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“Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir” (Mustafa Kemal Atatürk) ve 
“Biz bir millet, iki devletiz” (Haydar Aliyev) gibi bir temele dayalı Türkiye - Azerbay-
can kardeşliği, dostluğu hem de ortak tarihin, aynı kaynaktan gelen faciaların çizdiği 
portrenin ve aynı kaderin paylaşılması anlamına geliyor. 

Bu kitap  “Bir Kış Günü Vahşeti: Hocalı” sıradan bir kış gününü, bir vahşeti, sadece 
Hocalıyı değil, bilakis bir insanlık dramını anlatmaktadır. XXI. yüzyılda ilmin, kültü-
rün, uygarlığın vardığı son noktayı anlatıyor bizlere... Yani, insan kendi kendine soru-
yor: peygamberlerin, filozofların, büyük fikir adamlarının, değerli kitapların yıllar bo-
yunca anlattıkları bir hiçmiymiş? İşte, Hocalı’da bir kış günü bölge halkına soykırım 
uygulayan Ermeniler insanlığı böyle bir soruyla karşı karşıya bırakmışlardır. Size so-
ruyorum: ihtiyar, kadın, çoluk çoçuk demeksizin karşısına çıkanları öldüren, insanları 
kendi öz topraklarından zorla çıkaran, onların evlerini barklarını dağıtan, tüm bunlar 
yetmezmiş gibi bir de evladı annenin, gelini kayınpederinin, karısını kocasının gözleri 
önünde bin bir türlü işkenceyle öldüren Ermenilerin uygar dünyada hak iddia etmesi 
ne kadar makuldur? Ermeni  halkı ya kendi devletini çağdaş dünyaya adapte etmesini 
bilmeli, ya da kısa süre zarfında tarihin arşivine gömüleceği günü beklemelidir. Zira, 
mevcut koşullarda bu devletin yaşamını sürdürmesi olanaksız gibi gözükmektedir.

Okuduğunuz bu kitabın hakikatleri,  karşı konulmayacak realiteleri yansıttığından do-
layı yalnız Azerbaycan hakikatlerini yansıtan bir kitap olarak görmüyor, Ermenilerin 
de bu kitabı okuyup bir lahza olsun aynaya bakmalarını istiyorum. 

ÖNSÖZ

Hikmet EREN
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Soykırımı kurbanlarına Yüce Allah’tan rahmet diliyor ve bu eserin hayat bulmasında 
emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. 

Bu projeninin hazırlanmasında büyük emekleri geçen Dünya Genç Türk Yazarlar Bir-
liği Başkanı Ekber Goşalı kardeşime ve ekibine yürüttükleri haklı dava uğrundaki 
çalışmalarında başarılar diliyorum.

İnşallah, kardeşlerimin sıradaki kitapları Karabağ’ın işgalden kurtulması, Hakk’ın 
asla incelse bile kopmayacağı gerçeğinin onayıyla alakalı olacaktır!
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O GÜNLER UNUTULMAZ...

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Şehitler Hıyâbânı’ndaki meçhul kız kabri, Hollan-
da’nın Lahey kentinde bir anıt ve Bakü’ye bağlı Hatayi ilçesindeki kucağındaki ölmüş 
yav rusuyla dünyaya olup bitenleri haykıran “Ana harayı” (Anne çığlığı) anıtı…

Birbirinden farklı bu üç yere giderken elimde olmaksızın içim acıyor, bundan tam 
yirmi sene önce bizzat tanık olduğum, soğuk bir kış gecesi gerçekleşen o soykırımı 
anımsıyorum. Bu soykırım yirmi sene önce 1992 yılında Şubat ayının 25’ini 26’sına 
bağlayan gece Hankenti’ndeki eski Sovyet Ordusu’na ait 366. Motorize alayının ve 
Ermeni kasaplarının Hocalı’yı tamamen yok etmesi ve kurtulmak için yalınayak ka-
çan sade vatandaşların insanlığa yakışmayan yöntem ve işkencelerle katledilmesiyle 
tarihte yerini aldı. Hocalı soykırımı, Azerbaycan Türkünün Ermeniler tarafından bir 
kez daha kanının akıtıldığı, dünyanın gözü önünde soykırıma uğratıldığı bir gün...

O gece eski Oğuz-Türk yurdu Karabağ’ın en büyük kentlerinden biri olan Hocalı 
büsbütün yerlebir edildi...

O gece küçücük bebekler bile kurşuna dizildi, anne karnındaki bebekler dünya 
ışığını henüz görmeden acımasızca süngülendi.

O gece elleri kınalı, mavi gözlü, selvi boylu gelinler düşman eline geçmemek için 
“şerefimiz, namusumuz bizim için her şeyden önemlidir” deyip kendilerini kayalar-
dan attılar... 
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meni militanları kadın, çocuk, yaşlı demeden karşılarına çıkan bütün insanları katlet-
tiler...

O gece bununla da yetinmeyen Ermeni çeteciler, cesetlere bile hakaret etmekten, 
onları tanınmaz, çirkin hale getirmekten çekinmediler...

O gece ana-babasını gözleri önünde kaybeden çocuklar hayatın en acı darbesini 
aldılar, bir daha anne kucağı, baba şefkati göremeyecekleri için o günü nefretle anarak 
büyüdüler.

Artık Hocalı soykırımı sırasında güçle canını kurtarıp Tanrı’nın bir lütfu ile sağ 
kalmış çocukların bir kısmı şimdi kendileri anne–baba oldular. Ancak onların her 
biri ile ayrı ayrı sohbet edince içlerinde o gece katledilmiş, kalbi kırılmış, küskün 
çocuk(luk) kendini hemen belli etmekte... Kendi yurdunun hasretinde olan, 20 yıldır 
büyüyemeyen masum bir çocuk(luk)…

Tarihin tüm dönemlerinde kendi kudret ve savaşçılığının yanı sıra, doğruluğu, 
mertliği ve mazluma el uzatması ile tanınan Türkler, Asya’dan Avrupa’ya kadar bü-
yük bir coğrafi mekanda söz sahibi olmuşlardır. Nereye gitsen, tarihi anıtlar, sıra dan 
bir nehir ismi, dağ ismi de Türk’ün bu yerlerden gelip geçtiğini, burada bulun duğunu, 
kısacası Türk’ü hatırlatıyor. 

Yeri geldiğinde düşmanını affetmeyi bilen Türkler en mazlum insanlara, ken dilerini 
“zavallı” gibi sunan Ermenilere bile kendi topraklarında yaşamaya müsaade ettiler. 
Türkler ellerine kalem alıp tarih yazmadılar. Buna mukabil sahte tarih yazarak dünya-
ya meydan okuyan Haylar (Ermeniler) Rusya ve Avrupa’nın desteğini aldılar. Öteki 
halkların toprakları üzerinde kendilerine devlet kurmak isteyen Hayların, amaçlarına 
ulaşmak için izledikleri yol sadece terör ve soykırım politikası olmuştur. 1905 yılın-
da Anadolu’da yaşanan toplu katliamlar, 1905, 1918 yıllarında Güney Kafkasya’da 
yaşayan Azerbaycan Türklerine karşı Taşnak-Bolşevik güçlerinin gerçekleştirdiği 
soykırımlar, 1948 yılında eski Türk toprakları üzerinde kurulmuş Ermenistan’dan 
Azerbaycanlıların sınır dışı edilmesi, 1980’lerin sonunda soydaşla rımızın hunharca 
kendi evlerinde katledilmeleri ve mülteci durumuna düşürülmeleri ve nihayet 1990 
yıllarında alevlenen Karabağ savaşı, Hocalı soykırımı Ermeni taş naklarının Türkleri 
yeryüzünden silmek ve topraklarına sahiplenmek için gerçek leştirdikleri terör politi-
kasının ancak birer parçasıdır. 

Azerbaycan ve Anadolu Türklerinin tarihsel kökleri, dili, kültürü bir olduğu gibi, 
sevinci de, üzüntüsü de birdir. Azer baycanlıların kaderine benzer bir acıyı yaşayan 
Anadolu insanı, özellikle de o korkunç günleri görmüş aksaçlı nineler, aksakal dedeler 
bugün Ermeni zülmünü hatırladıkça gözleri dolu dolu olmaktadır. Ana do lu’nun her 
bir yerinde, ayrıca Azerbaycan’ın Guba ilçesinde tesadüfen tespit edilmiş ve 1918 
yılına ait olan toplu mezarlar Ermenilerin bu bölgelerde yaşayan insanları vahşice 
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gelenlere her şeyi açıkça anlatmaktadır.

Bugün “Ermeni soykırımı” meselesini kendi ilgi ve çıkarları için destekleyen bazı 
Batı ülkelerindeki siyasiler ve Ermeni yalanlarını savunan bir takım güçler nedense 
Anadolu’da, Azerbaycan’ın ayrılmaz parçası olan Dağlık Karabağ’da, Ho calı’da ya-
şanan vahşeti, bir milyondan fazla insanın halen mülteci durumunda ya şamasını gör-
mezlikten geliyorlar ya da kasıtlı olarak  susuyorlar...

Biz ise şu kitapta tarihi olaylara çifte standartlarla yaklaşanlardan farklı olarak, 
karlı ve soğuk bir kış gününde Hocalı’da yaşanan kanlı olayları, Türk Dünyasının ka-
nayan yarası Hocalıyı, Hocalı soykırımını, yirminci yy.da Ermeni mezaliminin nasıl 
tekrarlan dığını gösteren tarihi gerçekleri anlatmaya çalıştık. 

Tüm bunları, Türk insanının zaman-zaman başına gelen acıları halkımız unut-
masın diye kaleme aldık. Geçmişini bilmeyen, onu unutan insan geleceğe de doğru 
düzgün ve de umutla bakamaz.

Hocalı soykırımını unutmayalım ki, bu son olsun!
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Coğrafi konumu

Hocalı kenti Dağlık Karabağ’da Hankentinden 10 km Kuzey-doğuda, Karabağ 
dağ silsilesinde yer alıyor. Hocalı bölgesi ile Bakü arasındaki mesafe 375 kilometre-
dir. İlçenin arazisi dağlıktır. En yüksek yeri Kızkalesi ve Kırkkızdır. 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Sovyet Ordusu tarafından işgal edilmesinden 
sonra tüm ülke dahil Hocalı’da da Sovyet emperyalizminin egemenliği başladı. 

Hocalı, Dereleyez, Kaladeresi köylerini kapsayan Hocalı muhtarlığı 1978 yılına 
kadar, asıl ismi Hankenti olan, fakat Sovyet döneminde ismi kasıtlı olarak değiştirile-
rek “Stepanakert” diye isimlendirilmiş bölgenin içinde, 1990 yılına kadar da Askeran 
iline bağlı olarak faaliyet gösterdi. Hocalı ilçesi 1991 yılının Kasım ayının 26’sında 
Askeran bölgesinin içerisinde oluşturuldu. 

SSCB’nin çöküşünden sonra Azerbaycan’ın bağımsızlık kazandığı dönemde, yani 
1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun kararıyla Hocalı, şehir 
statüsü aldı. Hocalı’nın şehir statüsü alması orada genişlemekte olan inşaat imar ça-
lışmalarını büyük ölçüde etkilemişti. Burada yeni yerleşim alanları inşa ediliyor, şehir 
gittikçe büyüyor, gelişiyordu… 

KADİM AZERBAYCAN –TÜRK TOPRAĞI HOCALI

1. Bölüm
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leriyle komşudur. Bu bölge içerisinde bir şehir (Hocalı), bir kasaba (Askeran), 50 de 
köy mevcuttu. 

Nüfusu

Nüfus genellikle tarım, hayvancılık, üzümcülük ve arıcılıkla uğraşıyordu. İş ga le 
kadar ilçede 56 kültürel yapı, müzeler, teknik ve orta okullar, sağlık kurumları, tarım 
ve sanayi tesisleri, havalimanı faaliyetini sürdürüyordu. Bölgenin içinden uzun luğu 
32 km olan birinci kategoriden otomobil yolu ve Bakü–Hankenti demiryolu geçiyordu. 

Hocalı ayrıca çeşitli dönemlerde Azerbaycan Türklerine karşı Ermenilerin yaptığı 
katliam ve sürgün politikaları sonucunda tarihi Türk toprakları olan Erme nistan’dan, 
kendi evlerinden zorla kovulan Azerbaycanlılara kucak açan bir şehir idi. 1980’lerin 
sonlarında Ermenilerin toprak iddaalarının başladığı dönemde Hankenti’nde yaşayan 
Azerbaycanlı ailelere karşı takınılan olumsuz tavırlar ve onlara yapılan baskılar, on-
ların zorla şehirden kovulup çıkartılması ile sonuçlandı. Böylelikle, Hankenti’nden 
kovulan aileler de Hocalı’da yaşamaya baş lamışlardı. 

Sovyet İmpara torluğu’nun başkanı diktatör Stalin’in emriyle tarihi vatanlarından 
Orta Asya’ya, özel likle de Özbekistan’a sürgün edilmiş Ahıska (Mesheti) Türkleri de 
Özbekistandan kovulduktan sonra Azerbaycana sığınmışlardı. İşte onların bir kısmı 
da Ho calı’da yerleşmişlerdi... 

Hocalı anıtları: yayık ve eyer biçimli sal taşlar, sikloplar...
 
Hocalı sözünün esasını teşkil eden “Hoca” ifadesi genellikle Türk dillerinde kutsal 

bir zat, evliya anlamında kullanılmaktadır. Bu söze “ark”, “sıcak”, “kaya”, “dağ”, 
“su” ve b. kelimeler ilave edilerek yeni isimler ortaya çıkmıştır. 

Bu bölgelerde yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış arkeolojik bul gular 
ve tarihi değeri olan mimari anıtlar Hocalı’nın geçmişine ışık tutmaktadır. Milattan 
önce on üçüncü – yedinci yy.lara ait Hocalı–Gedebey ilk kültür anıtları işte bu bölge-
de M.Ö. mevcut olan hayat tarzı hakkında pek çok ipucu vermektedir. On dokuzuncu 
yy.ın sonlarında tespit edilmiş taş kutu ve kurganlardan oluşan Hocalı Mezarlıkları 
(M.Ö. on üçüncü – yedinci yy.lar) son tunç ve ilk demir dönemini kapsamaktadır. 
Mezarlıktaki kurganlarda bulunan saksı çanak çömlekler,  kılıç, mızrak gibi silahlar 
ve çeşitli süs eşyaları o dönemin inanç, gelenek ve göreneklerini gözler önüne ser-
mektedir.

Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde rastlanan eski mezar taşları Hocalı için de ge-
çerlidir. Hocalı’da bulunan sekiz kümbetin yanındaki yontulmuş yayık, eyer ve bay-
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seviyedeydi. Yayık resimli taşlar kadın, baykuş biçimliler kötü güçler, eyer biçimli 
taşlar ise erkek anlamına geliyordu. 

Hocalı’da Asurlular dönemine ilişkin duvar yazılar, kıymetli mücevherler, bon-
cuk ve benzeri şeyler hemen farkediliyor. Bulunan bu maddi anıtlar Asur kralı 
Adadnirari’nin (M.Ö. 807–788) dönemine aittir. Eski Hocalı Mezarlığının 11 sayılı 
kurganından bulunmuş Antik mucevherin üzerinde Asur Çarına ait duvar yazı, imal 
edilmiş saksı çanak ve çömlekler, cam dan boncuklar, altın süs eşyaları yerel nüfusun 
Orta Doğu ülkeleriyle ekonomik ve kül türel ilişkilerini gösteriyor. Kazılar sırasında 
tespit edilmiş kil kabın üzerinde tas vir edilen buğday taneleri burada yaşayan nüfusun 
tarımla uğraştığını göster mek tedir. 

Hocalı yapıtlarının bir bölümünü Siklop (yunanca Cyclops – Tepegöz demektir) 
anıtları oluşturuyor. Yunan efsanelerinde alnının ortasında gözü olan dev yaratıkla-
ra “Tepegöz” ismi verilmekteydi. Bu yapıtlar dev gibi (büyük) olduğundan “Siklop” 
deniyor. Hocalı’daki Siklop anıtlarının kalıntıları şehrin nehir kenarı ve yüksek alan-
larındaki kazılar sırasında ortaya çıkmıştır. Uzunluğu 17–18 metre, genişliği 8–10 
metre olan yapıtların içinde erzak depolamak için kuyu kazılmış, ya da küpler gö-
mülmüştür. Siklop yapıtların araştırılması onların M.Ö. ikinci binyılın başlarına ait 
olduğunu kanıtlıyor.

Çeşitli dönemlerde, Hocalı kültürü bir takım yabancı akademisyen ve arkeo log-
ların da ilgi odağı oldu. Alman arkeolog E.Resler, Rus şarkiyatçı M.Hanıkov, İngiliz 
araş tırmacı, bilim adamı F.Beyer, Fransız araştırmacısı A.Berje ve diğerleri burada 
bulunan anıtları incelemişlerdir. 

Ne yazık ki, 1992 yılında Hankenti’nde yerleşen ve Rusya’ya ait 366. Alayın des-
teği ile Ermenilerin her taraftan kuşattığı Hocalı Şubatın 25’ini 26’sına bağlayan gece 
yerle bir edildi.

Karabağ’da bulunan ve işgal altındaki bölgelerde kalan tarihi kültürel anıtlar da 
tıpkı insanlar gibi terör kurbanı oldu.  Hocalıdaki tarihi anıtlar da aynı kaderi paylaştı.
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Çarlık Rusyasının İran Büyükelçisi A.Ş.Griboyedov Rus imparatoruna gön der diği 
mektubunda şöyle yazıyordu:

“...Elahezret, merkezi Rus topraklarında Ermenilerin yerleşimine izin vermemiz 
mümkün değil. Onlar öyle bir kavimler ki, bu bölgede birkaç yıl yaşadıktan sonra 
dünyaya  burasının onların eski toprakları olduğunu bağıracaklar...”

Yıllar geçtikten sonra bu fikirlerin doğruluğu ortaya çıktı. 1890 yılında kurulmuş 
Taşnaksütyun Partisinin ideolojisinde “Denizden Denize Büyük Ermenistan” kurul-
ması amacı belirtiliyor ve bu fikrin gerçekleştirilmesi için Anadolu’da ve Kafkasya’da 
Türk topraklarının hangi yolla olursa olsun ele geçirilmesi, bunun için teröre bile baş 
vurulması normalmiş gibi algılanıyordu.

1827–1829 yıllarında yaşanan Rusya İran, Rusya Osmanlı savaşları sırasında 
oluşmuş tarihi fırsatı suiistimal eden Ermeniler, her 3 ülkede yaşayan soydaşlarını 
harekete geçirdiler. Onlar bu savaş sırasında Rusları açıkça savunmaktaydılar. Ruslar 
Müslüman topraklarını istila ettikçe, Ermeniler seviniyor, bayram yapıyor, kendi din 
kardeşlerine gerekli yardımlarda bulunuyorlardı. Bununla da yetinmeyen Ermeniler 
arazide onlara kılavuzluk etmekte, kendi kadınları ve kızlarını Rus subay ve askerle-
rine peşkeş çekerek adeta onlara alem yapmaktalardı. Bu yolla ele alınan Ruslar işgal 
edilen Müslüman topraklarında Ermeni ailelerinin yerleşimine izin veriyorlardı.

TEKRARLANAN KATLİAM SENARYOLARI

2. Bölüm
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kısı için yazdığı “Ermeni meselesi” isimli makalesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda 
yaşayan Ermenilerin önemli mali mevkileri ele geçirmeleri, yüksek görevlere gel-
meleri ve bu şekilde güçlenen taşnakların komşu halklara karşı toprak iddialarında 
bulunmalarını şu şekilde anlatmaktadır: “…Taşnaklar …Gürcistan’ın Ahalkalaki ve 
Borçalı arazi lerine, Azerbaycan’ın Karabağ, Nahçivan beldesine, Büyük Yelizavetpol 
bölgesinin (daha önceki ve şimdiki ismi ile – Gence) Güney bölümüne sahiplenmek 
iddiasında olduklarını bil dirdiler. Aynı toprakları zorla ilhak etme girişimleri (İngi-
lizlerin Önkafkasyayı işgal ettikleri dönemde) Gürcistan’la savaşa (Aralık 1918) ve 
Azerbaycan ile uzun kanlı mücadeleye sebep oldu...”

1905 yılında Çarlık Rusyasının yönetimindeki Azerbaycan’ı kanlı katliamlar sardı.

21 Ağustos 1905 / Şuşa
Ermeni eşkiyaları Şuşa kazasının köylerinden birinde okulun onarımı ile uğraşan 

17 Türk-müslüman ustaya saldırıp, onların kafalarını kesti.

20 Ağustos 1905 / Bakü
Silahlı Ermeniler Bakü mahallelerine baskın yaparak, çok sayıda insanı hunharca kat-

letmiştir. Onlar erkeklerin kafalarını kesiyor, gebe kadınların karnını yırtıyor, çocukları 
ateşe atıyor, ya da su kuyularında boğuyorlardı. Cesetlerin bir kısmı da denize atılmıştı.

15–18 Kasım 1905 / Gence
“Ermeniler şehirdeki sivilleri tek tek fişleyerek, onları hükümet binalarına ve ca-

milere doldurarak diri diri yakıyorlardı.”

1905 yılında Karabağ’da yapılan katliamların tanığı olmuş Azerbaycan’ın tanınmış 
şairi, sanatçısı Mir Mövsüm Nevvab, bu hususu anılarında detaylı şekilde an latıyordu: 
“…Erme nilerin haksız kanlara bais olmaları, gaddarlığa yol vermeleri sonunda onla-
rın kendilerini de yok edecektir. Yalnız Ermenilere soracak kimse yok ki,bre Ermeni, 
Azerbaycan’da alış-verişle ilgilendiğiniz, fabrika ve taş madenlerini çalıştır dığınız; 
para ve malınız elinizde, çoğunuz milyoner olduğunuz halde ve kimsenin size birşey 
söylemediği bir zamanda Kafkasya’ya sal dığınız bu bozgunculuk ne içindir?!”

Taşnakların Anadolu’da, Erivan’da, Nahçivan’da, Bakü, Guba ve diğer bölge-
lerde gerçekleştirdikleri katliamları gerek yabancı diplomatların, yazarların, gerekse 
de bazı Ermeni yazarların anılarında da görmek mümkündür. Türklere karşı yapılmış 
soykırımda, köylerin yerlebir edilmesinde önemli görev üstlenmiş, Rus ordusunda 
görev yapmış Ermeni subaylarından Ohanes Apresyan 1928 yılında ABD’nin İndi-
anapolis ken tinde yayınlanmış “İnsanlar öyledir” (“Men Are Like That”) kitabında 
Kars ve  civarındaki topraklarda Türklere uygulanan işkencelerden  bahsediyor:



19

Bi
r K

ış
 G

ün
ü 

Va
hş

et
i: 

H
oc

al
ı…“...Tatarların (Türklerin) kaçmalarına imkân verecek yolları ve dağ geçitlerini tut-

tuk ve kapattık. Hemen yok etme işine giriştik. Birliklerimiz birbiri ardına köyleri 
kuşatıyorlardı. Topçu ateşiyle izbe köy evleri taş ve toprak yığınları haline getiriliyor, 
köylüler köyde barınamaz bir hale gelip köy dışındaki kırlara kaçmaya başlayınca da 
tüfek mermileri ve süngülerle işlerini bitiriyorduk. Hiç kuşkusuz ki, Tatarların bazı-
ları kaçmağı başardılar. Bunlar ya dağlarda kendilerine sığınacak bir yer bulabildiler 
yahut ta sınırı aşıp Türkiye’ye kaçtılar. Geri kalanlarsa tamamen öldürüldü. Böylece 
Rusiya Ermenistanı’nın Nahçivan’dan Ahılkelek’e kadar olan tüm sınır bölgesi, Ağrı 
Dağı’nın eteğindeki sıcak ovalara, Kuzeydeki soğuk dağ yay lalarına kadar her yer 
yerle bir edilmiş Tatar köyleri harabeleriyle doldu. Şimdi bu köylerde başlı başına 
bırakılmış cesetlerin kemiklerini bulmak için giren kurt ve çakalların ulumalarından 
başka bir ses duyulmaz oldu.”

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyle Osmanlı devletinde işlerin karış ma sından 
sui istimal eden Ermeniler silahlı çeteler oluşturarak, köylere baskınlar yap maya, toplu 
katliamlar gerçekleştirmeye başladılar. Aynı dönemde Osmanlı dev letinde ya şayan ve 
orduda görev yapan Ermeniler Ruslar için casusluk yapmakla yetin memiş, seferberlik 
ilanı yapıldığında orduya katılmamışlardı. Ayrıca, orduda olanlarsa silahlariyle Rus-
ların tarafına geçerek Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde sivil halkı yok etmek politika-
sını hızla uyguluyorlardı.

Yalnızca Van’ın Zeyve köyünün bütün halkı kadın, çocuk ve yaşlı demeden 
öldürül müştü. Erzincan ve Erzu rum’da yaşananlarsa vahşetin zirvesiydi adeta. Sade-
ce bu katliamın tanık la rından birinin anılarını ifade etmek Ermenilerin bölgede yer-
li halka nasıl bir acı ver diklerini anlamamıza yetmekte: “Erzurum’un başına gelen 
zalimler, Dervişağa mahallesinde, karşı karşıya olan Mürsel Paşa’nın ve Ezirmikli 
Osman Ağa’nın evlerine yüzlerce insan doldurarak, evleri ateşe vermiş, içinde maz-
lum insanlar cayır cayır yanmışlardı. Bir taraftan kalabalığı Kavak Kapısı denilen, 
yani Ardahan Kapısı’ndan istasyon Köprüsüne, Kazan Deresine ve Mahal lebaşı’nda 
Sabunhane’ye ve Kavak Mahallesi’nde çeşitli evlere götürüp mâsum halkı boğazlı-
yor, şişliyor ve baltalıyorlardı…”

Anadolu’daki kanlı olaylar basında da yer almış, olayın mahiyeti ve teferrüat-
ları açıklanmış, vahşetin bir sonunun olmadığı not edilmişti. “Tanin” gazetesi 13 
Mart 1918 tarihli sayısında konuyu detaylı şekilde anlatıyordu. Anlaşma gereği ve 
Rus askerleri Anadolu’yu terk ettikten sonra onların silah ve askeri malzemelerini 
ele geçiren Ermenilerin yerli halka zulüm yapması ve toplu katliam yapması haberi 
her tarafa yayılmıştı: “...Rusyayla mütareke akdedildiği günden ve …Rus askerleri, 
Doğu Anadolu’da işgal ettikleri araziyi birer birer bırakıp çekilmeye başladıktan son-
ra, Doğu Anadolu vila yetlerimizde Rus askeri kıyafetine giren ve Rus askerlerinin 
bırakıp gittikleri silah ve muhimmatı ele geçiren Ermeni çeteleri, umumi bir sistem 
dahilinde pek feci ‘mezalim ika’ına girişmişlerdir. Bu mezalimin de nev’i vardır: köy-
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feci şekilde katletmek, yahut bunları sürülerle toplayıp, öteye beriye doldurarak ateşle 
yakmak, çocukları benzine buladıktan sonra ateşe vermek, hetk–i ırz, gasb–ı mal, 
hülasa katl ve tahrip namına ne kadar feci ve mezalim varsa hepsi uygulanmıştır... 
Her şey ispat ediyor ki, Doğu Anadolu vilayet le ri mizde yaşayan Müslümanlar, en 
müfteris bir hırs ve kin ile galeyan eden Ermeni çetelerinin şu birkaç hafta zarfında 
taşıp kuduran zulümleri altında pek feci günler geçirmişlerdir ve pek kanlı akıbetlere 
uğramış lardır.”

1918 yılında Kars’ta merkeze bağlı ve yaklaşık 671 kişinin yaşadığı Kalo/Derecik 
köyünde gerçekleştirilen katliam sırasında 660 kişi hayatını kaybetti. Tarihi olgulara 
göre Dereciğin 360 kişilik nüfusu samanlığa doldurularak hunharca katledildi. (Bu 
köyden ancak 11 kişi kaçarak hayatta kalabildi.) Aynı dönemlerde Ermeni vahşetinin 
tanığı olmuş bölgede sevilen Âşık Kahraman, kendi köyünde yaşanan olaylardan etki-
le ne rek bu dizeleri yazmıştı:

Ey ağalar,  nasıl diyem derdimiz: 
vardı zulmün sonu arşa dayandı.  
Ermeni, İslâm’ı kırdı, taladı,  
Mazlumların amani arşa dayandı.  

Bir cenaze gördüm: Kan olmuş yüzü,  
Partlamış kenara sıçramış gözü,  
Üçyüz altmış canın sönmemiş közü,  
Yanan can dumanı, arşa dayandı  
 
Bir yiğit vurulmuş: parmaklar kamış,  
Kaçarken Kâfir’e yolu uğramış,  
Kâfir tutmuş: Tike, tike doğramış,  
Hançer, kılıç yanı, arşa dayandı.

Çocuğu, karnından çıkartmış bakar;  
Can teslim etmeden, süngüye takar,  
Bebeğin figanı, dağ-taşı yakar,  
Dağın, taşın şânı, arşa dayandı.  

2003 yılının yaz aylarında Kars’ta yapılan arkeolojik kazılar sırasında Derecik 
köyünde toplu mezarlar tespit edildi. Türk Tarih Kurumu öncülüğünde yapılan araş-
tırmaları bilim adamlarının yanısıra yabancı gazeteciler de takip ettiler. Yapılan ar-
keolojik kazılarda birbirine karışmış çocuk iskeletlerinin toplu halde ortaya çıkması 
bu olayı takip eden bir dizi yerel ve yabancı gazeteciyi etkilemişti. Derecik köyünde, 
ve diğer bölgelerde bulunan toplu mezarlar Ermenilerin Türklere karşı giriştiği soy-
kırımın boyutunu gösteren cansız tanıklardır…
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Bakü, Şamahı, Erivan bölgeleri, Cebrail kazası, Şuşa, Ağdam, Ağdere ve diğer böl-
gelerinde sivil halka işkençe uygulayarak köyleri talan ediyor, insanları, özellikle de 
kadın, çocuk ve yaşlıları vahşice katlediyorlardı. Bu planı hayata geçirmek için bir 
bahane, kıvılcım gerekiyordu. Martın 18’inde Bakü Sovyeti’nin emriyle “Evelina” 
gemisiyle Lenkerana gitmeye hazırlanan Müslüman Türk askerinin yüzlerce subay ve 
askeri hiçbir neden olmaksızın silahlarını bırakmaya zorlanmışlardı. Buna itiraz eden 
Azerbaycan Türkleri miting yaptılar. Konuşmalardan sonra asayişin korunmasıyçin 
askerler silahlarını teslim ettiler, ancak haksızlığa itiraz eden insanlara açılan provo-
kasyon ateşi Ermenilerin kanlı senaryolarını başlamaları için bir işaret oldu. Mart ayı-
nın sadece son üç gününde 12 binden fazla sivil insan katledildi. 1918 yılı Mart–Nisan 
aylarında Gence bölgesinde 272, Zengezurda 115, Şamahıda 80, Ka rabağ’da 157 köy 
yerle bir edilmiş, yakılmış, bölgenin nüfusu şehit edilmişti.

Bakü’de mahalle ve köylere saldırı sırasında tarihi eserler de yakılıyor, yerle bir 
ediliyor, camiler, ibadet yerleri yıkılıyordu.

Bakü’de Taze Pir Camii’nin karşısındaki manzara görenleri dehşete düşürüyordu. 
İbadethanenin kapısının girişindeki cesetleri, katliam kurbanı masumları seyreden şe-
hir halkı yas içindeydi.

Doğrudan Türklere karşı uygulanan katliamı yöneten Taşnak, Bakü Halk Komi-
ser leri Sovyeti’nin Başkanı Stepan Şaumyan Bakü’deki Mart katliamı hakkında Mos-
kova’ya – Lenin’e gönderdiği mektupta gerçeği gizleyerek her iki taraftan ölen lerin 
sayısını 3 bin olarak gösteriyordu.

“Azerbaycan” gazetesinin 25 Eylül 1918 tarihli sayısında yayınlanan makalede 
Ermeni taşnaklarının yaptıkları hakkında şöyle yazıyordu: “Ermeni birlikleri Bakü’de 
otuz binden fazla Müslümanı vahşice katletti. Şamahı kazasına silahlı çeteler gönde-
rerek çocuklara ve kadınlara işkence edip pek çok mahalle yakmışlardı.

Onlarca köye ateş açılarak halkı katledildi. Bununla da yetinmeyen taşnaklar dün-
yanın her yerine telgraflar çekerek ‘‘Müs lümanlar Ermenileri katlediyor’’yayKarasını 
basmışlardı...” (“Soykırım” kitabı, s. 76)

“Naş golos” (“Bizim sesimiz”) gazetesinin 4 Nisan 1918 tarihli sayısında şu ifa-
deler geçmektedir: “Her yerde yakılmış ve işkence edilerek tanınmayacak hale gelmiş 
erkek, kadın ve çocuk cesetleri vardı.”

(Ne gariptir; Güney Kafkasya’da Türk köylerinin ve halkın vahşice soykırıma ma-
ruz kalmasına kayıtsız kalamayan Gürcü yayın organı “Gruziya” gazetesi de 25 Ka-
sım 1918 tarihli sayısında yaşanan haksızlıklara göz yuman Ermeni basınını ittiham 
ediyordu.)
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ifadelerine yer veren basına göre “Taşnaksütyun” Partisinin emirleri doğrultusunda 
yakılıp yıkılan köylerin sayısı ve köy halkının tahmini listesi bu şekildedir:

Iğdır ve Eçmiedzin kazalarında 60 köy ve köylerin tüm erkek nüfusu; 
Sevan (Gökçe) ilçesi – 22 köy ve 22 bin kişi; 
Bayezid ilçesi – 84 köy ve 15 bin aile; 
Erivan bölgesindeki tüm köyler;
Sürmeli ilçesi – 96 köy; 
Zengezur ilçesi – 115 köy ve 10 bin Türk; 
ayrıca 4472 kadın ve çocuk.

1918 yılının 7 Mayıs tarihinde Bakü’ye gelen Brandner isimli Alman casusu Azer-
baycan’da tanık olduğu olayları, ülkenin bulunduğu içler acısı durumu, aynı zamanda 
Ermeni taşnaklarının yerli halka karşı yaptığı kanlı eylemleri kendi raporlarında be-
lirtmiştir: “Bazı evler yakıldı, bazı evler de top ateşleri sonucu yok edildi. Elimde Er-
menilerin yaptığı katliamı belgeleyen bazı fotoğraflar var. Burada Azerbaycan lıların 
soykırıma maruz kaldığı aşikardır. Kaçamayan Azerbaycanlılar evlerinde Ermeniler 
tarafından öldürüldüler. Ermeniler gebe kadınların karnındaki cenileri bile hunharca 
çıkardılar. Çocuklar da bu katliamlardan nasibini almıştır. Bu katliam lardan dolayı, 
Ruslarla Ermeniler arasında bir soğukluk olacağı bekleniyor...”

1915–16-lı yıllarda Anadolu’da Türklere karşı Ermeni katliamları Van, Muş, Trab-
zon, Erzurum, Bitlis, Diyarbakır gibi diğer bazı bölgeleri de sarmıştı. Köylere aniden 
baskın yapan silahlı Ermenilerin yaptıkları, Azerbaycan eyalet le rinde yaptıklarından 
hiç de farklı değildi. Halkın işkenceyle katledilmesi, onların toplu halde camii ve ev-
lerde yakılması, erkek ve çocukların süngüden geçirilmesi, insanların vücut azalarının 
kesilmesi, köylerin yağma edilmesi Güney Kafkasya ve Anadolu Türklerinin aynı te-
rör politikası ile soykırıma maruz kaldığını gösteriyor. 1919–1920’li yıllarda Er meni 
taşnaklarının emelleri sonucunda Kars, Iğdır, Kağızman, Bayezid, Sarıkamış ve diğer 
yerlerde köyler kan gölüne dönüşmüştü. Kars eyaletinde gerçekleştirilen katli amları 
yöneten Ermeni taşnaklardan Ohanes Apresyan’ın kendi anılarında tarif ettiği sah-
neler Ermenilerin Türk insanına karşı işlediği insanlık dışı, fiziksel ve manevi işken-
celerin göstergesidir ve yıllar geçse de bunları okuyanları hala dehşete düşürüyor: 
“...Ağlayan çocuğun sesinden yola çıkarak görüntüsünden Türk ailesinin evi olduğu 
anlaşılan bir ev yıkıntısının avlusuna geldim. Avlunun köşesinde ölü bir kadın yatı-
yordu. Gırtlağı kesilmişti. Kadının üzerinde bir yaşlarında kız çocuğu duruyor ve ölü 
kadının memesinden süt emmeğe çalışıyordu. Tatar köyleri bu şekilde temizlendikten 
sonra ben de tekrar Kars’taki eski alayıma katılmak üzere geri döndüm...”

Görüldüğü üzere, Azerbaycan ve Anadolu’da yüzlerce, binlerce sivil insana karşı 
Ermenilerin yaptıkları katliamlar her iki halkın tarihine acı sayfalar olarak yazılmıştır. 
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Ermeni iddiaları başgösterdi. Ermeni akademisyen Aganbekyan’ın aynı dönemde 
Fransa’da yayınlanan “Humanité” gazetesine verdiği röportajda Dağlık Karabağ’ın 
Azerbaycan’dan ayrılıp Ermenistan’a birleştirilmesinin önemi vurgulanıyor, Erme-
nilerin bu yıllarda Türklere karşı planlarının ve niyetlerinin değişmediği net bir şe-
kilde belli olu yordu: “Bizim düşmanlarımız Türklerdir,  hep onlarla bir arada olmaya 
çalış ve fırsat bulduğunda onlara acı çektir, topraklarına sahip çık ve orada yerleş.” 
Bu kan kokulu ifadeler ise yeni katliamlara açıkça davetiye çıkarma ve Azerbaycan’ın 
ayrılmaz parçası olan Dağlık Karabağ’da başlayacak acı günlerin habercisiydi...
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Bizi çocukken kandırdılar...

Herkesin bir talihi, bu dünyada bir misyonu var. Benim, yaşıtlarımın da kaderine 
kendini dünyaya 15 kardeş halkın sorunsuz yaşadığı ortamda eğemenlik kuran ba-
rışsever ülke gibi gösteren, oysa eğemenliğinde bulunan halklara, özellikle de Türk 
halklarına karşı sert siyaseti ile seçilen bir totaliter devlette – SSCB`de yaşamak, o 
dönemin  havasını solumak  yazılmıştı. Çocukluğumuzdan beri okullardaki derslerde 
ülke içinde yaşayan müttefik cumhuriyetler, halklar arasında kardeşlik ve dostluk mü-
nasebetleri anlatılıyor, bununla ilgili bir takım törenler düzenleniyordu. Bizse bize an-
latılan bu yalanlara çocuk saflığıyla inanıyor, geleceğe büyük umutlarla bakıyorduk. 
Bu umutların ve iyimserliğin etkisiyle daha öğrencilik yıl larımda eski SSCB`nin orak 
ve çekiçli bayrağının altında yaşayan 15 cumhuriyete ait şiir bile yazmıştım: 

Onbeş müttefikin var, Onbeşi de bağımsız,
Herbirinin öz yeri, öz şöhreti, şanı var.
Biri zorluğa düşse, ayrılık sözü yaban
On beş kanı bir vuran ikiz kardeşlerin var.

Sevinçli günlerini yaşıyorsun sen şimdi,
Gezegenin her yeri bugün senden konuşur.
Dünyanın sulh arzusu Reykyavik`te seslendi,
Lenin`in sulh arzusu bu gün gül çiçek açar.

Şamil Sabiroğlu: 
KARABAĞ’DA YAŞADIĞIM ACI TATLI GÜNLER

3. Bölüm
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Azerbaycan`ın gerçek milli tarihini aydınlarla sohbetlerden ve kitaplardan öğrendikçe 
değişmeğe başladı. 1988 yılının başında Azerbaycan`da – Dağ lık Kara bağ`da yaşayan 
Ermenilerin toprak iddialarda bulunması, Azerbaycanlı yurttaşlarımıza karşı olumsuz 
eylemleri, onlara saldırmaları ve SSCB rehberlerinin bölgede ya şanan sürece ilgi-
siz kalmaları,  genelde 70 yıl içinde silah ve baskı siyasetiyle Er menileri savunmuş 
bir imparatorluğun yavaş yavaş canavar tarafını günyüzüne çıkarıyor, sözde “halklar 
dostluğu” masalını anlatan rehberlik gizli olarak “parçala ve hükmet” siyasetini orta-
ya çıkarmış oluyordu.

DUYGULARIM BENİ KARABAĞA YÖNLENDİRDİ

Ermenistan`ın Azerbaycan`a karşı askeri işgali başladığında zaten Azerbaycan 
daha yeni bağımsızlığını kazanmıştı. 1920 yılında Mehmet Emin Resulzade`nin reh-
berliğiyle kurulan Doğudaki ilk demokratik cumhuriyetin bolşevik Kızıl Or du`sunun 
70 yıllık işgalinden sonra bağımsızlığa kavuşması  insanlarda, özellikle de her daim 
yüreklerinde gizli olarak milli düşünceye, Türklüğe sadık aydınlarda, henüz yeni 
oluşmakta olan gençlerde büyük ruh yüksekliği yaratmıştı. Zaten kızıl bayrağın al-
tında değil, ünlü aydın Alibey Hüseyinzade`nin “Türkleşmek, Çağdaş laşmak, İslam-
laşmak” fikrini kendinde  yaşatan kutsal ay–yıldızlı bayrağın altında birleşmiştik. Ne 
gariptir, o bayrağı ben daha sonra Karabağ`da, Hocalı`da  dalgalandı racaktım...

1980`li yıllarda  Karabağ`dan Bakü`ye gelen herbir arkadaşımla görüşüp, orada-
ki yenilikleri, bölgedeki en son haberleri öğrenmek isterdim. Çünkü  orada yaşayan 
Azerbaycanlıların hayatı benim için  çok önemliydi. Halkın yaşam tarzı, Ermenilerin 
yolları bağlaması, bilakis yollarda Azerbaycanlı şöförlerin, sivil insanların katledil-
mesi haberlerini duydukça elimde olmaksızın Karabağ beni kendine çekiyordu. İçim-
de benim bile anlayamadığım bir duygu götürüyordu beni oraya. Her şeyden önce 
ben bir yurttaş gibi oradaki insanların durumundan haberdar olmak, onların duru-
munu bir nebze olsun hafifletecek bir iş yapmak istiyordum. Zaten karar vermiştim. 
Yüce dağları, gururlu insanları, esrarlı doğası olan, Hankızı Natevan`ı, Bülbül`ü ve 
diğer ünlü  sanatcıları bağrından koparan Karabağ`a gitmek zorundaydım! Karabağ`a 
kadar uzanan yolum daha pek çok yerden ge çecekti. Pekçok badireyle karşılaşacak, 
insanların sıkıntılarına ortak olacaktım. O zamanlar bu gördüklerimin daha sonradan 
Azerbaycan`ın yakın tarihinde acı izler bırakmış Karabağ savaşının acı tatlı hatırasına 
çevrileceğini nereden bilebilirdim?!.

İSTİKAMET LAÇİN

1988 yılının sonu, 1989 yılının başında kış mevsiminde Ermenistan`dan insafsızca 
kovulmuş yurttaşlarımızın bir kısmı karlı dağları aşarak Laçın`a ve çevre illere sığın-
mışlardı. Bu olaylar bütün ülkede, hem de Bakü`de çok büyük tepkiyle karşılandı. 
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sabasının inşasına  karar verildi.  Biz de Bakü`de gönüllülerden bir grup oluşturduk. 
Hepimiz, en fazla da ben heyecanlı idim. İlk defa olarak, kurşun ve füze ateşlerinin 
sessizliği bozduğu bir bölgeye – Karabağ`a gidiyorduk. Bununla da Bakü`den yak-
laşık on sekiz kişilik barış gönüllüsüyle Ermenistan`la sınır bölgesi olan Laçın iline 
gittik. Buradaki görevimiz yeni yapılacak kasabaya yardım etmek, “Kaygı” adlanan 
kasabada inşaat işleri ile meşgul olmak, halkın zaruri işlerine yardım etmekdi.

Yeni yapılacak kasabada yaklaşık 43 aile için ev yapmaya başlamıştık. Her birimiz 
büyük yürek acısı ile, günleri Ermenilerin attığı füze ve kurşunlarla daha da ağırla-
şan bu insanlara hiç olmazsa manevi yardımımızı göstermek için çalışı yorduk. Erme-
nistan`ın Gorus şehri tarafından Dığ köyünden açılan ateşler halkın huzurlu yaşamı-
nı, rahatlığını elinden almışdı. İlk defa işittiğim ses hâlâ da ku laklarımdadır. “Acaba 
bu insanlar bütün bunlara nasıl sabrediyorlar?” – diye dü şünüyordum. Düşüncemde 
yanılmıştım: Bu bölgede – Karabağ`da yaşayan insanlar her ne kadar zor durumda 
olsalar da, onları buraya bir şey bağlıyordu: Vatan ve toprak sevgisi!.. Karabağ`ın her 
bölgesinde olduğu gibi burada da yerli halktan av tüfekleri bile çeşitli bahanelerle 
zorla geri alınmakta, insanların  savunma gücü yok edilmekteydi. Fakat, yerli halk 
kendi toprağını korumakta kararlı idi.

1989 yılının sonbaharında Rıza Sadıkov adlı bir adamı yolda Ermeniler katl ettiler. 
Bu kanlı olay Laçın ahalisinde büyük kederle karşılandı. Onun cenaze tö reni kalabalık 
oldu. Hatta törene katılmak için Bakü`den Komünist Partisi Merkezi Komitesi sekre-
terlerinden birinin de gelmesi, bölgede durumun ne kadar ağır ol duğunu gösteriyordu. 
O zaman bütün Laçın ahalisi ayağa kalkarak, bu haksızlık ve kargaşaya itirazını bil-
dirmiş, ne olursa olsun, silahsız bile olsalar, topraklarını savunacaklarını edecekleri 
üzerine yemin etmişlerdi.

Bu insanların dertli gözlerine, yüzlerine baktıkça, elimde olmaksızın bu sürecin 
sonunu düşünüyor ve “bu insanların sonu nasıl olacak?” sorusunu kendime soruyor-
dum.

Laçın`daki çalışmalarım Ekim 1989 tarihinden 20 Ocak 1990 gecesi Sovyet tank-
larının Bakü`ye girmesi ve kanlı katliamı gerçekleştirmesine kadar devam etti.

DİKKAT! KARABAĞDAN HABER VAR...

Benim basın hayatına gelişim de bir hayli ilginçtir. Okul yıllarında yazılarım ba-
sında yer almaya başlamıştı. Karabağ`dan sık sık Bakü`ye gelirken dostlarım, arka-
daşlarım bölgedeki olaylarla ilgilenir, imkan oldukça onlarla buluşup konuşuyorduk. 
Sadece dostlarım değil, bütün toplum Karabağ`daki olayların içyüzünü merak ediyor-
du. Azerbaycan basınında da bu konu ile ilgili boşluk olduğu fark ediliyordu. Bundan 
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yazımı görüp beğendi ve bana Karabağ bölge muha biri olmamı teklif etti. Bekleme-
diğim teklif karşısında mutlu olmuştum. Bugünden itibaren ben de bölgede bir gaze-
teci olarak görev yapacaktım. Dağlık Karabağ`da Azer baycanlıların hayat tarzı, artan 
Ermeni saldırıları ve gördüğüm diğer olaylarla ilgili izlenimlerimi sadece yüreğimde 
saklamıyor, yazılarımda ve röportajlarımda beyan ediyordum. “Seher” gazetesinin 
bağımsız mu habiri olarak bölgede devam eden süreç hakkında okuyucuları bilgilen-
diri yordum.

“Seher” gazetesinin sayfalarında yer alan röportajlarım o dönemde büyük he-
yecanla ve ilgiyle okunuyordu. Sıcak çatışma bölgelerinde çalışan gazetecilerin ço-
ğusu değişik sorunlarla karşı karşıyaydı. Bölgede olan yenilikleri Bakü`ye – gazeteye 
ulaştırmak için Ağdam`a, ya da merkez postahaneye gidiyor, gazeteye telefon açarak 
bilgi veriyordum. Şimdiki dönemden farklı olarak, o zamanlar Azerbaycan medyası 
için en popüler iletişim vasıtası telefondu. Boğuk seslerin duyulduğu hatlarda saatler-
ce telefonumuza cevap verecek kişiyi bekler dururduk. Gazete çalışanları bölge mu-
habiri olarak telefonlarıma alışmışlardı: “Alo, Karabağ`dan haber var...” Şu cümleden 
sonra gazetede sessizlik oluşur ve kulaklar, vereceğim habere kilitlenirdi...

HOCALIYA İLK GELİŞİM

Burası Karabağ`ın dağ eteği arazilerinden biri... Tatlı ve tebessümlü hal kın ya-
şadığı büyük kasaba türü bir köydü. 1990`nın ilkbaharında biz Hocalı`ya heli kopterle 
gittik. Helikopterin camından evleri, dağları, yolları hemen hepsini görebiliyorduk. 
“Lakin niçin karayolu ile gitmemiştik?” – kendi kendime düşünü yordum. Bize eşlik 
eden Ağdamlı 60–65 yaşındaki ihtiyar bir adam yüreğimi okuyor muş gibi sessizliği 
bir anda bozuverdi: “Araba ile gitmek tehlikelidir. Askeran`dan Hocalı`ya giden yolu 
Ermeniler kapatmışlar. Gidiş-geliş durmuş...” Kanım bir anda dondu sanki. ‘‘ Peki, 
Yerli halk çevre illere nasıl gidip geliyor?” diye he yecanla sordum.

O ise “belki düzelir” sözü ile yetindi. Belki de Bakü`den Hocalı`ya ilk defa gelen 
konukları, özellikle de beni heyecanlandırmak istememişti...

On beş dakikalık uçuştan sonra Hocalı havaalanına indik. Orada bizi bölge yetkili-
lerinden bazıları ve bizzat Hocalı`nın valisi Elman Memmedov karşıladı. Hocalı duy-
duklarımdan ve tasavvur ettiğimden daha güzeldi. Her taraf yeşil örtüye bü rünmüşdü. 
İlkbaharın gelişini haber veren, yeşilliği süsleyen kırmızı renkli laleler ise doğaya özel 
bir güzellik katıyordu. Dağların arasındaki bu kasabada yaşayan insanlar doğa gibi, 
doğa da insanlar gibiydi – aziz ve değerli!

Birkaç günümü Hocalı`yı baştan başa gezmeye hasrettim. Daha yakından ta nımak 
istiyordum burasını. Bakü`den misafir geldiğimi bilip daha dikkatle bana yöneliyor, 



29

Bi
r K

ış
 G

ün
ü 

Va
hş

et
i: 

H
oc

al
ı…“yardım gerekirse çekinmeyin, burası da sizin eviniz sayılır” – diyorlardı. Gerçekten 

de kısa bir süre sonra buranın hayat tarzına, sık sık fırlatılan “Alazan” füze lerinin 
korkunç sesine alışmıştım. Kendimi Hoca lı`nın bir parçası hissediyordum artık. İn-
sanların hüzünlerini ve sevinçlerini paylaştıkça, sanki burada doğduğumu ve yıllar-
ca bu insanlarla beraber yaşadığımı düşünüyordum. Bereketli topraklarında bin türlü 
nimetin bulunduğu bir mekandı Hocalı. Yerli halkın ihtiyarı da, genci de alın teriyle 
ek meğini bu bereketli topraklardan çıkarıyor, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu.

Hocalı kademeli olarak, üç kısımdan oluşmuştu. Burada yerli Hocalıların, Laçın`dan 
gelenlerin (Kalederesi) ve Ermenistan işgalindeki Batı Azerbaycan`dan(Gökçe gölü 
civarından) buraya sığınmış insanların oturduğu mahalleler vardı. İlk defa Hocalı`ya 
geldiği mizde şehri öğrendikçe bu mahallelerin de adlarını öğreniyor, ilginç şeylerle 
kar şılaşıyordım. Örneğin, Hocalı`nın Dereleyez ve ya “Kaçkın” (“Mülteci”) isimli 
mahallesindeki insanların bir zamanlar Batı Azerbaycan`ın Dereleyez nahiyesinden 
Erme nilerin zorla göçettirmeleri sonucunda geldiklerini öğrendim. Evlerinden bark-
larından uzak düşmüş bu halk huzur bulmak için yaşadıkları mahalleleri de zaman 
geçtikçe yurtlarının isimleriyle isimlendirmişlerdi. Büyük bir olasılıkla, yerli halkın 
konuşma esnasında onları “kaçkın” (“mülteci”) diye isimlendirmeleri mahallenin is-
minin de “Kaçkın” (“Mülteci”) diye geçmesine neden olmuş. Hankenti`nden Ermeni 
taşnaklarının kışkırtmasıyla ko vulmuş yurttaşlarımız, aynı zamanda Türkistan`dan 
– Özbekistan`ın Fergane vilayetinden zorla çıkartılan Ahıska Türk leri de Hocalı`da 
yerleştirilmişlerdi. Hocalıyı benzer acıları paylaşan pekçok aileye vatan edinmiş, bu 
belde onların birbirleriyle kaynaşmalarına, dostluk ve samimiyet kurmalarına sebep 
olmuştu. Ahıskalısı da, Zengezurlusu da, hayat larını bu şehre bağlamış Hocalı hal-
kıydı...

AZERBAYCAN MEZARLIKLARI ÜZERİNDE ERMENİ KÖYLERİ

Hocalı kadim tarihi olan bölgeydi ve  nereye baksanız, çeşitli dönemlere ait ta-
rihi eserler ve medeniyet izleri ile karşılaşabiliyordunuz. Ayak bastığınız her yerden 
Hocalı`nın tarihini yansıtan ender bulgular, anıt mezarlar ortaya çıkıyordu. Aydın-
lar, tarihçiler ve öğretmenlerle olan sohbetimlerimde bu ilginç bilgileri işit tikçe, 
Hocalı`nın geçmişi hakkında bende geniş tasavvurlar ortaya çıkıyordu. Sov yetler 
döneminde imparatorluk dahilinde yaşayan Türk halklarına, keza Azer bay can Türk-
lerine karşı düşünülmüş önyargılı siyaset, bu halkları milli kimliğinden, Türk mefku-
resinden uzaklaştırmak, gerçek tarihini unutturma amacını taşımak taydı. Bu sebepten 
her zaman Ruslara sadık kalan ve onların etkisiyle Karabağ`a ve diğer Azerbaycan 
topraklarına göçürülmüş Ermeniler imkan buldukça burada yerli halka ait tarihi eser-
leri dağıtıyor, mahvetmeğe çalışıyorlardı.

1966 yılından başlayarak Ermeniler, Kahraman Bey`in dut bahçesinden yu karı, 
Taşaltı istikametinde Kale yolunun altında bulunan Hocalı`nın eski mezar lığını da-
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Azerbaycan’da katliamlar olurken Ermeni taşnaklar Hocalı`yı tama men yaktılar. Bu 
kanlı olaydan sonra sağ kalmış yerli halk o araziden 1–2 km uzakta yeni yaşam mer-
kezleri oluşturdu. Lakin Ermeniler dağıtılmış mezarlığın yerinde 1966 yılında çift-
likler yapmaya başladılar. Bunun, Hocalı`nın kanlı geç mişini yaşatan tarihi olguları 
mahvetmek gibi özel gayesi vardı. Bunu anlayan yerli aydınlardan Şöhret Hasanov 
haksızlığa dayanamayarak Bakü ve Moskova`ya telgraflar gön derdi. Lakin bölgeye 
gönderilen temsilci heyeti Ermenilerden oluştuğu için olayı gizlediler. Bu durumun 
kaçınılmaz bir sonucu olarak, Hocalı`ya yerleştirilmiş Ermeniler için yapılmış Nora-
guh (Yenikent) köyü de Azerbaycanlıların mezarlı ğının üzerinde inşa edilmişti.

1986 yılında ise Ermeniler bir daha Hocalı`nın tarihi eserlerini mahvetmek için 
harekete geçtiler. Bu defa taş kurgan mezarlarını dağıtıp yerinde otobüs terminali 
yapmak istiyorlardı. Bunu bir türlü hazmedemeyen Şöhret Hasanov yerinde durama-
makta, Hocalı`ya hemen tarihçiler gönderilmesi gerektiğini ve mezarlıkların mutlaka 
araş tırılmasının icap ettiğini Azerbaycan Televizyonuna bildirmekteydi. Sovyet döne-
minin yasak larına rağmen, Şöhret bey her zaman milli düşünce sahibi aydın olarak 
hem ülkenin, hem de Hocalı`nın tarihinin daha derinden araştırılmasını, öğrenilmesini 
tavsiye ediyordu. Ayrıca o, bunlarla alakalı da makaleler kaleme almaktaydı. İyi ha-
tırlıyorum; 1989 yılında ünlü ve çok okunan “Gençlik” dergisinin  II. Sayında yayın-
lanmış “Tarihimizin taş belleği’’ isimli makalede Dağlık Karabağ`ın Azer baycan`a ait 
olduğunu, Ermenilerin bu araziye sonradan maksatlı şekilde yerleş tirildiğini anlatı-
yordu Şöhret bey.

ŞEHİR BÜYÜYORDU…

Hocalı her geçen gün gelişmekte, inşaat ve bayındırlık işleri tüm hızıyla sür-
mekteydi. Bakü`den gelen dostlarımızla Laçın`da olduğu gibi burada da inşaat iş-
lerinde çalışıyor, yeni büyük binaların yapılması için uğraşıyorduk. Hocalı, hızla 
gelişmekte olduğundan ve ayrıca stratejik önemi yüzünden 1990 yılının Nisan ayın-
da Azerbaycan hükümetinin kararıyla şehir statüsü kazandı. Bu sevindirici haber 
Hocalı`da süren inşaat, bayındırlık işlerini daha da hızlandırdı. Zaten şehirde iki katlı 
binalarla birlikte beşkatlı bir bina da yapılma aşamasındaydı.

O zamana kadar Hocalı`da ikikatlı binalardan daha yüksek binalar yapıl ma mıştı. 
1991 yılında, bir zamanlar benim de bünyesinde çalıştığım Bakü İnşaat Birliğinin 
genel müdürlüğü orada ilk defa beşkatlı bina yaparak hizmete sundu. Bu bizim gru-
bumuz için de büyük bir olaydı. Hatta bazen “biz de bu dünyada bir ilke imza attık” 
diye aramızda şakalaşıyorduk.

Hocalıda Tekstil Fabrikasının da inşaatına başlanılmıştı. Burada sadece ka dınların 
çalışması düşünülmüştü. Çünkü Hocalı kadınları Ermenilerin baskısı ve talepleriyle 
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ların işsiz kalmaması için böyle bir adım atıldı.

Sekiz bine yakın nüfusu olan Hocalı`da hala bir hastane yoktu. Azerbaycan Ba-
kanlar Kurulu`nun kararıyla burada 50 kişilik modern bir hastane yapıldı. Sağlık Ba-
kanının yardımcısı albay Rahim Hüseyinov`un emriyle bu şifa ocağı en çağdaş do-
nanımlarla teçhiz edildi. Maalesef hem beşkatlı binanın, hem de hastanenin açılışını 
yapmak ve Hocalıların her iki kurumdan faydalanmalarına tanıklık etmek hiçkimseye 
nasip olmadı.

Hocalı`nın çevre köylerinde yerleşmiş Ermeni aileleri bu gelişmeleri korkuyla 
seyrediyor, korkularını bastırmak için her kelimelerinde sivil halka hakaretler yağ-
dırıyorlardı. Bir defasında şöyle bir olaya tanıklık ettim: ihtiyar bir Ermeni kadını 
yapılan binaları görüp, yanındaki Azerbaycanlı kadına kinayeyle sordu: “Bu evleri 
kimin için yapı yorsunuz?” Azerbaycanlı kadın da hiçbir şey anlamadan sevinçle “Na-
sıl yani... Biz de çağdaş binalarda yaşayacağız.” – diye yanıt verdi. Yüzü kırışmış, 
beli bükülmüş uzunburunlu ihtiyar kadın: “Yapın yapın, zaten bunlar bize kalacak” 
diyerek homurdanarak oradan uzaklaştı.

Bu diyalogların gerçek anlamıysa Hocalı`ya sonu gelmeyen saldırıların baş la ma-
sın dan sonra belli oldu.

CEMİLLİ'DE ÖĞRETMENSİZ ÇOCUKLAR

Hocalı`da geçirdiğim yarım yıl içinde Cemilli köyünde yaşadığım günleri hâlâ 
unutamıyorum.  Hocalı`da da tıpkı diğer köyler gibi Hankenti`ne, Ermenilere yakın 
yerde yerleşen bu köyün ahalisi Sovyet rehberliğindeki Rus ve Ermeni gruplar  tara-
fından çıkarılan bütün engellere rağmen yaşam mücadelesi veriyorlardı. Ce milli kö-
yüne gidip gelirken veya insanlarla konuşurken buna bizzat tanık ol muştum. Basit bir 
köy okulunu hatırlatan küçük, birkatlı binada karşılaştığım man zara hâlâ gözlerimin 
önünden gitmiyor. Çocukların kaygılı çehreleri buradaki durumu açıkça anlatıyordu. 
Sınıfların bazılarında köyü muhafaza eden polis memurları oturuyordu. Söz konusu 
polislerden birisi uzun süre Şeki şehrinin polis şubesinde görev yapmış yüzbaşı Mika-
il Cebrailov Ermeni çetelerince vahşice katledilmişti. Mikail Cebrailov`un babası Ah-
mediye Cebrailov 1941–1945 yıl larında Sovyet Rusyası ve Faşist Almanya arasındaki 
savaşta “Harko” lakabıyla ünlenmiş, Fransa`nın faşistlerden kurtuluşu içi mücadele 
etmiş, kahramanlık göstermiş ve bu ülkenin Milli Kahramanı nişanını almıştı. Onun 
savaş arkadaşı, yıllar sonra Fransa`nın devlet başkanı olmuş Charlés De Gaulle Mos-
kova`ya giderken Ahmediye Cebrailov`u sormuş, devlet başkanının bu beklen meyen 
sorusu bütün Sovyetler Birliği`ni heyecanlandırmıştı: Kimdi bu Ahme diye?! Uzun 
araştırmalardan sonra onun Şeki`nin ücra dağ köylerinden birinde sıra dan bir hayat 
yaşadığı anlaşılmıştı. Daha sonraysa onların tarihi görüşü Mos kova`da gerçekleşti. 
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le karşılıyordu. Cemilli`ye ilk gelişimde konuştuğum insan lar heybetli, atletik yapılı 
Mikail`in oysa nasıl kırılgan, yumuşak huylu olduğundan ve köyün güvenliği için 
yaptığı işlerden sevinçle bahsediyorlardı. Cemilli köy oku lunda da beni zaten Mikail 
karşıladı. Meraklı bakışlarımı görüp benden önce konuştu:

– Hoşgeldiniz. Çocuklarımızı korumak için buradayız, Bakü`den gelen misa firi 
görüp sevinecekler.

Sık sık duyulan ateş sesleri onların dersini bozuyor, çocuklar nerde sakla-
nacaklarını bilmiyorlardı. Bu sebepten okulların güvenliğini sağlamak için birkaç po-
lis memuru okulun muhafazası ile görevlendirilmişti. Onların işi bununla bit miyordu. 
Aynı zamanda  Cemilli–Kosalar–Şuşa yoluyla seyir halinde olan arabaların güvenli 
bir şekilde gidecekleri yere varmalarını sağlıyorlardı. Buna kızan Rusya`ya mahsus 
366. Alayın askerleri sürekli olarak, Kerkicihan kasabasını, Kosalar ve Cemilli köy-
lerin e ateş ediyorlardı.

Çocuklarla sohbet sırasında onların sık sık pencereye doğru bakmaları ve küçü-
cük yüreklerinin heyecanla çarpması da bu yüzdendi. Sohbetlerimiz zamanı Hankenti 
istikame tinden okula doğru birkaç el ateş edildi. Öğrenciler hemen yere yattılar. Bense 
ne olduğunu anlamadan şaşkın bir halde ateş seslerinin duyulduğu yöne bakıyordum. 
Sınıfın bir köşesinde sıranın arkasına saklanmış 13–14 yaşlı çocuklardan biri bana 
bakıp heyecan ve fısıltı ile: “Öğretmenim, siz de yere yatın!” dedi. Çocuğun bu söz-
lerinden sonra bir anda toparlandım. Zaten tehlikenin bir adım ötesinde olduğumun 
o an daha iyi anladım. Onbeş dakikadan sonra ateş sesleri kesildi. Çocuklar yerlerine 
oturdu ve ders devam etti. O anda sınıfa giren okul hizmetçisi Hakikat teyze Bakü`den 
geldiğimi duyunca derinden ah çekti ve şöyle dedi: ‘‘Ermenilerin ateş etmediği bir 
gün yok ki. Evde rahat oturup bir iş  yapamıyoruz.Evde oturduğumuz sırada ateşten 
evlerimiz titrediğini görüyoruz. Bu çocuklara da yazık ki, korku ile büyüyorlar.’’

Okul yönetimiyle konuştuğumuzda belli oldu ki, burada ciddi kadro yeter sizliği 
yaşanıyor. Yollar kapalı olduğu içinn buralara gelip te çalışmak isteyen öğretmen bu-
lamıyorlar.. Köye öğretmen gönderilmesi için Bakü`ye defalarca  müracaat olunsa 
da, sadece üç genç öğretmen gönderilmişti. Çocuklarsa diğer gelecek öğretmenlerini 
sabırsızlıkla bekliyorlardı. Bu zor ortamda geçici bile olsa, öğretmenlik yapmaya ka-
rar verdim. Bu eskiden beri sessizliğe gömülmüş çocukların, hem de öğretmenlerin 
haleti–ruhiyesinin az da olsa, iyileşmesine sebep oldu. Çocukların yüzünde tebessüm 
görmek nasıl da hoş bir duyguydu... Fakat başlayan bu adaletsiz savaş onları bu tebes-
sümden mahrum bırakmıştı. Cemilli köyünde ders verdiğim çocukların bazıları son-
ralar 15 Aralık 1991 tarihinde Ermeni çeteleri köyü işgal ederken şehit oldular. Ancak 
o çocukların hoş tebessümleri, kaygılı bakışları bende derin izler bıraktı. 
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sadece beni değil, tüm okul çalışanlarını, sınıf arkadaşlarını hüzne boğdu. 

O günlerde köyde ekmek kıtlığı olduğu için köy ahalisinden bazıları komşu Ko-
salar köyüne gidip oradan buğday getirme kararı aldılar. Fakat yollarda Ermeni çete-
lerinin  pusuya yatması ve gelen gidene ateş etmesi onları korkutuyordu. Bunu gö-
ren Mikail Cebrailov önderliğindeki iki polis memuru ve birkaç köy ahalisi arabayla 
Kosalar`a gittiler. Ailesine buğday getirmek için giden 17 yaşındaki öğrenci Ahmet 
Cevadov da onların arasındaydı. Yolda giden kamyonun kasasında bulunan insanla-
ra aniden ateş eden Ermeni çeteleri üç kişiyi katletti. Dostumuz Mikail, diğer polis 
memuru Arzu ve 17 yaşındaki öğrenci Ahmet olay yerinde şehit oldular. Bu olay köy 
halkını kedere boğdu...

Daha sonra benim önerim ve Eğitim Bakanlığının emriyle Cemilli köy okuluna 
Ahmet Cevadov`un ismi verildi.

RUS ASKERLERİNİN KUŞATMASINDA MİLLİ BAĞIMSIZLIK GÜNÜ

Tarih: 28 Mayıs 1990..!

Bu tarih hem Hocalı`nın tarihinde, hem de benim hayatımda çok önemli bir gün 
olarak derin bir iz bıraktı. SSCB gibi zorbalıkla kurulmuş bir impa ratorluk gün geçtik-
çe zayıflayarak parçalanıyordu. Azerbaycan`daysa milli bağımsızlık mücadelesi ge-
nişledikçe milli mefkure, milli düşünce uyanıyordu. Bu Hocalı`da da hissedili yordu. 
Dostların sayesinde bu insanlarımız milli mücadelenin gücünden ilham alsın, azacık 
da olsa yarına umutla bakabilsinler diye uğraşıyordum. Azerbaycan Halk Cumhuri-
yeti`nin ilan edilmesini – milli istiklal gününü Hocalı`da muhteşem şekilde  kutla-
mak istiyordum. Bunun için öğrencilerle daha birkaç ay öncesinden hazır lanıyorduk. 
Tören yapılacaktı. Hocalı il eğitim müdürü, gerçek bir Vatansever aydın olan Murat 
Şükürov, onun kızkardeşi, 2 sayılı okulun öğretmeni Zarife hanım törenin yüksek dü-
zeyde hazırlanmasında bana yardımcı oldular. Bununla ilgili Karabağ`da Cum huriyet 
Teşkilat Komitesinin başkanı, Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Ko mitesi`nin 
ikinci sekreteri Viktor Polyaniçkoyla görüştüm. Tören yapmak arzumuzu bildirdim. 
O beni dikkatle dinledikten sonra hayli düşünceli bir şekilde kim lerin bu törene katı-
lacağını sordu. Ben ona Hocalılar`ın yaşadığı zor durumdan bahsettim. Onun yüzüne 
bakarken itinasızlığı gözlerimden kaçmadı. Kendisi dene yimli bir Rus istihbaratçısıy-
dı. Aramızda tartışma çıkacağını hissettim, fakat geriye boşu boşuna dönmemek için 
sohbetimizin konusunu değiştirdim: “Çalışmalıyız ki, top rağa ve devlete muhabbet 
duygusu ölmesin, insanlar çalışsın ve üretsin” dedim. Ben kesin bir itirazla karşıla-
şacağımı bekliyordum. Fakat hiç de öyle olmadı. Polyaniçko başıyla söylediklerimi 
onayladı ve törene hazırlanmaya başladık.
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Memmedov da bu işte bana yardım etti. Tören 28 Mayıs`ta Hocalı stadyumunda yapıl-
dı. Bayram törenine ünlü sanatçı Rafik Rüstemov`un baş kanlık ettiği Ağdam Muğam 
Müzik okulunun ekibi ve “Karabağ bülbülleri” müzik topluluğunun üyeleri, diğer 
yetenekli sanatçılar gelmşilerdi. Uzun zamandır kuşatma altında bulunan Hocalı`da 
böylesi bir bayram töreni yapılmıyordu. Törenin hafızalarda kalan en önemli kısmı 
Azerbaycan`ın ay-yıldızlı bayrağının göklerde dalgalandırılması oldu. Ben ve dostla-
rım o törende ilk defa olarak üç renkli, ay-yıldızlı bayrağı elimize alarak, stadyumda 
dalgalandırdık. Bayrak nazlı nazlı dalgalanıyor, sanki “ben bir barış güverciniyim” 
diyordu. O zaman Azer baycan`ın bağımsızlığı resmen ilan edilmemişti bile. Ancak 
70 yıl önce istiklâlini kaybetmiş bir halk yeniden o mübarek bayrakla görüşüyordu. 
Gözlerdeki sevinç parıltıları da bunun kanıtıydı. İster istemez o an bütün ruhu ve 
canı ile bu mem leketin istiklâli için savaşan Mehmet Emin Resulzade`nin ifadeleri 
kulak larımızda yankılanıyordu: “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!” SSCB 
İçişleri Ba kanlığı`ndan gelen, dolayısıyla da askeri birliklerin Dağlık Karabağ üzere 
kumandanı General Safonov`dan törende asayişi sağlamalarını rica ettim. Yüze kadar 
asker ve subay stadyum boyu sıraya dizilerek güvenliği, asayişin korunmasını temin 
edi yordu. Yoldan geçenler, özellikle komşu Noraguh, Badara köylerinde yaşayan Er-
meniler durup bakıyor, hayret ve şaşkınlık içinde bayramı seyrediyorlardı. Şimdi de o 
günleri düşündükçe birşeye hayret ediyorum: “Nasıl oldu ki, böyle bir töreni yapma-
mıza izin verdiler?” 

Bu sorunun yanıtı benim için hâlâ belli olmasa bile, birşeye seviniyordum: 
Hocalı`da dalgalandırdığımız milli bayrağımız Azerbaycan`ın bağımsızlığı ilan edil-
dikten sonra her yerde, her sokakta dalgalanmaya başlamıştı.

DURUM NASIL DEĞİŞTİ?

Dağlık Karabağ`da yaşayan Ermeniler hatta misafirler ve savaş için gelenler  hızla 
silahlandırılıyor, Azerbaycanlılardan ise çeşitli bahanelerle av tüfekleri bile zorla alı-
nıyordu. Karabağ`ın yerli Türk ahalisinin silahsızlandırılması politi kası  onları köle 
durumuna düşürmek istenmesi anlamına geliyordu. Bu hakemin  ring de iki sporcu-
dan birinin tarafını tutarak her türlü maddi manevi yardımı etmesi, diğerininse elini 
kolunu bağlamasına benziyordu. Sonraki yıllarda savaşın baş lanması Sovyet impara-
torluğunun uyguladığı bu politikaların acı sonuçlarını bir kez daha gösterdi. Her türlü 
askeri donanıma sahip Ermeni çeteleri köylere baskın ettikçe, sivil ahali kendini nasıl 
koruyacağını bile bilemiyordu...

Karabağ`ın Ermenistan`a birleştirilmesini talep eden Ermenilerin Dağlık Kara-
bağ`da itiraz ve gösterileri durmak bilmiyordu. Bunun sonucu olarak Dağlık Ka-
rabağ`da Özel İdare Komitesi kuruldu. Lakin Sovyetler Birliği, Azerbaycan`ın de-
mokratik kuvvetlerinin güçlenmesiyle imparatorluk için artan tehlikeyi azaltmak 
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re Komitesi`ni kapattı.  Bu kurumun başkanı, Ermeni taşnaklarının yakın dostu, si-
lah arkadaşı Arkadi Volski yeniden Mos kova`ya döndü. Kapatılan kurumun yerine 
SSCB Yüksek Sovyeti, yani parlemento Özel Komisyonunun denetimi altında Dağlık 
Karabağ’dan sorumlu bir komite kuruldu. Sovyet işgali zamanı Afganistan`ın dev-
let başkanı olmuş B. Karmel`in siyasi danışmanı olan ve daha sonradan Azerbaycan 
Komünist Partisinin 2. sekreteri görevine atanan V. Polya niçko bu komiteye başkan 
olarak tayin edildi.  Lakin V. Polyaniçko tıpkı A. Volski gibi milli davanın yeniden 
alevlendirilmesinde önemli rol oynadı. O yüzden bu yeni atama önemli farklılığa ne-
den olmadı. Tam tersi, bölgedeki Azerbaycanlıların durumu daha da kötü leşti. SSCB 
yö netiminin oynadığı ikili oyun sonucunda kesin önlemler alına ma mıştı. 1 Aralık 
1989  tarihinde “Dağlık Karabağ`ı Ermenistana birleş tirme” isimli yasadışı bir karar 
alınmış, Ermenistan da bunu kabul ederek onaylamıştı. Hemen akabinde kadim Türk 
şehri olan Hankenti`ne Ermenistan bayrağı dikilmişti. Vilayetin Erme nilerin yaşadığı 
kısmının ekonomi ve siyasi yönetimi Ermenistanın eline geçmiş oldu. Azer baycan`ın 
arazi bütünlüğünün bozulması anlamına gelen bu adım Azerbaycan`da itirazla karşı-
landı. Nasıl oluyordu da Azerbaycan SSC`in içindeki Özerk Vilayetin bir kısmı bir 
ülkeye, diğer kısmı ise başka ülkeye tabi oluyordu? Azerbaycan`da, Moskova`nın Er-
meniyanlısı siyasetine ve önyargılı tutumuna karşı Azerbay can lıların itiraz gösterileri 
çelişkili durumu iyice zorlaştırdı.

Maalesef bu türlü karmaşık ve halkın kaderinin söz konusu olduğu bir ortam-
da devletin ilgili kurumlarının çıkan olaylar karşısında gerekli önlemleri almaması, 
Kremlin karşısında Azerbaycan`ın menfaatini ve arazi bütünlüğünü müdafaa etmede 
yetersiz kalması durumu daha da kötüleştirdi. Doğrudur; Mayıs 1990`da Dağlık Kara-
bağ Özerk Vilayeti`nin idaresi yeniden Azerbaycan`a verildi. Fakat bu karardan sonra 
bile bölgede ciddi bir değişiklik yaşanmadı. Zira Azerbaycan Şuşa`da, Hocalı`da ve 
b. yerlerde inşaat işlerini arttırdığı dönemde Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti`nde yaşa-
yan Ermeniler hızla silahlanıyor ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan, terör eylem-
lerinde tecrübe edinmiş Ermenilerden oluşmuş paralı askerler topluyorlardı.  Örne-
ğin, Fransa`da terör olaylarında parmağı olan uluslararası terörist Monte Melkonyan 
1990`da hapishaneden çıktıktan sonra Ermenistan`a gelmiş ve ya gönderilmişti. O, 
sonra Dağlık Karabağ`a giderek orada Azerbaycanlıların seri şekilde katledilmesi ve 
topraklarından kovulması için faaliyet gösteren terörist gurublara önderlik etmişti. 
Ermeni teröristlerinden Hrant Markaryan ve Vazgen Sisliyan da Dağlık Karabağ`da 
halkımıza karşı terör eylemlerinin gerçekleştiril mesinde ve yurttaşlarımızın katle-
dilmesinde önemli rol oynamıştır. Bundan dolayı Ermenistan devleti bu teröristeleri 
“Karabağ savaşı kahramanı” nişanına layık görmüştür.

“Moskovsiye novosti” (Moskova haberleri) gazetesi 15 Mart 1992 tarihli sayında 
dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş paralı asker ve teröristlerin Ka rabağ`da halkı-
mıza karşı savaşta kullanıldığını geniş şekilde anlatıyordu. Gaze tenin muhabiri Jo-
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Erme nistan`dan olan yüksek devlet adamı “var” cevabını veriyor, daha sonra muhabir 
Lübnan`dan turist adı ile gelmiş 34 yaşındaki Vazgen Sisliyan`ın Türklere karşı son 
derece kin ve nefret dolu beyanlarını neşrediyordu. Buradan da belli oluyor ki, Paris`in 
Usman mahallesinde 60 kişiyi rehin alma olayında (Ekim, 1991) ve Budapeşte`de 
(Aralık, 1991) Türkiye Büyükelçisi Bedrettin Tunabaş`a yapılan suikaste katılan bu 
ASALA mensubu koru yucularının emriyle insanlığa yakışmayan eylemlerini şimdi 
de Azerbaycan`da devam ettirmek niyetindeydiler.

Ocak, 1992`de Paris yakınlarında yasadışı gizli eğitim kampı oluşturmuş ASALA 
Ermeni terör ögütünün 26 üyesi Fransa vatandaşı olan binbaşı Aşin Si monyan`ın baş-
kanlığında Hankenti`ne gelmiş ve halkımıza karşı bir çok vah şetlere imza atmışlardı.

Halkımıza karşı katliamların ve terör olaylarının yapılmasında iştirak etmiş yabancı 
ülke yurttaşlarından Suren Paşayan (“Krunk” Teşkilatının Fransa masası üyesi, Fransa 
vatandaşı), Gabriel Şıhanyan (“Vartan cengaverleri” grubunun Viyana masası, Fransa 
vatandaşı), Abram Çitçiyan (366. alayın 1. taburunun karargah reisi, Rusya vatandaşı, 
şu an Fransa vatandaşı), Romb Galakçiyan (Hocalı`yı bombalayan 39 no’lu helikopterin 
pilotu, Lübnan vatandaşı), Razdan Minoyan (Hocalı`yı bombalayan 40 no’lu helikopte-
rin pilotu, Suriye vatandaşı) ve nice kanlı eylemciler bu gurupta sayılabilirler.

Durumun daha da ağırlaştığını gören Hocalı ahalisi de kendilerini savunmaya 
mecbur oldu. İlk önce yerli milis birliği oluşturuldu. 100 kişilik yiğit gençten oluşmuş 
olan bu birlik Tevfik Hüseyinov`un komutasında şehrin çeşitli yerlerinde savunma 
görevi yap maktaydı. Gece gündüz demeden karakollarda olan bu insanların yeterli si-
lahları olmasa da, canlarıyla Hocalı`ya – evlerine yağan kurşunların ve füzelerin önü-
ne karşı koymağa hazırlardı. Evlat sahibi babalar ve gençler her an bir kör kurşunun 
ve merminin ken dilerine isabet edebileceği ihtimalini gözardı etmiyorlardı. Yeter ki, 
bu kurşunlar Ho calı`ya, evde tatlı uykuya dalmış evlatlarına, gözlerini sabaha kadar 
kırpmayan an nelerine ve eşlerine değmesin, onlara bir şey olmasın. Ecdatlarının bu 
toprakta onlara emanet ettiği Vatanlarını korusunlar...

Bununla birlikte, şehir statüsü aldığı için Hocalı`da 60 kişilik memuru olan bir po-
lis şubesi kurulmuş, buranın çalışanları da şehrin müdafaasına önemli ölçüde katkıda 
bulunmuşlardı.

Kasım 1990`da Elif Hacıyev`in yirmiye yakın polis memuru ve subay heyeti olan 
Hocalı havaalanının iç güvenlik amiri ve komutanı olarak atanması Ermenilerin silah 
taşımasına engel oldu. Belirtmeliyim ki; E. Hacıyev daha 1984 yılında Hankenti`nde 
polis memuru iken Ermenilerin hileli bir planı sonucunda 10 yıl süreyle hapis cezası-
na çarptırılmıştı. 1988 yılında suçsuz olduğu anlaşıl dığından serbest bırakılmıştı. Ve 
o, hemen Hocalı`ya gelerek şehrin savunmasında yer almıştı.
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ve Dağlık Karabağ`da yerli iskan bölgelerinin muhafazasının teşkil edilmesi” hakkın-
da programı öngören genelge imzalanmıştı. Bu genelgeyi icra etmekse o dönemde 
yeni kurulmuş Savunma Bakanlığına verilmişti. Fakat bağımsız lığını yeni kazanmış 
bir ülkenin böyle bir hazırlığı gerçekleştirmesi neredeyse yok gibiydi. Orada askeri 
hizmet değil, sadece inşaat ve teknolojik işleri gerçekleştirmek öngörü lüyordu. Bu se-
bepten o dönemde ne Hocalı`da, ne de diğer sınır bölgelerinde sa vunma sistemlerinin 
inşası ve teşkili gerçekleşmedi.

Bundan istifade eden Ermeniler Rus ordusundan aldıkları silahlarla sık sık 
Hocalı`ya ateş açıyor, evleri yakıyor, sivil ahaliyi, ihtiyarları, kadın ve çocukları katle-
diyorlardı. Böyle hucumlardan biri 10 Eylül 1991 tarihinde sabah saat 05.30 civarında 
oldu. Ermeni çeteciler Taşçeşme köyü üzerinden şehre makineli ve otomatik tüfek-
lerle, Alazan  tipli füzelerle ateş ediyorlardı. Yaklaşık bir saat süren ateş sonucunda 
şehir halkından biri öldü, ikisi çocuk olmakla altı kişi de ağır şekilde yaralandı. Birçok 
kurum ve ev füze ateşi ile dağıtıldı.

Eylül ayının ilk on gününde Ermenilerin saldırıları ve baskınları sonucunda Dağ-
lık Karabağ`da Azerbaycanlılardan 10 kişi öldürülmüş, 21 kişi ise ağır ya ralanmıştı.

1991 yılının sonbahar aylarında Sovyetler Birliğinin idaresinin emriyle Dağ-
lık Kara bağ`da oluşturulmuş başkanlık sistemi yeteri kadar verimli faaliyet göster-
mediğinden Azerbaycan`ın o dönemdeki yönetimi 10 Şubat 1992 tarihinde Hocalı`da 
ve Dağlık Karabağ`da ortaya çıkan durumu bir merkezden, etkin idare etmek için 
baş komutanlık kurdu ve Tahir Aliyev onun başkanı olarak atandı. Fakat o da çeşitli 
nedenlerden görevini yapamadı.

O dönemin bilgilerine bakılırsa, o sıralarda Hocalı`yı dört taraftan kuşatan ve  Taş-
çeşme, Mehdikent, Ballıca, Hasanabat, Piremeki, Noraguh ve Mirzecan gibi Ermeni-
lerin sık oturduğu köylere yaklaşık 515 kişilik silahlı birlik, 3 “Alazan” füzesi, 10 adet 
zırhlı araç, 3 adet piyade zırhlı aracı ve birkaç tank yerleştirilmişti.

Hocalı`ya ulaşım sonuncu defa 31 Aralık 1991 tarihinde olmuştur. 1 Kasım tari-
hinden başlayarak Hocalı`ya giden yolun Askeran`dan geçen kısmının beton sütun-
larla kapa tılmasıyla gidiş-geliş durdurulmuş oldu. Bu, Hocalı`nın çevre illerle kara-
yolu ilişkisinin kesilmesi, çevre bölgelerden dışlanması demekti. 2 Ocak`tan sonraysa 
Hocalı`ya verilen elektrik kesilmiş, kış aylarında şehir halkı sanki gecenin karanlığın-
da ölümün kucağına terk edilmişti.

12 - 13 Şubat 1992 tarihinde Hocalı’ya, komşu Ermeni köylerinden ateş edildi ve 
bundan iki hafta sonra Ermeni askeri birliklerinin Hankenti`nden Hocalı`ya doğru ha-
reketi başladı. Yollar kapalı olduğu için Hocalı`ya ancak hava yoluyla, helikopterlerle 
ulaşmak mümkündü. Aç ve sefil durumda olan yerli halka helikopter lerle erzak, ek-
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gören Ermeni çeteleri sivil insanlara ekmek taşıyan heli kopterlere de ateş ediyorlardı. 
Hava uçuşlarını Zabrat ve Gence`de yerleşen, Ruslara ait komando tugayının helikop-
terleri gerçek leş tiriyordu. 

Sık sık atılan füze ve mermilerin sesinden rahatsız olan ihtiyar, kadın ve çocuk-
ların geçici ola rak şehirden çıkarılmasına karar verilmişti. Helikopterlerin yaşadığı 
bunca tehlikelere aldırış etmeyerek, 300 kişiye yakın ihtiyarı, kadını, çocuğu bu ku-
şatmadan kurtarmak mümkün oldu. Asıl önemlisi, helikopterler de birçok sebepten 
istenilen zaman uçamıyordu. Ermeniler 1992 yılının Ocak ve Şubat  aylarında Hocalı 
ve Şu şa`ya uçan 7 sivil helikoptere ateş etmişlerdi. Bu da hava uçuşlarını zorlaştırı-
yor, hem helikopter ekibinin, hem de taşınan yolcuların hayatını tehlikeye atıyordu. 
O dönemde, daha kesin bir ifade ile, 28 Ocak 1992 tarihinde Şuşa şehri semalarında 
içerisinde 44 sivilin olduğu helikopterin vurulması, bütün uçuş pesonelinin hayatını 
feci şekilde kaybetmesi Karabağ`ı tekraren yasa boğdu. Bu kanlı terör olayından son-
ra Hocalıyla hava trafiği kesildi. Böylece Ermenilerin şehri her taraftan kuşatma planı 
ger çekleştirilmiş oldu...

KARADAĞLI KATLİAMI HOCALI SOYKIRIMINA UZANAN YOL...

Karadağlı köyü Hocavend ve Hankenti yolunun üzerinde yerleşmekteydi. Bu köy 
Hocavend ilinde en fazla kayıp veren yerlerden biridir. Savaşta dört yıl köy lerini yal-
nız başına savun köy halkı uzun süredir burada yaşayan Er meniler tarafından kuşatma 
altında tutuluyor, çetelerin saldırılarına ve baskılarına uğruyorlardı.

24 Ekim 1990 tarihinde üç Azerbaycanlı Hocavend–Hankenti yolunun altıncı 
kilo metresinde vahşice katledildi. Onlardan biri Handemir Bebir oğlu Hüseyinov Ka-
radağlı ahalisinden, ikisi ise köye gelen misafirlerdendi. Bu, Karadağlı köyünün ilk 
şehidiydi. Ermeniler onları şehit etmekle yetinmemiş, üstüne üstlük bir de onların 
vücutlarında haç resmi çizmişlerdi. 9 Ocak 1991 tarihinde yine de aynı yerde “UAZ” 
marka arabaya Ermeni çeteleri  tarafından ateş edilmiş, bunun sonundaysa 2  kişi ağır 
yaralanmış, 1 kişi ise öldürülmüştü. Yollarda ortaya çıkan bu tür kanlı olaylar sürekli 
artıyor, köy halkı korku içinde yaşamaya zorlanıyordu. 6 Haziran 1991 tarihinde kö-
yün dört bir yandan ateş çemberinde bırakılmasıyla durum iyice ağırlaştı. Ermenilerin 
yaşadıkları bölgelerin hemen yanı başında yer alan Karadağlı köyü üç saate yakın ateş 
altında bırakıldı. Köye saldıran Ermeniler birkaç evi yaktı. Bütün köyü derinden sar-
san bir olay da bir çiftlikte yaşanmıştı: Ermeniler burada  üç erkek ve üç kadın olmak 
üzere toplan altı kişiyi diri diri yakmışlardı.

Sıcak çatışmadan çok sonra olay yerine gelen ahali gördüklerinden dehşete 
düş müşlerdi. En sarsıcı sahneyse o kadınlardan biri olan 8 çocuk annesi Karagöz 
Şirinova`nın en küçük çocuğunun üzerine kapanmış halde yanması ol muştu...
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(Sovyet işgali döneminde Martuni olarak isimlendirilmişti) Hankenti yo lunda ateş 
edildi. Otobüsde olan 40 yolcudan altı kadın ve iki genç delikanlı katledildi, diğer leri 
ise ağır yaralandı. Karadağlı köyü son günlerini yaşıyordu. Zaten köy kuşatma altın-
daydı. Çevre köyler de yagmalanıyor ve yakılıyordu. 19 Kasım 1991 tarihinde Ho-
cavend işgal edildi. Hemen yanı başında bulunan Malıbeyli köyünüyse Er meniler 11 
Şubat 1991 tarihinde yaktılar. Köyden kalkan sis bulutlarıysa çevrede ya şayanlarda, 
özellikle Karadağlı halkında paniğe yol açmıştı.

Malıbeyli`nin işgalinden birkaç gün sonra  14 Şubat günü Ermeniler Han kenti`nde 
yerleşen Sovyet ordusunun 366. Alayının savaş araçları ve askerlerinin desteği ile 
yardım alamayan Karadağlı köyüne ansızın ve hızlı bir baskın yaptı. Sekiz yüze yakın 
ahaliden yaklaşık 77 insan şehit oldu. Silahsız insanları kurşuna dizen çeteler köy 
ahalisine değişik usüllerle işkence ederek onları katlettiler. Ermeni taşnakları Beylik 
bahçesi olarak bilinen yerde çoğunluğu gençler olmak üzere, 23 kişiyi vahşice kurşu-
na dizerek, yaralı halde diri-diri bir kör kuyuya atarak üzerlerini kapattılar. Köyün esir 
düşen ahalisiniyse bundan daha fazla işkence bekliyordu. Karadağlı–Hankenti yolu 
üzerinde yerleşen Ermeni köylerinde esirler arabalardan indiriliyor ve diğerlerinin 
gözü önünde kurşuna diziliyordu. Karadağlı köyünde katledilenler arasında çocukluk-
tan beri isimleri sebebiyle her kesçe tanınan iki kardeş vardı. Alev ve Ateş..! Alev Azi-
zov 1986 yılında askerliğini yapmağa başlamış, 6 ay Türkmenistan`da görev yaptık-
tan sonra, tank sürmeyi öğrenmişti. Daha sonradan o, askeri görevine kanlı savaşların 
yapıldığı Afganistan`da sürdürmüştü. Köyüne döndükten sonra okulda öğretmenlik 
yapıyordu. Kardeşi Ateşse teknoloji uzmanıydı.  Ermeniler bu cesur kardeşlerin isim-
lerini öğrendiklerinde daha da hiddetlenmiş, onları isimlerine uygun işkence ederek 
katletmeğe karar vermişlerdi. Henüz hayatlarının baharına daha yeni giren cesur  Alev 
ve Ateş kar deşleri alevler, ateşler içinde ebediyyete kavuştular...

Esir alınan köy ahalisinden 54 kişi Hankenti ve Askeran`da 2 aydan fazla bekle-
tilmiş, Ermeniler tarafından yapılan ağır işkençe ve azapların, yaşadıkları sarsıntıların 
sonucu olarak, pek çoğu dünyasını değişmiş, hayatta kalanlar ise hâlâ da gördükleri 
dehşetli günlerin depresyon ve azabını yaşamaktadırlar.

Karadağlı köyünde yapılan katliam Karabağ savaşı tarihinde Hocalı`nın işga line 
kadar Azerbaycanlılara karşı yapılmış en dehşetli ve en kanlı olaydı. Köyün yok edil-
mesi ve halkın vahşice katledilmeleri, daha sonra yapacakları kanlı eylemler için on-
lara güç ve cesaret vermişti. Karadağlı katliamının üzüntüsünü yaşayan Azerbaycan, 
bu olayın hemen akabinde Hocalı`daki soykırımla daha da yasa boğuldu.



40

Bi
r K

ış
 G

ün
ü 

Va
hş

et
i: 

H
oc

al
ı… EN SON UMUTLAR ÖLÜYOR!

Hocalı en ağır günlerini yaşıyordu. Bunun sonunun hiç iyi olmayacağını  sıradan 
bir Azerbaycn vatandaşı ve gazeteci olarak hisedebiliyordum. Fakat yüreğimdeki kara 
düşünceleri hiç kimse ile paylaşamasam da iyimser olmaya ça lışıyordum. Ancak bu 
insanları kendi kaderleriyle başbaşa bırakmak ne kadar doğruydu? Bölgedeki aydın-
lar düştükleri ağır durumu Bakü`ye, yani merkeze ulaştırmaya gayret ediyorlardı. 8 
Şubat 1991 tarihinde Hocalı şehrindeki okul lardan birinde öğretmen olarak çalışan 
şair Allahyar Kuliyev`le Ağdam`da görüşmüştüm. Onun üzgün gözlerinde ve sürekli 
yere bakan bakışlarında kartalın pençelerinde son anını yaşayan bir avın ızdırap dolu 
mücadelesini görmek mümkündü. Onu ve bölgenin diğer aydınlarını olayları devletin 
yetkilileriyle görüşmek için Bakü`ye davet ettim. Temsilcilerin yol, otel ve yemek 
mas raflarını ben karşılayacaktım. Allahyar öğretmene: “İyi konuşma yeteneği olan 
10 - 15 kişi ile Bakü`ye buyurun. Sizi Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti`nin 
milletvekilleri ile, ünlü aydınlar ile görüştüreceğim” dedim.

11 Şubat`ta A. Kuliyev ve onunla birlikte 17 aydından oluşan grub Bakü`ye geldi. 
Misafirleri otelde yerleştirdikten sonra vakit kaybetmeden görüşmelere baş ladık. A. 
Ku liyev ve onunla gelenler görüşme yapdıkları önemli şahıslara Dağlık Karabağ`da, 
özellikle de Hocalı`da mevcut durumun daha da ağırlaş masını anlattılar. Onların her 
birinin durumu içler acısıydı...

Bakü`de herkes Hocalı`nın aylarca kuşatma altında kalmasından rahatsızlık duy-
makta, ama yine de ümitlerini sürdürmekteydi. Binegadi ilçe eğitim müdürlüğünün 
çalışanları, sendika üyeleri ve öğrenciler Hocalılar için bir hayli erzak, elbise ve d. 
toplamışlardı. Ağdam–Askeran–Hocalı yolu açılacak ve biz, bu yardımları 4 aydan 
fazla süredir Ermenilerin kuşatmasında olan insanlara ulaştıracaktık. 24 Şubat`a kadar 
yolun açılması için sarfedilen çaba boşa gitmişti. Cumhurbaşkanı Ayaz Mütallibov`un 
Rus ya`ya olan güvenini, Hocalı`nın işgalinden 4 gün önce bu ül kenin Savunma Baka-
nı Mareşal Şapoşnikov`un gönderdiği telgraf boşa çıkardı: “Şuşa`dan Stepanakert`e 
(Han kenti`ne) olan saldırılar sürdürülürse biz buna karşı önlem alacağız...” Oysa o 
dönemde çaresiz durumda olan Hocalı`daki sivil halk Hankenti’nden yağan kurşunun  
sesinden nereye saklanacaklarını bil mi yorlardı.

Azerbayan`dan bazı milletvekilleri, aydınlar Moskova`ya giderek Rusya cumhur-
başkanı Boris Yeltsin`le ve Mareşal Şapoşnikov`la görüştüler. Azer baycan`ın ve 
dolayı sıyla da Hocalılar`ın kaderi Kremlinin kapalı duvarları ardında yapılan gö-
rüşmelerin sonucuna bağlıydı. Zaten dağılmış Sovyet İmpara tor luğuna mahsus ve 
Hankenti`nde yerleşen 366. Motorize piyade alayının bölgeden hemen çıkartılması 
zaruri olsa bile, Moskova bu konunun “çözüm”ü için kendi kararını verdi. Ne gariptir, 
bu görüşmeden bir gün sonra 366. Alay ve onun içindeki Ermeni kasaplarından oluşan 
silahlı grublar Dağlık Karabağ`ı terk etmek yerine Hocalı`ya saldırmağa başladılar...
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Hocalı`dan olan temsilcilerin Bakü`de aydınlarla ve siyasetçilerle görüşlerini ger-
çekleştirdikten sonra – 22 Şubat`ta tekrar Ağdam`a gittim. Ağdam`da ölüm sessizliği 
hakimdi. Birkaç kez Hocalı`ya gitme için çaba sarfettim. Ancak bütün gayretlerime 
rağmen bunu başaramadım. Hem karayolu, hem de havayolu kapalıydı. Ağdam–As-
keran–Hocalı yolunu bile kapatmışlardı. Çalışmak için Hocalı`dan Ağdam`a gelen 
aileler evlerine dönemiyor, ümitle bu yolun açılacağı günü bekliyorlardı. Bu insanla-
rın bek lemekten de başka bir kurtuluş yolu yoktu. 25 Şubat gecesi Ağdam`da kalan 
Hocalılı kadınlar ve çocukların son ümidi de yok olup gitti...

Yalın ayak, tamamen kan içinde Ağdam`a ulaşan birkaç kadının ve erkeğin içler 
acısı durumunu görenler şok olmuşlardı. Feryat ve çığlık seslerinden ne söyledikleri 
an laşılmıyordu: Ermeniler Hocalı`yı yaktılar, bebekleri kurşuna dizdiler... Özellikle 
“küçücük bebeklerin suçu ne?” ifadeleri beni allak-bullak etmişti. Halk onların başına 
toplanmıştı. Ağdam`da kalmış, evlerine dönemeyen Hocalılılar korku ve endişeden 
neredeyse öleceklerdi. Soykırımdan kurtulanlardan kendi yakınlarını çaresizlik içeri-
sinde soruyorlardı. Artık beklemeğin bir adı yoktu.

Bu konuda gazeteye bilgi vermeden önce olay yerine gidip her şeyi kendi gözle-
rimle görmek istiyordum. Tabur komutanı Allahverdi Bağırov`a Ermenilerin soykırım 
yaptığı mekana gitmek istediğimi söyleyerek ondan yardım istedim. Ya nımıza bir-
kaç asker alarak Ağdam`ın Şelli köyünden Hocalı istikametine yola koyulduk. Ancak 
Hocalı`dan 6 veya 7 km uzaklıkta Askeran yakınlarında “Neft baza” (yani petrol depo-
su) denen yere kadar ilerlememiz mümkün oldu. Yol tamamen Erme nilerin denetimi 
altındaydı ve hayatımız tehlikedeydi.

Ağdam polis taburunun askerleri ve Ermeni ateşinden güçlükle kurtulan bazı si-
viller Şelli ve Karakaya istikametinde yaralı ve donmuş Hocalıların kurtulması için 
onlara yardım etmeğe çalışıyorlardı. Düşünecek zaman yoktu. Gördüğüm sahneler, 
ormanda ayakları donmuş, ağır yaralı insanların verdikleri bilgiler sadece gazeteci 
olarak değil, bir insan olarak da yüreğimi sızlatıyordu. Damarımda kanım donmuştu. 
Kısa bir süre önce büyük inşaat ve bayındırlık işlerini başlattığımız Hocalı yerlebir 
edilmişdi. En deh şetlisiyse kurşun ve füzelerlerden kurtulmağa çalışan sivil halkın 
ormana sığınırken takip edilmesi, toplu halde katledilmesi, çoğunluğunun ise pusuya 
düşürülerek esir alınması olmuştu.

Orada sağ kalmış insanlarla sohbet ederek yaşananları tanıkların dilinden ses ka-
yıt cihazının belleğine ve defterime kaydettim. En önemlisiyse katliamdan kaçarak 
Ağdam`a kadar ulaşmış yaralı insanların fotoğrafını çekmem olmuştu. Ayakları çıplak 
ve yaralı olan bu insanların perişan halini görmek nasıl da dehşet vericiydi. O anlar 
hayatımda en ağır anlarıydı. Daha önce böyle bir şok kesinlikle yaşama mıştım. Bu, 
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muş bebeklerin, kadın ve ihtiyarların Ağdam`a ulaştırılması için yardım etmeye ko-
yuldum. O an kim olduğumu, bura ne diye geldiğimi ve işimi unutmuştum. Çünkü bu 
insanlar Hocalı`ya ilk defa geldiğimde beni güleryüzle karşılayan ve sof rasındaki son 
parça ekmeği bile benimle paylaşan canayakın ve içten kimselerdi ve artık yaşamı-
yorlardı...

ŞEHRE AKŞAM VAKTİ GELEN TELEFON

İnsanlar konuştukça gazeteci olduğumu unutuyordum. Fakat kanlı olaylarla ilgili 
Bakü`de çalıştığım “Seher” gazetesine haber vermek zorundaydım. Hocalı`nın işgal 
edildiğine inanamıyordum. Lakin yüzlerce insanın ağır durumda olması ve ardı ardına 
gelen acı haberler maalesef Hocalı`nın mahvedildiğini onaylıyordu. O günlerde tele-
fonla Bakü’ye ulaşmak oldukça zordu. Ağdam`dan “Seher” gazete sinin başeditörü 
Mezahir Süleymanzade`ye telefon ettim. Ahizenin bir an önce kaldırılması için dua 
ediyordum ki, nihayet karşı tarafın “alo” sesini duydum:

– Hayırlı akşamlar, Şamil, bölgede durumlar nasıl? Galiba, haber var mı?
– Selam, bey, evet, haber var. Ancak bu defa haberler daha dehşetli, –  diyerek 

olayları anlatmaya başladım. Telefondaki editör yardımcısı Hidayet Elvüsaldı.

Ancak editör yardımcısı bu bilgiyi yayınlayamayacağını bildirdi. Hayretler içinde 
kalmıştım. Burada Ağdam`a sığınmış insanların acı durumunu, Hocalı`nın katledil-
mesini, yüzlerce insanın ormanlık arazide vahşice öldürüldüğünü tekrar tekrar anlat-
tım. Hidayet bey ise devlet ajansı olan “Azerİnform” haber ajansının sadece iki sivilin 
ölümü hakkında bilgi verdiğini, bundan dolayı benim verdiğin bilgisi yayınlamanın 
zor olduğunu belirtti. Bunu duyarken gözyaşlarımı tuta madım. Durumun ağır ve ciddi 
olduğunu hisseden baş editör yardımcısı Hidayet Elvüsal, şube müdürü Mahir Süley-
manov baş editör Mezahir Süleymanzadeyle telefonda görüştüler ve bu haberi ulaş-
tırdılar. Bense telefonun öbür tarafında endişeyle ve ümitsiz bir şekilde bekliyordum. 
Nihayet birkaç dakikadan sonra Hidayet Elvüsal`dan yanıt geldi:

– Biz sana inanıyoruz, “Azerİnform”un bilgisinin yerine senin yazını gaze tenin 
birinci sayfasında yerleştireciğiz, güçlü ol ve bizimle ilişkini kesme. Şim diyse haberi 
ver.

–  Akşam saat 18.00`dan sonra Hocalı çevresinde çatışmalar güçlendi. Er meni 
askeri birlikleri 366. Alayla birleşerek Hocalı`ya saldırarak şehri yerlebir  ettiler.  Sal-
dırıya 30`a yakın tank ve zırhlı araç katıldı. Hocalı havaalanının kumandanı Elif Ha-
cıyev, tabur komutanı Tevfik Hüseynov da dahil olmak üzere, ilk gelen bilgilere göre 
100`den fazla kişi şehit edildi. Yüzlerce yaralı var. Son bilgilere göre, “Karabağ`ı 
Savunma Şahinler`i” adlı polis birliğinin komutanı Yakub Rızayev`in oğlu Canpolat 
da kahramanca savaşarak şehit oldu. Şiddetli çatışmalar halen devam ediyor...



43

Bi
r K

ış
 G

ün
ü 

Va
hş

et
i: 

H
oc

al
ı…Yarın sabah yayınlanan gazetelerin hepsi Hocalı`da sadece iki sivilin öldü rül düğü 

haberini veriyor, Hocalı`nın işgal edilmediğini bildiriyordu. Ama “Seher” gazetesinin 
sayfalarında yüzlerce sivilin katledilmesi haberi ve gerçekler yer alı yor du.

27 ŞUBAT 1992... 
HOCALI İŞGAL EDİLDİ

“Dün Dağlık Karabağ`da yenilmez kale gibi dört yıldan fazla Ermeni silahlı bir-
liklerine karşı direnen Hocalı şehrinden böyle bir haber aldık: 26 Şubat`a geçen gece 
saat 12.30`da Hankenti`ndeki Rusya`ya mahsus 366. Motorize piyade alayının komu-
tasındaki 20 adet zırhlı araç kenti kuşattı. Ermeniler zırhlı savaş araçlarının yardımıy-
la kente girerek orayı tamamen yakmışlar. Yerli halkın bir grubu kaçarak Ağdam`a 
gelmiş. Ölenler ve yaralananlar hakkında kesin bilgi yoktur.

Şuşa il askeri komutanlığının görevli subayı polis yüzbaşısı Azer Aliyev`in ver-
diği bilgiye göre, 25 Şubat sabah saat 09.00`dan başlayarak Hankenti, Şüşikent ve 
Müheter köylerinden Şuşa şehrine sürekli olarak top ve füze ateşi edildi. İlk bilgilere 
göre 50`den fazla eve top mermisi ve füze  isabet etmişti. Şehir ahalisi arasında yara-
lananlar var.”

Bu haber toplumda, özellikle de Bakü`de şok etkisi yarattı. 27 Şubat günü Sav-
cılıktan ve Milli Güvenlik Servisi`nin memurlarındsn beni aradıklarını ilettiler. Bense 
o gün Ağdam`daydım. Şehir merkezi adeta kaynıyordu. Bir taraftan or manda katledil-
miş insanların cesetleri getiriliyor, diğer taraftan olayı haber alan gazeteciler, devlet 
adamları bölgeye akın ediyorlardı. Ağdam`daki taburlar or manda ve diğer arazilerde 
sağ kalanları, yaralıları, yolunu kaybeden insanları ara yıp bulmak için çaba sarfedi-
yor, ormanda kalmış cesetleri taşıyorlardı. Zaten Bakü`den bazı meslektaşlarım da 
yanımdaydı. Bunların arasında televiziyon ekibi de vardı. Dostlarım olan Azerbaycan 
Savunma Bakanlığı`na yeni atanmış Seyidağa Mevsimli, “AzerbaycanFilm” stüdyo-
sunun görevlisi Nizami Abbas ve yardımcısı Elnur Hüseyinov da bu ekipteydi. Benim 
Ağdam`dan verdiğim haberin “Seher”de yayınlandıktan sonra Bakü`de büyük kar-
gaşaya neden olduğunu onlardan öğren dim. Bunu duyduğumda artık Milli Güvenlik 
Servisi`nin (KGB) beni neden aradığını da anladım...

15 Şubat itibariyle Hocalı Ermeni silahlı birliklerince kuşatılmışdı. Ermeni çetele-
ri hergün sivil halka saldırıyordu. Hocalı`ya saldırısı aslına bakılırsa 25 Şubat akşamı 
366. Alayın askeri araçlarının bölgeye girmesihyle başlamıştı. Şehre saldırı toplardan, 
tanklardan, “Alazan” füzelerinden 2 saata yakın ateş edilmesiyle başladı. Hocalı`ya 
üç taraftan saldırı gerçekleştirildiğinden sivil halk Askerana doğru kaçmak zorunda 
kaldı. Fakat bunun çok iyi tasarlanmış bir oyun olduğu daha sonra anlaşıldı. Nahçiva-
nik köyü civarında kaçanların etrafını Ermeni çeteleri sardı ve onlar tuzağa düşürül-
düler. Askeran–Nahçıvanik’in karlı dağ yollarında ve ormanlarında dermanı kesil miş 
insanların çoğu Ermeni çetelerince hunharca şehit edildiler.
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lanmış pusulara düşürülerek kurşuna dizilmiş, öldürülmüş ya da esir götürülmüşlerdi.

Pek çok röportaj hazırlamış, sağ kalan yaralı insanların ve katliam yapılan yerle-
rin birhayli fotoğrafını çekmiştim. Bu kayıtların ve fotoğrafların bantlarını Bakü`ye 
göndermek için güvenilir bir kişi arıyordum. Bense olayın detaylarını öğrenmek ve 
gelişen süreç hakkında etraflı bilgi toplamak istediğimden bölgeden ayrılmak istemi-
yordum. Nihayet 1 Mart`ta Azerbaycan Devlet Üniversitesi öğretim görevlisi Mısır 
Rahimov`dan fotoğrafların bantlarını gazeteye ulaştırmasını rica ettim.

“Seher” gazetesinin 5 Mart`taki nüshası sadece Hocalı soykırımında çektiğim fo-
toğraflarla ve yaptığım röportajlarla doluydu. Aynı gün Milli Meclisin (Ali Sov yet) 
oturumunda gazetede yayınlanmış Hidayet Elvüsal`ın “Azerbaycan kan içinde boğu-
luyor” makalesi ve çektiğim fotoğraflar ana gündem maddesini oluşturmuştu.

(Hocalı katliamı hakkında yaptığım bu haberler, daha sonraki zamanlarda “Cum-
huriyet Basın Kurulu” ödülüne layık görülmemi sağlayacaktı.)

6 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Ayaz Mütellibov görevinden istifa etti. Daha 
sonra savaş bölgesine ABD, Fransa, Türkiye ve Büyük Britanya`dan pek çok yabancı 
gazeteci, TV muhabiri gelmeye başladı. Haberciler olaylar hakkında pek çok soru 
sormakta, fakat dil problemi nedeniyle olanları tam manasıyla ifade edememek teydik.

Hal böyleyken o habercilerden biri uydu vasıtasıyla canlı olarak haberi duyur maya 
başlamıştı. Yabancı gazetecilerin olaya bakış tarzları çok garipti. Bir olay beni özel-
likle hayretlendirdi. İngiliz gazetecisiyle Hocalı istikametine ne kadar imkan varsa, 
yakınlaşmaya gayret ettik. Bize Savunma Bakanlığı`nın basın hizme tinin yüzbaşısı 
İlhan Sadıkov eşlik ediyordu. Biz kurşun yağmuru altında “19. mevki” olarak isim-
lerndirilen yerde “Neftbaza” bölgesine kadar ilerlemiştik. Biz  sa dece kendi hayatımız 
için değil, İngiliz gazetecisi için de endişeliydik. Oysa o sakin bir halde ve hiçbir şey 
olmamış gibi omuzundaki kamerayla çekimlerini yapıyordu. Onun bu cesurluğu ve 
soğukkanlılığı benim çok ilgimi çekti. Daha sonra bunu kendisine sorduğumda ne-
denini anladım. Kameraman bana hayatının sigorta altına alındığını, herhangi birşey 
olduğu taktirde ailesinin bu sigortadan yararlanacağını söylemişti. Daha sonra o gaze-
teciyle 10 Aralık 1991 tarihinde Zengilan`da görüş müştüm. Beni gördüğünde hayatta 
olduğuma sevindiğini söylemişti.

Laçın`da “Azerbaycan gençleri” gazetesinin muhabiri Salatın Askerova`yla ilgili 
tanık olduğum bir olay da asla gözlerimin önünden çekilmiyor. O, Kara bağ`da nerede 
sıcak çatışma olursa, hemen oraya gidiyor, cephedeki olaylarla ilgile niyor, çalıştı-
ğı gazetede röportajlar yayınlıyordu. Bir defasında, Sovyet asker lerinin denetiminde 
olan araziye gitmek arzusunda olduğunu söyledi. Ancak askerler izin vermediler.
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atın üzerine atladı ve atın dizginini çekerek harekete geçti. Askerler  hayretten şaşır-
mış halde ne yapacaklarını bilemediler. Onları hayretlendiren bu cesur kız Rus asker-
lerine haykırarak şöyle dedi: “Eğer herhangi biriniz bana ulaşırsa, söz veriyorum, bir 
daha sizin kurallarınızı çiğnemeyeceğim”. Bu, Salatın`la son görüşüm oldu. Hayatı-
nı riske atarak bölgesinde haber yapan bu muhabir kız sonralar Şuşa–Laçın yolunda 
arabayla hareket halindeyken Ermeni çetelerinin açtığı ateş so nucunda birkaç kişiyle 
birlikte katledildi. Tebessüm dolu simasını görmeğe alış tı ğımız Salatın`ın acı ölümü 
meslektaşlarını ve yakınlarını, aynı zamanda tüm ülkeyi gözyaşlarına boğdu. O, aynı 
zamanda Karabağ savaşı döneminde Ermeniler tarafından katledilen ilk Azerbaycan 
gazetecisiydi. 

Sonra katledilen gazetecilerimizin sayı artmağa başladı. Azerbaycan Devlet 
Televi zyo nunun muhabiri Ali Mustafayev, aynı TV`de kameraman olarak görev ya-
pan Fahrettin Şahbazov, ışıkçı Arif Hüseyinzade, Cumhurbaşkanlığı Sarayının basın 
hizmetinin rehberi, gazeteci Osman Mirzeyev ve diğer devlet adamlarının da olduğu 
helikoptere 20 Kasım 1991 tarihinde Karadağlı köyü üzerinde Ermeniler tarafından 
ateş edilmesi sonucunda hepsi yaşamlarını yitirdiler.
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Eylül 1992’nin ilk günü. Bu gün okula ilk defa giden çocuklar neşeli bir gün geçi-
riyordu. Pencereden sınıf odasına dolan serin rüzgarlar yürekleri serin letiyor, önümde 
oturan mavi gözlü, sarışın kızın saç örgülerini okşuyordu. O anda belki de Karabağ`da 
barikatlarda her karış toprak, her köyün müdafaası için şiddetli çarpış malar cereyan 
ediyordu. “Ya şimdi amcam hangi barikattadır, mermisi var mı? Gelseydi, doyasıya 
oynardık, bana cepheden bahsederdi.” - öğret menin so rusu beni hayalimde canlandır-
dı ğım sahneden  ayırdı...

Orta boylu öğretmen birer birer öğrencileri dinliyor, onları tanımaya çalı şıyordu. Sıra 
uzun örgülü  kıza geldi; ayağa kalkarak, sakin bir ses tonuyla adını söyledi: “Pervin”.

– Kızım, nerede doğdun?
– Şuşa`da, diyerek başını eğdi. Biraz daha dursaydı, gözyaşları yanaklarını ısla-

tacaktı.

Öğretmen sorduğu sorudan pişmanmış gibi ah çekti. “Şuşa Azerbaycan kültü-
rünün, müziğinin merkezlerinden  biridir. Bir zamanlar, Şuşa`da müzik mec lisleri ya-
pılır, Han eminin gönüle hoş gelen sesi zevklere hitap ederdi. Lanet ol sun bu savaşı 
başlatanlara. Her zaman topraklarımızda yer verdiğimiz, kendilerini “zavallı” adlan-
dıran Ermeniler bize ateş açıyor, köylerimizi viran ediyor... ”

Sonradan öğrenecektim ki; 1988`li yıllarda Minaye, öğretmen oğlu ile birlik-
te Azerbaycan Türklerinin ana yurdu olan tarihi İrevan topraklarından –  şimdiki 
Ermenistan`dan haksız yere  kovulmuş yurttaşlarımızdan biridir.

Efsane Bayramkızı: 
BİR KIŞ GÜNÜ FACİASI VEYA 
HOCALI`DA EVİM KALDI

4. Bölüm
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önemi, çocukların sevinç karışık kaygılı gözleri, mavi gözlü kızın kederli siması hâlâ 
gözümün önünden gitmemişti. O, yalnız değildi, onun gibi Karabağ`da evlerini, ya-
kınlarını yitirmiş ve Ermeni zulmünden zorla kurtularak başkent Bakü`ye ve diğer 
bölgelere sığınan binlerce çocuk vardı. Maalesef, alnımıza aman sız ve adaletsiz bir 
savaşı yaşamak  yazılmıştı.

Belki de bundan dolayı benim yaşıtlarıma bağımsız bir ülkenin öğrencileri olmak 
sevincini yaşamak kısmet olmadı. Okulumuzda okuyan mülteci ve göçmen ailelerinin 
çocuklarının kırık kalbi onların hayata umutsuz bakışlarından, göz lerinden okunuyor-
du. Savaş onların en güzel günlerini arkada bırakmış, arzularını, hayallerini, mutlu ai-
lelerini ellerinden almıştı. Onlara bak tıkça, “bu çocukların, insanların yerinde biz de, 
bizim yakınlarımız da olabilirdi” düşüncesi aklımdan geçiyordu. Savaşın asıl siması 
dağıtılan evler, yakılan köyler, yaralanan insanlar, talihsizliğe maruz kalmış insanların 
talihinde kendini gösteriyordu. Ancak savaştan en büyük zarar gören çocuklardır. Bu 
fikirleri çok sonra anlamaya başlamıştım. Oysa 1992 yılına kadar savaşın sadece yurt-
larından kovulan insanların mülte ci hale gelmesi ve evlerinin yakılması gibi basit bir 
olgulardan oluştuğunu zannediyordum. Cephedeki savaş haberlerini televizyondan 
duyuyordum. Her defasında ekranda ağlayan çocukları, yardım dileyen çaresiz anne-
leri gördükte şöyle düşünüyordum: Neden Ermeniler onları kendi evlerinden kovmuş, 
neden? Niçin Ermeniler suçsuz insanlara bu kadar işkence veriyor, niçin? –  Bu soru-
lara tam yanıt bulmak yıllarımı aldı.

1992 yılında Hankenti`nde yerleşen 366. Motorize piyade alayının Hocalı`da soy-
kırım yaptığı haberini aldığım anı asla unutamam. Ekranda ünlü kameraman Cengiz 
Mustafayev`in ağlamaklı sesiyle yaptığı röportaj gösteriliyordu. Yere uzanmış ve so-
ğuktan donmuş küçük kız çocuğunun cesedini götürüp heli kopterin yanındaki askeri 
üniformalı adama verdiler. Cengiz kamerasıyle “kaldır, kaldır yüzünü” diyerek kat-
ledilmiş masum kızın fotoğrafını çekmekçin uğraşıyor, bu dehşetli görüntülere daya-
namayarak ağlıyordu. Çok kötü duruma sokulmuş ce setleri görüp elimde olmayarak 
korktum, divanda oturmuş annemin kucağına uza narak ona sığındım. Gözlerimi sı-
kıca kapattım. Gözlerimi açsam yine de aynı sahneleri göreceğimi zannediyordum.

Bununla da 366. Alayın yaptığı Hocalı katliamı Ermenistan`ın Azer bay can`a karşı 
başlattığı savaş, sadece Azerbayan Türklerine değil, tüm insanlığa karşı yapılmış bir 
suç olarak hafızama yazıldı.

Bir süre sonra öğrenciler gönüllü olarak, Bakü`ye sığınmış mülteci çocuklarına 
eşya ve elbiseler toplamaya karar verdiler. Ertesi gün derslerimizden birinde biz de 
bu konuyu sınıfta öğretmenlerle tartıştık ve yardım kampanyasına katıldık. Her bir 
öğrenci ve öğretmen kendi evinde imkanları oranında birşeyler hazırlamak istiyordu. 
Yıllar sonra anladım ki, bu günler Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990 tarşhinde yaptığı 
o dehşetli katliamda olduğu gibi halkın Karabağ`da da (savaş yıllarında) en zor gü-
nlerde dayanışmayı sadece sözde değil, emelde de sergilediği günlerdi...
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Hıyabanı`nda, Karabağ`da Vatanı savunurken şehit olmuş oğul ve kızların hatıra sına 
ebedi ateş yanıyor. Bu ateş Vatana can veren şehitlerimizin anısına ve tarihe kahra-
manlıkla yazılmış ömürlere ışık tutmaktadır.

Hıyabanı gezdikçe burada gömülmüş insanların mezar taşına çizilmiş resimlerine 
bakıyorum. Değişik yaşlarda olsalar bile, şehit olma tarihleri aynı yılları gösteriyor. 
Savaş onların hayatlarındaki nice arzuları yarıda kesti. Ancak onlar vatanın en zor 
günlerinde onu savunmağı kendileri için borç bildiler, canlarını vermekten çe kin-
mediler. Öyle bir gün olmaz ki, Hıyaban`ı ziyaret eden olmasın. Hangi gün oraya gi-
derseniz gidin, fark etmez, mutlaka bir şehidin mezarı önünde kara başörtülü, ak saçlı 
bir ana, baba hasretiyle artık büyümüş bir oğul, ya da ömrünün kalanını yav rularına 
hasretmiş bir eş görmek mümkün...

Şehitler Hıyabanı`na sonraki gelişlerimden birinde meçhul bir mezar dikkatimi 
çekti. Mezar taşında şu sözler yazılmıştı: “Hocalı`da şehit olmuş 7 yaşındaki kız”. 
Acaba, henüz yedisinde hayatın güzelliklerini tadamadan hayata veda eden, dünyanın 
iyi–kötü yüzünü görmeyen bu kız kimdi? Ölümle yüzleşirken ne dü şünüyordu? En 
son nefesinde söylediği kelime neydi? Belki “anne, çoçukları küçük kurşunla vuru-
yorlar, değilmi” söylemişdi? Yoksa, o da annesinin ku cağında ona atılan kurşunla can 
verirken yaşananlardan hiçbir şey anlamadan ses sizce gözlerini kapamıştı?

...İnsanlığın ilk dönemlerinden beri savaşlar hep devam ededurdu. Ölümler, dağı-
lan evler, mülteciler ve b. Bebeklerin insanlığa sığmayan işkencelerle toplu şekilde 
öldürülmesine ancak Ermenilerin Türklere karşı yaptığı katliamlarda tesadüf ediliyor-
du. Hıyaban`da yatan bu meçhul kız da onlardan biriydi.

Aslında onun ( - “Hocalı`da şehit olmuş 7 yaşındaki kız”ın) kimliğinin o kadar 
da fazla önemi yoktu. O, meçhul biri de değil. Bu mezarda yatan kız Karabağ`da, 
Hocalı`da Ermenilerin süngüye takdığı, annelerinin gözü önünde binbir işkenceyle 
öldürdüğü yüzlerce masum bebekten, çocuktan sadece bir tanesiydi...

Bugün Hocalı soykırımında şehit olmuş insanların yakınları manevi huzur bulmak 
için, o günün anısına yapılmış “Anne feryadı” (“Anne çığlığı”) anıtının önüne gelip 
ziyaret ediyorlar. Bu anıt Şubat gecesinde katledilmiş, kaybolmuş insanların isimleri-
ni yaşatıyor, çoğu Hocalıların olmayan mezarını simgeliyor. (Ellerini açarak yar dım 
dileyen annenin buz bağlamış anıtıysa o gece yaşanan katliam hakkında sanki dünya-
ya  “sesleniyor”: Allah rızası için yardım edin, yavrumu öl dür dü ler...
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Bir zamanlar onların şen ve mesut hayatları vardı. Eşsiz doğanın koynunda, be-
reketli Karabağ topraklarında alın terleriyle çalışıyor, mutlu bir hayat sürü yorlardı. 
Bu kaygısızs hayat Sovyetler Birliği`nin son yıllarında değişmeye başladı. Ermeniler 
önce hafif silahlarla Karabağ`daki Azerbaycanlı köylerine saldırmağa başladılar. La-
kin daha sonra giderek şiddetlenen saldırılar onların huzurlu ha yatını bozdu, evlerini 
viran etti, anneyi yavrusundan ayırdı.

25 Şubat`ı 26 Şubat`a bağlayan gece Sovyet Rusyası`na mahsus 366. Motorize 
piyade alayının Hocalı`ya saldırması ve şehirde yapılmış soykırım tarihe insanlığa 
sığ mayan vahşet olarak yazıldı. Bu gün o soykırımdan mucize eseri kurtulduk larına 
inanan Hocalılılar Azerbaycan`ın değişik bölgelerinde yerleşmişlerdi. Ba kü`nün ke-
nar böl geleri Merdekan, Novhanı, Pirşağı, Güneşli sanatoryumları, Goranboy`un Ağ-
cakent kasabası, Berde, Mingeçevir ve diğer iller onların geçici olarak yerleştikleri 
yerlerden. Yolu buradan geçen her bir şahıs onlara uğrarsa, hayli gerçeklerin tanığı 
olur. Müsafir burda herhangi bir kişinin hayat hikâyesini dinlese, duyduk larının XX. 
yy.da gerçekleştiğine kesinlikle inanmaz. Ancak on ların XX yy.da yaşadıkları savaş 
kurallarından uzak, insanın kanını donduran, hayrette bırakan acı gerçeklerdir. Öyle 
bir Hocalı insanı yok ki, o günü heyecansız hatırlasın...

O insanlarla görüşmek, o gece orada başka hangi olayların yaşandığını ay rıntılı 
biçimde öğrenmek için Hocalı valiliğine gittim. Bana dediler ki; Hocalı va liliği 
Karabağ`ın işgal edilmiş illerinin valiliklerinin yerleşdiği beşkatlı binanın küçük bir 
odasında faaliyet gösteriyor. O adrese gittim. Hakikaten de burası iki küçük oda-
dan oluşan bir mekandı. Girişte beni aksaçlı ve nuryüzlü bir kişi kar şıladı. Kendisi 
hem valilik sözcüsü, hem de katliam gecesi yaralanmış ikinci de receden gazi Surhay 
Kuliyevdi. Bu nuryüzlü adamın Hocalı katli amında birçok akrabasını ve yakınları-
nı kaybettiğini öğre niyorum. O gece halk ormana sığınırken Er me nilerin onlara ateş 
etmesiyle yaralan mış, daha sonraysa köylülerle beraber bin bir güçlükle geceyarısı 
karlı orman yolunu aşarak sonunda Ağdam`ın Gülablı kö yüne ulaşarak katliamdan 
kurtulmuştu. Beni dikkatle dinledikten sonra Surhay dayı birkaç dakika sustu, sonra 
ise sohbetine şöyle devam etti:

– “O gece gördüklerimiz gözlerimizin önünden bir türlü gitmiyor. 25 Şubat gecesi 
Ermeni çeteleri silahsız halkı acımadan kurşuna dizdi. Göz göre-göre evlerimizi yak-
tılar. Suçsuz insanları süngüye taktılar, insanları işkenceyle katl ettiler. Biz onlara ne 
yapmıştık?! Bugün bütün Hocalıların yüreğinde kanayan bir yara var. Onları ayrı ayrı 
dinlersen, kendine gelemezsin. Gençsin, sen ve yaşıtların  o zaman daha çok küçüktü. 
Bugün herkes, gelecek nesiller Hocalı`da yapılmış bu soykırımı bilmeli, hiçbir zaman 
unutmamalı. Bugün Hocalı aileleri farklı yerlerde yer leşmişler, yeni doğan çocuklar 
Hocalı hakkında ancak ebeveynlerinden ve ihti yarlardan bilgi alıyorlar”.
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sanlarla görüşmeyi talep ettik. Bu olayları bir de onların dilinden dinlemeyi çok isti-
yorduk.

Valilik görevlileri hemen, benim görüşebileceğim Hocalı ahalisinin listesini ha-
zırladı. Bu listede Bakü`ye yerleşen Hocalılıların adları, yaşadıkları adres ve te lefon 
numaraları vardı. Yola çıkmak vakti gelmişti. Amacımız ve hedefimiz 366. Alayın 
Hocalı`da yaptığı katliamı ayrıntılı olarak tanıkların kendi dilinden duy maktı...

GÜNEŞLİ`YE DOĞRU

İlk durak Bakü`nün Merdekan kasabasında yerleşen Güneşli sanatoryumu oldu. 
1992 yılında Hocalı`nın işgalinden sonra kurtulabilen yerli ahalinin bir kısmı Bakü`ye 
sığınmışdı. Onların da bazısı o zaman Güneşli sanatoryumuna yerleş tirildi. Halen 
daha orada yaşıyorlardı. 

Diyorlar ki; bu istirahat sana tor yumunun bir zamanlar güzel günleri varmış. Ancak 
şimdi sanatoryum, tamirsiz ve nemli duvarlarla, koridorlarında çocuk elbiselerinin 
asılıdurduğu çitleriyle artık o eski ihtişamından çok uzaktı. Burada sanki zaman dur-
muş, dışarıda bulunan yırtık ayakkabılı çocuk da, koridor duvarlarının dağılmış hali 
de, geli şimizi kapıdan seyreden, başörtüsünü omuzuna kadar indirmiş ihtiyar ninenin 
kaygılı yüzü de savaşın acısını yansıtıyor, buraya gelenlerde de farkında olmaksızın 
o izlenimi yara tıyordu.

Settar Ağayev: “Oğlumun Cesedini Esirlikteyken Gördüm”

Settar Ağayev Sovyet döneminde Komsomol Teşkilatı1 sekreteriydi. Sık-sık Er-
meni üyelerin de katıldığı oturumlara katılıyordu. Onun sözlerine göre henüz savaş 
başlamadan önce Ermenilerin Azerbaycan Türklerine karşı itinasız ve hakir münase-
betinin tanığı olmuştu.

Settar Ağayev şöyle devam etti:

1967 yılında 3 Azerbaycanlıyı  Ermeniler diri-diri yaktı. Mahkemenin kara rından 
sonra onlar arabaya bindirilip Şuşa hapishanesine gönderildiğinde ara baya benzin dö-
küp yaktılar. Onlar Ermeni çocuğunu öldürmekte suçlanı yorlardı. Daha sonra hakikat 
ortaya çıktı. Anlaşıldı ki, o çocuğu Ermeniler Azer baycanlılarla düşmanlık yaratmak 
için kasıtlı olarak kendileri katletmişler. Bu olaydan sonra durum iyice kötüleşdi. 28 
Şubat 1988 tarihinde öğretmenlerimiz Askeran`da ya pılan toplantıdan elbiseleri yır-
tılmış ve yaralanmış şekilde kan içinde geldiler. Otu rumda Ermeni delegeler onları bu 
hale sokmuşlardı. 24 Aralık 1991 tarihinde Ermeniler Meşeli köyüne saldırıp evleri 

1 Kominist Partisinin Gençler Teşkilatı
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Köyün deneyimli erkekleri bundan sonra bizim de gece-gündüz karakollarda nöbet 
bekleyerek askerlere yardım etmemiz gerektiğini söylediler.

Şubat 1992 gecesi ise Settar bey ailesi ile birlikte yemek yiyordu. Ancak ansızın 
komutan Racin eve gelip, heyecanla Taştepe`ye hayli askeri aracın gel diğini haber 
verdi. Bir anda ortalığı korku kaplamıştı. Besbelli, Hocalı kuşatma altındadır diye 
düşünerek elindeki ekmeği sofraya bırakarak o da hemen yola koyuldu.

– Akşam yaklaşık saat 22.00 sularında Ermeniler zırhlı araç, tank ve makineli tü-
feklerden Hocalı`ya ateş etmeğe başladılar. Köye giren Ermeni çeteleri “Fin” evlerini 
yakarak her tarafı kuşatıyordu. Sürünerek eve zorla döndüm. Evin kapısı zaten kilit-
liydi. Üç çocuğumu, annemi, eşimi arıyordum. Ailem de dahil olmak üzere tüm halk 
korku ile köy okulunun bodrum katına sığınmışdı. Zaten Hocalı`ya giren 366. alayın 
askerlerinden kaçan ahali çaresiz kalıp canlarını kurtarmak için kışın soğuğunda, Gar-
gar çayını geçip ormana kaçtılar. Küçük oğlum Vüsal or manda koşarken yoruldu.

– “Baba, açım” diyordu. Ormanda ateş altında kaldık, ahalinin bir kısmı kaya-
lardan düştü. Çoğu kişi orada yaşamını yitirdi. Kayalığın di binde ayaklarım tutuldu, 
yürüyemedim, oğlum da yorulmuşdu, atılan kurşunlardan biri ona değmişti, ağzından 
kan geldi, oracıkta öldü. Onu taşıyamadım, fakat yavrumu da bırakıp gidemedim. 
Paltomu çıkarıp üzerine sardım. Bir süre yanında oturdum. Üçüncü gün karanlıkta 
gece vakti bir ses işittim. Bizimkilerdir diye düşündüm bir an. Ağlayıp yardım iste-
dim. Lakin gelenler Ermeni askerleriymiş megerse... Oğlumun cesedini elimden alıp 
bir kenara savurdular. Ayağıma kemer takıp, beni vahşicesine sürüklemeye başladılar. 
Beni Dehraz köyünde Ermenilerin karargahına getirdiler. Orada hayli işkence ederek 
çeşitli sorular sordular. “Sorula rımıza doğru cevap vermezsen seni öldüreceğiz” di-
yerek korkutuyor, otomatik tü feğin dipçiğiyle sürekli vuruyorlardı. Sakallı çeteciler 
şekil olarak Karabağ Erme nilerine hiç benze miyorlardı. “Konuş bakalım, Hocalı`da 
kaç“OMON” (özel polis birliği), kaç milli ordu askeri var?” sorusunu duyarken elim-
de olmayarak şa şırdım: “Ne asker, ne “OMON”? Siz ki, şehri ya rım saat içinde dağıt-
tınız, Hocalı  karşı koyamadı bile” sözlerini zorla söyleyebildim”…

Ermeni çeteciler bundan sonra Settar bey`i ormanda esir alınmış Hocalı aha lisinin 
saklandığı bodrum katına götürmüşler. Oğlu Zahid`in öldürüldüğünü de burada öğ-
renmiş. Baba için evlat kaybı ne kadar acı olsa da, Settar bey ko nuştukça o anları 
tekrar hatırlıyor, Hocalı`nın işgalinden sonra yaşadıklarını bize anlatıyor.

– Settar bey, oğlunuz Zahid`in ölümünü nasıl haber aldınız?
– Esir olduğumda beni öldüresiye döverek tekmelediler. Bir saat sonra ayıl dığımda 

gördüm ki, bodrum katındayım. Orada hayli insan vardı. Çığlık ve ağla ma sesleri bod-
rum katını kaplamıştı nerdeyse. İçerisi karanlık olduğu için insanları tanımak müm-
kün değildi. Ermeniler bir el lambası ile içeri girdiler. Dikkatle yüzüme bakıp, kinaye 
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gözümde karardı. Milli ordunun askeri olan oğlum Zahitti. O anda daya na mayıp ona 
sarıldım, ağladım. Bunu gören Ermeni haydutları beni orada dövdüler, sonra oğlum-
dan zorla ayırıp başka odaya götürdüler. Ayılırken gördüm ki, ağzımda bir tane bile 
diş yok. Hepsini  kerpetenle çıkarmışlardı.

– Peki, orada kaç esir vardı ve daha sonra bunların akıbeti ne oldu?
– Beni  çiftliğe getirdiklerinde orada 300`den fazla Hocalı insanını gördüm.   Bir 

gün sonra haydutlar onların arasında milli ordunun askerleri olan gençleri seçerek 
götürdüler. Kurşuna dizeceklerini söylediler.  Halen daha onlardan bir haber çıkmadı. 
Hiç unutmam. O gençler arasında üç kardeş vardı. Anneleri Matan ağlayarak yal-
varıyordu. “En azından oğlumun birini bana verin’’ - diye. Onun yaka rışlarına da 
aldırış etmediler. Kadına tekme ile vurup yıktılar. Bir süre sonra beni ve daha 19 ada-
mı seçip “Kamyon” arabasına yığdılar. Araba Hocalı`ya doğru gidiyordu. Hocalı`da 
büyük bir izdihamın, “bayram töreni”nin tanığı olduk. Siyah takım elbise giymiş ka-
dınlı-erkekli bir hayli Ermeni vardı. Oynuyor ve dans ediyorlardı. “Kamyon”ın önünü 
kesip bizi yere indirmelerini istediler. Bizi getiren silahlı Ermeniler otomatik tüfekler-
le kah başımızın üzerine, kah ayaklarımızın altına ateş ediyorlardı. “Keşke bizi burada 
öldürseler” diye dua ediyordum. Ancak bu arzum gerçekleşmedi.

Settar bey konuştukça heyecanım doruğa ulaşmıştı. Hakikaten de gözünü açıp 
büyüdüğün topraklarda ölümü düşünmek, bu kadar azap çekmek, öz top rağında baş-
kalarının sultan olduğunu görmek ne kadar acı bir şey! Ancak en deh şetlisiyse öz 
toprağında, eli-kolu bağlı esir olmak ve bir yudum suya bile hasret kalmaktı.

– Bizi Hankenti hapishanesine götürdüler. Su ve ekmek vermiyorlardı. Kar su-
yundan içmeye de izin yoktu. Zaten benim için hayatın pek de bir anlamı kal mamıştı. 
İki oğlumu kaybetmiştim ve ailemden haber alamıyordum. Ayaklarım don muştu. Esa-
retten kurtulacağıma da inanamıyordum. Biz de diğerleri gibi ölümü bekliyorduk. 
Ancak kısmetimiz öyle oldu ki, bir grup insan ve ben esaretten kurtulduk. Lakin esir-
ken gördüğüm işkenceler neticesinde normal hayata döne medim, uzun süre has tanede 
tedavi gördüm. Ayağım soğuktan donduğu için ke silme tehlikesi vardı. Doktorların 
dikkati ve devamlı tedavi sonucunda buna ihtiyaç olmadı.

Daha sonraki yıllarda Settar bey  Hac ziyaretinde bulundu ve hacı oldu. Şimdi dua 
ve ibadetlerinde yüce Allah’tan bir şeyi arzu ediyor:  Keşke Karabağ sorunu adaletle 
sonuçlansın ve herkes gibi o da Hocalı`ya, evine kavuşabilsin..!

Elmar annenin hayatındaki en korkunç haberi

…Taksiye bindik. Şöför sordu: Nereye gidiyorsunuz? “Evimize – Hocalı’ya” de-
dim. Ben sözümü bitirmemiştim ki, adam derin bir iç geçirdi: “Hocalıyı yerle bir 
ettiler”...
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şıyordu. Daha savaştan önce bile orda çalışan Ermeni kadınlarından ve yönetimden 
gördüğü ayrımcılık ve araya nifak sokan sohbetlerin tanığı olmuşdu. Elmar teyze di-
yor ki, fabrika yönetiminin emriyle elemanlara sürekli bir kağıda imza attırılıp, maaş-
larından 2–3 ruble kesiyorlardı. Bundan hiçbir şey anlamayan Elmar teyze “si gorta” 
için biriktirilen paraların sonradan savaşa hazırlanan Ermenilerin silah lanmasına har-
candığını öğrendi.

– Peki, nasıl oldu da Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı tutumu değişmeye başladı?
– 1988 yılıydı. Hankenti’nde Ermenilerin protesto gösterileri başladı. Gösteriye 

katılmak için işe gelen Ermeni kızları Azerbaycanlı işçilere karşı soğuk dav ranmaya 
başladılar. Cemilli köyünden Lale isimli bir kızı Ermeniler dövmüştü. Bunun nedenini 
işçilere sordum. Ermeni polisler gelip beni götürdüler. Onlar güya benim Ermenileri 
dövdüğümü iddia ediyorlardı. Birden kızımın ağlayarak içeri girdiğini gördüm. Kı-
zım, bana göre tedirgindi. Polisler kocamın da polis olduğunu öğrenince beni bırak-
tılar. Genelde bize karşı çok ayrımcılık yapıyorlardı, her ne kadar Azer baycanlıları 
Hankenti’ne otobüs getirse de, işten çıkınca bizi götürmeye otobüs yoktu, mecbur 
kalıp eve yaya dönüyorduk.

– Peki, son olarak Hocalıyı ne zaman terk ettiniz?
– Gelinim gebeydi. 1991 yılında Ermenilerin attığı füze evimizin avlusuna düş-

tüğünde, gelinim şok geçirmişti ve gözleri kapanmış, artı yara da almıştı. Heli kopterle 
onu Ağdam’a götürdük. Doktorlar defalarca baksa da, tedavinin bir  yararı olmadı. 
1992 yılının Ocak ayında gelinimle tekrar Ağdam’a, daha sonra da Bakü’ye geldik. 
Dört aylık torunum Ağdam`da kızkardeşimin evindeydi. Sonra Şubat ayında onun 
yanına tekrar geri döndüm. Hocalı’ya – evimize geri dönmeye hazır lanıyorduk. – Acı 
haberi aldığı an sanki dünya başına yıkılmıştı. – Elmar teyze  bu cümleleri göz yaşları 
dökerek söylüyor ve onun yıllar sonra bile... hâlâ kendini toparlaya madı ğı nı görüyo-
ruz... 

“Taksiye oturduk. Şöfer sordu: Nereye gidiyorsunuz? “Tam Evimize –Hocalı’ya” 
deyip sözümü bitirmemiştim ki, şöför derinden bir iç geçirdi: “Hocalıyı yerle bir et-
tiler” – güçlükle söyledi ve başını aşağı eğip sustu. Bu, hayatta aldığım en kötü ve en 
korkunç haberdi.”

– Peki, bu saldırı gecesi kimleri kaybettiniz?
– Günlerce Ağdam camisnin avlusunda toplanıyorduk. Ormandan toplanan ce-

setler oraya getiriliyordu. Onların arasında yakınlarımızı arıyorduk. Bu çok büyük 
bir içler acısı durumdu. İnsanı kahreden bir de o idi ki, cesetler tanınmaz haldeydi, 
kimi sinin gözü çıkartılmış, kimisinin derisi soyulmuş, kimisinin de kulağı kesilmişti. 
O ge ce dayım ormanda Ermenilerin eline düşmüştü. 
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zevk alıyordu. Ormanda karısı ile tuzağa düşmüştü, karısı Saadet aldığı kurşun ya-
rasından hayatını kaybetmişti. Karısı daha beş aylık gelindi. Yoluna devam etmek 
zorunda kalan Valeh, artık canını ona emanet eden eşi Saadet’in ellerini bağlayıp onu 
bir köşeye bırakarak  yoluna devam etmişti.

Hocalı’da 20 Ocak faciasına anıt yapmıştık. Hatırlıyorum, anıtın açılışında  Sa adet 
“Karanfil” şiirini o kadar içten ve yanık bir sesle okumuştu ki, sesi hâlâ kulak larımda 
çınlıyor. Kendisi de facia kurbanı oldu. Kocasını da yolda Ermeniler rehin aldılar. 
Kırk gün Ermenilerin elinde rehin kalan Valehin ellerini sobanın üzerinde yakarak, 
işkence vermişlerdi: sen bu ellerinle “Karabağ bülbülleri”ni, “Ka ra bağ” şarkısını çal-
mışsın, Hocalı’nın kızlarını–gelinlerini oynatmışsın. Bu senin ce zandır.

Oğlum Rövşen şehit oldu. Onun kaybı bana ikikat acı veriyordu. Dört yavrusu 
kaldı Rövşenimin. Torunlarımın telefonlarının ekranında bir söz yazıyor: “Hocalı”. 
Gör me seler bile, birgün orayı görmek için yaşıyorlar.

Yemin etmişim; ömrüm yeterse eğer, Ağdamdan Hocalı’ya yalınayak gideceğim. 
Yeter ki o yurtlarımıza  geri dönelim.

Melek Abbasova: “Kızım Saadetin saadeti uzun sürmedi...”

– Melek anne, Hocalı’da durum nasıl oldu da değişti, hatırlıyormusun?
– Öncelikle yollarımızı kapattılar, kızım. Oto yolları üzerine karakollar kuran Er-

meniler yoldaki bütün hareketleri kontröl ediyorlardı. Ellerinde silah ve değnekler 
vardı. Bir kişi dahi yaklaşsa onlara, oracıkta vururlardı. Bizim yaşadığımız yerse Ağ-
dam, Hankenti, Askeran yolunun tam üzeindeydi. Yollar böyle kapatıldıktan sonra 
durum da baya zorlaşıştı. Bize unu, ekmeği, çayı da helikopterle getirmek zorunda ka-
lıyorlardı. Hatta son zamanlarda  un dahi  alamıyorduk. Ekmek fabrıkasında bir kese 
unu hamur haline getirip, küçük somunlar şeklinde, aileler arasında bölüş tü rür lerdi. 

– Hocalıyı hangi gün terkettiniz?
– Çocuklarım, kızım helikopterle Hocalıdan çıkartılmıştı. Helikopterde çok kişi 

olduğundan torunum Mehebbeti annesine veremedim. Kızım Saadet de ailesi ve eşi 
ile birlikte evlerinde kaldılar. Şubatın 25’i akşam komşu köyden un almaya gittim. 
Çünkü ekme ğimiz tükenmişti. Ekmek pişirdim. Aniden bir ses geldi. Zırhlı araçla-
rın sesinden kulaklarımız sağır oluyor, ev sallanıyordu. Torunum daha altı aylıktı 
ve birden ağlamaya başladı. Onu  kucağıma alıp eşimle koşarak evden çıktık. Yolda 
birçok insan vardı. Gargar nehrine yaklaştık, su çok olsa da, güçle geçip or manın 
içine ilerledik. Her taraftan kurşunlar üstümüze yağıyordu. Ya nımda birileri aniden 
düşüp ölüyorlardı. Orman cesetlerle doluydu. Anneler çocuk larının cesedini oradaca 
bırakıp koşmaya mecbur kalıyorlardı. Ormanda pusuda duran silahlı Ermeniler, halk  
nereye toplansa, oraya doğru ateş ediyorlardı. Aniden bir gurub silahlı bizimkileri 
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onları tehdit ediyorlardı. Çoğu kadın ve çocuk olan rehinelerden altın talep ediyor, 
üstümüzde hiçbir şey bulamayınca da, ellerini atıp kadınların kulaklarından küpeleri-
ni zorla çekip çıkarıyorlardı. Sonra bizi götürüp bir kapalı yere attılar. Orda kocamla 
karşılaştım. O, başkaları ile giderken rehin düş müştü, diğer komşular da vardı. Öğren-
dik ki, bizden bir gün önce rehin tuttukları delikanlıları dışarı çıkarıp kurşuna dizmiş-
lerdi. İçerideyse çocuklar, geceye kadar “baba” deyip bağırıyorlardı. Ermeniler içeri 
giriyor, erkeklere hakaret edip dövü yorlardı. Torunum açlıktan bir hallere düşmüştü. 
Sonra diğer erkekler gibi kocamı da zorla bir Kamyon-a bindirip götürdüler. Onları 
Hankenti’nde çok uygunsuz ortam larda, cezaevlerinde ağır işkencelere tabi tuttular. 
Rehin olmaktan kurtulduktan sonra ağzında bir tane de dişi kalmamıştı. Öyle bir hal-
deydi ki, yaşayacağına  inan mıyorduk.

– Kızınızın ölüm haberini nasıl aldınız?
– Bana kızımın ölüm haberini vermeye korkuyorlarmış, bekliyorlarmış ki, bu re-

hin hayattan kurtulayım. Sonra beni kandırdılar, dediler ki, başka yas yeri var, oraya 
gitmeliyiz. Ben ise ancak kızımı görmek istediğimi söylediğimde bana, “merak etme, 
kızın iyidir” diyorlardı. Sonra ön tarafına siyah band bağlanmış büyük bir otobüse 
bindik. Otobüsü görünce içimi bir korku kapladı, kendimi tutamayıp ağlamaya başla-
dım. Artık kızımın hayatta olmadığını anladım. Her şey ortadaydı, ama inanamıyor-
dum: “Saadet öldü mü”?

Nihayet, herşey belli oldu. Onun mezarının üzerine uzanıp ellerimle toprağı kaz-
mağa başladım. “Saadetimi bana verin” deyip ağlıyordum. 19 yaşındaki kızımın gü-
nahı neydi, kime ne yapmıştı? Daha yeni aile kurmuştu, anne olmaya hazır la nıyordu. 
Ne deyeyim, ne?!. – Bilmiyorum ki.

Aradan 20 yıl geçti, ama masum yavrumun ölümü hâlâ yüreğimde sağalmaz yara 
olarak duruyor... Kızımın evin duvarına astığım resmine baktığımda teselli buluyo-
rum. Öyle sanıyorum ki, o da bizimle beraber yaşıyor. Bir dakika bile olsa aklımdan 
çıkmıyor, bir dakika bile… Ancak Şubatın 25’i Hocalı soykırımının yıldönümü gel-
diğinde o güne tanık olduğum olayları yeniden yaşıyorum. Ermenilerin yap tıkları bu 
vahşet her Hocalı ailesine acı günler, sarsıntılar salmış ve bu halen de  devam ediyor…

Cesetleri toplayıp yaktılar…

“Aracı Hankentine giden yolda – Hocalı’da durdurdular. Üzerimizdeki çadırı aç-
tılar. Benzin istasyonunun yanındaydık. Silahlı Ermeniler çevrede Azerbaycan lıların 
cesetlerini üst üste toplayıp, üzerine benzin döküp yakıyorlardı. Hepimiz şoktaydık. 
Bu anları görmemek için Allah’a yalvarıyordum ki, bana rahat bir ölüm nasip etsin, 
rahat bir ölüm...”
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cuk babasıdır. Hocalı’ya saldırı sırasında kızı ve birçok akrabası katledilmiştir.

Hocalı’da o zamanlarda durumun nasıl olduğunu ona da sorduk.

– Sık sık köye baskınlar oluyordu. Öncelikle ışığı ve gazı kestiler. Yollar kapan-
mıştı. Her taraftan etrafımız sarılmıştı.

– Saldırı zamanı nereye kaçtınız?
– Hepimiz, aileli, çocuklu köyde posta binasının önüne toplanmıştık. Ne yapa-

cağımızı bilmiyorduk. Herkes hangi yöne başardıysa, Ermenilerden kaçıp kurtulmak 
istiyordu. Gece yaklaşık saat 2 civarında köyü terk edip, Ketik ormanına doğru kaçtık. 
Eşim, kızım ve torunum benimle beraberlerdi. Orada halk bölükler halinde farklı yön-
lere dağıldılar. Dayımlar Askeran tarafına doğru gitmeğe koyuldular. Sonra Ermenile-
rin onları katlettiğini duydum. 

Ormana atılan bombalardan biri patladı, ben karnımdan ve ayağımdan yara aldım. 
Yürüyemiyordum, kan içindeydim. Kurşun seslerinden kulaklarımız sağır oluyordu. 
...Aniden üstümüze çullanan silahlı Ermeniler bizi çevrelediler, kaçamadan  rehin al-
dılar bizi. Benimle beraber rehin alınanları öncelikle Dehraz köyündeki inek ahırına 
getirdiler. Bizimle birlikte birçok kadın ve çocuk da vardı. İçeri girip 3 bayanı seçip 
zorla götürdüler. Başlarına ne oyun açmışlardı bilmiyorduk, militanlar kapıyı açıp 
onları içeri ittiklerinde hepsi hıçkırarak ağlıyorlardı. Onların iffetlerini, namuslarını 
kirletmişlerdi... insanlıkdan nasibini almamış hay vanlar.

Sonra aramızda bulunan 13 genci seçip götürdüler. Onlardan hâlâ haber yok, hâlâ...

Üç gün sonra beninmle birlikte 19 kişiyi “Kamyon”a doldurup Hankent’ine gö-
türdüler.

– Rehinken Ermeniler size nasıl davranıyorlardı – daha neler demek istersiniz?
– Aracı Hankentine giden yolda – Hocalı’da durdurdular. Üzerimizdeki çadırı aç-

tılar. Benzin istasyonunun yanındaydık. Silahlı Ermeniler çevrede Azerbaycan lıların 
cesetlerini üst üste toplayıp, üzerine benzin döküp yakıyorlardı. Hepimiz şoktaydık. 
Bu anları görmemek için Allah’a yalvarıyordum ki, bana rahat bir ölüm nasip etsin, 
rahat bir ölüm...

Bize bu sahneyi göstermekle azap vermek istiyorlardı. Bizi aç-susuz Hanken-
ti’ndeki cezaevinde tutuyorlardı. Her günümüz dövülerek, sövülerek geçi yordu. Her 
gün işkence ediyorlardı bize. Benim bulunduğum koğuşa üç kişi giriyor, beni hiç 
acımadan sabah saat 4’e kadar dövüyor, dişlerimi kerpetenle sökü yorlardı. Haftalarca 
kendime gelemiyordum. Nöbette olan Ermeni polisler başı mızdan soğuk suyu döküp,  
ayılanları tekrar tekrar dövüyorlardı.
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– Beni 48 gün rehin tuttular. Benimle birlikte kardeşim Alemdar ve yeğenim Elb-
rus da rehindi.Yeğenimi geri verdiklerinde öyle bir durumdaydı ki... Aklı başında de-
ğildi, öldü zannettik. Kardeşimiyse rehinken joplarla o kadar dövüp  işkence etmişler-
di ki, döndükten sonra üç aydan fazla hastanede tedavi gördü.

Döndüğümde öğrendim ki, kızımı o gece katletmişler. Hocalı soykırımının ta-
nıkları diyor ki, ormanda yürürken Ermeniler Azerbaycanca sesleniyor, insanları 
kandı rarak, pusuya düşürüp katlediyorlarmış.

Evet, ben şahsen buna tanık oldum. Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermeniler orta 
okullarda Türkçe’yi de öğreniyorlardı.

…Tüm bunlar bana Hocalı’nın, Dağlık Kara bağ’ın işgalinden sonra daha çok an-
laşıldı. Ormanda seslenip “ordan gitmeyin, Ermeniler önünüze çıkar, bu taraftan gi-
din” deyip bizi şaşırtıyorlardı. Aynı yöne giderken de pusuya düşüyorduk.

Hocalı soykırımı insanlığa sığmayan büyük bir suçtur. Ermeni vahşetine “dur!” 
demenin zamanı çoktan gelip geçmiş bile çoktan...

Refik Süleymanov: “Annemin son isteğini yerine getiremedim”

“...Önümüzde, bizden biraz uzakta Ermeniler bir grub insanın etrafını sararak, iş-
kence edip alay ediyor, sonunda da katlediyorlardı. Rehinelerin çoğu kadın ve çocuk-
lardı, gebe kadınlara bile merhamet etmiyorlardı. Kadınların çığlıkları kulak larımızı 
sağır ediyordu. O kadar korkmuştum ki, kardeşim o korkunç sahneyi görme mem için 
başımı aşağı eğdi...”

– Refik bey, evden kaç kişiyle çıktınız?
– Kardeşim Tevfik ve annemle birlikte köylülerin içine karışıp yola çıktık. Her 

taraftan Ermeniler Hocalı’ya saldırmıştı. Ormana doğru yol aldık . Atılan kurşunlar o 
kadar çoktu ki, yaşlı anneme bile yardım edemiyordum. Nihayet kardeşimin de yar-
dımıyla annemi nehirden geçirdik. Nehrin suyu adamı anında donduruyordu. Birçok 
kişi ormanda göz göre göre aldığı kurşun yarasından dolayı hayatını kaybetti. Bir süre 
sonra benim annemin de ayakları tutuldu, yürüyemez hale geldi, onu sır tımızda taşı-
dık. Açlığa daha fazla tahammül edemiyordu, ekmek istiyordu, ama or manda ekmek 
ne gezer?!. Hepimiz evden silahsız, hazırlıksız (susuz, ekmeksiz), koşarak çıkmıştık. 
Korku ve heyecana dayana mayan annem yarı yolda hayatını kaybetti. Kardeşim pal-
tosunu çıkarıp onun üzerini kapattı. Ormanda bizim tarafa atılan kurşunlar durmak 
bilmiyordu. İstemesek de, anne mizle vedalaşıp orayı terk ettik. Önümüzde, bizden 
biraz uzakta Ermeniler bir grub insanın  etrafını sararak, işkence edip alay ediyor, 
sonunda da katlediyorlardı. Rehinelerin çoğu kadın ve çocuklardı, gebe kadınlara bile 
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korkmuştum ki, kardeşim o korkunç sahneyi görmemem için başımı aşağı eğdi. Dün-
yanın sonunun geldiğini zannettim...

Sonra  çatışmanın durmasıyla kardeşim Tevfikden ayrı düştüm.

– Peki, sonra kardeşinizi bulabildiniz mi?
– Çatışma durduktan sonra kardeşim, birkaç kadın ve erkek ormanda yolunu kay-

betmiş, bizi bulamamışlardı. Artık bizimle birlikte çok az kişi kalmıştı. Ben onlarla 
birlikte Ağdamın Gülablı köyüne vardım. Tevfik’ten ise birkaç gün sonra haber geldi. 
O, güçlükle de olsa, ormanda çıkış yolu bulup kadınları kurtarabilmişti. Ama kendisi 
ağır durumda olduğu için onu Bakü’ye hastaneye göndermişlerdi, onunla Bakü’de 
buluştuk.

– Size en çok ne azap veriyor? Tarih için anlatır mısınız?
– Anam ormanda giderken açlıktan halsiz düşmüştü, ekmek istiyordu, kendisine 

bir lokma ekmek veremedik. O günü hatırladığımda annemle kurşundan kaçmak için 
tepeye tırmandığımız anlar gözümün önüne geliyor. Annemin son isteğini yerine ge-
tire medim, onun göz göre göre hayatını kaybetmesi, cesedinin de ormanda kalması 
bana çok büyük acı veriyor, hem de çok…

Ermeniler yüreklerimizde o kadar ağır yaralar bıraktılar ki, bunların iyileşmesi 
mümkün değil. Bir tek arzum ve dileğim topraklarımıza geri dönebilmektir, toprak-
larımıza…

Nazım Hüseyinov: “Başı kesilen bebeklerin ne günahı vardı?”

Nazım Hüseyinov Hocalı soykırımı zamanı ormanda katledilmiş soydaşlarımızın 
cesetlerinin toplanmasına katıldı. Gördüğü sahneler onu çok kötü etkilediğinden do-
layı halen konuşurken bile heyecan ve sarsıntı geçiriyor...

– Önceleri Askeran ilinde yaşıyorduk. Sonra ailece Hocalı’ya göçettik. Savaştan 
önce de Ermeniler bize (geçen yy.ın 80’li yıllarında) benzin dolu şişe, kesici ve sert 
aletlerle baskın yapmışlardı. Bu baskın sırasında birkaç ailenin evinde hasar mey-
dana gelmişti. Ama her ne kadar zor da olsa, halk dayanışma gösterip bu başıbozuk-
luğun önüne geçmeği başarmıştı. O uğursuz gecedeyse her taraftan Ermeniler zırhlı 
araç larla şehri ablukaya almışlardı. Ateş sesleri başladı, gürültüden kulaklarımız sağır 
oluyordu ve ormana doğru yol aldık. Bir çoğu ele geçirildikten sonra kurşuna dizildi. 
Biz zor bela Ağdama ulaştık.

– Siz ormanda kalmış bir çok cesedin toplanmasında gönüllü yer almıştınız, onlar 
nasıl bir durumdaydı?
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leri oyulmuş, kafa derisi soyulmuş ihtiyar ve erkek cesetleri gördüm. Ama beni en 
çok et kileyen olaysa gebe kadına işkence edilip karnındaki bebeğin çıkartılması ve 
kafa sının kesil mesiydi…  Diyorum ki, Allahım, o bebeklerin, o kadınların ne günahı 
vardı? …Herşeyi unut muştum. Nerde olduğumu bile bilmiyordum. Acaba insan de-
diğin bu kadar vahşi ve duygulardan bu kadar yoksun olabilir miydi? – Olabileceğini 
Ermeniler zaten kanıtladılar.

Ormanda bizi sap tırmak için silahlı Ermeniler Azerbaycanca sesleniyorlardı. On-
ların sesinden bir kaçını tanıdım. Bunlardan bir kaçı Karabağ’da yaşayan, bir çoğu nun 
tanıdığı Ermenilerdi.

O olayların olduğu zamanlarda o kadar çok ağlamıştım ki, delirmeme az kalmıştı.
Hocalı soykırı mı nın yarası, ölünce bile iyileşecek bir yara değildir...

“Kadınlara dokunmayın..!”

“Nenem Fatma hep Ermenilerin Karabağ’da Azerbaycan Türklerine karşı yaptığı 
katliamları, onların vahşiliklerini bize anlatır, Hocalı’nın defalarca yakıldığından acı 
acı söz ederdi. O anda bu konuşmalar bize garip ve korkulu masallar gibi gelirdi...”

Fatma İsmayılova 1967 yılında Hocalı’da doğdu. 16 yaşından itibaren Han ken-
ti`de diğer Hocalı kadınları ile birlikte Ermeni kızlarının da çalıştığı ipek fabri kasında 
çalıştı. Onun sözlerine göre gerek iş yerinde, gerekse günlük hayatta Erme niler açıkça 
bildirmeseler de, herdaim içlerinde nefret taşıyorlardı.

– Savaştan önce durum nasıldı? – Bilgi verebilir misiniz?
– Nerden başlayacağımı bile bilmiyorum. Bak, mesela, hasta hastaneye gittiğinde 

Ermeni hastalarını zamanında kabul ettikleri halde, bizi geç alıyor, bize bir yaban-
cıymış gibi davra nı yorlardı. Bir keresinde akşam vakti burnumdan kan akmıştı ve 
annem beni hastaneye götürdü. Çok kan kaybetmeme rağmen benimle ilgilenmiyor-
lardı. Sonra bir Azerbaycanlı doktor gelip ordaki Ermeni doktoruna kızarak: “Neden 
bu hasta kıza bakmıyorsunuz? Ermeni olsaydı, hemen bakacaktınız” dedi,kafasını 
salladı. 

Başka bir konuysa çalıştığımız iş yerlerinde bize beslenen münasibetsizlikti. Me-
sala, son üç ayın maaşını alamadık.

– Peki, çalıştığınız Hankenti fabrikada durum nasıldı?
– Orda özellikle yaşlı Ermeni kadınlar işlese de, genç Azerbaycan kızları da vardı. 

Bize karşı olan baskılar sonucu işimizden ayrılmak zorunda kaldık. Sonra anlaşıldı ki, 
Ermeniler bizim gittiğimiz otobüsü yakmak istemiş, Allahtan başaramamışlar.

– Hocalı’ya sık sık saldırılar oluyor muydu?
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hazır lıyorduk ki, akşam sofrada bir araya gelelim, fakat füze, mermi sesleri imkan 
vermiyordu. Hemen  kaçıp bodrumda saklanıyorduk. Artık neredeyse bu tür bir ha-
yata alışmıştık...

Hocalı dört bir taraftan kuşatma altında olduğundan ve yollar da kapalı olduğu 
için ekmek, un kıtlığı yaşanıyordu. Bakü’den yemek, gıda getiren helikopter Hocalı 
havaalanına iniş yapamıyordu. Zira Şuşa yolunda Ermeniler helikopterimizin birini 
vurmuştu, o yüzden de ekmeği, yemeği ve temel ihtiyaç malzemelerinin hepsini  he-
likopterlerle havadan atıyorlardı.

 – 1992 yılı Şubat’ın 25`ini 26`sına bağlayan gece Hocalı’ya saldırı sırasında ne 
yaptınız, anlatabilir misiniz?

 – O akşam eşim telaşla eve geldi. Ermenilerin artık köye girdiklerini söyledi. 
Mecbur evimizi terk etmeliydik. Hatta eşim Ermenilerin seslerini de duyduklarını  
söyledi. Biz koşuyorduk. Sonra bize ateş ettiler, halk ikiye bölündü; bir grub insan 
derenin dibinde kaldı. Baktık ki, önümüzdeki adamlara birşeyler oluyor. Ne olduğunu 
anlayamadık. Sonra anladık ki, o adamları Ermeniler ab lukaya alıp rehin almışlardı. 
Kardeşim Vidadi İsmayilov da rehin alınmıştı...

Konuşmanın bu yerinde Fatma hanım sohbete ara vererek duvardan asılmış resme 
uza nıp “canım kardeşim, kaç yıldır senin acın yüreklerimizi dağlıyor…” diyerek ya-
naklarından akan gözyaşlarını mendille siliyor…

– Kardeşinizi sonra bir daha görmediniz mi?
– Hayır, biz sonradan onun hakkında esirlikten kurtulan rehinelerden haber aldık. 

Kardeşim ormanda birçok kişiye (özellikle kadın ve çocuklara) daha güvenli bir yere 
gitmeleri için yardım etmiş. Tanıklar diyor ki, ormanda bir çocuk kalmış, galiba anne 
ve babasını kaybetmişti. En sonunda  kardeşim onu da kucağına götürerek kuşatma-
dan çıkarmış ve sonradan o çocuğu Mehdi isimli başka bir kişiye vermiş ve Mehdi 
kurtulmuş. Sonra bildik ki, onun ebeveynlerini Ermeniler rehin almış, çocuksa şans 
eseri ormanda kalmış.

Vidadiyle beraber rehin alınan insanlar diyor ki, rehineler arasında kadın ve ço-
cuklar da varmış. Onların dediklerine bakılırsa kardeşim Ermenilerin, rehine kadın-
lara kötü muamelesine dayanamayıp, “kadınlarla ne işiniz var?” diyerek tepkisini 
göstermiş. Tanıkların anlattığına göre kardeşime o sözü için çok işkenceler vermiş-
ler, döverek kolunu kırmışlar. Onunla berbaer esir alınanlardan bazıları sonradan geri 
alınsa da, kardeşimden hâlâ bir haber yok... 

Daha yeni evlenmişti, bugün babasız büyüyen, yadigar bir kızı var.
– Ormandan kışın soğuğunda nasıl kurtulabildiniz?
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ru yol aldık. Zira Hocalı dört bir taraftan kuşatma altındaydı. İşin kötü yanı, halkın 
ormana sığınmasını bilen Ermeni silahlıları orda da insanları pusuya düşü rerek kurşu-
na diziyorlardı. Kurşunlar başımızın üzerinden öyle bir geçiyordu ki, an neler yavru-
larının haline bile bakamıyorlardı.

Aygün daha 4 yaşındaydı. Ağlayınca ihtiyarlar diyordu ki, Ermeniler yerimizi bil-
se, hepimizi öldürecekler. Çocuğun ağzına kar koyun, ne yapın ne edin, susturun onu. 
Ormanda öyle yerler vardi ki, Azerbaycanca’da “Size yardıma geldik, nere desiniz?” 
– gibi sesler duyuyorduk. Bazıları ses tarafa giderken görüyordu ki, bunlar Erme-
nilerdir... Biz bir grub insanla ormandan bir yolunu bularak sonunda Ağdamın Gülablı 
köyüne vardık.

– Peki, sonra ne oldu?
– Kurtulup Ağdama ulaşan siviller başlarına gelen her şeyi, Hocalı’nın dar madağın 

edildiğini burdaki insanlara anlatmışlardı. Bir süre önce helikop terlerle şehirden çık-
mış Hocalı sakinleri, özellikle de bir şekilde kurtulmuş kadın ve yaşlılar, herkes Ağ-
dam Camii’nin etrafına toplanmış halde bulunuyordu. Herkes kendi yakınını arıyor, 
büyük bir merak ve heyecanla kurtulanlardan akrabalarını soruyorlardı. Cesetleri 
“Kamyon”da bir birinin üzerine toplanmış halde getiriyorlardı... Bazı cesetlerin baş-
ları kesilmiş, bazılarının ise gözleri çıkarılmıştı. Biz o cesetlerin arasında kardeşimi 
arıyorduk, ama bulamadık.

Çin giz Mustafayev’in çektikleri soykırımın yalnızca bir kısmı, orada çok vahşetler 
yaşandı, çok...

– Kardeşinizden başka  hangi akrabalarınız ormandan gelemedi?
– O gece kayınpederim Alış Guliyev ve amcam Semender İsmailov da rehin alı-

nanlar arasındaydı. Amcam diyordu ki, onları rehin olarak Hankenti`ne götürürken, 
yolda Hocalı’da kalan Azerbaycanlı cesetlerini Ermeniler yabancı gazetecilere “Er-
meni cesetleri” diye gösteriyorlardı.

...Ninem Fatma hep Ermeni katliamlarından, onların vahşiliklerinden söz ederdi 
bize. Hocalı’nın defalarca yakıldığından konuşurdu, hatta bazen “…ne zaman olaca-
ğını bilmiyorum, ama Ermeniler yine fitne çıkaracak…” derdi. İşte... Doğru diyormuş 
meğerse... 

Yaşlı kadının ve adamın  gördüklerinden...

“Henüz savaş başlamadan bir süre önce Ruslar köy köy dolaşır, kimde av silahı 
varsa, zorla alıyorlardı. Sebebini sorunca “savaş ki, yok, silahlarınızı verin, biz sizi 
korumaya geldik” – deyip bizi rahatlatmaya çalışıyorlardı. Onlar bizi kandırdılar…”
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birçeklerle de görüşmek istedik. Orta yaşlı kişi “Muhtar dayı ve Tamam hanım size 
çok şey anlatabilirler” – diye koridorda önümüzdeki kapıyı gösterdi.

Yurt odaları küçük, yarıkaranlık, tamirsiz olsa da, burda beni çok sıcak bir şekilde 
karşılıyorlar.

Savaş başlamazdan önce Muhtar Dizdar ve Tamam Aliyeva için Hocalı’da hayat 
kendi akışı ile devam ediyordu. Ama 1980’li yıllardan başlayarak, Dağlık Karabağ’da 
gerçekleşen olaylar; Ermenilerin Azerbaycan köy ve evlerine baskınlar yapması, 
gösteriler düzenlemesi herkes gibi bu ailenin de rahat hayatını ellerinden aldı. Onlar 
1992’de Hocalı’ya saldırı sırasında kurtulabilen az sayıdaki yaşlı insanlardandır.

– Muhtar dayı, Hocalı’ya saldırılar nasıl başladı?
– Uzun süreydi ki, Hocalı kuşatma altındaydı. Her yerden füzeyle saldırıyorlardı. 

Korkumuzdan sığınaklara  girerek, orda saklanırdık. Yollar kapalıydı.

Her gece köyün erkekleri nöbet tutuyordu. Ermeniler öncelikle çevre köylere; 
Kuşçular ve Malıbeyliye saldırıp evleri ateşe verdiler. Oranın halkı korkusundan 
Hocalı’ya sığındı, öyle sandılar ki, Hocalı sağlam kalacak. Şubatın 25’i gece ilk ola-
rak “Fin evleri”ni yakmaya başladılar. Gece tanklarla saldırdılar. Halkla birlikte  ben 
de kaçıp ormanda gizlenmeğe çalıştım, ama ihtiyarların bazıları evlerinden çıkamadı, 
ya da yolda düşüp kaldılar. Silahsız, günahsız insanların suçu neydi, ne?

– Silah dediniz, aklıma bir soru takıldı. Ruslar halktan av silahlarını ne diye top-
luyordu?

– Evet kızım, henüz savaş başlamadan önce Ruslar köy köy dolaşır, kimde av 
silahı varsa zorla alıyorlardı. Biz itiraz edince “savaş yok ki, silahlarınızı verin, biz 
sizi korumaya geldik” deyip bizi rahatlatmaya çalışıyorlardı. Onlar bizi kan dır dılar.

Evet, karlı havada Gülablıya gitmek yerine yolu şaşırıp Ermenilerin meskunlaş-
tığı köye doğru gittik. Bizi gören Ermeniler halka ateş açtı, birçoğu öylecde yerinde 
kalakaldı, mahvoldu. Sanki dünyanın sonuydu.

Konuşmanın bu yerinde  divanda  sakin bir şekilde oturan ve eşinin konuşmalarını 
dikkatle dinleyen Tamam nine sohbete katılıyor: 

– O gece 50’den fazla akrabamı, tanıdığım insanları katlettiler. İsimlerini say mam 
ne yazar?!. Gargar nehrinin kenarında çok kişi öldürdüler… Top rağımızda yaşayan 
Ermeniler bize bu hainliği yaptı.

– Tamam anne, peki, savaştan önce durum nasıldı?
– Biz sık sık Şuşaya pazara giderdik. Silahlı Ermeniler en çok Şuşa yolunda durup 
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yor, yolda gördükleri Azerbaycanlıları yaralıyır, katlediyorlardı. Gördüğüm bir olayı 
anlatmak istiyorum. Bir kez havaalanının yakınlarında bir kişinin yere eğilip bir şey-
ler konuştuğunu gördüm. Onun konuşması bizim konuşmaya benzemi yordu, dikkatle 
kulak verdikten sonra anladım ki, Ermenice konuşuyor. O çok konuştu, ben ağacın 
arkasında saklandım – kuşku  içindeydim. Sonra gelip bu olayı  iş yerimdeki arkadaş-
larıma anlattım. Birkaç kişiyle aynı yere gelip o gizli yeri bulduk. Meğer orda telefon 
varmış, biz ahizeyi kaldırdığımızda hattın diğer tarafından ses duyul maya başladı. …
Hocalı’nın işgalinden sonra bu olay aklıma geldiğinde anlaşıldı ki, Ermeniler orada 
gizli görüşme yapıyorlarmış.

Bir gece içinde Hocalıyı darmadağın ettiler. Eşimi ve çocuklarımı, yakınlarımızın 
cesetlerini de tanınmaz hale getirdiler. Bunu hangi dünya, hangi insan yapar?

Çok zor, çok... Bağrında yürek taşıyan ve insanlığı seven kimse insanlığa karşı 
işlenmiş bu cinayeti bilip de gözardı edemez, etmemesi lazım!..

Rehinken...

Hocalıdan göçmüş Seriyye Talıbova’nın söylediklerinden:

“Bizi rehin aldıktan sonra Ermeni Mezarlığı’na getirdiler. Burada, dört Meshe-
ti Türkünün ve üç Azerbaycanlının başını Ermeni mezarı üzerinde kendi akıllarınca 
“kurban” kestiler. Ebeveynlerinin gözü önünde çocuklara işkence edip öldürdüler. 
Sonra dozerlerin yardımıyla cesetleri dereye döktüler. İki Azerbaycanlının gözlerini 
tornavidayla deldiler...”

Dilber Cemil kızı Memmedova bu olayların tanığıydı: “Nahçıvanik yoluna ge-
çince bizi iki taraftan çapraz ateşe tuttular. Kendimi ağacın arkasına ancak ata bildim. 
Burda çok kişi vardı. Öyle sandım ki, kurşundan korunuyorlar. Meğerse hepsi ölmüş-
müş...”

Aslen Mesheti Türklerinden olan ve Hocalı’da oturan Asya Müşür kızı Bizdinova 
da ormanda kaçarken yolu şaşırıp rehin düşenler arasındaydı: “Bizi rehin aldılar. Kar 
yağmıştı. Sabah saat altıda bizi yaya ve yalın ayak Hankentine doğru götürdüler. 364 
kişiydik, çoğunluğumuz da çocuktu. Bize karın üstünde oturmayı emrettiler. Çocuk-
ların bir kaçı soğuktan donarak öldü.”

Samet Rahim oğlu Talıbov da Ermeni vahşetini yaşamış insanlardan. Onun söy-
lediklerinden: ‘‘Adamların çoğu yalın ayak, başı açıktı. Büyükler soğuğa bir şekilde 
dayanıyorlardı, ama çocuklar için bu çok zordu. “Ekmek verin, ekmek verin…” diye 
ağlayıp sızlıyorlardı.

– Kaç gün ormanda kaldınız?



65

Bi
r K

ış
 G

ün
ü 

Va
hş

et
i: 

H
oc

al
ı…– Üç gün aç-susuz ormanda kaldık.

– Sonra ne oldu?
– Bir baktık ki, Ermeniler bizi sarmışlar. Bizi döve-döve ahıra kapattılar. Orda  

50–60 kişi vardı. Ermeniler yeniden içeri girip silahların dipçikleriyle bizi hırpala-
maya, ezmeye başladılar. Küçük bir itiraz, karşı çıkmaksa hemen kurşuna dizilmeye 
neden oluyordu.

Ağaçların arkasından görünenler

 Elbrus Aliyev’in hatırldadıklarından: “Köylülerimizden Telman, ailesiyle beraber 
ağaçların arkasına saklanmıştı. Ermeniler tanklarla nasıl attılarsa, ağaçların ara sında 
saklanan aileyi paramparça ettiler. Aileden sadece bir kız (şans eseri) sağ kal dı...

Ormanda 5–6 yaşındaki bir çocuk anne-babasının cesedi üzerinde ağlıyor, nasıl 
desem, harap ve bitap düşmüştü.”

Eşimi ormanda kurşuna dizdiler...

Hocalı’daki köylere inen Sovyet subay ve askerleri bir bir evlere giriyor, birşeyler 
arıyorlardı. Elmira hanımların avlusuna giren eli silahlı Rus subayları tüm köşeleri 
didik-didik arıyorlardı. Hiçbir şey anlamayan aile üyeleri nedenini sorunca anladılar. 

– “Rus askerleri aniden evimize girdiler, her yeri darmadağın edip, evdeki yorgan-
döşekleri dağıttılar. (O zaman çocuklarım çok küçüklerdi.) Oysa, aynı Ruslara anam 
yufka yapıyor, yemek veriyordu. Sözde bu askerler bizi Ermenilerden koruyorlardı… 

Mutfağımızdaki pıçaklarımızı bile almışlardı. Rus askerleri diyor lardı ki, biz bun-
larla Ermenilere “kötülük” yapabilirmişiz...

Azerbaycanlıların kendinilerini savunmaya hiçbir şeyleri kalmamıştı. Bizlerde bu-
lunan av tüfekleri bile alınmıştı.

– Nasıl oldu da durum kötüleşmeye başladı? Sizler bunu bekliyor muydunuz?
– Şuşa–Ağdam yolu Hocalı’nın içinden geçiyordu. Askeran`da yaşayan yerli Er-

meniler çeşitli araçlarla silahlanarak, bu yoldan geçen Azerbaycanlı şöferlere, sakin-
lere zarar verip, katlediyorlardı. Çoğu zaman yaralanan insanlar Hocalı’ya sığınıyor-
lardı. Saldırıda Hocalı’dan da hasar görenler vardı.

Babam bize 1941–45 yıllarındaki savaştan gördüklerini anlatırdı. O ko nuş malar 
bize masal gibi gelirdi. Babam bakıyordu ki, biz inanmıyoruz, yaralı kolunu açıp gös-
teriyordu. Ama zaman geldi, anladım ki, meğerse biz kendimiz cde yaşa ya cak mışız 
savaşı, kendimiz hasar görecekmişiz…
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– Hocalı’ya Ermeniler sık sık baskın yapıyorlardı. 18 Eylül 1988 yılında öğlen 
vakti Hocalı’ya saldırdılar. Ermeniler birkaç evi, ot yığınlarını ateşe verdiler. Hocalı 
halkı yaşlı-genç demeden ellerine kazma, kürek, tırpan alıp Ermenilerin saldırısını 
önlemeye çalıştılar. Ama... tüm çabalar nafileydi...

– Peki, soykırım öncesinde neler oldu, anlatır mısınız?
– Saldırıdan korunmak için avluda kazdığımız sığınaklarda toplanıyorduk. Erme-

niler bir “Alazan” füzesi atınca iki kişi öldü, ondan sonra avludaki sığınaklarda sak-
lanmaktan korktuk. 1992 yılının Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan geceki saldırı 
önceki lerden çok farklı oldu. Halkın bir kısmı canını kurtarmak için ormana sığındı, 
bir kısmını rehin aldılar, bir kısmı da katledildi. Ama öyleleri vardı ki, öfke sinden evi-
ni terk etmedi, aksine şehre giren tankların üzerine gitti  – bu son gidiş olsa da bile…

– Ormandayken kimleri kaybettiniz?
– O gece evden çıktığımda arkadaşım Aliyle beraberdik. Yolda birbirimizden ay-

rıldık. Oğlum Mürsel de dedesiyle birlikte ayrı bir grubla gitti. Eşim oğlumun gözleri 
önünde kurşun yarasından öldü. Yeğenim Eldeniz de onlarla bir likteydi. Anlattığına 
bakılırsa babasını sol omuzundan vurmuşlardı. O da demiş ki, “oğul, olan oldu, sen 
koş, kurtul”. Ama o babasından ayrılmamıştı. 

…Bense bir grubla Ağdamın Gülablı köyüne geldim. 1992 yılı Şubat’ın 28’inde 
ormanda kalmış cesetleri ararken ar kadaşımın cesedini de bulduk. O gün hayatımın 
en acı günüydü.

Ablamın oğlu Zahid de Ermenilerin saldırısı sırasında Karabağ’da şehit oldu. (O, 
Hocalı’da Ermeni saldırısından kaçan silahsız insanların kurtulması için çalışmış ve 
onları çaydan geçirmeye yardımcı olmuştu.)

– Eşiniz nerde defnedildi?
– Onu Ağdamda defnettik. Annem Güzel’in cesediyse tanınmaz haldeydi. İnsa-

nı ürpertiyordu. Öyle bir haldeydi ki, onu camiide müslüman kurallarına uygun bir 
şekilde yıkamamıza da izin vermediler. Cenazeyi arabaya koyup defnetmeye götü-
rürken kamyonun lastikleri çamura battı, birkaç saat yerinden kıpırda tamadık. Araçta 
bu lunan gençlerden biri “Güzel annenin kalbi inti zardadır” deyip başını elleri arasına 
aldı. Bense şunu ilave ettim: “Evet, oğlunun intizarındadır, zira oğlunun biri henüz 
Ermenilerin elin dedir…”

Benim en çok zoruma giden bugün annemin, eşimin mezarlarını dahi ziyaret ede-
mediğimdir…
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Cavanşir Hakverdiyev 1956 yılında Hocalı’da doğdu. Çocukluk ve okul yılları, 
gençliğinin en güzel yılları bu topraklarda geçti. Ancak 1992 yılında 366. Alayın köyü 
işgal etmesi onun da arzularını yerlebir etti.

“O geceyi şimdiki gibi hatırlıyorum, unutmadım, unutamam” diyen Cavanşir bey 
yaşadıklarını, gördüklerini bizimle paylaştı.

Köyü dört bir yandan tank ve diğer zırhlı araçlarla ablukaya almışlardı. Saldırı ani-
den oldu. Evlere ateş edildi. Biz öncelikle kadın ve çocukları güvenli yere çı karmak 
istedik. Milletin bir kısmı Nahçıvanik denen yöne, diğer bölümüyse Askeran yönüne 
doğru ilerlemeye kaçıştı. O zaman ben, annem ve eşim birlikteydik. Ormanda çok sa-
yıda kadın ve çocuk vardı. Kardeşim Şahinse Mlli Kahraman Elif Hacı yev`le beraber 
mücadele ediyorlardı. Onunla ormanda karşılaştım. Haber aldım ki, Er meniler Hocalı 
havalanını da ele geçirmişler.

– Kışın soğuğunda ormanda nasıl saklanabildiniz?
– Ormanda ilk dakikada saldırıya uğradık. İlerleyemiyorduk, yollar kapalıydı. 

Güçlükle oradan uzaklaşıp, geceyi ormanda geçirdik. Sabah olunca dağın eteğinde 
Hocalı avuçiçi gibi görünüyordu. Her taraf yanıyordu. Hocalı havaa lanında Hankenti 
ve Erivan’dan gelen helikopterler vardı. Hocalı–Hankenti yolunda arabalar bir şeyler 
taşıyorlardı. Bunları görmek bizim çok zorumuza gidiyordu, ama neylersin? Kurtul-
mak için ilerlemeye devam etmeliydik. Yolda donup ölmüş insanları; kadın ve çocuk-
ları gördükçe kahroluyorduk. Annem yaşlı olduğu için kardeşimle onun koluna girip 
götü rüyorduk, o yüzden de çok geride kalmışdık.

Öyle durumdu ki, anne yavrusunu bula mıyordu. Sınıf arkadaşım Sara çocuğunun 
birini benim eşime verip öbür çocu ğunun arkasından gitti. Eşime bıraktığı çocuk ma-
alesef soğuktan donarak ölmüştü. İkinci gece ise annem kucağımızda soğuğa daya-
namayıp öldü...

Savaş – kayıp, felaket, enkaz... Savaşın fiziksel yaraları iyileşir de, adamların vur-
duğu manevi yaralar asla. Cavanşir bey ormanda yakınlarını gözleri önünde kay b eden 
tek kişi değildi, onun gibi yüzlerce insan bu acıyı çekti...

– Anamızın cesedinin üzerini ağaçla, çalılıklarla kapatıp oradan hemen uzak laştık. 
Bir süre yola devam ettikden sonra düz bir araziye çıktık. Aniden silahlı Ermeni as-
kerleriyle karşılaştık. Savalan amca ve kardeşim önde, ben ve ka rım da arkada yürü-
yorduk. Kardeşim için endişeleniyordum.

Milletin  çoğu Ermenilerin sesini duyar duymaz ormana dağıldı.
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– Kaçmak zordu, eşimle ormanda yolun öbür tarafında bir çukur bulup saklandık. 
Ormanda beyaz giysili, eli silahlı biri o tarafa bu tarafa bakıyordu. Muhtemelen kar-
deşimi arıyorlardı. Onlar kardeşimin peşinden ormana doğru gittiler. Tam olarak yola 
hakim değildik, ama durmadan bir yöne doğru ilerliyorduk. Bir tarlaya ulaştık. Bir 
kadın paltosunu yere serip üzerinde oturuyordu. Bu yaşlı kadın hemşerimiz Tamam 
(Tamara) teyzeydi. Yaşlı ve çok yorgun olduğu için yarı yolda kalmıştı. Koluna girip 
biraz yardımcı olduk. “Yok, yavrum, daha yürüyemiyorum, gücüm tükendi artık, siz 
gidin, yardım gelirse burda olduğumu söylersiniz” dedi. Biz artık ormanda dağın  ya-
macındaydık. Aşağıda Ermenilerin kazdıkları hendekler, bir de çiftlik görünüyordu. 
Rehin düşmüş Hocalı nüfusunu çiftliğe toplamışlardı. Çığlıkları etrafa öyle yayılı-
yordu ki, biz bile o kadar uzaktan du yabiliyorduk. Ama ne yapabilirdik ki?! Ordan 
uzaklaştık.

Karşıdaki dağın yamacındaki ZTR’nin etrafına panik düştü. Ermeniler bizi gör-
müştü. Ateş ettiklerindekinde hemen yere uzandık. ZTR’nin yakınlarında kadın, ço-
cuk sesleri geliyordu. Onlar artık rehin düşmüşlerdi. Sürüne–sürüne oradan uzaklaş-
tık. Bir az gittikten sonra vardığımız köy bana tanıdık gemişti.

O anda ölümden ve tehlikeden kurtulan Cavanşir bey’in sevinerek “Galiba, bu 
Gülablı köyü” demesi gerçekten de onun yanılmadığını gösterdi. Ama ayakları don-
muştu ve elbisesi giyilecek halde değildi. Eşi yardım için köydekilere ses lenince, ses-
lerini duyanlar hemen onları karşıladılar.

– Peki, ormanda sizden ayrı düşen kardeşinizi bulabildiniz mi?
– Malesef hayır. Ermenilerin elinden kurtulmuş insanların dediklerine göre onu 

Hankenti’nde rehin tutmuşlar ve  ondan sonra da hiç bir haber alamadık.
Abim Davutsa o gece milletin bir kısmının Ağdam’ın Şelli köyüne ulaşmasına 

yardım etti. Tekrar yorgun düşmüş ve yolunu kaybetmiş hemşerilerimizi getirmek için 
giderken ormanda açılan ateşle o da öldü..

Ermeniler yüreğimize öyle bir yara açtılar ki,iyileşmesi çok  zor…

Hocalı’ya gelin olarak gelmiş Şerafet Orucova’nın evi Ermenilerin yaşadığı No-
raguha ve Mehdikent’e yakındı. Daha yeni evlenmişti. En büyük arzusu bir yaşındaki 
oğlunu büyütmek ve her anne gibi onun nazını çekmekti. 1988 yılının sonlarına doğru 
Ermenilerin Karabağ`a olan iddiaları başlandı, Azerbay can lılara karşı ayrımcılık ve 
aşağılamalar da artmaya başladı.

“Ermeniler saldırdıkları zaman, nereye saklanacağımızı bilmiyorduk. Büyük oğ-
lum henüz bir yaşındaydı. Ben de altı aylık gebeydim. Haber geldi ki, Ermeni askerle-
ri Meşeli köyünü ateşe verip bizim köye baskın yapmak için geliyorlar. Herkes paniğe 
kapıldı.
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yıllarında gördüğüm psikolojik sarsıntılar ve fiziksel hasarlar sonucunda ikinci oğlum 
şaşı doğdu. Gözlerinde hala zayıflık var. Yolda yürürken herhangi birinin onun gözüne 
bakması, onunla alay etmesi bir anne olarak içimi çok acıtıyor. Konusu geçince, sık 
sık sorar: “Anne, neden o çocuklar iyi görüyor da ben göremiyorum?” 

Ermeniler yüreğimize öyle bir yara açtılar ki, iyileşmesi çok zor...

Şerafet hanım diyor ki, köylerde komşuların ortadan kaybolması herkesi kor ku-
tuyordu:

– Bir gece gürültüyle uyandık. Biri bağırıyordu: “ne olur, yardım edin, bırak-
mayın, beni götürüyorlar”. Meğerse bizim yan eve taşınmış genç delikanlıydı. Gece 
evinin duvarlarını boyarken Ermeniler ani baskınla yakalayıp götürdüler. Bunu du-
yar-duymaz çocuğumu kucağıma alıp, kaçtım. Birkaç yerden silah sesi duyuluyordu. 
Kurşunlar üzerimize yağı yordu. Hocalı saldırısı gerçekleşmeden kısa bir süre önce 
heli kopterle kadın ve çocuklarla birlikte evi terk etmek zorunda kaldık. Her gün silah 
sesleri köyde korku yaratıyordu.

– 26 Şubat’ta kimleri kaybettiniz?
– Dedemi ormanda öldürdüler. O, köyde ibadet eden, oruç tutan bir insan olarak 

bilinirdi. Her zaman imkanı dahilinde ikramlar yapar, çocuk, fakir-fukaraya yardım 
ederdi. Her zaman derdi ki çocuklara, yaşlılara dikkat edin, onların karnını do yur mak 
sevaptır.

Saldırılıar sık sık olmaya başladığında, derdi ki, doğma evimi asla bırakmam, öl-
sem bile... bırakın son nefesimi kendi toprağımda vereyim. Dedemin suçu neydi ki, 
Ermeniler onu öldür düler?

...Babamsa dört gün ormanda kaldıktan sonra gelebildi. Sağ kaldığına inana-
mıyorduk. Onu görünce ağlayarak boynuna sarıldım. Sordum ona; “Peki, evimizi 
kime emanet ettin de geldin?” Babamsa cebindeki anahtarı çıkarıp yere attı, “Artık 
evimiz-barkımız yok” dedi, sustu ve eğdi başını...

Kızının ölümünü kendi gözleriyle seyreden anne

“...Her taraf cesetlerle doluydu. İnsanı dehşete düşürüyordu bu durum. Çok kan 
kaybet miyeyim diye yaramın üstüne kar koydum. Birden bir çocuk sesi duydum. An-
nesinin yanında oturup ağlıyordu. Fakat annesi artık ölmüştü...”

Melahat Hüseyinova dört çocuk annesidir. Sekiz yaşındaki kızı Maral ormanda 
kaçarken aldığı kurşun yarasından annesinin kucağında can çekişiyordu. Eşi ve diğer 
kızı rehin düşmüştü.
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lanıyor. O gece yaşadığı acı hayat hikayesini anlatıyordu:

– O gece aileniz nereye sığındı?
– Saldırıdan korunmakçin kadın ve çocuklar Hocalı Hastanesi bodrumuna inmiş-

lerdi. Kaçış yolumuz yoktu, Hocalı dört bir yandan kuşatma altındaydı. Dört çocuğu-
mu da alıp evden kaçtım. Yolda çok adam vardı. Hepimiz okulun yanına toplanmıştık. 
Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ermenilerin saldırılarından korunmak için ormana sı-
ğındık. Çocukları omuzumuza alıp nehri geçtik. (Büyük oğlum 3. sınıfta okuyordu. 
Sekiz yaşındaki Maral ise 1. sınıfa gidiyordu.) Sonra birden başım dön meğe başladı. 
Ormanda biraz gittikten sonra kalabalıkta iki çocuğum; Ramin`le Saadet benden ayrıl-
dılar; ben bağırıp çağırmak istiyordum belki çocuklar sesimi duyar diye, ama korku-
yordum. Çünkü biraz ses çıkarttığımız gibi Ermeniler bizi bulup ateş edebilirlerdi. 
Lakin gece olmasına rağmen gözüm her yerde çocukları arıyordu. Sabah vakti, tankın 
önüne alıp zavallı insanları darmadağın ettiler. Ermeni askerlerinin hepsi beyaz elbise 
giymiş, etrafta da kar olduğu için onları fark ede miyorduk. Güçlükle bir su yatağına 
ulaştık. Birden kucağımdaki kızım Maral “anne” dedi ve gözlerini yumdu. Öncelikle 
bir şey anlamadım. Sonra kızımın göğsünden kanın aktığını gördüm. Ben hayatımda 
böyle bir ölüm görmemiştim. Nasıl desem, neredeyse aklımı kaçıracaktım. Bir an beni 
de öyle öldürmelerini istiyordum. Körpe Maralımı düz bir taşın üzerine koydum ve 
kendim de yanına oturdum. Hiçbir şey düşünemez olmuştum. Birden genç bir adam 
karşıma çıktı, benim durumumu görüp şaşırmıştı: “Neden böyle oturmuşsun? Seni 
rehin almalarını mı istiyorsun?” diye sordu. Rehin sözünü duyunca ansızın bir ürperti 
sardı tüm vücudumu ve hemen oduğum yerden fırladım. Gencin yardımıyla dere-
nin kenarından yukarı çıkarken tekrar ateş ettiler. Ayağımdan vuruldum. Genç askeri 
üniformada olduğu için onun da hayatını tehlikeye sokmak istemiyordum. Beni orda 
bırakması ve gitmesi için çok ısrar ettim, ama o, beni yalnız bırakmak istemiyordu. 
Ben çok ısrar edince, yardım çağıracağına söz verip oradan kayboldu.

– Ormanda tek kaldığınızda ne düşünüyordunuz?
– Hiç kimseden haberim yoktu. Çocuklarımı arıyordum. Acaba neredelerdi,napı-

yorlardı? Her taraf cesetlerle doluydu. İnsanı ürperti basıyordu. Yaralıydım, çok kan 
kaybetmiyeyim diye yaramın üzerine kar koyuyordum. Birden bir çocuk sesi duy-
dum. Annesinin yanında oturup ağlıyordu. Annesi ölmüştü. Elimle işaret edip çocuğu 
yanıma çağırdım.

Vücudum soğuktan donmak üzereydi. Bir saat sonra uzaktan sesler duymaya 
başladım. Halsiz ve yorgundum. Sonra duyduğum seslerin, Ermeni askerlerinin sesi 
olduğunu anlamıştım. Cesetlerin arasında geziyordular, kimin yaralı veya hayatta ol-
duğunu görürlerse, kafalarına kurşun sıkıyorlardı...

Soğuk  havaya ve kanayan yarama dayanamayıp bayılmışım…



71

Bi
r K

ış
 G

ün
ü 

Va
hş

et
i: 

H
oc

al
ı…Melahet hanım daha sonra gözlerini Bakü’de, hastahanede açabildi. Azerbaycan 

Ordusu gönüllülerinin ormandan topladıkları cesetlerin bir bölümünü Ağdam’a gön-
derirken, Melahet hanımın nabzının hâlâ attığını farkedip onu Bakü’ye göndermişler.

– Çocuklarınızı ve eşinizi bulabildiniz mi?
– Bir ay sonra hastanede kendime gelebildim. Ben çocuklarımın hepsinin öldü-

ğünü sanıyordum. Zira umudum yoktu. Daha sonradan öğrendim ki Hocalı ha-
vaalanının Müdürü Elif Hacıyev bir grup köylümüzü ormandan çıkarırken iki çocu-
ğum da aralarındaymış. Eşim Kamil Hüseyinov, kızım Gülnareyse halası ile beraber 
esir düşmüşlerdi. Kızımla halasını bir ay sonra serbest bıraktılar.

– Kızınız döndüğünde oradaki günlerden ne konuşuyordu?
 – Kızımla beraber yaklaşık 50 rehin daha varmış. Onları uzun süre aç-susuz bı-

rakmışlardı. Sonra rehinlere şekerli çay vermişler ve kızım o çaydan içmemiş. Ser best 
bırakıldıklarında çoğu, özellikle de o çaydan içenlerin hemen hemen hepsi öl müşler. 
Daha sonra anlaşıldı ki, Ermeniler çayın içine zehir katmışlar.

– Eşinizin kaderi nasıl oldu?
– Eşim Kamil uzun süre rehin kaldı. Döndüğünde çok kötü durumdaydı, adeta 

nefes alan bir ölü gibiydi. Dişlerini kelpetenle sökmüşlerdi. Her gün dövüp işkence 
vermişlerdi.

Ermeniler bizim mutlu dünyamızı ve hayatımızı zehir ettiler. Öyle bir du rumdu ki, 
Hocalı`da  yakınlarını, sevdiklerini kaybetmeyen kimse kalmamıştı. Ha len gözlerimiz 
yollarda… Hâlâ kayıp sevdiklerimizden bir umut, bir haber bek li yoruz...

Kızı elinden zorla alınan anne

Sekine Halilova 1946 yılında Ağdamda doğdu. Evlendikten sonra da Askeran ilin-
de yaşıyorlardı. Yirmi yedi yıl oradaki bir çiftlikte süt sağıcı olarak çalıştı. Sov yetler 
döneminin son yıllarında Karabağ’da Ermenilerin protesto mitinglerinin yayıl dığı 
zamanlar Sekine anne durumun gittikçe zorlaştığının farkına varıp, ailesiyle birlikte 
Hocalı’ya taşınmak zorunda kaldı.

– Savaş başlamadan önce Karabağ’da durum nasıldı?
– Biz çiftlikte çalışırken “mezarlık parası” adı ile maaşmızdan bir tür vergi kesi-

yorlardı. Bir gün bununla ilgili çiftlik müdürünün odasına gittim. Dedim ki, biz Müs-
lümanız, birimiz öldüğü zaman, zaten cenazemizi sizin mezarlıkta gömmüyoruz, 
kendi mezarlığımıza götürüyoruz, “mezarlık parası”nı neden verelim?.. O beni din-
ledikden sonra çok da kendinden emin bir şekilde cevap verdi; “gömmezseniz, göm-
meyin, ama o para maaşınızdan kesilecek, o kadar.” Bu sözün anlamını çok son ralar 
anladım, ama artık çok geçti.
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sık bize gelip gidiyordu. Gelişlerinin birinde “Biliyor musunuz, Ermeniler Karabağ 
Fonu’na para topluyor, onlar bu yolla Karabağ’ı sizden alacaklar” dedi. Bu haber 
duyanları hayrete düşürmüştü. – Nasıl yani, öyle iş mi olur? – Buna inanamıyorduk. 
Ama birkaç yıl sonra savaş başladığında bu kıza hak vermiştik. Meğerse gerçekten 
Fon’a biriken paralar bizim torpağımızı elimizden çıkarmak içinmiş. 1988 yılında 
durum kötüleşmeye başladı. Ermenilerin bizim soydaşlarımıza olan nefreti, ayrımcı-
lıkları artık çekilemez bir hal alıyordu. Askeranda yaşamak mümkün değildi.

– Hocalı’ya saldırı yapılan günü nasıl hatırlıyorsunuz?
– O günü oğlum Araz çok üzgün bir halde eve geldi. “Hocalı kuşatma altına alın-

mış, bütün tank ve askeri birliklerin yönü şehre doğru çevrilmiş”, dedi. Fakat biz yine 
de saldırı olacağına inanmıyorduk. Ama aniden atılan kurşunlar, gürültülü sesler he-
pimizi korkutmaya başladı. Evlerimiz ateş çemberine alınmış, uzaktan ne olduk larını 
bilmediğimiz bir şeyler atıyorlardı. Her yere dehşet saçıyorlar ve bunun so nucunda 
yangınlar çıkmaya başlıyordu. Kızım Gönül evden çıkarken yüzü, elleri yandı. Göz 
göresiye evimiz yanıyordu, insanlar nereye kaçacaklarını bilmiyorlardı. Kaçarken pu-
suya düştük, Ermeniler bizi rehin aldılar.

 “Keşke ben de, kızım da o kurşunlardan ölseydik de, o günleri yaşamasaydık...” 
– deyip, yeniden feryat ediyor Sekine anne:
– Bizi karanlık bir yere götürdüler. Orada gördüklerim ve yaşadıklarım insanlığa 

sığmaz bir haldi. İçeri giren sakallı Ermeniler kadın ve kızlara sataşıyor, kardeş lerinin, 
eşlerinin gözleri önünde namuslarına dokunuyorlardı…...” – sözünü tamamla ya-
mayan Sekine anneyi hıçkırıklar boğuyor. Konuştukça o içler acısı görüntüler aklına 
geliyordu.

– Bir Annenin yavrusunun zorla elinden alınması… - İnsan olan böyle şey yapmaz…
– İki kızımla beraberdik. Onun birisini zorla elimden aldılar, yalnız yüzü yanan 

kızım yanımda kaldı. Ne kadar yakardıysam bile gözümün yaşına bak madılar. Beni 
çok kötü dövdüler, yere düşsem bile hâlâ zalimce tekmelediler. O an hayatımın en 
korkunç günüydü benim için. Delirmek üzereydim, dünyam başıma yıkılmıştı... çün-
kü canımdan bir parçam olan kuzumu zorla elimden aldılar...

– Kızınızın akibeti ne oldu?
– ...Bilmiyorum, bilemiyorum. Onu Ermeniler geri vermediler. Üzerinden kaç yıl 

geçti, hâlâ bir haber alamadık. Evlat acısı çok zor. Hangi anne dayanır buna? Bir oğ-
lum da savaşta şehit oldu. Rehinken özellikle erkeklere ağır işkenceler veriyorlardı. 
Kınalı kuzularımızın kollarını kırıyor, ellerini kesiyorlardı.

Ermenilerin bize yapmadıkları zulüm, işkence kalmadı. Hocalı soykırımı Erme-
nilerin bizim halkımıza karşı yaptığı katliamlar içerisinde belki de en korkuncuydu...
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Gülöyşe Elekber kızı Hesenova 1936 yılında Hocalı’da doğdu. O diyor ki, Ağ-
damdan Hocalı’ya giden yolda meşhur Askeran kalesinin giriş-çıkış yollarını Er-
meniler beton direklerle kapatmışlardı ve bu Hocalı’nın çevreyle ilişkisini daha da zor-
laştırıyordu. 1 Kasım 1991 yılından itibaren Hocalının büyük çoğunluğu kuşa tılmıştı. 
Hocalı’ya ancak helikopter yolu açıktı. 13 Şubat 1992 yılında vali Elman Memmedov, 
havaalanı müdürü Elif Hacıyev ve diğer görevlilerin yar dımıyla Hocalı’ya askeri heli-
kopter inmesi sivil halkın bir bölümünün oradan tahliye edilmesi için  ortam yaratıldı.

Oğlum Şemseddin Memmedov istasyonda nöbet tutuyordu. Biz onun karısını ve 
çocuklarını diğer sakat, yaşlı ve hastalarla birlikte helikopterle Ağdama gönderdik. 
Durum her geçen gün daha da zorlaşıyordu. 25 Şubat akşamı Ermeni askerleri ateş 
etmeğe başlamışlardı. Ben ve komşum, ilköğretim beden eğitimi hocası olan Ali As-
ker Novruzov’un evine gittik. Onlarda biraz da olsa güvendeydik. Yaklaşık 30–35 
kişi vardı, bunların çoğu yaşlılardı. Çabuk döneceğimizi zannedip, beraberimizde kış 
giysisi, sıcak elbise de götürmemişdik. Eve giderek kalan 3 ekmeği aldım. Ansızın  
komşumuz Elmira kapıyı hızlıca çaldı, açtığımda “Kaçalım! Ermeniler geliyor!” diye 
bağırdı. Heyecandan ayaklarım titredi, yürüyemedim, öylece kalakaldım. Ancak bir 
kaç dakikadan sonra kendime gelebildim...

Sonra Elmira’nın yardımıyla biraz da olsa güvenli sandığımız beşkatlı binanın 
badru muna indik. Kardeşim İmran da buraya geldi.

Çocuklar ağlıyor, ekmek ve su istiyorlardı. Günlerdir birşey yememiştik. Geceyi 
burada geçirdik. Silahlı Ermenilerin şehirde nasıl cirit attıklarını görüyorduk. Onlar 
yüksek sesle gülüyor, konuşuyorlar, evleri, insanları soyup sarmalayarak yakıyorlardı.

1941–1945 yıllarındaki savaş başlarken ben 5 yaşındaydım. Açlık, sıkıntı, korku, 
heye can o zaman alıştığımız şeylerdi. Ama Ermeniler’in şimdi yaptıkları bu gad dar-
lıklar, zalimlikler okuduğumuz, işitdiğimiz zulümlerden kat kat fazlaydı...

Sabah erkenden binaya sığınmış 100–150 kişilik halk Ketik Ormanı’na doğru yö-
neldi. Soğukta yürümek zor olsa da, son gücümü toplayıp koşmaya başladım. Ayak-
larım donmuştu, artık hissetmiyordum. Çok zor anlardı. Ölümle kalım arasındaydık. 
Arkadan silahlı Ermeniler ve zırhlı elbise giymiş Rus askerleri bize yaklaşıyorlardı. 
70 ya şındaki Medine Abışova, onun 70 yaşındaki eşi Alim ve Alim’in kızkardeşi, 60 
yaşındaki Adile hanım yürüyemeyip ormanda kaldılar. Ermeniler onların ellerini kol-
larını bağlayıp, üzerlerine benzin dökerek yaktılar. Bu, bizim 70–80 adım ötemizde 
yaşanıyordu. Ermeniler hem sarhoştular, hem de esrar çekmiş lerdi. Biz Gargar nehrine 
ulaştık. Komşumuz Şakir beni nehirden geçirdi. Soğuk hava iliklerime kadar işlemiş-
ti. Ağdam’ın Şelli köyüne yetişmemize çok az kalmıştı. Nasıl olduysa bil miyorum, 
ama aniden Ermenilerin pususuna düşdük. Bize ateş açmaya başladılar. Amcamın 
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diye, fakat herkes kendi telaşındaydı. Ermeniler etrafımızı kuşattılar ve rehin aldılar. 
Parmağım da annemden yadigar kalan yüzük vardı. Bir sakallı Ermeni elinde bıçak 
bana yaklaştı: “Ya onu çıkarır bana verirsin, ya da parmağını kesip alırım” dedi. Yü-
zük yaklaşık 35–40 yıldı parmağımdaydı, bir kez olsun onu par mağımdan çıkarma-
mıştım. Onu çıkarıp, Ermeni şerefsizine vermek zorunda kaldım. Onlar üzerimizde 
bulunan ne kadar para ve altın varsa aldılar. Erkek ve kadınların ağızlarındaki altın 
dişleri bile kerpetenle çıkardılar.

Daha sonra rehinelerle birlikte Gülöyşe hanımı da Askerandaki cezaevine getiri-
yorlar. Yine kendisini dinleyelim:

– Orada bir Azerbaycanlı kadın gördüm. Çocuklarına sarılmış, titriyordu. Kuru 
ve sıcak gömleğimi çıkartıp onlara verdim. Biraz sonra sakallı adamlar içeri girdiler 
ve ortaya derin tabak koydular, “kimde altın ve pahalı eşyalar varsa buraya koysun” 
dediler. Sonra kadınların ağızlarından altın dişlerini kerpetinle çıkarmaya başladılar. 
Daha sonra seçtikleri genç erkek ve kızları toplayıp sürükleye-sürükleye  götürdüler.

Ertesi gün erkenden rehinleri hapishanenin avlusuna çıkardılar. Burada bizi hoş 
gün beklemediğini biliyordum, amma görül memiş vahşetin tanığı olacağım aklımın 
ucundan bile geçmezdi. Çevremizi silahlı Ermeni askerler sarmıştı. Allahım... Azer-
baycanlıların kafa larının Ermeniler tarafından nasıl kesildiğine tanık oldum. Daha 
sonra Azerbaycanda bulunan Ermeni cesetlerinin iadesi karşılığında bizi Ağdam civa-
rında bulunan  askerlerimize teslim ettiler...

Yaşadıklarım beni çok etkilemişti, o sarsıntının izlerini hâlâ üzerimden atamadım. 
Sanki dünyanın sonuydu... Zaten istesem de atamam.

Ne zaman bir ölüm haberi duysam ordaymışım gibi hissediyorum kendimi...

Annenin son sözü: “Koş, canını kurtar...”

Her yer karanlık, uçsuz bucaksız bir orman..! Kurşunlar yağmur gibi yağdıkça 
korkudan nereye kaçacaklarını bilemeyen insanlar telaş içinde oraya buraya koşu-
yorlardı. Bu anları hatırladıkça Nazile Hetemova yaşadığı olaylardan çok etkileniyor 
ve ağlıyordı:

“Sekiz yaşındaki Hatire’nin annesi gözlerimin önünde öldü. O, yaralıyken bile  
paltosunu çıkarıp 13 yaşındaki oğlu Ramin’e verip, “en azından sen sağ kal, koş, 
millete katıl” diye yalvarıyordu... Küçük Hatire ayağa kalkıp “Nazile teyze, anneme 
yardım et!” diye yalvarıyordu. Gücüm yettiği kadar onu teselli etmeye çalıştım, ama 
hepimiz aynı durumdaydık.
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Şunu da hatırlıyorum ki Ermeni köpekler cesetlere yaklaşıp altın takıları toplu-
yorlardı...”

“Sırtımdan kan akıyordu...”

Her annenin kendi yavrusu kendisi için daha değerlidir derler ya. Çocuklar ailenin 
sevinci, dünyanın en zarif varlıklarıdır. O gece, o müthiş gece Nuride Elekberova or-
manda kaçarken canından çok sevdiği çocuğuna kurşun isabet etmişti...

“Yavrularımı kurtarmak için öne atmıştım kendimi. Oğlum Sehavet’e kurşun isa-
bet etmişti. Bağıra-çağıra milletten yardım istedim ki oğlumu sırtıma alayım. Zavallı 
evladım, bağırıp ağlıyordu “beni yere koy, yaram çok acıyor” diye.

Kan sırtımdan aşağıya doğru akıyordu. Kurşun onun sırtından girip göğsünden 
çıkmıştı. Yarım saat sonra yavrum sırtımda can verdi. Sırtımdaki oğlumun gözlerini 
kapatıp iki yavrumla beraber sürünerek Karakaya semtine gidiyorduk. Kurşunlar ara-
lıksız ba şımıza yağıyordu.”

“Oğlum, kardeşlerim ve torunlarım neredeler?”

Narhanım Süleyman kızı Karayeva 1937 yılında doğdu. Savaş başlayana kadar 
Hocalı’da dört odalı bir evde, ailesi, çocukları ve torunlarıyla birlikte mutlu bir hayatı 
vardı. 25 Şubat 1992 yılı bir gece vakti Hocalı’ya başlayan saldırı diğer köy sakinleri 
gibi onu da gözüyaşlı bıraktı. Bugüne kadar da evladı, kardeşleri ve torunlarının yo-
lunu bekliyor...

“Ermeniler ateş açmaya başlarken biz evde oğlumuzu bekliyorduk. Oğlum Usub-
eli eşi ve çocuklarıyla bize geldi, benim ve küçük kardeşlerinin onlarla gitmesini is-
tedi. Eşim Süleyman ise diğer oğlumuz İlham’ın gelmesini bekledi.

Biz, ayakkabılarımızı çıkartıp Gargar nehrini geçtik, diğer insanların ayak izle rine 
bakarak ormana girdik. Ormanda saldırıya uğradık ve saklandık. Ermeniler yaşlı bir 
adamı rehin alarak bizi ismimizle çağırması için zorlamışlardı. Böylece Ermeniler 
rehin almak için bizi oyuna getirmeye çalışıyorlardı.

– Peki, siz nerde izinizi kaybettirdiniz?
– Bu tuzağı anladığımız gibi başka tarafa kaçtık. Ermeniler arkamızdan ateş aç-

maya başladılar. Ateş sırasında yaralansam da çocuklarım bilmesin, korkmasın diye 
hissettirmedim. Elma bağında durduk. O zaman çevremizde eğitilmiş bir köpeğin ge-
zindiğini gördüm. Nerde olduğumuzu Ermenilere belirtmek için havladığına emin-
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da vardı. Ben de oğlum Vügarın donmuş ayaklarını ısıtmaya çalıştım. Ama Ağdam’a 
vardıktan sonra onun sol ayağının 4, sağ ayağının 2 parmağını kestiler...

– Peki, nasıl oldu da Ermenilere rehin düştünüz?
– Sabah erkenden Ermeni ateşi yeniden başladı. Herbirimiz bir tarafa kaçtık. Deh-

raz köyü yakınlarında Ermeniler beni rehin aldılar. Beni domuz çiftliğine gö türdüler. 
Orda başka rehinler de vardı. 3 gün boyunca aç susuz bir yere kapattılar. Ellerim ve 
ayaklarım soğuktan donmuştu. İnsanlar en fazla iki gün dayanabildiler. Ama 3. gün 
bilincini kaybedip bayılanlar olmuştu. 4. gün içeri giren sakallı Ermeni askerleri genç 
ve güçlü olan erkekleri, kızları seçip götürdüler. 13 yaşlı kişi kaldı. Bize ağır işkence 
ediyorlardı.

Kimin ağzında altın diş görürlerse, onu kerpetenle söküp alıyorlardı. Ermeniler 
olmadık işkenceler yapıyorlardı. Daha sonra bizi bir yük aracına bindirip Askeran`a 
götürdüler. Ben orada karı, koca ve çocukların rehin hayatında neler çektiklerine tanık 
oldum. Olmaz olaydım...

…Bir delikanlı eşinden, çocuklarından zorla alıkoyularak, başka yere götürü lür-
ken “Çocukları yanından ayırma! Ölürsen de şerefinle öl!” diye haykırıyordu. 

Geride kalan yaşlı kadınları Askeran–Ağdam yolu yakınlarındaki köprünün yanına 
ge tirdiler. Burda bekleyen Azerbaycan askerleri bizi kucaklarına alıp, ara balara bin-
dirdiler. Kucaklarına aldılar, zira ellerimiz ayaklarımız donmuştu, yürü yemiyorduk.

– Peki, çocuklarınız o gece kurtulabildiler mi?(Bu sorunu sormamla annenin yıl-
lardır, evlat özleminden kalbinde kabuk tutmuş ya ra sını bilmeden kanatmış oldum.)

– Daha sonra öğrendik ki oğlum İlham ve Vügar yaralanmışlardı. Vügar Şelli kö-
yüne kadar sürünerek gelmiş. İlham’ı Beylegandaki hastahaneye, Vügarıysa Ba kü’ye 
götür müş lerdi. Diğer oğlum Usubeli evlatlarıyla beraber Ermenilere rehin düş müştü. 
12 yaşındaki oğlunu ve benim 4 kardeşimi Askerana götürmüşlerdi. O günden bu 
yana öldüklerinden-kaldıklarından haberimiz yok. Oğul, kardeş, torun derdi yüre ğimi 
parçalıyor ve yıllardır kendime gelemedim... – diyerek ağlıyor, ağlıyor… 

Olan sadece dökülen gözyaşlarına oluyor.

İnsanları kurşuna dizmek sıradan bir olay haline gelmişti...

Cemal Ebdülhüseyin oğlu Heyderov`un söylediklerinden: 
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geti rilmiş cesetlerini gördüm. Ermenilerin katlettiği çocukların göğüsleri paramparça 
edilmiş, yü rekleri çıkartılmıştı.

Çoğu cesetler tanınmaz hale getirilmişti.”

***

Kübra Aliş kızı Mustafa diyor ki, masum insanların kurşuna dizilmesi adeta ola-
ğan hal almıştı: 

“Ermeniler ormanda bizi rehin alır almaz, altı kişiyi acımadan katlettiler…” 

***

Sinan Abdullayev Karabağ savaşı sırasında Ermeni işkencesine maruz kalmış yüz-
lerce insandan biri. O, hem de Ermeni tarafında savaşan zenci savaşçıları da görmüş: 
“Bir gün ormanda kaldıktan sonra Ermeniler bizi bulup Aske ran’a gö türdüler. Ruslar, 
Ermeniler, küpeli zenciler çocukların önünde bana işkence ettiler. Sonra bizi içine su 
doldurulmuş bodruma attılar. Boğulmamaları için çocukları bir gün boyunca kuca-
ğımda tutmak zorunda kaldım...”

Bugün Hatice Abdullayeva kendisine ve dünyaya küsmüş bir durumda. Yirmi yıl 
önce yaşadığı korkunç bir kış gecesi diğerleri gibi onun da hayatını alt üst etti. Bu, 
sadece aile üyelerinin kaybı ile bitmiyor. Zira fırtınalı kış ve en çok da rehinken çok 
kötü koşullarda tutulması onu şimdi muebbet olarak özürlü arabasına mahkum etti: 
“Bir süre yalın ayak ormanda kaldıktan sonra babam, annem ve 16 yaşındaki kız kar-
deşim soğuğa dayanamadılar. Sağ kalan Hocalı’lılar ile beni de rehin aldılar. Bizi bir 
gün aç susuz, su dolu bodrumda hapsettiler. Bizimkilerin elinde bulunan taşnaklarla 
değiştirildim.

Şimdi iki ayağımdan da mahrumum...”

***

Mirza Allahverdiyev birkaç gün ormanda kalmış, Ağdam yönünde yolu bulup kur-
tulmağa çalışsa da, sonunda onu Ermeniler esir almışlardı: “Ermenilerin saldırı sın dan 
sonra ormana kaçtık. Burada 3 gün aç susuz kaldık. 28 Şubat akşamı bizi kuşat tılar. 
Sonra bizi Askeran’da ölüm hücresine aldılar. Her gün birkaç adamı götürüp öldü-
rü yorlardı. Vahşiler başıma korkunç darbeler indiriyordu. Altın dişlerimi ker petenle 
çıkardılar, bu azmış gibi bir de iki kaburgamı kırdılar. 18 gün sonra bizi değiştirdiler. 
Ama babamı, iki kardeşimi, yeğenimi öldürdüler.”
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Akan Kasımov`un yaşadıklarından: “Ermeniler Hocalı’ya girdiğinde hepimiz or-
mana kaçtık. İlk once 300 kişi kadardık. Gülablı’ya doğru gidiyorduk. Orada Ermeni-
ler önümüzü kestiler. Çatışmada Abdullah’ı öldürdüler. Herkes kaçıp dağıldı. 11 kişi 
kaldık. Tevfik’in annesi yanımızda öldü. Ben paltomu onun üzerine kapattım. Sonra 
kuşatmadan çıkmak için ilerledik. Ama nereye gidersek Ermenilerin arka mızda oldu-
ğunu hissediyorduk. Yediğimiz ancak kardı. Hepimiz halden düşmüştük. Geçtiğimiz 
yerlerde çok ceset vardı...”

***

Hocalı sakinlerinden Gülalı Mehraliyevin yaşadıklarından: “6 gün kadar or manda 
kaldık. Ormanda aç susuz olarak kızımla beraber zorluklar çektik. Gece or manın ür-
kütücülüğü, soğuğu, ayazı, devamlı olarak beklenen Ermeni korkusu zavallı kızımın 
ödünü patlattı. Zavallı yavrum dayanamadı”.

Gülalı bey için için ağlıyordu. “Kurumuş bir halde kızımın cesedinin yanında 
oturdum. Talihsiz kızıma gözyaşı döküyordum. Yavrum daha 20 yaşındaydı. Sekiz 
ay önce düğünü olmuştu. Dişimden tırnağımdan artırıp ona çeyiz almıştım, düğün 
yap mıştım. Şimdi zavallı yavrum halsiz hareketsiz toprağa uzanmıştı. Zavallı kızım-
dan güçlükle de olsa ayrıldım. Ormanda yürüyordum. Şelli istikametine yönelmiştim. 
Er menileri gördüm. İri bir kütüğün içerisine saklandım. Ermeniler şans eseri beni 
gör mediler. Bir süre saklandığım yerde kaldım. Korkudan çıkamı yordum. Sonra bin 
bir güçlükle Agdam’a gelip vardım. Ancak kızımın cesedinden endişeliydim. Bir tek 
onu bulup, getirip gömebilseydim huzura kavuşurdum. Cesedin yeri çok iyi aklımda, 
ama… oraya gitmek mümkün olacak mi?”

Ermeni militanı: “Dostun bu mudur?”

Muhammed Adışirin oğlu Salmanov 1952 yılında Hocalı’da doğdu. Ormanda 
koşarken Ermeni militanlarının eline geçmiş: “Olay gününün hemen sonrasında, 
Şubat`ın 27`sinde Ağdam istikametinde giderken Ermeniler beni yakaladılar. Oto-
matik silahın dipçiğiyle, tekme ve yumrukla yıkılana kadar dövdüler. Ermenilerden 
biri dedi ki, “senle birlikte gelen arkadaşına ne oldu?” Benimle birlikte koşan Hocalı 
sakini Tahir`le ormanda birbirimizi kaybetmiştik. Cevap verdim ki, onu siz daha iyi 
bilir siniz. Ermeni militanlarından biri “İşte gör, bu mu?” diye çalılıktaki cesedi bana 
gösterdi. Gösterilen yere bakınca Tahir`in cesedini tanıdım. Onun cesedini berbat hale 
getirmişlerdi. Başını, kulaklarını ve diğer organlarını kes mişlerdi...

Mesleğine sadık kalan hayırsever doktor

“...Üzerimizdeki elbiseleri de yırtıp rehin alınmış sivillerin yaralarını sarıyorduk. On-
lardan birinin yarasını sararken silahlı Ermeniler gördüler ve beni dövmeye baş ladılar...”
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calıyı kuşatması zamanı sık sık açılan ateşler insanların hayatını tehlikeye atıyordu. 
Dolayısıyla, durumun kötüleştiğini gören Mehmet bey’in annesi, ailesi ve çocukları 
evlerinden ayrılmak istemeseler de geçici olarak helikopterle Ağdama gelmişlerdi. 
“Nasıl olsa, durum düzelir, yine evimize döneriz” fikriyle Hocalıyı terk etmemişlerdi. 
Ama nereden bileceklerdi ki, bu onların geriye dönüşü olma yan yolculukları olacak. 
Hocalı’da tek kalan Mehmet doktorsa evlere gidiyor, hasta ve yaralıları ziyaret edip 
yardım ediyordu. O, bu misyonuna Hocalı’ya saldırı sırasında da, insanlar ormanda 
yaralananda da, hatta rehinken de sadık kaldı...

– Mehmet doktor, Hocalı’ya saldırı olduğu günü nasıl hatırlıyorsunuz?
– Son dönemlerde Hocalı’ya sık sık ateş açıyorlardı. Yaralananlar oluyordu, dok-

tor gibi evlere gidiyor, hasta ve yaralılara iyileşmeleri için yardım ediyordum. O gün 
de iki yaralının tedavisi ile meşguldüm. O  zaman köyde 15 yaralı  vardı. Ben aynı 
zamanda onları da ziyarete gidiyor, gereken tıbbi yardımı yapıyordum. Bu sı rada şid-
detli çatışma başladı. Bana haber verdiler ki, ölen ve yaralananların sayısı çoğalıyor. 
Demişdim ki, yaralıları imkan dahilinde Ağdam yönüne götürsünler. Tek doktor ben-
dim ve bu yüzden de fiziksel açıdan gücüm yetmiyordu. Gece bilgi aldık ki, Ermeniler 
Hocalının içine girmişler. Ne babamdan, ne de kardeşlerimden haber var dı. İki grub 
oluşturdum. Her iki grub yaralıları köyden çıkarmalıydım. Sargı bezleri ve diğer bir 
kaç tıp malzemesi yetmiyordu. Hem ben, hem de diğer ilgili insanlar gömleklerini 
yırtıp, insanların sağ kalmaları için çabalıyorlardı. Bizim grubta 20-si yaralı olmakla 
120 kişi bulunuyordu. Biz Ketik ormanına gidiyorduk. Ermeniler ateş açıyor, ölen ve 
yaralananlar oluyordu. Ölenler yollarda kalıyor, yaralıları güç-be layla da olsa ken-
dimizle götürüyorduk. Yol boyunca daha fazla ateşe uğra dığı mızdan dolayı birçok 
insan hayatını kaybetti.

– Nasıl oldu da ormanda rehin düştünüz, hatırlıyor musunuz?
– O zaman ileride birilerinin bizi Türkçe çağırmasına tanık olduk. Anladık ki, 

onlar Ermenilerdir, bizi kandırıyor, tuzağa düşürmek için fırsat arıyorlar. Sonra yolda 
bir kadının 9 yaşındaki oğlunun yaralandığını gördüm. Yardım istiyordu. Ona yardım 
etmeye başladım. İşte bu zaman sakallı Ermeniler bizi ablukaya aldılar. Bizi Derhaz 
köyündeki bir eve soktular. Üstümüzü aradılar, hatta kadınların kulak larından küpele-
rini çekip alıyor, onların da kulakları kanamaya başlıyordu...

Aramızda bulunan Milli Ordu kiyafeti giymiş 13 genci bir yerlere götürdüler. Er-
meniler Zakir, Aliyar, Elşad Usubov`ları, Alaaddin Paşayev`i, Vügar İbrahi mov`u, 
Şahin Memi şov`u, Usub Elikarayev`i, ayrıca, Rövşen ve Tevfik`i gözlerimiz önünde 
katlettiler. Bize  sakladıkları yerde birkaç gün ağır işkence verdiler.

– Beraberinizde yaralılar çok muydu?
– Rehinler arasında yaralılar da vardı. Doktor olduğum için, ayrıca insanlık adına 
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yoktu, ancak üzerimizdeki elbiseleri yırtıp onların yarasını sarıyorduk. Rehinlerden 
birinin yarasını sararken Ermeniler gördü ve beni dövmeye başladılar. Kurşuna di-
zilen Usubovların ebeveynleri buna dayanamayıp, beni savundular. – “3 oğlumuzu 
öldürdünüz, vicdanınız olsun” deyip ağlamaya başladılar. Bu sahneyi hiç unutamam.

Birkaç gün sonra ise rehinelerin değiştirilmesi başladı. Yolboyu (Abdal–Gülablı 
yolu) gördüğüm manzaralarsa daha çok yüreğimi parçaladı, gözyaşlarımı tuta madım. 
Dehraz köyünde yollarda çok ceset, yaralı vardı. Masum, kurşuna dizilmiş sivil insan-
ları görmek çok korkunç idi, çok...

“…İnsanlara işkence ediyorlardı”

“...Biraz uzakta durmuş 2 kişi bizi Türkçe yanlarına çağırarak yardım edecek lerini 
söylediler. İçimden bir şeyler hissediyordum. Bunlar Ermenilerdi. Arkamızdan ateş 
ettiler.”

Yaşar Şahmalı oğlu Alimemmedov 1956 yılında Hocalı’da doğdu. O gece Yaşar 
bey kentin dışında olsa da oğlu evdeydi.

– Hocalı’ya açılan ateşlerden nasıl korunurdunuz?
– Hocalı uzun süre kuşatma altında idi. Ermeniler kenti sık sık ateşe tutuyorlardı. 

Bu nedenle füze atılınca evimizin yakınında yapdığımız sığınağa saklanıyorduk. 25 
Şubat  gecesi de aile bireylerim en yakın komşularla birlikte bu sığınağa girdiler. 
Ben atışmanın yavaşlamadığını görünce, istedim ki, ne oluyor diye, gidip ilgilenim. 
Birkaç adım atmıştım ki, gördüm komşularım, dost-tanışlarımız kenti terk ediyorlar. 
Eve va rınca ailemi aynı sığınakta buldum. Eşimi ve oğlumu da alıp oradan uzaklaşıp 
kom şularımızla beraber kaçtık. Atışma giderek şiddetleniyor, şehrin Mesheti Türkle-
rinin yaşadaığı arazisindeki “Fin evleri” yanıyordu. Nihayet Gargar nehrine ulaştık. 
Ben oğlumu kucağıma alıp nehirden geçirdim. Babam, 1931 doğumlu Şahmalı Amin 
oğlu Elimemmedov bacımı ve onun çocuklarını beklemek için nehrin kıyısında dur-
du. 1962 doğumlu kardeşim Serdar ve 1969 doğumlu kardeşim Faig`le Ağdam bölge-
sinin Gülablı köyüne kadar geldik.

– Peki, babanız da gelebildi mi?
– Babamı, bacımı getirmek için geri döndüm. Ama onlar yoktu. Yolda rastla dığım 

insanlar dediler ki, babamgil Nahçıvanik yönüne gitmişler. Yeniden geri – aile min, 
çocuğumun yanına döndüm. Fakat bu kez onları bulamadım. Yolu tanımadığımız 
için zorluk çekiyorduk. Kaynanamı, komşum Fikret`i ve çocuklarımı gördüm. On-
lar Er meni militanlarına rehin düşmemek için saklanmışlardı. İleriden ses duydum. 
Kar deşim olduğunu tahmin ettim, onu ismi ile çağırınca bizi ateşe tuttular. İnanın, 
kim senin sağ kalacağına umut yoktu. Ben ormanda tanıdığımız Vilayeddin`i, Zahid`i, 
kucağında 2 yaşlarında bebek olan Nadir`i gördüm. Yolda bir kişinin uzanıp inle-
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soğuktan donmuştu. Bir şekilde Ağdamın Gülablı köyüne doğru yürümeye başladık.

– Sonra ne oldu?
– Şubat’ın 27`sinde tam emin olduk ki, yolu kaybetmişiz. Yolda çok kuşburnu 

gördüm, birkaçını toplamak istedim. Yakınlarda ses geldiği için durdum. Gördüm ki, 
eşim düşe kalka yürüyor ve çok kötü durumdadır. Onun tek kalması yüreğimi dağladı. 
Biraz kuru olan yerde durduk. Kibrit olmadığından ocak yakamadık ve yerimizde 
yürüyüp, aradabir koşuyorduk ki, ayaklarımız donmasın. Montumu eşimin ayaklarına 
sardım ki, donmasın. Karın üstünde berrak görünen bir iz vardı. Eşim dedi ki bu baban 
Şahmalı dayının ayak izleridir. Açıklığa çıktık. Yakınlıkta köy göründü. Biraz  uzakta 
durmuş 2 kişi bizi Türkçe yanlarına çağırarak yardım edeceklerini söyledi. İçimden 
hissediyordum ki onlar Ermenilerdir. Fakat beraberimizde olanlar beni dinlemediler, 
onların Ermeni olduğu anlaşılınca geri – ormana doğru koştuk. Bizi ateşe tuttular. 
Ormanda bizi beyaz paltolar giymiş silahlı Ermeni grubu rehin aldı. Bizi top gibi oy-
natıyor, ailemizin, çocuk larımızın gözleri önünde olmaksızın işkenceler veriyorlardı.

Ermeniler daha sonra Nahçivanik köyü yakınlarında rehin düşmüş insanları Mir-
zecana getirdiler.

– Bizi çiftliğe götürdüler. Ben orada küçük kardeşimi ve oğlumu gördüm. Oğ-
lum beni görünce “Baba!” deyip, bana geldi. Burada üst başımızı aradılar. Değerli 
ne varsa hepsini aldılar. Beni köşede, tek ayak üstünde beklettiler. “Eğer ayağını yere 
koyarsan, öldürüleceksin” dediler. Ben orada para karşılığında savaşan zencileri, Lüb-
nan asıllı Er menileri, ayrıca, Müslüman olan Arapları, Suriyelileri gördüm. Onların 
kulak larında küpe vardı. Onların bir kaçı yüzlerine siyah maske örterek bize işkence 
ediyorlardı. Bizimle rehin düşenlerden biri de Hocalı’daki okullardan birinin müdürü 
Cafer Muhammed oğlu Caferov idi. Ona durup dururken işkence veriyorlardı. Erme-
niler ellerinde tuttukları bıçakla onun boğazını kesmek istiyorlardı. Sanki dünyanın 
sonuydu. Onlar en çirkin yollara el atıyor, kız gelinleri seçip götürüyor, delikanlıları 
kurşuna diziyor, onların cesetlerine bile hakaret ediyorlardı.

Ertesi gün komşu köyde yaşayan 2 Ermeni – Samvel ve Sergey geldi. Bana dedi-
ler ki, evinizdeki arabayı hırsızlık malı gibi götürmüşüz. Bu konuşmadan sonra beni 
dövdüler, kardeşim Faig`in ellerini kırdılar. 2 Mesheti Türkünü öyle oracıkta kurşuna 
dizdiler. Kardeşim Namik`i, tanışımız Vilayeddin ve Kamil`i her nereyese götür düler. 
O zamandan beri Namik` gilin ne öldülerinden, ne de kaldılarından haber var… Aile-
mizi gözümün önünde katledip, yaktılar...

“Kardeşim çocuğa yardım edince katledildi”

İlhan Aliyev halk arasında Telman olarak tanınıyor, Hocalı`da doğdu. Soykırım 
gecesi ormanda kardeşi Eldar katledildi. Soruyoruz:
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– Soğuk bir geceydi. Beklenmedik bir saldırı oldu. Hocalı her taraftan kuşatmaya 
alınmıştı. Silahsız insanlar gruplara bölünmüştü. Çoğu Ketik Ormanı’na doğru koş-
tu. Kardeşim Eldar`ın 4 çocuğunu köy halkının da yardımlarıyla çıkardık. En küçük 
çocuğunun 3 yaşı vardı. Yaşlılar, bebek ve kadınlar çok sıkıntı çekiyorlardı. Çalışı-
yorduk ki, ihtiyarlara, bebek ve yaralılara yardım edelim. Hangi yöne gidiyordumsa 
atışmaya düşüyordum. Ormanda Ermeniler bize doğru ateş edince çok insan göz gö-
resiye hayatını kaybetti. Ermeniler her tarafta karakollar kurmuşlardı. Kardeşim Eldar 
da o gece şehit oldu.

– Kardeşiniz Eldar nasıl katledildi?
– Ketik ormanında kardeşim Eldar kadın ve bebeklerin atışma ortamından daha 

güvenli bölgeye taşınmasına yardım ediyordu. On mağdur kadının kurtulmasına ça-
lışıyordu. Son olarak Aysel adlı kızı kucağına alıp tepeyi geçince çocukla beraber 
Ermenilerin kurşununa rastgeldi. Ben insanlara yardım etmek için sürünerek geri dön-
düğümde Ark denilen yerde kardeşimi cesetlerin arasında buldum. Onun cesedini an-
cak 3 gün sonra bir battaniyeye sarıp güç bela ile ormandan çıkarıp Ağdam`a getirdik. 
Onu Ağdam`da Heykel denilen yerde gömdük.

– Kardeşiniz işgalden önce nerde çalışıyordu?
– Hocalı`nın işgalinden önce kardeşim şoför olarak çalışıyordu. O dönemde yollar-

da araç sürmek tehlikeliydi. Çünkü Ermeniler yollardaki otomobilleri, otobüsleri kun-
daklayıp, şoförleri dövüyor, öldürüyorlardı. Bir defasında o, Hankenti fabri kasında 
çalışan bir grup Hocalılı kadını otobüsle götürüyordu. Kadınları fabrikaya maaş ver-
mek adına çağırmışlardı. Oraya varınca durumun hiç de öyle olma dığını farketmiş-
lerdi. Kardeşim anlatıyordu  ki, çevredeki sert bakışlı Ermeniler herkesi öldürmeye 
hazırlardı. O anda kardeşim otobüsü çalıştırıp, oradan uzaklaşmaya çalışmış, ancak 
Hankenti`nin çıkışında Ermeniler otobüsü devirmiş ve birçok kadın, aynı zamanda 
kardeşim de ağır yaralanmıştı. Ama buna rağmen, kadınların hayatını kurtarabilmişti.

– Hocalı soykırımı günü derken daha ne gözünüzün önüne geliyor?
– O bebeklerin iniltisini, annelerin feryadını, savunmasız insanların çaresiz bakış-

larını hiç unutamam...

Bebeğini kaybeden anne

“...Atışmaya düştüğümüzde yavruma kurşun isabet etti ve öyle oracıkta kana bo-
yandı...”

Sevil Aliyeva’nın kardeşi Hocalı soykırımında katledildi. Kardeş kaybı ile bir-
likte, onun kucağındaki bebeğin hayata zamansız göz yumması da çok acıdır, azap 
vericidir. Ona soruyoruz:

– Hocalıdan ne zaman çıktınız?
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lanalım. Özellikle çocuklar, yaşlı insanlar, kadınlar için çok zordu. Son helikopterle 
annem ve bebeğimle beraber Hocalı`yı terkettik. Biz umut ediyorduk ki, durumlar 
tekrar eski haline döndükten sonra yeniden ev ve yurdumuza döneceğiz. Ancak öyle 
olmadı, olmadı...

– Ermenilerin şehre hucumunda kimleri kaybettiniz?
– Kardeşim Eldar o gece katledildi. Kurtulup Ağdam`a göç edenler konuşuyor-

lardı ki, o, bir çok kadına ve bebeğe yardım etti. Son olarak da insanları tepeden 
geçirmek isteyince açılan aralıksız ateş sonucu hayatını kaybetti. Ağdam`a gelen oto-
mobillerin önüne koşuyor, getirilen cesetlerin arasında kardeşimi arıyordum. Onun 
cesedini görünce şok geçirdim, beni dehşete düşürdü. Ermeniler onun altın dişlerini 
söküp çıkarmışlardı, cesedi kötü duruma salmışlardı. Yalnız o değildi, çoğu cesetler 
parçalanmış , berbat hale koyulmuştu. Kiminin kulağı, kiminin de kafası yoktu. Aynı 
sahne kadar ömrümde  korkulu dakikalar yaşamamıştım.

“Çocuğunuz şimdi kaç yaşındadır?” – sorumu duyunca Sevil hanım kederlenir, 
aklına ne ise geliyor ve ağlamaya başlıyor:

– Bebeğimi de öldürdüler. Kardeşimin ölümü ailemizi çok kötü etkilemişti. Nasıl 
oluyorsa olsun, ya dirisini ya da ölüsünü bulmak itiyorduk. Ormanda kucağımda ço-
cuk, kardeşimi arayanlar arasında ben de vardım. O anda atışmaya düştüğüm zaman 
yavruma kurşun değdi, çocuk öyle oracıkta kana boyandı...

Sevil hanımın şimdi de çocukları var. Ama yıllar önce kaybettiği bebeğinin kolla-
rının arasında can vermesini görmek onun için hayatı boyunca unutamayacağı, kim-
senin iyileştirebilmeyeceği bir derde dönüşmüş. Acaba bu soykırımı yapanlar annenin 
haline hiç mi acımadılar?!

Herhalde içinde azcık da olsa merhamet ve insanlık olan kimse bu kadar vahşet 
yapmazdı...

“Acaba, ailem nasıl oldu?”

 “...Son olarak ailemi şubatın 25’inde gördüm. Sanki içime doğmuştu bunun son 
görüş olacağı. Dedim ki, merak etmeyin, bir şey olursa, gelip sizi hemen götüreceğim. 
Ama verdiğim sözü tutamadım...”

Nazım Abışov Hocalı’da doğdu, 1980 yılında Hocalı’da evlendi. İki yıl sonra kı-
zının, 1985 yılında oğlunun Doğumu ona büyük sevinç getirdi. Mutlu ve mesut olmak 
için daha ne gerekiyordu? Ancak savaşın başlaması, Hocalı’ya yapılan  saldırı onun 
tüm mutlu aile sevincini darmadağın etmişti.
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şayıp yaşamadıklarına dair herhangi bir haber yoktur.

– Nazım bey, savaştan önce durum nasıldı?
– Savaştan önce otogarda şoför olarak çalıştım. Karabağ’da durum 1988 yılın-

dan sonra kötüleşmeye başladı. Benimle birlikte 12 Azerbaycanlı da çalışıyordu. Bir 
seferinde bir Ermeni liste ile yanımıza geldi ve dedi ki, bu “belge”yi hepiniz imza-
lamalısınız. Soru sorunca da cevabında dedi ki, bu Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a 
birleştirilmesini destekleyen belgedir. Biz hepimiz itiraz ettik, nasıl yani? Biz neden 
böyle bir “bel ge”ye imza atmalıyız? Durumumuz gittikçe kötüleşiyordu ve  sonunda 
Ermeniler bizi işten attılar.

– O gece ne oldu, söyleyebilir misiniz?
– Durum çok kötüydü. Akşam saat 9–10 civarlarında işittik ki, tank sesleri geliyor. 

Herkes korkuya kapılmıştı. Kadın ve çocuk sesleri birbirine karışmıştı. Gece saat 1:30 
civarıydı, ailemden hiç haberim yoktu ve evde olduklarını tahmin ediyordum. Meğer 
karım ço cukları da alıp kızkardeşinin evine gitmişlerdi. Onları ne kadar aradıysam da  
adamların arasında bulamadım. Okulun bodrumuna baktım, kimse yoktu. Birden evin 
bodrumundan bir ses işittik. Oraya inince orda 70’e yakın insanın sığındığını gördük. 
Ermeniler artık köye doğru ilerliyorlardı. İnsanlara hemen ormana doğru  koşup sak-
lanmalarını söyledik . Onların ormana kaçmalarına yardım ettik.

Noraguh taraflarında iki zırhlı aracın Hocalıya doğru ateş ettiğini gördüm. Erme-
niler bizi  takip etmeye başladı. Canımızı bir şekilde kurtardık. Hemşerilerimizden 
biri yanımızdan hızla geçince ona kurşun isabet etti ve kurşun isabet eder etmez yere 
düşüp ağzından kan gelmeye başladı zavallının...

–  Ailenizin kaderi nasıl oldu?
– İnsanların dediğine göre o akşam saat 6’da eşim, çocuklarım ve kız kardeşi ile 

birlikte arkadaşımız olan Tevfik`gilin komşusunun  bodrumunda saklanmışlar. Saldırı 
zamanıysa ordan kaçmışlar. Halen onlara ne olduğu konusunda net bir şey bilmi-
yorum. Ama öyle  tahmin ediyorum ki, insanlar gürültüyle dışarı çıktıklarında köye 
giren Ermeniler onları katletti. Oğlum 6 yaşındaydı. Sık sık Ermenilerin neden saldırı 
yaptığını, ateş açtığını soruyordu. Her akşam eve geldiğimde “baba, Ermeniler yine 
ateş edecekler mi? Yattığımda bile korkuyorum” diyordu. Ailemi son olarak Şubat’ın 
25`inde gördüm. Sanki içime doğmuştu bunun son görüş olacagı. Dedim ki, merak 
etmeyin, bir şey olursa, gelip sizi hemen götüreceğim. Fakat verdiğim sözü tutama-
dım, tutamadım.

Sohbetim de üzgün tonda onun sohbetine karışıyordu.

Nazım bey şimdi ailesi ile geçirdiği (çok uzaklarda kalmış) mutlu yılların hatırası 
ile yaşıyor. Çocuklarının yüzlerini görmek, onlarla ve eşi ile geçirdiği günleri yeniden 
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ağarmış Nazım beyin yaş  dolu bakışlarından bunu anlamak çok rahat: “Keşke zamanı 
geriye döndürmek mümkün olsaydı...”

1992 yılının çocukları...

Hocalı soykırımı, 1992 yılının o sert kış gecesinde yaşananlar o zaman çocuk yaş-
larında olanların şimdi büyüyüp yetişkin yaşa ulaşmış olmalarına rağmen, halen de 
kalplerinde kapanmaz bir yara oluşturuyor. O gün atılan kurşunlar onların çocuklu-
ğunu, en neşeli günlerini ellerinden aldı. Kimisini baba sevgisinden, kimisini de anne 
şefkatinden mahrum etti o amansız savaş. Onların çocukluğu adeta düğün aynası gibi 
çizilmiş ve onu eski haline getirmek hemen hemen imkansız…

Onlarla bugün kurduğum derin iletişim onları daha iyi anlamana yardımcı oluyor. 
Her ne kadar çoğu genç olsa da, çocukluk hayatlarını darmadağın eden o günün anıla-
rını hafızalarından silmeye, uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Daha güzel ve umut dolu bir 
hayat kurmak için..!

O umut ediyordu ki...

“Hocalı’dan, evimizden ayrılmak istemiyordum. Ama her nedense kendi kendime 
“birgün  yine evimize döneceğiz” diye düşünüyordum.”

28 yaşındaki Elgiz Göyüş oğlu Halilov`la Bakü’de bulunan Devlet Üniversitele-
rinin birine ait yurtta buluştuk. Zahiren ılımlı olan Elgiz ara sıra hatırladığı çocukluk 
anılarını anlattı. Konuştukça sanki o kış gününü tekrar yaşı yordu. Yüzündeki o deği-
şiklikler bunu gösteriyordu: heyecan, endişe, kor ku...

– Hocalı`nın işgal olunduğunu nasıl hatırlıyorsunuz?
– O zaman 9 yaşlarındaydım. Sık sık çatışma oluyordu, korkuyorduk. İnsanlar 

bodrumlarda saklanıyordu ve bazen öyle oluyordu ki, Ermeniler Hocalı`yı sabaha ka-
dar ateşe tutuyordu. İnsanlar 1988 yılından itibaren bu tür saldırı ve baskınlarla karşı-
laşıyordu, “Ala zan” füzesi ile saldırı sıradan olmuştu artık. Geceler daha fazla çatışma 
oluyordu, sabah ise hayat  normal bir şekilde devam ediyordu. 

– Evinizi nasıl hatırlıyorsunuz?
– Evet, evimizi hatırlıyorum. Hiçbir zaman unutmam  zaten. Evimiz iki katlıydı 

ve  Er meniler Hocalı`yı ateşe tuttuklarında bazen ikinci kata çıkıp olanları izliyordum. 
Doğru, korkuyordum, ama çocuk merakı işte. Tutamıyordum kendimi, çıkıp izliyor-
dum... 

– Hocalıdan nasıl çıktınız?
– Ben Hocalı işgal edilmezden kısa bir süre önce helikopterle (çocuk ve kadın-
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den ayrılmak istemiyordum. Ama her nedense kendi kendime “birgün yine evimize 
döneceğiz”diye düşünüyordum…

“Yüreğim parçalanıyordu...”

“...Ermeniler cesetlerin arasında geziyordular. Sık sık ateş açıyordular. Hâlâ hayat-
ta olan yaralıları farkettikleri gibi öldürüyordular...”

Elman Azizov 1974 yılında Hocalı’da doğdu. Soykırım gecesi annesi Zarife, da-
yısı Tevekkül, teyzesinin eşi Araz, amcası Hüseyin, halasının kızı Resmiye ve bir kaç 
yakını daha katledildi.

O, Hocalı’ya saldırı yapılan gün ablası ve kardeşleriyle evdeydi. Saldırınn  giderek  
güç lendiğini gören Elman, dayısı Tevekkül’ün evine gitti. Fakat evde kimseyi bula-
madı. Kendisini dinleyelim:

– Dayımı görmeyince onların komşusu Ali Asker dayılara geçtim. Orda birçok in-
san vardı. Evleri kurşunları az gördüğü için çoğu buraya sığınmıştı. Gece 1–2 gibiydi 
oradan çıktık. Hocalı’ya artık top mermileri atılıyordu. Beş katlı bir binada bir süre 
kaldıktan sonra orayı da terketmek zorunda kaldık. “Fin evleri”nin yanından geçip 
Gargar nehrine ulaştık. On bir yaşındaki kız kardeşim Rahide`yi sırtımda taşıyarak 
nehri geçtim. Diğer kardeş ve bacılarım kendileri nehri geçtiler. Ayaklarım ıslanmıştı, 
neredeyse donuyordum.

Sabaha kadar yola devam ettik. Nahçıvanik yakınlarında tekrar saldırı başladı. 
Grubun en önde yürüyenleri darmadağın oldular. Hemen kaçıp kardeşim Seymur`la 
beraber yolu geçtik. On beş, yirmi metre ötede bir yokuşu aştıktan sonra ablam 
Vesile`nin ayağa kalkıp kaçmaya çalıştığını farkettim. “Dur, kalkma, yere yat” de-
dimse de dinlemedi. Bu arada saldırı gittikçe şiddetleniyordu. Vesile`yi artık gözden 
kaybetmiştik. Hilal da yanımda değildi. Yani anlayacağınız hepimiz dağılmıştık.

Her taraf cesetlerle doluydu... Beraber yola devam ettiğimiz adamlardan birini 
başından vurdular. Zavallı can çekişerek  ölüyordu gözümüzün önünde

– Sonra nereye kaçtınız?
– Yaklaşık 300 metre yokuş yukarı çıktım, orası asil katliam alanına dönüşmüştü. 

Cesetler üst üsteydi... Ermeniler cesetlerin arasında geziyorlardı. Sağ kalan yaralı in-
sanları farkettiklerinde tekrar ateş ediyorlardı... Bunları görmek çok korkunçtu. Yüre-
ğim yanıyor, ama elimden hiçbir şey gelmiyordu...
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“...Bir süre sonra kapıyı açıp kızı içeri attılar. Kız bir köşeye çekilip sürekli ağlı-
yordu. Çünkü kıza tecavüz etmişlerdi. Yıllar geçse de o ağlayan kızın hali asla gözle-
rimin önünden gitmeyecek...”

Ramin Musayev 1977’de Hocalı’da doğdu. Üç kardeşi olan Ramin ailenin büyük 
oğludur. 1992 yılının Şubat ayında Ermeni militanlarının Hocalı’ya saldırısı onun ha-
yatındaki en ızdıraplı ve korkunç günü oldu. Ama her zaman Hocalı’daki evlerinde 
geçirdiği mutlu günleri özlüyor.

– O zaman 14 yaşlarındaydım. Saldırı başlarken babamın yaptıığı güvenli barı-
nağa sığındık. İki saate yakın orada kaldık. Ben eskisi gibi saldırı bitecek ve biz de 
tekrar evimize döneceğiz sanıyordum. Komşularımızdan bazıları da kaçıp yanımıza 
sığınmıştı. Dayım aniden girip, artık Ermeniler Hocalı’ya girdiler dedi. Yukarıdaki 
köyde yaşayan Mesheti Türkleri`nin evlerini yakmışlar, kaçmaktan başka çaremiz 
yok. Bundan dolayı elbise bile giyemedim, sadece botları ayağıma giyebildim. 

– Evden çıktığınızda kaç kişiydiniz?
– Hocalı`dan  çıktığımda babam, kardeşim, ninem, amcamın oğlu ve komşularla 

birlikteydik. Bir yandan çetin kış şartları bir yandan da atılan kurşunlar… Yürümek, 
koşmak mümkün değildi. Ben koşarken ayağıma kurşun isabet etti. Bir kilometre git-
tikten sonra halk arasında çığlıklar duyulmaya başladı. Yaşlılar ve yaralılar yardım 
istiyor, “Yardım edin, beni buralarda bırakmayın” diyerek yalvarıyorlardı. 

 – Hangi tarafa doğru gidiyordunuz?
– Hepimiz kurşunlardan kurtulmak için ormana doğru koşmaya başladık. Biraz 

ilerledikten sonra yüksek bir dağa rastladık. Dağın tepesine çıkmaya başladığımızda 
Ermeniler zırhlı araçlarla bize saldırmaya başladı. Saldırı esnasında ormana doğru 
yuvarlana yuvarlana düştüm. Ağaçlara çarpa çarpa düştüğüm için ellerim kanamıştı. 
İnsanları genç–yaşlı, kadın–çocuk demeden katlettiler... Bazıları ağaç kütüklerinin al-
tında kalmıştı, kanları akıyordu. 

Babamı derenin dibinde insanların arasında buldum. Yorulmuştum, uykum geli-
yordu, ama ninem ve babam uyumama izin vermiyorlardı. Çünkü o soğukta  donup 
ölebilirdim. Babam ısınmamız için küçük bir ateş yaktı. Fakat bu da tehlikeliydi, çün-
kü ateşin  ışığını gören Ermeniler bizi bulabilirlerdi. Ninem Mehluge 60 yaşındaydı 
ve  babam onu sırtına alıp ormana doğru götürüyor, “anne, nerede ölürsen, biz de 
orada öleceğiz...”  diyordu. Yolumuza devam ettik. Maalesef yolumuzu kaybederek 
Ermenilerin bulunduğu yere gidip çıktık. Aniden sesler duymaya başladık. Birileri 
“gelin, sizi bekliyoruz” diye bağırıyordu. Ağdam`a geldiğimizi ve bizi kurtarmaya 
geldiklerini düşünerekten çok sevindik. İlerlemeye başladık. Yaklaşınca da bize ateş 
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değil, Ermenilerin yaşadığı Dehraz köyüdür. Böylece  rehin düştük.

– Rehin düşen çok çocuk var mıydı?  Onlara nasıl davranıyorlardı?
– Hepimizi bir odaya kilitlediler. Orada benden ve kardeşimden başka  çocuk-

lar da vardı. Yorulmuştuk, açtık, artı üşüyorduk. En kötüsüyse korkuyorduk. Sakallı 
Ermeniler içeri girip kimin parası ve altın eşyası varsa onlara vermelerini istediler. 
Ka dınların kulaklarındaki küpeleri de zorla çekip çıkarıyorlardı. Bir kız çocuğu vardı, 
gelip onun kolundan tutup götürdüler. Babası yalvardı, kızını götürmesinler  diye. 
Hiçbir şeyi dinlemediler. Bir süre sonra kapıyı açıp kızı içeri attılar. Kız bir köşeye 
çekilip durmadan ağlıyordu, zira, ona tecavüz edilmişti...

Araya birkaç dakikalık bir sessizlik girdi ve bu sessizliği nasıl bozacağımı da bil-
miyordum. Masum bir kızın iffetine dokunacak kadar vahşi ve bu  insanlıkdışı hareke-
tin hiç bir dilde adı yoktur… Ramin`in gözlerinin dolduğunu görünce sohbete burda 
ara vermeyi uygun gördüm. Elimde olmadan gözüm televizyondaki kış manzarası-
na takıldı. Ekrandaki görüntüye baktı, “her kar yağışında Hocalı’daki son günümüz 
aklıma geliyor. Ağlayan kızın yüzü gözlerimin önünden gitmiyor...” diyerek yüzünü 
elleriyle kapattı...

“Yolun karşısındaki dağın göğsündeki ZTR’nin çevresinde panik vardı. Ermeniler 
bizi  görmüştü. Ateş açınca da hemen yere uzandık. ZTR`nin yanında çok kadın ve 
çocuk sesleri  geliyordu. Onlar artık rehin düşmüşlerdi.”

O henüz yedi yaşındaydı...

Yaver Volkan oğlu Aliyev de diğer yaşıtları gibi gözlerini Hocalı’da açtı. Çocuk-
luğunun bütün yıllarını burda geçirmişti. O gece yedi yaşındaki çocuğun gördükleri 
onun için korkulu filimlerden daha dehşetliydi.

“Evimizin elektriği kesilmişti. Uyuyamıyordum. Saldırı başladığında önce kom-
şunun bodrumuna, daha sonra da ormana kaçtık. Ermeniler bizi yolda yakaladı. Her-
kes yere uzandı. Dediler ki, kim sağ ise ayağa kalksın. Ayağa kalktık. Bizi sıraya dizip 
Hankenti`ne götürdüler. Polis (eski ismi ile – milis) memuru Ahmet dayı’nın kafasını 
öyle oracıkta kestiler. Ellerini yukarı kaldırıp bağladılar, sonra kafasını kesip top gibi 
onunla oynadılar. Hanım teyzenin kızı Natevan`ı otomatik sılahla öldürdüler. O henüz 
iki yaşındaydı...”

Yaver`in annesi Nesibe Aliyeva o gece Hocalı köprüsünün yakınlarındaki bir bina-
ya sığındıklarını söylüyor. Fakat aniden dışarıdan gelen Türkçe sesler herkesin yüzün-
de tarifedilmez bir sevinç ve kurtuluş için bir güven duygusu yaratmış. “Sevinerek se-
sin geldiği yöne doğru koşmaya başladık, ancak yetişince gördük ki, meğerse Ermeni 
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Kırk kişiden toplam 14 kişi kaldı...”

Sağ kalanlarsa esir hayatı yaşamaya mahkum olmuş. “Beraberimizde annesi öl-
müş olan beş aylık bir bebek vardı ve ağlıyordu. Çocuğa verebilmek için bir parça ek-
mek bile bulamıyordum. Kaldığım yerin yakınında bir çöplük vardı. Her nasıl olduysa 
da ordan lahana çorbasının kalıklarını bulup  çocuğa verdim...”

O günleri hatırladıkça Nesibe hanımın gözlerinin önüne o yetim kalmış bebeğin 
gözüyaşlı çehresi geliyor. Anne kucağına ve nefesine muhtaç kalmış bebeğin sesi hâlâ 
kulaklarında çınlıyor...

“Yalvardım ki, babamı öldürmesinler”

“Haykırıyordum, babama yardım etmek istiyordum. Her iki kolumdan sakallı bir 
Ermeni tutmuştu. Onlar babama bakarak gülüyor ve onun işkenceyle nasıl öleceğini 
düşü nüyorladı...”

Yıl 1992... O, henüz 9 yaşındaydı. Babası, annesi ve kız kardeşleriyle birlikte 
mutlu yaşıyorlardı. Lakin bu sadece o zamana aitti. Çünkü Hocalı`ya daha saldırı 
olmamıştı ve aile de parçalanmamıştı. O gece yapılanların çoğu 9 yaşındaki kızın 
belleğine kazınmıştı. Evi o telaşla nasıl terk ettikleri, ormanda annesi ve kız kardeşi-
nin kurşun lanması ve en deh şetlisiyse Ermeni silahlılarının babası Tevekkül`ü gözleri 
önünde işkence ederek öldür meleri…

– Her taraftan patlama sesleri geliyordu. Çok korkuyordum. Annem küçük kar-
deşim Vügar`ı kucağına almıştı. Ablam Nigarsa babamın kucağındaydı. Ben ve dört 
yaşındaki kız kardeşim Yegane kendimiz yürüyorduk. Hocalı`nın çıkışında büyükan-
nem Entika bizi buldu ve Vüsal`ı kucağına aldı. Babam bizi nehirden geçirdi. Ormana 
doğru kaçtık. Her tarafta kar vardı, çok üşüyordum.

Gece ormanda kaldık. Sabah olduğunda Ermeniler halkı öldürmeye başladı. Her 
tarafta cesetler vardı. Babam ayağından, sonra omuzundan yara aldı. Babam ormanda 
bir ağaç dalını kırarak ve ona dayanarak gidiyordu. Dereye inip orda oturmuştuk. 
Aniden Ermeniler bize ateş etmeğe başladılar. Annem başını eğip kızkardeşim Nigar`ı 
kurşunlardan korumaya çalışıyordu. Atılan kurşunlardan biri annemin başına isabet 
etti. Annem oracıkta yığılıverdi. Ninem ağlıyor ve bağırıyordu. Küçük kızkardeşlerim 
Nigar ve Yegane korkmuş bir şekilde bakıyorlardı. Annemi kucaklayıp ağlıyordum. 
Annemin orada kalmasını istemiyordum. Babam kolumdan tutup çekti beni. Annemin 
üstünüyse başına bağladığı yazma ile örttü...
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– Bilmiyorum, durmadan gidiyorduk. İkide bir dönüp anneme bakıyordum. Onun 
da bizimle gelmesini istiyordum. Biraz gittikten sonra altı yaşındaki kız kardeşim 
Yegane`yi de vurdular ve o da oracıkta yığıldı. Onu da ormanda bırakmak zorun-
da kaldık. Sonra Ermeniler yolda bizi yakalayıp bir köye götürdüler. Babama tüfeği 
doğrultup öldürmek istiyorlardı. Silahlı Ermeni`nin ayağına sarılıp yalvardım. Zira 
annemi ve kızkardeşimi öldürmüşlerdi. Bu yüzden babamı da öldürmelerini istemi-
yordum. Beni itti. Babamıysa iple ağaca bağladılar. Dediler: “Karabağın Ermenistan 
toprağı olduğunu söyle!” Babam söylemedi. Ayaklarına benzin döküp yaktılar. Baba-
mın ayakları yanarken ninemle ben bağırıyorduk. Ermeniler bir daha ondan aynı keli-
meleri söylemesini istediler. Babamsa hiçbir şey söylemedi. Bu kez onun boynundan  
aşağı benzin döktüler ve yaktılar babamı”...

Haykırıyordum, babama yardım etmek istiyordum. Her  iki kolumdan sakallı bir 
Ermeni tutmuştu. Onlar babama bakarak gülüyor ve onun işkenceyle nasıl öleceğini 
düşünüyorladı...

Orada çok ceset vardı. Boyunlarına ip bağlayıp çekiyorlardı. Ordan nasıl kur-
tulduğumuzu bile bilmiyorum. Çünkü babamı o durumda görmek benim için çok 
dehşetliydi. Ninem bizi Milli Ordunun askerlerinin kurtardığını anlattı. Daha sonra 
Ağ dam`a geldik.

Bir babanın son sözü

Hemayil Halilova`nın üç kız kardeşi vardı. O zaman daha 6–7 yaşlarındaydı. 1992 
yılında çocuk olsa da, o gece yaşadığı vahşeti, korku dolu anları hala unutamıyor. 
Unutamadığı ve her hatırladığında gözlerinin dolmasına neden olan olay ise o geceki 
baba kaybıdır.

Ailemizle ormana doğru kaçtık. Babam elimden tutmuştu. Kız kardeşimin biri 
annemin, diğeri ise nenemin kucağındaydı. Biraz gittikten sonra çocuklar ağlamaya 
başladılar. Yoldayken ninemden ve annemden ayrı düştük. Sabah olana kadar kaçtık. 
Yüksek bir tepenin üstünde Ermeniler babamı vurdular ve oracıkta yığıldı. Babamın 
yanında oturdum. Sordum ki, bir yerin acıyor mu? Bana “Mati” derdi, “Yok, Mati,  
hiçbir yerim ağrımıyor” dedi. Babam uzanmış bir şekilde kalmıştı. Bize yakın olan 
Kemal dayı ona yardım etmek istedi. Ancak o, ayağa kalkamadı. Babam rica etti ki, 
bu kızı da götür. Babamdan biraz uzakta duruyordu ve babam beni yine yanına çağır-
dı: “Benimle görüşmeden mi gideceksin?”– deyip yüzüme baktı. Yüzümü öptükten 
sonra “git, Mati, git yavrum, ben de gele ce ğim” dedi.
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Uykusu kaçan Vüsale: “Ermeniler beni öldürüyor”...

Senem Abdullayeva o gecenin kızının sağlığına ve psikolojisine olumsuz etki yap-
tığından bahsediyor: “başıaçık, ayağı yalın ormana kaçmıştık. Dört–beş saat gidenden 
sonra hepimiz yorulup elden düşdük. Bir gün boyu yol gittik. Ninem, dedem yolda 
helak oldu. Birden Ermeniler üstümüze döküldü. Dört yaşındaki kızım Vüsale`nin 
kulağında küpe vardı, Ermeni elindeki bıçakla onun da küpesini kesip aldı. O zaman-
dan eli bıçaklı birilerini görünce korku geçiriyor, öyle biliyor ki, Ermenidir ve onun 
kafasını kesecek”.

Ermeniler daha sonra Senem hanımla birlikte diger rehinleri de Pircamallı köyü-
ne, oradan da Hankenti`ne getirmiş. Senem teyzenin buradaki ağrı–acısını, ızdı rabını 
sözle ifade etmek çok zor. Burada durmadan ağlayan kızını nasıl sakinleş di receğini 
bilmiyormuş. “Vüsale acından ağlıyordu. İhtiytar bir Ermeni korumalara dedi ki, o 
çocuğa ekmek vermeyin, koy açlıktan ölsün.”

Kayd edelim ki, Senem Abdullayeva ve kızı bir grup rehinle beraber rehinelerin 
değiştirilmesi sırasında azad olunmuş. 

Şimdi Vüsale büyümüş, o korkunç günleri bir de hatırlamak istemiyor. Ancak 
geceleri korkudan bağırarak, “koymayın, beni Ermeni öldürüyor” demekden kurtula 
bilmiş değil…

Hatıranın 20 yıllık acı hatırası…

Hocalı zırhlı araçlarla her taraftan kuşatma altındayken çoğu çocuklar gibi sekiz 
yaşındaki Hatıra Orucova da dünyadan habersiz mışıl–mışıl uyuyordu. Ansızın baş-
layan saldırı ve atılan mermiler onu tatlı uykudan uyandırdı. Zavallı nerden bilsin ki, 
sıcak evin den, yurdundan ayrılacak, bu onun evlerinde ailesiyle geçirdiği son gün 
olacaktı.?!

Dinleyelim: “Biz yatmıştık. Gördük ki, “gümbürtü” geliyor. Karşı tarafta evlerin 
yan dığını farkettik. Sığınaklara kaçtık. Annem, babam ve de dört çocuk. Sonra orma-
na koştuk. Gece ormanda sabahladık. Üşüyordum, soğuktu, hem de acıkmıştım. Sa-
bah olduğunda ilk annemi vurdular. Sonra halamı vurdular (onun on yedi yaşı vardı).”

Hatıra o gece yalnız annesini değil, ablası Hayale`yi de kaybetti. Çatışma zamanı 
kendisi de omuzundan, göğüs kafesinden yara aldı. Aldığı kurşunlar kaburğalarını 
kırmıştı.
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O gece Hayyam Şahin oğlu Usubov`un 9 yaşı vardı. Onun çocukluk hafızasında 
gecenin karanlığında Hocalı’dan kalkan alevler, geçirdiği korku ve stres derin iz bı-
rakmış. O, konuştukça çocukluğunun en korkunç gününü tekrar anımsamak zorunda 
kalıyor: “Kentimizi yaktılar. Annem bizi güçlükle bile olsa nehirden geçirdi. Nehri 
geçtikten sonra halamları kaybettik. Annem ayağından yaralandı. Biz uzanıp sürünü-
yorduk. Her taraf cesetle doluydu. Ben korkudan onlara bakamıyordum...”

Parmaklarını kaybeden Vügar

Vügar Karayev`in ayak parmaklarının birkaçının olmamasından çokları haber siz 
belki de. O, kendisi de bu konuda konuşmağı sevmiyor. Zira, konuşunca o anları tek-
rar yaşamak zorunda kalıyor. O anları tekrar yaşamaksa  adeta ölüme baraber.

Ermenilerin saldırısı sırasında karda, ayazda ayaklarını don vurmuş. Hastaneye 
ulaştırıldıktan sonra doktorlar onu hayata döndürmek için ayak parmaklarından birka-
çını kesmek zorunda kalmışlar.

“Ormanda birçok kişi vardı. Çocuklar ağlıyor, bağırıyorlardı. Büyükler çocukları-
nın ağzına havlu tıkıyorlard.  Sesleri duyulmasın diye.”

Açlıktan kar yiyen çocuk

1992 yılında Ramil Hesenov 10 yaşlarındaydı. Hocalı’ya saldırı olunca o da her-
kesle beraber ormana kaçtı. En çok hatırladığıysa o gece açlığı ve korkusudur: “Erme-
niler gelince ormana kaçtım. 3 gün aç–susuz orada kaldım. Susuzluktan ölüyordum. 
Bayağı kar yedim.”
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Geçen yy.ın 80’li yıllarından başlayarak, Dağlık Karabağ’da yaşanan protesto mi-
tingleri politik ve askeri çatışma yönünde geniş hız kazanmaya başladı. Durumun her 
geçen gün gerginleşmesiyle Güney Kafkasya’da yeni çatışma ocağı – kaynar nokta 
oluştu. Eski Sovyetler Birliği’nin topraklarında alevlenen savaş, Ermeni silahlı birlik-
lerinin Azerbaycan köylerine baskın ve saldırıları insanların huzurlu hayatını kaçırdı. 
SSCB’nin çöküşünden sonra Ermenistanın yeni bağımsızlık kazanmış Azer baycan 
topraklarına askeri saldırısı, yeni savaşın başlaması uluslararası medyanın dikkatini 
biranda bölgeye çevirdi.

Genellikle savaşların gittiği bölgelerde yaşanan kanlı olaylar ve yapılan röpor-
tajlar büyük medya kuruluşlarının ilgi odağında oluyor. Bunun çok farklı öznel ve 
nesnel nedenleri var. Birincisi insanların, seyirci kitlesinin orda ne olduğunu bilmek 
istemesiyle ilgilidir. Dolayısıyla, kitleyi bilgilendirmek işlevini yerine getiren medya 
kuruluşları kaynar noktalara kendi mühabirlerini gönderiyorlar. Oysa kimi medyanın 
burda bilgilendirmeyle birlikte, daha çok savaşı ışıklandırırken sansasyon arayışında 
da olmasını gözardı etmemek gerekir. Bu açıdan da Birinci Karabağ Savaşı’nda gerek 
Azerbaycan, gerekse Ermenistan cephesinde yaşanan savaşları aydınlatan onlarca ya-
bancı gazeteci vardı. Onların yaşanan olayları uluslararası kamuoyuna nasıl ve hangi 
bakış açısından ulaştırmasıysa professionellikten, vicdandan, ayrıca, çalıştıkları cep-
hede gördüğü gerçeklerden ası lıydı.

DIŞ BASINDA HOCALI SOYKIRIMININ YANKISI 

5. Bölüm
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profesörü Thomas Goltz`un “Washington Post” gazetesinde yayınlanmış yazısından 
sonra Amerika, Rusya, İngiltere, Türkiye, Fransa ve diğer ülkelerden birçok yabancı 
muhabirlerin, fotografcıların kaynar noktayı ziyareti iyice arttı. Çoğu yabancı mu-
habirlerin hayatları sigortalandığından onlar bölgede daha etkin, ilginç ve dramatik 
kareler yakalamakçin uğraşıyor, bazen hayatlarını riske atmaktan bile çekinmiyorlar-
dı. Azerbaycan savaş yıllarında enformasyon ablukası ortamında olduğundan Dağlık 
Karabağ’da yaşanan olaylar hakkında net, hızlı ve gerçeği yansıtan bilgileri Azerbay-
can gazetecilerinin (birkaç istisna hariç) hemen uluslararası kamuoyuna ulaştırmak 
imkanları yoktu. Tüm olan gerçekleriyse bölgede görev yapan yabancı muhabirlerin 
– stringerlerin yardımıyla ulaştırmak mümkündü.

1992 yılı Şubat’ın 25`ini 26`na bağlayan gece Ermeni militanlarının Hocalı`yı iş-
gal etmesinden ve sivilleri katletmesinden bütün ülke, aynı zamanda dünya birkaç 
gün sonra haber alabildi. Orman yoluyla binbir zorlukla Ağdam`a ulaşmış insanlar 
başlarına gelen olayı anlatırken herkes şoka düşmüştü. 366. Alayın Hocalı’ya saldı-
rısı ve kaçan nüfusun vahşice katledilmesi haberini ilk olarak, Azerbaycan basının-
da “Seher” gazetesinden gazeteci Şamil Sabiroğlu`nun imzasıyla okudu. Daha sonra 
Dağlık Karabağ’da müthiş bir katliamın yaşandığını haber alan tanınan medya organ-
larının yönetimi kendi muhabirlerini bölgeye gönderdi. Olayı daha geniş aydınlatmak 
ve onun baş vermesinin ayrıntılarını öğrenmek için Azerbaycan’a gelen gazeteciler 
arasında ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Türkiye ve diğer ülkelerin saygın yayın or-
ganlarının muhabirleri vardı. Muhabirlerin soykırımın işlendiği bölgeye götürülmesi 
için helikopter ayrıldı ve onlar Hocalı insanlık dramını doğrudan kendi gözleriyle 
gördüler. Gördükleri manzara her birinde acınacak bir izlenim uyandırmışdı. Fransız 
gazetecisi Jan İv Yunet olay yerinden Ağdam`a döndüğünde gördüğü manzarayla ilgi-
li görüşlerini Azerbaycanlı meslektaşları ile paylaşmışdı:

“Biz Hocalı faciasına tanık olduk, yüzlerce katledilmiş sivil insanın cesedini gör-
dük –kadın, çocuk, ihtiyar ve Hocalı’yı savunan askerlerinin cesetlerini. Bize heli-
kopter verdiler, kuş uçuşu yüksekliğinden Hocalı çevresinde gördüklerimizin hepsini 
kayd ediyor duk. Ama Ermeniler helikopterimize ateş etmeğe başladılar ve biz çekim-
lerimizi sona kadar yapamadık. Bu, korkunç manzaraydı. Ben savaşla, faşistlerin gad-
darlığıyla alakalı çok şey duydum. Ama 5–6 yaşındaki çocukları, sivil halkı öldüren 
Ermeniler onları geçtiler bile. Biz hastanelerde, vagonlarda, hatta çocuk bahçesi ve 
okul binalarında çok yaralı gördük.”

“Front Line news” TV`nin mensubu Rori Patriks de gördüklerinden sarsılmış: 
“Dünya kamuoyunun gözünde Hocalı’daki suçlara hiçbir şeyle beraat kazandırmak 
olmaz. Gaze-tecilerin helikopterle güçlükle götürüldüğü Nahçıvanik köyünün yakın-
larında ben onlarla çirkin hale düşürülmüş ceset gördüm. Bunlar, Hocalı’yı savunan 
askeri birliklerden değillerdi, bunlar Hocalı’nın nüfusu – Ermeni silahlı birliklerinin 
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lanmış çocuklar, kadınlar, yaşlılardı...”

“Times” gazetesinin olaylara bakışı

İngiltere’de yayınlanan “Times” gazetesinin mart sayılarının birinde “Karabağ 
ovası boyunca her yerde ceset vardı” başlıklı yazı geçti.

İngiltere gazetecisi Anatole Leven`in yazarı olduğu röportajda Hocalı katliamın-
dan, ormanda katledilmiş sivil insanların sonucundan akıbetinden detaylı söz edili-
yordu. Burda ayrıca yabancı gazetecilerin hangi tehlikeli koşullarda olay yerine bakış 
geçir mesi de yer bulmuştu: “Biz uçarak Dağlık Karabağ’ın karlı tepelerine yaklaşınca 
tüm bölgede serilmiş cesetler gördük. Belliydi ki, bu, soykırım sırasında kurşunlan-
mış kaçkınlardı. Bunu foto filimler aracılığıyla kanıtlan. Biz Azerbaycan’ın askeri he-
likopterinde oturarak çatışmalar olan bölgesi üzerinde uçuyorduk. Ansızın helikopte-
rimize atılmış füzenin sesi duyuldu. Füze helikopterimize dokundu ve o, titredi. Biz 
geri döndük. Bu, Ermeni Zenit bekçisi idi.”

“Golos Ukrainı” (“Ukrayna’nın Sesi”) gazetesinin mensubu V.Staçko da olayla 
alakalı kendine özgü konuştu: “Savaşın yüzü olmuyor. Sadece çokça maske, kanlı 
gözyaşları, ölüm, mutsuzluk, yıkımlar... Hocalı’da bebekleri ne için katlettiler? Ya 
anneleri? Allah insanı cezalandırmak isteyince onun aklını alıyor.”

Violetta Parvanova adlı başka bir yabancı muhabirse sadece bir cümle ile Ermeni 
vahşetini şöyle değerlendiriyor: “Hocalı – İnsanlığın faciası”.

Azerbaycan tarihine insanlık trajedisi ve Azerbaycan Türklerine karşı soykırım 
eylemi olarak yazılmış Hocalı katliamı hakkında biraz da olsa, uluslararası medya 
aracılığıyla dünya kamuoyuna bilgiler verildi. Fakat bunu o dönem için yeterli say-
mak olmazdı. Ermeni lobisinin, onları savunan medya ve güçlerin sayesinde Azer-
baycan tarafının “işgalci”, Ermeni tarafınınsa “işgale uğrayan” taraf olarak dünyaya 
tanıtımı muharebenin mahiyeti, sorunun kökleri hakkında yanlış fikirler oluşturmuştu. 
Ancak çatışma bölgesine gelip her şeyi canlı olarak gözlemlemek ve röportaj yapma-
ya heves gösteren askeri muhabirler, özellikle de Avrupa ve ABD muhabirleri bam-
başka gerçeklerle yüzyüze kalıyorlardı. Onlar asılsız Ermeni propagandasıyla aldatıl-
dıklarını idrak ediyor, Azerbaycan’ın bu savaşa zorla sürüklendiğini dahil edildiğini, 
işgale maruz bırakıldığını idrak ediyorlardı. Hocalı soykırımına tanık olmuş Fransız 
gazetecisi Jan İv Yunet`in Azerbaycanlı meslektaşı ile sohbetinde söylediği fikirler 
de bunu teyit ediyor: “Buraya gelmeden önce benim Azerbaycan hakkında çok az 
bilgim vardı. Fransa’nın gazete ve dergilerinde Azerbaycan işgalci, Ermenileri “kendi 
toprak larından” kovmak isteyen bir ülke gibi taktim olunuyor. Ülkeme döndükten 
sonra halkıma burdaki gerçekleri ulaştıracağım”.
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kazanmış ülke sadece askeri savaşa değil, enformasyon savaşına de hazır değildi... 

“Hocalı katliamı: Hayatımın en korkunç çekimi...”

Seyidağa Mövsümlü Azerbaycan’ın tanınan televizyon operatörlerindendir. 
Kendisi Umumittifak Devlet TV ve Radyo Enstitüsü’nün teleoperatör bölümünden 
mezunudur. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Enformasyon Analitik 
Mer kezi’nde çalıştı. Karabağ savaşında Hocalı dahil, birçok çatışma bölgelerinde 
çekimler yaptı. Ancak yıllar geçmesine rağmen, yer aldığı çekimler arasında Hocalı 
soykırı mını yansıtan kareleri hâlâ unutamıyor. 1992 yılında yaşanan Hocalı soykırı-
mını kayda alan Azerbaycanlı operatörlerden biri gibi insanı üşendiren manzaralara 
tanık olmuş, o anları hatırladıkça genç muhabirlerle sohbetlerinde sık sık “Hocalı 
Soykırımı hayatımın en zor günüydü. Operatör olaraksa en vahim çekimi idi. Bir daha 
böyle görüntüleri çekmek istemiyorum...” diyor, gözleri yaşla doluyor. O günlerde ya-
şadığı stres ve üzüntüler, olayın şok etkisi sağlığını kötü etkilemiş. Yakalandığı şeker 
hastalığı da Hocalı’nın işgalinin geride bıraktığı sonuçlardandır...

– Seyidağa bey, siz Hocalı’nın işgali haberi yayıldıktan sonra hemen bölgeye yol  
alan gazetecilerden biriydiniz. Nelere tanık oldunuz?

– Ben artık saat 12–de Ağdam`daydım. Orda korkunç sahnenin tanığı oldum. Çev-
rede kendi evlerinden kovulmuş, işkencelere maruz kalmış yaralı insanlar vardı. Ben 
hemen çekimlere başladım. Aynı zamanda haber aldık ki, Hocalı yolu cesetlerle dolu-
dur. Bu haberin doğru olup olmadığını kontrol etmek için Ağdam gönüllü taborunun 
komutanı Allahverdi Bağırov`dan rica ettim ki, o yerde çekim yapmak için bana yar-
dım etsin. Komutansa bu arazinin Ermenilerin kontrö lünde olduğunu söyledi. Benim 
ısrarlı rica larımdan sonra ancak bir yolun olduğunu söyledi, karşı taraf – Ermeni tara-
fıyla ilişki kurmaya kalkıştı. O, Ermeni askeri birliklerinin komutanı Vitalikle radyo 
bağlantı kurdu. İlk başta çekimlere izin verilmedi. Durumun böyle olduğunu gördükte 
Allahverdi Bağırov`un: “böyle anlaşılıyor ki, bu katliamda sizin bizzat eliniz var!?” 
söylemesi durumu değişti. Ermeni komutanı kitlesel katliamdan Hankenti’nde (Ste-
panakert) bulunan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 366. Alayının suçlu olduğunu söyledi, 
kendi alayınınsa onları izlediğini ekledi. Nihayet çekim izni alındı. Benimle beraber 
cesetleri çıkartmak için iki Azerbaycanlı savaşçı da gitti. Bana iki Ermeni askeri de 
eşlik ediyordu. Biz Askeran yönüne de gittik. Yerleşim biriminin girişinde köprünün 
altında ve üstünde işkence edilmiş, katledilmiş sivil halkın cesetleri vardı.

– Peki, bu manzarayı bandın hafızasına aktarabildiniz mi?
– Ben hayatımda ilk defa böyle bir facianın tanığı oluyordum. Çevre ihtiyar, kadın 

ve çocuk cesetleriyle doluydu. O zamana kadar ben bu tür kareleri sadece filmlerde ve 
televizyon belgesellerinde görmüştüm. Ağdam taborunun askerleri cesetleri topluyor, 
gör dükleri manzaraya dayanamayıp ağlıyorlardı. Bu kareleri kameranın hafızasına 
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da idrak ediyordum. İdrak ediyordum ki, ikinci duble çekmek imkanım olmayacaktır. 
Açıkçası, hem de görevimi yaparken bir Azerbaycanlı olarak Ermeni askerleri önünde 
zaafımı, üzüntümü belli etmek istemiyordum.

– Tabii ki, bir gazeteci gibi kendi vatanında yaşanan savaşı, katledilmiş soydaşla-
rının faciasını aydınlatmak insanı acıtıyor…

– Tabii ki, o anlar gördüklerimin hepsi beni çok kötü etkiliyordu, kendi soydaş-
larını çirkin hale düşürülmüş durumda görmek insanın aklını başından alır. Çekim 
zamanı dostum, Hocalı’nın kahraman oğlu Elif Hacıyev`in cesedine rastladım. Aynı 
anda ne düşüneceğimi, ne diyeceğimi bilmiyordum. Dilim lal olmuştu...

– Peki, bölgede çekim yapan ayrı gazeteciler de var mıydı?
– Kültür Evinin yanındaki cesetleri çekerken bizim taraftan helikopterin yak-

laştığını gördüm. İçinde gazeteciler vardı. Fakat pilot iniş yapmağa yanaşmıyordıu. 
Korkuyordu belli ki. Helikopterdeki yabancı muhabirlerin ısraiyle nihayet helikopter 
iniş yaptı. Tam çekime başlıyorlardı ki, Ermeniler ateş açtı. Helikopter hemen göğe 
kalktı. Yerde kamerası ile tek bir kişi kaldı. O, tüm tehlikeye rağmen, çekimlere de-
vam etti. Daha sonra öğrendim ki, hayatını riske atan bu genç operatör gazeteci Cen-
giz Mustafayevmiş. Daha sonra helikopterlerden birisi gelip onu götürdü.

 – Orada gördüklerinizin hepsini kayda alabildiniz mi?
– Maalesef yok. Askeran köprüsünün üzerinde başları kesilmiş yaklaşık 30 Azer-

baycan askerinin ceseti vardı. Onları çekmeye izin vermediler. Öyle bir durumdaydım 
ki, kendimi ele alamıyordum. Koruma görevlisi orda çekim yapılmasını yasakladı.

– Peki, Ağdam`a döndüğünüzde neler oldu?
– Ağdam`a sığınmış ve o gece şans eseri sağ salim kurtulmuş Hocalı sakinleri ge-

tirilen cesetler arasında kendi yakınlarını arıyorlardı. Bu görüntüleri çekmek oldukça 
güçtü. Ağdam Camii`ne getirilen cesetlere bakmak mümkün değildi, onlar arasında 
bir tek sağ salim ceset yoktu; gözleri oyulmuş, derisi soyulmuş, dişleri sökülmüş ce-
setler herkesi vahim bir duruma düşürüyordu.

Ben ender görüntülerle Bakü’ye döndüm. Aynı görüntüleri yayımlamak için 
montaj çalışmalarına başladık. Maalesef Devlet Televizyonu bu veya diğer neden-
lerden dolayı yayına izin vermedi. Azerbaycan seyircisi o katliamı ilk kez Cengiz 
Mustafayev`in çekimleriyle seyretti ve şok oldu. Çektiğim görüntülerden yola çıka-
rak kısa sürede bir belgesel hazırladık. Filmi çoğaltarak, Alman ve Türk şirketleri-
nin yardımıyla yurtdışına gönderdik. Aynı dönem Azerbaycan için çok zordu, ülkede 
savaş gittiği için askeri sansür hakimdi. Ülke gerçeklerinin ulus lar arası kamuoyuna 
iletilmesinde imkan ve durum müsait değildi. Ancak bu zorluklara rağ men, istiyorduk 
ki, dünya bizim sesimizi duysun, Hocalı’da, Karabağ’da yaşanan olaylar hakkında 
gerçeği görsün.
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Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan’a askeri saldırısı sırasında ortak ta-
rihe, dile ve kültüre sahip kardeş Türkiye de çeşitli düzeylerde işgal siyasetine karşı 
çıktı, masum insanların öz yurtlarından hunharca çıkarılması, “etnik temizleme” ope-
rasyonunu kınayarak Ermenistan yönetimini askeri operasyonları durdurmaya çağır-
dı. Fakat Ermenistan tarafı buna önem vermeyince, bu ülke ile olan sınırları onun 
yüzüne kapattı.

Savaş döneminde yabancı gazeteciler arasında Türkiye’den bölgeye giden mu-
habirler de oldu. Halklarımızın dili ve kültürü aynı olduğundan onların diğer meslek-
taşlarından farklı olarak, çevirmenlere ihtiyaçları yoktu. İnsanlarla rahat konuşa, 
görüş alışverişinde buluna biliyorlardı. Yunus Şen, Coşkun Aral, Mete Çubukçu ve 
diğerleri çatışma noktasında çalışan muhabirler arasında seçiliyordu. Basında 8 yıl 
çalışdıkdan sonra Yunus Şen çalışmasını Star TV’de sürdürüyordu. Askeri muhabir 
olarak ilk kez Ermenistan–Azerbaycan savaşını, Dağlık Karabağ’da yaşanan savaşları 
o, aydınlattı. Onun bu savaştan hazırladığı röportajlar daha çok Hocalı soykırımına 
aitti. Sonraları Yunus Şen`in askeri muhabir olarak Karabağ savaşında kazandığı tec-
rübe ona Çeçenistan, Filistin ve Bosna’da yaşanan savaşları daha profesyönel aydın-
latmasına yardım etti. Yıllar sonra savaş anılarından söz açan Yunus bey kurşunların 
insanların kafalarının üzerinden vızır vızır geçtiği bir ortamda röportaj hazırlamanın 
zorluğunu itiraf etti…

“Karabağ’da sıcak anlar: hayat kısa hikayedir” başlıklı yazıda: “Biz Karabağ’da 
Azerbaycan tarafta Ermenilerden 75 metre uzaklıkta idik. Çalışıyorduk ki, gördükle-
rimizi eğilerek çekelim, çünkü atılan kurşunlar başımızın üstünden vıyıldyarak geçi-
yordu, anonsu ilan edemiyorduk. Bir Azerbaycan askeri bize bakarak dedi: “kardeş, 
ses duyduğunda korkma, eğer duymasan, o zaman kork.” – Bize gülümsedi. Savaşın 
dehşetleri fikirlerini, bakış açısını da değiştirdi: “Olayların tanığı oldukça daha hoş-
görülü olmaya başlıyorsun. Sonuçta sen hayatı bir hikaye olarak görüyorsun” – Yunus 
Şen söyleşilerinden birinde böyle söylemiş.

Türkiye’nin tanınan askeri muhabirlerinden olan Mete Çubukçu da Karabağ sava-
şı sırasında bölgeden röportajlar hazırladı. 1992 yılından başlayarak, Kanal 6, ATV, 
Star TV ve diğer medya kuruluşlarında çalıştı. Onun 2005 yılında kaleme aldığı “Kur-
şun altında gazetecilik” kitabında yazarın aydınlattığı çeşitli savaşlar – Irak, Kosova, 
Çeçenistan, Afganistan, ayrıca Karabağ savaşı ile ilgili anılar var. Hocalı soykırımı 
hakkında haber yayılırdıktan hemen sonra Türkiye medyasında otoritesine göre seçi-
len Milliyet gazetesi`nin özel muhabiri Başbuğ Beşiroğlu hemen Azerbaycan’a geldi, 
bölgedeki durumla detaylı tanıştı… Onun Ermenilerin yaptığı katliama ilişkin geniş 
röportajı ve foto çekimleri Türk kamuoyunun olayları daha detaylı bilmesini sağla-
dı. Bundan sonra Türkiye’nin diğer yayınları da makaleyi yayınladılar. («Ходжалы, 
Хроника геноцида» “Hocalı, Soykırım Kroniği” s. 121)



99

Bi
r K

ış
 G

ün
ü 

Va
hş

et
i: 

H
oc

al
ı…Rusya Medyası

Dağlık Karabağ’da yaşanan gelişmelere ilk dönemlerden başlayarak, Rusya med-
yası da yer ayırıyordu. Savaşın başlamasıyla bölgeye akışan Rus gazetecilerin sayı-
sı artmaya başladı. Rusya basınının savaş devrinde yayınladığı yazı ve rö por tajların 
çoğunluğu bile kanaata gelmeğe neden oluyor ki, Rus gazeteciler Karabağ Savaşını 
ışıklandırırken, daha çok taraflı davranmışlar. Onların genellikle Ermeni tarafının des-
teklemesi yaptıkları röportajlarda yanlışlıklara, objektifliyin bozulmasına, gerçeğin 
yerini “yalan”ın tutmasına yol açıyordu.

Ancak bununla birlikte, Rusya medyasında Karabağ gerçeklerinin, özellikle de 
insanlık trajedisi ve suçu sayılan Hocalı soykırımının ışıklandırılmasında bazı yayın 
organlarının objektif bilgilerine rastlamak da mümkün:

“Krasnaya Zvezda” (“Kızıl Yıldız”) gazetesinin 1992 yılı 11 Mart tarihli sayısında 
basılan “Karabah: voyna do pobednogo kontsa” makalesinde itiraf olunuyor ki, 366. 
Alayın askerleri Hocalı’nın işgalinde Ermenilerle beraber yer almış ve alayın askeri 
araçlarını Ermeni bölücülerine teslim etmişlerdir.

“Svoboda” (“Özgürlük”, 12 Haziran 1992): “Ağdam`a dört gün içinde yaklaşık 
200 ceset getirilmiş, Ağdam`da tren vagonunda yerleşmış hastanede doktorlar kafa 
derisi soyulmuş dört ceset kaydettiler, birinin ise kafası yoktu... başka birinin ise diri 
diri, baş derisinin soyulması olayı kayda alınmıştı...”

“İzvestiya” (4 Mart 1992): “Kamera kulakları kesilmiş çocukları gösterdi. Bir ihti-
yar kadının yüzünün bir tarafı kesilmişti. Erkeklerin kafa derileri soyulmuşdu.”

Rusyada yayınlanan prestijli “İzvestiya” gazetesi yazarı V.Belıh Ağdam`da gördü-
ğü manzaraları yazısında şöyle tarif etmiş: “Zaman–zaman Ağdam`a cesetler getirili-
yordu. Tarihte böylesi vahşet hiç görülmedi. Cesetlerin gözleri çıkartılmış, kulak ları 
ve başları kesilmişti. Birkaç cenaze zırhlı araçlara bağlanarak sürüklenmişti. İşkence-
lerin tarifi imkansızdı.”

“İzvestiya” gazetesinin 13 Mart 1992 tarihli sayısında yayınlanmış makalede Rus 
subayı, binbaşı Leonid Kravets`in de bölgede – insanların toplu katledildiği ormanda 
gördüğü olayları olduğu gibi paylaşmış: “26 Şubat sonrası uçuş sırasında gözüme 
yerde kırmızı lekeler çarptı. Hızı azalttım, bu zaman helikopterde mekanik “yerde ço-
cuklar ve kadınlar var” - bağırdı. Ben artık kendim tepelere yayılmış 200’e yakın ceset 
görüyordum. Onlar arasında eli silahlı adamlar gezişiyordu. Sonra biz cesetleri almak 
için helikopterle aynı yere gittik. Bizimle beraber Hocalı’dan olan polis yetkilisi de 
gitmişti, cesetlerin arasındaki dört yaşındaki oğlunu başı ezilmiş halde görünce delir-
di. Bize ateş etmezden önce almağa imkan bulduğumuz başka bir çocuk cesedininse 
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çocuk ve ihtiyar cesetleri gördüm...”

Başka Yabancı Ülkelerin Medyası

Karabağ savaşını aydınlatmak için bölgeye gelen yabancı gazetecilerden biri 
de Latviya`da yayınlanan “Latviyas Layks” gazetesinin eski muhabiri Tatyana 
Çaladze`dir. Hocalı soykırımı hakkında duyan muhabir düşünmeden kanlı savaş-
ların gittiği, insanların katledildiği bölgeye – Karabağ’a gelmeyi karara alıyor. 
Azerbaycan’a gelen muhabir Dağlık Karabağ’da çatışmaların gittiği bölgeleri gezi-
yor, savaşı kendi gözleri ile görüyor. Daha sonra vatanına dönünce çalıştığı gazetede 
1992 yılının Kasım sayısında Karabağ savaşının mahiyeti ve Hocalı katliamı hakkın-
da makaleler yazarak Ermenilerin yalanlarını ifşa ediyordu.

Fransa medyasında Karabağ savaşı ve 366. Alayın Hocalı’da yaptığı katliam ko-
nusunda bir takım yayınlarda bilgiler yer aldı. 1992 yılı Mart’ın 2`sinde Fransa için 
sıradan günlerden biri, en önemlisi haftanın ilk günüydü. Ülkede yayınlanan Kanal 
4`ün saat 19.00`a olan Haberler bloğunda birkaç gün önce Güney Kafkasya’da devam 
eden savaşla ilgili küçük bir bilgi sunuldu: “İki Fransız gazeteci 32 sivil giyimde olan 
erkek, kadın ve çocuk ceseti görmüş. Onların çoğu 1 metreden daha az mesafeden 
kafalarına açılan ateş sonucu öldürülmüş.” 

“Le Mond” gazetesinin 14 Mart 1992 yıl tarihli sayısında verilen bilgi baş ver-
miş olayları faktlarla, yabancı gazetecilerin gözlemlerine göre iletmişti: “...Ağdam`da 
olan yabancı gazeteciler Hocalı’da öldürülmüş kadın ve çocuk cesetleri arasında kafa 
derisi soyulmuş, tırnakları çıkartılmış üç ceset buldular. Bu Azerbaycan propagandası 
değil, realitedir...”

“Valer Aktuel” yayınının 14 Mart 1992 yıl  tarihli sayısında verilen bilgiler 
Ermenistan’ın bu savaşa, işgalcilik planına nasıl hazırlanmasına dolayısıyla aydınlık 
getiriyor: “Bu özerk vilayette bulunan Ermeni kuvvetleri Orta Doğu’dan getirilmiş pa-
ralı askerlerle birlikte yeni teknolojiye, ayrıca, helikopterlere sahiplerdir. ASALA’nın 
Suriye’de askeri kampları ve silah depo ları bulunuyor. Ermeniler 100–den fazla Müs-
lüman köyünde katliamlar yapmakla Karabağ`daki Azerbaycanlıları yoketmişlerdir.”

Paris’te yayınlanan Krua l’Eveneman dergisinin 25 Mart 1992 tarihindeki sayı-
sında Ermeni silahlılarının Hoclıya saldırısı konusunda bilgi yayınlandı: “Ermeniler 
Hocalı’ya saldırdı. Tüm dünya acımasızca katledilmiş cesetlere tanık oldu. Azerbay-
canlılar binlerce insanın katledilmesinden söz ediyor...”
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Karabağ savaşı ile ilgili bir dizi yazılarla konuşan uluslararası medyada ABD 
medyasının payı özellikle tercih ediliyor. Ülkenin bir numaralı gazetelerinden olan 
“Washington Post”, “New York Times”, “Wall Street Journal”, “Chicago Tribune”, 
“Times”, “Sunday Times”, “Associated Press” ve b. gerek Hocalı katliamı , gerekse 
savaşın gidişi, sorunun çözümü yönünde atılan adımları yansıtan ya yınlar arasında 
özellikle tercih ediliyor.

İşte “Washinton Post” gazetesi 27 Şubat 1992 tarihinde ilk defa Thomas Goltz`un 
imzası ile Amerika’dan çok uzakta, okyanüsün ötesinde Azerbaycan’ın  Karabağ böl-
gesinde yaşanan katliam hakkında bilgi yayınladı. Bu bilginin yayın lanması pek kolay 
olmadı. Zira Ermenilerin her yerde olduğu gibi burada da “ezilmiş halk” karakteri ya-
ratması, Azerbaycanlıların “işgalci olması” konusunda uluslararası kamuoyunu yanlış 
yönlendiren bilgiler içerisinde birdenbire Amerikalı muhabirin Azerbaycan’dan ver-
diği bu bilgiler gazete yönetimini düşündürdü. Fakat Goltz`un faktlarla konuşması ve 
profesyonelliği sayesinde gazete yönetimini Güney Kafkas ya’da yaşanan askeri gidi-
şatlardan haberdar etmesi, olayın güncelliğini onlara inandırması  haberin piyasaya 
girmesine yardımcı oldu. Bu, Hocalı katliamı hakkında dünya kamuoyuna verilen ilk 
doğru haberdi. Bir gün sonraysa Ağdam`a gelen gazeteci Hocalı’da sağ kalan insan-
larla görüşmüş, onların hayat hikâyeleri ve o gece gördükleri olaylara tanık olmuştu. 
Karabağ savaşı konusu ve diğer Azerbaycan sorunları sonraları onun gazeteci haya-
tında önemli yer edindi.

Karabağ savaşıyla ilgili makalelerin, “Azerbaycan günlüğü” eserinin, aynı za-
manda çeşitli belgesel filimlerin yazarı olan Thomas Goltz Ağdamda olup–bitenleri 
ışık landırırken kendisinin ve arkadaşlarının geçirdiği duyğuları kendi yazılarında ol-
duğu gibi tasvir ediyor: “...Reuters`in muhabiri Elif Kaban hayretler içinde kalmıştı 
…Fotoğrafçı Oleg Litvin öyle etkilenmişti ki, ben onu …cesetler, mezarlar ve tır-
naklarıyla yüzlerini yırtan, feryat eden kadınlara doğru götürdükten sonra resimleri 
çekmeği başardı. Evet, bunu öyle her mide kaldıramıyordu. Fakat çalışmak ve olayları 
anlatmak zamanıydı: kat liam gerçekleşmişti ve tüm dünya bunu bilmeliydi. Bazı ce-
setleri tanımağa çalıştım, ama yüzleri paramparça olanlar, tanınamayacak halde olan-
lar vardı.  Bazılarının kafalarının derileri  koparılmıştı.” 

“Financial Times” gazetesi /14 Mayıs 1992: “General Polyakovun verilerine göre 
366. Alayın 103 Ermeni askeri Dağlık Karabağ’da Ermenilerle birlikte savaşmak için 
kalmıştır.”

“Sunday Times” gazetesi / 8 Mart 1992: Thomas Goltz ilk olarak, Ermeni asker-
lerinin yaptığı katliam konusunda Ağdam`dan haber veriyor. “Hocalı boş dükkanlar 
ve ağaçsız kirli yolları ile sahipsiz Azerbaycan kentiydi. Henüz o daha mutlu dö-
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dığı bölgeydi. Geçen hafta o harıtadan silinmiştir. Nefret Doğuran bilgiler Ağdam`a 
– Azerbaycan`ın olaylara en yakın olan şehrine sızdı ve cesetler morglara kaldırıldı.

Hiç kuşkusuz, Hocalı, onun etrafı, dağetekleri ve yarganlar Sovyetler Birliği da-
ğıldıktan sonra en korkunç katliam alanı olmuş. Ben Hocalı’ya yolculuk yapmış son 
Batılıydım. Bu Ocak ayında olmuştu ve insanlar hüzün dolu çehreleriyle kendilerinin 
kaderini önceden haber veriyorlardı...

Bura, Ermeni ön hattına yakındı, biz zaten oradan geçmek zorunda olduğumuzu 
biliyorduk. Orada bir yol vardı ve birinci grup halk kitlesi kaçmağa koyuldu. … Her 
taraftan kurşun  yağıyordu. Biz sadece onların tuzaklarına düşmüşdük.

Azerbaycanlı askerlerin artık atacak kurşunları bile yokyu. Tanıklar o anki durmu 
şöyle özetliyorlardı: Ermeni birlikleri yarğanlarda hareket eden herkese ateş ederek 
açarak, insafsızça bir katliama başladılar. Azerbaycanlı operatörün hüngür hüngür ağ-
layarak çektiği videodaki ce setler daha yüksek ormanlık alana dağılmış ölümün sert 
izlerini gösteriyordu, ‘‘köylüler Ermenilerden kaçarak sığınacak bir yer arıyorlardı. 
Ermenilerse durmadan ateş ediyorlardı”  –  Ağdam`da hastanede yaralı yatan Ömer 
Veyselov söyledi... – “Eşim ve kı zım yanımdaca yere yığıldı.”

Adamlar sevdikleri insanlardan bir haber için hastanenin koridorlarında seraser 
dolaşıyorlardı.

Bazıları öfkelerini yabancılara döküyordu: “Kızım, oğlum nerede?” – diye bir 
anne  çığlık attı. 

– Tecavüze uğradı...
– Öldürüldü…
– Kayboldu…

The Sunday Times,  1 Mart 1992. Thomas Goltz, Ağdam, Azerbaycan

Ermeni Askerleri Yüzlerce Kaçan Aileyi Katletmişlerdir

Sağ kalanlar anlatıyorlar ki, Ermeni askerleri 450’den fazla Azerbaycanlını kur-
şuna dizmişler, onlardan çoğu kadın ve çocuklardır. Yüzlerce, belki de binlerce insan 
uçurumlardan kayıp düştü ve korkudan öldü. Saldıranlar kadın ve çocukları savunan 
çoğu asker ve gönül lüleri şehit ettiler. Onlar sonra silahlarını dehşete gelmiş göç-
menlere doğru çevirdiler. Olaylardan kurtulmağı başarmış birkaç kişi neler olduğunu 
anlattı: “Asıl katliam böyle başladı” – katliamdan sağ kurtulmağı başarmış Azer Hacı-
yev konuşmaya başladı: “Ermeniler sadece öyle hey atıyorlardı. Sonra onlar geldiler, 
bıçak ve süngülerle adamları kıtır–kıtır doğramağa başladılar.” 
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Katliamın Gerçek Yüzü

“Azerbaycan geçen hafta yeniden katliam yaşadı. Yürekleri buruk göçmenler 
onlarla kesilmiş, sakat edilmiş cesetlerin kaldırıldığı cami arkasında bulunan kustar 
morga akın ettiler. Onlar 25–26 şubatta Dağlık Karabağ’da küçük bir yerleşim birimi 
olan Ermeni kuvvetlerince yerlebir edilen Hocalı`dan göçe zorlanmış sıradan Azer-
baycanlı erkek, kadın ve çocuklardı. Çoğu kaçmaya çalışırken yakın mesafeden açılan 
ateşten öldürülmüşler; bazılarının yüzleri paramparça edilmiş, diğerlerinin kafa derisi 
soyulmuştu. “Biz hiçbir zaman Ermenileri affetmeyeceğiz...” – Azerbaycanlı kadın 
kurbanlara gözyaşı akıtıyordu.

The New York Times, Çarşamba, Mart 3 1992: Helikopterle kısa süreliğine böl-
geye uçmuş Azerbaycan yetkilileri ve gazeteciler üç ölmüş ve kafalarının arkası so-
yulmuş çocuğun cesetini geri getirdiler. Onlar söylediler ki, Ermenilerin kendilerine 
ateş açmaları daha çok cesetin götürülmesine engel oldu. “Kadınlar ve çocukların 
cesetleri çok vahim durumdalard’’ – Dağlık Karabağ’ın Azerbaycanlı resmisi Esad 
Ferecov  şunları söyledi: “Biz cesetleri toplarken bize ateş etmeğe başladılar.”

Newsweek (Kasım 29, 1993, p. 50): “Ermeniler Azerbaycan’ın dörtte birini işgal 
ettiler ve onlar neredeyse bir milyon Azerbaycanlı nüfusu yerinden, evlerinden etti. 
Ermenistan’ın Washington’daki güçlü lobisinin parasal destek sağladığı ABD hükü-
meti de dahil olmakla  dehşete geldi.

Şimdi gördüğümüz yol üstünde bulunan her bir köy sistemli şekilde dağıtılmıştır.– 
Bu vandalizm” – diye Devlet sözcüsü durumu kısaca özetledi.

The Washington Post 2/28/92: Dağlık Karabağ kurbanları Azerbaycan kentinde 
toprağa verildi. “Göçmenler iddia ediyor ki, Ermenilerin saldırısında yüzlerce insan 
ölmüş... Yedi ceset bugün gömüldü; onlardan ikisi çocuk, üçü kadındı, biri göğsün-
den yakın mesafeden vurulmuştu. Ağdam askeri hastanesinde 120 göçmen ağır yaralı 
olarak tedavi ediliyor.”

The New York Times, 3/6/92: Azerbaycan’da son veda. “Ağdam mezarlığında, 
Azerbaycanlı aile mensupları ve dostlar Dağlık Karabağ’da Ermenilerce katledilmiş 
kurbanların toprağa verilmesi sırasında kederleniyorlardı. Çingiz İsgenderov kardeşi-
nin tabutunu sar mıştı, Mezarın yanıbaşında Kurani – Kerim okunuyordu .”

The Washington Times, 3/2/92: Ermenilerin saldırısı Azerbaycanlıların ölmesine 
veya göçetmesine neden oldu. “…Yaklaşık 10,000 kişi Hocalılı saldırıda Ermenistan 
Ordusu tarafından katledildi. Azerbaycan televizyonu Hocalı üzerinden tahliye edilen 
ve cesetlerle dolu yük araçlarını gösterdi.”
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Azerbaycanlıya ateş açmışlar, onlardan çoğu kadın ve çoçuklardır. Yüzlerce, belki de 
binlerce insan hala kayıp. Büyük bir olasılıkla şehit olmuşlardır.”

“Sunday Times” / 8 Mart 1992: ““Hocalı boş dükkanlar ve ağaçsız kirli yolları 
ile sahipsiz Azerbaycan kentiydi. Henüz o daha mutlu dönemlerde, kaz sürüleri ve 
tarla işleriyle uğraşan binlerce Azerbaycanlı insanın yaşadığı bölgeydi. Geçen hafta 
o harıtadan silinmiştir. Nefret Doğuran bilgiler Ağdam`a – Azerbaycan`ın olaylara en 
yakın olan şehrine sızdı ve cesetler morglara kaldırıldı.”

 “Washington Post” / 28 Şubat 1992: “…Göçmenler Ermenilerin saldırısı sırasın-
da yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Katledilenlerden yedisini bugün 
gösterdiler, onlardan ikisi çocuktu, üçü kadın idi...”

“Financial Times” / 9 Mart 1992: “Ermeniler Ağdam tarafa giden göçmenleri 
kurşuna dizmişlerdir. Azer baycanlılar 1200 ceset saymışlar.”

İngiltere Medyası

Britaniyalı gazeteci R.Patrik: “Hocalı’da yaşanan gaddarlığa dünya kamuoyunun 
gözünde hiçbir şeyle beraat kazandırılamaz!”

İngiltere medyası içerisinde Reuters ajansı, “Times” gazetesi, BBC kanalı ve di-
ğer medya kuruluşları Karabağ savaşında yer alan olayları dikkatte tutuyor, ara–sıra 
bilgi ve röportajlar hazırlıyorlardı. 1992 yılında Şubat’ın 25`ini 26`sına bağlayan gece 
Hankenti’nde yerleşen 366. Alayın Hocalı’ya saldırısında yaşanan soykırımdan sonra 
bu haber ve röportajların sayısı artmağa başladı.

Katliamın işlendiği mekana giderek olayı kendi gözleri ile gören İngiliz Times ga-
zetesinin muhabiri Anatol Lieven ülkesine döndükten sonra tanık olduğu olayları, ya-
şanan katliamı röportajında İngiliz okurlarına şöyle aktardı: “Biz Dağlık Karabağ’ın 
karla kaplı tepelerinin üzeriyle hareket edince etrafa dağılmış cesetleri gördük. Apa-
çık görünüyordu ki, insanlar kaçarken vurulmuşlardı. Azerbaycanlılar diyor ki, geçen 
hafta Ermenilerin Hocalı kentini tutması sonucu ordan kaçarken Azerbaycanlıların 
toplu katliamı sırasında 1000 kişi öldü. Yaralıların sayının 4000 –e ulaştığını, bir o 
kadar kişinin de kaybolduğu söyleniyor. Sivil helikopterin işi dağlarda inmek ve toplu 
katliam arazisinde bulunan cesetleri toplamaktı...”

BBC1 / Sabah haberleri, 07.37, Salı 3 Mart 1992: “BBC’nin muhabiri canlı yayın-
daydi ve o, çok yakın ve kısa mesafeden başlarına açılan ateşten ölmüş 100’den fazla 
Azerbaycanlı erkek, kadın ve çocuk, aynı zamanda bir bebek gördüğünü söyledi.”
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halkın cesetlerini yansıtan çok heyecanlandırıcı kareler gösterildi. Muhabirin bildir-
diğine göre o, operatör ve Batılı gazetecilerle birlikte Ermenilerin katlettiği 100’den 
fazla erkek, kadın ve çocuk cesetleri görmüş.

Onlara başlarından bir metreye yakın mesafeden vurulmuşlar. Kareler ayrıca 10’a 
yakın ceset gösterdi, (özellikle kadın ve çocuklar). Onlar başlarına açılan ateşten öl-
müşlerdi. Azerbaycan tarafının bildirdiğine göre 1000’den fazla sivil insan Ermeni 
kuvvetleri tarafından katledildi.”

Reuters, 2/12/92: Ermeniler Azerbaycan kentini yakıyor. “Devlet televizyonunun 
haberine göre Ermenistan Ordusu Dağlık Karabağ’da stratejik bir Azerbaycan köyüne 
saldırdı ve onu tamamen yaktı. Devlet Televiziyonu aynı zamanda Malıbeyli köyünün 
de yerlebir edildiğini ve  çok sayıda yaralının orayı terk ettiğini aktardı.”

İTAR TASS haber ajansı bildiriyor ki, köye saldırı sırasında birkaç insan katl-
edilmiş ve 20 kişi yaralanmış... Ajans ayrıca bildiriyor ki, Ermeni köylerinden 
Azerbay canlıların yaşadığı Şuşa şehrine – Stepanakertin Güneyinden 6 mile atılan 
top mermileri iki evi dağıtmış ve diğer 5 kişiye zarar vurmuş.”

 Ağdam, Azerbaycan, Mart 2 (Reuters) – Dağlık Karabağ’ın çevresinde Ağdam 
yakınlarında Reuters`in fotoğrafcısı Fre dericue LengaigneAzerbaycanlı cesetleriyle 
dolu iki kamyon gördüğünü söylüyor: “Birincisinde ben 35 ceset saydım ve ikincisin-
de de bir o kadar ceset görünüyordu. Bazılarının kafaları kesilmişti, çoğu yandırılmış-
dı. Hepsi erkekti ve birkaçı askeri üniformadaydı.”

Dağlık Karabağ’da 4 yıllık savaşlarda 1500–2000 kişi öldürüldü. Son hafta ya-
şanan savaş daha çok acımasız ve vahşi idi...

TIME, Mart 16, 1992. Jill SMOLOWE, Yuri ZARAKHOVIÇ Moskova’dan ha-
ber veriyor. Hocalı’da katliam: Ayrıntılı tartışma yapılırken, bu, çok acı: iki hafta önce 
Azerbaycan’ın Hocalı kentinde acımasız ve anlaşılmaz olay yaşandı. Şimdilik, 200 
Azerbaycanlı ölü var, onlardan çoğu sakat edilmiş, çirkin hale getirilmiş. Azerbaycan ta-
rafının iddiasına göre 1.324 sivil öldürüldü ve onlardan çoğunluk oluşturan kadınlar ve 
çocuklardır. Azerbaycanlıların yayınladığı videoda yüzleri paramparça edilmiş sade va-
tandaşlar gösterildi, bazılarının kafa derileri soyulmuş, diğerleri kafalarından vurulmuş.

The Independent, 2/29/92, Helen Womack haber veriyor: Ağdam`dan Reuters 
Ajansı muhabiri Elif Kaban bilgi verdi ki, katliamdan sonra çarşamba günü, bu bölge-
de Azerbaycanlıların oturdukları ikinci büyük yerleşim birimi olan Hocalı kentini Er-
meniler harabe koyarken ölmüş kişilerin çoğunu toprağa veriyorlardı. “...Biz ölüyoruz 
ve siz sadece seyrediyorsunuz.” – törende yer alan bir dertli insan bir grup gazeteciye 
bağırdı...”
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ağacından asılmış cesetler gördüğünü yazıyor: “Dar ağaçlarının görkemi beni dehşete 
getiriyordu... Alhaslı köyünde birbirinin yanında yerleştirilmiş dar ağaçlarından iki 
kadın asılıydı... Bilmiyorum, belki de onlar anne–yavru idiler... Ancak bu manzara 
dünyayı dehşete getirir, kalbi olan herkesi düşünmeye sevkeder.” (“Laçın günlüğü”, 
“Mur tuza kardeşleri” Yayınevi, 1995. sayfa 52; “Karabağ” gazetesi / 4–24 Haziran 
2002). 

1992 yılında BBC’nin Newsnight programının çalışanı Mark Urban da Er menistan 
Azerbaycan sorununu aydınlatmak için savaş bölgesine yolculuk yapmış gazeteciler-
den biri oldu. Öncelikle Erivan’a, oradan da Hankenti`ne gelen İngiliz mu habir bir 
gün içinde bölgede savaşın gidişatıyla tanışmayı umut ediyordu. Sonradan bu savaşla 
ilgili düşüncelerini “En iyi zamanlar, en kötü dönemlerde” (“Best of Times, Worst of 
Times”) kitabında kaleme aldı. “Ben inanıyordum ki, bu, çalıştığım “Newsnight”da 
aydınlatmak için yeterince önemlidir, o yüzden bu işe gönüllü ka tıldım. Düşünüyor-
dum da, biz 24 saat içinde burda olacak ve geri döneceğiz...” – yazan muhabir zor 
koşullarda olduklarını, aç kaldıklarını, hatta nasıl sağ kaldıklarını anlamadığını da 
özellikle yazıyor.

Ermenistan Medyasının Savaşa Yaklaşım Tarzı

Sovyet İmparatorluğu’nun giderek zayıflamasından yararlanan Ermeniler Azer-
baycan toprağı olan Dağlık Karabağ’a iddialarını uzun süreden beridir gerçekleştir-
meye baş ladılar. Tarihin çeşitli dönemlerinde Dağlık Karabağ’a göçe zorlanan Erme-
nilerin şimdiki takipçileri öncelikle Azerbaycanlılara karşı protesto mitingleri düzen-
ledi ve ardından da “ba ğımsızlık” sloganları durumu daha da kötüleştirmeğe neden 
oldu. Tüm bu olaylar – dünyadaki Ermeni lobisinin desteğiyle Ermenistan Askeri 
Kuvvetleri ve ona yardımcı olan dış ülkelerden gelerek savaşan Ermeni ve diğer mil-
letlerden olan paralı askerlerin Azerbaycan köylerini ardarda işgal etmeleri, sivilleri 
katletmeleri Er menistan basınında “milli özgürlük hareketi”, “kutsal toprakların kur-
tarılması” gibi sunuluyor, “ışıklandırılıyordu”. Ancak bölgede yaşanan kanlı savaşın 
“Ermeni çıkarları”na uygun gösterilmesi, Azerbaycan’ın “işgalcı taraf” gibi sunul-
ması gerçeği perdelemek amacı güdüyordu. Dış iletişim ajanslarında çalışan Ermeni 
asıllı muhabirlerin ve Ermeni yanlısı bazı yayın organlarının Karabağ savaşını bu tür, 
tektaraflı aydın latması sorunun tarihsel köklerinden ve bölgede yaşanan sosyopolitik 
süreçlerden habersiz olan uluslararası kamuoyunda yanlış yorum oluşmasına hizmet 
ediyordu. Çatışma bölgesine gelen yabancı muhabirler gerçekle tanıştıktan sonra 
Azerbaycan’ın işgale maruz kalmasına tanık oluyor, dünyaya yutturulan Ermeni ya-
lanlarının üstü açılıyordu. Ancak Ermeni tarafı birçok hallerde bölgede çalışan yaban-
cı gazetecilere gerçekleri yazmaya engel oluyorlardı: “Ayk gazetesinin eski muhabiri 
Alvard Barhudaryan kendi hatıralarında bu konuda yazıyor: “...Bir kez Hollandalı ga-
zeteciler Stepanakert`te (Hankenti’nde) işgal altında olan bölge lere gitmek arzusunda 
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rölündeki Ağdam`a getirdik. Ağdam`a varınca “korkunç manzara`yı çekmek istediler. 
Alay komutanı Vitaliy Balasyan onlara ancak Karabağ savaşında dokunulmayan cami 
ve “Büyük Vatan Müharebesi”ne (2. Dünya savaşı’na) dikilmiş anıtı çekmeğe izin 
verdi. “Savaştayız” diye komutan gülümsündü...” (“Jurnalisti na voyne Karabaha” 
(Gazeteciler Karabağ Savaşında) s. 38).

Karabağ savaşı sırasında anlaşıldı ki, Ermeni birlikleri içerisinde çeşitli ülkelerden 
gelmiş paralı askerler de Azerbaycan köylerinin işgaline katılmış. Bunu bir takım ol-
gular, aynı zamanda tanık ifadeleri de onaylıyor. Her ne kadar Ermeni tarafı bunu in-
kar etmeye çalışsa bile, gerçekler asla değişmiyor. Hocalı’nın yerlebir edilme sinde ve 
sivil halkın toplu halde katledilmesinde yer almış 366. Alayın neferi Yuri Yahoviç`in 
itirafları işlenen soykırım karakterli katliamın mahiyetini anlamak için bizlere yar-
dımcı oluyor: “Bize bizim de hıristiyan olduğumuzu ve Müslümanlara karşı savaş-
malı olduğumuzu söylüyorlardı. Bizi insanlıkdışı koşullarda tutuyorlardı. Biz tüm 
bunlara tahammül edemedik ve alayı terk ederek Hocalı’ya kaçmak zorunda kaldık...”

1993 yılının Ağustosunda gazeteci Alvard Barhudaryan`ın Ağdam`a yolculuk ya-
parken görüştüğü Azerbaycanlı esir ve Ermeni tarafta çarpışan paralıyla sohbeti bu 
savaşta Ermenilerin paralı askerler kullanmasını tekrar teyit etmektedir: “...Azerbay-
canlı askeri esir diyordu ki, o eve dönmeyecek, çünkü onu öldürecekler. Ancak Rus 
paralı askeriyse Ermenilerle birlikte Azerbaycanlılara karşı savaşa gitmeye hazırdı…” 
(“Jurnalisti na voyne Karabaha” / s.35)

Karabağ savaşı sırasında Karadağlı köyünün işgali zamanı işlenen toplu katliam 
Hocalı soykırımına giden yolun başlangıcı sayılabilir. Çünkü 1992 yılının Şubat’ında 
Ermeni militanlarının köye saldırısı sırasında köyün birçok sakini işkenceyle katle-
dildi. Onların çoğu çeşitli işkence yöntemleriyle öldürüldü, silahsız insanlar diri diri 
kuyulara toplanarak yakıldı, kafaları kesildi, diğer köylülerse rehin alındı. Karabağ 
savaşında gaddarlığıyla özellikle seçilen Monte Melkonyan`ın kardeşi Kaliforniya 
kökenli yazar Markar Melkonyan “Kardeşimin yolu” adlı kitabında Hocavend ilçesi 
Karadağlı köyünün nasıl işgal edilmesi ve kardeşinin bu operasyona katılımı konu-
sunda da söz ediyor: “...Monte eşyalarını yeni kışlaya koydu, askeri dürbünüboynun-
dan asarak, araziyle tanışmak için avluya çıktı. Stepanakert`teki Savunma Komite-
si genellikle tahıl ekini yapan ve yaklaşık 1200 kişinin yaşadığı zengin Azerbaycan 
köyü Karadağlı’da “temizleme” yapmak istiyordu. Monte`nin yönetimi rica etti ki, 
köye saldırı planını hazırlasın...”

Dağlık Karabağ’da yaşayan Azerbaycanlı nüfusla birlikte, sade Ermeni nüfusu da 
savaşı istemiyordu, onlar bunun her iki tarafa zarar vereceğini biliyorlardı. Ancak za-
man zaman olduğu gibi diğer halkların toprakları hesabına kendilerine devlet kurmak 
arzusunda olan, terörü temel hedef seçen ve bir takım güçler tarafından destek alan 
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savaşa yol açtı. Sivil halkın barış içinde yaşamasını desteklememesine Markar Mel-
konyan aşağıdaki bölümde değiniyor: “...Monte ve onun takımıından olan birkaç kişi 
Ermeni köyü olan Hagorti`den karlı kaya ile aşağı – Karadağlı tarafa inerken Ermeni 
vatandaşlar onlara ateş ettiler. Grup aşağı inmeği durdurdu ve köylülerle tartışmaya 
başladı, köylüler askerlere şöyle dediler: “Gidiniz, bize burda savaş gerekmez ...”

Karadağlı köyünde sivil halka verilen işkence ve insanlıkdışı davranış tarzlarını 
Ermeni yazar “Kardeşimin yolu”nda böyle anlatıyor: “...48 Azerbaycanlı rehine kam-
yonun kasasına doğru sürüklendi. Rehineler Stepa nakert`e doğru yola çıktılar. Elliden 
fazla Azerbaycanlı rehine hayvan gibi katledildi …

…Aramo ve Arabo`nun askerleri dün akşam öldürülmüş arkadaşının öcünü almak 
için rehinlere ateş açmaya ve bıçakla hepsini istisnasız olarak öldürüp sonuna çıkma-
ya başladılar. Aştarak`tan “Vatansever deste”den olan “Yara izi” Edo birkaç yaralı 
askerin üzerine benzin döktü,tutuşdurduğu  ateşi onların üzerine attı. Monte hendeğe 
varınca bir yığın parçaları kalmıştı...”

Hankenti’nde yerleşen 366. Alayın Hocalını işgal etmesi ve orada yaptıkları ya-
bancı basınla birlikte, Ermeni muhabirlerinin, yazarlarının da dikkatinden yayınmadı. 
Özellikle yüksek düzeyde her türlü teknik donanımlı alayın Ermeni silahlılarından 
oluşan asker ve subaylarının Azerbaycan Türklerine karşı yaptıkları soykırım ka-
rakterli bu kitlesel katliam konusunda “kendine özgü” biçimde bilgiler yayıldı. Özel 
gaddarlıkla katledilmiş, çirkin hale düşürülmüş insanların cesetlerini yansıtan kareler 
“Azerbaycan’ın yalan propagandası” olarak değerlendirildi. Ancak o vahşeti yaşayıp 
bunu aktaranlar arasında bulunan Ermeni gazeteci Daud Hayriyan “Haçın hatırı için” 
isimli kitabında Hocalı katliamını şu sözlerle anlatıyordu: “...Gaflan denen ve ölülerin 
yakılmasıyla görevli Ermeni grup, 2 Mart günü Hocalı’nın 1 kilometre Batısına 100 
Azerbaycanlı cesedini getirip yığdı. Son kamyonda 10 yaşında bir kız çocuğu gör-
düm. Başından ve elinden yaralıydı. Yüzü morarmıştı. Soğuğa, açlığa ve yaralarına 
rağmen hâlâ yaşıyordu. Çok az nefes alabiliyordu. Gözlerini ölüm korkusu kaplamış-
tı. O sırada Tigranyan soyisimli bir Ermeni asker onu tuttuğu gibi öteki cesetlerin üze-
rine fırlattı. Sonra tüm cesetleri yaktılar. O sırada sanki yanmakta olan ölü bedenler 
arasında bir çığlık işittim... Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben Şuşa’ya döndüm, onlar 
Haç’ın hatırı için savaşa devam ettiler...”

“Frans Katolik – eklezia” dergisinin 12 Mart 1992 tarihli sayısında yayın lanmış 
yazıda diğer Ermeni yazarı Bercin Siracyan Ermeni militanlarının Hocalı’da yaptıkla-
rı katliamın korkunç manzarasının onu da dehşete getirdiğini şöyle doğru luyor ve bazı 
itiraflarda bulunuyor: “...Hocalı`yı gözlerimle gördüm. Her yerden kan kokusu duyu-
luyordu. Kar üzerinde buz kesmiş kimsesiz, sahipsiz cesetlerden korktum. Korktum 
ki, bu kan için Azerbaycan tarafı, yarınki nesiller susmasınlar... Bugün Ruslar bizimle, 
ya yarın? Biz her an yalnız bırakılabiliriz...”
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lini her ne kadar hafif tarif etmeye çalışsa bile, bir takım detaylar, özellikle de “Arabo” 
lakaplı ve başı siyah örtüklü savaşçının faaliyetine dokunması okuyucunun olaylarda 
Ermenilerin rolünü doğru değerlendirmesine yardımcı olur: “26 Şubat günü o, Hoca-
lı yakınlarında yamaçta durdu ...Savaş haberlerine cevap olarak, o, Hocalı’ya geldi, 
belki de onun gelişinden bir saat önce yaşanan katliama ilişkin olayın bölümlerini bir-
leştirmeye başladı. Akşam saat 11 civarında 2000 Ermeni savaşçısı halkı Doğu tarafta 
açık alana çıkarmaya mecbur etmekle Hocalı’ya üç taraftan yüksek otlukla ilerlediler. 
Şubat’ın 26`sı günün erken saatlerinden göçmenler 8 mil uzaklıkta bulunan Azerbay-
can kenti Ağdam`a doğru dağeteğiyle yollarına devam ettiler. Dağlık Karabağ asker-
leriyse güvenlik içinde onları takip ettiler. “Onlar durmadan ateş ediyorlardı...” – göç-
men kadın Reise Aslanova Human Rights Watch araştırmacısına şöyle ifade vermişti. 
Arabo`nun savaşçıları kemerlerinin üzerinde bulunan bıçaklarını kınından çıkardılar, 
öldürmeye başladılar. Şimdiyse duyulan tek ses kuru otların üzerinden esen rüzgarın 
sesiydi. O cesetlerden gelen uzaklara götürmek için henüz erkendi...”

Hocalı’nın işgali sırasında rehin alınmış yüzlerce sivil halk, ayrıca Karabağ savaşı 
sırasında esir düşmüş Azerbaycanlılar tanıklık ediyor ki, rehinler arasında delikanlı-
ların, çocukların, erkeklerin, özellikle de Milli Ordu askerlerinin kafalarını Ermeni 
mezarları önünde kesiyorlardı. İnsanlığa sığmayan bu işkence türünü kendi gözleriyle 
gören yüzlerce Azerbaycanlı göçmen rehinlikten kurtulduktan sonra stres ve manevi 
travma alarak hasta düşmüş, ya da bu işkencelere dayanamayıp psikolojik ve fiziksel 
sarsıntılar yüzünden erkenden hayatla vedalaşmışlardır.

Ermeni yazarı, eli binlerce Azerbaycan Türkü`nün kanına batmış M.Melkonyan`ın 
kardeşi Markar Melkonyan Erme nilerin Türkleri “kurban kesme” törenini özel olarak 
anlatıyor, buna dolayısıyla kendine özgü şekilde beraat kazandırmaya çalışıyor: “Geçit 
sınırında bulunan, köyde tanınmış genç Azerbaycanlı Halk Cephesi üyesini onun kır-
mızı “Jiguli” model arabasıyla beraber kaçırmıştı. Genç Azerbaycanlı Seyid Erivan’a 
yakın bulunan kottecin duvarına zincirle bağlı durumda bir ay geçirdi. 1991 Yeni Yıl 
öncesi Kel ve birkaç arkadaşı, yerel polis görevlisi ve onların dostu Ardag dahil esiri 
Erivan yakınlarında Yeraplurun doruklarına doğru sürüklediler. Onlar orada, ağaç al-
tında, Harut adlı savaş arkadaşlarının mezarının yanında tekmeyle Seyidin dizlerine 
vurdular. Sonra üç çocuk babası Kel kesmeyen bıçakla Seyid`in boğazını kesmeye 
başladı. Öncelikle Seyid çığlık atarak bağırdı, ancak kulatırmalayan bağırtıdan sonra 
inilti ve hırlama sesi duyuldu. Sonda Ardag daha bu sese dayanamadı ve olaya son 
vermek için bıçağı Seyid`in göğsüne sapladı. Onlar Seyid`in kanını Harut`un mezarı 
başına akıttılar ve orayı terk ettiler. Bundan az süre sonra arkadaşı Kel`den kızının 
vaftiz babası olmasını istedi. Papazın sesi yükseldiğinde, Kel tüm kilise boyu yankıla-
nan Seyid`in iniltisini duyuyordu. O, kendisini kaybederek töreni durdurdu. “Acaba, 
Tanrı rövanş için köpeği öldürmüş insanı bağışalayarmı?” – keşişten sordu. Papaz: 
“Bu, onun dört ayaklı, yoksa iki ayaklı köpek olmasına bağlıdır...” dedi.
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rı Thomas Goltz Türk Dünyası aleyhine bir dizi terör düzenlemelerini hayata geçir-
miş ASALA’nın üyesi, Hocalı katliamında yer almış bir teröristin dünya kamuoyuna 
“kahraman” gibi sunulmasını kalp ağrısıyla karşılıyor: “Ben o kitabı Ermeni internet 
sitesinden sipariş verdim. Bir ay ona el dokunduramadım. Ancak nasıl olduysa, sona 
kadar okudum. Amerikan Ermeni`sinin yazdığı bu kitap içimi ağrı ile doldurdu. Yazar 
Markar Hocalı katliamını düzenlemiş kardeşi Monte`nin “kahramanlığ”ı nı tarif etti. 
Masum çok insanı katletmiş ve ASALA’nın üyesi gibi Türk diplomatlarına karşı terör 
eylemlerinde yer almış bir kişi kitapta kahraman gibi sunuluyor...”

Görüldüğü gibi, Ermeni yalanları ve Türkiye’ye karşı yalancı soykırım iddiala-
rıyla konuşan Ermeniler`in asıl işleri dönem geçtikçe uluslararası toplumu, dünyanın 
ta nınmış aydınlarını, konfliktle tanışıp araştırma yapan araştırmacıları giderek daha 
çok dehşete getirmekte ve hayretlere düşürmektedir.
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Hocalı insanlığa karşı işlenmiş cinayettir

“Hocalı’ya saldırı sonucu 613 kişi katledildi, 1275 sivil rehin alındı. Onlardan 
155’den fazla insanın kaderi bugün de bilinmemektedir. Bin kişiden fazla insan çeşitli 
dereceli kurşun yarası alarak, sakat kaldı. Katledilenlerin 106`sı kadın, 83`ü çocuk, 
70`i yaşlı insandı. Katliam zamanı 8 aile tamamen imha edildi. 25 çocuk her iki ve-
lisini, 130 çocuk ise bir velisini kaybetti. Katledilenlerden 56 kişi özel gaddarlıkla 
ve vahşice diri–diri yakılmış, kafalarının derisi soyulmuş, başları kesilmiş, gözleri 
çıkartılmış, gebe kadınların karınları süngü ile delik deşik edilmişti...” Şu bilgiler Er-
menilerin bir gecede yaptıkları kanlı eylemin gerçek sonucudur.

“Memorial” İnsan Hakları Müdafaa Merkezi’nin raporundan

Rusya’nın “Memorial” İnsan Hakları Müdafaa Merkezi Hocalı kentinin işgalı sı-
rasında insan haklarının kitlesel ihlali konusunda bazı olguları kendi raporunda gös-
teriyor. Raporda deniyor ki, dört gün boyunca Ağdam`a Hocalı’da katledilmiş 200 
Azerbay canlı’nın cesedi getirilmiş, onlarla cesedin hakarete maruz kalması olgusu 
tespit edil miştir. Ağdam`da 181 ceset (130 erkek ve 51 kadın, ayrıca, 13 çocuk) sağlık 
kontrölünden geçirilmiştir. Sağlık kontrölü zamanı 151 kişinin ölümüne kurşun ya-
ralarının, 20 kişinin ölümüne şrapnel yaralarının neden olduğu, 10 kişinin sert aletle 
vurularak öldürüldüğü tespit edilmiştir. 

HOCALI KATLİAMI İNSANLIĞA 
KARŞI İŞLENMİŞ CİNAYETTİR

6. Bölüm
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olayını da kayda almıştır.

Aynı günlerde Azerbaycan tarafı Hocalı halkının yardımına ulaşamadı, hatta ce-
setlerin alınması bile mümkün olmadı. Bu zamansa Ermeniler beyaz giyimli özel 
gruplarla ormanlarda saklanmış insanların arayışını sürdürüyor, sağ olarak buldukla-
rını hemen öldürüyor ya da rehin alarak işkence ediyorlardı.

“...Ağdam`da ayakta tedavi için kurulmuş askeri hastanenin kayıt defterinde yazıl-
mış 598 kişide yaralanma ve donma kayda geçildi. Orada diri adamların kafa derisinin 
soyulması da tesbit edildi. Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı sonucu binlerce insan 
yaşamını kaybetmiş, sakat bırakıl kalmış, 900 yerleşim birimi yıkılmış, yağmalanmış, 
sivil halkın mülkleri yıkılmış, yakılmıştır. Dağıtılmış ve emlakı yağmalanmış yerle-
şim evle rinin genel değeri on milyarlarca dolar civarında...” – İşte raporda durumun 
vahim olmasına böylece dikkat çekiliyor.

Rapordan, tanıkların ifadelerinden ve diğer faktlardan da görüldüğü üzere 
366. Alayın temelini oluşturan silahlı Ermeniler`in yaptıkları sadece Hocalı’da ve 
Karabağ’da yaşayan soydaşlarımıza değil, aynı zamanda bütün beşeri insan hakları-
na, bu konuda dünyanın kabul ettiği uluslararası sözleşmelere aykırıdır ve doğrudan 
insanlık aleyhine suç sayılır. Hocalı’da ve ayrıca Karabağ’da yapılan amelleri, aynı 
zamanda tarihin çeşitli dönemlerinde Azerbaycan’da 1905 yılında, 1918 yılında, aynı 
za manda Anadolu’da Ermeni silahlılarının bölgenin yerli halkı olan Türk–Müslüman 
nüfusa karşı yaptıkları toplu katliamları ve onların hayata geçirilme mekanizmasını, 
işkence yöntemlerini analiz ettikçe sadece bir fikir oluşuyor: Bu olaylar Azerbaycan 
ve Anadolu insanlarına – Türk Dünyası`na karşı düşünülmüş soykırım politikasıdır. 
Soykırımın hukuki içeriğini herhangi ulusal, etnik, ırksal veya dini grubu tamamen 
veya kısmen yok etmek amacıyla işlenen aşağıdaki haraketler oluşturuyor:

– bu tür grup üyelerinin öldürülmesi
– böyle grup halinde ağır hasar veya zihinsel bozgunluğa neden olma
– herhangi grup için kasıtlı veya kısmen fiziksel yoketmeni öngören yaşam koşul-

larının oluşturulması.

Bugüne kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan kanlı olaylarla, askeri suçlar-
la ilgili bir dizi uluslararası sözleşme ve belge kabul edildi. Bu belge ve sözleşmelere 
insanlık aleyhine ve savaşta işlenen suçlarla ilgili maddelerin içeriği hem de dünyanın 
bir parçası olan Azerbaycan`da Hocalı soykırımına hukuki kıymetin verilmesinde da-
yanılabilir en temel hukuki temeldir.

Hocalı soykırımının uluslararası suç gibi tevsifi için hukuki esaslara aşağıdakiler 
aittir: 
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cinayetinin önlenmesi ve cezalandırılması hakkında sözleşme (1951 yılında yürürlüğe 
bindi); 

2. Nürnberg Askeri Mahkemesinin Tüzüğü (burada doğrudan soykırım suçu gös-
terilmezse de, aynı suçu teşkil eden fiiller insanlık aleyhine suç ve savaş suçu olarak 
gösterilmiştir);

3. Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin Tüzüğü (madde 4); 
4. Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin Tüzüğü (madde 1); 
5. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü (madde 1); 
6. Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Mecellesi (madde 103); 
7. Azerbaycan Cumhurbaşkanı`nın “Azerbaycanlıların soykırımı hakkında” 26 

Mart 1998 tarihli fermanı.

Azerbaycan halkına karşı işlenmiş bu ağır suçlardan dolayı soruşturma yapılması-
nın ve onlara hukuki kıymet verilmesinin, bu cinayetlerin organize edilmesi ve işlen-
mesinde yer almış sorumlu kişilerin belirlenip mevcut yasalara göre suç sorumluluğu-
na celp olunması, ayrıca, uluslararası hukuk normlarının bilerekten ihlal edilmesiyle 
alakalı uluslararası kurumlar karşısında suçduyurusunda  bulunulması amacıyla 2003 
yılı 18 Aralık tarihinde Azerbaycan Başsavcısının, İçişleri ve Milli Tehlükesizlik ba-
kanlarının emriyle beraber soruşturma operasyon grubu oluşturuldu. 

Hocalı’nın işgali ile ilgili 27 Şubat 1992 yılından 01.09.2000 tarihlerini kapsayan, 
o tarihte Azerbaycan Cinayet Mecellesinin 70. (banditizm) maddesi, 94. maddesinin 4 
ve 6. bölümleri(ağırlaştırıcı durumlarda kasıtlı olarak adam öldürme) ile dava açılmış 
ve araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucu belirlenmiştir ki, 1992 yılı Şubat ayının 
25`ini 26`sına bağlayan gece saat 22 sularında Ermenistan askeri birlikleri ve Dağlık 
Karabağ’ın bölücü Ermeni silahlı haydut çeteleri Hankenti’nde yerleşen 366. Motori-
ze alayının subay, gizir ve askerlerinin katılımıyla bu alayın serencamında olan çeşitli 
çaplı atıcı silahlar ve zırhlı askeri araçlardan faydalanarak Hocalı’ya saldırmış, şehrin 
yüzlerce sivil halkını, şehri savunan askeri birliklerin askerlerini, şehrin içerisinde, 
ayrıca, şehri terk ederek canını kurtarmak için Ağdam iline gitmeye kalkışan insanla-
rı, özellikle, çocukları, kadınları, yaşlıları aynı yöndeki yollarda takip ederek, onların 
fiziksel kıyımını sağlamak amacıyla, silahlardan ateş etmekle, işkenceler vermekle 
hunharca öldürmüş, rehin almış, devlet ve kamu idare, kurum ve kuruluşlarına, va-
tantaşlara ait binaları ve emlaki yakmış, imha ve talan etmişlerdir. Hocalı katliamıyla 
ilgili başlanmış soruşturmanın icraatı 31 Mart 1994 tarihinde durdurulmuştur. Bu ci-
nayet işinin icraatı 12 Temmuz 2005 tarihte Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri savcılığı 
tarafından yinelenerek bu dava üzere fiiller Azerbaycan CM`nin 103 (soykırım), 107 
(halkı sınırdışı etmeğe veya zorunlu göç etmeğe zorlama), 115.2 (savaş yasalarını 
ihlal) ve b. maddelerine tevsif edildi. Aynı dönemden barış ve insanlık aleyhine savaş 
suçları işlemiş kişilerin uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak, suç sorumlulu-
ğuna çekmek, arama ve yargı yönünde soruşturma eylemleri gerçekleştirildi. Soruş-
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çocuk, 111 kadın, 60 yaşın üstünde 16 ihtiyar erkek hunharca öldürülmüş, 371 kişi 
rehin alındı, 150 kişi kayıplara karışmış, 421 kişi çeşitli dereceli beden hasarları ala-
rak Azerbaycan devletine ve ayrı ayrı vatantaşlara toplam 170.270.816 ABD Doları 
tutarında maddi hasar vurulmuştur.

Katledilenlerden 192 kişi aslen Hocalı sakini, ayrıca 24 kişi 1988 yılında 
Ermenistan’dan kovulmuş Azerbaycan göçmeni, 32 kişi 1988–1989 yılında Hankenti 
kentinden ve 35 kişi Dağlık Karabağ’ın Azerbaycanlılar yaşayan diğer bölgelerinden 
göçe zorlanan mülteci, 8 kişiyse Fergana olayları sırasında Özbekistan’dan taşınarak 
Azerbaycan’a sığınan Ahıska Türkleri oldu. Silahlı birlikler Hocalı sakinlerine karşı 
soykırım yaparken 111 kişiyi Hocalı’da, kuşatmadan çıkıp kaçmayı başarmış Hocalı 
sakinlerini takip ederek 16 kişiyi Ketik ormanında, 130 kişiyi Nahçıvanik yolunda, 23 
kişiyi Karakaya çevresinde, 23 kişiyi Dehraz köyü yakınlarında, 8 kişiyi Şelli doğrul-
tusunda, 6 kişiyi Askeran otoyolunun 86. kilometresinde ve b. yerlerde, rehinelerden 
18 kişiyi ise Askeran İl İçişleri biriminde işkence vererek acı masızlıkla katletmişler-
dir.

Cesetlerin dış muayenesi, adli tıp referansları, kuşatmadan çıkmaya muvaffak 
olmuş Hocalı nufusunun verdiği ifadelerle Ermenilerin ve 366. Alayın askeri mü-
rettebatının Azerbaycanlılara karşı yaptıkları akılalmaz işkence, vahşet olguları: baş 
derisinin soyul ması, kulak, burun, cinsiyet organlarının kesilmesi, gözlerinin çıkar-
tılması, Er meni mezarları üzerinde Azerbaycanlı`ların kafalarının “kurbanlık” olarak 
kesilmesi, ka dınlarının göğüslerinin kesilmesi, ihtiyar ve çocuğa da fark gözetmeksi-
zin gaddarlıkla işkence verilmesi belirlenmişti.

Adlî uzmanın reyine göre Hocalı’da katledilmiş insanların cesetlerine bakış ha-
linde kendilerine daha çok mermi, kurşun ve taş, sopa gibi araçlarla katledilmesi de 
belirlendi. Katliam kurbanlarının aldığı yaralarasa kafa (40), göğüs (74), karın (17) 
ve diğer bölgelerde olması (11) tespit edildi. “Göz bebeklerinin çıkartılması, dişlerin 
kırılması, erkeklerin cinsiyet organlarının kesilmesi vakalarına da rastlanmıştır. Belir-
lenmiş 31 cesetteyse vucudun çeşitli bölgelerinde kurşun yarası, kesici, delici aletle 
yetirilmiş hasarlar tespit edilmiştir. Muayene edilen 13 kişide vucudun tüm yüzeyini 
kapsayan yanık yaraları belirlenmiştir. Aynı zamanda muayeneden geçen cesetlerden 
10`unda kurşun yarasıyla birlikte onların üzerinden askeri araçların geçmesi belirtileri 
olmuştur...” (“Hocalı: Şehidler, şahidler”, s.38) 

Soruşturma zamanı ayrıca şunlar da saptanmıştır: Ermeni askeri birlikleri ve Dağ-
lık Karabağ’ın silahlı bölücü kuvvetlerinin eski SSCB’nin Hankenti’nde bulunan 
366. Alayının askerleriyle birlikte yaptıkları bu soykırımda Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun “Soykırım cinayetinin önlenmesi ve bu nedenle cezalandırma konusun-
da” 9 Aralık 1948 tarihli Sözleşmesi ve Azerbaycan CM`nin 103. mad desinde belir-
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Hocalı soykırımını gerçekleştiren Ermenistan askeri birlikleri, Dağlık Kara bağ’daki 
silahlı bölücü birleşmeler ve Bileşik Devletler Topluluğu`nun Hankenti’nde yerleşen 
366. Alayının askerleri tarafından devletlerin kabul ettiği uluslararası hukuk kuralla-
rına da uyulmadı, 12 Ağustos 1949 yılı tarihli “Savaşan silahlı kuvvetlerde yaralıların 
ve hastaların durumunun iyileştirilmesi konusunda”, “Askeri rehinlerle muamele hak-
kında” ve “Savaşta sivil halkın korunması hakkında” Cenevre Konvansiyonlarının 
uygun maddelerinde öngörülen – savaş operasyonlarında doğrudan yer almayan ki-
şilere karşı onların hayatına ve kişiliğine zarar vermek, herhangi bir ortamda öldür-
mek, sakat  bırakmak, gaddarcasına muamele ve işkence etmek, rehin almak, insanlık 
şerefini hiçe saymak, ayrıca kalleşce ve aşağılayıcı tarzda muamele edilmesi gibi ta-
lepler kaba biçimde bozulmuştur. Şu ana kadar aşağıda isimleri belirtilen 38 kişinin 
– 366. Alayın askerleri ve diğer kişilerin Hocalı soykırımına katılımı tam tespit edil-
miş ve onların Azerbaycan Cumhuriyeti CM`nin soykırımı için sorumluluk öngören 
103. maddesi, ayrıca barış ve insanlık aleyhine, savaş cinayetlerine göre sorumluluk 
öngören CM`nin 107 (halkı sınırdışı etme veya göçetmeğe zorlama), 113 (işkence), 
115.4 (savaş yasalarını ve adetlerini ihlal), 116.0.17 (zorlama, cinsel kölelik, zorla fu-
huş, zorla sterilizasyon, zorunlu gebelik ve ayrıca cinsel şiddetle ilgili başka eylemler 
yapma) maddeleriyle öngörülen suçu işlemekte suçlanan kişi olarak takip altına alın-
malarıyla ilgili kararlar çıkarılmış, haklarında mahkemelerce hapis önlemi seçilmiş 
ve uluslararası aramalarının yapılmasıyçin gerekli belgeler İnterpol’ün Azerbaycan 
Cumhuriyeti Milli Bürosuna gönderilmiştir.

Hakkında uluslararası arama ilan edilmiş kişilerin listesi:

1.  Zarvigorov Yuri Yuriyeviç – BDT`ye ait 366. Alayın komutanı 
2.  Çitçyan Valeri İsaakoviç – BDT`ye ait 366. Alayın 1. taburunun komutanı 
3.  Ayriyan Vaçagan Grigoryeviç – BDT`ye ait 366. Alayın istihbarat şefi
4.  Akopyan Movses Grantoviç – BDT`ye ait 366. Alayın 1. taburunun 2. rotasının 

komutanı 
5.  Abramyan Pokos Garnuşeviç – Hankenti’nde 11. Alayın komutanı 
6.  Kisebekyan Grigoriy Akopoviç – BDT`ye ait 366. Alayın iletişim rotasının ko-

mutanı 
7.  Arutyunyan Slavik Vadimoviç – BDT`ye ait 366. Alayın 5. bölük komutanı 
8.  İşhanyan Andrey Artuşeviç – BDT`ye ait 366. Alayın 1. rota donanım takımının 

komutanı 
9.  Beglaryan Sergey Yurikoviç – BDT`ye ait 366. Alayın 2. batalyon, takım komu-

tanı
10. Arutyunyan Kamo Rafaeloviç – BDT`ye ait 366. Alayın tamir rotasının takım 

komutanı
11.  Danielyan Armen Borikoviç – BDT`ye ait 366. Alayın tamir rotasının takım ko-

mutanı
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13.  Smagin Aleksandr Vladimiroviç – BDT`ye ait 366. Alayın subayı 
14.  Balyazin Oleg Viktoroviç – BDT`ye ait 366. Alayın subayı 
15.  Beglaryan Armen Volodiyeviç – BDT`ye ait 366. Alayın 1. rotasının baş teknisyeni 
16. Ayrapetyan Aleksandr Aleksandroviç – BDT`ye ait 366. Alayın giziri
17. Mirzoyan Vaçik Grantoviç – BDT`ye ait 366. Alayın 2. rotasının baş çavuşu 
18. Ayrapetyan Vaçik Gurgenoviç – BDT`ye ait 366. Alayın 3. rotasının baş çavuşu 
19. Abramyan Armo Aramoviç – Hankenti şehir İçişleri Şubesi`nin reisi 
20. Kukasyan Mavra Araratoviç – Askeran İl İçişleri Şubesi`nin reisi 
21. Ağacanyan Karlen Levonoviç – Askeran İl İçişleri Şubesi`nin eski reisi
22. Barsegyan Şagen Semyonoviç – Askeran İl İçişleri Şubesi`nin reis yardımcısı 
23. Petrosyan Karo Vaniyeviç – Askeran İl İçişleri Şubesi`nin Yangın Güvenliği 

Bölümü`nün müdürü
24. Koçaryan Serj Sumbatoviç – Hankenti şehir hapishanesinin müdürü 
25. Ayriyan Samvel Samurkayeviç – Askeran İl İçişleri Şubesi`nde müfettiş 
26. Grigoryan Edik Emirvaroviç – Askeran İl İçişleri Şubesi`nin mensubu 
27. Grigoryan Ararat Rantikoviç – Askeran İl İçişleri Şubesi`nin mensubu 
28. Akopyan Oleg Nikolayeviç – Hesenabad köy sakini
29. Tumasyan Seyran Aprakoviç – Hask köy sakini, sürücü 
30. Babayan Georgi Ginikoroviç – Hesenabad köy sakini, sürücü 
31. Grigoryan Valeri Sergeyeviç – Hesenabad köy sakini
32. Balasanyan Vitaliy Mihayloviç – “Dağlık Karabağ Ermeni Halk Cephesi”nin Baş-

kanı
33. Mirzoyan Maksim Mihayloviç – Hankenti şehir, 2718 sayılı ototamir biriminin 

reisi
34. Babayan Bahadır Ginigoroviç – önceleri Hocalı’da yaşamıştır
35. Mangasaryan Artik Gurgenoviç – Askeran ili, Daşçeşme köy sakini
36. Kahramanyan Hamlet Asriyeviç – Askeran ili, Daşçeşme köy sakini
37. Grigoryan Canpolad Hanlaroviç – önceleri Hocalı’da yaşamıştır
38. İşhanyan Yura Georgiyeviç – Askeran ilinde lokanta müdürü olarak çalışmış.

***

Rusya Federasyonu Genel Haberalma Teşkilatı’nın albayı Vladimir Romanoviç 
Savelyevin bir takım kurumlara gönderdiği “Gizli rapor”da Hocalı katliamının te-
ferrüatlarından bahsediliyor, bir takım vacip unsurlar açıklanıyor. Bu belge hem de 
bir subayın vicdan azabından doğan sarsıntını, Ermeni vahşetine dayanamayan bir 
insanın haykırtısını gösterdiği için de ilgi çekiyor.

Vladimr Savelyev Dağlık Karabağ’da 02270 sayılı askeri bölümün karşı istihba-
rat şubesinin müdürü görevinde çalıştı. Hocalı katliamına tanık olan Rus albayı 26 
Ekim 1992 yılı, 19 Mart 1994 yılı, 2000 yılının temmuz ve aralık aylarında BM’ye, 
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Pu gaçova” imzasıyla gönderilen son dilekçelerinde ve “Gizli beyanname”de Dağlık 
Karabağ’da yaşanan kanlı olaylar, özellikle de Hocalı katliamıyla ilgili tanık olduğu 
olayları açıklıyor. Raporda Hocalı’nın işgaline hazırlık, savaş araçlarının nasıl işle-
tilmesi konusunda yazıyor: “...1992 yılının 23 Şubat’ından askeri şehircik “GRAD” 
araçlarından ateş edildi, sonra albay Y.Zarvigarov 366. Alayın daimi bulunma istasyo-
nundan yedek bölgeye taşınması konusunda karar verdi. Kararsa Ermeni silahlı birlik-
lerinin hiçbir direnişi olmadan gerçekleştirildi. Dislokasyon yerlerinin değiştirilmesi 
hiç de zorunluluktan ileri gelmiyordu. Bu zaman bir takım bölümlerin savaş araçları 
çıkartılamıyordu. Aynı günlerde Hankenti`ne gelen tümgeneral İ.Ohanyan ısrar etti 
ki, piyade topçu tümeni, uçaksavar topçu tümeni, tank rotası araçları yerinde kalsın. 
Sonuçta Ermeniler hiçbir engele rastlamadan 23 adet PDM, 3 adet ZSU–23–4, 8 adet 
D–30 ve çok sayıda diğer savaş aracını ele geçirdiler...”

Okudukça kanları donduran “Gizli rapor”da Rus subayı Hocalı’nın işgalinden 
sonra yaşananları şöyle tarif ediyor: “...Ben on adımlığımda kurşun yarasından can 
veren sekiz–dokuz yaşındaki kızcığaza bir türlü yardım elimi uzatamadım. Allah’ın 
bana lanet edeceğinden korkuyorum... Ermeniler Ruslara ait “02–19–GG” numaralı 
“Kamyon”la arazideki Azerbaycanlı cesetleri toplayarak Hocalı’da ateşte yaktılar... 
İnsanın insana olan nefreti haddini aşmıştı, kim yaratmıştı bu nefreti, idrak edemi-
yordum...”

366. Alayın Hocalı’da işlediği korkunç katliama ortak olmuş subay ve komutanla-
rın isimleri açıklanan “Gizli beyanname”de Rus albayı kendisinin de itiraf ettiği gibi 
“şerefi lekelenmiş Rus subayı” ve insan gibi derin sarsıntılar geçirdiğini itiraf ediyor. 
Şu satırları heyecansız okumak mümkünsüz: “...Tüm bunları yazmadan yapamam. 
Her şey gözlerim önünde meydana geldi. İnsanların, çocuk ve kadınların, gebe ka-
dınların kurşundan geçirilmiş vucutlarını unutamam. Azerbaycanlılar beni affetsinler, 
tüm bu kanlı ve acımasız sonluğu olan olaylarda hiçbir şey elimden gelmedi diye...”

Tüm bu olaylar Hocalı’da insanlığa karşı işlenmiş katliamın soykırım, insanlığa 
karşı suç olduğunu gösteriyor. 

Bugün tüm Hocalılar`ın yalnız bir arzusu var: 

Kendi öz yurtlarına kavuşmak! İnsanlığa sığmayan katliamdan uluslararası 
kamuoyu nun objektif ve adil karar vermesi, suçluların cezalarını alması, bu tür 
faciaların bir daha tekrar lan maması...
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Karabağ Kültürü

İki yüz yıldır, Azerbaycan’ın tarihi mekanlarından biri olan Karabağ’ı facialar 
meydanına çeviren Ermeniler tüm araçları kullanarak zaman zaman tarihimizi sahte-
leştiriyor, uydurma tarih yaratarak, Azerbaycan Türklerini kendi topraklarından sıkış-
tırıp çıkartıyorlar. Siyaset adamlarının elinde vasıtaya dönüşmüş Ermeni “tarihçileri” 
Karabağ topraklarının Ermenilere ait olmasını “kanıtlayan olgular” toplayarak, “yasal 
belgeler” hazırlıyor, Ermenilerin toprak işgallerine yasal görüntü vermeğe çalışıyor-
lar. Ermeni ideolog ve “arkeoloji mezunları” Karabağ’ın Alban–Hıristiyan anıtlarını 
“Ermeni anıtları” olarak göstermeye çalışıyor, hatta eski kaynaklardan “yararlana-
rak”, genel Kür (Kura) ve Araz nehirleri arasındaki toprakların “ezeli Ermeni top-
rakları” olduğunu kanıtlamak istiyorlar. Oysa, Ermeniler sadece Karabağ’da, hatta 
Kafkasya’da XIX yy.a dek hiçbir zaman toplu şekilde yerleşik olma mışlardır ve bu 
maddi kültür de onlara ait olamazdı.

Yukarı Karabağ’ın Hankenti, Ağdere, Hocavend, Şuşa, Karabağ ovasının Berde, 
Terter, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli, Beylegan ilçelerinde, ayrıca Laçın ve Kelbecer’de 
arkeolojik araştırmalar sırasında açığa çıkartılmış maddi kültür örnekleri, Numizma-
tik deliller Karabağ’ın eski maddi kültürünü, etnokültürel durumunu, nüfusun sosyo 
ekonomik düzeyini, ev ortamını, genellikle, Azerbaycan’ın bu bölgesinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel tarihini kapsamlı yansıtıyor.

İLAVELER
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zılarda işlenmesi görülen Alban alfabesi bulunmuştur. Bununla ilgili öğretim okulları 
kurulmuştur ki, bunun da esas merkezi Karabağ’ın eski şehri Berdeydi. Albanya’da 
erken orta yy.da (IV. yy’da) Hıristiyanlığı kabul edildikten sonra Azerbaycan’ın tarihi 
toprakları olan Karabağ bölgesinde IV–VII. yy.lar inşaat kültürüne ait Hıristiyan mi-
marisi tipinde mimari yapılar – Albanya Hıristiyan dini anıtları yaratılmıştır. Ağdere`de 
Amaras (eski Türk dilinde bu kelime “beyaz hun” demektir), Ağdam`da Govurgala 
(gayri müslim – Alban Hıristiyanlığına ait kale), Laçın (Ağoğlan), Kelbecer`de (Ha-
şaveng (Hotaveng), Çahartağ Albanya Hıristiyan mabetleri, ayrıca Hocavend Alban 
Kilisesi (Sos köyü), Ağcabedi`nin Tezekend yaşayış konutları üçnefli bazilikalı bina, 
Berde kentinde tespit edilmiş üç buçuk dairesel apsidalı tapınak Azerbaycan’ın Kara-
bağ bölgesinin inşaat mimarlığını, ayrıca tarih ve kültürünü tanıtıyor.

Karabağ bölgesi sadece Azerbaycan’ın değil, ayrıca dünyanın da eski tarihe sahip 
bir arazisidir. İşte, Karabağ bölgesi kendisinin tarihi, maddi kültür anıtları, zengin 
edebiyatı, sanatı ve müzik kültürü ile zengindir.

Karabağlılar`ın zengin yaşamındaki en önemli yerlerden birini onun hayat ve ya-
şayış tarzı, günlük geçim tarzıyla bağlı olan halk sanatları tutuyor. Tabii, onların ev 
özellikleri, estetik zevki, kısacası milli kimliğini, benliği bu sanat türünde kendini 
parlak şekilde göstermektedir. Şimdi dünyanın en zengin müzelerinde Karabağ halk 
sanatının şahsında Azerbaycan halk sanatının birçok güzel örnekleri ile karşılaşa bili-
yoruz. Londra’nın Victoria ve Albert, Paris’in Louvre, Washington’un Metropolitan, 
Viyana’nın, Roma’nın, Berlin’in, İstanbul`un, Tahran’ın, Kahire’nin zengin müze 
koleksiyonlarına bakarken orada Tebriz, Nahçıvan, Gence, Kazak, Şeki, Şamahı us-
talarının yanısıra Karabağ ustalarının becerikli elleriyle yaratılmış sanat örneklerini 
görmek mümkündür.

Karabağlıların emeği sayesinde oluşmuş bölgenin yaşam ve yaşayış tarzı yaygın 
olarak kullanılan Karabağ el sanatının büyük ve zengin bir tarihi var. Karabağ’dan bu-
lunmuş silah, süs ve başka örnekler tek bir tarihi olgu olarak değil, hem de onu yaratan 
sanatçının ustalık yeteneğinden haber veren değerli bir kaynaktır.

Karabağ halk yaratıcılığının tarihi, etnografik ve sanat özellikleri giysilerde bile 
kendisini belli oluyor. Bu özellik hem belli biçimli giyim ve aksesuarları, hem de 
sanat, dikme, doku ve dokuculukta kendini göstermektedir. Arkeolojik kazılar aracılı-
ğıyla yüklü miktarda eski maddi kültür örneklerinin tespit edilmesi Karabağ’ın maddi 
ve manevi kültürel tarihini öğrenmeye imkan vermiştir. Karabağ’dan tespit edilen her 
bir arkeolojik malzeme, dolayısıyla maddi kültür örneği olan irili ufaklı tüm eşyalar – 
inşaat malzemeleri, ev eşyaları, süs eşyaları her biri hem kendisinin üretimi açısından, 
hem de onların üzerindeki çeşitli resimler açısından Karabağlılar`ın hayatında kendi-
ne yer edinen eski kültürün seviyesi, gelişme özellikleri hakkında bilgileri kendisinde 
birikdirmektedir.
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değişik resimler Karabağ’da hâlâ eski zamanlarda güzel sanatın var olduğunu kanıtlı-
yor. Çeşitli dönemlerde Azerbaycan’ın Karabağ halıcılık ekolünde değinilmiş halılar 
bugüne kadar kendi güzelliğiyle insanları adeta hayran bırakıyor. Onların bir çoğu 
dünyanın ünlü müzelerinde korunmaktadır.

Tüm bunlar Azerbaycan halkının sanat kültürünün kendine özgü genofonunu ya-
ratmış, onun zengin mirasını oluşturmuştur. Bu miras XIX. yy.ın ortalarından yeni 
geleneklerle daha dolğunlaşmıştır. İşte bu dönemde, güçlenmekte olan Rusya–Azer-
baycan sanatsal ve kültürel ilişkilerinin güçlenmesinin etkisi altında Karabağ sanatın-
da zamanla kalite değişiklikleri yaşandı ve bu da ulusal sanatta yeni realist özelliklerin 
ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Kendi zenginliğine göre Karabağ kültürü Azerbaycan 
kültürünün önemli ve ayrılmaz bir parçası olmuştur (ve olacaktır!). Bütün bunlar gös-
teriyor ki, Karabağ kültürü Azerbaycan kültürünün aynasıdır.

Karabağ`da Hıristiyan Anıtlarının Temel Belirtileri

Azerbaycan`ın en eski yerleşim meskenlerinin de bulunduğu, ayrılmaz parçası 
sayılan Karabağ bölgesinde arkeolojik anıtlardan başka pek çok yerüstü hıristiyan 
anıtları tetkik edilmiştir. Onlar tuğla, taş, kireç ve daha sonralar tuğlayla yapılmış 
tapınaklardan oluşur. Bu tür anıtların inşasına ilk ortaçağdan başlanmış, ortaçağda da 
sürdürülmüştür. Böyle anıtlara Karabağ`ın Berde, Ağcabedi, Ağdam, Fuzuli, Ağdere 
arazisinde, ayrıca Laçın ve Kelbecer`de rastlanmıştır. Bu anıtlardan en ünlüleri Kan-
zasar, Amaras ve Yelisey anıtlarıdır. Onu da belirtmek gerekir ki, albanlara mahsus hı-
ristiyan anıtları Azerbaycan`ın diğer arazilerinde de (Kabele, Nahçıvan, Mingeçevir, 
Şamahı) mevcuttur. 

Ermeni`lerin davalarına rağmen, bu anıtların Alban kökenli olduğu ve ayrıca 
Ermeni`lerle hiçbir bağlılığı olmadığı defalarca kanıtlanmıştır.

Karabağ`ın dağlık bölümünde (Dağlık Karabağ) yaşamını sürdürmüş eski insan-
ların diş–çene kemiklerinin tetkiği sonucunda ispat edilmiştir ki, orada tarihen yaşa-
mış insanlarla şu anki Ermeni`lerin hiçbir etnik bağlılığı yoktur. Bu analizlerin so-
nucunda ispat edilmiştir ki, Karabağ`ın eski insanları şimdiki insanların ecdatlarıdır. 
Ermeni`lerin Karabağ yöresindeki anıtlara iddiaları abestir.

Karabağ anıtlarının Ermenilere mahsusluğuna ait sunulan tek delil şu anıtlar üze-
rindeki yazılardır, fakat bu durum şu anıtların etnik durumunu tesbit etmekte önemli 
kanıt olamaz. Öncelikle ortaçağ boyunca Avrupa ülkelerinde Latince bilimsel dil ol-
muştur. Diğer taraftan, bilimsel literatürde belli ki, Alban toprakları I–VI. yy.larda 
Arşaki, VII–VIII. yy.ın başlarına kadar Mihranlı sülalelerinin yönetimi altında olmuş, 
bu dönemde Alban yazısı ve Alban–Arrat dili hüküm sürmüştür. Burada Ermeni li-



122

Bi
r K

ış
 G

ün
ü 

Va
hş

et
i: 

H
oc

al
ı… sanına ne lüzum, ne de yer vardı. Anıtların üzerindeki Ermeni yazılarıysa daha sonra 

sahteleştirme amaçlı bırakılmış izlerdir.

Ermeni tarihinde uzun zamandan beri böyle bir bakış açısı vardır: sözümona Dağ-
lık Karabağ arazisi Ermenistan`ın ayrılmaz bir kesimidir. Şu planlı ve “amaçlı” önle-
min gerekçesi geçen yy.da Ermeni bilim adamları (M. Çamçiyan, K. Şahnazaryan, İ. 
Emin, K.  Patkanov vb.) tarafından gündeme getirilmiştir. Tüm Ermeni tarihçileri şu 
ana kadar bu pozisyonu gerektiği gibi kullanıyorlar. Bu bölgenin genel ahalisi, göç 
yapmış Ermenilerden farklı olarak, köken, lisan ve kültür itibariyle bin yıl Büyük Kaf-
kasla Aras nehri arasında yaşamış çeşitli yerel ve diğer Kafkas etnik gruplarıyla sıkı 
sıkıya bağlı olmuştur. Karabağ`da Ermeni`lerin fazlalığı 10 binlerce yabancı Ermeni-
lere sığınak bulması (XIX. yy.da), daha sonra Sovyet hükümeti zamanında özerklik 
verilmesi ile bağlıdır. Belli ki, XIX. yy.a kadar Karabağ`da hiçbir zaman o kadar çok 
Ermeni etnik toplumu olmamıştır. Bunu Karabağ`da Ağdere`nin Marağa köyünde 
Karabağ`a 200 nüfuzu olan ailenin (İran`ın Marağa şehrinden) yerleştirilmesi şerefine 
1978 yılında Ermenilerin kendilerine yaptıkları anıt açıkça kanıtlıyor.

Ağdam İlçesi Anıtları
 

1. Çıraktepe ikamet yeri – tunç dönemi (Ağdam şehri)
2. Karahacı ikamet yeri – ilk tunç dönemi (Ağdam Hanköyü yolunun sağ tarafında)
3. Karahacılı nekropölü – tunç dönemi (Ağdam şehri)
4. Velihantepe ikamet yeri – eneolit dönemi (Ağdam–Ağcebedi yolu 1,5 km`de)
5. Kurgan – tunç dönemi (Üzümçülük)
6. İlanlıtepe ikamet yeri – eneolit–demir dönemi (Baş Gervend köyü)
7. Deyirmantepe kurganı – tunç ve demir dönemi (Orta Gervend ve Mireşelli köy-

lerinin arasında)
8. İkamet yeri – antik dönemi (Gervend köyü)
9. Şomullutepe ikamet yeri – eneolit dönemi (Mireşrefli köyünden 1 km Kuzey–

Doğuda)
10. Benövşeler tepesi ikamet yeri – eneolit dönemi (Mireşrefli–Armudlu köylerinin 

ara sında)
11. Gültepe ikamet yeri – eneolit dönemi (Mireşrefli köyünden 300 m. Kuzey–Doğuda)
12. İkamet yeri – M.Ö. II–I. milenyum (Armudlu köyü)
13. Resultepe ikamet yeri – orta tunç dönemi, orta çağlar (Armudlu köyünün Kuzey-

batısında)
14. Resultepe kurganları – tunç dönemi (Armudlu köyü, Resultepe ikamet yerinin 

30–40 m. Kuzeyinde)
15. İsmayılbey tepesi ikamet yeri – eneolit dönemi (Armudlu köyü)
16. Keblehüseyin ikamet yeri – eneolit dönemi (Keblehüseyin köyü)
17. Namazeli tepesi ikamet yeri – eneolit dönemi (Keblehüseyin köyünden 500 m. 

Doğuda)
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19. Boyahmedli köyü kurganları (80–e kadar) – ilk tunç dönemi (Boyahmedli, Kızıl-
lı Kengerli ve Salahlı Kengerli köylerinin arasında)

20. Gavurgala ikamet yeri – ilk orta çağlar (Boyahmedli köyünün Güney kısmında)
21. Daş Kutusu nekröpolü – ilk orta çağlar (Boyahmedli köyünün Güney kısmında)
22. Papravend–Boyahmedli kurganları (Möhülü tepeleri, Alikişi tepesi, Molla Mus-

tafa oğlu tepesi, Hemşeri tepesi ve b.) – tunç–demir dönemi (Boyahmedli köyü-
nün Kuzeydoğusunda)

23. Karapirim tepeleri – tunç ve ilk demir dönemi (Karapirim köyünün Batısında)
24. Güllütepe–1 ikamet yeri – III–XIII. yy.lar (Papravend köyü)
25. Güllütepe–2 ikamet yeri – son tunç dönemi, ilk orta çağlar (Papravend köyünün 

Güneydoğusunda)
26. Mısır Kışlası ikamet yeri – son tunç, ilk demir dönemi (Papravend köyünden 250 

m. Doğuda)
27. Kurganlar – son tunç, ilk demir dönemi (Papravend köyünden 1 km. Doğuda)
28. Kale kalıntıları – orta çağlar (Tarpaut köyü)
29. Nekropol – orta çağlar (Kençerli köyü)
30. Şomulutepe ikamet yeri – e.e.V–II. milenyum (Guzanlı köyü)
31. Gülmemmed tepesi ikamet yeri – eneolit dönemi (Guzanlı köyünden 2 km. Gü-

ney– Doğuda)
32. Çakallıtepe ikamet yeri – eneolit dönemi (Guzanlı köyünden Kuzeydoğuda)
33. Ejdahatepe ikamet yeri – eneolit dönemi (Guzanlı köyünden 2,5 km. Doğuda)
34. İkamet yeri – M.Ö.V–II. milenyum (Zengişalı köyü)
35. İkamet yeri – M.Ö.V–II. milenyum (Merzili köyü)
36. Nekropol – antik dönemi (Seyidli köyü)
37. İkamet yeri – antik dönemi (Elimedetli köyü)
38. İkamet yeri – antik dönemi (Göytepe köyü)
39. Göytepe ikamet yeri – tunç dönemi (Goytepe köyünün Batısında)
40. Göytepe kurganları – tunç dönemi (Göytepe köyünün Batısında)
41. Şümürlütepe kurganı – tunç dönemi (Efetli köyü)
42. Balatepe kurganı – tunç dönemi (Efetli köyü)
43. İkamet yeri – antik dönemi (Sarıhacılı köyü)
44. Çınartepe ikamet yeri – M.Ö.V–II. milenyum (Sarıhacılı köyünden 3 km. Gü-

ney–Doğuda)
45. Sarıhacılı ikamet yeri ve nekropol – eneolit, tunç dönemi (Sarıhacılı köyünden 2 

km. Güney–Doğuda)
46. Sarıhacılı ikamet yeri – tunç dönemi (Sarıhacılı köyünden 2.5–3 km. Doğuda)
47. Ağtepe ikamet yeri – tunç dönemi (Çemenli köyünden 3 km. Doğuda)
48. Çemenli tepe kurganı – eneolit, tunç dönemi (Çemenli köyünden 3 km. Doğuda)
49. Seyid Mustafa ikamet yeri – eneolit (Bala Baharlı köyünden 2 km. Batıda)
50. İkamet yeri – M.Ö.V–I. milenyum (Baharlı köyü)
51. İkamet yeri – antik dönemi (Ehmedavar köyü)
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53. I. ve II. Goşatepe ikamet yeri – eneolit dönemi (Ahmedağalı köyü)
54. Ahmedoğlu ikamet yeri – eneolit (Ahmedağalı köyü)
55. Mescittepe ikamet yeri – eneolit (Ahmedağalı köyü)
56. Ezginlitepe ikamet yeri – eneloit (Ahmedağalı köyü)
57. Velibey tepeleri (4 adet) – eneolit, tunç dönemi ve orta çağlar (Ahmedağalı kö-

yünde 2 km Doğuda)
58. İkamet yeri – antik dönem (Polatlı köyü)
59. Gasımtepe ikamet yeri – İlk tunç dönemi (Giyaslı köyü)
60. Çınartepe ikamet yeri – tunç dönemi (Gargarçayın sol kıyısında)
61. İkamet yeri – M.Ö. V–I. milenyum (Evoğlu köyü)
62. Karadağlı kurganları – tunç dönemi (Karadağlı köyünün Batısında)
63. Beyliktepe kurganı – ilk tunç dönemi (Karadağlı köyünün Kuzey–Doğusunda)
64. Harmantepe kurganı – ilk tunç dönemi (Çukurmehle köyü)
65. Hüseyntepe kurganları – ilk tunç dönemi (Çukurmehle köyünün Batısında)
66. Çukurmehle kurganı – ilk tunç dönemi (Çukurmehle köyü)
67. Karatepe ikamet yeri – son tunç, ilk demir dönemi (Şıhbabalı köyünün Güne-

yinde)
68. Gülablı kurganları – son tunç, ilk demir dönemi (Gülablı köyünün Kuzey–Do-

ğusunda)
69. Maksutlu kurganları – tunç dönemi (Maksutlu köyünden 3 km Doğuda)
70. Töyretepe kurganları – tunç ve demir dönemi (Güllüce köyünün Kuzeyinde)
71. Karvansaratepe ve Çaparyeri ikamet yeri – ilk orta çağlar (Güllüce köyünün Gü-

ney–Batısında)
72. Yüzbaşlı tepesi ikamet yeri – eneolit (Yukarı Yüzbaşlı köyü)
73. Ağabey tepesi ikamet yeri – eneolit (yukarı Yüzbaşlı köyünün Kuzeyinde)
74. Abdülezim tepesi ikamet yeri – eneolit (Aşağı Yüzbaşlı köyünden 1,3 km Do-

ğuda)
75. Şükürbeyli tepesi ikamet yeri – eneolit (Aşağı Yüzbaşlı köyünden 2,3 km Ku-

zey–Doğuda)
76. Hançoban kurganları – tunç dönemi (Hançoban köyünün Batısında)
77. Beşirtepe ikamet yeri – eneolit (Üçoğlan köyü)
78. Büyüktepe kurganı ve ikamet yeri – tunç dönemi (Üçoğlan köyü)
79. Kerimtepe ikamet yeri – eneolit (Üçoğlan köyünün Kuzey–Doğusunda)
80. Kabristan tepesi – tunç dönemi (Üçoğlan köyü)
81. I. ve II. Üçoğlan yaşayış yerleri ve kurganlar – tunç dönemi (Sarıçoban köyü)
82. Gaçaytepe ikamet yeri ve nekropol – tunç dönemi (Üçoğlan köyü)
83. Güllütepe ikamet yeri – eneolit (Alıbeyli köyünden 1 km. Güney Doğuda)
84. Kazımtepe ikamet yeri – eneolit (Alıbeyli köyünün Batısında)
85. Sayadtepe kurganı – tunç dönemi (Seferli köyünün Batısında)
86. Seferli tepeleri ikamet yeri – eneolit (Seferli köyü)
87. Leyla tepesi II ikamet yeri – eneolit (Eyvazlı köyü)
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89. Kerimtepe ikamet yeri – eneolit (Eyvazlı köyünün Doğusunda)
90. Ehed tepesi ikamet yeri – eneolit (Eyvazlı köyünün Doğusunda)
91. Düyü tepesi ikamet yeri – eneolit (Eyvazlı köyünden 500 m. Güney– Doğuda)
92. Nazlıhan tepesi ikamet yeri – eneolit (Eyvazlı köyünden 1,5 km. Güneydoğuda)
93. Çullutepe kurganı – tunç dönemi (Çullu, İmamgulubeyli ve Guzanlı köylerinin 

arasında)
94. Hesentepe kurganı – tunç dönemi (Çullu köyünden Batıda)
95. Sultanbud kurganı – tunç dönemi İmamgulubeyli köyünün Kuzey–Batısında)
96. Penah Hanın sarayı – XVIII. yy. (Ağdam şehri)
97. Penah Hanın türbesi – XVIII. yy. (Ağdam şehri)
98. Hanoğlu türbesi – XVIII. yy. (Ağdam şehri)
99. Türbe – XIX. yy. (Ağdam şehri)
100.  Kubbe – XV. yy. (Ağdam şehri)
101.  Köprü – XIV. (Madagiz köyü)
102.  Hatem Melik Kulesi – XII. yy. (Ağdam şehri)
103.  Mescit – 1868. yıl (Ağdam şehri)
104.  Tapınak – VI–VIII. yy.ler (Şahçeşme köyü)
105.  Tapınak – VI. yy. (Kengerli köyü)
106.  Tapınak – XIII. yy. (Terter nehrinin yukarı kısmında)
107.  Türbe – XVIII. yy. (Papravend köyü)
108.  Mescit – XVIII. yy. (Papravend köyü)
109.  İkametgah – XVIII. yy. (Şahçeşme köyü)
110.  Karvansaray – XVIII. yy. (Şahçeşme köyü)
111.  Bürc – XVIII. yy.. (Şabçeşme köyü)
112.  Tapınak – XV. yy.. (Maksutlu)
113.  Türbe – XVIII. yy. (Maksutlu köyü)
114.  Mescit – XVIII. yy. (Giyaslı köyü)
115.  Tapınak – XVI. yy. (Salahlı Kengerli köyü)
116.  Mescit – XIX. yy. (Boyahmedli köyü)
117.  Türbe – XIV. yy. (Kengerli köyü)
118. Türbe – XIX. yy. (Ağdam şehri)
119. Uğurlu beyin türbesi – XIX. yy. (Ağdam şehri)
120. Türbe – XIX. yy. Ağdam şehrinin 5 km`de, Karaağac Mezarlığında)
121. Gavur Kala şehri – orta çağlar (Ağdam şehri)
122. Mezarlık – Orta çağlar (Papravend köyü)
123. Mezarlık – orta çağlar (Kızıllı Kengerli köyü)
124. Abıştepe ikamet yeri – orta çağlar (Üçoğlan köyü)
125. Gulu Musa oğlu türbesi – 1314. yıl (Türbetli köyü)
126. Üzerliktepe ikamet yeri – tunç dönemi (Ağdam şehri)
127.  Seyid Lazım Ağanın türbesi – IX. yy. (Çemenli köyü)
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1.  Taş kutu nekropolu – tunç devri (Hocalı kenti Esgeran dağı)
2.  Nekropol – ilk tunç ve orta tunç devri (Hankenti`den Güneyde)
3.  Hocalı kurganları – ilk tunç ve demir devri (Hocalı bölgesi)
4.  Küp kabirleri nekropolu – ilk ortaçağ (Hankenti topraklarında)
5.  Kurgan – demir dönemi (Hankenti yakınlarında)
6.  Hankenti kurganları – tunç devri (Hankenti`den Kuzeyde)
7.  Haçınçay nekropolu – ilk tunç ve orta tunç devri (Seyidşen köyünden Kuzey–

Doğuda)
8.  Küp kabirleri nekropolu – tunç devri (Armutlu köyünden 2 km. İlçesiş köyüne 

doğru)
9.  Kurgan – tunç devri (Armutlu köyünden 15 km uzakta, İlçesiş nehrinin kıyısında)
10.  Taş kutu nekropolu – demir dönemi (Armutlu köyü mezarlığı yakınlarında)
11.  Eski mezarlık – tunç devri (Çanakçı köyü)
12.  Taş kutu nekropolu – demir dönemi (Saruşen köyü, dağın eteğinde)
13.  Dairesel tapınak – 1356–1357 yılı (Hocalı şehri)
14.  Tapınak –lV. yy. (Hocalı şehri)
15.  Alban tapınağı – 1100 yılı (Çanakçı köyü)
16.  Alban tapınağı – 1065 yılı (Çanakçı köyü)
17.  Alban tapınağı – 905 yılı (Şuşa şehri)
18.  Alban tapınağı – 1122 yılı (Hansıh köyü)
19.  Alban tapınağı – 1100 yılı (Kütahya köyü)
20.  Alban tapınağı – 1202 yılı (Armutlu köyü)
21.  Kale – X. yy. (Maşmaat köyü)
22.  Kırklar Kalesi – ortaçağ (Badara köyü)
23.  Tapınak kompleksi – VII. yy. (Badara köyü)
24.  Kale – IX. yy. (Daşbaşı köyü)
25.  Esgeran Kalesi – XVIII. yy. (Esgeran kasabası)
26.  Aslan Kalesi – IX. yy. (Anabert köyü)
27.  Tapınak – XIII. yy. (Hanabad köyü) 

Hocavend İli Anıtları
   

1. Nergiztepe yaşayış yeri – ilk ve orta tunç devri (Hocavend şehrinden Doğuda)
2. Nekropol – son tunç ve ilk demir devri (Dolanlar köyü)
3. Tağlar mağarası – taş devri (Tağlar köyü)
4. Alban tapınaki – 1170. yıl (Hadrut kasabası)
5. Alban tapınaki – 1 147. yıl (Memmedzar köyü)
6. Alban tapınaki – 1197. yıl (Tuğ köyü)
7. Kırmızı tapınak – 1000. yıl (Tuğ köyü)
8. Alban tapınaki – 1194. yıl (Trahtik köyü)
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10. Alban tapınaki – 1131. yıl (Sakuri köyü)
11. Alban tapınaki – IV–VI. yy. (Süsenlik köyü)
12. Tapınak – 1635. yıl (Tağaser köyü)
13. Kale (Hsaberd köyü)
14. Tapınak – 1635. yıl (Tağaser köyü)
15. Dini kompleks – XIII. yy. (Sur köyü)
16. Kale – (Sur köyü)
17. Tapınak – 1241. yıl (Mestaglar köyü)
18. Alban tapınaki – 1236. yıl (Güneyçartar köyü)
19. Alban tapınaki – 995. yıl (Kavahan köyü)
20. Alban tapınaki – IV. yy. (Sos köyü)
21. İki Alban tapınaki – 701. yıl (Gatsi köyü)
22. Alban tapınaki – VIII. yy. (Gatsi köyü)
23. Alban tapınaki – V. yy. (Gatsi köyü)
24. Tapınak – 1270. yıl (Gatsi köyü)
25. Tapınak – XII. yy. (Gatsi köyü)
26. Amaras monastrı – IV. yy. (Maçkalaşen köyü)
27. Tapınak – XII. yy. (Sitoraşen köyü)
28. Alban tapınaki – 675. yıl (Tağavard köyü)
29. Kale – III. yy. (Tağavard köyü)
30. Bağırhan tapınaki – XII. yy. (Niki köyü)
31. Tapınak – XIV. yy. (Dolanlar köyü)
32. Tapınak – XIV. yy. (Atakud köyü)
33. Türbe – XVII. yy. (Hocevend kasabası)
34. Tapınak – XVII. yy. (Tağavard köyü)
35. Tapınak – XVIII. yy. (Hadrut kasabası)
36. Tapınak – XIII. yy. (Tuğ köyü)
37. Tapınak – 1747. yıl (Tuğ köyü)
38. Köprü – XVIII. yy. (Tuğ köyü yakınlığında)
39. Ağ tapınak – XVII. yy. (Veng köyü)
40. Tapınak – 1664. yıl (Gerger köyü)
41. Tapınak – XVII. yy. (Sakuri köyü)
42. Tapınak – XVII. yy. (Sur köyü)
43. Tapınak – XVIII. yy. (Domi köyü)
44. Tapınak – XIX. yy. (Sakallı köyü)
45. Tapınak – 1896. yıl (Noraşen)
46. Tapınak – XIX. yy. (Koçbey köyü)
47. Tapınak – 1698. yıl (Ağcakend)
48. Tapınak – XVII. yy. (Zamzur).
49. Tapınak – XVII. yy. (Azıh köyü)
50. Tapınak – XIX. yy. (Bünyadlı köyü)
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52. Türbenin serdabe hissesi – XII–XIV. yy. (Dolanlar köyü)
53. Albanberd tapınaki – XI. yy. (Karakend köyü)

Cebrayıl İli Anıtları

1.   11 tağlı Hudaferin köprüsü – XI–XII. yy. (Cebrayıl ilçesi)
2.   15 tağlı Hudaferin köprüsü – XIII. yy. (Cebrayıl ilçesi)
3.   Niftalı kurganları – tunç devri (Hudyarlı köyü)
4.   Ağoğlan nekropolu – ilk orta yy. (Cebrayıl şehri)
5.  Karhulu kurganları ve yaşayış yeri – tunç devri (Karhulu köyü)
6.   Cangulu kurganı – tunç devri (Mahmudlu köyü)
7.   Kuştepe kurganı – tunç devri (Mahmudlu köyü)
8.  İmangazan tepeleri – tunç devri (Şıhlar köyü)
9.  Şıhlar mağarası – taş devri (Şıhlar köyü)
10.  Şıhlı kurganları – son tunç devri (Şıh köyü)
11.  İmangazantepe kurganları – son tunç devri (Şıhlı köyü)
12.  Kaledağ kalaçası ve yaşayış yeri – ilk orta yy. (Kalecik köyü)
13.  Mescittepe kurganı – tunç devri (Kalecik köyü)
14.  Naftalı kurganları – son tunç ve ilk demir devri (Naftahlar köyü)
15.  Kışlak kurganları ve yaşayış yeri – son tunç ve ilk demir devri (Kışlak köyü)
16.  Hovuzlu kurganları – son tunç ve ilk demir devri (Hovuzlu köyü)
17.  Cinlitepe yaşayış yeri – ilk demir devri (Hovuzlu köyü)
18.  Torağay tepe yaşayış yeri – ilk tunç devri (Şekerbeyli köyü)
19.  Divler sarayı – taş devri (Cavahirler köyü)
20.  Sultan Allahverdi hamamı – XIX. yy. (Cebrayıl şehri)
21.  Dairevi türbe – XVII. yy. (Hubyarh köyü)
22. Sekkizköşeli türbe – XVII. yy. (Hubyarh köyü)
23.  Dairevi türbe – XIV. yy. (Şıhlar köyü)
24.  Kale külesi – (Sirik köyü)
25.  Kız kalesi – XII. yy. (Diridağ dağı)
26.  Serdabe – XIII–XIV. yy. (Dağ Tumas köyü)
27.  Mescit – (Çelebiler köyü)
28.  Mescit – XIX. yy. (Papi köyü)
29.  Mescit – (Daşkesen köyü)
30.  Mescit – XIX. yy. (Mezre köyü)
31.  Mescit – XIX. yy. (Süleymanlı köyü)
32.  Eski mezarlık – orta. yy. (Cebrayıl şehri)
33.  Eski mezarlık – XVII–XVIII. yy. (Karhulu köyü)
34.  Eski mezarlık – orta. yy. (Sirik köyü)
35.  Eski mezarlık ve yaşayış yeri – orta yy. (Diridağ dağı)
36.  Mağara – orta yy. (Dağ Tumas köyü)
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38.  Dulushana yaşayış yeri – orta yy. (Şıhlar köyü)
39.  Hasanlı yaşayış yeri – orta yy. (Hasanlı düzü)
40.  Eski mezarlık – orta yy. (Şıhlar köyü)
41.  Daş koç figurü – (Şıhlar köyü).

Fuzuli İli Anıtları
   

1.   Azıh mağara kampı – paleolit dönemi
2.   Tağlar mağara kampı – paleolit dönemi
3.   Karabulak kurgan çölü – tunç dönemi (Fuzuli şehrinden Kuzeynatıda)
4.   Güneştepe ikamet yeri – M.Ö. II–I. milenyum (Köndelen nehrinin sağ kıyısında)
5.  Karaköpektepe ikamet yeri – M.Ö. IV. yy.–M.Ö. I. yy. (Köndelen nehrinin sağ 

kıyısında)
6.   Zergertepe ikamet yeri – tunç dönemi (Zerger köyü)
7.   Şekercik ikamet yeri – tunç dönemi (Şekercik köyü)
8.   Kültepe ikamet yeri – ilk tunç dönemi (Ahmedbeyli köyünün Batısında)
9.   Balalartepe ikamet yeri – ilk tunç dönemi (Karahanbeyli köyünün Güneydoğu-

sunda)
10.  Uzuntepe ikamet yeri – ilk tunç dönemi (Kuruçay ve Köndelençay arasında)
11.  Meynetepe yaşayıs yeri – ilk tunç dönemi (Kuruçay ve Köndelençay arasında)
12.  Hantepe ikamet yeri – ilk tunç dönemi (Kuruçay ve Köndelençay arasında)
13.  Dedeli kehrizi – XIX. yy. (Dedeli köyü)
14.  Hacı Bayram kehrizi – XIX. yy. (Koçahmedli köyü)
15.  Galpirahmedli kehrizi – XIX. yy. (Koçahmedli köyü)
16.  Kehriz – XIX. yy. (Saracın köyü)
17.  Türbe – XIII. yy. (Ahmedallar köyü)
18.  Şeyh Babı türbesi – XIII. yy. (Babı köyü)
19.  Karvansaray – XVII. yy. (Garğabazar köyü)
20.  Mireli türbesi – XIV. yy. (Aşağı Veyselli köyü)
21.  Öğretmenler evi – XIX. yy. (Fuzuli şehri)
22.  Hamam – XIX. yy. (Fuzuli şehri)
23.  Pınar – XIX. yy. (Horadiz şehri)
24.  Pınar – XIX. yy. (Garğabazar köyü)
25.  Mescit – XIX. yy. (Gorgan köyü)
26.  Pınar – XIX. yy. (Işıklı köyü)
27.  Pınar – XIX. yy. (Helafşe köyü)
28.  Hacı Alekber mesciti – XVIII. yy. (Fuzuli şehri)
29.  Deyirman – XIX. yy. (Fuzuli şehri)
30.  Köprü – XIX. yy. (Fuzuli şehri)
31.  Mescit – XIX. yy. (Büyük Behmenli köyü)
32.  Mescit – XVII. yy. (Garğabazar köyü)
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34.  Mescit – XIX. yy. (Dedeli köyü)
35.  Köprü – XVIII. yy. (Görezilli köyü)
36.  Mescit – XIX. yy. (Gacar köyü)
37.  Mescit – XIX. yy. (Merdanlı köyü)
38.  Köprü – XIX. yy. (Işıklı köyü)
39.  Köprü – XIX. yy. (Şıhlı köyü)
40.  Mescit – 1889 (Horadiz şehri)
41.  Mescit – XIX. yy. (Horadiz şehri)
42.  İmamzade – XIX. yy. (Horadiz şehri)
43.  Mescit – XIX. yy. (Geceközlü köyü)
44.  Köprü – XIX. yy. (Yağlıvend köyü)
45.  Mescit – XIX. yy. (Yukarı Veyselli köyü)
46.  Türbe – XIX. yy. (Seyidahmedli köyü)
47.  Mescit – XIX. yy. (Aşağı Dilağarda köyü)
48.  Mescit – XVIII. yy. (Koçahmedli köyü)
49.  Köprü – XIX. yy. (Koçahmedli köyü)
50.  Arış Köprüsü – XIX. yy. (Koçahmedli köyü)
51.  Serderli mesciti – XIX. yy. (Koçahmedli köyü)
52.  Köprü – XVII. yy. (Koçahmedli köyü)
53.  Mescit – XIX. yy. (Koçahmedli köyü)
54.  Alı köprüsü – XIX. yy. (Saracın köyü)
55.  Köprü – XIX. yy. (Saracın köyü)
56.  Kerem koprüsü – XIX. yy. (Saracın köyü)
57.  Mescit – XVIII. yy. (Karadağlı köyü)
58.  Türbe – XIX. yy. (Yuharı Divanlılar köyü)
59.  Mescit – XIX. yy. (Bey Pirahmedli köyü)
60.  Mescit – XIX. yy. (Karahanbeyli köyü). 

Kelbecer İli Anıtları
   

1.  Kayaüstü resimler – ilk ve orta tunç dönemi (Delidağ dağı)
2.  İkamet yeri – ilk ve orta tunç dönemi (İstisu kasabası)
3.  Dovşanlı nekropol – son tunç, ilk demir dönemi (Araçadzod köyü)
4.  Balıkkaya nekropolu – son tunç, ilk demir dönemi (Sırhavend köyünün Doğu-

sunda)
5.  Zar mağara kampı – paleolit (Zar köyünün Batı tarafında)
6.  Kale – 1284 yılı (Vengli köyü)
7.  Tapınak – XIII. yy. (Vengli köyü)
8.  Tapınak– 1251 yılı
9.  Kilise – 1668 yılı (Dovşanlı köyü)
10.  Kilise – XVII. yy.
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12.  Alban tapınaki – 718 yılı
13.  Kilise – 1894 yılı
14.  Kilise – 1898 yılı (Madagiz köyü)
15.  Yürek tapınaki – 1279 yılı (Talış köyü)
16.  Kilise – 1883 yılı (Mahratag köyü)
17.  Tapınak – 1881 yılı (Mahratag köyü)
18.  Comerd kulesi – (Piriler köyü)
19.  Galaboyun kulesi – (Kalaboyun köyü)
20.  Köprü – (Zeyli köyü)
21.  Uluhan kulesi – XVII. yy. (Karahançallı köyü)
22.  Alban tapınaki – 713 yılı (Destegir köyü)
23.  Taş koç figürü arap yazısı ile – XIX. yy. (Zar köyü)
24.  Taş at figürü – (Zeylik köyü)
25.  Lök kulesi – XIII–XIV. yy.lar (Kanlıkend köyü, ormanda)
26.  Hanabert kulesi - (Vengli köyü)
27.  Kutsal Yagub kilisesi – 635 yılı (Kolatag köyü)
28.  Alban tapınaki – 614 yılı (Kolatag köyü)
29.  Kale – (Şaplar köyü)
30.  Alban tapınaki – XII. yy. (Çıldıran köyü)
31.  Kırmızı tapınak – XIII. yy. (Çıldıran köyü)
32.  Alban tapınaki – X. yy. (Garnakar köyü)
33.  Alban kilisesi – XI. yy. (Garnakar köyü)
34.  “Hoteveng” tapınaki – 1204 yılı (Kozlu köyü)
35.  Alban tapınaki – 698 yılı (Kocakot köyü)
36.  Alban tapınaki – 672 yılı (Kocakot köyü)
37.  Tapınak – 1283 yılı (Hasanriz köyü)
38.  Alban tapınaki – 500 yılı (Hasanriz köyü)
39.  Genceser manastırı – 1238 yılı (Vengli köyü)
40.  Hudaveng manastırı – XII–XVII. yy.lar (Kelbecer ilçesi, Terter nehri Batısında)

Kubatlı İli Anıtları
  

1. Harman Yeri (yaşayış yeri) – son tunç ve ilk demir devri (Kubatlı kasabası)
2. Köroğlu kaleçesi – son tunç ve ilk demir devri (Elikuluuşağı)
3. Kaleçe – son tunç ve ilk demir devri (Elikuluuşağı)
4. Sığınak – IV. yy. (Elikuluuşağı)
5. Mal tepesi – son tunç ve ilk demir devri (Murathanlı köyü)
6. Göy kale – V. yy. (Elikuluuşağı)
7. Lalezar köprüsü – 1867 yılı (Elikulııuşağı)
8. Türbe – XVII. yy. (Gürcülü kendi)
9. 1 saylı türbe – XIV. yy. (Demirciler köyü)
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ı… 10. 2 saylı türbe – XIV. yy. (Demirciler köyü)

11. Sığınak – IV. yy. (Balahesenli köyü)
12. Sığınak – IV. yy. (Zor köyü)
13. Kara kaya sığınağı – (Mahmudlu köyü)
14. Mezarlık – XIV. yy. (Kayalı köyü)
15. Mağara tapınaki – (Elikuluuşağı)
16. Mağara tapınaki – IV. yy. (Gayr deresi)
17. Çeşme – XIX. yy. (Elikuluuşağı)
18. Çeşme – (Elikuluuşağı)
19. “Kalalı” kalesi – (Elikuluuşağı)
20. “Kalalı” kalesi (yeraltı geçitli) – V. yy. (Muradhanlı köyü)
21. Şirin çeşme – XVIII. yy. (Memer köyü)
22. Çeşme – XIX. yy. (Demirciler köyü)
23. Medet bulağı – XIX. yy. (Mahmudlu köyü)
24. Mescit – XIX. yy. (Demirciler köyü)
25. Mescit – XIX. yy. (Dondarlı köyü)
26. Hacıbedel köprüsü. – XVIII. yy. (Dondarlı köyü)
27. Cavanşir türbesi – XIV. yy. (Yazı düzü)
28. Kalaçid kalesi – XIV. yy. (Hocamusaklı köyü)
29. Türbe – XVIII. yy. (Hocamusaklı köyü)
30. Mescit – XVIII. yy. (Yusifbeyli köyü)
31. Türbe – XVIII. yy. (Boyuneğer köyü)
32. Mescit – XVIII. yy. (Mollalı köyü)
33. Mescit – XVIII. yy. (Mirler köyü)
34. Mescit – XVIII. yy. (Memer köyü)
35. Mescit – XV–XVI. yy. (Heleç köyü)
36. Tapınak – XI. yy. (Mezre köyü)
37. Mescit – XIX. yy. (Mahrızlı köyü)
38. Köprü – XIX. yy. (Mahmudlu köyü)
39. Taş koyun figürü – XV. yy. (Mahmudlu köyü)
40. Taş sandık – XV. yy. (Memer köyü) 

Laçın İli Anıtları
   

1. İkitağlı köprü – XVII. yy.  (Abdallar köyü)
2. İkitağlı köprü – XVIII. yy. (Zabuh köyü)
3. Ağoğlan kale kompleksi – XV. yy. (Kosalar köyü)
4. Soltan Ahmed sarayı – 1730. yıl (Sultanlar köyü)
5. Hamza Soltan sarayı – 1761. yıl (Sultanlar köyü)
6. Soltanbaba türbesi – XVIII. yy. (Zeyve köyü)
7. Şeyh Ahmed türbesi – XVIII. yy. (Zeyve köyü)
8. Türbe – XVII. yy. (Zeyve köyü)
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10. Mescit– XVII. yy. (Karıkışlak köyü)
11. Kale – (Karıkışlak köyü)
12. Demirovlu piri sovme – XVI–XIII. yy. (Kuşçu köyü)
13. Mescit – XVI. yy. Karıkışlak köyü (Karagöl yaylağı)
14. Pınar (Çeşme) – (Hacılar köyü)
15. Değirmen – Orta çağ (Karıkışlak köyü)
16. Sovme – XVII–XVIII. (Karıkışlak köyü)
17. Sovme – XV. yy. (Karıkışlak köyü)
18. Sovme – XV–X. yy. (Sadınlar köyü)
19. Sovme – XVI. yy. (Sadınlar köyü)
20. Pınar (Büyükçeşme) – 1858. yıl (Kuşçu köyü)
21. Pınar (Korcabulak) – 1890.yıl (Kuşçu köyü)
22. Kule (Kalecik) – Antik devir (Kuşçu köyü)
23. Kule (Sadınlar külesi) – Antik dönem (Kuşçu köyü)
24. Pir – (Kuşçu köyü)
25. Karadam – Orta yy. (Kuşçu köyü)
26. Karadam – Orta yy. (Kuşçu köyü)
27. Evdamı – Orta yy. (Kuşçu köyü)
28. Evdamı – Orta yy. (Kuşçu köyü)
29. Değirmen – Orta yy. (Kuşçu köyü)
30. Tapınak – XV–XI. yy. (Varazuğun kışlağı)
31. Mağara tapınak – (Varazuğun kışlağı)
32. Tapınak – XVI–XIII. yy. (Mirik köyü)
33. Kale – Antik dönem (Mirik köyü)
34. Sovme – XVI. yy. (Mirik köyü)
35. Pınar (Behbudalı pınarı) – XVIII. yy. (Mirik köyü)
36. Deyirman – Orta yy. (Mirik köyü)
37. Evdamı – Orta yy. (Mirik köyü)
38. Evdamı – Orta yy. (Mirik köyü)
39. Evdamı – Orta yy. (Mirik köyü)
40. Evdamı – Orta yy. (Mirik köyü)
41. Kara dam – Orta yy. (Mirik köyü)
42. Kara dam – Orta yy. (Mirik köyü)
43. Kara dam – Orta yy. (Mirik köyü)
44. Köprü – 1970. yıl (Mirik köyü)
45. Mağara (Karanlık kaha) – (Mirik köyü)
46. Sovme – XVII. yy. (Ahmedli köyü)
47. Köprü (Seyid Emir köprüsü) – 1970 (Ahmedli köyü)
48. Su değirmeni – Orta çağ (Kaleçe köyü)
49. İkitağlı köprü - (Minkend köyü)
50. İkitağlı köprü - (Minkend köyü)
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52. Sovme – XVI. yy. (Minkend köyü)
53. Su değirmeni – Orta yy. (Minkend köyü)
54. Sovme – XVI–XIII. yy. (Karakeşti köyü)
55. Birtağlı köprü – (Şeylanlı köyü)
56. İkitağlı köprü - (Şeylanlı köyü)
57. Kara dam – Orta yy. (Şeylanlı köyü)
58. Kara dam – Orta yy. (Şeylanlı köyü)
59. Kara dam – Orta yy. (Şeylanlı köyü)
60. Köprü – Orta yy. (Şeylanlı köyü)
61. Kara dam – Orta yy. (Gatos köyü)
62. Kara dam – Orta yy. (Gatos köyü)
63. Sovme – Orta yy. (Gatos köyü)
64. Tapınak – XV–XI. yy. (Hoçaz köyü)
65. Kara dam – Orta yy. (Hoçaz köyü)
66. Kara dam – Orta yy. (Hoçaz köyü)
67. Mağara tapınak – Antik dönem (Hoçaz köyü)
68. Sovme – VI–VII. yy. (Hoçaz köyü)
69. Tapınak – XVII–XIV. yy. (Piçenis köyü)
70. Kara dam – Orta yy. (Piçenis köyü)
71. Kara dam – Orta yy. (Piçenis köyü)
72. Sovme – Orta yy. (Piçenis köyü)
73. Senduge – Orta yy. (Piçenis köyü)
74. Kara dam – Orta yy. (Piçenis köyü)
75. Türbe (Almemmed–2) – Orta yy. (Piçenis köyü)
76. Pınar (Soyukbulak) – (Soyukçeşme köyü)
77. Kara dam – Orta yy. (Soyukbulak köyü)
78. Sovme – Orta yy. (Soyukbulak köyü)
79. Türbe – Orta yy. (Soyukbulak köyü)
80. Kara dam – Orta yy. (Soyukbulak köyü)
81. Melik Ejder türbesi – XV. yy. (Cicimli köyü)
82. Kara dam – Orta yy. (Cicimli köyü)
83. Kar kümbez – XV. yy. (Cicimli köyü)
84. Türbe – Orta yy. (Cicimli köyü)
85. Türbe – Orta yy. (Gülebird köyü)
86. Deyirman – Orta yy. (Gülebird köyü)
87. Kara dam – Orta yy. (Gülebird köyü)
88. Halife türbesi – XVII. yy. (Malhalef köyü)
89. Karadam – Orta yy. (Malhalef köyü)
90. Sınıkköprü – Orta yy. (Malhalef  köyü)
91. Sovme – Orta yy. (Aşağı Ferecan köyü)
92. Köprü – Orta yy. (Aşağı Ferecan köyü)
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94. Karadam – Orta yy. (Sus köyü)
95. Pınar – Orta yy. (Sus köyü)
96. Birtağlı köprü- (Seyidler köyü)
97. Çeşme – Orta yy. (Seyidler köyü)
98. Karadam – Orta yy. (Seyidler köyü)
99. Değirmen – Orta yy. (Seyidler köyü)
100. Karadam – Orta yy. (Seyidler köyü)
101. Karadam – Orta yy. (Pircahan köyü)
102. Köprü – Orta yy. (Pircahan köyü)
103. Pınar – Orta yy. (Pircahan köyü)
104. Gavur kulesi – Antik dönem (Pircahan köyü)
105. Kara dam – Orta yy. (Korcabulak köyü)
106. Kara dam – Orta yy. (Korcabulak köyü)
107. Sovme - X–XI. yy. (Erikli köyü)
108. Kara dam – Orta yy. (Erikli köyü)
109. Karasakkal türbesi - (Erikli köyü)
110. Türbe (Arahış) – (Erikli köyü)
111. Karadam – Orta yy. (Erikli köyü)
112. Sovme – XVII.  (Şelve köyü)
113. Karadam – Orta yy. (Şelve köyü)
114. Evdamı – Orta yy. (Şelve köyü)
115. Sovme – XVI. yy. (Gorçu köyü)
116. Karadam – Orta yy. (Gorçu köyü)
117. Karadam – Orta yy. (Gorçu köyü)
118. Sovme – XV–XVII. yy. (Sonasar köyü)
119. Karadam – Orta yy. (Sonasar köyü)
120. Mağara kule - (Karasakkal yaylağı)
121. Kara dam – Orta yy. (Mişni köyü)
122. Köprü- (Mişni köyü)
123. Tapınak – XVI–XIII. yy. (Alhaslı köyü)
124. Kara dam – Orta yy. (Alhaslı köyü)
125. Sovme– (Alhaslı köyü)
126. Gavur Kule – XVI–XIII. yy. (Alhaslı köyü)
127. Sovme – XV. yy. (Hacısamlı köyü)
128. Kara dam – Orta yy. (Hacısamlı köyü)
129. Sovme Bülövlük - (Kişpeye arazisi)
130. Türbe (Kara Murtuza) – (Piçenis köyü)
131. Türbe (Almemmed–1) – (Piçenis köyü)
132. Türbe (Cebrayıl bey) – (Piçenis köyü)
133. Antik kule - (Hacılar köyü)
134. Türbe (Karatel Paşabeykızı) - Bülövlük
135. Murtuza beyin annesinin türbesi - (Araflı arazisi).
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1.  Kurgan – tunç devri (Şuşa şehrinin Kuzeybatısında)
2.  Şuşa ve Şuşakent taş kutusu kabirleri – Son tunç ve ilk demir dönemi (Şuşa şeh-

rinin yakınlarında)
3.  Şuşa mağara kampı – taş devri (Şuşa şehrinin Güneyinde, Daşaltı nehrinin sol 

kıyısında)
4.  Şuşa taş kutusu nekröpolü – demir dönemi (Karabulak köyü)
5.  Nekröpol – son tunç ve ilk demir dönemi (Dolanlar köyü)
6.  Şuşa kalesi – 1754 yılı (Şuşa şehri)
7.  Penah Han’ın sarayı – XVIII. yy. (Şuşa şehri)
8.  Saatli Camii – XVIII. yy. (Şuşa şehri)
9.  Gence kapısı – XVIII. yy. (Şuşa şehri)
10.  Kazancı Kilisesi – XIX. yy. (Şuşa şehri)
11.  Yukarı cami medresesi – XVIII. yy. (Şuşa şehri)
12.  Han Sarayı – XVIII. yy. (Şuşa şehri)
13.  Tatlı su hamamı – XVIII. yy. (Şuşa şehri)
14.  Medrese – XVIII. yy. (Şuşa şehri)
15.  Kervansaray – XVIII. yy. (Şuşa şehri)
16.  Kilise kalıntıları – (Şuşa şehri)
17.  Tapınak – (Şuşa şehri)
18.  Çeşme – XVIII. yy. (Şuşa şehri)
19.  “Laçın” su deposu - XIX. yy. (Şuşa şehri)
20.  Kız manastırı – XVIII. yy. (Şuşa şehri)
21.  “Çöl kale” çeşmesi – XVIII. yy. (Şuşa şehri)
22.  Mamay Camii – XIX. yy. (Şuşa şehri)
23.  Mamay çeşmesi – XIX. yy. (Şuşa şehri)
24.  Saksı çeşme – XVIII. yy. (Zarıslı köyü)
25.  Gövherağa Camii – (Şuşa şehri)

Zengilan İli Anıtları
   

1. Nekropol – M.Ö. VI–IV. yy. (Kuyudere Haştab köyü)
2. Şehri Şerafan yaşayış yeri – orta yy. (Hacalılı köyü)
3. Ağca Aşık yaşayış yeri – orta yy. (Kumlak köyü)
4. Kız kulesi – orta yy. (Kumlak köyü)
5. Kasr kulesi – orta yy. (Okçuçayın Araza döküldüğü yerde)
6. Şerefan türbesi – XIV. yy. (Şerefan köyü)
7. Hacalı kulesi – XIV. yy. (Memmedbeyli köyü)
8. Mescit – XIX. yy. (Zengilan köyü)
9. Mescit – XIX. yy. (Malatkeşin köyü)
10. Mescit – XVII. yy. (Zengilan şehri)
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12. Dairevi burç – XIX. yy. (Hacıalılar köyü)
13. Mescit – XIX. yy. (Muşlan köyü)
14. Dairevi burç – XII. yy. (Hacıalılar köyü)
15. Sekkizköşeli türbe – 1304–1305 yılları (Memmedbeyli köyü)
16. Kız kalesi – XII. yy. (Emirhanlı köyü)
17. Serdabe – XII. yy.
18. Serdabe – XIV. yy. (Yenikend köyü)
19. Kadim hamam kompleksi – XI. yy. (Şerefan köyü)
20. Mescit – XVII. yy. (Kırak Müslan köyü)
21. Şükrataz kalesi – VI. yy. (Bartaz köyü)
22. Esgülüm kalesi – VII. yy. (Keçikli köyü)
23. Türbe – XIV. yy. (Babaylı köyü)
24. Türbe – XIV. yy. (Ağalı köyü)
25. Türbe – XIV. yy. (Yenikend köyü)
26. Türbe – XV. yy. (Malatkeşm köyü)
27. Dağdağan piri – XIII. yy. (Malatkeşin köyü)
28. Koroğlu taşı – VII–VIII. yy. (Yazı düzü)
29. Tağ kalesi – XVIII. yy. (Zengilan şehri)
30. Guneş abide Piri – XVI. yy. (Gületağ köyü)
31. Top köprüsü – XII. yy. (Top köyü)
32. Mescit – IX. yy. (Rezdere köyü)
33. Türbe – VII. yy. (Rezdere köyü)
34. Sürtüm piri – IX. yy. (Vejneli köyü)
35. Yol Piri – IX. yy. (Vejneli köyü)
36. Kız kalesi – IX–XI. yy. (Bartaz köyü)
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