
Azerbaycan’ın Şirvan, Karabağ, Zengezur, Nahçıvan, Lenkeran ve
diğer bölgelerinde katledildi. Bu bölgelerde sivil halka karşı toplu
kirim uygulandı, köyler yakıldı ve milli kültür anıtları yıkılarak
mahvedildi.
28 Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti
(ADC), yine aynı tarihte Ennenistan Cumhuriyeti kuruldu. ADC’nin
Bağımsızlık Bildirgesi’nde şöyle denmektedir: “Azerbaycan halkı
bugünden itibaren egemenliğini ilan etmekle, Transkafkasya’nın
Güneydoğusundan oluşan Azerbaycan da bağımsız hukuki bir
Devlettir.”
1919 yılının Nisan ayında İtilaf Devletleri, Ocak ayında ADC
Hükümetin'ce merkezi Şuşa olmakla kurulan ve Şuşa, Cavanşir,
Cebrail, Zengezur kazalarından oluşan geçici Karabağ Eyaleti üzerinde
Azerbaycan’ın egemenliğini kabul etti ve Hüsrev Bey Sultanov’u
Genel Vali olarak tanıdı. Aynı yıl Dağlık Karabağ’ın Ermeni Ulusal
Konseyi de Azerbaycan’m egemenliğini resmen kabul etti.
Aynı aıııt 1988yılmda, Ermeıti şovenistlerinin tarilıi izleri silıneyeyöııelik
28 Msan 1920 tarihinde Azerbaycan Sovyet Sosyalist
Vandalizm ’inin kurbanı olmuştur.
Cumhuriyeti (Azerbaycan SSC) kuruldu. Tarihi gerçekler, 70 yıldan
fazla süren Sovyet iktidarı döneminde Ermenilerin, kendi topraklarını
Azerbaycan arazileri sayesinde genişlendirmeyi ve
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Azerbaycanlılan (Azerbaycan Türklerini) tarihi yurtlarından göçe
zorlamayı başardıklarını ortaya koyuyor. Planlı ve amaçlı bir şekilde
yürütülen bu politikanın sonucunda 1918-1920 yıllarında 114 bin
kilometrekare yüzölçümüne sahip bulunan Azerbaycan’ın, Sovyet
rejimi döneminde 86,6 bin kilometrekareye gerilediğini görürüz.

13 Ekim 1921 tarihinde Ermenistan SSC, Azerbaycan SSC
ve Gürcistan SSC bir tarafta ve Türkiye diger tarafta olmakla ve
Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin (RSFSC) de
katılımıyla Kars’ta Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmanın
5. maddesinde Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan hükümetlerinin,
“Nahçıvan vilayetinin... Azerbaycan’ın himayesi altında özerk
bölge olmasını” kabul ettikleri ifade edilmiştir.
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da 1948-1953 yılları arasında 100 binden fazla Azerbaycanlı (Azer
baycan Türkü) tarihi yurtlarından - Ermenistan’ın dağlık bölgelerinICOrt "

den zorla çıkarılarak o yıllarda büsbütün çorak bölgeler olan Muğan
ve Mil vadilerine göç ettirilmiştir.

30 Kasim 1920 tarihinde Zengezur kazasinin batisi
Ermenistan’a ilhak edilmiştir. Bunun sonucunda Nahçıvan
bölgesi Azerbaycan’m ana parçasından ayrı kalmıştır.
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AZERBAYCAN SSC DAĞLIK
KARABAĞ OTONOM VİLAYETİ
Dağlık

Karabağ’a

gelince,

Ermenistan

yerel ıdarenin

SSC’nin

olarak 5 Temmuz 1921 tarihinde Rusya Komünist (Bolşevik) Partisi
Komitesi

Kafkasya

Masası

şu

karan

unsurlarına

çıkarmıştır:

“Müslümanlarla Ermeniler arasında etnik barışın kaçınılmazlığı,
Yukarı ve Aşağı Karabağ bölgeleri arasında ekonomik ilişkilerin
önemi ve Yukarı Karabağ’ın Azerbaycan’la olan tarihi bağları göz
önünde bulundurularak Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan SSC sınırları
içinde kalması ve Şuşa kenti idari merkez olmakla Dağlık Karabağ’a
geniş otonomi verilmesi karara bağlanmıştır.” 7 Temmuz 1923
tarihinde Karabağ’ın nüfusun çoğunluğunu Emıenilerin oluşturduğu
dağlık bölümünde Dağlık Karabağ Otonom Vilayeti (DKOV)
kuruldu. Otonominin inzibati merkezi olarak Hankendi kenti kabul
edildi. 1923 yılının Eylül’ünde kentin adı değiştirildi, Taşnak örgütü
lideri ve sözde Bolşevik liderlerden biri olan Stepan Şaumyan
anısına “Stepanakert” yapıldı. DKOV’nin sınırları, Ermeni nüfusun
çoğunluğunu temin edecek şekilde belirlenmiş bulunuyordu. 12
Ocak 1989 tarihinde yapılan nüfus sayımına göre DKOV’nin
yaklaşık 189 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Bunlardan 139 bin kişinin (%73,5) Ermeni, 48 bin kişinin (%25,3)
Azerbaycan Türkü, yaklaşık 2 bin kişinin (% 1,2) diğer milletlerden
olduğu tespit edilmiştir. Oysa aynı dönemde hem SSCB hükümeti,
hem de Ermenistan SSC hükümeti, Ermenistan sınırları içinde toplu
olarak yaşayan 200 bin Azerbaycan Türküne kültürel özerklik
verilmesini reddetmiştir. Dağlık Karabağ’ın Ermeni nüfusuna karşı
Azerbaycan tarafının ayrımcılık yaptığı iddialarına gelecek olursak,
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bulunmuştur.

Dağlık

statüsü SSCB’nin 1936 ve 1977 Anayasa’larıyla da tespit edilmiştir.
SSCB ve Azerbaycan SSC Anayasa’larına göre, DKOV’nin hukuki
konumu DKOV Halk Temsilcileri Şurası’nca Azerbaycan SSC
Yüksek Konsey’ine sunulan ve 16 Haziran 1981 tarihinde onaylanan
“Dağlık Karabağ

Otonom

Vilayeti

—

Hakkında

Yasa”ya

göre

düzenlenmekteydi. DKOV ulusal yönetim bölümü olarak, idari
otonomi biçimine ve halkının özel ihtiyaçlarının karşılanmasını
sağlayan

birtakım

Anayasa’sına
Azerbaycan

haklara

göre,
SSC

sahip

DKOV,
Yüksek

bulunuyordu.

SSCB

Yüksek

Konseyi’nde

12

Sabık

SSCB

Konseyi’nde
delegeyle

5,

temsil

edilmekteydi. DKOV’nin yönetim kurumu olan Halk Temsilcileri
Şurası geniş yetkilerle donatılmıştı. Şura, milli ve diğer özellikleri göz
önünde bulundurmakla, Vilayet halkının ihtiyaçları doğrultusunda
tüm yerel meseleleri karara bağlıyordu. Ermenice tüm hükümet
kurumlarında, idari ve adli kurumlarda, savcılıklarda ve Vilayet
halkının

çoğunluğunun

dil

ihtiyacını

yansıtan

eğitimde

kullanılmaktaydı. Ermenice yerel televizyon ve radyo yayınlarının
yapılması, gazete ve dergi çıkarılması sağlanmıştır. 1971-1985 yılları
arasında DKOV’nin

gelişimi

için 483

milyon ruble

yatırım

yapılmıştır. Bu rakam önceki 15 yıllık dönemde yapılan yatırımın 2,8
katını oluşturmuştur. 1981-1985 yıllarında, kişi başına düşen sermaye
hacmi önceki 20 yıllık döneme oranla yaklaşık olarak 4 kat
arttırılmıştır (1961-1965 yılları arasındaki 59 rubleye karşılık 1981
1985 yılları arasında 226 ruble). Önceki

15 yıllık dönemde

Azerbaycan’da kişi başına 3,64 metrekare konut inşaatı yapılmasına
karşın, DKOV’de bu rakam 4,76 metrekare olmuştur. 10 bin kişiye
düşen hasta yatak adedi DKOV’de Azerbaycan’ın diğer bölgelerine

araştırmalar bu durumun büsbütün ziddini ortaya koymuştur. DKOV
■

sahip

Karabağ’ın Azerbaycan SSC sınırları içinde “Otonom Vilayet”

Azerbaycan’ın bu bölgesi üzerinde hak iddia etmesine karşılık
Merkez

tüm
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oranla %15 fazlaydı. DKOV okul öncesi eğitime ilişkin rakamlarda

Dağlık Karabağ’da Ermenice eğitim veren 136 ortaöğrenim kurumu

da Azerbaycan’ın bölgeleri arasında üst sıralarda bulunmaktaydı.

(16120 öğrenci) ve 13 çok dilli okul (7045 öğrenci) bulunuyordu.

Şöyle ki 1971-1985 yılları arasında 10 bin kişiye düşen çocuk eğitimi

Aynı eğitim yılında Azerbaycan genelinde Ermenice eğitim veren 181

kurumu sayısı DKOV’de Azerbaycan ortalamasının 1,4 katı olmuştur.

okul (20712 öğrenci) ve 29 çok dilli okul (12766 öğrenci)

Aynı şey ortaöğretim kurumlarında 10 bin kişiye düşen öğrenci sayısı

bulunuyordu. Hankendi Devlet Pedagoji Enstitüsü’nde çoğunluğunu

için de geçerliydi ve bu rakam DKOV’da Azerbaycan ortalamasının

Ermenilerin oluşturduğu 2130’dan fazla öğrenci Azerbaycan, Ermeni

1,6 katıydı. Konut, mal ve hizmet temininde DKOV verilerinin

ve Rus şubelerinde eğitim görüyordu.

Azerbaycan ortalamasının üzerinde bulunması DKOV’nin sosyal ve

Karabağ’da Ermenice ve Rusça eğitim veren onlarca meslek okulu,

kültürel gelişimi açısmdan karakteristik bir durumdu. DKOV’de

mesleğe hazırlık okulu da bulunuyordu. Ermenice 5 ayrı süreli yayın

konutlarda kişi başına düşen yaşam alanı Azerbaycan ortalamasından

yayınlanmaktaydı. Azerbaycan’ın diğer dağlık bölgelerinden ve

yaklaşık %0,3; köylü nüfus için kişi başına düşen yaşam alanı ise

başkente uzak diğer mülki yönetim bölümlerinden farklı olarak

Azerbaycan ortalamasının hemen hemen 1,5 kat fazla olmuştur.

DKOV radyo ve televizyon yayınları için gerekli teknik altyapı

DKOV nüfusu daha fazla orta tip personeli hizmetinden (Azerbaycan

donanımına sahip bulunuyordu. Daha önce de vurğulandığı ve

ortalamasının 1,3 katı) ve daha fazla hasta yatağından (Azerbaycan

DKOV’nin Azerbaycan sınırları içinde mevcutluğunun ve gelişiminin

ortalamasından %3 fazla) faydalanma olanağına sahipti. DKOV’de

de kanıtlamış olduğu üzere, otonomi, DKOV nüfusunun spesifik

daha geniş bir kültür ve enformasyon hizmetleri ağı (Azerbaycan

ekonomik, sosyal, kültürel ve milli özelliklerini ve hayat şartlarını tam

ortalamasının

olarak karşılamakta ve yansıtmaktaydı.

3 katı

sinema

ve kültür merkezi; Azerbaycan

ortalamasının 2 katı kütüphane) bulunmuştur. 100 kişiye düşen kitap
ve dergi sayısı Azerbaycan ortalamasının 1,6 katı olmuştur. Gerçekte
DKOV, bütün alanlarda Azerbaycan’a kıyasla daha hızlı bir gelişme
kaydetmekteydi. Ömeğin, 1970-1986 yılları arasında Azerbaycan’da
sanayi üretiminin 3 kat artmasına karşılık, DKOV’de bu artış 3,3 kat
olmuştur (artış hızı Azerbaycan ortalamasından %8,3 fazlaydı). 1986
yılında DKOV’de 1970 yılına oranla 3,1 kat fazla taşınmaz halkın
kullanımına verilmiştir ve Azerbaycan ortalamasında bu rakam 2,5’te
kalmıştır. Temel sosyal gelişim göstergeleri açısmdan da DKOV,
Azerbaycan ortalamasının üzerinde bulunmaktaydı. Azerbaycan’ın
tamamında, o sıradan DKOV’de kültür kurumlarının gelişiminde
kayda değer bir hızlanma gözlenmekteydi. 1988-1989 eğitim yılında
= = = = = = = = = -= = = = —=
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Bunun dışında Dağlık

ŞORUNUN BUGÜNKÜ EVRESİNE NASIL GELİNDİ?

У -z - ■>
•

Ermenistan 'dan, ata yurtlarmdan zorla kovulan, göç
ettirilen Azerbaycanlı sığınmacılar.
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Ermenistan-Azerbaycan
sorununun
bugünkü
aşaması,
Hankendi’nde (SSCB döneminde Stepanakert) ve Ermenistan'da
1987 sonlarında başlayan ve Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü)
sığınmacı ve zorunlu göçmenlerin Azerbaycan’a akın etmek zorunda
kalmasıyla sonuçlanan saldırılarla başladı. 20 Şubat 1988 tarihinde
DKOV Halk Temsilcileri Şurası’nın oturumunda Vilayet’in Ermeni
cemaatinin temsilcileri DKOV’nin Azerbaycan SSC’den ayrılarak
Ermenistan SSC’ye birleştirilmesi için Azerbaycan SSC ve Ermenistan
SSC Yüksek Konseylerine başvuruda bulunma karan aldı. 22 Şubat
1988 tarihinde Hankendi-Ağdam yolu üzerinde bulunan Askeran
kasabası yakınlannda, DKOV Halk Temsilcileri Şurası’nın söz konusu
karannı protesto eden sivil Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü)
göstericilere Enneniler tarafından ateş açıldı. Açılan ateşler sonucunda
hayatını kaybeden iki Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü) genç
anlaşmazlığın ilk kurbanları oldu. 26-28 Şubat tarihlerinde Sumgait
olaylan sırasında 26 Enneni ve Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü)
hayatını kaybetti. Sumgait olaylarının aktif katılımcılarından,
Ennenilerin öldürülmesinde, onlara şiddet uygulanmasında ve
Ermenilerin yaşadıkları bölgelerde cereyan eden katillerde doğrudan
rol alanlardan birinin Enneni asıllı Sumgait sakini Eduard Grigoryan
olduğunu vurgulamak gerekir. Azerbaycan SSC Yüksek Mahkemesi
Cinayet Şubesi’nin 22 Aralık 1989 tarihli kararıyla Grigoryan 12 yıl
hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, karışıklıkların organize edilmesi
ve yapılmasında Grigoryan’ın suçunu sabit gördü. Tanıklann ve
mağdurların ifadelerinde, Grigoryan’ın elinde Ermenilerin oturduğu
dairelerin bir listesinin bulunduğu, üç Enneni arkadaşıyla beraber
Grigoryan’ın kalabalığa “Ennenilerden öç alma” çağrısı yaptığı ve
eylemlere bizzat katıldığı belirtilmiştir. Hepsi de Enneni olan
mağdurlar
Grigoryan’ı
eylemlerin
örgütleyicisi
ve
aktif
katılımcılarından biri olarak tanımışlardır. Azerbaycan karşıtı
kampanyalarmı başlatma ve Azerbaycan’a karşı saldırgan adımlanna
hak kazandırmanın bir aracı olarak Ennenistan yöneticilerinin ihtiyaç
duyduklan Sumgait olaylannın önceden planlanarak birtakım
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hazırlıklar yapıldığı anlaşılmıştır. 1988-1989 yılları arasında
Azerbaycanlılar (Azerbaycan Türkleri) Ermenistan’dan göçe zorlandı.
Toplu göçler sırasında en az 216 Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü)
öldürüldü ve 1154 Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü) yaralandı.
Ermenistan’ı terk etmek zorunda kalan sığınmacılar -toplam 200 bin kişi—
Azerbaycan’a gelmeye başladı. 23 Eylül 1989 tarihinde Azerbaycan SSC
Yüksek Konseyi “Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin
Egemenliğine İlişkin Yasa’yı onayladı. Aynı yaşanın 5. maddesinde
“Azerbaycan SSC’nin egemenliğinin Azerbaycan’ın ayrılmaz parçalan
olan Nahçıvan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Dağlık Karabağ
Otonom Vilayeti de dahil olmakla Cumhuriyet’in tüm arazisinde geçerli
olduğu” ve “Azerbaycan SSC’nin diğer Birlik Cumhuriyetleri ile sınırlannın yalnızca ilgili Cumhuriyetlerin karşılıklı anlaşmasıyla değiştirilebileceği” vurgulanmıştır. 1 Aralık 1989 tarihinde Ermenistan SSC Yüksek
Konseyi Ermenistan SSC ile Dağlık Karabağ’ın birleştirilmesine ilişkin
karar çıkarmıştır. 10 Ocak 1990 tarihinde SSCB Yüksek Konseyi Başkanlık Divanı “Ennenistan SSC Yüksek Konseyi’nin Dağlık Karabağ’a
ilişkin olarak 1 Aralık 1989 ve 10 Ocak 1990 tarihlerinde aldığı kararların
SSCB Anayasa’sına uyğun olmadığını” karara bağlamıştır. Bu kararda
Ennenistan SSC ile Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan SSC’nin nzası
olmadan birleştirilmesinin yasal olmadığı belirtilmiştir. 20 Ocak 1990
tarihinde Mihail Gorbaçov’un iktidan döneminde SSCB yöneticilerinin
izniyle SSCB ordusu Bakü’ye müdahalede bulunmuştur. SSCB ordusu
birliklerinin görülmemiş vahşilikle gerçekleştirdiği müdahale sırasında
yüzlerce Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü) öldürülmüş ve yaralanmıştır.
1991 yılı zarfında sabık SSCB’nin emniyet güçleri Dağlık Karabağ
dışında eylem yapan ve Ermenilerden oluşan onlarca silahlı grubu
yakalamıştır. Şöyle ki Azerbaycan’ın Hanlar bölgesinin Çaykent köyü
Enneni silahlı gruplannın suç üssü haline getirilmiş bulunuyordu. Komşu
köylere ve civar yollara buradan toplarla ateş ediliyor, bölgenin
Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü) sakinleri sürekli bir tedirginlik ve korku
durumunda bulunuyordu. 1989-1991 yılları arasında Çaykent’te ve ona
civar bölgelerde yerli halktan 54 kişi Enneni terör gruplannın kurbanı
olmuştur. 1992 yılında Azerbaycan, Goranboy
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bölgesi üzerinde kontrolu tekrar sağlamıştır. 30 Ağustos 1991 tanhinde
Azerbaycan Yüksek Konseyi, 23 Eylül 1989 tarihli Yasa’ya
dayanmakla, 1918 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ilan
etmiş olduğu bağımsızlığın tekrar tesisini duyurdu. 2 Eylül 1991
tarihinde Dağlık Karabağ Vilayeti ile Şaumyan İli (rayonu) Halk
Temsilcileri Şurasımn ortak toplantısında Azerbaycan’ın DKOV ve
Şaumyan İli sımrları içinde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin kurulduğu
ilan edildi. 18 Ekim 1991 tarihinde “Azerbaycan Cumhuriyetinin
Bağımsızlık İlanı”na ilişkin olarak kabul edilen yasayla Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin siyasi ve ekonomik temelleri atıldı. 26 Kasım 1991
tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi “Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ Otonom Vilayeti’nin İlgası” yasasını
onayladı. 1991 yılı sonlanyla 1992 yılı başlannda anlaşmazlıkta askeri
safhaya girildi. SSCB’nin çöküşünden ve Azerbaycan’da iç çekişmeler
sonucu oluşan istikrarsızlıktan faydalanan Ermenistan, dış ülkelerden aldığı
askeri yardımlarla Dağlık Karabağ’da askeri operasyonlara başladı. 1992
yılının Şubat ayında Hocalı kentinin Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü)
nüfusuna eşi görülmemiş bir kirim uygulandı. Hocalı Soykırımı olarak
kabul edilen bu kanlı eylem binlerce Azerbaycanlının (Azerbaycan
Türkünün) öldürülmesi ya da rehine konumuna düşmesi ve kentin yerle
bir edilmesiyle sonuçlanmıştır. 1992 yılının Şubat ayının 25’ini 26’sına
bağlayan gece Ermeni silahlı birlikleri sabık SSCB’nin 366 numaralı
motorize alayının desteğinde Hocalı’yı işgal etmiştir. O facia gecesine
kadar kentte kalmış olan Hocalı sakinleri (yaklaşık olarak 2500 kişi)
saldınnın başlamasıyla beraber Azerbaycanlılann (Azerbaycan
Türklerinin) en yakın yerleşim birimine yol bulmak umuduyla evlerini
terk etmeye çalışmış, fakat onların bu girişimi engellenmiştir. İşgalciler
Hocalı’yı yakıp yıkmış ve sivil halkı özellikle gaddarca katletmişlerdir.
Hocalı’da yüzlerce masum insanın gaddarlıkla katledilmesi, ErmenistanAzerbaycan anlaşmazlığı sürecinde işlenen en korkunç suçlardan biridir.
Ermeni silahlı birlikleri ve yabançı askeri birlikler Hocalı’yı ve ona civar
bölgeleri terk etme iktidannda olmayanlardan hiçbirine merhamet etmemiştir. Sonuçta 613 kişi, o sıradan 106 kadın, 63 çocuk katledilmiştir.
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1275 kişi rehine olarak alıkonmuştur, 150 kişiden halen haber
alınamamaktadır. Saldın sırasında Hocalı halkından 487 kişi, o
sıradan ergenlik çağına varmamış 76 çocuk ağır yaralanarak sakat
kalmış, 6 aile tümüyle yok edilmişür. 26 çocuk her iki ebeveynini,
130 çocuk ise ebeveynlerinden

birini

kaybetmiştir.

Hayatını

kaybedenlerden 56 kişi özellikle gaddarca katledilmiş - canlı canlı
yakılmış, kafasının derisi yüzülmüş, kafası kesilmiş, gözleri oyulmuş
ve gebe kadınların kamı süngülenmiştir. Ermenistan yetkilileri
kayıtsızca gerçekleri tahrif etmek, gerçekliğe uzak ve her türlü
mantıksal

dayanaktan

yoksun

açıklamalar

yapmak

suretiyle

çatışmalar, o sıradan Hocalı halkına karşı işlenen suç nedeniyle
taşımaları gereken sorumluluğu üstlenmekten kaçınıyorlar. Fakat en
kumazca yapılan propagandalar dahi Ermeni tarafının duruma ilişkin
açıklamalarının tam tersini kanıtlayan delilleri yok etme gücüne
sahip

değildir.

Ermenistan’ın

sorumluluğu

Azerbaycan

Cumhuriyeti’nin istihbarat kurumlarının elde ettiği önemli bilgilerle
beraber, çok sayıda bağımsız kaynak ve katliamın tamkları
tarafındaıı belgeleriyle kayda geçirilmiş ve doğrudan soykırımı
yapanların

itiraflarıyla bir kez daha

kanıtlanmıştır.

Omeğin,

uluslararası üne sahip terörist Monte Melkonyan’ın kardeşi Makar
Melkonyan,

Hocalı’da cereyan eden olayların

Ermeni

askeri

birliklerinde “düzen” ve “itaat” sorununun sonucu olduğunu ifade
ederek şunları söylemiştir: “Bir gün önce, gece 11 sularında 2 bin
kadar Ermeni askeri yüksek otların arasından üç istikamette
Hocah’nın içlerine doğru ilerleyerek, kent halkını doğu yönünde
açık
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bırakılan

yola

yönelmek
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zorunda

bıraktı.

26 Şubat tarihinde sabaha karşı kaçanlar Dağlık Karabağ’ın
doğusundaki yokuşu tırmanarak, canlarını kurtarmak için yaklaşık 6
mil uzaklıkta Azerbaycanlıların yaşadığı Ağdam kentine doğru
inmeye başladılar. Güvenli bölgeye ulaşmak üzere oldukları sırada
Dağlık Karabağ askerleri yokuş aşağı onların peşine düştü.
Kaçanlardan Raise Aslanova adlı bir kadın uluslararası kurum olan
“Human Rights Watch”un gözlemcisine, şöyle söylemiştir: ‘Onlar
hiç durmadan ateş ediyorlardı.’
Şimdi yalnızca kuru otları titreten rüzgärın sesi işitiliyordu;
bu rüzgärın ceset kokularını yayacağı zamana daha çok vardı.
Monte, kadınların ve kızların parçalanmış kuklalar misali saçıldığı
otların üzerine eğildi. ‘Tümden düzensizlik’ diye homurdandı”.
İngiliz gazeteci Thomas de Waal “Black Garden: Armenia and
Azerbaijan: Through Peace and War” adlı kitabında şöyle yazar:
“..En dikkat çekici olan bugünkü Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj
Sarkisyan’ın olaylara ilişkin sözleridir: “Hocalı’dan önce
Azerbaycanlılar, bizim kendileriyle şakalaştığımızı düşünüyorlardı.
Ermenilerin, masum insanlara saldırmayacak bir halk olduğunu
sanıyorlardı. Biz bu önyargıyı yıkmayı başardık. İşte, ne oldu?!
Oraya saldıranlar arasında Bakü’den ve Sumgait’ten kaçanların
olduğunu da göz önünde bulundurmamız gerekir.” Thomas de Wall
sözlerini şöyle bitiriyor: “Sarkisyan’ın sözleri kirimin, en azından
kısmen, korku uyandırmak amacıyla kasıtlı olarak gerçekleştirilen
kitlesel bir katliam eylemi olduğuna işaret ederek, Karabağ savaşının
en korkunç kırımını farklı bir açıdan aydınlatıyor.” Yukarıda sunulan
belgeler, 25-26 Şubat 1992 tarihinde sivil halka, o sıradan çocuklara,
yaşlılara ve kadınlara karşı uygulanan kirimin, sırf Azerbaycanlı
(Azerbaycan Türkü) oldukları için Hocalı halkının kasıtlı ve kitlesel
bir şekilde imhası amacıyla gerçekleştirildiğini bir kez daha
kanıtlamaktadır. Dehşetli kirim karşısında insanların yüreğine korku
düşürmek amaçlanıyordu ve Hocalı kenti Azerbaycan
arazilerinin sonraki işgali ve etnik arındırma politikası için bir
aşama olarak seçilmişti. 1992 yılının Mayıs ayında Şuşa kenti
ve Ermenistan’la Dağlık Karabağ’ın arasında kalan Laçın
bölgesi işgal edildi. 1993 yılında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri
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Ermenistan ’ш işgal ettiği Azerbaycan topraklanndan, yurtlarmdan ve
evlerinden zorla çıkarılan Azerbaycanlı miilteciler
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Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a civar daha altı ilini (rayon) Kelbecer, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Kubatlı ve Zengilan illerini işgal
etti. Erivanlı yetkililerin Azerbaycanda anlaşmazlıkta doğrudan taraf
olmadığını birkaç defa ilan etmiş olmalarına rağmen, Ermenistan
Cumhuriyeti’nin egemen bir devlete doğrudan askeri saldırısını ve
yetkililerin tarafsızlığa ilişkin beyanlarının asılsızlığım kanıtlayan
çok sayıda delil bulunmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti’nin Silahlı
Kuvvetleri’nin Azerbaycan’a karşı düşmanca eylemlere katılımını
kanıtlayan çok sayıda delil bulunuyor. Söz konusu delillerin
tamamını buraya almak mümkün olmasa da, ileride ayrıntılı bir
şekilde belgelenen hususlar Ermenistan’ın Azerbaycan’a doğrudan
askeri saldırısını kanıtlamaktadır. Şöyle ki, 1994 yılının Ocak ayında
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Cumhuriyeti’nin 55
numaralı fevkalade motorize alayının birliklerini (59016 numaralı
bölük) muharebede mağlup ederek birkaç Ermeni askerini esir
almıştır. Askeri operasyonlar sırasında el konan belgelerden, söz
konusu alayın bölüklerinden bir tanesinin Azerbaycan’ın Kelbecer
bölgesini işgal etmeye çalışan Ermenistan kuvvetlerine yardım
etmek amacıyla
1993 yılının Nisan ayında Ermenistan
Cumhuriyeti’nin
Vardenis
kentinden
Kelbecere
saldırdığı
anlaşılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kelbecer bölgesiııde
askeri operasyon sırasında elde edilen ganimetler arasında
Ermenistan Cumhuriyetleri Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı
Korgeneral G. Andresyan tarafından 555 numaralı fevkalade
motorize alayın komutamna ve operasyon grubu başkanına
gönderilmiş imzalı operasyon haritaları ve emirleriyle beraber,
Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri 3 numaralı fevkalade
motorize tugayının 3. motorize taburunun subaylarına ait savaş
haritaları bulunmuştur. Haritalar üzerinde el yazısıyla 1 Nisan 1993
tarihinde Azerbaycan’ın Kelbecer ilinin işgal edilmesi amacıyla
saldırıya geçilınesine ilişkin emir yazılmıştır. Azerbaycan askerleri,
askere alınan ve askeri operasyonlara katılmak üzere Azerbaycan’a
gönderilen Ermenistan Cumhuriyeti uyruklu kişilere ilişkin çok sayı
da kimlik belgesi bulmuşlardır. Bunların arasında ulusal pasaportlar,
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Ermenistan Cumhuriyeti’nin çeşitlı askerlik şubelerince onaylanmış
tezkereler, askerlik hizmetine ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin çeşitli
bölgelerinin askerlik şubelerince düzenlenen toplantılara katılmaya
ilişkin celp käğıtları, Ermenistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile
Savunma Bakanlığı memurlarına ait evrak, Ermenistan Cumhuriyeti
Silahlı Kuvvetleri’nde hizmete ilişkin özel sözleşmeler, seyahat
kartları, terfı dilekçeleri, izin käğıtları ve diğer belgeler
bulunmaktadır.
1992-1994
yılları
arasında
Azerbaycan
Cumhuriyeti’ne ait araziler şu sırayla işgal edilmiştir:
Mayıs 1992 - Şuşa;
Mayıs 1992 - Laçın;
Nisan 1993 - Kelbecer;
Temmuz 1993 - Ağdam;
Ağustos 1992 - Fuzuli;
Ağustos 1993 - Cebrail;
Ağustos 1993 - Kubatlı;
Ekim 1993 - Zengilan.
30 Nisan 1993 tarihinde BM Güvenlik Konseyi
Azerbaycan’m Kelbecer bölgesinden ve işgal edilmiş tüm diğer
arazilerinden işgalci güçlerin tamamının derhal çekilmesi talebiyle
822 numaralı karan çıkarmıştır. 29 Temmuz 1993 tarihinde BM
Güvenlik Konseyi Azerbaycan’ın Ağdam bölgesinden ve işgal
edilmiş tüm diğer arazilerinden işgalci güçlerin tamamının derhal ve
kayıtız şartsız çekilmesi talebiyle 853 numaralı karan çıkarmıştır. 14
Ekim 1993 tarihinde BM Güvenlik Konseyi AGİA’nın Minsk
Grubu’nun arabuluculuğuna ilişkin programa uyğun olarak, karşılıklı
ve kaçınılmaz adımların derhal atılması, o sıradan en son işgal edilen
bölgelerden çekilme talebiyle 874 numaralı karan çıkanmştır. 11
Kasım 1993 tarihinde BM Güvenlik Kurulu Zengilan bölgesinin ve
Horadiz kasabasının işgalini, sivil halka saldırıyı ve Azerbaycan
Cumhuriyeti
topraklarmın
bombalanmasını
kınayan,
işgal
kuvvetlerinin Zengilan bölgesi ile Horadiz kasabasından çekilmesini
ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en son işgal edilen diğer bölgelerinden de işgal güçlerinin derhal çekilmesini talep eden 884 numaralı
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kararı çıkardı. Dağlık Karabağ anlaşmazlığı sonucunda Azerbaycan
Cumhuriyeti arazilerinin yaklaşık olarak beşten biri işgal edilmiş,
yaklaşık olarak her 8 kişiden biri zorunlu göçmen ya da sığınmacı
konumuna düşmüş, 20 bin kişi ölmüş, 50 bin kişi yaralanmış ya da
sakat bırakılmıştır ve Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu yaklaşık 5
bin kişinin
akıbeti
hälä
bilinememektedir.
Azerbaycan
Cumhuriyeti’ne yapılan saldın, ülkede sosyal ve ekonomik yaşamı
olumsuz yönde ciddi etkilemiştir. İşgal edilmiş bölgelerde 871
yerleşim birimi, o sıradan 11 kent, 12 kasaba, 848 köy, yüzlerce
hastane ve sağlık ocağı yakılmış ya da kullanılamaz hale
getirilmiştir. Yüz binlerce yapı ve konut, binlerce sosyal hizmet ve
sağlık hizmetleri binası yağmalanmış ve harap ediİmiştir. Yüzlerce
kütüphane yağmalanmış, çok sayıda kıymetli yazma eser yakılmış
veya mahvedilmiştir. Birkaç devlet tiyatrosu, yüzlerce küllür
merkezi ve çok sayıda müzik okulu harap edilmiştir. Binlerce
üretim, ziraat fabrikası ve diğer işyerleri yağmalanmıştır. Yüzlerce
kilometrelik sulama sistemleri ağı bütünüyle kullanılamaz hale
getirilmiştir. İşgal edilmiş bölgelerden yüz binlerce koyun ve
binlerce sığır sürüsü yağmalanarak Ermenistan’a götürülmüştür.
Azerbaycan’ın meralarının %70’i işgal edilmiş arazilerde kalmıştır.
Bölgenin altyapısı, o sıradan yüzlerce köprü, yüz kilometrelerce yol,
binlerce kilometre su ve doğalgaz hattı, çok sayıda doğalgaz dağıtım
noktası harap edilmiştir. Azerbaycan’a karşı yürütülen bu savaş hem
işgal edilmiş bölgelerde, hem de Ermenistan’da Azerbaycan halkının
kültürel mirasına da büyük ölçüde hasar vermiştir. İlk bilgilere göre
Ermenistan’ın Azerbaycan Cumhuriyeti’ne saldırısı sonucunda
Azerbaycan’m kaybı on milyarlarca ABD dolarma ulaşmaktadır. 12
Mayıs 1994 tarihinde ateşkes imzalanmıştır, fakat Ermenistan tarafı
ateşkesi bozmayı sürdürmektedir. 2003 yılının yazından itibaren
Ermeni tarafı ateşkesi çok daha sık bozmaya başlamıştır. Ermeniler
ateşkes hattında Azerbaycan askerleriyle beraber civar bölgelerdeki
sivil halka da ateş ediyor, masum insanları öldürüyor.
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ERMENI TERORU
Enneniler 1980’li yillann sonlarında Azerbaycan’a karşı toprak
iddialarını açıkça ortaya koyunca ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin
Dağlık Karabağ bölgesinde silahlı operasyonlara girişince, Enneni
terörü daha aktif bir hale geldi; Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Ermeni
Gizli Ordusu (ASALA), Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları,
Ermeni Devrimci Ordusu gibi bilinen terör örgütleri eylem
merkezlerini Yakın Doğu, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan sabık
SSCB coğrafyasına naklettiler. 1980’li yıllann sonlarından itibaren
Ermenistan’m istihbarat kurumu ve bu kurumla sıkı işbirliği içinde olan
terör örgütlerince Azerbaycan’a karşı (otoyollarda, demir yollarında,
deniz ve hava ulaşımı araçlarında, yerüstü komünikasyonlarda)
gerçekleştirilen terör eylemleri sonucunda çoğunluğu çocuklar,
kadınlar ve yaşlılar olmak üzere iki bin kişiden fazla Azerbaycan
vatandaşı katledilmiştir. Dağlık Karabağ şorunu henüz patlak
vermeden, 1984 yılında Bakü’de yolçu otobüsüne bomba konmak
suretiyle yapılan terör eylemi sonucunda iki çocuklu bir anne ölmüş ve
çok sayıda kişi yara almıştı. Vartanov soyadlı bir Enneni tarafından
gerçekleştirilen bu terör eylemi Ermeni teröristlerin Azerbaycan’da
gerçekleştirdiği ve faciayla sonuçlanan ilk eylemdi. 1988 yılı
başlanndan terörizm Ennenistan’da devlet politikası haline getirildi ve
bu terör politikasının hedefınde Azerbaycan vardı. Enneniler yüklü
miktarda silah ve cephaneliği Ennenistan’dan Dağlık Karabağ Otonom
Vilayeti’ne getirerek Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde faaliyette
bulunan gizli terörist gruplara ulaştırılmaktaydı. Yalnızca 1988 yılı
içinde Azerbaycan’ın güvenlik birimlerince 100’ü aşkın yasadışı ateşli
silah imalatı ve hırsızlığı vakası tespit edilmiştir. Aynı yıl içinde
Enneniler Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Otonom Vilayeti’nde ve
Ermenistan’la sının bulunan illerinde kurbanlannın çoğu sivil
vatandaşlann olduğu 32 terör eylemi gerçekleştinnişlerdir. 1988 yılının
Aralık ayında Ennenistan’da yaşanan deprem üzerine Bakü’den
kalkarak depremzedelere yardım götürmek amacıyla Erivan’a uçan ve
arama kurtarma ekibini taşıyan askeri kargo uçağı Erivan’a yaklaşırken
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nedeni hälä açıklanmamış olan bir kaza sonucunda düşmüştür. Yanğın,
Erivan havaalanı yetkililerinin dağlık bölgede alçaktan uçan uçağın
pilotuna kasıtlı olarak yanlış koordinatlar vennesi ve uçağa bomba
konması bu kazanın muhtemel nedenleri olarak gösterilmektedir. Bu
“planlı kaza” bir eşine daha rastlanmamış olan bir vakadır. Zira iki ülke
arasında ilişkilerin bozulmak üzere olmasına rağmen Azerbaycan, söz
konusu kazanın kurbanları olacak 79 kişiyi insani yardım amacıyla
Ermenistan’a göndermiş bulunuyordu. 27 Mayıs 1989 yılında
Erivan’dan Bakü’ye giden trenin yolçularından V. Minasyan’ın
üzerinde patlayıcı düzenek yakalandı. Kadın (V. Minasyan) Bakü’de
patlama gerçekleştirmek istediğini ifadesinde itiraf etti. Bu ilk girişimin
gerçekleştirilememesinin ardından, 24 Temmuz 1989 tarihinde
Karçevan istasyonunda Azerbaycan Demiryollan’na ait trende patlama
oldu. 7 Ekim 1989 tarihinde Hankendi’nin güneyinde Halfeliçay
üzerinde köprü patlatıldı. 29 Nisan 1992 tarihinde, bu terör olayını
gerçekleştiren A. Abramyan Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek
Mahkemesi’nce 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1990 yılının 19 Ocak
- 17 Şubat tarihleri arasında Erivan’dan yönetilen bir terör grubu
Ermenistan arazisinden Azerbaycan’ın Gazah ilinin sınır köylerinin
sivil halkına karşı çok sayıda saldın düzenledi. Bu saldırılar sonucunda
Hayrımlı ve Sofulu köylerinin sivil halkı ve çobanlar arasında can
kaybı yaşanmıştır. Aynı terörist grup Gazah İli Emniyet Müdürlüğü’ne
ait devriye otomobiline de saldırmış ve demiryolu lokomotifıni
patlatmaya çalışmıştır. Grubun iki üyesi - L. Arutunyan ve A.
Mıkırtıçyan Azerbaycan’ın emniyet güçlerince yakalanmışlardır ve
Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi L. Arutunyan’ın 5, A.
Mıkırtıçyan’ın 6 yıl hapsine karar vermiştir. 18 Şubat 1990 tarihinde
Şuşa-Bakü güzergahında hareket eden yolçu otobüsü Yevlah-Laçın
yolunun 105. kilometresinde patlatılmış, patlama sonucunda 13 kişi
ağır yaralanmıştır. 4 Mart 1990 tarihinde Ermeni teröristler Şuşa
kentine içme suyu götüren Nebiyar-Şuşa su boru hattını patlatmıştır. 11
Temmuz 1990 tarihinde Azerbaycan’ın Madakcrt ilinin Getavan ve
Çerektar yerleşim birimleri arasında, asker eşliğinde Kelbecer kentine
insan ve eşya götüren araba kervanına silahlı saldın düzenlenmiştir. Bu
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terör eylemi sonucunda 3 kişi ölmüş, 23 kişi ağır yaralanmıştır.
Soruşturma sonucunda 19 Haziran 1992 tarihinde, terör eyleminin A.
Ayrıyan tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Suçlu,
Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nce idam cezasına
çarptırılmıştır. 10 Ağustos 1990 tarihinde Tiflis-Ağdam güzergahında
hareket eden yolçu otobüsü Azerbaycan’ın Hanlar (bugünkü Göygöl)
ili sınırlannda patlatılmış, patlama sonucunda 20 yolçu ölmüş, 30 yolçu
yaralanmıştır. Bu terör eylemini gerçekleştirenler Tiflis-Ağdam yolçu
otobüsünü de patlatma planlarını gerçekleştiremeden 17 Haziran 1991
tarihinde yakalanmışlardır. Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek
Mahkemesi söz konusu terör eylemlerinde A. Avanesyan ve M.
Tatevosyan isimli şahıslann suçlarını sabit görmüştür. Mahkeme A.
Avanesyan’ı idam cezasına, M. Tatevosyan’ı ise 15 yıl hapis cezasına
çarptırmıştır. 1990 yılının Kasım ayında Ermenistan’ın Eçmiadzin
bölgesi sakinlerinden oluşan Ergraparh Terör Örgütü’nün üyesi olan M.
Grigoryan’ın kurduğu terörist grup Azerbaycan’a gönderilmiştir. Aynı
terörist grup terör ve sabotaj eylemleri girişiminde bulunmak üzereyken
Azerbaycan’ın emniyet birimlerince yakalanmıştır. Azerbaycan
Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi bu grubun üyeleri olan T.
Haçaturyan’ı 9 yıl, Z. Oganyan’ı 8 yıl, A. Grigoryan’ı 7 yıl hapis
cezasına çarptırmıştır. 9 Ocak 1991 tarihinde Gence’de konuşlanmış
bulunan 44688 numaralı askeri bölüğe ait UAZ469 markalı otomobilin
Laçın-Şuşa yolunun 5. kilometresinde Kalederesi köyü sınırlannda
Ermeni teröristlerce yakılması sonucunda şoför çavuş İ. İ. Gorki,
istihbarat taburu komutanı A. P. Larionov, SSCB İçişleri Bakanlığı
Özel Birimler Komuta Merkezi’ne bağlı 3505 numaralı askeri bölüğün
komutanı Binbaşı İ. D. İvanov ve “Molodyoj Azerbaydjana” gazetesi
muhabiri, 1969 yılında doğmuş olan, bir çocuk annesi S. Askerova
hayatını kaybetti. Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi 23
Mart 1993 tarihinde bu terör eylemini organize eden A. Mıkırtıçyan, G.
Petrosyan, A. Mangasaryan, G. Arutyunyan ve G. Arustamyan’ı daha
başka terör eylemlerinden ve cinayetlerden de suçlu bularak idam cezasına mahküm etti. Terör grubunun diğer üyeleri ise çeşitli sürelerde ha
pis cezasına çarptınldı. 30 Mayıs 1991 tarihinde Moskova-Bakü yolçu
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treni Dağıstan’ın Hasavyurt istasyonunda patlatıldı ve patlama
sonucunda 11 kişi öldü, 22 kişi ağır yaralandı. 1991 yılının Mayıs
ayında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin emniyet birimleri Şemkir
istasyonunda Bakü-Tiflis yolçu treninde Ermenistan’ın Noyemberyan
bölgesinde nüflısa kayıtlı S. Aznaryan’ın üzerinde iki adet mayın, bir
adet ateşli silahla beraber Azerbaycan’ın demiryolları ve karayolları
ağlarını gösterir haritalar buldu. 31 Temmuz 1991 tarihinde MoskovaBakü yolçu treninin Dağıstan’ın Temirgau istasyonunda patlatılması
sonucunda 16 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
emniyet güçleri Azerbaycan’ın Kelbecer ili sakinlerine 2 Ağustos 1991
tarihinde saldın düzenleyen ve merkezi Ermenistan’da bulunan Urartu
terör örgütünün üyeleri olan A. Tatevosyan ile V. Petrosyan’ı gözaltına
alarak silahlarına el koydu. Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek
Mahkemesi teröristlerden A. Tatevosyan’ı 10 yıl, V. Petrosyan’ı ise 8
yıl hapis cezasına çarptırdı. 20 Kasım 1991 tarihinde Rusya,
Kazakistan ve Azerbaycan’ın üst düzey devlet adamlarından oluşan
barış grubunun üyelerini taşıyan Mi8 helikopteri Azerbaycan’ın
Hocavent ilinin Karakent köyü yakınlığında vuruldu. Uç ülkenin devlet
adamlarıyla beraber 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu eylem
Ermenistan’la Azerbaycan arasındaki şorunun çözümüne yönelik ilk
girişimi akim bıraktı ve bölgede çalışmaların artmasına neden oldu. 8
Ocak 1992 tarihinde Enneni teröristler Azerbaycan Hazar Deniz
Gemicilik Işletmesi’ne ait gemilere karşı terör eylemleri gerçekleştirdi.
Krasnovodks-Bakü hattında hareket eden Sovetskaya Kalmıkiya adlı
geminde gerçekleştirilen patlama sonucunda 25 kişi öldü, 88 kişi
yaralandı. Aynı yıl Sabit Oruçov adlı gemiye patlayıcı koyma girişimi
zamanında önlenebildi. 28 Ocak 1992 tarihinde Ağdam-Şuşa hattında
hareket eden sivil helikopterin Azerbaycan’ın Şuşa kenti üzerinde
Ermeni teröristlerce düşürülmesi sonucunda çoğunluğu kadınlar
ve çocuklar olmak üzere, mürettebatla beraber toplam 41 kişi öldü. 28
Şubat 1993 yılında Bakü-Kislovodsk yolçu treninin Dağıstan’ın
Gudennes istasyonunda patlatılması sonucunda 11 kişi öldü, 18 kişi ya.
ralandı. 2 Haziran 1993 tarihinde Bakü tren istasyonunun yedek hattında yolçu vagonu patlatıldı. 22 Temmuz 1994 tarihinde Azerbaycan
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Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Rusya uyruklu,
Rusya’nın Kaliningrad eyaletinin Slavski bölgesinin Gastelovo köyü
nüfusuna kayıtlı ve Demokratiçeskiy Tilzit gazetesi muhabiri olan İ.
Hatkovski’nin bu eylemi gerçekleştirmiş olduğunu karara bağlayarak,
suçluyu 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Soruşturma sırasında İ.
Hatkovski’nin Ennenistan Milli İstihbarat Kurumu’ndan ulaşım,
iletişim araçlarına, o sıradan hayati önem arz eden birtakım hedeflere
yönelik terör eylemleri gerçekleştirmek, gizli bilgiler edinmek ve
Rusya Federasyonu arazisinde terörist faaliyette bulunmak konusunda
ayrıntılı emirler aldığı ortaya çıkanldı. 1 Şubat 1994 tarihinde
Kislovodsk-Bakü yolçu treninin Bakü tren gannda patlatılması
sonucunda 3 kişi öldü, 20’den fazla kişi yaralandı. 9 Nisan 1994
tarihinde Hudat istasyonunda vagon patlatıldı. 17 Mart 1994 tarihinde
İran İslam Cumhuriyeti’ne ait C 130 kargo uçağı Azerbaycan’ın işgal
edilmiş bölgesi üzerinde Ermenistan ordusunca vuruldu ve saldın
sonucunda İran İslam Cumhuriyeti uyruklu 32 kişi hayatını kaybetti. 19
Mart 1994 tarihinde Ermeni teröristler tarafından Bakü metrosunun bir
vagonuna konan bombanın patlaması sonucunda 14 kişi öldü, 42 kişi
yaralandı. 26 Mart 1994 tarihinde Azerbaycan Demiryolları çalışanları
Kadımemmet istasyonunda bomba düzeneği tespit etti ve bu suretle bir
terör eylemi önlenmiş oldu. 13 Nisan 1994 tarihinde Moskova-Bakü
yolçu treninin Dağıstan’ın Dagestanskiye Ogni istasyonunda
patlatılması sonucunda 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 3 Temınuz 1994
tarihinde Bakü metrosunu 28 Mayıs ve Gençlik istasyonları arasında
metro treninin patlatılması sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi
yaralandı.
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ŞORUNUN HUKUKİ BOYUTU
Azerbaycan a karşı arazi iddialarını haklı göstermek amacıyla
Ermenistan yetkilileri sık sık Dağlık Karabağ’ın hiçbir zaman
bağımsız Azerbaycan ın bir parçası olmadığı meselesini ortaya
atmaktadırlar. Öte yandan, Erivanlı yetkililer 1991 yılında SSCB’nin
dağılması sürecinde Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’dan kopuşunun
ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin kurulmasının yasalara uyğun
olduğu görüşündeler. Ermenistan tarafı bu görüşünü 3 Nisan 1990
tarihli “Birlik Cumhuriyetlerinin SSCB’den Ayrılmasına İlişkin
Meseleler Hakkında” SSCB yasasına dayandırmaktadır. Söz konusu
yasa, Birlik Cumhuriyeti yasayla öngörülen ayrılma sürecini
başlatacağı halde otonom kurumlara SSCB’nin ya da SSCB’den
ayrılan Birlik Cumhuriyetinin bir parçası olup olmama kararını
bağımsız bir şekilde alma ve kendi resmi ve hukuki konumu
meselesini tartışmaya açma hakkını tanımaktadır. Öte yandan
Ermenistan
tarafı,
SSCB’nin mirasçısı olmayı reddeden
Azerbaycan’m SSCB dönemindeki sınırların korunması hususunda
ısrarcı olamayacağını iddia etmektedir. Ermenistan tarafı öte yandan
sık sık uluslararası hukukun halkların kendi kaderini belirlemesi
ilkesine dayanarak, bunu Dağlık Karabağ’ın Ermeni halkının tek
taraflı olarak ayrılması meselesine de uygulamaya çalışırıaktadır.
Daha önce de belirtildiği üzere, Dağlık Karabağ Otonom Vilayeti
(DKOV) Halk Temsilcileri Şurası’nın 20 Şubat 1988 tarihli
oturumunda Ermeni cemaatinin temsilcileri DKOV’nin Azerbaycan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden ayrılarak Ermenistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti 'ne birleştirilmesine ilişkin taleplerini
Azerbaycan SSC ve Ermenistan SSC Yüksek Konseylerine iletti. Bu
hususta, Birlik Cumhuriyetlerinin sınırlarında değişiklik yapılmasına
ilişkin kuralların SSCB Anayasa’sıyla ve Birlik Cumhuriyetleri
Anayasa’larıyla tespit edilmiş olduğunu belirtmek gerekir. Şöyle ki,
SSCB Anayasa’sının 78. maddesine göre, Birlik Cumhuriyetlerinden herhangi birinin sınırları, o Cumhuriyetin rizası olmaksızın
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eğiştirilemez.
Birlik
Cumhuriyetleri
arasındaki
sınırların
değiştirilmesi yalnızca ilgili Cumhuriyetlerin rizası ve SSCB’nin
onayı ile mümkün olabilir. Aynı ilke Azerbaycan SSC ve
Ermenistan SSC Anayasa’larında da bulunmaktaydı. DKOV Halk
Temsilcileri Şurası’nm 20 Şubat 1988 tarihli talebi doğrultusunda
Ermenistan SSC Yüksek Konseyi 15 Haziran 1988 tarihinde
DKOV’nin Ermenistan SSC’ye birleştirilmesine rizasını ifade eden
ve DKOV’nin Azerbaycan SSC’den alınarak Ermenistan SSC’ye
birleştirilmesi meselesinin SSCB Yüksek Konseyi’nce gündeme
alarak onaylanması talebini ifade eden bir karar aldı. Azerbaycan
SSC Yüksek Konseyi ve Konsey’in Başkanlık Divanı 13 Haziran ve
17 Haziran 1988 tarihlerinde almış olduğu kararlarla SSCB
Anayasa’sının 78. maddesine ve Azerbaycan Anayasa’sının 70.
maddesine dayanarak, DKOV’nin Azerbaycan SSC’den alınarak
Ermenistan SSC’ye birleştirilmesinin kabul edilemeyeceğini ilan
etti. Birlik Cumhuriyetleri arasında sınır değişikliği olasılığını
tartışmak için hiçbir ciddi dayanak bulunmadığı, SSCB
Anayasa’sının hükümleri, Azerbaycan SSC ve Ermenistan SSC’de
yürürlükte olan Anayasa’lar göz önünde bulundurulduğu takdirde,
söz konusu meseleyi artık kapanmış kabul etmek gerekiyordu. Buna
rağmen 12 Temmuz 1988 tarihinde DKOV Halk Temsilcileri Şurası,
vilayetin Azerbaycan SSC’den tek taraflı olarak ayrıldığı yönünde
yasal olmayan bir karar çıkardı. Buna cevaben 13 Temmuz 1988
tarihinde Azerbaycan SSC Yüksek Konseyi’nin Başkanlık Divanı
SSCB ve Azerbaycan SSC Anayasa’larına ve Azerbaycan SSC’nin
DKOV Hakkında Yasası’na dayanmak suretiyle, DKOV Halk
Temsilcileri Şurasının, vilayetin Azerbaycan SSC’den tek taraflı
olarak ayrılmasına ilişkin 12 Temmuz 1988 tarihli kararının hukuka
aykırı bulunduğunu ve hiçbir yasal geçerliliği bulunmadığını beyan
eden bir karar aldı. 16 Ağustos 1989 tarihinde DKOV Halkının
Yetkili Delegeler Kongresi, yaptığı oturumda Dağlık Karabağ’ın
Azerbaycan SSC’ye bağlı otonomisini tanımayı reddettiğini açıkça
duyurdu. Öte yandan Kongre, DKOV’yi Azerbaycan SSC
Anayasa’sının ve diğer yasalarının geçerli olmadığı “Bağımsız Birlik
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Bölgesi” ilan etti. Kongre, DKOV’de istısnai halk hakimiyetini ilan
eden bir Milli Şura’nın kurulduğunu duyurdu. Beklenildiği üzere,
Azerbaycan tarafı kısa sürede buna karşılık verdi. 26 Ağustos 1989
tarihinde Azerbaycan SSC Yüksek Konseyı Başkanlık Divanı
DKOV Halkının Yetkili Delegeler Kongresi’nin kararının geçerli
olmadığını ilan eden bir karar çıkardı. Ermenistan SSC de
DKOV’nin Azerbaycan SSC’den koparılmasının yasallaştırılması

Azerbaycanım Dağlık Karabağ bölgesi

çabalarına aktif olarak katkıda bulunmaktaydı. Ermenistan SSC
Yüksek Konseyi’nin 15 Haziran 1988 tarihinde almış olduğu karar
dışında, Ermenistan’ın yüksek yaşama organı Anayasa’ya aykırı çok
sayıda kararlar çıkarmayı sürdürmüştür. Bunların en önemlisi
Ermenistan SSC ile Dağlık Karabağ’ın birleştirilmesine ilişkin 1
Aralık 1989 tarihli karardır. Ermenistan parlamentosunun Dağlık
Karabağ’a ilişkin olarak, herhangi bir Birlik Cumhuriyetinin
topraklarının bir kısmının diğerinin lehine tek taraflı olarak
benimsenmesi işlemini yasallaştırmaya ve herhangi bir Birlik
Cumhuriyeti’nde Anayasa’ya aykırı bir kurumun kurulınasına
yönelik açık girişimlerini gösteren bu karar ve bunun gibi diger рек
çok karar göz önünde bulundurulacak olursa, günümüzde Erivanlı
yetkililerin, Azerbaycan topraklarının işgaline Ermenistan’ın hiçbir
suretle katılmadığına ilişkin beyanları en basit ifadeyle şaşkınlık
vericidir.

Bilindiği

üzere,

Azerbaycan’ın

ve

Ermenistan’ın

bağımsızlıklarını kazanması ve şorunun çözümünün uluslararası
kurumlara havale edilmesi öncesinde hakem rolünü SSCB’nin
Merkez Kurumları yerine getirmekteydi. 1980’li yılların sonlarında
DKOV’nin

Azerbaycan’dan

koparılarak

Ermenistan’a

birleştirilmesine yönelik yasal olmayan kararların çıkarılmasıyla
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ilgili olarak SSCB Yüksek Konseyi ve Konsey’in Başkanlık Divanı

Cumhuriyetin halkının referandumla özgürce ifade edilen iradesine

Dağlık Karabağ’daki kriz durumunu defalarca gündemine almıştır.

dayanması

Sabık SSCB’nin yetkili kurumlarının almış olduğu tüm kararlarda,

Cumhuriyetin

özellikle 10 Ocak ve 3 Mart 1990 tarihli kararlarda Azerbaycan SSC

ediyordu. Aynı yasa, otonom kurumlara sahip bulunan Birlik

ile Ermenistan SSC arasındaki sınırın ve Anayasa ile belirlenmiş

Cumhuriyetlerinde söz konusu referandumun her otonom kurumda

olan ulusal bölge taksiminin hiçbir suretle değiştirilemeyeceği açıkça

ayrı ayrı gerçekleştirilmesini öngörüyordu. Söz konusu otonom

beyan edilmiştir. Dolayısıyla, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan SSC

kurumların halkının, SSCB ya da Birlik Cumhuriyeti içinde kalıp

lehine Azerbaycan SSC’den ayrılmasına ilişkin 20 Şubat 1988

kalmayacaklarına ilişkin karan bağımsız bir şekilde almak, kendi

tarihinde başlayan süreç SSCB Anayasa’sının açıkça ihlali anlamına

resmi ve hukuki konumlarını tartışmaya açınak hakkı bulunuyordu.

gelmekteydi ve bu nedenle hiçbir hukuki sonuç doğurmamıştır.

3 Nisan 1990 tarihli yaşanın hükümlerine uyulması gerektiğini farz

Ermeni tarafının Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’dan koparılmasını

edecek olursak, herhangi bir Birlik Cumhuriyetinin SSCB’den

yasallaştırmaya yönelik bir sonraki girişimi olan 2 Eylül 1991 tarihli

ayrılma girişiminin ne ile sonuçlanacağını kestirmek zor değildir. Bu

“Dağlık Karabağ Cumhuriyeti”nin ilanı da bizim şerhimizin

yüzden,

doğruluğunu açıkça kanıtlamaktadır. Ermeniler, 3 Nisan 1990 tarihli

kullammından yana olanların, aslında bu hakkı kısıtlayan 3 Nisan

“Birlik Cumhuriyetlerinin SSCB’den Ayrılmasına İlişkin Meseleler

1990

Hakkında”

Cumhuriyetlerinin

SSCB

yasasının

bu

adımın

hukuki

dayanağını

gerekmekteydi
yüksek

halkların

tarihli

bu

yaşama

kendi

yaşaya

ve

kurumunca

kaderini

dayanmaları

SSCB’den

karmaşık ve çok aşamalı bir süre-

Cumhuriyeti”nin ilanının uluslararası hukuk açısından kusursuz bir

cin yerine getirilmesinin ardından

işlem olduğuna kanidir. Ermenilere göre, Azerbaycan Cumhuriyeti

SSCB Halk Temsilcileri Şurası’nın

bağımsızlığını ilan ettiği tarihte “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” artık

ilgili kararıyla yasal geçerlilik ka-

Azerbaycan’ın bir parçası değildi. Oysa basitçe bir analiz bile bu

zanacağını da özellikle vurgula

“kusursuz işlemin” hukuki açıdan рек çok ciddi kuşku doğurduğunu

mak gerekmektedir. Bununla bera-

ortaya koymaktadır. Öncelikle, 3 Nisan 1990 tarihli yaşanın, Birlik

ber, SSCB’nin uluslararası huku-

Cumhuriyetlerinin SSC’den ayrılması durumunda uymaları gereken

kun bir süjesi olarak mevcudiyetini

özel prosedürü belirlemek suretiyle SSCB içinde karşılıklı ilişkileri

sürdürdüğü dönemde söz konusu

düzenlemeyi amaçladığını vurgulamak gerekir. Herhangi bir Birlik

yaşanın hiçbir hukuki geçerliliği

Cumhuriyetinin

bulunmamıştır,

görüşündedir.

SSCB’den

Ermeni

tarafı

ayrılmasına
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“Dağlık

ilişkin

kararın,

o

zira

Birlik
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daha

sonra

ilgili

onaylanması

icap

belirleme

şaşkınlık

ayrılmasının

Karabağ

oluşturduğu

kararın

hakkının

vericidir.
yalnızca

aşırı

Birlik
oldukça

Cumhuriyetlerinden hiçbiri, o sıradan Azerbaycan ve Ermenistan da

göstermesi bu hakkın gerçek değerinden kaynaklanmakla, Dağlık

SSCB’den ayrılmak yolunda bu yaşanın gereğini yerine getirmiş

Karabağ bölgesinin Azeri ve Ermeni cemaatlerinın barış ortamında

değildi. 26 Kasım 1991 tarihine kadar DKOV’nin kapsadığı bölge,

bir arada yaşamalarının sağlanması, her iki cemaatin sosyal yaşama

Azerbaycan Cumhuriyeti tam bağımsızlığını ilan edinceye ve

iştiraklerinde hukuklarından verimli bir suretle ve her düzeyde

uluslararası arenada tanınıncaya değin Azerbaycan'ın bir parçası

meşru bölgesel idarelerin şekillendirilmesi yoluyla faydalanması için

olarak kalmıştır. SSCB’nin parçalanmasının ardından uluslararası

gereken ortamın hazırlanmasını öngörmektedir.

hukukun “uti possidetis juris” (toprak bütünlüğüne saygı) ilkesi yeni
bağımsız devletlerin sınırlarının milli, bölgesel ve uluslararası
meşruiyetinin temelini oluşturmaktadır. Bu ilkeye göre Azerbaycan
Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra DKOV’nin da içinde
olduğu sabık Azerbaycan SSC’nin idari sınırları devlet sının olarak
tanındı ve uluslararası hukukun koruması altına girdi. Bu anlayış
Azerbaycan

Cumhuriyetinin

Dağlık

Karabağ

ve

ona

civar

bölgelerindeki şoruna ilişkin olarak BM güvenlik Konseyi’nin daha
önce bahsetmiş olduğumuz dört kararında da aksini bulmuştur.
Halkların kendi kaderini belirleme hakkına gelince, bilindiği üzere,
bu hakkın pratikte uygulanmasının gerçekte tek taraflı ayrılmayı
meşrulaştırmadığı, keşin belirlenmiş sınırlar içinde uluslararası ve
ulusal yasalar çerçevesinde yürütülmesi gereken bir hukuki süreç
olduğu ilgili uluslararası belgelerde de belirtilmiştir. Söz konusu
şoruna halkların kendi kaderini belirleme hakkının uygulanması
açısından bakılacak olursa, Azerbaycan topraklarmın bir kısmının
Azerbaycan’dan

koparılmasına

Anayasa’ya aykırı

yönelik

girişimlerin

bulunuyor ve uluslararası

hukukun

tamamı
temel

normlarının, özellikle de güç kullanımını ve toprak işgalini
yasaklayan

ilkelerin

çiğnenmesi

eşliğinde

yürütülüyordu.

Azerbaycan’ın, halkların kendi kaderini belirlemesi hakkına saygı
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AZER BAYCAN’IN İŞGAL ALTINDAKI
BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM
Ermenistan, Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla doğrudan, ya da
Silahlı Kuvvetleri’nin askeri ve diğer alanlardaki desteği sayesinde
mevcut olan bölücü rejim aracılığıyla dolaylı olarak

Dağlık

Karabağ’da ve işgal ettiği diğer bölgelerde kontrolü elinde bulundurmaktadır. Ermenistan, askeri tecavüzün sağladığı olanaklardan
faydalanmak suretiyle mevcut “status quo”yu sürdürmeğe ve daha
da sağlamlaştırmaya, yurtlarından zorla çıkarılmış olan Azerbaycanlıların (Azerbaycan Türklerinin) geri dönüşünü engellemeye yönelik
çabalarıyla bir “fait accompli” (oldubitti) durumu oluşturmaya çalışmaktadır.

Diğer birtakım uygulamalarla beraber, işgal edilen

bölgelerde yasal olmayan yerleşmeler ve ınülkiyet haklarının ciddi
bir şekilde ve sürekli olarak ihlali eşliğinde iktisadi faaliyetin
sürdürülmesi

bu

durumun

bir ömeğidir.

Aralarında

Ermeni

kaynakları da olmakla рек çok haber kaynağına göre Azerbaycan’m
Dağlık Karabağ bölgesine ve işgal edilmiş diğer bölgelerine, o
sıradan Laçın, Kelbecer, Zengilan ve Cebrail bölgelerine on binlerce
kişi göç ettirilmiştir. Ermenistan, işgal ettiği bölgelerde Ermeni
nüfusunu 2010 yılına kadar 143 bin kişiden 300 bin kişiye çıkarmak
niyetinde olmuştur. Tüm veriler, bu çalışmaların işgal edilen
arazilerin

ilhakı amacına yönelik olarak sistemli bir şekilde

yürütüldüğünü

ortaya

yürütülen

çalışmaların

bu

koymaktadır.
uzak

İşgal

edilmiş

hedeflerinden

bölgelerde
endişelenen

Azerbaycan, konunun BM Genel Kurulu’nda gündeme getirilmesini
istemiştir. Azerbaycan’ın bu girişimi, Azerbaycan-Ermenistan sorununun bütün yönleriyle adil ve kalıcı bir çözüme kavuşlurulmasının yalnızca uluslararası hukukun içeriğine ve gereklerine bütünüyle ve kayıtsız
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.............. i

şartsız

uyulmasıyla

mümkün olacağına

duyulan

inançtan

kay-

BM Genel

Kurulu

işgal

edilmiş

arazılerde

geniş

kapsamlı

naklanmaktaydı. BM Genel Kurulu 29 Ekim 2004 tanhinde “Azer

yanğınlarla ilgili olarak Azerbaycan'm önerdiğı “Azerbaycan’ın

baycan m İşgal Edilmiş Arazilerindeki Durum’ maddesini 59. oturumun

İşgal Edilmiş Arazilerindeki Duruma İlişkin” (A/RES/60/285) karan

gündemine almaya karar verdi. 11 Kasım 2004 tarihinde Azerbaycan’ın

aldı. BM Genel Kurulu’nun bu kararında acil çevre operasyonlarının

işgal edilmiş bölgelerine sivil halkın göç ettirilmesine ilişkin bildiri

gerçekleştirilmesinin

(A/59/568)

bu

çevreye kısa ve uzun süreli etkilerinin değerlendirilmesi ve yan

meselenin BM Genel Kurulu’nda görüşülmesi Azerbaycan’ın işgal

ğınlara son verilmesi talebi dile getiriliyordu. Kararda, tarafların bu

edilmiş arazilerinde yasal olmayan yerleşme meselesine dikkat

amaç doğrultusunda işbırliğine hazır oldukları vurgulamyor, BM ’ye

çekilmesi ve bu tehlikeli girişime son verilmesi için ivedi önlemler

bağlı örgüt ve programların, özellikle BM Çevre Programı’mn

alınmasında etkili oldu. AGİT Araştırma Komisyonu’nun 30 Ocak -

AGİT’le işbirliği yapması tavsiye ediliyordu. AGİT Araştırma

5 Şubat 2005 tarihleri arasında işgal edilmiş bölgeleri ziyareti,

Komisyonu’nun 4-12 Ekim 2006 tarihleri arasında gerçekleştirdiği

Azerbaycan’m, işgal edilmiş bölgelerdeki durumla ilgili meseleyi

ziyarette,

BM Genel Kurulu’nun 59. oturumuna çıkarmasmın mantıksal bir

değerlendirildi,

sonucuydu.

olarak

etkilediği, sağlık ve güvenlik açısından tehlike arz ettiği’ doğrulandı.

Azerbaycan tarafınca sunulan ve bölgedeki durumun incelenmesiyle

14 Mart 2008 tarihinde BM Genel Kurulu’nun 62. oturumunda

elde edilen ayrıntılı verilere dayanan bir rapor ortaya çıktı.

Azerbaycan’ın işgal edilmiş arazilerindeki duruma ilişkin olarak

Komisyon,

A/RES/62/244

BM

Genel

Komisyonun

işgal

edilmiş

Kurulu’na

sunuldu.

çalışmalarının

bölgelerde

Gündemdeki

ana

yeni

sonucu

yerleşim

birimleri

önemi

yanğınların

vurgulamyor,

çevreye

“yanğınların

yanğınların

kısa

ve

uzun

çevreyi

ve

ekonomiyi

numaralı

karar

Dağlık

Karabağ

kabul

süreli

edildi.

olumsuz

Azerbaycan

Cumhuriyeti’nin

ortak olduğunu beyan etti. AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları da

bölgelerde silahlı çatışmaların uluslararası barış

Komisyon’un raporuna dayanarak bölgenin demografık yapışının

açısından tehlike arz etmesinden ciddi endişe duyduğunu ifade eden

değiştirilemeyeceğini vurğuladı ve uluslararası kurumları, işgal

BM Güvenlik Kurulu Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve

edilmiş bölgelere göç ettirilen halkın o bölgelerden taşınması ve

uluslararası

yurtlarından zorla çıkarılan insanların kendi evlerine dönmesinin

desteklediğini

temini

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin işgal edilmiş arazileriııden derhal,

için gerekli

önlemleri

almaya

davet etti.

Araştırma

Komisyonu’nun raporu ve Minsk Grubu Eşbaşkanlarının bu rapora

tanınan

buna

civar

ve güvenlik

dokunulınazlığını

bir kez daha vurgulayarak Ermeni ordularının

büsbütün ve kayıtsız şartsız olarak çıkarılmasını talep etti.

dayanan tavsiyeleri problemin daha sonraki aşamalarda müzakeresi
ve çözümü için bir dayanak teşkil etmiştir. Azerbaycan’ın işgal
edilmiş bölgelerinde mevcut durum BM Genel Kurulu’nun daha
sonraki oturumlarında da gündeme gelmiştir. 7 Eylül 2006 tarihinde
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sınırlarının

ve

etkileri

oluşturulması gerçeğini onayladı ve Azerbaycan’ın tedirginliğine

düzeyde

bölgesinde

bölgede
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Genel Kurul, işgal edilmiş arazilerden zorla çıkarılan halkın kendi
evlerine dönme hakkını da bir kere daha onayladı. Kararda
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesinin Ermeni ve
Azeri cemaatlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde verimli
demokratik

bir özerk

yönetim

sistemi

oluşturmasına

olanak

tanıyacak normal, güvenli ve eşit şartlarda yaşamalarının temin
edilmesi ihtiyacı da vurgulanıyordu. Genel Kurul, hiçbir devletin,
Azerbaycan’ın işgal edilmiş arazilerindeki mevcut durumu yasal
kabul edemeyeceğini, işgal edilmiş arazilere yardım edemeyeceğini
de vurğuladı. Buna rağmen, diğer askeri işgal durumlarında olduğu
gibi,

Ermenistan

işgal

edilmiş

arazilerde

“seçimler”

ve

“referandumlar” geçirmek suretiyle, işgal edilmiş arazilerdeki rolünü
örtbas etmeye çalışmaktadır. 10 Aralık 2006 tarihli “Anayasa
referandumu” ve

19 Temmuz 2007

tarihli

“Cumhurbaşkanı

seçimleri” bu durumun birer ömeğidir. Uluslararası kamuoyu bu
durumları “yasa dışı” ilan etmekle, barış sürecine olumsuz etkisini
keşin ve açık bir şekilde ortaya koymuş ve Azerbaycan’ın toprak
bütünlüğüne saygı gösterdiğini bir kez daha beyan etmiştir.
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ŞORUNUN ÇÖZÜM SÜRECİ
Ermenistan-Azerbaycan
sorununun
çözümüne
ilişkin
arabuluculuk süreci 1992 yılının Şubat ayında Avrupa Güvenlik ve
İşbırliği Anlaşması (AGİA) çerçevesinde başlamış bulunuyor. AGİA
Dışışleri Bakanları Kurulu’nun 24 Mart 1992 yılında Helsinki’de
gerçekleşen toplantısında, şorunun mümkün olduğu kadar kısa
sürede AGİA himayesinde ve AGİA’nm ilke, sorumluluk ve
kuralları çerçevesinde barışçı yollardan çözümü için Minsk’te
Dağlık Karabağ’a ilişkin konferansın yapılması karan alınmıştır.
Şorunun çözümü yolunda atılan tüm hukuki ve siyasi adımlar
uluslararası hukukun ilke ve kuralları, BM Güvenlik Konseyi’nin
822, 853, 874 ve 884 numaralı kararları, AGİT ve diger uluslararası
kuruluşların ilgili beige ve kararlarına dayanmaktadır.
Daha önce de vurğulandığı üzere, BM Güvenlik Konseyi’nce
1993 yılında Azerbaycan arazilerinin işgaline ilişkin olarak alman
kararlarda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve bölgedeki diğer
devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırlarının
dokunulmazlığı ilkesine saygı gösterilmesi gerektiği bir kez daha
vurgulanmıştır. BM Güvenlik Konseyi, düşmanca girişimlere derhal
son verilmesini, işgal ordularının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin işgal
edilmiş tüm arazilerinden derhal, tümüyle ve kayıtsız şartsız olarak
çıkarılmasını talep etmiş, zorunlu göçmen ve sığınmadların evlerine
dönüşünün temin edilmesiyle bölgede ekonomik ilişkilerin, ulaşım
ve enerji hatlarının onarımmı tavsiye etmiştir. AGİT Mink
Grubu’nun şorunun barışçı yollardan çözümüne ilişkin girişimlerini
beğenen BM güvenlik Konseyi, şorunun çözümünün AGİT Minsk
süreci çerçevesinde aranması gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu
kararların hiçbiri Ermenistan tarafınca yerine getirilıniş değildir.
12 Mayıs 1994 tarihinde ateşkes anlaşması sağlanmıştır.
AGİA devlet ve hükümet başkanlarının 5-6 Aralık 1994 tarihlerinde
Budapeşte’de
gerçekleştirilen
zirve
toplantısında
AGİA
bünyesindeki tüm arabuluculuk girişimlerinin ilişkilendirilmesi için
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Minsk Konferansı Eşbaşkanlık Kurumu’nun oluşturulması kararı
alınmıştır. Budapeşte’deki zirve toplantısı, AGİA’nın dönem
başkanına, silahlı çatışmalara son verilmesi için siyasi anlaşmanın
sağlanması amacıyla müzakereler yürütme görevini vermiştir. Bu
siyasi anlaşmanın, şorunun olumsuz sonuçlarını gidermesi ve Minsk
Konferansı’nın gerçekleştirilmesini olanaklı kılması gerekmekteydi.
Zirve toplantısında taraflar arasında silahlı çatışmalara son
verilmesine ilişkin anlaşma sağlanmasının ardından, AGIA’nın
çokuluslu barış gücünün bölgede konuşlandırılması ve barışı
sağlama operasyonlarını hazırlayacak bir Üst Düzey Planlama
Grubu’nun (ÜDPG) kurulmasına ve bu grubun merkezinin
Viyana’da bulunmasına ilişkin de karar alınmıştır. ÜDPG, 1993
yılının Mayıs’mda oluşturulan Taban Operasyon Planlama
Grubu’nun (TOPG) yerini almıştır.
23 Mart 1995 tarihinde AGİT Dönem Başkanı, Minsk
sürecinin Eşbaşkanlarına vekalet vermiştir (DOC.525/95). 2-3 Aralık
1996 tarihleri arasında gerçekleşen AGİT’in Lizbon zirve
toplantısında AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları ve AGİT Dönem
Başkanı Dağlık Karabağ şorunun çözümü için temel alınması
gereken ilkeleri tavsiye etti, ama Ermenistan bu ilkeleri kabul etınedi
ve AGİT’e üye 54 ülke arasında bu önerinin aleyhinde oy kullanan
yegäne devlet oldu. AGİT Dönem Başkanı söz konusu ilkeleri
kapsayan bir bildiri sundu. Söz konusu ilkeler şunlardır:
- Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü;
Dağlık Karabağ’a, kendi kaderini belirleme hakkına dayalı
bir sözleşme ile belirlenecek ve Azerbaycan sınırları içinde en
yüksek düzeyde özerk yönetim hakkı tanıyacak bir hukuki statü;
- Dağlık Karabağ’ın ve Dağlık Karabağ’m tüm nüfusunun
güvenliğine, o sıradan çözüm maddelerinin tüm taraflarca yerine
getirileceğine ilişkin teminat.
Lizbon zirve toplantısının ardından 1997 yılında Fransa,
Rusya ve ABD’den oluşan Eşbaşkanlık Kurumu oluşturuldu. (1992
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yılından beri Minsk Konferansı’na İtalya [1992-1993], İsveç [1994],
Rusya [1995] ve Finlandiya [ 1995-1996] başkanlık etmiştir.)
1997 yılının Nisan ayından itibaren Eşbaşkanlar bölgeyi daha
sık ziyaret etmeye başlamışlardır. 1 Haziran 1997 tarihinde
Eşbaşkanlar Dağlık Karabağ sorununun çözümüne dair kapsamlı
anlaşma taslağını sundu. Bu taslağa göre silahlı çatışmaya son
verilmesi ve Dağlık Karabağ’ın statüsüne ilişkin anlaşma sağlanması
gerekiyordu. Azerbaycan tarafı söz konusu belgelerin içeriğine
ilişkin yapıcı müzakerelere başlamaya hazır olmasına rağmen,
Ermenistan tarafı bu öneriyi keşin bir şekilde reddetti.
19-23 Eylül 1997 tarihleri arasında Eşbaşkanlar bölgeyi
ziyaretleri sırasında şorunun “aşamalı çözümüne” ilişkin yeni bir
öneri sundu. Bu öneriye göre ilk aşamada 6 ilin (rayon) işgaline son
verilmesi, AGIT’in barış sağlama operasyonlarının başlaması,
sığmmacıların işgaline son verilen bölgelere dönmesi ve sorunlu
bölgede temel komünikasyon hatlarının onarımı öngörülmekteydi.
İkinci aşamada Laçın ve Şuşa konularının çözüme kavuşturulması,
Dağlık Karabağ’ın statüsüne ilişkin temel ilkelerin belirlenmesi ve
sonuçta
AGİT’in Minsk Konferansı’nın gerçekleştirilmesi
gerekiyordu.
10 Ekim 1997 tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları Strazburg’da ortak bir bildiri sunarak “Eşbaşkanların
son önerilerinin Minsk Grubu çerçevesinde müzakerelerin
sürdürülmesi için ümit verici bir temel” oluşturduğunu ilan ettiler.
Fakat 1998 yılının Şubal ayında Levon Ter-Petrosyan’ın istifası ve
1998 yılını Mart ayında Rober Koçeryan’ın iktidara gelmesinin
ardından Eşbaşkanların bölgeyi ziyareti sırasında Ermenistan tarafı
şorunun “aşamalı çözümüne” ilişkin öneriye verdiği onayı resmi
olarak geri aldığını ilan etti.
9 Kasım 1998 tarihinde Eşbaşkanlar “ortak devlet” ilkesine
dayalı yeni bir öneri ortaya altı. Bu öneriye göre Dağlık Karabağ’ın
cumhuriyet biçimli bir devlet ve yönetim birimi statüsü kazanması
ve Azerbaycan’ın uluslararası düzeyde tanınan sınırları çerçevesinde
Azerbaycan’la beraber ortak devlet olması öngörülüyordu.
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Azerbaycan bu öneriyi, kendi egemenliğine ve Lizbon ilkelerine
aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti. Bundan sonra hiçbir yeni öneri
ortaya konmadı ve Minsk süreci çıkmaza girdi. Müzakereleri
canlandırmak amacıyla 1999 yılının Nisan ayından itibaren
Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları arasında şorunun
çözümünün bulunması amacıyla doğrudan görüşmeler başladı.
AGİI Minsk Grubu Eşbaşkanları 2002 yılının Mart ayında
bölgeyi ziyaretleri sırasında, müzakerelerin Azerbaycan ve
Ermenistan Cumhurbaşkanlarının özel temsilcileri düzeyinde
sürdürülmesi önerisini ortaya attılar. Bu öneri her iki ülkenin
Cuınhurbaşkanmca kabul edildi. 13-15 Mart ve 29-30 Temmuz 2002
tarihleri arasında Prag yakınlarında iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının
özel temsilcilerinin baş başa görüşmeleri gerçekleştirildi. 2004
yılından itibaren Prag Süreci çerçevesinde Azerbaycan ve
Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında doğrudan görüşmeler
başladı.
25 Ocak 2005 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi, “AGİT Minsk Grubu’nun İlgileııdiği Dağlık Karabağ
Şorunu” adlı 1416 numaralı kararını kabul etti. Parlamenterler
Meclisi bu kararında, Azerbaycan’ın büyük bir arazisinin işgal
edilmiş olduğunu bir kez daha vurgulayarak, etnik husumetin ve
etnik husumet eşliğinde yürütülen askeri operasyonların çok sayıda
insanın yurtlarından zorla çıkarılmasına ve monoetnik bölgelerin
oluşturulmasına neden olmasından duyduğu tedirginliği ifade etti.
Parlamenterler Meclisi, Avrupa Konseyi üyesi olan herhangi bir
devletin, diğer bir devletin topraklarını işgal etmesinin, işgalci
tarafın üyelik taahhütlerini kabaca ihlali olduğunu açıkça ifade
etmekle, sorunlu bölgeden zorla çıkarılan kişilerin kendi evlerine
güvenli ve onurlu bir şekilde dönme hakkının altını bir kez daha
çizdi. Parlamenterler Meclisi, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili
kararlarını anımsatarak, şorunun taraflarını bu kararlara uymaya
davet etti, özellikle askeri birliklerin işgal edilmiş bölgelerden
çıkarılması gerektiğini ilan etti.
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2006 yılının Mayıs ayında, AGİT Minsk Grubu’nun
Eşbaşkanlık Kurumunun oluşturulmasından itibaren ilk kez olarak,
Eşbaşkanlığı yürüten ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımçılarından
oluşan bir heyet bölgeyi ziyaret etti. Ziyaret, Dağlık Karabağ
konusunda anlaşma sağlanması açısından 2006 yılının önemli bir
“fırsat penceresi” açtığını her iki ülke Cumhurbaşkanının dikkatine
sunmayı amaçlıyordu. AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları 22 Haziran
2006 tarihinde AGİT Sürekli Konseyi’ne bildiri sundu. Bildiride,
duruma açıklık kazandırılıyor ve şorunun tüm unsurlarının bir
aşamada çözülmesinin amaçlanmadığı ifade ediliyordu. Eşbaşkanlara göre, belirlenmiş olan ilkeler çerçevesinde mümkün olacak
en ileri düzeye ulaşmak ve birtakım zor meseleleri sona bırakmak
suretiyle müzakereyi yürütmek amaçlanmaktaydı. Buna rağmen
Eşbaşkanlar, herhangi bir anlaşmaya varamayan Cumhurbaşkanlarının bu ilkelerin belirlenmesi, ifadesi ve sonuçlandırılması
noktasında yapabileceklerinin son haddine varmış olduklarının da
altını çiziyorlardı. Eşbaşkanlar, ortaya konan öneriler hususunda bir
anlaşmaya varamayan tarafların, üzerinde anlaşabilecekleri alternatif
bir çözüme ulaşmak amacıyla ortak çalışmaları gerektiğini de
bildirmişlerdir.
Eşbaşkanlar bu aşamada
sürekli
“mekik
diplomasisinin” sürdürülmesine ve Cumhurbaşkanları arasında yeni
görüşmelere herhangi bir ihtiyaç olmadığı konusundaki kanaatlerini
de ifade etmişlerdir.
Minsk Grubu Eşbaşkanlarının bildirisine ve müzakere
sürecine ilişkin gerçekleri her zaman tahrif etmeye çalışan
Ermenistan tarafının bu bildiriye ilişkin şerhlerine karşılık olarak
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı duruma açıklık
kazandırarak, Azerbaycan arazilerinin işgalinin sürdüğü etnik
arındırma ortamında Azerbaycan Cumhuriyetiııin Dağlık Karabağ
bölgesinin
hukuki
statüsünün
belirlenmesinin
mümkün
olamayacağını belirtmiştir. Dağlık Karabağ bölgesinin hukuki
statüsünün belirlenebilmesi için Azerbaycan arazilerinin işgalden
kurtarılması, sorunlu bölgenin askeri güçten arındırılması,
uluslararası güvenlik teminatının sağlanması ve yurtlarından zorla
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çıkaıilmiş olan Azerbaycanlıların (Azerbaycan Iürklerinin) evlerine
dönmesi gerekmektedır. Azerbaycan tarafı Dağlık Karabağ’a,
Azerbaycan Cumhuriyeti nin uluslararası düzeyde tanınan toprak
bütünlüğü çerçevesinde ve Anayasa'ya uyğun olmak kaydıyla en
yüksek düzeyde bir özerk yönetım statüsü vermeğe hazır olduğunu
bir kez daha beyan etmiştir. Dışişleri Bakanlığı, bölgenin gelecektekı
kalkınmasını göz önünde bulundurarak, uluslararası pratikte
rastlanan ömeklere uyğun biçimde objektif bir çözüme ulaşılması
amacıyla şorunun patlak vermesinden önceki etnik yapının tekrar
sağlanmasının ardından Dağlık Karabağ halkı için ekonomik ve
diğer teşviklerin gerçekleştirilmesini gündeme almaya hazır
olduğunu ilan etmiştir. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, bölgede adil
ve kalıcı bir barışın sağlanması için Azerbaycan’ın müzakereleri
sürdürmekten yana olduğunu bir kez daha duyurmuştur.
13 Temmuz 2007 tarihinde AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları,
9 Haziran 2007 tarihinde İlham Aliyev ve Robert Koçaryan arasında
Sankt-Petersburg’da gerçekleşen görüşınenin ardından şorunun
çözümü sürecinde gelinen noktayı değerlendiren bir bildiri
yayınladı. Eşbaşkanlar, Cumhurbaşkanlarının görüşmesi sırasında
şorunun barışçıl yollardan çözümünün “temel ilkelerine” ilişkin
anlaşma açısından az sayıda engelin müzakere edildiğini ve tutumlarındaki larklılıklar yüzünden tarafların bir anlaşmaya varamamış
olduklarını ifade etti. Aynı bildiride Eşbaşkanlar, Azerbaycan’ın ve
Ermenistan’m bir grup aydınının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
Dağlık Karabağ bölgesine, Bakü’ye ve Erivan’a ortak sefer düzenlemeleri girişime de değinerek, böyle bir girişimi beğendiklerini
ifade etti ve söz konusu girişimin bir “güven oluşturma adımı”
olacağını vurğuladı.
2 Kasım 2008 tarihinde Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya
( umhurbaşkanları Moskova’da ortak bir bildiri imzaladılar.
Bildiride “şorunun çözümünün uluslararası hukuk normları ve
ilkeleri ile bu çerçevede alman kararlar ve imzalanan belgeler
temelinde” bulunması gerektiği vurğulandı. Söz konusu karar ve
belgelere, diğerleriyle beraber, 1993 yılında BM Güvenlik
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Konseyi’nce, 2006 ve 2008 yıllarında BM Genel Kurulu'nca alınan
malum kararlar da aittir. Öte yandan, söz konusu bildiride, şorunun
uluslararası hukuk normları ve ilkeleri çerçevesinde çözümünün
bölgede ekonomik gelişme ve çok yönlü işbirliği açısından elverişli
bir ortam oluşturacağı da vurgulanmıştır. Bu suretle söz konusu
bildiri, Ermenistan’ın, şorunun nihai çözümünden ve olumsuz
sonuçlarını giderilmesinden önce bölgesel işbirliğine üstünlük
verilmesi gerektiğine yönelik iddialarını hükümsüz bırakmıştır.
Azerbaycan-Ermenistan sorununun çözüme kavuşturulmasına
yönelik müzakereler 2009 yılında daha da artmıştır. Şöyle ki, AGİT
Minsk Grubu Eşbaşkanlarının katılımıyla Azerbaycan ve Ermenistan
Cumhurbaşkanlan 6 kez, Dışişleri Bakanları ise 3 kez görüşmüşlerdir.
Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanlan arasında 22
Kasım 2009 tarihinde Münih’te gerçekleşen görüşmede tarafların
birkaç konuya ilişkin tutumunda yakınlaşma yönünde bir ilerleme
kaydedilmiştir.
1-2 Aralık 2009 tarihlerinde Atina’da AGİT Bakanlar
Kurulu’nun 17. toplantısı çerçevesinde AGİT Minsk Grubu’nda
Eşbaşkanlığını yürüten ülkelerin temsilcileri - Rusya ve Fransa
Dışişleri Bakanları ile ABD Dışişleri Bakan Yardımçısı ortak bir
bildiri sunmuşlardır. Bunun dışında, AGİT Bakanlar Kurulu da
Ermenistan-Azerbaycan sorununa ilişkin olarak bildiri kabul
etmiştir. Söz konusu bildirilerde, taraflar arasında daha önce
imzalanmış bulunan Moskova Bildirişi ve Helsinki Sonuç
Raporu’nda tespit edilen temel ilkelerin, şorunun çözümü için en
önemli dayanaklar olduğunun altı çizilmiştir.
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ŞORUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN OLARAK
AZERBAYCAN IN TUTUMU
AGİT çerçevesınde uzun zamandan beri devam edcn
arabuluculuk girişimlerinin her zaman kesintisiz sürdürülememesi ve
sonuç vermemesine rağmen, Azerbaycan halen şorunun banşçıl
yollardan çözüme kavuşturulmasından yanadır. Azerbaycan hükümeti
işgal edilmiş tüm arazilerden işgal kuvvetlerinin çekilmesine, zorunlu
göçmenlerin evlerine dönüşüne ve Azerbaycan’m Dağlık Karabağ
bölgesinde ve tüm Güney Kafkasya’da istikrann ve kalıcı banşın elde
edilmesine muvaffak olmayı amaçlamaktadır. Çözüm sürecinde
öncelikli görevler Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlan
içinde statüsünün belirlenmesinden, bu statüye ilişkin modelin ve hukuki
çerçevenin hazırlanmasından ibarettir. Azerbaycan tarafı, bu statünün
belirlemnesi sürecinin tüm bölge halkının, o sıradan Azerbaycanlı ve
Ermeni cemaatlerinin doğrudan, bütünüyle ve eşit katılımıyla, bunlarla
Azerbaycan hükümeti arasında hukuki ve demokratik süreçler
çerçevesinde karşılıklı yapıcı ilişkiler ve barış ortamında yürütülmesi
gerektiği kanaatindedir. Şorunun taraflannın, Dağlık Karabağ ’ın
Azerbaycan’ın sınırlan içinde statüsünün tartışılması aşamasına
varabilmeleri için atılması gereken birtakım önemli adımlar vardır.
Oncelikle, somnun çözüme kavuşturulabilmesi açısından asken işgal
faktörünün tümüyle bertaraf edilmesi gerekmektedir. İşgal edilmiş
arazilerin teslim edilmesinin önemli herhangi bir neden olmadan
geciktirilmesi, zaten zor yürütülen çözüm sürecini daha da
kannaşıklaştırabilir. İkinci olarak, bölgede şorunun patlak vennesinden
önceki demografık duruma geri dönülmesi gerekmektedir. Dağlık
Karabağ’ın statüsünün yalnızca Azerbaycanlı ve Enneni cemaatlerinin
banş ortamında bir arada yaşamaları durumunda ve iki cemaatin
doğrudan katılımıyla belirlenebileceği açıktır. Üçüncü olarak, Dağlık
Karabağ’ın yeni özerk yönetim statüsü belirleninceye değin
Azerbaycan’ın merkezi yönetim kurumlanyla Enneni cemaatinin yerel
yönetim kurumları arasında karşılıklı ilişkiler kurulması gerekmektedir.
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Dördüncü olarak, bölgenin ekonomik açıdan geliştirilmesi 've onanlması
gerekmektedir. Bu, bölgede yaşamın nonnale döndürülınesi süreci ve
her iki cemaatin barış ortamında bir arada yaşamasının temini için
önemli bir adımdır. İki cemaat arasında ve Azerbaycan ile Dağlık
Karabağ’ın merkezi yönetim kurumlan arasında ekonomik ilişkilerin
onanlması ve geliştirilmesi, her iki yönde ve her iki tarafın karşılıklı
olarak faydalanması için komünikasyon hatlannın onanlması ve açılması
da buraya aittir. Beşinci olarak, iki cemaat arasında insani alanlarda
işbirliğine, eğitime ve hoşgörüye yönelik özel programlann uygulanması
gerekmektedir. Azerbaycan’la Ennenistan arasında imzalanacak barış
anlaşmasının uygulanması ıneselesine gelince, söz konusu anlaşmayla
her iki tarafın üstlendiği taahhütlerin büyük devletler ve uluslararası
kuruluşlar da dahil olınakla ilgili uluslararası güçlerce garanti altına
alınması gerekmektedir. Açıktır ki, banş sürecinin başanya ulaşması
taraflann yapıcı yaklaşımına ve uluslararası kamuoyunun, özellikle
AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarımn aktif desteğine bağlıdır. Buna
rağmen, Ennenistan’ın bu konudaki tutumu nedeniyle herhangi bir
kayda değer ilerleme beklemek çok zordur. Gerçekte şorunun en
başından beri Ennenistan’ın Azerbaycan’a askeri tecavüzünün amacı
güç kullanmakla toprakların işgal edilmesinden ve işgal edilen arazilerde
demografık yapının değiştirilmesinden ibaret olmuştur. Тек tarallı olarak
ayrılmayı temin etmek amacıyla Ennenistan Dağlık Karabağ etrafındaki
işgal edilmiş bölgeler üzerinde kontrolü elinde bulundunnak istiyor,
Azerbaycanlı (Azerbaycan Türkü) göçmenlerin kendi yurtlanna ve
evlerine dönmelerini engelleıneye çalışıyor ve bu suretle her iki cemaatin
görüşleriııin eşit şartlarda alınmasını engelliyor. Ennenistan’ın bu
yaklaşımının şorunun çözümü açısından sağlam bir temel
oluşturamayacağı açıktır. Mevcut durumun sürdürülmesini kabullenmek,
hukukun üstünlüğü ilkesinin ve insan haklarının ihlal edilmesini
kabullenmek anlamına gelir, başka bir ifadeyle, zorbalığın adalet
üzerinde zaferi demektir. Azerbaycan tarafı şorunun banşçıl yollardan
çözüme kavuşturulmasından yana olmakla berabcr, toprak bütünlüğü
konusunda asla taviz venneyecektir, dolayısıyla şorunun Ermenistan
tarafının zorla kabul ettinneyc çalıştığı “fait accompli”, yani “oldubitti"
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ılkesıne göre çözümünü hiçbir surette kabul etmeyecektir. Şorunun
çözümü yalmzca Azerbaycan’ın toprak bıitünlüğüne ve uluslararası
düzeyde tanınmış sınırlannın dokunulmazlığına saygı gösterilmesi ve
Dağlık Karabağ’ın Azerbaycanlı ve Ermeni cemaatlerinin demokrasi ve
kalkınmanm nimetlerinden bütünüyle ve eşit şartlarda laydalanarak banş
ortamında bir arada yaşamalan ile mümkün olabilir. Şorunun yakın
zamanda çözüme kavuşacağma yönelik herhangi bir ipucunun
bulunmaması ve “ne banş, ne savaş” halinin sürdürülmesi
Azerbaycan’ın güvenliği, bağımsızlığı ve kalkınması açısından sürekli
ve doğrudan bir tehdit anlamına gelmektedir. Bu durum, öte yandan
Güney Kafkasya’nın tamamı için bir numaralı istikrarsızlık kaynağıdır.
24-27 Nisan 2001 tarihleri arasında Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi’nin genel oturumu gerçekleşmiştir. Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin Parlamenterler Meclisi’ndeki delegasyonu ilk kez
olarak bu kurumun oturumuna tam yetkili üye olarak katılmıştır. Oturum
sırasında 9 ülke ve Parlamenterler Meclisi’ndeki 5 siyasi grubu temsil
eden 29 delege tarafmdan imzalanan “Ermenilerin Azerbaycan Halkma
Uyguladığı Soykınmın Tanınması” yazılı bildirişi ve 14 ülkeyi temsil
eden 20 delege tarafmdan imzalanan “Ennenistan’da ve Dağlık
Karabağ’da Tutulan Savaş Esirleri ve Rehineler” konulu tavsiye için
öneri Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin resmi belgeleri
arasında yayınlanmıştır. Söz konusu belgelerde Hocalı kenti sakinlerinin
Ermeniler tarafmdan tamamen katledildiği, Azerbaycan topraklannın
%20’sinin Ermenistan tarafmdan işgal edildiği, Ermenistan’da ve
Azerbaycan’ın işgal edilmiş bölgelerinde aralarında çocuklann,
kadınlann ve yaşlıların da bulunduğu 783 azerbaycanlı (Azerbaycan
Türkü) esir ve rehinenin tutulduğu gerçeği ve birtakım diğer önemli
hususlar özellikle vurgulanmıştır.
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