
HOCALI FACİASI UNUTULABİLİR Mİ?

Son iki asır zarfında Kafkasya’da Müslümanlara 
karşı Çarlık Rusya’sı tarafından sistemli bir etnik te-
mizleme ve soykırım siyaseti güdülmüştür. Bu siya-
set neticesinde Azerbaycan halkı ve Ahıska Türkleri, 
Karaçaylı, Balkar, Tatar, İnguş, Kabartay, Nogay, Çeçen, 
Avar vs. gibi Kafkasya’nın diğer Türk ve Müslüman 
toplulukları ağır baskı, zulüm ve şiddete maruz kal-
mışlardır. Hatta Çarlık Rusya’sının sömürge hâline 
getirdiği ülkelerde uyguladığı Ruslaştırma siyaseti-
nin neticesi olarak birçok küçük etnik toplulukların 
izleri bile kalmamıştır. 

Etnik temizlik siyaseti Çarlık Rusya’sından onun 
varisi olan Sovyetler Birliği’nin devlet siyaseti sevi-
yesinde devam etmiştir. Hatta başlıca programı ol-
muştur. XX. Asrın sonlarına doğru bu programı ye-
niden başlatmak için Azerbaycan halkına karşı Dağ-
lık Karabağ meselesi ortaya atılmıştır. Kısacası hal-
kımız dünya hükümranlığı yolunda Rus millî 
ideolojisinin kurbanı olmuştur (Quluzadə: 
1999, s. 101). 

Tarihe bir baktığımız zaman görüyoruz 
ki, Karabağ, Azerbaycan’ın ayrılmaz bir par-
çası olmuş, iktisadî, medenî ve siyasî bakım-
dan mühim bir rol oynamıştır. Karabağ’ın 
tarihî kökleri antik devre kadar gidiyor. 
Burası, Azerbaycan’ın tarihî eyaletlerinden 
biridir. XVIII. Yüzyılda Karabağ bölgesin-
de Karabağ Hanlığı kurulmuştur. Bu böl-
ge, Azerbaycan’ın siyasî, medenî ve manevî 
merkezidir. Bed-nâm Karabağ problemi, 
Ermenilerin birtakım sahte iddialarıyla orta-
ya çıkmıştır (Uimz: 2004, s. 144). Karabağ’ın 
tarihî parçası olan Hocalı da Azerbaycan-
lıların tarihen meskûnlaştığı kadim yaşa-
yış yerlerindendir. Oradakı tarihî abideler bugüne 
kadar gelmiştir. Hocalı yakınlarında MÖ XIV-VII. 
yüzyllara ait Hocalı-Gedebey medeniyyetinin abide-
leri bulunmaktadır. Burada son Tunç ve ilk Demir 
Çağı’na ait taş kutular, kurganlar ve nekropoller  
bulunmuştur. Ayrıca Hocalı arazisinde mimarî eser-
ler, dairevî kabir (1356-1357) ve mozole (XIV. yüzyıl) 
vardır. Arkeolojik kazılarda muhtelif çeşit taş, bronz, 
kemik, süs eşyaları, kilden yapılmış ev eşyaları vs. 
bulunmuştur. Arazide bulunmuş boncuk tanelerin-
den birinde Asur kralı Adadnerari’nin adı yazılmış-
dır (Məmmədova  2013).
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Dağlık Karabağ problemi, Azerbaycan ve Türk 
dünyasının iradesi dışında, tamamen hariçten zorla-
malarla uygulamaya konulan bir siyasetin neticesidir. 
Bu siyasetin arkasında Rusya ve bazı Avrupa ülkeleri 
var. Ermenistan ve Azerbaycan ihtilâfı, basit bir toprak 
meselesi değil, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı teca-
vüzünden kaynaklanmaktadır. Zira Ermenistan hiçbir 
zaman Dağlık Karabağ arazisi üzerinde bağımsızlık 
hukukuna sahip olmamıştır (Qarabağ: 2010 s. 122); ta-
rihte buralarda Ermeni nüfusu yaşamamıştır. Ermenis-
tan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ ihtilâfının geçmişin-
den bahsederken ilk önce Ermenilerin Azerbaycan’da 
meskûnlaşdırılması meselesine dikkat etmek gerekir. 
Mesele şuradadır: Ermeniler, Azerbaycan’a son zaman-
larda göç ederek gelmişlerdir. Bu hususu Ermenilerin 
kendileri de açıkça kaydetmektedirler. Tarihî belgele-
re göre XVIII. yüzyıla kadar Azerbaycan’da bir kişi de 

olsa Ermeni yaşamamıştır. Onların bu topraklara yer-
leşmesi, Rus İmparatorluğu’nun özel siyasî emellerine 
hizmet etmiştir. 1723 yılında Rusya Çarı I. Petro, 12 Ey-
lül antlaşmasında Bakü, Derbend ve Kuba arazilerine 
Ermenilerin yerleştirilmesi için hususi yerler ayrılması 
hakkında karar imzalamışdır. 1726’da II. Katerina Er-
menilere özel merhamet göstermenin ve onları himaye 
etmenin zaruret olduğuna karar vermiştir. 1729’da Rus 
Çarının kararıyla bir grup Ermeni lideri Rusya tabiiye-
tine kabul edilmiştir. 1799’da Çar I. Pavel, Ermenilerin 
Kazak arazisinde yerleştirilmesine yardım için Kartli-
Kaxetiya (Gürcistan) krallığına emir vermiştir (Gültekin 
2007, s. 148). 
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Rusya ile İran Kaçar Hanedanı arasında 1813 
yılında imzalanan Gülistan ve 1828’te imzalanan 
Türkmençay antlaşmalarından sonra Ermenilerin 
Azerbaycan topraklarına göç ettirilmesi süreci 
kütlevî bir şekil aldı. Bu devirde Türkiye’den 86 bin, 
İran’dan da 40 bin Ermeni bugün Ermenistan denilen 
Batı Azerbaycan topraklarına göçürüldü. Aslında 
Nahçıvan, Erivan (İrevan) ve Karabağ hanlıklarının 
arazilerine yerleştirildi. 

İşte bundan sonra Azerbaycan’ın parçalanması 
teşebbüsleri başladı ve burada bir Ermeni vilâyeti 
kuruldu. Doğrudur, daha sonra 1846’da bu vilâyet 
lağvedildi fakat Ermenilerin Azerbaycan arazilerinde 
yerleşmesi süreci, tarihte olumsuz izler bıraktı.

Rus İmparatorluğu, Kafkas’ı kendi elinde tutmak 
için bir vasıta olarak Ermenilerden istifade etmiştir. 
Bilhassa geçen asrın ilk yıllarında yani 1905-1907’ler-
de Rusya’da vukua gelen Birinci Rus İnkılâbı dev-
rinde sırtını Rus Çarlığı rejimine dayayan Ermeni-
ler, tam iki yıl Azerbaycanlılara karşı katliamlara 
giriştiler. Bundan on sene sonra Ermeniler, 1918 
yılı Mart’ında Bakü’de, Nahçıvan’da, Karabağ’da, 
Kuba’da, Şamahı’da ve diger bölgelerde yeni, daha 
dehşetli katliamlar yaptılar. Araştırma ve inceleme-
ler gösteriyor ki Ermeniler için hedef sadece Türkiye 
ve Azerbaycan Türkleri değildir. 1918’de Azerbay-
can Türkleri ile komşuları Kuba’da Lezgileri ve Ya-
hudileri de katliama tabi tuttular.

Ve Hocalı 

XX. asırda Hiroşima ve Hatın’da meydana gelen 
soykırımlardan sonra en dehşetli soykırımı Hocalı’da 
yapılmıştır. Hocalı, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ 
bölgesinin önemli stratejik noktalarından biridir. 
Hocalı’dan önce Karabağ’ın on bir köyü Ermeni 
silâhlı birlikleri tarafından yerle bir edilmişti. Öyle ki 
Ermenistan, büyük devletlerin ve dünya kamuoyu-
nun bu meseleye ilgi göstermediğini gördü. Başladığı 
işgal ve istilâ savaşının genişlediği bir zamanda (12 
Şubat 1992) Şuşa şehrinin Malıbeyli ve Kuşçular köy-
lerinin halkı, Ermeni kuvvetlerinin saldırıları netice-
sinde büyük kayıplar vererek, evini eşiğini bırakma-
ya mecbur oldu. 1992 yılının en dehşetli faciasına ka-
dar Hocalı’da 7 bin nüfus yaşamaktaydı. Bu kasabada 
18 Eylül 1988’de Hankendi’nden, 1988 yılı Kasım’ın-
da Ermenistan’dan çıkarılmış soydaşlarımızla bera-
ber 1989 yılında Özbekistan’ın Fergana vilâyetinden 
kovulmuş Ahıska Türkleri yaşamaktaydı.

1992 yılında Şubat’ın 25’ini 26’sına bağla-
yan gece Ermenistan silâhlı kuvvetleri, Sovyetler 

Birliği’nden kalma 366. Motorize Alayının yardımı 
ile Azerbaycan’ın Hocalı kasabasını yerle bir ettiler. 
Evini barkını ter etmek zorunda kalan ahali, dağ-
lara, ormanlara ve birçoğu da dehşet içinde nereye 
gideceğini bilmeden kaçıyorlardı! Kasabadan çıkan 
yalınayak ahali, silâhlı Ermenilerin ateşine tutuldu. 
Büyük küçük bütün insanlar, akıl almaz bir musi-
betle karşı karşıya geldi. Esir düşenler ve ölüler, in-
sanlık şerefine yakışmayan hareketlerle tahkir edildi. 
Ölülerin başları ve diğer organları kesildi, başlarının 
derisi soyuldu, çocukların gözleri oyuldu, hamile 
kadınların karınları yarıldı... 

Bu fecî hadiseyi görenler anlatıyor: Çaresiz bir 
ana, kucağında altı aylık körpeyi boğdu; bir başka 
körpe göğsü doğranmış anasının kanlı memesini 
acından ağlaya ağlaya emiyordu! Kızlar, gelinler 
esir düşmüşlerdi. Bazıları rehin alındı. Haftalarca 
ormanlarda onlarca insan açlıktan ve soğuktan telef 
oldu. Hocalı soykırımı zamanı 106 kadın, 63 çocuk, 
70 ihtiyar olmak üzere 613 kişi, vahşice öldürülmüş-
tür. 59 kişi işkencelerle öldürülmüştür. Sekiz aile ta-
mamıyla yok edilmiştir. 25 çocuğun anası babası, 130 
çocuğun da anası veya babası katledilmiştir. 1275 
kişi esir ve rehin götürülmüş, 150 kişi kız gelinin akı-
beti bugüne kadar bilinmemektedir. O gece 487 kişi 
yaralanmıştı; bunların 76’sı çocuklardı. 

Ermenilerin Karabağ’da ve tabii ki Hocalı’da icra 
ettikleri vahşetle ilgili yalnız Azerbaycanlılar tarafın-
dan değil, hususiyle Ermeni ve Rus asıllı gazeteciler 
tarafından da çok yazılmış ve medyada yer almıştır. 
Bunlardan sadece birini kaydetmek isteriz: Davud 
Hayriye’nin Beyrut’un “Eş-Şark” yayınevinden çı-
kan “Haç Uğrunda” adlı kitabının büyük bir kısmı 
Hocalı faciasına ayrılmıştır. Hocalı’da bulunmuş ya-
zar, şöyle diyor: “Bazen şaşırıp ayaklarımızla ölülerin 
üzerine basıp geçiyorduk. Daşbulak köyündeki bataklıktan 
geçmek için ölenleri sıraya dizip geçip gitmeye başladık. 
Ban ayaklarımı ölenlerin üstüne koyup gitmek istemedim. 
Ancak Albay Ohanyan (Şimdi Ermenistan’ın Savunma 
Bakanıdır) bana işaret ederek, korkmayın, savaşın kanun-
larından biri budur, diyordu. Ben ayağımı, yüzü gözü 
kana bulanmış bir kızın göğsüne koydum. Ayaklarım, fo-
toğraf makinem, dizim bütün kan içerisindeydi.” 

Sonra devam ediyor: “Yüz kişiden çok Türk ölüleri-
ni yığıp Hocalı’nın bir kilometre dışında yaktılar. Ayrıca 
ölüler yığılmış bir kamyonda on yaşında bir kız çocuğunu 
gördüm. Alnından ve kulaklarından yara almıştı. Yüzü 
gözü morarmıştı. Yavaş yavaş nefes alıyordu. Can çekişen 
bu kız çocuğunun gözlerini unutamıyorum. Cansız hare-
ketsiz uzanan bu kızın dırnaklarından kan süzülüyordu.  
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O zaman Tigranyan adlı bir asker onu da ölülerin üs-
tüne attı. Bu ölülere ateş verdiler. Ben öyle zannettim ki 
yanan ölülerin içerisinde kimse bağırıyordu! Daha ileri 
gidemedim...” 

Ermeni silâhlı kuvvetleri, bütün bu insanlık dışı 
hareketleri ve esirlere karşı gayri insani zulmü reva 
gördler. Cenevre Sözleşmesi’nin bütün maddelerini 
çiğnediler. Genç, ihtiyar, kadın, erkek demeden bütün 
insanlara işkence ettiler. XX. Asrın sonlarında ve bü-
tün dünyanın gözleri önünde zalim Ermeniler,tarihte 
benzeri görülmemiş bir vahşeti sergilediler. Hoca-
lı’daki hadiseler o kadar kanlı ve dehşetli oldu ki, 
Ermeni teröristlerin bu vahşeti ABD’de “Yılın büyük 
faciası” olarak değerlendirilmiştir. 

Hocalı’da Ahıska Türkleri

O gece Hocalı sakinleriyle beraber 1988’de 
Ermenistan’dan kaçıp gelen ve Hocalı’ya sığınan 
göçmen Azerbaycanlılar, Ermenistan silâhlı kuv-
vetlerinin Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin 
merkezi olan Hankendi şehrini işgal edince oradan 
kaçıp gelen ve canını kurtaran göçmenler... Ayrıca 
1989’da Özbekistan’da vukua gelen Fergana olayla-
rından sonra Azerbaycan’a sığınmış Ahıska Türkle-
ri, ki bunlar 54 aileydi; bu dehşetli soykırımın kurba-
nı oldular (Paşayeva, Məmmədova: 2011 s. 5).

Hocalı sakinleri diyorlardı ki, Ermeni kabrinin 
üzerinde, onlarca Azerbaycan ve Ahıska Türklerinin 
başlarını kestiler. Onlarca Azerbaycanlıının gözleri-
ni oydular. Ermeniler sağ kalmış insanlar üzerinde 
insanlık tarihinde misli benzeri görülmemiş vahşi-
likler sergilediler (Hüseyinova 2012). 

Hocalı’da esir düşmüş şahsın söylediklerinden: 
“İçimizde çovuklar çoktu. Biz Ahıska cTürklerinin yaşa-
dığı yerde yaşamaktaydık. Hepimizi tutup getirmiştiler. 
Aramızda birçok kız, gelin vardı. O çocuklar ve kızlar, 
hâlâ geri dönmediler. 65 Ahıska Türkünü döve döve getir-
diler. Ama yolda da ölen yiten oldu. Bu 65 kişinin hepsini 
değişip değişmediklerini bilmiyorum. Artık aklım başımda 
değildi. Bak, bu şekilde çocuk emziriyordum...”

Diğer bir Ahıska Türkü Çaxalov Vahdi şöyle di-
yor: “Kardaşımın çocuklarından beşi de yoktur. Hiçbir 
haber alamadık...” 

Hocalı’da yaşayan Binaliyevler ailesinin talihin-
de üç defa sürgün düşmek yazılmıştı. Bu aile, 1944’te 
Gürcistan’ın Ahıska vilâyetinden Özbekistan’ın An-
dican vilâyetine sürülmüştü. 45 yıl burada yaşayan 
Ahıska Türkleri, 1989’da mecburen Azerbaycan’ın 
Saatlı, Sabirabad ve Şuşa şehirlerine geldiler. Bu 
yıllarda Azerbaycan devleti onlar için Hocalı’da  

evler yaptı ve oraya yerleştirildiler. Lâkin 1992 yılı 
26 Şubat gecesi başlayan facia ailenin yeniden kaç-
kın düşmesine sebep olur. Hocalı faciasında iki 
oğlu kaybolan Gülali amca, büyük meşakkatle aile-
nin diğer fertlerini buluyor ve Saatlı’ya yerleşiyor. 
Daha sonra akrabalarının yardımıyla aile Şabran 
ilçesinin Udulu köyüne göç ediyor. Bu köyde dev-
let tarafından onlara verilen evde dört aile yaşıyor. 
Onlarla birlikte yaşayan Binali amcanın akrabası 
Reis Bedişov’un da bir oğlu Hocalı’da kaybolmuş. 
Onun oğlu Ali Bedişov’dan, Gülali amcanın evlat-
ları Alişir ve Cabbar’dan da bugüne kadar bir ha-
ber alınamamıştır. Şabran ilçesinin Udulu köyünde 
bunun gibi 16 aile yaşamaktadır. Köy sakinlerinin 
hepsi Ahıska Türkleridir. (9) 

Hocalı soykırımının üzerinden 23 yıl geçti. Bu fa-
cianın dünyada soykırım olarak tanınması ve haklı 
davamızı dünya kamuoyuna anlatılması için herkes 
üzerine düşeni yapmalıdır. Bütün sosyal ve siyasî 
kuruluşlar, Türk-Azerbaycan diaspora teşkilâtları, 
Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin yakın dostları, bu 
yolda yorulmadan mücadeleye devam etmelidirler. 
Görüldüğü gibi, Hocalı ve cıvarında yaşayan Ahıska 
Türleri de bu soykırıma maruz kalmışlardır. 

Bu elîm faciayı unutamayız, unutmamalıyız. 
Dünyanın da bilerek veya bilmeyerek unutmasına 
imkân vermemeliyiz. Azerbaycan’ın günden güne 
siyasî, iktisadî, sosyal ve askerî bakımdan sür’atle 
gelişmesi bir şeyi emniyetle söylemeye imkân ve-
riyor: Hocalı’da soykırıma maruz kalmış Azerbay-
canlıların ve Ahıska Türklerinin hatırasının, hem de 
Hocalı’da yapılacak bir abideyle ebedileştirileceği 
gün uzak değil!
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