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Bu utanç verici planın uygulan-
ması Ermeni terörü ve etnik 
temizleme politikasına yeşil ışık 

yakmak anlamına geliyordu: 1988’de 
5 Azerbaycanlı doğma yurtlarında öl-
dürüldüler. Daha sonra 1989-‘da 32, 
1990’da 90, 1991 yılında ise 150 Azer-
baycanlının hayatına son verildi. Taş-
nak ulusal şovenizminin “Ben her şey-
den önce Ermeniyim, daha sonra ise 
savcıyım!” (veya subay, aynı zamanda 
her hangi bir meslek sahibi – önem-
li değil) prensibi uygulanmaktaydı. 
Daha sonra tarafsız ermeni tarihçileri, 
gösterilere katılmayı reddeden insan-
ların evlerinin camlarını nasıl kırdıkla-
rını, kenti terk eden Ermenilerin liste-
sinin “Sovyet Karabağ’ı” gazetesinde 
“hainler” başlığı altında yayınlandığını, 
“Ermenistan’la birleşme yolundaki bü-
yük mücadeleden” kaçanların güpe-
gündüz nasıl dayak yediklerini veya 
başkalarına örnek olsun diye tanıkların 
gözü önünde nasıl katledildiklerini ya-

zacaklardı. 
1992 yılının 25-27 Şubatında ise, 

yanında Ortaçağ kabuslarının sönük 
kaldığı facia yaşandı. Azerbaycan’ın 
eski yerleşim birimlerinden biri olan 
Hocalı’da, aralarında kadınların, ço-
cukların ve yaşlıların da bulunduğu 
binlerce sivil zarar gördü. Ermeni çe-
teleri, adeta hararetli avdaymış gibi 
davranıyorlardı. Fergana vadisinden 
göç eden, cehennem çemberinden 
geçtikten sonra Azerbaycan toprakla-
rına sığınan çaresiz Ahıska Türkleri de 
korkunç ölüme terk edildiler. Onların 
tek suçu Türk olmaktı.

İsrailli gazeteci Pyotr Lükimson 
“Kuryer” gazetesinde şunları yazıyor-
du: “Bu korkunç suçu gizlemek için hiç 
kimse Hocalıların cesetlerini gömmek 
zahmetinde bile bulunmadı – onların 
cesetleri dağlara dağıtılmıştı, gaze-
tecilerin gözleri önünde korkunç bir 
tablonun kuşbakışı görüntüsü vardı”.

Parçalanmış cesetler kamyonlarla 

Ağdam Camisine taşınıyordu. Ceset-
lerin, tank ve zırhlı araçların tırtıllarıyla 
ezildikleri görülmekteydi. Bu insanla-
rın son anı gerçekten de korkunçtu. 
Onlar belki de çarmıha gerilmiş İsa’nın 
yaşadığı acıyla mukayese edilecek 
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acılar içinde ölmüşlerdi. Şair Siyavuş 
Memmedzade “Bakinskiy Raboçiy” 
gazetesinin sayfalarında haklı olarak 
bunu sormaktaydı:

Bir çocuğun çıkarılmış kafa derisi,
Ve kurşunlanmış bir ihtiyar…
Kutsal yerlerin acı külleri.
Bu – Gernika mı, Katyn mi?..
 
27 Şubat 1992 yılında Hocalıların 

cesetleri ile döşenmiş arazide kame-
raman Cengiz Mustafayev ile birlik-
te bulunan korkusuz muhabir Yuri 
Romanov’un aklında, sağlık hizmeti 
verilen trende gördüğü kafası sargılı 
altı yaşlarındaki kız çocuğunun kan 
ve gözyaşları kalmıştı. “Ben savaşı çe-
kiyorum” kitabında (2001) şunları ha-
tırlıyordu: 

“Sargı her iki gözünü kapatmıştı. 
Kamerayı açmadan ona eğiliyorum: 
“Neyin var, canım?” Cevap olarak şunu 
duyuyorum: “Gözlerim yanıyor… 
Gözlerim yanıyor… Amca! Benim 
gözlerim yanıyor!!!” Doktor omzuma 
dokunuyor: “O kördür. Gözleri sigara 
izmaritleri ile yakılmış… Bize getirdik-
lerinden izmaritler çıkmaktaydı…”.

Bu tür çekimlerin her zaman bir 
bedeli olur: ertesi sabah Romanov şa-
kaklarının beyazladığını gördü.

Bu gün çeşitli Ermeni internet say-
falarının kullanıcıları Hocalı katliamı 
ve savunmasız insanların katledilme-
si konusunda şunları yazıyor: “Eh ne 
olacak, Türkleri ve Azerbaycanlıları 
öldürmüşler. Doğrusunu yapmışlar! 
Ne o, Ermenileri nasıl öldürdüklerini 
mi seyretmek gerekiyordu? Andra-
nik’ten Monte’ye kadar fedailerimiz 
bu hayvanları iyi kesmişler”.

Düşünüyorsun ki, bugünün New-
ton’u sayılan Cambridge Üniversitesi-
nin profesörü Stephen Hawking belki 
de kasvetli tahminlerinde haklıdır: 

“Yakın yüzyılda insanlık mahvolacak-
tır”. 

Homo sapiens neslinin bu tür dü-
şünen temsilcileri evrensel yaşamı 
hak edyorlar mı? Açık olan şudur: Nazi 
saçmalıkları, onların yaratıcıları yargı-
lanmadığı sürece eskimeyecektir, - 
yalnız faşistleşmiş taşnaklar Andranik 
Ozanyan veya Garegin Ter-Arutunyan 
(Njde) değil, aynı zamanda “Artsakh 
kahramanları” Monte Melkonyan, Serj 
Sarkisyan ve benzerleri de. 

Hocalı’daki Apokalipsis’in (kıya-
metin)  boyutları ve vahşeti kokuş-
muş insan aklı gibidir, boğazda ve 

kalpteki spazmlara rağmen analize 
ihtiyacı vardır.

İlan edilmiş cinayetin kronolojisi 
verem gibi hızlı gelişiyordu. Belovejsk 
anlaşmasından hemen sonra, 1991 
yılının sonunda SSCB İçişleri Ba-
kanlığına bağlı birlikler Dağlık Ka-
rabağ Özerk Bölgesinden çıkarıla-
rak daimi yerlerine gönderildi. Yeni 
bağımsız olan Azerbaycan devletinin 
üzerine Karabağ prangaları atıldı.

1 Ocak 1992 yılında Azerbaycan 
ve Ermenistan Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Konferansına (şimdiki AGİT) 
üye oldu. Zbigniew Brzezinski jeopo-
litik sarhoşluğun vermiş olduğu ha-
yasızlıkla Azerbaycan’ı, Hazar Havzası 
ve Orta Asya’nın enerji kaynaklarını 
içeren şişe içinde bir mantar ile kar-
şılaştırmaktaydı. Batı pazarları, Rus-
ya kontrolündeki toprakları baypas 
ederek boru hatlarını alabilirdi. Yani 
çatışmanın çözümü için arabulucu 
aramak çok sürmedi.

Artık 1991 yılının 12 Şubat ta-
rihinde Avrupalılar bölgeye ilk 
misyonunu gönderdi.  Güney Kaf-
kasya’ya etki manivelasına sahip 
olmak için Rusya ile Batı arasında 
jeopolitik mücadele şiddetleni-
yordu.

Hankendi’nde ise 1992 yılının 21 
Ocağını 22’ne bağlayan gece Azer-
baycan özel harekât timinin destek 
üssü yok edildi. Hayatta kalan hare-
katçılar ise savaşarak Ağdam’a gir-
diler. Şehitleri sadece ağıtlarla değil, 
halkta onur uyandıran kahramanlık 
bayatılerı (manileri) ile uğurluyorlardı: 

Şahinim, yüksel, ağlama,
Ruhum ölümsüzdür, ağlama.
Vatan için şehit oldum, ana,
Başını dik tut, ağlama.

1991 yılı Ocak ayının sonunda 
Azerbaycan SSC’nin Dağlık Kara-
bağ Özerk Bölgesinde Azerbay-
canlılardan oluşan iki yerleşim bi-
rimi – Şuşa ve Hocalı kalmaktaydı. 
Her iki kentin abluka altında oldu-
ğu bilinmekteydi. Hocalı ciddi bir 
stratejik konuma (havaalanı, oto-
yol) sahipti.

St. Petersburg’da yaşayan bir Rus 
yazar olarak, o günlerde, Ocak 1990’da  
Bakü’de yapıldığı gibi, yeni bir toplu 
katliam hazırlıklarının olduğu benim 
için netleşti. “Boris Yeltsin ve Ruslan 

Tarih Bilinci
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Hasbulatov’a 26 Ocak 1992 yılında 
gönderdiyim telgrafta radyo, TV ve 
bir çok gazetelerin her gün Azerbay-
can’a karşı kışkırtıcı duygular enjekte 
ettiğini yazdım. Arabuluculuk başarı-
sız oldu. Rusya’nın önderliğinde, mili-
tan ve Rus özel alayının kanlı katliam 
hazırlıkları yapıldığı belliydi”. Rus yet-
kililere, 366. alayın Hankendi’nden 
çıkarılması ve yapılacak katliamın 
önlenmesi için çağrıda bulundum. 
Bu arada, söz konusu motorize 
alay, İ.Muradyan gibi Erivanlı taş-
nakların Azerbaycan topraklarının 
silah yolu ile parçalanması ve ilhak 
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Tarih Bilinci
edilmesi hazırlıklarını yoğunlaştır-
dıkları zaman, yani 1985 yılında, 
“perestroyka”nın başlarında, ihti-
yaç ihtimali üzerine Hankendi’nde 
konuşlandırılmıştı. 

Bunun sonucunda da ölüme 
mahkûm edilmiş Hocalı sakinleri bir 
facia yaşadı.

Bunun öncesinde neler yaşanmış-
tı?

28 Ocak 1992 yılında, Şuşa’yı terk 
eden kadın ve çocukları taşıyan he-
likopter Ermeni füzesi ile vuruldu. 
Helikopter kent mahallelerine düş-
tü. Savaş ivme kazanıyordu. 29 Ocak 
1992 tarihinde Azerbaycan Cumhu-
riyeti Milli Güvenlik Bakanı İ.P.Hüseyi-
nov’dan çok da gizli olmayan bir bilgi 
geldi:

“Bu aşamada, Ermeni milliyetçile-
rinin öncelikli görevi, Şuşa ve Hocalı, 
aynı zamanda,  Ermeni çeteleri tarafın-
dan ablukaya alınmış ve devamlı roket 
ve top ateşine maruz kalan Goranboy 
bölgesinin bazı yerleşim birimlerinin 
işgal edilmesidir. Böylece, “Karabağ ha-
rekatı” liderlerinin sözde Dağlık Karabağ 
Cumhuriyetini mono milli Cumhuriyete 
dönüştürmek ve akabinde de Ermenis-
tan’a birleştirmek planları gerçekleştiri-

lecektir”.
Aynı gün, Bakü’de yapılan ola-

ğanüstü toplantıda Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı A.Mutalibov, tabii-
ki, Bakanın mesajını yayınlamadan, 
Gorbaçov usulü uzun ve verimsiz bir 
monologla sınırlı kalarak, hükümetle 
irtibat kurulmadığını, kimsenin tele-
fonlara cevap vermediğini söyledi. 
Vu şu sonuca vardı:

“Tüm bunlar Başkana karşı odak-
lanmıştır: kimse bizi aramıyorsa, 
kimse bizimle ilgilenmiyor demek-
tir. Anlayamıyorum, yoldaşlar, savaş 
bizim topraklarda yaşanıyor, herkes 
bununla ilgilenmelidir, tüm gözler 
Karabağ’a çevrilmelidir. Ölüme gön-
derilen insanlar nasıl yiyecekle temin 
edilemez?”.

Ama o gün başkumandan Ka-
rabağ’a değil, İsviçre’ye gitti. Ama o 
Ocak günlerinde Karabağ’a Transkaf-
kasya askeri birlikleri karargâhından 
korgeneral İosif Oganyan geldi. 366. 
Piyade alayının subaylarının, Karabağ 
Ermenilerine hizmet etmesini teşvik 
etmek için 1 milyon Ruble getirmiş-
ti. Hankendi’ndeki 18929 nolu askeri 
birlikten kaçanlar, alaydaki subay ve 
asteğmenlerin %80’nin Ermeni asıllı 
olduğunu söylüyorlardı. Söz konusu 
birliğin zırhlı araçları devamlı ola-
rak militanlar tarafından Azerbay-
can’ın yerleşim birimlerine karşı 
kullanılmaktadır. Zırhlı aracın bir 
günlük kirası için subaya 2000 Rub-
le ödeniyor. Şuşa’ya yönelik her ateş 
karşılığında alayın askerleri Ermeniler-
den 20 litre ispirto alıyor.

Kan üzerinden para kazanmak 366. 
alayda bir alışkanlık haline gelmişti. 
General İ.Oganyan’ın milyonu bu du-
rumu dikkate almaktaydı. Artık 1992 
yılının 10 Şubat tarihinde Hocalı’ya 
ağır silahlarla saldırı başladı. 11 Şubat-
ta zırhlı araçlardan atılan yoğun ateşle 

militanlar, Azerbaycan köyü olan Ma-
lıbeyli’ni Hocalı’dan ayırdı. Aynı gün, 
Malıbeyli’nin saklanamayan bazı sa-
kinlerinin militanlar tarafından, yakıl-
mak için bir camiye dolduruldukları 
malum oldu. Malıbeyli köyüne saldırı 
sırasında, alayın üç askeri ellerinde 
beyaz bayrakla sağ kalan köylüleri 
kurtarmaya çalışıyordu, fakat herke-
sin gözü önünde Ermeni çeteleri ta-
rafından vurularak öldürüldüler: baş-
kalarına ders olsun diye. “Siz Azerbay-
canlılara öyle bir korku saçmalısınız ki, 
yüzyıllar boyu Ermenilerin gözlerine 
bakmaya cesaret edemesinler!” – “Art-
sakh” elebaşılarının uygulamış oldu-
ğu strateji böyleydi. 

Savunma Konseyi karargâh baş-
kanı, Ermenistan Yüksek Kurulu mil-
letvekili Serj Sarkisyan aynı zamanda 
Ermenistan Savunma Bakan yardım-
cısı görevine atandı. Fakat onun ikinci 
görevi açıklanmadı, aynen eski Dağlık 
Karabağ Özerk Bölgesinde militanla-
rın eylemlerini yöneten, Ermeni nüfu-
sunun seferber eden, çetelerin askeri 
teçhizat, araç, yakıt ve gıda temini 
gibi konuları çözen Zori Balayan ve 
Robert Koçaryan (sözde Dağlık Kara-
bağ Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanı) 
gibi. Karargâh kararına göre, yaşı on 
beşten büyük olanların Dağlık Kara-
bağ Özerk Bölgesinin dışına çıkmaları 
yasaklanmıştı. Karargâh üyeleri, ordu-
dan çeşitli nedenlerle terhis olunan 
askerlerin para karşılığında çatışma-
lara katılımını sağlamaktaydı. Sözleş-
meler haftalık dâhil istenilen süreye 
kadar yapılmaktaydı. Katılanlara aylık 
5 bin Ruble ve 300 ABD doları vaat 
ediliyordu. Kendisiyle silah ve mü-
himmat getiren askere bu para iki kat 
ödeniyordu. Paralı askerin yaralanma 
veya ölüm durumunda ailesine 150 
ila 200 bin Ruble ödeme sözü veril-
mekteydi.
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Burada bir açıklama gerekmekte-
dir. Biraz ileriye giderek, Hankendi’n-
den gelen gizli mesajı aktaracağım:

“Hocalı’ya yönelik operasyonda 
alayın 20’den fazla askeri öldürülmüş-
tü. Onların da cesetleri, söz konusu 
alayın operasyona katılımını gizlemek 
amacıyla 366. piyade alayına ait askeri 
araçların park yerindeki altıncı bölüm-
de yakılmıştı. Onların adlarına eski ta-
rihle izinler düzenlenmiş ve şimdi onlar 
kaçak olarak gözükmekteler.

Nasıl derler, pürüzsüz rüşvet. 
Hem de bu kanlı terör ortamında 
paralı askerlerin aileleri kimin aklına 
gelecekti ki?!

Şubatın11’ni 12’ne bağlayan gece 
Hocalı havaalanının işgal girişimi 
püskürtüldü. Azerbaycan’ın 12 Şubat 
tarihli raporunda deniliyordu: “Ha-
vaalanı 18 polis memuru tarafından 
korunmaktadır ve bu çok yetersizdir. 
Sarkisyan Serj’in iddiasına göre, mili-
tanlar Hocalı’yı 16.02.92 tarihine ka-
dar işgal etmek istiyor”. Yani Serj Sar-
kisyan’ın daha sonra açıklayacağı 
gibi Hocalı katliamı hiç de Sumga-
yıt provokasyonunun yıldönümü 
için planlanmamıştı.

13 Şubatta, yaşlı, kadın, çocuk ve 
hastalardan oluşan yaklaşık 200 kişiyi 
Gence’ye sevk etmek mümkün oldu. 
Bu Hocalı’dan yapılan son tahliye 
oldu. Elektrik, ısı ve sudan mahrum 
edilmiş abluka altındaki kentte üç 
binden fazla sivil kalmaktaydı ki, on-
ların da yarısından çoğu yaşlı, kadın 
ve çocuklardı. Ve savunmada olan 80 
kişiden oluşan yerel tabur, milli ordu-
nun 20 askeri ve havaalanını koruyan 
60 yerel polis memurları.

Milli güvenlik Bakanı İ.P.Hüseyinov 
18 Şubat 1992 tarihinde Mutalibov’a 
gönderdiği dört sayfalık mesajında 
şunlara dikkat çekmekteydi: “Önü-
müzdeki günlerde Ermenistan, Azer-

baycan bölgelerini işgal amacıyla ge-
niş çaplı askeri operasyonu başlatmaya 
hazır olacaktır. Söz konusu eylemlerin 
1992 yılı Şubatının ikinci yarısında – 
Karabağ olaylarının yıldönümü arife-
sinde zirveye ulaşacağı istisna değildir. 
Buna kanıt olarak da, geçmiş Dağlık 
Karabağ Özerk Bölgesinin bütün 
köylerinden Azerbaycanlıların çı-
karılması ile sonuçlanan Ermeni 
çetelerinin eylemleridir”.

Hüseyinov daha sonra bunları ifa-
de etmekteydi: “Ermenistan’ın askeri 
varlığı tehlikeli şekilde Azerbaycan 
topraklarında yayılmaktadır. Ermenis-
tan Savunma Bakanlığı  geniş çaplı 
askeri operasyonları yürütmek için 
sistematik olarak düzenli ordu bir-
liklerini ve militanlarını gerekli tüm 
ekipmanlarla birlikte Azerbaycan’ın 
Ermeni nüfusu olan bölgelerine gön-
dermektedir. Şimdi Karabağ’ın dağlık 
bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvet-
lerinin iki düzenli alayı, Ermenistan ve 
Karabağ’dan gelen askerlerden oluşan 
iki ayrı tabur yerleştirilmiştir. Bunun 
dışında, bu bölgelerde her 15 gün 
içinde görev değiştiren ve Ermenis-
tan Savunma Bakanlığı askerlerinden 
oluşan 16 takım (25-30 kişilik), Suriye, 

Lübnan, Libya ve diğer ülkelerden 
gelen Ermeni kökenli eğitmenler-
den oluşan “Taşnaksütyun” partisinin 
5-6 takımı (15 kişilik) bulunmaktadır. 
“Taşnaksütyun” partisinin sözde “dağ 
komando birliği” (25 kişi) Martuni böl-
gesinin Zardanaşen köyüne yerleşti-
rilmiştir. Aynı zamanda, Ermenistan, 
Azerbaycan’ın Ermeni nüfusunun si-
lahlandırılması için önemli çaba sarf 
etmektedir. Sözde yerel savunma bi-
rimleri için ülke içine helikopterlerle 
silah, topçu sistemi, askeri teçhizat ve 
diğer gerekli donanım sevk edilmek-
tedir”.

19 Şubat tarihinde Milli Güvenlik 
Bakanlığı Karabağ dairesinin nöbet-
çisi S.Bahtiyarov Bakü’ye bir telgraf 
gönderdi: “Hocalı kentinde durumun 
kötüleşmesi nedeniyle Ağdamlılar-
dan oluşan silahlı grup, yönetimden, 
kendilerini Hocalı’ya götürecek heli-
kopter talep ediyor ve yönetimi, Ho-
calı’ya mühimmat ve yardım götür-
mek için hiç değilse bir helikopter ay-
rılması konusunda onları kandırmakla 
suçluyor. Silahlı kişilerden bazıları da 
durumu protesto amacıyla havaya 
ateş açtı”.

Ölüme mahkûm kente her gün 
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Hankendi ve Askeran yönünden çe-
şitli silahlarla yoğun ateş açılıyordu. 
Sonuç – ölü ve yaralı, yıkım ve yan-
gınlar. Azerbaycan Yüksek Kurulu 
Başkan yardımcısı Tamerlan Karayev 
23 Şubat tarihinde Ağdam’a gitti. Bir 
gün sonra ise Mutalibov’a telefonag-
ram gönderdi:

“Durum çok kritiktir. Hocalı ve 
Umudlu’da güç tükenmiştir. İki haf-
tadır helikopterler kalkmıyor. Ermeni 
militanlarına karşı direniş azalmakta-
dır. Silahlı kuvvetler ve araçları yöne-
tecek kimse yok. Herhangi bir gecik-
me öngörülmeyen sonuçlara neden 
ola bilecektir. Sizin kararlarınızı bekli-
yorum”.

25 Şubat tarihinde Hocalı Han-
kendi yönünden 122 mm’lik siyanür-
lü mermilerle ateşe tutuldu.

* * *

1915 yılının ilkbaharında, İkin-
ci Dünya Savaşının en kızgın dö-
neminde Osmanlı Ermenilerinin 
maruz kaldığı baskının gerçek 
nedenlerinin askeri ihtiyaçlar, 
sadakatsizlik, ve ihanet olduğu 
bilinmektedir. Azerbaycan top-

raklarının bugünkü işgalcileri o 
uzak geçmişte kalan olayların tüm 
ülkeler tarafından soykırım olarak 
tanınması ile ilgili  davranış stereo-
tipleri geliştirmişler. Modern dün-
yada bölücü faktörlerden biri de 
bu tür skolastik düşüncedir. Bu da 
saldırganın lehinedir – savaş bes-
ler, dünya tüketir.

Fakat müsaadenizle! Hocalı 
katliamı 95 yıl önce değil, 1992 
yılının Şubat sonunda gerçekleş-
miştir. Koca bir kent yok edilmiş, 
savunmasız insanlar toplu şekil-
de katledilmiştir. Cinayet apaçık 
ve vahimdir. Savaş alçaklıkları ile 
ünlü cellatların ve onlara kibirli il-
ham verenlerin hepsi soyadlarıyla 
herkese malumdur.

İyi insanlar! Hakikati gizlemeye 
ve haksız müdafaaya izin verme-
yen kıyamet günü kaçınılmaz ol-
sun. Ve hüküm yerine getirilsin.

Ve Hocalı’daki gibi facia bir 
daha tekrarlanmasın.

Zerdüşt Alizade “İkinci Cumhuri-
yetin sonu” (2006) kitabında şunları 
hatırlamaktadır: 1992 yılının 25 Şubat 
sabahı Mutalibov, Zerdüşt Alizade’nin 
kardeşi Araz Alizade’ye B.N.Yeltsin’le 

görüşmek için izin belgesi verdi. O 
da bildik kanallar aracılığıyla aynı gün 
saat 18.00’da Moskova’da Rusya Dev-
let Başkanıyla görüştü. 

“Yetlsin onu asık suratla dinledik-
ten sonra Savunma Bakanı mareşal 
Şapoşnikov’u arayarak, Rus askerleri-
nin Ermeni militanları ile birlikte Kara-
bağ köylerini yakıp sivilleri öldürdük-
lerinin doğru olup olmadığını sordu. 
Şapoşnikov ise, tüm bunların yalan ve 
iftira olduğunu söyledi. O zaman da 
Araz Yeltsin’den, o güne kadar Azer-
baycan İçişleri Bakan yardımcısı göre-
vini yapmış, KGB başkanı General Ba-
rannikov’dan bu bilgileri tekrar kont-
rol etmesini istedi. Barannikov, Araz’ın 
dediklerinin doğru olduğunu tasdik 
etti, ülke televizyonuna konuşan ve 
alaydan firar edenlerin olduğunu söy-
ledi. Yeltsin Barannikov’u dinledikten 
sonra öfkeli bir şekilde: 

- Şapoşnikov’un yanına gidin, 
onunla birlikte ne yapılmasına karar 
verin.

Alayın bölgeden çıkarılması için 
ise şimdi ona emir vereceğim…- 
dedi.

Mutalibov’la konuşmasından son-
ra Mareşal Şapoşnikov Araz’a şunu 
söyledi:

- Alay bu gün Hankendi’nden 
çekilme emri alacaktır”.

Moskova’da olaylar böyle gelişi-
yordu.

Radyoda yakalanan bilgilere göre, 
1992 yılı 25 Şubat tarihinde Erme-
nistan Silahlı Kuvvetleri komutanı 
tarafından Ermenistan toprakla-
rında ve tüm Ermeni silahlı bir-
liklerinde tam savaş hazırlığı ilan 
edildi. Şunu da belirtmek gerekir 
ki, söz konusu komuta Mutalibov 
ve Mareşal Şapoşnikov arasında 
yapılan telefon görüşmesinden 2 
saat sonra verilmiştir.

Tarih Bilinci
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Zerdüşt Alizade bu iç karartıcı ko-
nuyu sakin bir şekilde bitiriyor:

“Aynı gece, yani 1992 yılının 25 
Şubatını 26 Şubata bağlayan gece, 
Ermeni çeteleri, tanımlanamayan ge-
reçli çeşitli zırhlı araçların desteği ile 
Hocalı kasabasına saldırarak yaktı”.

Bu kısa ve ruhsuz metinde gös-
terilen tanımlanamayan gereçli zırhlı 
araç merak edilmektedir: gerçekten 
de, Azerbaycan’ın sakin kentine gece 
saldırısına hayalet gibi katılan Rus 
alayının en gelişmiş modern tank ve 
zırhlı araçlarının sadece plakaları de-
ğil gövdeleri de beyazla boyanmıştı.

366. piyade alayının katliama 
katılmayı reddeden askerlerinden 
biri Ş.Tangirov o geceyi böyle anla-
tıyordu: “Kentin üzerine şiddetli top 
mermileri yağmaktaydı. Gördükleri-
mi hiçbir zaman unutmayacağım… 
Evler ve onların içindeki insanlar çıra 
gibi yanıyordu, yaralıların bağırtısı ve 
ölüm öncesi iniltiler halen de kulakla-
rımdadır… Ermeniler askeri araçların 
desteğinde kente girdiklerinde biz, 
sağ kalanlarla birlikte kenti terk ettik, 
ama bir köy yolunda (adını sonradan 
öğrendim – Nahçıvanik) bize tekrar 
ateş ettiler. İnsanlar, çetelerin ateşine 
burada yakalanacaklarını beklemiyor-
du. Onlar yıldırım vurmuş gibi yere 
düşüyordu… Birçok yaralı ve ölü ora-
da kaldı. Biz onları oradan çıkarama-
dık, çünkü sağ kalanları kurtarmamız 
gerekiyordu…”.

Yuri Girçenko’nun “Olmayan dev-
letin ordusu” adlı kitabından malum 
olduğu üzere, Hocalı’yı işgal etme 
operasyonu, General N.Ter-Grigor-
yants’ın yardmı ile 366. piyade alayı 
tarafından harekât sanatının tüm ku-
rallarına göre hazırlanmıştı. Ön keşif 
yapılmış, pusuda nişancılar yerleşti-
rilmişti. Kentin alınmasına yönelik ni-
hai plan 19-20 Şubatta yapıldı. Plana 

göre askerler askeri araçlarla birlikte 
alay komutanının emriyle 23 Şubatta 
Hankendi’ni terk ederek Ermeni köy-
lerinde başlangıç pozisyonlarını aldı. 
Esas vurucu güçler Binbaşı Seyran 
Ohanyan komutasındaki 2. tabur ve 
Ballıca köyünde konuşlanan Binbaşı 
Yevgeni Nabokih komutasındaki 3. 
taburdu. Çanakçı köyünde bulunan 
ve daha az güvenilir olan 1. tabur da 
cephe gerisini korumaktaydı.

Azerbaycan halkı için facialı 
ve 366. alay için utanç verici olan 
Ermeni katilleri ve zorbaları ile 
Hocalı ve orda yaşayan sivillerin 
yok edilmesinde “askeri işbirliği” 
tekzip edilmez gerçekler, belgeler, 
kurbanların ve şahitlerin ifadeleri 
ile kanıtlanmıştır.

Alay komutanı Y.Zarvigorov’un 
“mazereti” merak doğurmaktadır:  Ho-
calı’daki sivillerin soykırımına kendisi 
bizzat katılmamıştır, çünkü 23 Şubat-
tan bu yana körkütük sarhoşluktan 

uyanamamıştır. Hocalı’ya saldırı emri-
ni ise komutanın, ağza alınmaz curcu-
nalı içki ve sefahet âleminden sonra 
kendisinde güç bulan eşi vermişti. 
Zırhlı araçları ise alay komutanının 
çök yönlü “dublörü” Jora isimli Ermeni 
yönetiyordu. 

Askeri birimin çekilmesi ve dağıl-
masından sonra Y.Zarvigorov hangi 
amaçla Hankendi’ni iki kez ziyaret et-
mişti – bunu anlamak zor değildir.

3. taburun, yaptığı vahşet yerini 
terk etmek için herkesten önce ace-
le ettiği bilinmektedir. Binbaşı Seyran 
Ohanyan’ın (Ermenistan’ın bugünkü 
Savunma bakanı) komutasındaki 2. 
tabur ise araç ve silahlarla birlikte gö-
nüllü olarak Ermenilerin tarafına geçti 
ve başka yere gitmeği düşünmedi. 

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Vi-
layeti 26-27 Şubat tarihinde yakla-
şık bir buçuk gün barış misyonu ile 
Gence’de bulundu. Hankendi’ye bir 
türlü gidemedi: o günlerde sağlanan 

Heritage_1_2013_TR_last.indd   11 2/15/13   5:45 PM



12 www.irs-az.com

Tarih Bilinci

ateşkes anlaşmasına rağmen Ermeni 
tarafı güvenli uçuş garantisi veremi-
yordu. Bu moratoryum, gördüğümüz 
gibi, Hocalıların yaşamına son veren 
bir anlaşma oldu. Vilayati’nin savaş ilan 
edilmemiş bölgelere gezisi kasten ve 
küstahça engellendi: fedailerden olu-
şan profesyonel katiller ve Rusya’nın 
özel alayının askerleri tüm taraflara, 
hiçbir barış misyonunun onlar için en-
gel teşkil etmediğini ispatlamaktaydı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı 
ba sın merkezi 27 Şubatta televiz-
yona, Hocalı’da iki kişinin öldüğüne 
dair resmi bilgi verdi. İçişleri Bakanı 
Tofik Kerimov facia ile ilgili gerçekleri 
gizlemesinin nedenini böyle açıkladı: 
“Cumhurbaşkanı hasta görünüyordu, 
üzülmesini istemedim ve sakinleştir-
mek için sadece iki kişinin öldüğünü 
söyledim”.

Bu Hocalı'da Azerbaycanlıların kat-
liamı hakkındaki gerçekleri susturmak 
için ilk girişimdi. Fakat en kısa zaman-
da ülkede üç günlük yas ilan edildi. Bu 
konuyla ilgili haberi Moskova kanalı da 
aceleyle geçti ve hemen ardından da 
samba oynayan yarı çıplak güzellerin 

titreyen vücutlarının görüntüleri ek-
rana geldi: Brezilya’da karnaval vardı.  
Karabağ’da Ermeni çetelerinin ve 
onarı himaye edenlerin kanlı vah-
şetini dünyadan saklamak istediler 
ki, insan hakları savunucusu Starovoy-
tova utanmadan ve vicdansızca şu be-
yanda bulunsun: “Hocalı’da yüzlerce 
ölü? Hiç duymadım. Bende olan resmi 
bilgilere göre orada toplam iki kişi öl-
dürülmüş”.

Yalan bir gün içinde yayılır, onu 
tekzip etmek için ise yüz yıl gerek-
mektedir – bu gerçek inkâr edilemez.

“İnsan hakları savunucuları” İgor 
Babanov ve Konstantin Voyevodski 
“Karabağ krizi” adlı kitaplarını (1992) 
böyle bir ciddiyetle sonlandırdı: “Bu 
günlerde, geniş çaplı askeri operas-
yonlar ilk defa Karabağ’daki Azerbay-
canlıların kaderine de yansıdı: Hocalı 
kuşatıldığında sivil savunma birimle-
rinin, sivillerin çatışma bölgesinden 
çıkması için koridor açmasına rağmen 
ölümleri önlemek mümkün olmadı”.

O soğuk Şubat gecesi kimi yarı 
çıplak kimi de yalın ayak insanlar    ev-
lerinden karlı sokaklara fırlayarak bu 

cehennemden kurtulmak için ka-
çıyordu. Korkudan çılgına dönmüş 
insan akını silahlı neandertallerden 
kaçıyordu. Düşerken dizleri ve kafa-
ları kanayan çocuklar çığlık içindeydi. 
Engebeli dağların karla ve acımasız 
buzla kaplı patikaları o kara kış gece-
sinde sadece çocuklar için değil, aynı 
zamanda büyükler için de tehlikeliydi. 
Hocalı’daki bu feci sonuç Ermeni ölüm 
koridoru adını aldı.

Hocalı’daki acımasız katliama ka-
tılan Rus askeri birliklerinden birinin 
karşı istihbarat başkanı V.Savelyev 
“Gizli belge” kitabında (2008) şunları 
itiraf ediyordu:

“Bütün bu olanlar hakkında yaz-
maya bilmezdim. İnsanların, kadın ve 
çocukların, hamilelerin, gelinlerin kur-
şunlanmış bedenlerini unutamıyorum. 
Bu kanlı ve acımasız sonuçlanan bu 
olaylarda bir şey yapamadığım için 
Azerbaycanlılar beni affetsin. Sadece 
tarafımdan hazırlanan gizli belgeyi 
Kremline ve Savunma Bakanlığının İs-
tihbarat Daire Başkanlığının general-
lerine gönderdim. Okuyun, dedim. Rus 
subayının onurunun nasıl zedelendiğini 
görün”.

Soykırım eylemine katılanlar bunu 
saklamaya çalıştı, bu mümkün olma-
dığında ise türlü bahanelerle bunun-
la alakalı olmadıklarını inkâr etmeye 
çalıştılar. Ermeni ayrılıkçılar, toplu 
katliamın yaşadığı bölgeye giden ga-
zetecilerin bulunduğu helikopterlere 
ateş açıyordu. 28 Şubat 1992 yılında, 
yaşları 2 ile 15 arasındaki çocukların, 
kadın ve ihtiyarların sakat bırakılmış 
cesetlerini çekmeyi başaran bir grup 
televizyon muhabiri silahlı saldırıya 
uğradı. 2 Mart 1992 yılında ise, barbar-
ca yapılan infaz yerlerini çeken Fransız 
gazeteciler saldırıya uğradı. Acımasız-
ca sakat bırakılan insan cesetleri, bü-
yük zahmetle de olsa, kayıtlara geçti, 
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Rusya’nın “Ostankino” televizyon ka-
nalında gösterildi.

Hocalı katliamını savaş döne-
minin “tatsız bir bölümü” olarak 
gösterme çabaları bu gün de de-
vam ediyor. Sadece “insani” ko-
ridordan geçmeye çalışan silahlı 
Azerbaycanlı askerlerin öldürül-
düğüne dair tezler yayınlanmak-
tadır. Sivillerin cesetlerine gelin-
ce, onları Azerbaycan ordusunun 
kendisi Hocalı’dan Ağdam’a giden 
yolda “bırakmıştı”. Benzeri tutumu 
Rusya Federasyonunun Ermenis-
tan’daki ilk Büyükelçisi, Zori Balayan’ın 
yakın dostu ve Karabağ’ın dut votkası 
hayranı V.P.Stupişin de sergilemekte-
dir. Stupişin’e, “Dağlık Karabağ Cum-
huriyetine değerli hizmetlerinden, 
Karabağ Ermenilerinin kendi gelece-
ğini belirleme hakkını bilimsel esas-
landırmasından ve Artsakh Ermeni-
lerinin haklarının savunmasına kat-
kılarından dolayı”  Artsakh madalyası 
verildi. “Benim Ermenistan’daki göre-
vim” adlı kitabında (2002) V.P.Stupişin 
Azerbaycanlıları “Azeri Türkleri” olarak 
adlandırıyor ve bununla da Rusya’nı 
Turancılıkla korkutuyor, Azerbaycan’a 
karşı Ermeni saldırısını da meşru di-
reniş olarak adlandırıyor. Ancak, bu 

korkunç faciadan 10 yıl sonra eski 
Büyükelçi daha samimiydi: “Ermenis-
tan ta başından bu güne kadar bizim 
stratejik müttefikimizdir. Sırasıyla bizim 
de ona göre hareket etmemiz gerekir. 
Ona ve Karabağ’a göre. Çünkü Kara-
bağsız bağımsız ve dost Ermenistan var 
olamaz. Onlarsız da Rusya’nın Kafkas-
ya’da hiçbir pozisyonu olmayacaktır… 
Biz Karabağ’ı himayemiz altına almaya 
mecburuz”.

Ermeni terörü yüzünden görül-
memiş kayıplar veren Azerbaycan 
terör karşıtı koalisyona katılan ilk ül-
kelerden biridir. Fakat koalisyon bel-
gelerinde Ermeni terörü hiç anılma-

maktadır. Ayrıca, uluslar arası top-
lum Ermenistan’ın Azerbaycan’a 
karşı saldırısına açık ve net tepki 
vermemektedir. Rus-Amerikan 
çifte standardı budur. Bunu, Sicil-
ya mafyasını nüfuz ve etkinliği ile 
geride bırakan ünlü diaspora be-
lirlemektedir. 1992 yılın Ekim ayında 
Ankara’da yapılan Türk zirvesinde de 
Azerbaycan gerekli desteği görmedi. 
Türkiye’nin ilkeli tutumuna rağmen, 
sonuç bildirgesinde Karabağ sorunu 
yer almadı: güya zirve sadece kültürel 
konularla ilgilenmelidir.

Tanınmış Rus filozof ve siyaset 
bilimci S.G.Kara-Murza barbarca kat-
liamın susturulması fenomenini açık-
lamaya çalıştı. “Avrupa merkezcilik: 
aydınların oidipus kompleksi” maka-
lesinde yazıyor: 

“Dağlık Karabağ ihtilafında demok-
ratik aydınlar (Batı gibi) açıkça Erme-
nilerin yanında yer aldı. Ve savaşı geri 
dönülmez kılmak için Ermeni militan-
ları Hocalı kentinin tüm nüfusunu yok 
etmektedir. Kadın ve çocukların ceset-
leri arasında dolaşan Birleşmiş Milletler 
komisyonunun görüntüleri tarafsız yo-
rumlarla televizyon ekranlarına geldi. 
Demokratik toplumda ise hiçbir etkiye 
neden olmadı (Batı medyasında ise 
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olay kayda değer şekilde anılmadı). Ay-
dınların ruhani liderleri Ermenileri “te-
mizler” listesine alırken, Azerbaycanlıla-
rı bu listeye dâhil etmedi (ya da henüz 
dâhil etmedi). Ve bu liderlerin sinyalleri-
ne itaat eden Rus aydınları, beyinlerine, 
Ermenilerin ve Azerbaycanlıların kanı-
na biçilmiş fiyatı kazımış oldu”.

Ancak Rus halkı bu sinyalleri 
daha net algılar. Vladislav Krapivin’in 
“Bronz çocuk” romanında (2008) 
böyle bir bölüm var: “Mart ortasında 
televizyon yandı. Dede tükürerek, 
“reseptör günlük deliliğe dayanama-
dı”, dedi. Gerçekten de, neler olup 
bittiği belli değildi. Karabağ’da ve 
Ermenistan’la Azerbaycan arasında 
artık savaş vardı, “Grad” roketatarları 
kıllanılmaya başlanmıştı. Hocalı ya-
kınlarında olanlar görüntülendiğin-
de Varya teyze odadan çıktı. Çünkü 
ekranda karlı bir alan ve bu alan üze-

rinde yüzlerce büyük ve çocukların 
cesetleri görünmekteydi…”.

Hocalı faciasının en korkunç 
sonucu ise şundan ibarettir. Bu 
kentin ve oradaki insanların yok 
edilmesinden sorumlu olanlar 
adalete teslim edilmedi.

ABD’nin iki kez SSCB Büyükelçisi 
olmuş J. Matlock’un bu fikrini kabul 
etmek mümkündür: “Dünyanın bir-
çok bölgelerinde insanlar birbirine 
karışmıştır. Onların arasına çizgi çek-
mek mümkün değildir. Ve bu yüzden 
gerçekten de insanların bir arada 
yaşayabilecekleri ve birbirlerine kar-
şılıklı saygı göstereceği bir toplum 
oluşturmak gerekmektedir. Birbirimizi 
sevmek zorunda değiliz, ama birbiri-
mize ve başkalarının haklarına saygı 
göstermeliyiz”.

Hatırlatalım ki, uzak geçmişte, 
ayakları altına düşmanın kesilmiş ka-

faları ve sağ elleri atılan krallar kralı 
zafer sembolü olan Büyük Tigran, so-
nunda Romalı başkomutan Pompey 
karşısında önce tacını çıkarmak ve 
sonra da aşırı zulüm yaptığı için taz-
minat ödemek zorunda kalmıştı.

Elbette, Serj Sarkisyan krallar kralı 
olamaz, ama Hocalı’da savunmasız 
sivillere yapılan soykırım için cevap 
vermesi gerekecektir. Sadece tazmi-
natla değil. Tövbe ederek insanlığa 
saygı göstermekle.

Barbarların elinde şehit olanların 
hatırasını yaşatarak bunu bekleyece-
ğiz. Hatırlayacağız, ama ağlayıp sızla-
yarak değil.

Âmin. 

Ocak 2010
Saint-Petersburg

Tarih Bilinci
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