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DURU�MAYA ATANMA SÜREC�M VE  
CEZA DAVASI �LE TANI�IKLI�IM 

 
Sevgili okuyucum! 

 Azerbaycan halk�n�n tarihinde büyük önem arz eden Sumgay�t 
olaylar�, savc� s�fat�yla kat�ld���m duru�ma, bu duru�mada gördüklerim ve 
bütün bu olaylarla ilgili daha 1989 y�l�nda vard���m sonuç ve onun 
devam�ndan bahsetmeden önce, �ahs�m hakk�nda k�saca bilgi vermek 
isterim. Benim bu duru�mada yer almam�n, olay hakk�ndaki tespitlerimin ve 
bulundu�um konumun bir rastlant� olmad���n� okuyucular�n da bilmesi 
gerekir. 

Ben, 1983 y�l�nda Kuban Devlet Üniversitesi’nin Hukuk Bölümünü 
pekiyi derece ile bitirdikten sonra Stavropol bölgesi Neftekumsk il 
mahkemesine stajyer olarak atand�m. Stajyerlik yapt���m s�rada mahkeme 
ba�kan� olan ve önceleri Altay bölge mahkemesinin ba�kan� olarak çal��m�� 
bulunan, hukuk sahas�ndaki bilgisi ile me�hur Krasnopyorov, k�sa bir süre 
içinde beni kendisine yard�mc� olarak ald�. O zamanki yasalara göre yarg�ç-
tan ba�ka, mahkemeye iki halk temsilcisinin de yarg�ç olarak kat�lmas� 
mümkün idi.  Krasnopyorov il yetkilileri ile konu�tuktan sonra, beni ilde 
halk temsilcisi seçtiler ve yarg�çl�k görevini bana havale ettiler. Bir süre 
orada çal��t�ktan sonra 1984 y�l�n�n Nisan ay�ndan Stavropol bölgesinin 
Andropovsk il halk mahkemesinde yarg�ç görevine atand�m. Andropovsk il 
mahkemesinin ba�kan� Aleksandr �vanoviç Kuzminov idi. O zamanlar 
Kuzminov’la i� temaslar�m�z vard�. Bir süre sonra ba�ar�l� bir eleman 
oldu�umu fark eden Kuzminov mahkeme deneyiminin genelle�tirilmesi gibi 
i�leri bana havale etmeye ba�lad�. K�sacas�, Kuzminov bana itimat etme�e 
ba�lad�.  Bir gün o, acele olarak yak�nda bulunan Pyatigorsk �ehrine gitmesi 
gerekti�ini, ö�leyin ise Pu�karskaya soyadl� bir bayan�n yeniden i�e 
al�nmas�yla ilgili iddias�na dair mahkeme duru�mas� olaca��n� söyledi. Bu 
nedenle benden duru�may� onun yerine yürütmemi ve iddianameyi geri 
çevirmemi rica etti. �lk defa idi ki Kuzminov benden herhangi bir konuda 
karar vermemi rica ediyordu. Ona hemen hay�r diyemedim, davaya bakarak 
karar verece�imi bildirdim. O, duraksad���m� fark ederek �öyle dedi: “Sen 
davaya bak, e�er yeniden i�e al�nmas�na dair karar vermek istersen o zaman 
duru�may� durdur, ben yar�n gelince kendim bakar�m.” Daha sonra ise 
bunun çok önemli bir dava oldu�unu, davayla ilgilenme i�ini, ona ilin 
birinci kâtibi Boris Biryukov’un bizzat havale etti�ini ekledi.  

Biryukov’un o dönemde 40 y�l� a�k�n bir süre kâtiplik görevinde 
çal��t���n� ve çok kat� yürekli, zalim bir insan olarak tan�nd���n� burada 
hat�rlatmakta fayda var. Ö�len saat 3’te duru�may� ba�latt�m. Davan�n 
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içeri�i �öyle idi: �l Tüketim Birli�inde (Raypo) çal��an Pu�karskaya, 
iktisatç� idi. Birli�in ba�kan� ise milliyetçe Yunan olan Biryukov’un çok 
yak�n arkada�� Grin adl� bir adamd�.  Grin, Raypo’da �öyle bir mekanizma 
olu�turmu�tu. Uzak mesafelerden getirilen belirli miktarda mal�n bir k�sm�n� 
tamamen veya k�smen kullan�ma yarars�z diye nitelendirerek kay�tlardan 
dü�erlerdi. Çünkü onlar çok iyi biliyorlard� ki, örne�in, kimse ta Sibirya’dan 
gelerek o mal�n gerçekten yarars�z olup olmad���n� kontrol etmeyecek. 
Yarars�z �eklinde kay�ttan dü�ürülen malzemeler ise daha sonra yasal 
olmayan yollarla sat�l�yordu. ��te bu yasad��� uygulamay� gerçekle�tirme 
i�ini �ikâyetçi Pu�karskaya’ya havale etmi�ler, o ise böyle bir i�i yapmaya-
ca��n� ifade etmi�. Bu nedenle kad�n� i�ten atm��lar. Pu�karskaya yeniden 
i�e al�nmak için mahkemeye ba�vurmu�. Ben duru�ma s�ras�nda kad�n�n Rus 
soyad�n� ta��d���n�, fakat Rus milletinden olmad���n� ö�rendim. Karaçay 
Türkü olan Pu�karskaya, savunmas�nda bir Rus’la evlendi�i için ailesinin 
onu evlatl�ktan ç�kard���n�, evlendikten sonra üç çocu�unun oldu�unu ve 
kocas�n�n onu çocuklar�yla b�rakarak terk etti�ini yazm��t�. Anla��lan, bu i� 
Pu�karskaya için evlatlar�n� geçindirmek aç�s�ndan çok önemli idi. Ayr�ca 
onun i�ten at�lmas� da tamamen yasad���yd�. �çinde bulundu�um durum 
benim için oldukça zordu. Çünkü �ahsiyetine sayg� duydu�um ve bana çok 
iyi davranan Kuzminov’un istedi�ini yapamayacakt�m. Duru�may� 
erteleseydim, Kuzminov’un kad�n�n iddias�n� geri çevirece�ini de kesin 
olarak biliyordum. Bu durumda ben, kad�n�n �ikâyetini kabul ederek onun 
yeniden i�e al�nmas� do�rultusunda karar verdim.  
 Ak�am, saat 21 civar�nda Kuzminov evime kadar geldi ve çok 
al�nm�� bir tarzda “Ben senden rica etmedim mi, duru�may� ertelemeni 
söylemedim mi?” dedi. O, bunun direk birinci kâtibin emri oldu�unu ve 
ald���m bu karar dolay�s�yla Biryukov’la aras�nda çok ciddi sorunlar 
ç�kaca��n� tekrarlad�. Ben Kuzminov’a kar�� dürüst davranmad���m� itiraf 
ederek hatam� kabul ettim, yaln�z hangi nedenle böyle bir karar verdi�imi de 
ona anlatt�m. Daha sonra, Biryukov’un kar��s�nda kötü durumda kalmamas� 
için olaylar� birinci kâtibe oldu�u gibi anlatmas�n� rica ettim.  
 Birkaç gün sonra Kuzminov, Pu�karskaya ile ilgili meseleye, il Parti 
Komitesi’nin Büro toplant�s�nda bak�laca��n� bana bildirdi. O zamanlar ben 
26 ya��ndayd�m ve ile yeni atand���m için henüz yönetimdekilerin ço�unu 
tan�m�yordum. Toplant�ya Biryukov ba�kanl�k yap�yordu. Büronun, 
tan�d���m üyeleri ile birlikte, tan�mad���m birçok üyesi, bölge mahkemesi-
nin ba�kan yard�mc�s� Fyodorova ve di�erleri de toplant�ya kat�lm��lard�. 
Birinci kâtibin yan�nda ise tan�mad���m ya�l� bir adam oturmaktayd�. 
Biryukov toplant�y� ba�lat�r ba�latmaz Andropov il mahkemesinde baz� 
yasad��� durumlar�n ya�and���n� ifade etti. Sonra, bu yolsuzluklar�n as�l 
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suçlusunun ile yeni atanan ve hiç bir i� deneyimi olmayan, il savc�l�k 
makam� yetkililerinin söyledi�ine göre, “haddinden fazla bencil birisi olan 
Aslan �smay�lov” oldu�unu ilave etti. O, konu�mas�n� bitirdikten sonra sözü 
emniyet amiri, Albay Çernov’a verdi. Çernov, önceler Georgiyevsk �ehir 
polis �ube müdürü olarak görev yapm��, lakin yapt��� yolsuzluklar dolay�-
s�yla buraya, küçük bir ile sürülmü�tü. Çernov da aynen onun gibi, benim 
a��r� bencil, hiç kimseyi saymayan, hiçbir i� deneyimi olmayan birisi 
oldu�umu iddia etti. Çernov’dan sonra söz il savc�s� Panin’e verildi. O 
s�ralarda Panin’in de bana kar�� ki�isel dü�manl��� vard�. Çünkü onun 
mahkemeye verilen, soru�turmas� tamamlanmam�� birkaç davas�n� geri 
çevirmi�tim. Panin de bütün konu�mac�lar�n dediklerini tekrarlayarak, beni 
yasalar� ihlal etmekle suçlad�. Savc�n�n konu�mas�na müdahale ederek, 
neden beni yasalar� ihlal etmekle itham etti�ini sordum. Çünkü benim 
bakt���m dava ile ilgili verdi�im karar yürürlükte idi, temyiz dilekçesi 
verilse de, bölge Mahkemesinde henüz bak�lmam��t�. Yani, karar�m�n iptal 
edilmedi�i bir durumda, onun beni yasa d���l�kla itham etme yetkisi yoktu.  
Bunlar� söyledi�imde, toplant�da bulunan bölge Savc�s�n�n yard�mc�s� 
�erbakov hemen yerinden f�rlayarak, bana sayg�s�z bir �ekilde “Sen kim 
oluyorsun da böyle ötüp duruyorsun?” dedi.  Bana hakaret etti�i için 
itiraz�m� bildirdi�imde ise, birinci kâtibin yan�nda oturan ya�l� adam oday� 
terk ederek d��ar�da beklememi rica etti. Ç�kt�m. Onlar�n müzakeresi, 
yakla��k bir saat sürdü. Daha sonra, Kuzminov yan�ma gelerek içeriye 
ça�r�ld���m� söyledi. �çeride tan�mad���m ya�l� adam kendisini tan�tarak 
Stavropol bölgesi Parti Komitesinin ikinci kâtibi Yeryomin oldu�unu 
söyledi. Sonra ise o, bana beklemedi�im bir �ekilde bu idealistli�imi ve 
prensiplerimi her zaman korumam� tavsiye ederek herhangi bir sorunum 
oldu�u takdirde ona müracaat etmemi söyledi. 

1987 y�l�nda SSCB’de yarg�çlar�n seçimi oldu. O zamanki kurallara 
göre, yarg�ç seçilmek için �lçe Parti Komitesinin birinci kâtibi taraf�ndan 
teklif edilmek gerekirdi. Tabii ki, Biryukov beni tekli etmedi. Art�k kendime 
i� aramaya ba�lam��t�m. Bu s�rada Kuzminov telefon açarak, bizi acil olarak 
Stavropol’a ça��rd�klar�n� söyledi. Biz Stavropol Bölgesi Adliye �ubesi’nin 
ba�kan� Viktor Limanov’un yan�na gittik. Limanov’la Stavropol bölge Parti 
Komitesine gittik. Orada bizi Yeryomin kabul etti. �çeri girdi�imde, bana 
kar�� haks�zl�k yap�ld��� halde, neden durumu ona bildirmedi�imi sordu. 
Ben ise bana kar�� henüz hiçbir haks�zl�k yap�lmad���n� söyledim. Çünkü 
seçimlere daha iki ay vard�. O, benim Zelençuk il mahkemesi ba�kan� olarak 
atanmam konusunu gündeme getirdi�ini söyledi. Do�rusu, ilk önce bu teklif 
kar��s�nda tereddüt ettim. Çünkü ad� geçen mahkeme Stavropol’un en büyük 
mahkemelerinden birisi say�l�rd� ve orada dört yarg�ç çal���yordu.  Ayn� 



����� ����	
��� 
 

 8

zamanda bu mahkeme bütün bölgede çok kötü bir nam salm��t� ve ben böyle 
büyük ve zor bir ekibi yönetmenin benim için çok zor olaca��n� 
dü�ünüyordum.  

Zelençuk’ta çal��t���m y�llar benim için hem ilginç, hem de çok zor 
bir dönem oldu. Çünkü bu ilde Komünist Partisi birinci kâtibi, Gorbaçov’un 
arkada�� olarak bilinirdi. O, aynen Andropovsk il Komünist Partisinin 
birinci kâtibi gibi kaba saba idi. Yaln�z ondan farkl� bir yönü de vard�: 
Aleksey �vanoviç Fyodorov oldukça çirkef bir insand�. Gorbaçov’la 
aralar�ndaki dostlu�un sebebi ise Zelençuk’ta, Arh�z denen yerde 
Gorbaçov’un yazl���n�n bulunmas�ndand�. Bunun d���nda, Arh�z’da sadece 
Gorbaçov de�il, bütün Siyasi Büro üyeleri de tatil yapmaktayd�lar.  

Zelençuk ilinin polis müdürü, o dönem SSCB Komünist Partisinin 
Merkezi Komitesinin Ba�kâtibi görevinde bulunan Gorbaçov’un himaye 
etti�i ve hem�erisi olan, o dönem SSCB Ba�kan�n�n birinci yard�mc�s�, hem 
de devlet Tar�m Sanayi Kompleksinin ba�kan� olan Muraxovski’nin 
ye�eninin e�i Sergey Ageyev adl�, hukukla alakas� olmayan, ama arkas�nda 
kimlerin oldu�unu çok iyi bilen birisi idi. Savc� ise aslen Yevlah’l� olan, 
Azerbaycan dilini iyi bilen Viktor Petroviç Bratkov idi. �l yönetimindeki 
bütün �ah�slar ya� itibariyle benden çok büyüklerdi. Do�rusu, onlar�n 
hepsinin benim ya��m kadar i� tecrübesi vard� ve bundan istifade ederek 
onlar her zaman bana tepeden bak�yorlard�. Benimse buna tepkim sert 
oluyordu. Yönetimle olan kötü ili�kilerimden dolay� i�imde son derece 
dikkatli olmam gerekiyordu. Onlar�n her an bana her türlü kötülü�ü kolayca 
yapabileceklerini biliyordum. Özellikle, Bratkov’la ili�kilerim hiç iyi 
de�ildi, çünkü o, birçok davay� rü�vet ald�ktan sonra sonuçland�rarak mah-
kemeye gönderiyordu ve benim de davay� onun sonuçland�rd��� �ekilde 
kapatmam� istiyordu. Ben ise, soru�turma tam yap�lmad���ndan davay� ek 
soru�turma için geri çeviriyordum. Bu nedenle bizim ili�kilerimiz tamamen 
bozulmu�tu. Bratkov hakk�ndaki kanaatlerin netle�mesi için sadece �unu 
hat�rlatmak yeterli olacakt�r: �l Savc�l���n�n mahkemeye gönderdi�i 
davalarla ilgili yapt���m genellemede Bratkov’un yürüttü�ü davalar�n % 
40’�ndan ço�unun tekrar soru�turmaya verildi�i belirlenmi�tir. Bu ise bir 
savc� için çok kötü bir durumdur. 

**** 
Bir süredir Zelençuk’ta çal���yordum. Bir gün bana soru�turma 

aç�ld���n� ve meseleme il Parti Komitesi’nin Bürosunda bak�laca��n� 
bildirdiler. Nedenini sordu�umda, soru�turman�n benim verdi�im cezalar�n 
hafifli�i ile ilgili olaca��n� bildirdiler. Ben, Büro materyallerini okudu�um-
da hem Bratkov, hem de Ageyev’in �ikâyet mektubu yazarak Birinci kâtip 
Fyodorov’a müracaat ettiklerini ö�rendim. Müracaat�n içeri�i k�saca “biz 
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suçlular� yakal�yoruz, �smay�lov ise onlar� serbest b�rak�yor.” ifadesinden 
ibaret idi. O dönemde çal��an ve ya�ayanlar�n birço�u çok iyi biliyordur ki 
SSCB Merkezi Komitesinin ve Bakanlar Kurulunun “devlet mal�n� 
yiyenlere kar�� mücadele” ile ilgili karar� vard�. Mahkemeye gelen davalar�n 
ço�u da devlet mal�n� yiyenlere kar�� mücadele ile ilgili olurdu. 

Ya�ad���m il, da�l�k bölge oldu�undan orada koyunculuk geli�mi�ti 
ve çal��anlar genellikle çobanlard�. Bu çobanlardan biri her zaman ba� 
çobanl�k yapard�. K���n hayvanlar so�uktan veya açl�ktan öldü�ünde, bu 
çobanlar�n ço�u i�ini ihmal etti�i ve çok say�da kayba neden oldu�u için 
tutuklan�rd�. O dönemdeki suç yasas�na göre, ihmal suçundan, bir �ahsa üç 
y�la kadar hapis veya iki y�la kadar �slah cezas� veriliyordu. Islah cezas�n�n 
mahiyeti ise, çal��t��� yerde maa��ndan % 20 kesilerek devletin hesab�na 
ödenilmesinden ibaret idi. Ben, bir çoban� sorumlu �ah�s s�fat�yla tutuklay�p 
hapse atman�n ne hakka, ne hukuka, ne de mant��a s��mad���n� dü�ünü-
yordum. Bu çobanlar� görevlerinde b�rakarak her ay maa�lar�ndan % 20’sini 
devlet hesab�na ödetmekle, onlara �slah cezas�n� uyguluyordum. Büroda 
bana kar�� yap�lan esas itham da bu idi. Soru�turma, Büro toplant�s�nda 
müzakere olunmaya ba�lad���nda, Bratkov rakamlarla konu�arak �smay�lov 
bizim tutuklad���m�z �u kadar suçluya hafif ceza vererek onlar� serbest 
b�rakm��t�r dedi. Daha sonra ise benim serbest b�rakt���m �ah�slar�n 
genellikle Müslüman oldu�unu vurgulad�. Burada çal��an çobanlar ise 
gerçekten de Karaçay milletinden olan Müslümanlard�. Çobanl�k çok zor ve 
me�akkatli bir i� oldu�u için ve Ruslara yabanc� meslek oldu�undan, Ruslar 
bu alanda çal��m�yorlard�. �lçe da�l�k bir arazide bulundu�u için dondurucu 
so�uklar oluyordu ve çobanlar sürüyü koruyabilmek için geceleri bile 
uyumuyorlard�. Zaten bu a��r �artlarda Ruslar çal��m�� olsalard�, o zaman 
sürünün tamam� so�uktan mahvolacakt�.  

Bratkov’un ifadesine Ageyev de destek verdi. Birinci kâtip de 
yerinden  “Seni buraya “Magometyaninlerin” (Müslümanlar�n) suçunu 
hafifletesin diye mi mahkeme ba�kan� yapt�lar?” ifadesiyle, bir nevi onlar� 
savundu. Bu, benim için gerçek anlamda, çok a��r bir itham idi. Çünkü 
çal��t���m dönemde asla Müslüman-H�ristiyan veya Rus-Karaçay gibi bir 
ay�r�m yapmam��t�m. Ben, birinci kâtibe itiraz ederek “Bratkov’un da 
Ageyev’in de sald�rganl���n�n nedenini anl�yorum, lakin bizim çok milletli 
ve çok dinli bir devlette ya�ad���m�z� göz önüne alarak Bratkov ve Ageyev 
gibilerin söyledi�i ak�l almaz ifadelere sizin de destek vermenize bir türlü 
anlam veremiyorum.” dedim.  Benim Fyodorov’a böyle sert itiraz�m onun 
hiç ho�una gitmedi, lakin dinler aras� ve uluslararas� bir meseleye temas 
edildi�inden o, içindeki öfkeyi bo�du. Sonra bana yap�lan ithamlarla ilgili 
baz� aç�klamalarda bulundum. Bu çobanlar�n her birinin 7–8 çocu�u var. 
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E�er ben bu çobanlar� hapse att�rsam, bu çocuklar babas�z kalacaklar. �lkön-
ce, o çocuklar� devlet büyütecek, ikincisi, bu çocuklar babas�z büyüdükleri 
için potansiyel bir suçlu olarak yeti�me ihtimalleri artacak, üçüncüsü ise, 
hapsedilen bu çobana da hapiste devlet bakmak zorunda kalacakt�r.  Ben, 
bütün bunlar� dikkate alarak o çoban� yine a��r ortamda çal��maya 
zorluyorum, hem ailesini geçindirmeye, hem de her ay maa��n�n % 20’sini 
devlete ödemeye mecbur b�rak�yorum.” dedim. Bu konu�mamdan sonra ilin 
ikinci kâtibi, Oveçkina soyadl� bir bayan söz alarak benim partinin ve 
devletin ç�karlar�n� korudu�umu, böyle bir durumda, savc�n�n iddias�n�n 
yanl�� oldu�unu belirterek, beni hararetle savundu ve sonuçta bana önceden 
verilmesi planlanan hiç bir ceza verilemedi.  

**** 
Yukar�da da belirtti�im gibi Zelençuk’ta çal��t���m dönem zor 

oldu�u kadar bir o kadar da ilginçti. Siyasi Büro üyelerinin yazl�klar�n�n 
burada bulunmas� nedeniyle ilde çok iyi dostluklar kurdum. Tan�d�klar�m�n, 
görü�tü�üm, birlikte avlanmaya gitti�im insanlar�n aras�nda üst düzey 
bürokratlar, SSCB yönetimine yak�n �ah�slar da olurdu. Lakin baz� insanlar 
da vard� ki, onlarla daha s�k görü�üyordum ve ili�kilerimiz s�radan 
tan�d�kl���n ötesinde idi. Bu �ah�slar içinde bana en yak�n olan�, gerçek 
bilim adam�, tarihçi, Prof. Dr. Smirnov Boris Valentinoviç idi. Bu �ah�s, 
önceleri Stavropol’da Bilim ve E�itim �ubesinin ba�kan�, sonra Kaliningrad 
vilayet parti komitesinde kâtip, daha sonra ise yeniden Stavropol’da vilayet 
komitesinde kâtip görevlerinde çal��m��t�. Smirnov, ayn� zamanda 
Gorbaçov’un Stavropol �ehir Komsomol komitesinin kâtibi olmas�nda 
müstesna rol oynam��t�, daha sonra ise onu Stavropol vilayet Komsomol 
kâtibi görevine getirmi�ti. Son derece ilginç bir insan olan Smirnov, 
Gorbaçov’u ve onun ekibini çok iyi tan�yordu. Di�er tan�d�klar�m ise 
Stavropol Teknik Üniversitesi’nin rektörü, akademik Boris Sinelnikov ve 
T�p Üniversitesi’nin rektörü, Profesör Boris Minayev idi. Hatta Smirnov 
bana �akayla “Sen, Borislerin hepsini kendine dost edinmi�sin” derdi. 

Bir aç�klamada bulunay�m. Pek çok insan bilmese de ben böyle 
ili�kileri kullanarak, 1994 y�l�n�n Ocak ay�nda Karaba� sava��nda 
Ermeniler taraf�ndan Azerbaycan’a kar�� sava�an Rus Kazaklar�n�n geri 
ça��r�lmas�nda arac� oldum. Bu konuda yazd�klar�m� Azerbaycan’daki Rus 
toplulu�unun ba�kan� Zabelin çok iyi bilmektedir. O s�rada ben art�k 
Cumhurba�kanl���nda görev yapmakta idim. Kazaklar�n Karaba� sava��na 
kat�ld���n� duydu�umda onlar�n yo�un olarak ya�ad��� ve benim de 
önceleri ya�ay�p çal��t���m Krasnodar ve Stavropol’daki tan�d�klar�ma 
telefon açarak, Kazaklar taraf�ndan böylesi bir yakla��m�n Azerbaycan’daki 
Rus toplulu�unu çok kötü etkileyece�ini anlatt�m. Azerbaycan’da çok 
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say�da Rus’un ya�ad���n�, burada okullar�n, kilise ve kültür merkezlerinin 
bulundu�unu, burada onlara kar�� olumlu tav�r sergilendi�ini bildirdim. 
Kazaklar�n Karaba� sava��nda Ermeniler taraf�nda sava�mas� bu ili�kileri 
sarsacakt�. Ayn� zamanda, Azerbaycan’da Ruslara kar�� yakla��m� ve onlar 
için olu�turulan �artlar� da Ermenistan’daki ortamla k�yaslayarak, 
Ermenilerin tek milletli devlet kurduklar�n�, Ermenistan’da nerdeyse Rus 
kalmad���n�, orada Rus kiliselerinin olmad���n� anlatt�m. Böylece onlar, 
hemen Rusya’ya gitmemi istediler ve beni Rusya’da ya�ayan Kazaklar�n 
lideri ile görü�türeceklerini bildirdiler. Ben, Azerbaycan Cumhuriyetinin o 
dönemdeki devlet mü�avirleri Hidayet Orucov ve Nureddin Sad�gov’la 
görü�erek durumu onlara anlatt�m ve sadece bizim Rusya’ya gitmemiz için 
gereken yol masraflar�n� kar��lamalar�n� rica ettim. Onlar yaln�z uçak 
biletini almaya yard�m ettiler. Daha sonra ben ücretsiz izin kullanarak 
Bakü’deki Rus kilisesinin papaz� Sergey Ata ve Rus toplulu�unun ba�kan 
yard�mc�s� Lyubov Morozova ile birlikte, direk e�itim ald���m Krasnodar 
�ehrine gittim. Orada bizzat tan�d���m, ö�rencili�im s�ras�nda Hukuk 
Fakültesinde dekanl�k yapan ve çok iyi ili�kimiz olan Vasili Gromov’un 
karde�i,  bütün Kurban’�n Kazak ordular�n�n lideri Vladimir Gromov’la, 
daha sonra onun arac�l���yla Rostov’da bütün Rusya ve yurtd���nda 
ya�ayan Kazaklar�n lideri Reutin’le, Don Kazaklar�n�n lideri Koz�tsin’le 
görü�tüm. Sonra Stavropol’a giderek Stavropol Kazak ordular�n�n lideri 
Tokaryev’le de görü�tüm. Görü�melerin hepsinde hem ben, hem de 
benimle birlikte bulunan Rus toplulu�unun iki ki�ilik temsilcisi liderlere 
gerçek durumu anlat�yorduk. Ayn� zamanda, görü�me s�ras�nda, yerel 
gazetelerde sürekli Ermenilerin yapt��� cinayetleri anlatan yaz�lar yay�m-
lat�yorduk. Görü�melerimin sonucu olarak, Rus Kazaklar�n�n liderleri bir 
bildiri yay�mlatarak Ermenistan’daki Kazaklar� sava�tan geri ça��rd�lar.  

                       ****  
1988 y�l�n�n �ubat ay�nda Sumgay�t’ta bilinen olaylar ya�anm��t�. Bu 

olaylar sonucunda, Azerbaycanl�lar bütün dünyaya vah�i ve barbar bir millet 
olarak tan�t�lm��t�. Olayla ilgili olarak bas�n yay�n organlar�nda ç�kan 
haberler beni çok utand�r�yordu. Tan�d���m herkes bana hayret ve teessüf 
dolu gözlerle bak�yordu. Hatta bir gün o dönem Bölge Adliye �ubesinin 
ba�kanl���n� yapan Viktor Limanov hayretle sordu. “Aslan, Sumgay�t’ta ne 
olmu� böyle? Ben bir milletin böylesi bir vah�ilik yapabilece�ini asla 
dü�ünemezdim.” dedi. Benim yüzümdeki �a�k�nl��� gördü�ünde ise 
sözlerine �öyle devam etti. “Haberin yok mu? Sumgay�t’ta Azerbaycanl�lar 
Ermenilerin ba��n� keserek top oynam��lar, hamile kad�nlar�n karn�n� 
yararak bebeklerini ç�karm��lar.” Ben herhangi bir yorumda bulunamad�m. 
Çünkü gerçekten nelerin olup bitti�inden habersizdim. Benim ne 
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Sumgay�t’ta, ne de Bakü’de ya�ayan, konuyla ilgili bilgisi bulunan hiçbir 
akrabam veya tan�d���m yoktu. Dolay�s�yla olup bitenleri birinci elden 
ö�renemiyordum. Kapal� rejimlerdeki ileti�im zorlu�undan bahsetmeye ise 
hiç ihtiyaç yok. Medya ve bas�na ise gerekti�i kadar bilgi veriliyordu. 
Gereken bilgi ise “Azerbaycanl�lar�n Ermenilere kar�� benzeri görülmemi� 
vah�ilikler yapt���yd�.” Olup bitenleri Limanov’a anlatamad�m.  Bu tür hay-
ret ve teessüf dolu yakla��m� sadece Limanov’dan de�il, o zamanlar benimle 
birlikte çal��an, beni tan�yan herkesten gördüm. Bütün bunlar beni gerçekten 
çok utand�r�yordu. 
 Sumgay�t olaylar�ndan sonra o dönemde ya�ad���m bölgeye Erme-
nilerin ak�n� ba�lad�. Çal��t���m ilde baz� Ermeni aileleri yerle�tiler. Hatta 
f�r�n i�letmecili�ine bile ba�lam��lard�. Bir gün bana telefon geldi. Hiç 
tan�mad���m yabanc� bir ses beni tehdit ediyordu. Zelençuk’u terk etmem 
için çok az bir zaman�m oldu�unu, aksi takdirde bütün ailemi öldürecekleri-
ni, as�p keseceklerini ve bana Sumgay�t’�n ne demek oldu�unu gösterecek-
lerini söylüyorlard�. Burada Zelençuk’ta ya�ayan tek Azerbaycanl� aile 
oldu�umuzu hat�rlatmakta fayda vard�r.  �lk defas�nda buna ciddi bir tepki 
vermedim. Daha sonra ayn� konuda yine telefon aç�ld�. Art�k tehditlerden 
rahats�z olmaya ba�lam��t�m. E�ime, ne olursa olsun, evden d��ar� 
ç�kmamas�n� tembih ettim ve çal��t���m ilin Devlet Güvenlik Komitesinin il 
�ubesinin reisi, Afganistan sava��nda da bulunmu� olan, dürüst bir insan 
olarak tan�d���m Aleksandr Litvinenkon’un yan�na giderek telefon ve 
tehditlerden ona bahsettim. O, meseleyle ilgilenece�ini bildirdi. Bir süre 
sonra Litvinenko’dan konu ile ilgili bir geli�me olup olmad���n� sordum ve 
aile fertlerimin evden d��ar� ç�kamad�klar�n� söyledim. O beni sakinle�tire-
rek, evimin kar��s�nda sürekli Devlet Güvenlik Komitesi elemanlar�n�n 
nöbet tuttuklar�n� ve ailemi koruduklar�n� söyleyerek endi�elenmemem 
gerekti�ini bildirdi. Litvinenko, telefonlar�n petrol istasyonundan aç�ld���n� 
belirlediklerini, lakin kim taraf�ndan aç�ld���n� kesinle�tiremediklerini söy-
ledi. Bu sebeple Litvinenko, Sumgay�t’tan gelen bütün Ermeni aile reislerini 
Devlet Güvenlik Komitesine ça��rarak konu ile ilgili onlardan bilgi almaya 
ba�lam��t�. Onlar bu konudan habersiz olduklar�n� iddia ederek suçlunun 
kim oldu�unu bulacaklar�na ve kendilerinin bizzat cezaland�racaklar�na dair 
söz veriyorlarm��. Litvinenko, bütün Ermeni aile reislerini yakla��k bir gün 
boyunca Devlet Güvenlik Komitesinde sorguya çektikten sonra serbest 
b�rakt� ve bana gelen telefon ve yap�lan tehditler de son buldu. 

**** 
 Ben, uzun zamandan beri Azerbaycan’a ta��nmay� dü�ünüyordum.  
SSCB’de olup biten son olaylar ise bu karar�m� kesinle�tirdi. Ben 1988 
y�l�n�n Eylül ay�nda y�ll�k iznimi Bakü’de geçirdi�im s�rada Azerbaycan’�n 
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o zamanki Cumhuriyet Savc�s� �lyas �smay�lov’la görü�tüm. �lyas �smay�lov 
beni makam�nda kabul ederek dinledikten sonra hemen Cumhuriyet 
Savc�l���n�n Merkezi biriminde çal��mam konusunda karar verdi. Yapmam 
gereken tek �ey bulundu�um görevden resmen istifa ederek Bakü’ye 
gelmem idi ve o benden bunu rica etti. �zin dönü�ümde ili�kilerimizin iyi 
oldu�u Bölge Adliye �ubesi’nin ba�kan� Limanov’a i�ten ayr�lmak 
istedi�imi söyledi�imde, o memnun olmad�. Hem de benim Karaçay-Çerkez 
Özerk Vilayetinin Yüksek Mahkemesine ba�kan olarak atanmam konusunda 
gereken belgelerin haz�r oldu�unu bildirdi. Bakü’de s�radan bir görev teklif 
olunmas�na ra�men, buradaki cazip teklif dahi beni karar�mdan 
vazgeçirmedi. �stifa etmem konusunda en büyük ho�nutsuzluk ise Birinci 
kâtip Fyodorov taraf�ndan oldu. O, kesinlikle itiraz etti ve Savc�l�kta 
çal��mak istedi�imi dü�ünerek bana il Savc�s� görevini teklif etti. Raz� 
olmazsam beni partiden ataca�� ve tamamen i�siz kalaca��mla korkuttu. Ben 
mecburen ona i�ten ayr�lmaktan vazgeçti�imi bildirdim. Bundan sonra 
Azerbaycan SSC’nin Savc� yard�mc�s� M. Ceferguliyev taraf�ndan bana 
birkaç kez telgraf çekildi. Telgraflarda �srarla Bakü’ye ne zaman dönece�im 
hakk�nda bilgi vermem isteniyordu. M. Ceferguliyev’in 1989 y�l�n�n Mart 
ay�nda gelen sonuncu telgraf�ndan sonra ben �lyas �smay�lov’u telefonla ara-
d�m ve ona durumu anlatt�m. O, bana partiden ayr�lmadan da Bakü’ye döne-
bilece�imi bildirdi. �lyas �smay�lov’un söyledi�i gibi yaparak Bakü’ye 
geldim. 3 Nisan’da Cumhuriyet Savc�l���nda mahkemeleri Kontrol �ubesi-
nin Savc�s� görevine atanmam hakk�nda karar imzaland�. Bir süre sonra 
ailemle birlikte Bakü’ye ta��nd�m ve Rusya’da çal��t���m mahkeme ba�-
kanl��� görevi, Azerbaycan’da Cumhuriyet Savc�l���n�n Mahkemelerde 
Ceza Davalar�na Bak�lmas�na Kontrol �ubesinin Savc�s� görevi ile de�i�-
tirildi.  

Yukar�da da belirtti�im gibi, Bakü’de kimseyi tan�m�yordum. Bakü’-
ye ta��n�p i�e ba�lamamdan çok az bir zaman geçmi�ti. Bir gün Cumhuriyet 
Savc�s� �lyas �smay�lov beni yan�na ça��rd� ve Sumgay�t olaylar� üzere bir 
cinayet davas�nda savc�l�k yapmam� teklif etti. Davaya Cavan�ir �smay�lov 
adl� savc�n�n atand���n�, lakin onun bu sahada yeteri kadar deneyim sahibi 
olmad���n� da vurgulad�. Davan�n çok girift bir dava oldu�unu, önceleri 
yarg�çl�k yapt���m için benim bu sahada yeteri kadar deneyim sahibi 
oldu�umu söyleyen �.�smay�lov, devletin iddias�n� benim savunmam� istedi. 
Ben böylesi bir cinayetin gerçekle�mesinde Azerbaycanl�lar� zorlayan 
sebepleri ara�t�rarak ö�renmek istedi�im için teklifi hemen kabul ettim... 
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Devletin iddias�n� savunan Savc� Aslan �smay�lov 

 
Böylece, “Grigoryan Davas�” ad� ile me�hur olan, Grigoryan ve 6 

Azerbaycanl�n�n cinayet davas�na devlet savc�s� olarak atand�m ve hemen 
davayla ilgilenmeye ba�lad�m. Ben devlet savc�s� atand���mda dava art�k 
mahkemeye verilmi�ti. Hatta dava ile ilgili olarak haz�rl�k toplant�s� dahi 
düzenlenmi�ti. Anla��lan, benim davay� okuyacak ve inceleyecek kadar dahi 
zaman�m yoktu. Ben cinayet davas�n� eve getirerek geceleri okuyup 
incelemek zorunda kal�yordum.  
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 Dava ile ilgili ayr�nt�l� bilgi vermeden önce, cinayet davas� 
dosyas�ndaki bilgilere dayanarak 1988 y�l�n�n �ubat ay�nda Sumgay�t’ta 
neler olup bitti�ini sizlere anlatmak istiyorum.  
 
                   18/55461–88 �-lu cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 

 
 

Tercüme:28 �ubat 1988 y�l�nda Azerbaycan SSC’nin Sumgay�t 
�ehir Savc�l��� taraf�ndan 27 ve 28 �ubat 1988 y�l�nda �ehirde düzenlenen 
toplu karga�a ile ilgili cinayet davas� aç�lm��t�r.  

  Ç�kar�lan toplu karga�alarla ilgili cinayet davas� aç�lm��t�r. 
C.1 Dava dosyas� sayfa 58 
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1Mart 1988 y�l�nda bu dava SSCB Savc�l��� taraf�ndan uygulanmaya 
konmu�tur ve soru�turma devam etmektedir  

C.1 Dava dosyas� sayfa 1–3  
Soru�turma s�ras�nda, 27–29 �ubat 1988 tarihinde Sumgay�t 

�ehrinde ta�k�nl�k yapan ki�iler taraf�ndan toplu karga�alar ç�kar�ld���, bu 
olaylar s�ras�nda 32 ki�inin öldü�ü, dört yüzden fazla insan�n çe�itli 
derecede yara ald���, iki yüz civar�nda ev, elliden fazla kamu kurulu�u ve 
k�rktan fazla otomobilin hasar gördü�ü, ta��tlar�n bir k�sm�n�n ya�ma 
edilerek bir k�sm�n�n yak�ld��� tespit edilmi�tir. Devlet, yakla��k 7 milyon 
ruble de�erinde maddi zarara u�rat�lm��t�r. Bu olaylarla ilgili olarak 
ola�anüstü hal ilan edilerek �ehre ordu sevk edilmi�tir.  

C.1 Dava dosyas� sayfa 59–60  
Cinayete yüzlerce insan i�tirak etmi�tir. Kudurmu� ve ç���r�ndan ç�km�� 
gruplar, evleri talan ederek ate�e vermi�, insanlar� döverek tecavüz etmi� ve 
katletmi�lerdir. Bu ki�ilerin bir k�sm� soru�turma s�ras�nda belirlenerek 
gözalt�na al�nm��lard�r. Baz�lar� mahkûm edilmi�tir. Bu ki�iler, 27, 28 ve 29 
�ubat 1988 tarihinde çe�itli zamanlarda Sumgay�t �ehrinin çe�itli semt ve 
mahallelerinde cinayet suçundan zanl� olarak biliniyorlard�. Bu �ah�slar�n 
suçlar�n�n ara�t�r�lmas� ve soru�turulmas� devam etmekte ve olay�n 
ayd�nlat�lmas� için daha çok süre gerekmektedir. 

Soru�turma dosyalar�n�n hacminin büyük, toplu karga�alara i�tirak 
etmi� ki�ilerin say�s�n�n çok olmas�ndan dolay� cinayet davas� birkaç 
ba��ms�z dosyaya bölünmü�tür. Ayn� zamanda o cinayetlere i�tirak etmi� 
Seferov Nizam Sumbat o�lu, Memmedov Galib Gedir�ah o�lu, Hüseynov 
Vagif Vahabeli o�lu, Necefov Nadir Ehmedhan o�lu, Genceliyev Elçin Eli 
o�lu, �sayev Efser �slam o�lu ve Grigoryan Eduard Robertoviç’in hakk�nda 
cinayet davas� 30 Aral�k 1988 y�l�nda ayr�ca karara ba�lanm��t�r.  

C.1 Dava dosyas� sayfa 1–3 
Aç�klama: Böylece, art�k davayla ilk tan���kl���m ba�lam��t�. Dava 

ile ilgili devlet savc�s� olarak atand���mda bu olaylar�n önceden birileri 
taraf�ndan planland���n� tahmin bile edemedi�imi itiraf etmem gerekir. Ben, 
sadece Azerbaycanl�lar� buna zorlayan nedenleri ö�renmek istiyordum. 
Davayla tan��t���mda, suçlular aras�nda milliyetçe Ermeni olan Grigoryan 
ismi içime bir �üphe dü�ürdü. Acaba hangi nedenden dolay� bir Ermeni 
kendi milletine kar�� böylesi bir katliam yapm�� olabilir? Davay� almam�n 
yakla��k onuncu gününde Sumgay�t olaylar�n�n Merkez taraf�ndan 
düzenlendi�ine dair zerrece �üphem kalmam��t�. Dava dosyalar�, tan�k 
ifadeleri ve genel olarak soru�turman�n gidi�inden bu, gün gibi ortada idi. 
Art�k tek iste�im, olaylar�n bir komplo oldu�unun mahkemece 
kan�tlanmas�nda ve bu çirkin iftiran�n milletimin üstünden kald�r�lmas�nda 
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elimden geleni yapmakt�. Bunu yapabilece�imi kesinlikle biliyordum. 
Çünkü davaya bakmaya ba�lad���m ilk günden, bu dava üzere yarg�ç 
s�fat�yla görevlendirilen Yüksek Mahkemenin üyesi Mensur �bayev beni 
yan�na ça��rarak içtenlikle, kendisi ba�ka bir dava üzerinde yo�un olarak 
çal��t���ndan dolay� bu davay� detaylar� ile incelemeye zaman� yetmedi�ini 
bana bildirdi.  O, yeni atand���m ve geçmi�te de yarg�ç olarak çal��t���m için 
davay� her yönüyle ara�t�rarak duru�may� tamamen benim yürütmemi rica 
etti. Bu sebeple gece gündüz dava üzerinde çal���yordum. Davay� ara�t�r�p 
ö�renebilmem için günde sadece 3–4 saat uyumam gerekiyordu. Bu 
olaylarda, Azerbaycanl�lar�n tan�t�ld��� gibi olmad���n� gördü�üm zaman 
çok seviniyor, dava dosyalar�ndan olaylar�n asl�nda Merkez ve Ermenilerin 
kendileri taraf�ndan düzenlendi�ini ortaya ç�kard���mda umutlan�yor ve 
Mensur �bayev’in de konu�malar�ndaki samimiyete dayanarak kendimi bu 
i�e tamamen veriyor, duru�man�n Azerbaycanl�lar� böyle damgalayacak 
�ekilde bitece�ine ihtimal bile vermiyordum. Lakin olaylar hiç de benim 
dü�ündü�üm gibi geli�medi.  

 
GR�GORYAN K�M �D�? 

 
Yukar�da da belirtti�im gibi dava san�klar� aras�ndaki Ermeni soyad� 

dikkatimi hemen çekti. Kimdi bu Ermeni? Acaba neden o, milletine kar�� 
cinayet i�leyenler aras�ndayd�? Neden Ermeniler taraf�ndan bu kadar 
haks�zl��a u�rad���n� iddia eden kitle, bir Ermeniyi kendi aralar�na alm��t�? 
Bütün bu sorulara arad���m cevaplar beni do�ru yönlere götürdü. Sonuçta 
düzenlenen karga�alarda Grigoryan’�n bir provokatör, kalabal��� örgütleyen, 
yöneten ve yönlendirenlerden bir eleba�� oldu�u kesin bir �ekilde ortaya 
ç�kt�. 

Yaln�z bütün bunlara de�inmeden önce, Grigoryan’�n kim oldu�u, 
ki�ili�i, suçu ispatland���nda bile so�ukkanl�l�kla kendisinin olay s�ras�nda 
ba�ka bir yerde oldu�unu ispata kalk��mas�, gaddarl���, kurnazl���, 
etraf�ndakileri etkileme becerisi, k�sacas�, onun Sumgay�t olaylar�na kadarki 
ya�am� hakk�nda bilgi vermek istiyorum. Ben, bunun için sadece elimdeki 
iddianameyi kullanaca��m. Yaln�z iddianameye dayanmam�n nedeni ise 
okuyucular�n Grigoryan’� daha iyi tan�malar�n� sa�lamakt�r. 

Öncelikle, soru�turma ekibinin, sorgu yarg�çlar�n�n, soru�turma 
ekip ba�kan�n�n tamam�n�n Azerbaycanl� olmad���n� özellikle belirtmek 
isterim. Bunu belirtmemin sebebi Grigoryan hakk�nda kas�tl� bir fikir 
olmas� ihtimalini önlemek içindir. �imdi ise E. Grigoryan’�n SSCB 
sorgu ekibi taraf�ndan hangi cinayetleri yapmakla itham edildi�ini 
dikkatinize sunuyorum:  
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 18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 

Tercüme: “GR�GORYAN EDUARD ROBERTOV�Ç,  
16 Aral�k 1959 y�l�nda Azerbaycan SSC’nin Sumgay�t �ehrinde 

do�mu�, milliyetçe Ermeni, komünist partisi üyesi olmayan, orta tahsilli, 
evli, ergenlik ya��na ula�mam�� iki çocuk sahibidir.  Sumgay�t �ehri, 2. 
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mahalle, Sulh soka��, ev 19/13, daire 20 adresinde nüfusa kay�tl�d�r. 
Halen, Sumgay�t �ehri, 1. mahalle, ev 122, daire 71’de ya�amaktad�r. 
Azerbaycan Boru Fabrikas�nda Stan–140 makinesinde usta olarak 
çal��maktad�r, defalarca hapsedilmi�tir: 

 1) 17 Aral�k 1976 y�l�nda Sumgay�t �ehir Halk Mahkemesi 
taraf�ndan Azerbaycan SSC Ceza Hukukunun 207. maddesinin 3. k�sm� ile 
3 y�l �artl� hapis cezas�na;  

2) 30 Ocak 1981 y�l�nda Azerbaycan SSC Ceza Hukukunun 105. 
maddesi ile maa��n�n % 20’si kesilerek 1 y�l �slah i�lerine; 

 3) 5 Nisan 1982 y�l�nda Azerbaycan SSC Ceza Hukukunun 108. 
maddesinin 2.  k�sm�, 143. maddenin 2. k�sm�, 215–3. maddenin 2. k�sm� ve 
215. maddesi ile 5 y�l 2 ay 13 günlü�üne hapis cezas�na çarpt�r�lm��t�r.  

Önceleri çe�itli cinayetler i�ledi�i için defalarca hapsedilmi� E. R. 
Grigoryan 1988 y�l�n�n 28 �ubat tarihinde Sumgay�t �ehrinin mahallelerinde 
tahripler, y�k�mlar, kasten yang�n ç�karma ve di�er benzer eylemlerle 
birlikte toplu karga�alarda fiilen yer alm��, bu kar���klarda Ermeni 
milletinden olan vatanda�lara ve onlar�n evlerine ve mallar�na kar�� birçok 
cinayetle, ayn� zamanda milli dü�manl�k ve adavetin körüklenmesine 
yönelmi� eylemlerde bulunmakla itham edilir.  
  E. R. Grigoryan bu cinayetleri hangi ortamda i�ledi�i a�a��da 
belirtilmi�tir:  
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 18/55461–88 say�l� davan�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: “28 �ubat 1988 tarihinde E.R.Grigoryan, Sumgay�t �ehrinde 
kitlesel kar���kl�klar ç�kar�ld���n� bilerek, Ermeni milletinden olan 
vatanda�lara kar�� cinayetler i�lemek amac�yla saat 16 civar�nda �ehir 
otogar�nda, Sulh ve Dostluk sokaklar�n�n kesi�me noktas�nda toplanan, 
metal boru parçalar�, metal çubuklar, sopa ve ba�ka e�yalarla silahlanarak 
ta�k�nl�k eden bir ekibe kat�lm��t�r.  
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Saat 16 civar�nda E. R. Grigoryan Ermeni milletinden olan vatan-
da�lar� meydana ç�kararak onlara hesap sormak, katliam yapmak amac�yla 
E. �. �sayev, G. G. Memmedov, N. S. Seferov, E. A. Genceliyev ve ba�ka 
sald�rganlarla birlikte motorlu ta��tlar� durdurmak için Sulh soka��na 
ç�km��t�r. E. R. Grigoryan ve di�er eylemciler, L. �. Yeseyan’a ait Bakü’den 
Sumgay�t’a gelen, Yeseyan Albina Aleksandrovna’n�n kulland���, � 5258 AQ 
plakal� “Moskviç–2140” markal� arabay� durdurarak içindeki yolcular�n 
Ermeni milletine mensup oldu�unu belirledikten sonra arabay� içindeki 
yolcularla birlikte ters çevirmeye çal��m��, sonra ise ta��tta olan 1. dereceli 
görme özürlü Yeseyan Levon �irinoviç’i, Yeseyan Albina Aleksandrovna’y� 
ve onlar�n ergenlik ça��na girmemi� k�z� Yeseyan Narine Levonovna’y� 
sürükleyerek arabadan ç�kararak dövmeye ba�lam��lar. Zaman�nda olaya 
müdahale eden polisler Yeseyan’�n ailesini sald�rganlar�n elinden alm��lar. 
Yaln�z E. R. Grigoryan ve di�er eylemciler arabay� ters çevirerek yakm��lar. 
Kas�tl� olarak ç�kar�lan yang�n sonucunda 6.205 ruble de�erinde olan 
otomobil, ayn� zamanda onun içerisinde bulunan teyp, radyo, giyim e�yas� 
ve ma�durlara ait, toplam 1.277 ruble 50 kuru� de�erinde ba�ka e�yalar 
zarar görmü�tür. E.R. Grigoryan ve ba�kalar�n�n cinayetleri sonucunda 
ma�durlar�n zarar� toplam 7.482 ruble 50 kuru�tur.  

E. R. Grigoryan ve ba�kalar� Ermeni milletinden olan ki�ilere kar�� 
cinayetlerin i�lenmesine yönelik eylemleri devam ettirerek �ehrin 3. 
mahallesine do�ru hareket eden ve ellerinde metal boru parçalar�, metal 
çubuklar, sopa ve ba�ka e�yalar bulunan bir ba�ka sald�rgan gruba 
kat�lm��lard�r.  

Saat 18 civar�nda E. R. Grigoryan G. G. Memmedov, N. S. Seferov, 
N. A. Necefov, E. �. �sayev, E. A. Genceliyev ve ba�ka �ah�slarla birlikte 3. 
mahalledeki 17/33 B numaral� evde Ermeni milletinden olan Mejlumyan 
ailesinin ya�ad��� 15 numaral� dairenin kap�s�n� metal boru parçalar�, metal 
çubuklar, baltalar ve di�er e�yalar kullanmakla… 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
Tercüme: Kap�y� k�rarak daireye zorla girmi� ve evi talan etmi�, 

pencere camlar�n� k�rm��, mobilya, mutfak e�yalar� ve di�er ev e�yalar�n� 
k�rm�� ve giyim ku�am e�yalar�na hasar vermi�lerdir. Evdeki e�yalar�n bir 
k�sm� avluya f�rlat�lm�� ve yak�lm��t�r.  
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E. R. Grigoryan ve eylemciler bununla yetinmeyerek daire sakini 
Mejlumyan Roza Antonovna, Mejlumyan Grigori Armenakoviç, Mejlumyan 
Lyudmila Grigoryevna ve Mejlumyan Karina Grigoryevna’y� da dövmü�ler. 
Onlar K. G. Mejlumyan’�n elbisesini parçalayarak ona tecavüz etmi�, sonra 
ise avluya ç�kararak orada yeniden dövmü�lerdir.  

E. R. Grigoryan’�n i�tirakiyle dairenin talan edilmesi sonucunda 
Mejlumyan ailesine 24.887 ruble de�erinde maddi zarar de�mi�tir. 
Dairenin k�smen tahribi sonucunda ise devlete 192 ruble de�erinde maddi 
zarar de�mi�tir.  

Saat 19 civar�nda E. R. Grigoryan N. A. Necefov, Q. Q. Memmedov, 
E. A. Genceliyev, N. S. Seferov, V. V. Hüseynov, E. �. �sayev ve ba�ka 
�ah�slarla birlikte 3. mahalledeki 5/3 numaral� evde Ermeni milletinden 
olan Grigoryanlar ailesinin ya�ad���, karga�an�n di�er kat�l�mc�lar� 
taraf�ndan art�k talan edilmi� 45 numaral� daireye zorla girmi�ler. E. R. 
Grigoryan, N. S. Seferov, E. �. �sayev ve di�erleri, i�kence edilece�inden 
korkarak yatak odas�nda yata��n alt�na saklanan Grigoryan Emma 
�irinovna’y� bularak onu yata��n alt�ndan ç�karm��lar. Bundan sonra E. R. 
Grigoryan ve di�er �ah�slar E. �. Grigoryan’�n k�yafetlerini parçalam��, 
onu el ve ayakla dövdükten sonra tecavüz ederek ç�plak bir �ekilde avluya 
ç�kararak orada dans etmeye mecbur etmi�, bedenine sigara basarak 
yeniden dövmü�lerdir.  

Saat 22 civar�nda E. R. Grigoryan N. A. Necefov, V. V. Hüseynov ve 
ba�kalar� ile birlikte bu mahallenin 13/31 numaral� evinde Ermeni 
milletinden olan Ohanesyanlar ailesinin oturdu�u 8 numaral� dairenin 
kap�s�n� metal boru parçalar�, metal çubuklar ve baltalarla k�rarak zorla 
daireye girmi�ler. Yaln�z V. A. Ohanesyan’�n dairede oturan damad� 
A�asaryan Edvard Arta�eviç balta ile silahlanarak kendisini savunmu� ve 
talanc�lar� daireye sokmam��t�r. E. R. Grigoryan ve yanda�lar� taraf�ndan 
dairenin giri� kap�s�n�n hasar görmesi sonucunda devlete 190 ruble 
de�erinde maddi zarar de�di�i saptanm��t�r”. 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: “E. R. Grigoryan eylemlere devam ederek N. A. Necefov, 

V. V. Hüseynov, G. G. Memmedov, N. S. Seferov ve ba�ka �ah�slarla 
birlikte, saat 22 civar�nda �ehrin ad� geçen mahallesine kom�u 33/14 
numaral� eve girerek orada Ermeni milletinden olan Petrosyanlar ailesinin 
oturdu�u 58 numaral� dairenin kap�s�n� metal boru parçalar�, metal 
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çubuklar ve baltalar arac�l���yla k�rm��lar. E.R.Grigoryan, N. S. Seferov ve 
ba�ka �ah�slar daireye zorla girerek onu tahrip etmi�ler, pencere camlar�n� 
k�rm��, mobilyay�, tabaklar�, elbiseleri ve di�er ev e�yalar�n� tahrip etmi�,  
bir k�sm�n� avluya atarak yakm�� ve dairede bulunan M. �. Petrosyan’� ve 
onun e�i J.B.�ahbazyan’� dövmü�lerdir. 

E. R. Grigoryan’�n i�tiraki ile dairenin talan olunmas� sonucunda 
ma�durlar 13.465 ruble de�erinde maddi zarar görmü�tür. Dairenin k�smen 
tahribi ile alakal� devlete 249 ruble de�erinde maddi zarar de�di�i 
saptanm��t�r.  

E. R. Grigoryan yukar�da s�ralanan eylemleri ile Azerbaycan SSB 
Ceza Hukukunun 72. maddesinde zikredilen cinayeti i�lemi�, yeni talanlar, 
tahripler, kundaklamalar ve ba�ka bu gibi hareketlerle toplu karga�alara 
do�rudan do�ruya i�tirak etmi�tir.  

Bundan ba�ka, 28 �ubat 1988 tarihinde Mejlumyanlar ailesinin 
dairesinin (3. mahalle, ev 17/33 “B”, daire 15) talan olunmas� zaman� 
Mejlumyan Lyudmila Grigoryevna ve Mejlumyan Karina Grigoryevna’ya 
bir grup ki�i taraf�ndan tecavüz edilmi�tir.  

Saat 18 civar�nda ba�ka �ah�slarla birlikte bu daireye zorla girerek 
soygun yapan E.R.Grigoryan, L.G. Mejlumyan’�n bir önceki sald�rgan 
gruplar taraf�ndan dövülmekten ve defalarca zorla tecavüze u�ramaktan 
bitkin dü�mesinden ve yaln�z olmas�ndan istifade ederek ona �iddet 
uygulam�� ve tecavüz etmi�tir.  

E.R.Grigoryan, kendisi L. G. Mejlumyan’a tecavüz ettikten sonra 
yan�ndaki di�er sald�rganlar ile birlikte ayn� dairede bulunan, 
dövülmekten ve tecavüze u�ramaktan bitkin dü�en K. G. Mejlumyan’a da 
tehdit ederek, �iddet uygulayarak tecavüz etmi�tir.” 
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18/55461-88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: “K. K. Memmedov, N. S. Seferov, E. �. �sayev, N. A. 
Necefov ve di�erleri L. K. Mejlumyan’a tecavüz  etmi�ler.  
Ayn� ak�am, 28 �ubat 1988 tarihinde, kendi dairesinde (3. bölge, ev 
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5/2, daire 45) Grigoryan Emma’ya bir grup ki�i tecavüz etmi�tir.  
Saat 19.00 sular�nda,  E. R. Grigoryan, N. A. Necefov, E. �. �sayev, 

N. S. Seferov, V. V. Hüseynov, E. A. Gençaliyev ve ba�kalar� bu daireye 
zorla girerek yata��n alt�nda saklanm�� olan E.�.Grigoryan’� bularak onu 
oradan ç�karm��lar. E. R. Grigoryan, N. S. Seferov, E. �. �sayev ve ba�kalar� 
onun elbisesini y�rtm��, korkutarak ve döverek  tecavüz etmi�lerdir.  

E. �. �sayev, N. S. Seferov, N. A. Necefov ve orada bulunan di�er 
�ah�slar da E. �. Grigoryan’a  tecavüz etmi�lerdir. E. �. �sayev, N. S. 
Seferov, E. R. Grigoryan, N. A. Necefov ve di�erleri tecavüz s�ras�nda 
onlara kar�� koymaya çal��an ma�durun el ve ayaklar�n� tutarak onu 
dövmü� ve direncini k�rm��lard�r.   

E. R. Grigoryan, bu hareketleri ile Azerbaycan SSC Ceza 
Hukukunun 109. maddesinin 3. k�sm�nda yer alan tecavüz suçunu, toplu 
tecavüzü, yani bir grup �ah�s taraf�ndan ve önceleri de ayn� suçu i�leyen ki�i 
taraf�ndan �iddet göstererek ve tehdit etme, ma�durun yard�ms�z durumda 
olmas�n� f�rsat bilerek ona tecavüz etme suçunu i�lemi�tir.  

Ayr�ca, 28 �ubat 1988 tarihinde, saat 19.00 civar�nda E. R. Grigor-
yan ve di�er eylemciler,  ma�dur E. �. Grigoryan’� (3. bölge, ev 5/2, daire 
45) dövdükten ve ona tecavüz ettikten sonra E. R. Grigoryan, N. A. Necefov, 
E. �. �sayev, N. S. Seferov ve ba�ka ki�ilerle birlikte, sald�rganl�k ve yap�lan 
suçlar� saklamak amac�yla Emma �irinovna Grigoryan’a vah�icesine  
i�kence ederek onu katletmeye karar vermi�lerdir.  

E. R. Grigoryan, N. A. Necefov” 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
Tercüme: “E. R. Grigoryan, N. A. Necefov, V. V. Hüseynov, E. �. 

�sayev, N. S. Seferov ve ba�kalar� kötü niyetlerini uygulamak için E. �. 
Grigoryan’�n bedeninin çe�itli hisselerine darbeler indirerek ma�duru 5/2 
numaral� evin avlusuna ç�karm��, orada da ona i�kence yapmaya devam 
ederek onu dans etmeye zorlam��, bu yapt�klar�n�n ma�dura i�kence ve 
eziyet verdi�ini bilerek yanan sigara izmaritleriyle onun bedeninin çe�itli 
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yerlerini, ayn� zamanda cinsel organ�n� yakm��, bedeninin özellikle a�r�ya 
hassas olan k�s�mlar�na (kas�k, kar�n, gö�üs, bel, ba� bölgesine) ayaklar�, 
elleri ve çe�itli e�yalarla darbeler indirmi�lerdir.  

Sonra E. R. Grigoryan, N. S. Seferov, N. A. Necefov, E. �. �sayev, V. 
V. Hüseynov ve ba�kalar� ma�duru s�rtüstü yere yat�rarak bacaklar�n� iki 
yana açm��lard�r. N. A. Necefov, E. R. Grigoryan’�n, N. S. Seferov’un ve E. 
�. �sayev’in önerisiyle metal bir boru parças� getirerek V. V. Hüseynov’a 
vermi�, Hüseynov da yapt�klar�n�n ma�dura özel i�kence ve eziyet verdi�ini 
bilerek, kas�tl� olarak öldürmek amac�yla, borunun ucunu E. �. 
Grigoryan’�n rahmine sokmu�tur. Bunu yaparken E. R. Grigoryan, N. S. 
Seferov, E. �. �sayev ve di�erleri V. V. Hüseynov’un yapt�klar�n�n ma�durun 
hayat� aç�s�ndan tehlike arz etti�ini, ayn� zamanda V. V. Hüseynov’un 
yapt�klar�yla ma�dura özel i�kence ve �iddet verdi�ini bilerek E. �. 
Grigoryan’�n bacaklar�n� ve ellerini tutarak i�kenceyi devam ettirmi�lerdir.  
Ma�dur �iddetli ac�ya dayanamayarak ba��rd���nda E. R. Grigoryan ve 
ba�kalar� onu b�rakm��lar. Ma�dur E. �. Grigoryan yerden kalkarak 
ko�maya çal��m��, lakin yak�nda bulunan 6/2 A numaral� evin biti�i�inde E. 
R. Grigoryan, N. S. Seferov ve ba�kalar� onu yakalam��lard�r.  N. S. Seferov 
E. �. Grigoryan’� kasten öldürmek amac�yla arkadan atlayarak onun s�rt�na 
aya�� ile darbe indirmi�, darbe sonucunda ma�durun omurga kemi�i 
e�ilmi�, gö�sünün a�a�� k�sm�ndaki gö�üs kemi�i k�r�lm��, omurili�i hasar 
görmü�, böbre�inin etraf�ndaki ya� dokusunda iç kanama ba�lam��t�r. N. S. 
Seferov’un indirdi�i darbe sonucunda yere y���lan ma�duru, E. R. 
Grigoryan, N. S. Seferov, N. A. Necefov, V. V. Hüseynov, E. �. �sayev 
yeniden dövmeye ba�lam��, ayaklar�yla ve çe�itli e�yalarla ba��na ve 
bedeninin ba�ka k�s�mlar�na darbeler indirmi�, bununla da ona özel i�kence 
ve eziyet vermi�lerdir. E. R. Grigoryan ve yan�ndaki di�er �ah�slar 
taraf�ndan vurulan darbeler sonucunda ma�durun sa� yan�ndaki 
kaburgalar� k�r�lm��, ba�� ezilerek yaralanm��, bedeninde s�yr�k ve çürükler 
olu�mu�tur.” 

  
  



����� ����	
��� 
 

 30

18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: “Sonra E. R. Grigoryan, N. S. Seferov, E. �. �sayev, N. A. 

Necefov ve ba�kalar� ma�duru yere yat�rarak yeniden bacaklar�n� iki yana 
açm��, V. V. Hüseynov ise ma�dura özel i�kence ve eziyet verdi�ini bilerek 
metal boru parças�n� ikinci defa E. �. Grigoryan’�n rahmine sokmu�, onun 
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bu yapt�klar� sonucunda ma�durun rahmi kar�n bo�lu�una kadar y�rt�lm��, 
ince ba��rsa��n�n ask�s� hasar görmü�tür. 

E. R. Grigoryan, N. S. Seferov, V. V. Hüseynov ve ba�kalar�n�n 
ma�dura vurdu�u darbeler onda travmal� �oka neden olmu� ve E. �. 
Grigoryan 29 �ubat 1988 tarihinde ölmü�tür.  

E. R. Grigoryan bu yapt�klar� ile Azerbaycan SSB Ceza Kanununun 
94. maddesinin 2, 6 ve 7. bentlerinde yer alan suçu, kas�tl� olarak adam 
öldürme, tecavüz ve i�lenen ba�ka cinayetleri saklama amac�yla adam 
öldürme suçlar�n� i�lemi�tir.  

E. R. Grigoryan, K. K. Memmedov, V. V. Hüseynov, N. A. Necefov ve 
ba�kalar� E. �. Grigoryan’� kas�tl� olarak katlettikten sonra ayn� gün 28 
�ubat 1988 tarihinde saat 22 civar�nda �ehrin 1.  Mahallesinde 33/14 
numaral� evde Ermeni milletinden olan Petrosyanlar ailesinin oturdu�u 58 
numaral� dairede soygunculuk yapm��lard�r. Balta ile silahlanan E. R. 
Grigoryan di�er soyguncularla birlikte zorla daireye girmi�tir. E. R. 
Grigoryan bu dairedeki Petrosyan Manvel �amiroviç’i kasten öldürmek 
amac�yla onun ba��na balta ile darbe indirmi�tir. Lakin E.R.Grigoryan’�n 
M. �. Petrosyan’� öldürmek niyeti gerçekle�ememi�tir. Çünkü ma�dur M. �. 
Petrosyan ona darbe indirildi�i s�rada kendisini savunarak E. R. 
Grigoryan’�n balta tuttu�u eline çekiçle darbe indirmi�tir. Bu nedenle 
E.R.Grigoryan’�n elindeki baltan�n a�z� de�il, ters taraf�, ma�durun ba��na 
de�mi�, sonuçta M. �. Petrosyan’�n ba��nda kafatas� travmas� ve beyin 
sars�nt�s� olu�mu�tur. Bu darbeler a��rl�k derecesine göre sa�l���n k�sa 
süreli�ine bozulmas� ile hafif beden bozukluklar�na neden olmu�tur. M. �. 
Petrosyan ald��� darbe sonucu bay�larak yere y���l�nca E. R. Grigoryan M. 
�. Petrosyan’�n öldü�ünü zannederek onunla u�ra�maktan vazgeçmi�tir.” 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: “Bu yapt�klar� sonucunda E. R. Grigoryan Azerbaycan 

SSB Ceza Kanununun 15. maddesinde ve 94. maddenin 2. ve 8. bentlerinde 
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yer alan cinayeti daha önceden öldürme suçundan yarg�lanan birisinin 
yeniden kasten adam öldürmeye te�ebbüs etmesi suçunu i�lemi�tir. 

E. R. Grigoryan, 28 �ubat 1988 tarihinde Sumgay�t �ehrinde toplu 
karga�alara faal i�tirak ederek sald�rgan gruplar� defalarca Ermeni 
milletinden olan vatanda�lar�n evlerini talan etmeye ça��rm��t�r. Ayr�ca, 
sald�rganl�k yapan birçok ki�iyi yaln�z Ermeni milletinden olan 
vatanda�lardan Mejlumyan, Grigoryan, Yeseyan, Petrosyan’�n ev ve 
e�yalar�n� talan etmeye, Ermeni milletinden olan vatanda�lardan E. �. 
Grigoryan ve M. �. Petrosyan’� kasten öldürmeye yönelik provokatif 
eylemleri ile asl�nda Ermeni ve Azerbaycan milletinden olan vatanda�lar 
aras�nda milli dü�manl�k ve ayr�mc�l��a neden olmak amac�yla propaganda 
yapm��, toplumda Ermenilere olan sayg� ve güveni azaltm��, onlara kar�� 
nefret duygusu uyand�rm��t�r.  

E. R. Grigoryan, bu yapt�klar� ile Azerbaycan SSB Ceza Kanununun 
67. maddesinde yer alan suçu, milli dü�manl�k ve araya nifak sokmak 
amac�yla propaganda suçunu i�lemi�tir. 

Azerbaycan SSB Ceza Hukukunun 33. maddesine dayanarak bu 
cinayet davas�n�n incelenmek için Azerbaycan SSB Yüksek Mahkemesine 
gönderilmesine karar verilmi�tir. 

�ddianame 29 Mart 1989 y�l�nda Azerbaycan SSC Sumgay�t �ehrinde 
düzenlenmi�tir. 

 
SSCB Ba� Savc�s� yan�nda 
Özel önemli davalar üzere sorgu yarg�c�,  
Ba� adliye mü�aviri   (imza)   V.S.Kalkin 
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Görüldü�ü gibi Sumgay�t olaylar� üzere soru�turmay� yürüten ve 

iddianameyi imzalayan �ah�s SSCB Ba� Savc�s� yan�nda özel önem ta��yan 
davalar�n sorgu yarg�c� Vladimir Sergeyeviç Kalkin’dir. Bu sebeple hiç 
kimse Azerbaycanl�lar�, soru�turman�n Ermenilere kar�� garezli olarak 
yürütüldü�ü konusunda itham edemez. Çünkü bu davan�n soru�turmas� 
SSCB Ba� Savc�l��� taraf�ndan yap�lm��t�r ve soru�turmay� yürütenlerin 
hiçbiri Azerbaycanl� olmad��� gibi grup ba�kan� da milliyetçe Rus olan 
Kalkin’dir. SSCB Savc�l���n�n Sumgay�t olaylar� üzere soru�turma grubuna 
ba�kanl�k eden Vladimir Kalkin’in sonradan �stihbarat Te�kilat� 
Generalli�ine terfi ettirildi�ini özellikle belirtmem gerekir. Ne kadar 
ilginçtir, de�il mi?  Asl�nda Savc�l���n himayesi ile onun kimi temsil etti�i 
büsbütün ortadad�r. Bu konu ile ilgili olarak daha sonra detayl� bilgi 
verece�im. 

Sayg�de�er okuyucu! 332 sayfal�k iddianamenin tamam�n� buraya 
aktarmamak için i�in ara�t�rma konusuna uygun bölümlerini burada 
vermekle yetinece�im. E�er ilginizi çekecek olursa, hem tam metni okumak 
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hem de bütün ku�kular� ortadan kald�rmak için iddianamenin tamam�n�, özel 
olarak haz�rlad���m�z www.sumgayit1988.com sitesinde görebilirsiniz. 
Sumgay�t olaylar� s�ras�nda gerçekle�tirilen dramatik suçlar�n hepsi bu 
iddianamede yer almaktad�r. Ya�anan bu facian�n boyutunu küçültmek gibi 
bir dü�üncem yoktur. Yaln�z bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Ermeni 
milliyetçileri Sumgay�t’ta binden fazla insan�n katledildi�i haberini bütün 
dünyaya yaym��lard�r. SSCB savc�l��� ise Sumgay�t’ta yaln�z 32 ki�inin 
katledildi�ini tespit etmi�tir. Bu 32 ki�iden 26’s�n�n Ermeni, 6’s�n�n ise 
Azerbaycanl� oldu�unu özellikle vurgulamak gerekir. Kitab� okudu�unuzda, 
bu faciay� kimlerin planlad���n�n, Azerbaycan halk�n�n nas�l d��ar�dan 
tezgâhlanan bu i�renç cinayetlerin kurban� haline getirildi�inin tan��� 
olacaks�n�z. Büyük Ermenistan hastal���na yakalanm�� olan, yalanc�, 
sahtekâr Ermeni milliyetçilerinin bu kitaptan amaçlar� do�rultusunda 
yararlanacaklar�n� sanm�yorum. Çünkü burada anlatt�klar�m, onlar�n bugüne 
kadar Sumgay�t olaylar� ile ilgili bütün dünyaya yayd�klar� “Azerbaycanl�lar 
Sumgay�t’ta ba� kesiyorlard�, gebe kad�nlar�n kar�nlar�n� y�rt�yorlard�, 
Ermenileri do�rayarak etlerinden kebap yap�yorlard�” �eklindeki yalanlar�n� 
if�a edecek ve Sumgay�t’ta gerçekle�tirilen en a��r cinayetlerin onlar�n 
kendileri taraf�ndan planlanarak yap�ld���n� ispatlayacakt�r. Ben Hakka, 
adalete, en ba�ta da Allah’�n varl���na inanan birisiyim ve bütün olaylar� 
tam ç�plakl��� ile sundu�umdan, Sumgay�t’ta nelerin olup bitti�i hakk�ndaki 
do�ru sonuca kendiniz varacaks�n�z.  

�imdiyse kald���m�z yere dönerek, Grigoryan’�n kimli�i hakk�ndaki 
dü�üncelerinizi daha da netle�tirmek istiyorum. 

 
18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 
 

 
 
Tercüme: “E. R. Grigoryan bir yolunu bularak Sumgay�t �ehir 

asayi� görevlisinin i� yerindeki odas�ndan kendi evini telefonla aram�� ve 
suçun i�lendi�i s�rada ba�ka bir yerde bulunmas� yalan�na dair detaylar� e�i 
Kagramanyan Rita Mukanovna ile kararla�t�rm��t�r”. 

C.29 Dava dosyas� say. 3–4, 64 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 
 

 
 

Tercüme: “Sonralar�, 24 A�ustos 1988 tarihinde Asriyan (A�ayeva) 
S.B., Mart ba�lar�nda, e�i ile birlikte Orconikidze �ehrinde bulundu�unu, 
Rita Kagramanyan’�n, e�inin suçun i�lendi�i s�rada ba�ka bir yerde 
bulunmas� yalan� nedeniyle oraya s�k s�k telefon açt���n� itiraf etmi�tir. Mart 
ba�lar�nda o, R. M. Kagramanyan’a haber vermeden Sumgay�t’a dönmü�, 
lakin R. M. Kagramanyan onun gedi�ini haber alarak 30 Mart tarihinde 
ifade vermek için onu sorgu yarg�c�n�n yan�na getirmi�tir”. 

C.29 Dava dosyas� sayfa 166–176 
Aç�klama: Grigoryan’�n bütün durumlarda kendisini temize 

ç�karmaya çal��t���, hapiste oldu�u s�rada Azerbaycan d���nda bulunan 
tan�klar� bile etkilemeyi ba�ard��� dava dosyalar�ndan belli olur. 
Grigoryan’�n kimli�inden bahsederken, onun di�er san�klar üzerinde nas�l 
güçlü bir etkisinin oldu�unu, �ahsen tan��� oldu�um baz� durumlar� 
dikkatinize sunmak istiyorum. Baz� duru�malarda, san�klar çapraz sorular� 
yan�tlarken gerçe�i söylediklerinde, Grigoryan bir bak��� ile onlar� hemen 
susturuyor ve ifadelerini de�i�tirmeye mecbur ediyordu. San�klar, genellikle 
ifade verirken bir gözleri daima Grigoryan’da olup, onun mimiklerini 
izliyorlard� ve onun mimi�indeki, hareketlerindeki herhangi bir de�i�iklik 
onlar�n ifadelerini hemen de�i�melerine yetiyordu.  
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 
 

 

 
Tercüme: 5 Eylül 1988 tarihinde ma�dur K. K. Mejlumyan, san�k E. 

R. Grigoryan’�n onlar�n dairesinde yapt�klar� hakk�nda aç�klamada 
bulunarak �öyle demi�tir: 

“Özellikle E.R.Grigoryan, benim annemi dövüyor, k�r�lm�� 
sandalyenin aya�� ile onun ba��na darbeler indiriyordu. Ben bu yap�lanlar� 
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çok iyi görüyordum. O zamanlar, d�� görünü�üne bakarak Grigoryan’�n 
Lezgi milletinden oldu�unu zannetmi�tim 1...”  

C.2 Dava dosyas� say. 168  
Aç�klama: Kitaptaki resimden de Grigoryan’�n d�� görünü� olarak 

kesinlikle Ermeni’ye benzemedi�i anla��lmaktad�r. O, daha çok Ruslara ve 
Lezgilere benziyordu. Bundan dolay� etraf�ndakiler d���nda herkes onun 
Lezgi oldu�unu san�yordu. Hem d�� görünü�ü sebebiyle hem de Azerbaycan 
dilini güzel konu�tu�u için onun, yap�lan cinayetlerdeki etkin rolü kimsede 
ku�ku uyand�rm�yordu.  

 
18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
                                                           
1 Azerbaycan’da ya�ayan az�nl�k mensubu  
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Tercüme: O, Grigoryan’�n önceleri cinayetlerde i�tirakini 
saklamas�n�n nedenini, art�k kaydedildi�i gibi, kendisinin 16, 19 May�s, 2, 7 
ve 21 Haziran 1988 tarihli ifadelerinde �öyle aç�klam��t�r: 

“29 �ubat 1988 tarihinde, tahmini olarak saat 7 civar�nda beni 
evden Sumgay�t Polis �ubesine götürdüler. Orada ben ve tutuklanan di�er 
ki�iler uzun süre koridorda kald�k. Biz, hepimiz koridorda bekliyorduk. 
Birbirimizle konu�ma f�rsat�m�z vard�. Biz koridorda beklerken Grigoryan 
Edik bana soru�turma s�ras�nda 28 �ubat’ta onun nerede oldu�unu ve 
gördüklerimi söylemememi tembihledi. Aksi durumda Birli�in2 bütün 
�slahevlerinde tan�d�klar�n�n bulundu�unu ve e�er konu�ursam, beni yerin 
alt�nda dahi olsam, bularak öldürece�ini söyledi... Nadir Necefov ise e�er 
soru�turmada onun hakk�nda her hangi bir �ey söylersem, onun d��ar�daki 
dostlar�na mektup yazaca��n� ve bütün ailemi öldüreceklerini söyleyerek 
beni tehdit ediyordu.  

Ben Grigoryan Edik ve Necefov Nadir’in az�l� katil olduklar�n� iyi 
biliyordum ve onlar�n gerçekten beni ve benim ailemi öldürebileceklerinden 
�üphem yoktu. Grigoryan ve karde�lerinin hepsi birer katil idi ve herkes 
onlardan korkuyordu. Necefov Nadir’in de ondan geri kal�r bir yan� yoktu. 
Bundan dolay�, ben, akrabalar�ma zarar gelir korkusuyla do�ru olmayan 
baz� aç�klamalarda bulundum.” 
C.26 Dava dosyas� sayfa. 131–136, 158–162, 192–201, 226–235, 227–276 

 
                                                           
2 SSCB’nin 
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Aç�klama: Ben, Grigoryan hakk�nda cinayet davas�n�n dosya-
lar�ndaki ifadelere, mesleki tecrübelerime dayanarak tekrar aç�klama 
getirmek istiyorum. �öyle ki, duru�man�n ilk günlerinden, daha önce de 
söyledi�im gibi, Grigoryan’�n di�er san�klar üzerinde çok güçlü bir etkisi 
oldu�unu görüyordum. Bu etkinin sebebi sayg� veya hürmet hissi de�il, 
anlat�lamaz bir korku hissindendi ve siz bunu yukar�daki aç�klamalardan da 
anlam��s�n�zd�r. Bu etki sebebiyle Grigoryan, san�klara istedi�i �ekilde 
davranabiliyordu. Videokasetlerine bak�ld���nda onun davran��lar�, sorgu 
yarg�çlar�yla bile alay etmesi, sorular� cevaplad��� s�radaki so�ukkanl� hali, 
onun s�radan birisi olmad���n� gösteriyordu. Grigoryan’�n bir bak��� ile 
san�klar�n ifadelerini de�i�tirmelerinin, hatta aya�a bile kalkt�klar�n�n 
defalarca �ahidi oluyordum.  Grigoryan, demir parmakl�klar arkas�nda otur-
du�u yerin yan�n� genellikle bo� b�rak�yordu. Sorgu s�ras�nda san�klardan 
herhangi birine gözünün ucu ile bak�nca o san�k hemen yerinden f�rlayarak 
Grigoryan’�n yan�ndaki yere oturuyor ve ondan adeta emir bekliyordu. 
Bütün san�klar�n Grigoryan’dan korktuklar�n� defalarca söylememe ra�men 
mahkeme bunu bir türlü önemsemiyordu.  Ben ise san�klar ve onlar�n 
akrabalar� taraf�ndan sald�r�lara maruz kal�yordum. Bir gün mola s�ras�nda 
mahkeme salonunda çok can s�k�c� bir durumun tan��� oldum. S�cak bir yaz 
günüydü. Görevliler, san�klar�n içmesi için bir �i�e maden suyu getirerek en 
sonda oturana verdiler. O, �i�eyi açmadan yan�ndakine verdi.  Yan�ndaki de 
bir sonrakine verdi ve böylece, hiçbiri �i�eyi açmadan Grigoryan’a verdiler. 
Yaln�z Grigoryan �i�enin a�z�n� açarak içtikten sonra di�erleri de ondan arta 
kalan� içmeye ba�lad�lar. Ben bu durum kar��s�nda sinirden küplere bindim 
ve bu sinirle de Grigoryan’dan niçin bu kadar korktuklar�n� san�klara bir 
daha sordum. Onlar ise sahte bir cesaretle “Biz hiç kimseden kork-
muyoruz!”  cevab�n� verdiler.  Ben onlara, �i�eyi ilk olarak Grigoryan’a 
vererek onun art���n� içmelerinden, korkup korkmad�klar�n�n belli oldu�unu 
bildirdim. Ben, onlar�n verecek bir cevaplar� olmad���ndan bu söylediklerim 
kar��s�nda mahcup olduklar�n� fark ettim. Ancak Grigoryan’a kar�� 
hissettikleri korku bu mahcubiyet duygusunu gölgede b�rak�yordu. 

San�klar�n Grigoryan’dan çok korktuklar�n� duru�mada Galib 
Memmedov’un avukat� s�fat�yla yer alan ve davay� iyi bilen Eseda�a 
Abdullayev de 6, 8, 9 Nisan 2010 tarihlerinde “Bizim yol” gazetesinin 
muhabiri Natik Cavadl�’ya verdi�i demeçlerde onaylamaktad�r. Bu 
demeçlerden baz� hususlar �öyledir:  

E.A. Yan�t: “Dü�ünebiliyor musunuz, Grigoryan, duru�mada olduk-
ça küstah ve �ef gibi davran�yordu. Basit bir örne�i hat�rlataca��m. Tutuk-
lanan di�er san�klar�n anne babalar�, çocuklar�na yemek getiriyorlard�, 
ama onlar bu yemekleri kendileri yemeden önce Grigoryan’a yediriyorlard�. 
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“Badaml�”y�3 barda�a koyarak“Edik, gel, sen iç” diye önce Grigoryan’a 
veriyorlard�. Bak�n i�te, onlar böyle �erefsiz, haysiyetsiz çocuklar idi. 

N.C. Soru: Demek bizimkiler Grigoryan’dan korkuyorlarm��? 
Yan�t: Öyle anla��l�yor, evet, korkuyorlard�.” 
 
18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

                                                           
3 Maden suyu 
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Tercüme: San�k N. S. Seferov, E. �. �sayev’in bu aç�klamas�n� 

onaylayarak demi�tir: 
“ Grigoryan Edik, Necefov Nadir, �sayev Efser ve ben 1. mahallede 

bulunan ayn� binada oturuyorduk ve birbirimizi çok iyi tan�yorduk. Biz ayn� 
mahallenin çocuklar�y�z. Grigoryan Edik, sakin huylu görünse de çok ç�lg�n 
birisidir. Kurnazd�r, hatta çok kurnazd�r. Ben de dâhil olmakla mahallenin 
bütün delikanl�lar�, güçlü oldu�u için ona sayg� duyar ve ondan korkard�k.  
Bunu kendisi de biliyordu. O, karate biliyordu. Edik önceden de 
tutuklanm��t�. Necefov Nadir, benim babamlarla ayn� katta oturuyor. O da 
mahkûm olmu�tu. Grigoryan Edik’le ayn� �slahevinde yatm��t�r. O, 
mahallede böbürlenerek haval� haval� dola��rd�. Kendisini Grigoryan 
Edik’ten sonra mahallenin ikinci adam� sayard�. Sanki onun yard�mc�s�yd�. 
Necefov Nadir, çok i�renç birisidir, insanlar� birbirine dü�man etmeyi iyi 
beceriyordu. Hüseynov Vagif’i, Necefov’un bac�s� ile evlenmesinden sonra 
tan�d�m, galiba 1987 y�l�nda. O, �erefsiz, vicdans�z adamd�r. Necefov, 
Grigoryan Edik’in sanki yard�mc�s� ve Hüseynov Vagif de onun yard�mc�s� 
idi. Hüseynov Vagif, Corat’ta kirada oturur, ama genellikle Necefov 
Nadir’le yat�p kalkar.” 28 �ubat 1988 tarihinde, Pokosyan’�n dairesinde, 
tahrip yap�ld�ktan sonra, Grigoryan Edik ve Necefov Nadir “e�er 
aram�zdan birisi polise yakalan�rsa hiçbir �eyi itiraf etmesin, kimse kimseyi 
“ele vermesin” diyorlard�. Sonra biz ayr�ld�k. Ben otobüs dura��na gittim. 
Polisler beni yakalayarak Polis �ubesine götürdüler. Sorguya çektiler. 
Sonra, 1 Mart 1988 tarihinde beni Bakü’ye gönderdiler. Soru�turma 
s�ras�nda hakk�nda ifade verdi�im Grigoryan Edik ve onun karde�i Erik 
benimle ayn� arabada gidiyordu. Erik’i de tutuklam��lard�. Ben, Edik’in 
beni görmemesi için iyice kö�eye oturmu�tum. San�r�m o beni görmedi. 
Arabada adam çoktu.”  

c.16 Dava dosyas� sayfa. 77–79, 165–167 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
Tercüme: San�k E.R.Grigoryan, bütün soru�turma boyunca 

anlat�lan bu ve benzeri olaylarda oldu�u gibi hem ma�durlara hem de onun 
eylemlerini aç��a ç�karan suçun di�er i�tirakçilerine bask� yapmaya 
çal���yordu. 

�öyle ki, san�k E.R.Grigoryan, 15 Mart 1988 y�l�nda video kay�t 
görüntüleri gösterilerek, ma�dur L. K. Mejlumyan’la yüzle�tirilmesi 
s�ras�nda ma�durun onun cinayetlerini aç��a ç�karan ifadelerini etkilemeye 
çal��m��t�r.  
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C.3 Dava dosyas� sayfa. 6–8 
 23 Eylül 1988 y�l�nda R. A. Mejlumyan’la yüzle�tirme s�ras�nda 

E.R.Grigoryan, önce ma�duru korkutmaya çal��m��, sonra ise milli 
duygular�n� körüklemeye çal��arak ma�durun onun suçlar�n� if�a eden 
ifadelerini yeniden de�i�meye zorlam��t�r.  

C.29 Dava dosyas� sayfa. 225–228  
22 Haziran 1988 y�l�nda san�k E.R.Grigoryan’�n, san�k E. �. �sayev 

ile video kay�t kullan�larak yüzle�tirilmesi s�ras�nda onu ele veren E. �. 
�sayev’e ba��rarak “Ben seni ne amaçla beslemi�im? Çakal, hiçbir zaman 
insan olmayacak! Senin gibi Farsa iyilik yapmaktansa, koynunda y�lan 
beslemek daha iyidir.” demi�tir. 

San�k E. �. �sayev, ona böyle yan�t vermi�tir: “Sen kendin bana 28 
�ubat olaylar�n�n senin için Allah’�n bir nimeti oldu�unu, sanki baht�n 
kendisinin senin yan�na geldi�ini söylüyordun”.  

C.26 Dava dosyas� sayfa. 296 
 

Aç�klama: Bu ifade s�ras�nda Grigoryan, belki de, ilk defa 
so�ukkanl�l���n� b�rakarak Azerbaycanl�lara kar�� olan nefretini d��a 
vurmu�tur. Ba�ka bir durumu da dikkatinize arz etmek isterim. Grigoryan’�n 
kendisine olan güveni o kadar artm��t� ki art�k o san�klar� yaln�zken veya ve 
yüzle�me s�ras�nda de�il, mahkeme duru�mas�nda dahi aç�kças�na tehdit 
ediyordu. Galib Memmedov’un mahkemede ifade verdi�i s�rada 
Grigoryan’�n ona söylediklerini buna örnek olarak gösterebiliriz. Galib 
Memmedov ifade veriyorken, Grigoryan birkaç defa hiç kimseden 
çekinmeden “Sen duru�madan sonra ba��na gelecekleri dü�ünmüyor 
musun?” diyerek, onu tehdit etmi�tir. O, bu tür tehditleri bütün san�klara s�k 
s�k savurmaktayd�. 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 
 

 
 

Tercüme: 24 Haziran 1988 y�l�nda san�k N.A.Necefov, ifadesinde 
E.R.Grigoryan’�n kar��s�nda ba� e�erek ona sayg� duydu�unu söylemi�tir: 

“Ben h�rs�zl�k yapt���m için ceza çekiyordum. Bu, hâkimlerce 
malumdur. H�rs�zl�k yapt��� için 5 y�l 5 ay süresince hapis cezas�na 
çarpt�r�lan Edik de cezas�n� 3 say�l� �slahevinde çekiyordu. Yakla��k 1984 
y�l�n�n Ekim ay�na kadar biz ayn� yerde ceza çektik. Bölgede bir süre ayn� 
ekipte çal��t�k. Bir barakada oturuyor, bo� vakitlerimizi birlikte 
geçiriyorduk. S�k s�k tavla oynard�k. Edik, fiziki yönden çok güçlü, her 
durumda kendisini savunabilen, iradeli ve inatç� birisidir. Edik gibiler, 
amac�na ula�mak için fiziki gücü tercih ederler. Onun her konuda kendine 
has görü�ü vard�r.” 

C.22 Dava dosyas� sayfa. 150–154 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 
 

 
 
Tercüme: 7. San�k Grigoryan Eduard Robertoviç 
14 Aral�k 1959 y�l�nda Sumgay�t �ehrinde i�çi ailesinde do�mu�tur. 

C.28 Dava dosyas� sayfa 28 
Kalabal�k ve bedbaht bir ailede büyümü�tür. Ailede ondan ba�ka be� 

çocuk daha olmu�tur. Babas� 1969 y�l�nda hastalanarak ölmü�tür. �ki 
karde�i mahkûm olunmu�tur.  

C.28 Dava dosyas� sayfa. 195–220 
 

18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 
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Tercüme: O, çocuklar�n�n hepsini Sumgay�t �ehrindeki 5 numaral� 
ilkö�retim okuluna kaydettirmi�tir. O�ullar� ilkokulda okurken yat�l� okulda 
e�itim ald�klar� için okul program�ndan çok geri kald�klar�n� ve dersleri 
anlamakta güçlük çektiklerini söyleyerek �ikâyet ederlerdi. Özellikle Eduard 
çok zorlan�yor, matemati�i bir türlü ö�renemiyor ve derslere kat�lm�yordu. 
Eduard matemati�i ö�renemedi�i ve di�er derslerde de çok zorland��� için 
annesine onu özel az geli�mi� çocuklar okuluna vermesini tavsiye etmi�ler 
ve annesi de böyle yapm��t�r.  

C.28 Dava dosyas� say. 188–189 
 

Aç�klama: Evet, özgeçmi�inden de anla��ld��� gibi Grigoryan, 10 
ya��ndan itibaren babas�z büyümü�, terbiyesi ile annesi ilgilenmi�, ilkokulda 
zay�f bir ö�renci olmu�tur. Yaln�z bu zay�fl�k hiç de onun zekâs�yla ilgili 
de�ildir. Çünkü sorgu s�ras�nda verdi�im çapraz sorularda bazen san�klar�n 
hepsi gerçe�i söylüyorlard�. Grigoryan’� ise bu tür sorularla tuza�a 
dü�ürmek asla mümkün de�ildi. Ona soru sordu�umda sanki önceden 
dü�üncemi okuyor, 3–4 sorudan sonra ne soraca��m� biliyordu. Ve bütün 
çapraz sorular� iyice dü�ündükten, tahlil ettikten sonra cevapl�yordu. 
Mahkeme boyunca bir defa bile onun sorulan soruya hemen yan�t verdi�ini 
görmedim. Soruya yan�t bulamad��� zaman o, ya hakaret eder ya da s�r�tarak 
“susma hakk�m� kullan�yorum” derdi.  O, e�itimli biri de�ildi ama onun akl� 
dava ile ilgisi olan bütün san�klar�n akl�n�n toplam�ndan daha çok idi. Sanki 
bu konuda özel bir e�itim alm��t�. 

18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 
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Tercüme: 17 Aral�k 1976 y�l�nda E.R.Grigoryan Sumgay�t �ehir 
Halk Mahkemesi taraf�ndan Azerbaycan SSB Cinayet Kanununun 207. 
maddesinin üçüncü k�sm� ile 3 y�l deneme süresi ile 3 y�l �artl� hapis 
cezas�na çapt�r�lm��, onu �slah olunmak ve yeniden terbiye edilmek için 
Sumgay�t’taki 19 numaral� yard�mc� okula vermi�ler. 

C.28 Dava dosyas� sayfa. 73, 77–78 
Yapt��� suçla ilgili olarak E.R.Grigoryan’�n Sumgay�t �ehir asayi� 

�ubesinin ergenlik ya��na girmeyenlerin davalar� üzere ara�t�rma 
komisyonu taraf�ndan sab�ka kayd� al�nm��t�r.  

C.28 Dava dosyas� sayfa. 136 
 
 

GR�GORYAN’IN ROLÜ 
 

 
18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 

 
 
Tercüme: San�k E.A.Gencaliyev daha sonra ifade vererek demi�tir: 
“�lk olarak Grigoryan Edik’in yüzüne tokat att��� bayan sürücü 

benim yan�mda idi. Bizim grubun di�er eylemcileri de bu kad�n� dövmeye 
ba�lad�lar. Ben kendim kad�n�n omuz bölgesine elimle 3–4 darbe indirdim.” 

C.23 Dava dosyas� sayfa. 323–333 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 

 
Tercüme: San�k Memmedov Galib Gedir�ah o�lu 22 �ubat 1989 

y�l�nda, bu olayla ilgili olarak itham edildi�inde suçunu tamamen 
kabullenmi� ve 28 �ubat 1988 y�l�nda, saat 15.15 civar�nda o, uzak akrabas� 
Seferov Nizami’nin evinden ç�km�� ve �ehre yaln�z gitti�ini söylemi�tir. 

Daha sonra ise o ilave etmi�tir: 
“Ba�r��malar kesildikten sonra Grigoryan: “Ard�m s�ra gelin!”, 

diyerek emir verdi ve bizim hepimizi Sulh ve Dostluk sokaklar�n�n kesi�ti�i 
kav�a�a götürdü”. 

C.18 Dava dosyas� sayfa. 231–252 
 
18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 
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Tercüme: San�k Seferov Nizami Sumbat o�lu 20 �ubat 1989 y�l�nda 

bu olayla ilgili itham ilan edilirken suçunu k�smen itiraf etmi� ve ifade 
vererek 28 �ubat 1988 y�l�nda saat 16 civar�nda o, Sumgay�t �ehir 
otogar�n�n yak�nlar�nda bulunan çayc�ya gitti�ini bildirmi�tir. 

N.S.Seferov ifadesinde daha sonra demi�tir: 
“Necefov Nadir, Grigoryan Edik, Hüseynov Vagif, Gencaliyev 

Elçin, �sayev Efser ve di�er arkada�lar art�k orada idiler. Memmedov’la 
ben onlar�n yan�na oturduk. 15 dakika çayc�da durdum. Sonra Grigoryan 
kalkmay� teklif etti. Grigoryan, araban�n kap�s�n� açt� ve direksiyon ba��nda 
oturan bayandan belgelerini istedi. Kad�n ona bir �eyler dedi. Ben 
Memmedov’un yan�ndan geçerek sürücü tarafa yakla�t�m. Araban�n bütün 
kap�lar� art�k aç�k idi. Ben oraya geldi�imde belgeler art�k Grigoryan’�n 
elinde idi. Belgelerin kab� k�rm�z� renkteydi. Grigoryan ba��rarak onlar�n 
Ermeni olduklar�n� söyledi ve onlar� dövmemiz için bizi tahrik etti. 
Grigoryan kad�n� sürüyerek arabadan ç�karmaya ba�lad�. Kad�n direniyor, 
“anne!” diye ç��l�k at�yordu.  

C.16 Dava dosyas� sayfa 190–208 
 
 

18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 
 

 
 

Tercüme: Sumgay�t �ehir asayi� birli�inin eleman� tan�k Haydarov 
Perverdigar Hüseyin o�lu bu meseleye dair aç�klamas�nda demi�tir: 

“Ben yaln�z sonradan anlad�m ki, bu insanlar�n ço�u, eylemde 
bulunanlar, benim yan�mda olanlar ya sarho� idi, ya da uyu�turucu 
kullanm��lard�. Onlar�n gözlerinde bir bo�luk vard�, hiçbir �ey anlam�yor, 
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bizim komutlar�m�za hiçbir tepki vermiyorlard�”. 
C.1 Dava dosyas� sayfa 213–222 

 
Not: Ben, cinayet davas�n�n baz� materyalleri elimde olmad���ndan, 

bu davan�n, özellikle, cinayet davas�n�n materyallerinde olmas� gereken 
birçok videokasetin korunmad���ndan ku�kuland���m için, bu sürecin 
önemini, güncelli�ini, tarih için gereklili�ini göz önünde bulundurarak 
mahkeme sürecinde kendim için ald���m baz� önemli notlar� sizlerle 
payla�aca��m: Hiç de�ilse kitap bas�ld�ktan sonra cinayet davas�n�n 
materyalleri ve videokasetlerin bulunmas� ve ald���m bu notlar�n do�ru ve 
tarafs�z oldu�unun onaylanmas� en büyük dile�imdir.  

Aç�klama: Eylemcilerin kendilerinde olmamalar�n�n nedeni sonraki 
ifadelerden anla��lmaktad�r. Bunun sebebi Grigoryan’�n eylemcilere 
da��tt��� haplard�r. Duru�mada bunu belgeleyen ifadelerin video kay�tlar� da 
gösterildi. Bu kay�ttaki baz� bilgileri ben not defterime geçirmi�tim. Bu 
videolardan birinde san�k �sayev ile Hüseynov’un yüzle�mesi yer 
almaktad�r. �sayev ifadelerinde a�a��dakileri söylüyor: 

 
Yazar�n duru�madaki notlar�ndan:  

 
 

Tercüme: “Cilt 23 not defteri sah. 156–164  Video 
“Edik herkese hap da��t�yordu, onu yuttuktan sonra güçlendi�imi 
hissettim.” 

Aç�klama: Bu haplar eylemcilere bu amaçla veriliyordu. San�klar�n 
hepsi hap� yuttuktan sonra kendilerini daha güçlü ve daha cesur 
hissettiklerini söylüyorlard�. Mahkeme sürecinde bu söylediklerimi 
onaylayan birçok videokaset gösterildi, lakin bütün �srarlar�ma ra�men, bu 
konu da mahkemenin sonuna kadar bir türlü ara�t�r�lmad�. 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 

Tercüme: 7, 15 Temmuz 1989 y�l�nda E.�.�sayev ve onun akrabalar� 
aras�nda yap�lan yüzle�meden sonra san�k, ba�ka yerde oldu�u yalan�n�n 
faydas�z oldu�unu anlam�� ve bununla ilgili olarak ifadesinde �öyle 
demi�tir: 

“Benim �imdiye kadar verdi�im ifadelerin hepsi do�ru de�il. 
K�zlara yapt���m�z tecavüzü anlatmaya önceleri çok utan�yor ve 
korkuyordum. 

Bu k�z�n �rz�na geçmeye önce Grigoryan Edik ba�lad�. 
Sonra Grigoryan Edik benim kürkümün yakas�ndan tuttu ve beni k�z 

taraf�na iterek:“Gel, �imdi de sen tad�n� ç�kar!” dedi. 
C.27 Dava dosyas� sayfa 57–70, 86–98 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
  
Tercüme: San�k E.�.�sayev’in bu olayla ilgili ifadeleri 

reddetmesinin gerçek nedeni ise onun 16, 19 May�s, 2, 7, 21 Haziran 1988 
tarihli ifadelerinden anla��l�r. San�k E.�.�sayev ifadesinde �öyle demi�tir:  

“29 �ubat 1988 y�l�nda, tahmini olarak saat 7 civar�nda beni evden 
alarak Sumgay�t Polis �ubesine götürdüler. Orada ben ve gözalt�na al�nm�� 
di�er ki�iler uzun süre koridorda kald�k. Biz hepimiz koridorda bekliyorduk. 
Birbirimizle konu�maya imkân�m�z vard�. Biz koridorda beklerken 
Grigoryan Edik bana soru�turma s�ras�nda 28 �ubat’ta onun nerede 
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oldu�unu ve gördüklerimi söylemememi tembihledi. Aksi durumda Birli�in4 
bütün �slahevlerinde tan�d�klar�n�n bulundu�unu ve e�er konu�ursam, beni 
yerin alt�nda dahi olsam, bularak öldürece�ini söyledi. Nadir Necefov ise 
e�er soru�turmada onun hakk�nda herhangi bir �ey söylersem, onun 
d��ar�daki dostlar�na mektup yazaca��n� ve bütün ailemi öldüreceklerini 
söyleyerek beni tehdit ediyordu.  

Gözalt�na al�nd�ktan sonra biz, ilk olarak farkl� ko�u�lara 
yerle�tirildik ve ben hiç kimseyi görmedim. Yaln�z Nadir s�k s�k duvar�n 
öbür taraf�ndan bana Edik’in serbest b�rak�l�p b�rak�lmad���n� soruyordu. 
29 �ubat’ta ö�le yeme�inden sonra beni Bay�l hapishanesine götürdüler. 
Necefov Nadir de benimle ayn� ko�u�a dü�tü. O, beni tehdit ederek, e�er 
ben, onlar�n kad�n�n rahmine boru sokarak öldürdüklerini söylersem, 
hapisten dostlar�na mektup yazarak onlar�n benim ailemi öldürmelerini 
isteyece�ini söyledi.  Nadir, Devlet Denetleme Komisyonu nezarethanesinde 
gezinti zaman� da duvar�n öbür taraf�ndan beni tehdit ediyordu. Ben 
Grigoryan Edik ve Necefov Nadir’in az�l� katil olduklar�n� iyi biliyordum ve 
onlar�n gerçekten beni ve benim ailemi öldürebileceklerinden �üphem yoktu. 
Grigoryan ve karde�lerinin hepsi birer katil idi ve herkes onlardan 
korkuyordu. Necefov Nadir’in de ondan geri kal�r bir yan� yoktu. Bundan 
dolay�, ben akrabalar�ma zarar gelir korkusuyla do�ru olmayan baz� 
aç�klamalarda bulundum.” 

C.26 Dava dosyas� sayfa 131–136, 158–162, 192–201, 226–235, 227–276 
 

18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 Tercüme: San�k Seferov Nizami Sumbat o�lu 20 �ubat 1989 y�l�nda 

ona ilan edilmi� ithamda bu olayla ilgili olarak k�smen suçlu oldu�unu �öyle 
ifade etmi�tir: 
                                                           
4 SSCB’nin 
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“Grigoryan Edik bu dairede ev sahibine aya�� ile vurdu, 
Lyudmila’ya ve yan�lm�yorsam Karina’ya tecavüz etti. O, dairedeki i�e 
yaramayan e�yalar� bir tarafa f�rlat�yor, k�ymetli e�yalar� ar�yordu.” 

C.16 Dava dosyas� sayfa. 190–209 
18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 

Tercüme: 23 Eylül 1988 y�l�nda ma�dur R.A.Mejlumyan san�k 
E.R.Grigoryan’la yüzle�tirme zaman� kendi ifadelerini onaylayarak �öyle 
demi�tir: 

“Toplu karga�a zaman� bu adam, di�erleri ile birlikte bizim daireye 
zorla girmi�ti. Ben bu adam� önceden gördü�üm foto�raf� dolay�s�yla 
tan�yordum. �u anda kar��mda oturan Grigoryan. Di�erleri ile birlikte 
bizim dairenin kap�s�n� k�rarak içeriye girmi�ti. O, sandalyenin aya�� ile 
bana vuruyordu. Karga�a s�ras�nda odaya iteklendi�imde, onun, odada 
benim k�z�m Karina’ya tecavüz etti�ini gördüm.”  

C.29 Dava dosyas� sayfa 225–228 
Aç�klama: Bu duru�mada Grigoryan’a ancak bu olaydaki tecavüz 

suçundan dolay� ceza verildi. Gerçi, duru�ma s�ras�nda gösterilen birçok 
videokasette Grigoryan’a ait bütün ithamlar onaylan�yor, onun eleba�� 
olmas�, san�klar� yönetmesi, emirler vermesi, Ermeni ailelerinin listesinin 
onda olmas� vb. ifadelerden, yüzle�melerden aç�kça görünüyordu. 
Videokasetlerden, soru�turman�n tam serbest yap�ld���, eylemcilerin 
mahkemede birbirini ele verdi�i, yapt�klar�n� saklamak istemeleri, bunun 
için birbirilerine kar�� hakarette bulunmalar�, bazen birinin di�erine 
yaranmak istemesi aç�kça görünüyordu. Grigoryan, bütün bu süreç boyunca 
etraf�ndaki herkesi tehdit ediyor, bazen ise onu ele veren ma�dur Ermenilere 
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kendisinin de bir Ermeni oldu�unu utanmadan hat�rlat�yordu. E�er bahset-
ti�im bu videokasetler kalm�� olsayd� ve bugün gösterilseydi, yazd�klar�m�n 
do�rulu�undan kimse zerrece ku�ku duymazd�. Videokasetlerin ak�betini 
bilmedi�im için, onlar gösterildi�i s�rada ald���m baz� notlar� sizinle pay-
la�mak istiyorum. 

Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 

 
 

Tercüme: “Cilt 2,  not defteri, Sah. 67–75 5 Mart 
     Sah.78–79 9 Mart  
Hareketlerinden Mejlumyan anl�yor ki, bu bir gruptur ve o, Grigoryan’�n 
grubu diye biliniyordu 

Aç�klama: Yukar�daki notlar video kay�tlar�n�n gösterildi�i s�rada 
al�nm��t�r. Sumgay�t olaylar�ndan sonra ma�dur Ermenilerin bir k�sm� art�k 
�revan’da idiler. Soru�turmay� yürüten SSCB Savc�l��� o dönemde 
soru�turma ekibinin üyesi olan V.Kaliniçenko’nun ba�kanl���nda ma�durlar 
taraf�ndan tespit edilmesi amac�yla Sumgay�t’ta hapsolunmu� �ah�slar�n 
hepsinin video görüntüsünü �revan’a götürmü�tür.  

Vladimir �vanoviç Kaliniçenko’nun 1979 y�l�ndan SSCB Ba�savc�s� 
yan�nda önemli davalar üzere sorgu hâkimi oldu�unu ve çal��t��� dönemde 

SSCB’de en problemli cinayet davalar�n�n soru�tur-
mas�n� yapt���n�, daima profesyonelli�iyle bilindi�ini 
burada hat�rlatmadan geçmeyelim. O, halen Rus-
ya’n�n en tan�nm�� avukatlar�ndan birisidir.  

Böylece, Mejlumyan, karde�leriyle birlikte Er-
menistan savc�l���nda yap�lan suçlu tespitinde, göz-
alt�na al�nanlar k�z karde�lere tek tek gösterilmi� ve 
bu �ah�slar�n cinayet s�ras�nda olay yerinde olup ol-
mad�klar� sorulmu�tur. Ma�durlar, gözalt�na al�nan-
lar�n baz�lar�na “evet, bu vard�”, baz�lar�na “hay�r, bu 
olay yerinde de�ildi”, bir k�sm�na da “bu �ahs�n olay 
yerinde olup olmad���ndan emin de�iliz, belki de 

oradayd�” diyerek kar��l�k veriyorlard�. Fakat Grigoryan’�n görüntüsüyle 
kar��la��nca, karde�ler onun orada oldu�unu ve eylemlerin eleba��n�n da o 

 
SSCB Savc�l���n�n 

önemli davalar üzere 
sorgu yarg�c�  

V.�. Kaliniçenko 
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oldu�unu heyecanlanarak hemen söylemi�lerdir. Burada çok önemli bir 
noktaya dikkat etmek laz�md�r: Mejlumyan karde�leri, Grigoryan’�, �revan 
Savc�l���nda, Ermeni sorgu yarg�çlar�n�n kat�l�m� ve SSCB Savc�l���n�n ba�-
kanl���yla düzenlenen suçlu tespitinde tan�yorlar. Ayr�ca, bahsi geçen grubu 
yönetenin Grigoryan olmas�, özellikle ma�dur Ermeniler taraf�ndan, hem de 
Ermenistan’da bildiriliyor ve bu suçlu tespitini Azerbaycanl�lar de�il, Rus 
ve Ermeni milliyetinden olan soru�turma ekibinin üyeleri yap�yorlar. Bu 
suçlu tespitinde Grigoryan, ma�durlara yalvararak Ermeni oldu�unu ve is-
min aç�klanmamas�n� ister. Asl�nda bu dava ile ilgili çekilmi� videoka-
setlerin bulunmas� ve bütün dünyaya duyurulmas� ve internet ortam�nda 
yay�mlanmas� tarih kar��s�nda yap�lacak en büyük hizmetlerdendir. Bugün 
hiç kimse Azerbaycanl�lar�, Ermenilere iftira atmak veya soru�turman�n 
kas�tl� olarak yürütülmesi gibi bir konuda suçlayamaz! Dediklerimi ispat 
edecek olan iddianamenin a�a��daki bölümünü bilgilerinize sunuyorum: 
 
18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden:  

 



����� ����	
��� 
 

 58

Tercüme: Ma�dur L. K. Mejlumyan san�k E. R. Grigoryan’�n 
onlar�n dairesinde yapt�klar� hakk�nda 29 A�ustos ve 9 Mart 1988 
tarihlerinde a�a��daki ifadeyi vermi�tir: 

“Onlar bana tecavüz ettiklerinde ben defalarca bay�ld�m. Kendime 
geldi�imde hala yatakta uzand���m� ve alt�mda dö�e�in olmad���n� fark 
ettim. Yast�k dö�emeye, benim ayaklar�m�n alt�na dü�mü�tü. Ayaklar�m 
yataktan sarkm��t�,  üstümde ise Grigoryan Eduard Robertoviç uzan-
maktayd�. Ben onu kesinlikle tan�d�m. O, benim üzerimde uzanarak benimle 
bilinen usulle cinsel ili�kiye giriyordu. Ben bunu çok iyi hat�rl�yorum. Yaln�z 
bu s�rada birisi benim sol baca��m� tutarak aral�yordu. Ben Grigoryan’�n 
yüzünü iyi görüyordum. O bana Rusça bir �eyler söylüyordu, ben onu, 
yüzünden Lezgi’ye benzetmi�tim. Grigoryan bana 5–10 dakika boyunca 
tecavüz etti. Bu s�rada ben çok �iddetli ac� hissediyordum. Ben, 
Grigoryan’�n benzinin uçuk oldu�unu da farkettim. Onun elinde, hangi 
elinde oldu�unu �imdi hat�rlam�yorum, bile�inde lacivert renkli dövme 
vard�. Dövmede ya “Rita”, ya da “Rima” sözü yaz�lm��t�, kesin olarak 
hat�r�mda de�il. O, i�ini bitirdikten sonra, benim üstümden kalkt�. 
Pantolonunu çekti ve odadan ç�kt�. Benim üzerime yatan ve bana tecavüz 
etti�ini fark ettiklerim aras�nda Grigoryan, san�r�m be�inci ki�iydi.” 

 C.2 Dava dosyas� sayfa 76–77, 92–93 
San�k E.R.Grigoryan’�n 1 Aral�k 1988 y�l�nda yap�lm�� muayene 

protokolünden onun sa� bile�inde, ba�parma�� ile �ahadet parma�� 
aras�nda lacivert renkli dövme ile uzunlu�u 2 cm, yüksekli�i 0.5 cm olan 
“Rita” sözünün yaz�ld��� tespit edilmi�tir.  

C.28 Dava dosyas� sayfa 20–22 
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Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 
 

 
 
Tercüme: “Mejlumyan Lyuda 
 Cilt 2. Dava dosyas� sayfa 83–103 
 “Grigoryan’� yak�ndan gördüm. O, solgun benizli idi. Ben onun 
Lezgi oldu�unun sand�m.  Elinde ya “Rima” ya da “Rita” yaz�lm��t�.” 
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      Lukeriç, Nazaryan 
      �revan �ehri  
Sayfa 218–224 I 13 
 Te�his günü protokolü 
 Mejlumyan 
 Tan�d� 

—O, o dövüyordu bizi. 
�3 -28.02 dairede idi. Karde�im Karina’ya ve bana tecavüz etti, oday� 
altüst ediyordu, �i�eyi k�rd�. O, önce duruyordu. Sonra ona durmamas�n� 
söylediler. 
 
�5- Grigoryan’� hemen tan�d�.  Herkesten seçiliyordu, o daha beyaz 
tenliydi, elinde dövme vard�. Azerbaycan dilinde konu�uyordu. Ayaklar� ile 
deh�etli �ekilde dövüyordu. K�r�p k�rmad���n� bilmiyorum. 
Ben onu iyi hat�rl�yorum. Herkesi bizi öldürmeye ça��r�yordu. Deh�etli 
�ekilde dövüyordu, eylemciler içinde en faal olan� o idi. O, bana tecavüz 
ediyordu. K�z karde�imi görmemi�tim. O, en birinci ekipteydi.” 

Aç�klama: Ben bütün bu notlar� videokasetlerin mahkemede 
gösterimi s�ras�nda ald���mdan buradaki baz� ifadeler anla��l�r olmayabilir. 
Bu nedenle ben aç�klama lüzumu hissetti�im hususlar üzerine yorum 
yapaca��m. Yukar�daki notlardan Mejlumyan’larla te�hisin �revan’da, sorgu 
yarg�çlar� Lukeriç ve Nazaryan’�n i�tiraki ile yap�ld��� ve te�histe k�z kar-
de�lerin ikisinin de onu iyi tan�y�p hat�rlad�klar�n�, solgun benizli oldu�un-
dan onu Lezgi’ye benzettiklerini, özellikle Grigoryan’�n, eylemlerin en aktif 
üyesi oldu�unu, etraf�ndaki herkesi Ermenileri öldürmeye tahrik etti�ini, 
hatta onun bu konu�malar� Azerbaycan dilinde yapt���n� kesin olarak 
hat�rlad�klar�n� ö�reniyoruz. Çok önemli olan bir detaya dikkatinizi çekmek 
istiyorum: L. Mejlumyan, 9 Mart ve 29 A�ustos 1988 tarihli ifadelerinde 
soru�turmaya belli olmayan bir hususa dikkat çekerek Grigoryan’�n sa� 
veya sol elinde “Rima” veya “ Rita” sözünün yaz�ld���n� bildiriyor. Bundan 
sonra, soru�turmac�lar Grigoryan’�n bedeninde muayene yaparak gerçekten 
de onun sa� bile�inde, ba�parmakla �ahadet parma�� aras�nda “Rita” sözü-
nün yaz�ld���n� tespit ederler. Bu ayr�nt�lar dava dosyalar�nda bulun-
maktad�r. 

Kitab�n birinci bölümünde, ben her ne kadar iddianameden uzakla�-
mak istemesem de, baz� durumlar� sizlere aç�klamam gerekmektedir. 23 
Eylül 1989 tarihinde Ermenistan SSC’nin e�itimci tarihçi topluluklar�ndan 
“Hu�amatyan”, �revan �ehrinde bulunan Mimarlar Evi’nde yabanc� 
gazetecilerin de aralar�nda bulundu�u 300 kat�l�mc�n�n, i�tiraki ile Sumgay�t 
olaylar�n� politik aç�dan de�erlendirmek için “Sumgay�t, Soyk�r�m, �effaf-
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l�k” ad� alt�nda bas�n toplant�s� düzenlemi�lerdir. Bu toplant�da yap�lan 
konu�malar�n metni 9 ki�inin e� ba�kanl���yla Ermenistan SSB “Bilik” 
cemiyeti taraf�ndan 1989 y�l�nda kitap �eklinde yay�mlanm��t�r. Bu kitap 
Rusça ve �ngilizceye de tercüme edilerek birkaç siteye yerle�tirilmi�tir. Bu 
kitapta yer alan yaz�lara ilerleyen bölümlerde de�inece�iz. �imdi ise bu 
toplant�daki konu�mac�lar içinde en uzun konu�may� yapan gazeteci Samvel 
�ahmuradyan’�n söylediklerini sizlere aktarmak istiyorum: “Azerbaycan 
Bilimler Akademisinin üyesi olan Ziya Bünyadov’un “Niçin Sumgay�t?” 
gibi saçma mülahazalar ve yalanlarla dolu makalesinde teessüf ve pi�man-
l�kla ilgili iki kelime bile olmamas� Ermenistan’da hiç kimseyi �a��rtm�yor. 
O, Ermenileri mazo�ist ilan ederek “Sumgay�t Olaylar�”n� uydurdu�umuzu 
ifade etmi�tir. Hatta Sumgay�t’ta Ermenilerin Ermeniler taraf�ndan 
katledildi�i yönündeki söylentileri bile duymak zorunda kal�yoruz”. Onun 
bu konu�mas�ndan sonra toplant� Azerbaycanl�lara kar�� nefret dolu bir 
havada devam eder. Gerçi, toplant�ya kat�lanlar�n ço�u Ziya Bünyadov’un 
kim oldu�unu çok iyi bilmektedir. Onun iki defa Sovyetler Birli�i Kahra-
man� özel ni�an�n� kazand���, kabal�k etti�inden dolay� komutan�n� dövdü-
�ünü ve bu sebeple bu ni�anlardan birinin geri al�nd��� konusundaki 
SSCB’de dola�an söylentilerden �üphesiz onlar�n da haberi vard�. Bir bilim 
adam� olarak onun ad� herkese malum idi.  Ziya Bünyadov’un söyledikle-
rinin saçma, yalan olmad��� toplant� sonunda belli olur. Ancak düzenleyi-
ciler buna da bir k�l�f buluyorlar. �öyle ki, ismi belirtilmeyen bir �ah�s sorar:  

 Soru: “ Sumgay�t’ta karga�a ç�karanlardan birinin Ermeni oldu�u 
do�ru mu?” 

�ahmuradyan: “Do�rudur. Bu Eduard Grigoryan’d�r. Azerbaycan’-
dakiler onun Ermeni oldu�unu duyduklar�nda çok sevinmi�ler ve �imdi de 
Sumgay�t olaylar� konu�ulurken, onun ismini ön plana ç�kar�yorlar. Bu, çok 
basit bir delildir. Kimdir Grigoryan ve ne �ekilde katil ve zorbalar�n aras�na 
kat�lm��t�r? Onun babas� Ermeni, annesi Rus’tur. �ki defa mahkûm 
edilmi�tir. Lyudmila Mejlumyan’�n ifadesine göre, 27 �ubat ak�am� Grigor-
yan’�n yan�na onunla birlikte ceza evinde yatan birkaç ki�i gelmi� ve  
“Yar�n Ermenilere sald�raca��z. Saat 3’de seni otogar�n yan�nda bekliyoruz” 
demi�ler. O, itiraz etmeye ba�lam��. Ona söylemi�ler ki, “E�er gelmesen, 
seni öldürece�iz”. Ve Grigoryan da onlarla gitmi�.”  

Görüldü�ü üzere, toplant�n�n düzenleyicileri Grigoryan’la ilgili bil-
gilere eksiksiz bir �ekilde sahiptirler ve hatta cinayet davas�n�n dosyalar�n� 
da ayr�nt�lar�yla bilmektedirler. Grigoryan’�n annesinin Rus oldu�unu, 
ancak 33 cilt, 12 bin sayfay� a�k�n cinayet davas� dosyalar�n� azami dikkatle 
okuyanlar ö�renebilirlerdi. Çünkü bu davan�n yaln�z bir yerinde onun 
annesinin Rus oldu�u hakk�nda bilgi veriliyor. Onun Ermeni oldu�unu 
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ma�dur Mejlumyan bile ancak yüzle�me s�rs�nda ö�reniyor. Mejlumyan’�n 
bunu ö�rendi�i ortam da yeteri kadar ilgi çekicidir. �öyle ki, içinde benim 
de bulundu�um duru�ma kat�l�mc�lar� ile birlikte yüzle�me video kay�tlar�na 
bakt���m�z zaman hepimiz Grigoryan’�n Mejlumyan’�n kar��s�nda alçalarak, 
kendisinin de bir Ermeni oldu�undan, onun aleyhinde �ahitlik etmemesi için 
Mejlumyan’a nas�l yalvard���n�n �ahidi olmu�tuk. Mejlumyan, yaln�z bu 
yüzle�meden sonra Grigoryan’�n Ermeni oldu�unu ö�renmi�tir. Buna 
ra�men, onu if�a etmi�tir. Ayr�ca ma�durlar �revan’da bulunduklar�nda 
sorgu yarg�c� Kaliniçenko taraf�ndan yap�lan ve video kayd� yap�lan te�his 
zaman� da Mejlumyan, Grigoryan’� tan�m��, �revan’da, kendi milletinden 
olan di�er sorgu yarg�çlar�n�n yan�nda Mejlumyan, �ahmuradyan’�n 
uydurdu�u “masal”dan bir kelime bile bahsetmemi�tir. Grigoryan’�n 
Petrosyan’la yüzle�mesi s�ras�nda, Petrosyan onu if�a etti�inde, Grigoryan 
yaln�z kendisine has olan bir azg�nl�kla “Onun �imdi böyle cesaretli 
oldu�una bakmay�n, evinde tav�an gibiydi” demi�tir. Bu ifadeler sitelerde 
yer alan video kay�tlarda da bulunmaktad�r. Bu kay�tlara bak�nca insan 
Ermeni milliyetçilerinin yalan� nas�l ustal�kla söylediklerine �a��r�yor. 

18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 

Tercüme: San�k Necefov Nadir Ahmedhan o�lu, 24 �ubat 1989 
y�l�nda ona ilan edilmi� ithamda bu olayla ilgili olarak suçunun olmad���n� 
�öyle ifade etmi�tir: 
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“Grigoryan Emma’y� ç�plak halde daireden soka�a ç�karmay� 
Grigoryan Edik teklif etmi�ti. Emma’y� binadan ç�kar�rken Seferov Nizami 
s�çrayarak aya�� ile onun beline darbe indirdi. O dü�tü ve bir daha aya�a 
kalkamad�. Emma’y� sürüyerek binadan bir az uzakta yere att�lar, onun 
vücudunun çe�itli yerlerine tekmeyle vurmaya ba�lad�lar. Grigoryan 
Emma’ya tekmeyle vuranlar aras�nda ba�kalar� ile birlikte, Seferov Nizami, 
�sayev Efser ve Edik Grigoryan da vard�. Grigoryan Edik, Grigoryan 
Emma’n�n rahmine metal boru sokmay� önerdi.” 

C.22 Dava dosyas� sayfa 242–247 
18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
Tercüme: San�k Hüseynov Vagif Vahabeli o�lu 22 �ubat 1989 

y�l�nda ona atfedilen bu suçla ilgili olarak kendisinin E.�.Grigoryan’�n 
dövülmesinde ve kasten öldürülmesinde suçlu oldu�unu itiraf etmi�tir. O, 
E.�.Grigoryan’a kar�� i�lenen cinayetler hakk�ndaki aç�klamas�nda 
a�a��dakileri söylemi�tir: 

“O zaman, ben yerde ç�rp�nan Emma’n�n yan�ndayd�m. Ben 
�sayev’e kat�lm�yordum, Grigoryan Emma’y� öldürmek istemiyordum. Lakin 
ben de onlar�n yan�nda bulundu�um ve tecavüze i�tirak etmedi�im için 
Seferov ve �sayev, Grigoryan Emma’n�n rahmine boru sokmaya haz�rlanan 
Grigoryan Edik’in yerine bunu benim yapmam� önerdiler. Grigoryan, ayn� 
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zamanda Emma’y� ve bizi saran kalabal�k, benim bu karar� bir an önce 
uygulamam konusunda acele etmeye ba�lad�. Grigoryan Edik baltas�n� 
ba��m�n üstüne kald�rarak beni acele etme�e zorlad�. 

Grigoryan Edik, Seferov Nizami ve ba�kalar�n�n beni rahat 
b�rakmas� için ben Emma’ya hafifçe vurmak istiyordum.” 

C.20 Dava dosyas� sayfa. 307–320 
 

 Aç�klama: Sayg�de�er okuyucu, bu deh�etli cinayeti henüz 
Stavropol beldesinde SSCB Millet Vekilleri �uras�n�n Kurultay�n� izlerken, 
milletvekilleri �gityan, Starovoytova, Xanzadyan’�n konu�malar�ndan, 
Akademik Saharov’un e�i Alihanyan Bonner ve di�erlerinin merkezi 
bas�ndaki yaz�lar�ndan duymu�tum. Ancak onlar facian�n as�l 
düzenleyicisinden hiç bahsetmiyor, bu cinayeti bütün Azerbaycan halk�n�n 
topluca yapt���n� söylüyorlard�. Bu Ermeni milliyetçilerinin sürekli 
uygulad�klar� bir yöntemdir. Bugün onlar�n uydurdu�u, dünya bas�n�nda da 
yer alan, güya, Hitler taraf�ndan Alman askerlerine söylenmi� bir cümle 
vard�r: “Yahudileri öldürün, Türklerin bir zamanlar bir buçuk milyon 
Ermeni’yi öldürdü�ü kimlerin hat�r�ndad�r?” Hitler bu sözü hiçbir zaman 
söylememi�tir. ABD ve Avrupal� bilim adamlar� Hitler’in el yazmalar�na 
kadar aram��lar ama bu ifadeye rastlamam��lard�r. Bu ifade Ermenilere, 
kendilerinin uydurdu�u “bir buçuk milyon” say�s�n�n beyinlerde yer etmesi 
için gerekmi�tir.  

Okuyucular, SSCB savc�l���n�n resmi belgelerle de bu gerçe�i ortaya 
ç�kard���na �ahittir. Bu cinayeti Grigoryan kendisi gerçekle�tirmek istiyor, 
lakin sonra fikrini de�i�erek, balta ile tehdit ederek, V. Hüseynov’un bu 
deh�etli cinayeti yapmas�n� sa�l�yor.  
 

18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 
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Tercüme: “San�k N. A. Necefov 24 �ubat 1989 y�l�nda E. �. Grigor-
yan’a tecavüz edilmesi ve onun öldürülmesi hakk�nda soru�turmadaki 
ifadesinde �öyle demi�tir: 

 “Grigoryan Emma’y� ç�plak halde daireden soka�a ç�karmay� 
Grigoryan Edik önerdi. Grigoryan Emma’n�n rahmine metal boru sokmay� 
Grigoryan Edik önerdi.”  
 C.22 Dava dosyas� sayfa 242–247”  

 
18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
Tercüme: San�k V. V. Hüseynov, 22 �ubat 1989 y�l�nda soru�turma 

s�ras�nda verdi�i ifadesinde demi�tir:  
“Bu s�rada �sayev Efser, oradakilere ikinci defa Grigoryan Emma’y� 

öldürmeyi önerdi. Seferov ve �sayev, Grigoryan Emma’n�n rahmine boru 
sokmaya haz�rlanan Grigoryan Edik’in yerine bunu benim yapmam� 
önerdiler. Grigoryan Edik baltas�n� ba��m�n üstüne kald�rarak benim acele 
etmemi istedi. Beni ikna etmeye ba�lad�lar. Ben Grigoryan Edik’ten ald���m 
boruyu Grigoryan Emma’n�n cinsel organ�n�n ortas�na do�rultarak ona 
boru ile vurdum. Bu s�rada, Seferov ve �sayev onun bacaklar�n� kald�rarak 
açm��lard�. Ben Emma’ya boru ile vururken Grigoryan Edik onun bir 
kolundan tutarak aya�� ile yere bast�rm��t�.” 

C.20 Dava dosyas� sayfa 305–320 



����� ����	
��� 
 

 66

 Aç�klama: Sumgay�t olaylar� s�ras�nda gerçekle�tirilen en deh�etli 
cinayet yakla��k 60 ya��ndaki Emma Grigoryan’a yap�lan vah�iliklerdir. 
Grigoryan’�n tahriki ile E.Grigoryan cinayet çetesi taraf�ndan tecavüze 
u�rad�ktan sonra yine onun k��k�rtmas� ve tehditleriyle i�kencelere maruz 
kalm��t�r.  

18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden:  

 
Tercüme: San�k K. K. Memmedov, 22 �ubat 1989 y�l�nda itham 

edilirken verdi�i ifadesinde demi�tir:  
“Edik bu mahallede oturdu�unu ve Ermenilerin nerede 

ya�ad�klar�n� iyi bildi�ini dedi.” 
C.18 Dava dosyas� sayfa. 238–252 

 
18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
Tercüme: San�k N. A. Necefov, 21 Kas�m 1988 y�l�nda ve 10 Ocak 

1989 y�l�nda benzer ifadeler vermi�, lakin dairede k�ymetli �eyler arad���n� 
inkâr etmi�tir: 

“�yi hat�rl�yorum, o s�rada Grigoryan Edik’in elinde balta vard�. 
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Çetedekiler, 5. kata ç�karak dairelerden birinin kap�s�n� k�rmaya ba�lad�lar. 
O dairenin kap�s�n� ben k�rmad�m. Kap� k�r�ld�ktan sonra daireye ilk önce 
zorla girenlerden biri Grigoryan Edik idi. O, elindeki baltan�n tersi ile 
kar��s�na ç�kan Ermeni’ye bir darbe indirdi.” 

C.22 Dava dosyas� sayfa 271–275, 276–289 
 

18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: Petrosyan’�n dairesine sald�r�n�n di�er i�tirakçilerini 

ortaya ç�karmak amac�yla 22 Ocak 1989 tarihinde 18/60206–88 say�l� 
cinayet davas� üzere san�klar�n video görüntülerinin oldu�u kaset, ma�dur 
M. �. Petrosyan’a gösterilmi�tir. Ma�dur, san�k E.R.Grigoryan hakk�ndaki 
ifadelerini onaylayarak demi�tir: 

“Ben bu adam� tan�d�m. Bu, Eduard Grigoryan’d�r. 28 �ubat 1988 
y�l�nda bizim daireye o sald�rm��t�. Onlar önce kap�y� k�rd�lar. Grigoryan’�n 
elinde balta vard�. O, balta ile bana vurmak istiyordu. Bu s�rada ben çekiçle 
onun eline darbe indirdim. Grigoryan’�n elindeki balta döndü ve o, baltan�n 
tersi ile benim ba��ma vurdu. Ba��mdan kan akmaya ba�lad�. Yere dü�tüm 
ve bay�ld�m. Grigoryan benim ba��ma balta ile sadece bir defa darbe 
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indirmi�tir.” 
C.12 Dava dosyas� sayfa 55–57 

 

 
 
Ma�dur Petrosyan Grigoryan’� tan�yor. 
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Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 
 

 
Tercüme: “19.09. 

 Gencaliyev’in videosunun gösterilmesi. 
(Trubovskaya 11.30’da geliyor) 
“Seferov’u, Memmedov’u, Grigoryan’�, Nadir’i, Vagif’i, �sayev’i 

gördüm.” 
“Grigoryan hap da��t�yordu. Ben 2 tane hap yuttum. Haplardan 

sonra kendimi çok güçlü hissettim. 
Saat 17 civar�nda “Mir”(Sulh) ve “Drujba”daki(Dostluk) kav�a�a 

ç�kt�m. Bakü taraftan gelen “Moskviç” markal� arabay� durdurdum. 
Direksiyoda bir kad�n oturuyordu. Arabada bir k�z ve gözlüklü bir adam da 
vard�. 

Ben kad�na 3–4 defa vurdum. Sonra 17/33 numaral� evin 5. 
kat�ndaki daireye gittim.  

Çeteyi Grigoryan yönetiyordu.” 
 
Aç�klama: Trubovskaya avukatt�r. Onun gecikmesini not defterime 

özellikle yazmam�n sebebini sonra aç�klayaca��m. �imdilik duru�man�n 
belirli bir döneminde Trubovskaya’n�n avukatl�kla de�il, duru�may� sabote 
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etmekle u�ra�t���n� fark etti�imi ve ona özelikle dikkat etmeye ba�lad���m� 
bildirmekle yetinece�im. 

San�k Gencaliyev’in video kayd�ndan ald���m notlardan da 
Grigoryan’�n hap da��tt��� anla��l�yor. Çeteyi Grigoryan’�n yönetti�ini 
Gencaliyev de onayl�yor.  

Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 
 

 
Tercüme: “Yüzle�me  Sorgu yarg�c� Lukeriç, Mitnikov 

�sayev—Grigoryan 
C.29, Dava dosyas� sayfa 199–207 
“Grigoryan kâ��t ç�kar�p bakt�”. 
“Nizami, bu üçüncü mü, yoksa dördüncü mü?” 
28.02 ma�azaya gitmek istiyordum. Sputnik’in yan�nda insanlar� 

gördü. 
Grigoryan böbürlenme�e ba�lad�. 
Nadir kâ��d�na bakmas�n� söyledi.  
Üzerinde rakamlar yaz�l� olan kareli kâ��t parças� ç�kard�”. 
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“Grigoryan dedi-“Tabur, ard�m s�ra”. Hiç kimse gitmedi. O zaman 
o, dedi: - “N’oldu korkuyor musunuz?”. 

Grigoryan adama balta ile vurdu ve sordu: “Nizami, bu üçüncü 
müdür, yoksa dördüncü mü?”. 

Nizami dedi: “üçüncüdür Edikcan”. Biz binadan çabucak ç�kt�k. 
“Edik, Y�lanlar, nereye gidiyorsunuz? Dedi.”. 

Aç�klama: Defalarca kaydetti�im “bu, üçüncü müdür, yoksa 
dördüncü mü?” ifadesini de aç�klamak istiyorum. Daha önce Petrosyan 
olay�nda Grigoryan’�n ma�dur Petrosyan’� öldürmek amac�yla, ba��ndan 
balta ile yaralad���n� ö�rendik. Darbe sonucu Petrosyan bay�l�nca Grigoryan 
onun öldü�ünü dü�ünerek vurmaya devam etmemi�ti. Bu olay s�ras�nda 
Grigoryan Nizami’ye kaç�nc� adam� öldürdü�ünü - “üçüncü mü yoksa 
dördüncü mü?”-diye sorar. Asl�nda, burada san�klar ifade vererek, Grigor-
yan’�n birkaç adam� öldürdü�ünü onayl�yorlar. Lakin bu ifadelere dava dos-
yalar�nda defalarca rast gelinse de, soru�turmadakiler bunu bir türlü 
önemsememi�lerdir.  

 
Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 

 
Tercüme: “C. 20 Dava dosyas� sayfa 92 �sayev’le Hüseynov’un 

yüzle�me protokolü 
�sayev’in ifadeleri. 

Edik bana art�k Ermenilerin dairelerine gittiklerini, onlar� soyarak 
tecavüz ettiklerini ve öldürdüklerini dedi. Grigoryan Edik cebinden bir liste 
ç�kard�, ona bakt� ve benim yan�mda, bir ekibi arkas�ndan binaya götürdü. 

C.23. Dava dosyas� sayfa 156–164  Video 
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“Edik herkese hap da��tt� ve onu yuttuktan sonra güçlendi�imi 
hissettim.”  

“Edik herkesi Ermenilerin dairelerini soymaya götürdü, o onlar� 
tan�yordu.”  

Say. 163 olay tan���n�n sorusuna: - ben Ermenilerin nerede 
ya�ad���n� bilmiyordum, bizi Grigoryan götürüyordu”. 

Aç�klama: Grigoryan’�n çete üyelerini Ermenilere kar�� amans�z 
olmaya, onlar� öldürmeye, tecavüze yönlendirmesi soru�turma dosyalar�nda 
defalarca yaz�lm��t�r. Özellikle Grigoryan’da Ermenilerin isminin yaz�ld��� 
bir listenin olmas� gerçe�ini soru�turma s�ras�nda hem san�klar hem de 
ma�durlar defalarca bildirseler de böylesi önemli bir bilgi atlanm��t�r.  

Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 
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Tercüme:   “Grigoryan’�n rolü 
� �sayev- C.20 Dava dosyas� sayfa  92 �sayev’le Hüseynov’un yüzle�mesi  
� (�sayev’in ifadeleri) 
� “Grigoryan cebinden bir liste ç�kard�, ona bakt� ve bizi ard� s�ra 

götürdü”. 
� Gencaliyev- C.23 Dava dosyas� sayfa 156–164 video 
� “Edik herkese hap verdi, yuttuktan sonra güçlendi�imi hissettim”. 
� C.26. “Nadir dedi ki, bundan sonra nereye gidiyoruz, Grigoryan kareli 

defter yapra�� ç�kard�, üzerinde bir �eyler yaz�l�yd�.” 
� �sayev- C. 29 Dava dosyas� sayfa. 199–207 Grigoryan’la �sayev’in 

yüzle�mesi. 
� “Grigoryan böbürlenme�e ba�lad�, Nadir kâ��d�na bakmas�n� söyledi. O 

üzerinde rakamlar yaz�l� olan kareli kâ��t ç�kard� ve dedi “Tabur, beni 
takip edin.” 

� Gencaliyev videodan “Grigoryan hap da��t�yordu. Ben 2 hap yuttum ve 
güçlendi�imi hissettim.” 

� Belirlemek  iki ki�i yakla�t�. 
� Hüseynov Vagif, �ki ki�iyle konu�uyordu, biri uzun, di�eri ise orta boylu 

idi. Sumgay�t’l� de�illerdi. 
� “Her �ey yolundad�r, geri zekâl�lar arkamdan geliyorlar.” 
� E�i-iki ki�iyle kar��la�t�k, iyice bakmaya f�rsat vermedi sonra gittik. 
� Memmedov Galib – Edik’te ki�ilerin listesi var idi. 
� Mejlumyan Lyuda – Üzeri çizilmi� ve çizilmemi� rakamlardan olu�an bir 

defter kâ��d� var idi. 
� Memmedov Galib – C. 17 Dava dosyas� sayfa. 104 Grigoryan hap 

da��t�yordu. 
� “geri zekâl�lar arkamdan geliyor.” 

 
Aç�klama: Görüldü�ü gibi dava dosyalar�na dayanarak, bu notla-

r�mda Grigoryan’�n çetede eleba�� oldu�unu ispat eden bütün gerçekleri bir 
araya getiriyorum. Bütün ifadelerde Grigoryan’�n herkese hap da��tmas�, 
elinde bir liste olmas�, Ermenilerin nerede ya�ad���n� biliyor olmas�, di�er 
san�klar� Ermenilere kar�� amans�z olmaya özellikle onun k��k�rtmas� defa-
larca onaylanmas�na ra�men, mahkeme Grigoryan’� bütün a��r cinayetleri 
bizzat düzenledi�i için de�il, sadece kat�ld��� için tutuklam��. Ve yarg�ç da 
bu tutumunu devam ettirerek bütün çabalar�m� dikkate almadan, onu s�radan 
bir suçlu gibi muhakeme etmeye devam ediyordu.  

Sizce, bahsetti�im bütün gerçekler ve verilen ifadeler onun bu çetede 
eleba�� oldu�unu aç�klam�yor muydu? Bütün bu durumlarla ilgili ben, daha 
detayl� aç�klama yapabilirim, lakin okuyucular� yönlendirmemek için, 
kendilerinin sonuca varmalar� amac�yla �imdilik bunu yapm�yorum.  
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S�YAH PARDÖSÜLÜLER K�MLER �D�? 
 

Cinayet davas�n�n dosyalar�n� incelerken,  kafamda birçok sorular 
olu�maya ba�lad�. Art�k Grigoryan’�n bu çetenin eleba�� oldu�undan kesin 
olarak emindim. Lakin cinayet davas�n�n yap�s�, Grigoryan’�, cinayetin 
s�radan bir üyesi olarak göstermeye yönelik kurgulanm��t�. Herhangi bir 
çete taraf�ndan i�lenen cinayet davas�n�n dosyalar�n� inceleyen s�radan bir 
hukukçu, çete üyelerinin s�ralamas�nda önce çete ba��n�n ad�n�n 
belirtildi�ini, daha sonra cinayette kat�l�m�na ve i�ledi�i cinayetlerin 
a��rl���na göre, di�er san�klar�n s�raland���n� bilmektedir. Lakin 
iddianamede Grigoryan’�n ad�n�n bu s�ralamada en sonda geçti�i 
görülmektedir. Ayr�ca, Grigoryan’�n bu davadaki özel rolü ile ilgili can al�c� 
baz� tan�k ifadeleri, hiçbir �ekilde dikkate al�nmam��t�r.  

Bütün bu hususlar beni ku�kuland�rm��, kafam� kurcalamaya 
ba�lam��t�. Dava dosyalar�n� incelerken Grigoryan’�n e�inin, dava ile ilgili 
san�k Galib Memmedov’un, Vagif Hüseynov’un ifadelerini ö�rendim. O 
ifadelerin hepsinde siyah pardösülü iki �ah�stan bahsediliyor ve 
Grigoryan’�n s�k s�k onlarla görü�tü�ü bildiriliyordu. Hatta ben bu ifadeleri 
duru�ma boyunca not defterime de kaydetmi�im ve �imdi bu notlara 
dikkatinizi çekmek istiyorum: 

 
Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 
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Tercüme: “ Belirlensin, iki ki�i yakla��p”. 
Hüseynov Vagif: “�ki ki�iyle konu�uyordu, biri yüksek, di�eri orta 

boylu idi. Sumgay�t’l� de�illerdi”. 
“her �ey yolundad�r, geri zekâl�lar ard�m s�ra geliyorlar.” 
E�i: “�ki ki�iyle kar��la�t�k, iyice bakmaya f�rsat vermedi sonra 

gittiler.” 
         Memmedov Galib: C. 17 Dava dosyas� sayfa 104 Grigoryan hap 
da��t�yordu. 

“Geri zekâl�lar ard�m s�ra geliyorlar”. 
 
Aç�klama: Bu ifadelerden üç tan���n da Grigoryan’�n s�k s�k iki 

ki�iyle görü�tü�ünü onaylad��� anla��l�yor. Dava dosyalar�nda sorgu yarg�c� 
Grigoryan’�n e�ini konu�turarak, kocas�n�n olaylardan önce nerede olu�unu 
ö�renmeye çal��m��t�r. Soru�turma s�ras�nda, Grigoryan’�n e�i çok mutlu 
ya�ad�klar�n�, Grigoryan’�n nereye gitti�i, kimlerle görü�tü�ü hakk�nda 
daima onu bilgilendirdi�ini söylemi�tir. Sonraki ifadelerinde ise bir ak�am 
eve gelirken, oturduklar� binan�n kö�esinde duran iki siyah pardösülü 
adam�n onlar� izlediklerini görmü�. Dönerek o tarafa bakmak istedi�inde, 
Grigoryan e�ini çeki�tirerek kaba bir �ekilde Rusça “�	
� �������?” (ne 
diye gözünü belertiyorsun?) demi� ve bu adamlar� dikkatli bir �ekilde 
görmesine engel olmu�tur. Daha sonra eve gelmi�ler. Sorgu yarg�c�n�n sonra 
neler oldu�una dair sorusuna ise Grigoryan’�n e�i “Beni eve b�rakt�ktan 
sonra ç�kt�” demi�tir. Sorgu yarg�c� hemen ona Grigoryan’�n nereye gitti�ini 
sormu�tur.  Çünkü e�i daha önceden de, Grigoryan’�n nereye, kiminle gitti-
�i, hatta eve gecikip gecikmeyece�i hakk�nda daima kendisini bilgilendirdi-
�ini söylemi�tir. Grigoryan’�n e�i, sorgu yarg�c�n�n bu sorusuna kocas�n�n 
nereye gitti�ini bilmedi�ini, bu defa nereye gitti�ini söylemedi�i için i�inin 
çok önemli oldu�u anlam�n� ç�kard��� cevab�n� vermi�tir.  

Mant���m�z� kullanarak olaylara bakt���m�zda Grigoryan’�n evden 
bu siyah pardösülülerle görü�mek amac�yla ç�kt���n� anl�yoruz. 

�ddianameye yans�mayan, ancak cinayet davas�n�n dosyalar�nda 
olan, duru�mas� s�ras�nda ilan olunmu�, kayd� bulunmayan, yaln�z belle-
�imde yer etmi� ifadelerden bir k�sm�na dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Galib Memmedov ve Vagif Hüseynov soru�turma zaman� verdikleri 
ifadelerinde bu siyah pardösülüleri hat�rlamaktad�rlar. Galib Memmedov 
ifadesinde yakla��k olarak a�a��dakileri söylemi�tir: “Biz kalabal�k bir 
�ekilde gidiyorduk, ben Grigoryan’�n arkas�ndayd�m. Kenarda iki siyah 
pardösülü adam�n durdu�unu gördüm. Onlar Sumgay�t’l� de�illerdi, 
d��ar�dan gelmeye benziyorlard�. Sonra bu siyah pardösülülerin Grigoryan’a 
hiçbir �ey söylememelerine ra�men Grigoryan’�n o tarafa döndü�ünü ve 
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sanki rahatlat�c� bir tarzda elini sallad���n�, gördüm. Arkas�ndan da “ Her 
�ey yolundad�r, geri zekâl�lar ard�m s�ra geliyor” dedi.” 

Ayn� ifadeyi Vagif Hüseynov da veriyor. Lakin çok önemli olan bu 
ifadelere ra�men, ben, soru�turma taraf�ndan siyah pardösülülerin kimlikle-
rinin, Grigoryan’la hangi amaçla görü�tüklerinin ve ne konu�tuklar�n�n, 
Grigoryan’�n onlara neden böyle söyledi�inin netle�tirilmedi�ini gördüm. 
��te bütün bunlar dikkatimi daha çok çekti ve beni rahats�z etmeye ba�lad�. 
Bu nedenle soru�turma ekibinin üyelerinden birisiyle tan��maya karar 
verdim. Cinayet davas�n�n dosyalar�na bakarken soru�turma ekibinin üyesi 
olan bir Azerbaycanl�n�n - Niyazi Velihanov’un ismini gördüm. �u anda 
Niyazi Velihanov, Bakü �ehrinin Nizami ilindeki Savc�l�kta savc�d�r. Veli-
hanov ile görü�erek ku�kular�m� payla�t�m. Daha ilk konu�madan N. Veli-
hanov hakk�nda bende çok olumlu izlenimler olu�tu. O, dava dosyalar�n� 
tam olarak inceleyemedi�ini, sadece ikinci, üçüncü dereceli sorgular� yap-
t���n� içtenlikle itiraf etti. Lakin her �eye ra�men o da olaylar�n gösterildi�i 
kadar basit olmad���n� bildirdi. Niyazi bana i�i iyi bilen soru�turma ekibinde 
sorgu yarg�c� olan bir �ahs�n, Devlet Güvenlik Te�kilat�ndan bir albay�n 
ismini verdi (ad�n� �imdi kesin olarak hat�rlayamad���m bu �ah�s, Moskova 
yak�nlar�ndaki vilayetlerin birinin Devlet Güvenlik Te�kilat�nda sorgu 
yarg�c� olarak görev yap�yordu). Niyazi’den baz� meseleleri ö�renmem için 
beni bu albayla tan��t�rmas�n� rica ettim. Ancak Niyazi umutsuz halde onun 
bana hiçbir �ey söylemeyece�ini ve bu mesele ile ilgili hiçbir ek bilgi 
vermeyece�ini bildirdi. O zaman ben verece�im yeme�e bu albay� da 
getirmesini Niyazi’den rica ettim. Anla�t�k.  

Görü�memiz eski “Zoopark” diye adland�r�lan restoranda oldu ve 
çok uzun sürdü. Muhatab�m�n �araba olan dü�künlü�ü hemen ortaya ç�kt�. 
Ben bilerek yeme�in sonuna do�ru Rusya’da çal��t���m dönemden, orada 
kar��la�t���m zorluklardan, k�sacas�, profesyonellikten söz açt�m. Böylece 
albay da hevesle kendi i�lerinden, profesyonelli�inden dem vurmaya 
ba�lad�. Albay�n kendisini bir numaral� profesyonel olarak tan�tt��� bir anda 
itiraz ederek ona dedim: “Siz kendinizi nas�l profesyonel san�yorsunuz? Ben 
Devlet Güvenlik Te�kilat� görevlisi olmad���m halde, Sumgay�t olaylar�n�n 
bir düzen oldu�unu davadan anlayabiliyorum, siz ise profesyonel oldu�u-
nuzu iddia etti�iniz halde, bunu bilemediniz?”  Sözlerim ona çok kötü tesir 
etti ve hemen kaba bir �ekilde cevap verdi: “Sen kendini çok be�eniyorsun. 
Ben bu davan�n iç yüzünü çok iyi biliyorum. Bu olay�n normal bir olay 
olmad���n�, bir provokasyon oldu�unu, hatta kimler taraf�ndan düzenlen-
di�ini dahi ortaya ç�kard�k.”  

Daha sonra o, davada ad� geçen ve bende ku�ku uyand�ran bu siyah 
pardösülülerin kim oldu�unu ö�rendiklerini, hatta onlar�n foto�raflar�n� 
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Grigoryan’�n kar�s�na, san�klardan baz�lar�na gösterdiklerini ve onlar�n bu 
ki�ileri tan�d�klar�n�, onlar�n bu olaylar�n düzenleyicileri olduklar�n� ve 
sonra Özbekistan’a gittiklerinden haberleri oldu�unu da vurgulad�. Albay�n 
söyledi�ine göre, o, olaylar� düzenleyenlerin yerlerini tespit ederek, Kalkin’-
in yan�na giderek bu �ah�slar� Özbekistan’dan getirmek için izin kâ��d�n� 
imzalamas�n� rica etmi�. Kalkin ise ona: “Sen, SSCB Komünist Partisi 
Merkezi Komitesinin Birinci Kâtibi Mihail Sergeyeviç Gorbaçov’un konu�-
mas�n� duymad�n m�? O, Sumgay�t olaylar�n�n bir grup sald�rgan�n i�i oldu-
�unu söyledi. Davay� böyle de sonuçland�rmak gerekir” demi�. 

Devlet Güvenlik Te�kilat� albay� Sumgay�t davas�n� bilgisizlikten 
de�il, bu nedenden dolay� böyle sonuçland�rd���n� itiraf etti. Niyazi 
Velihanov da konu�ma s�ras�nda yan�m�zdayd� ve bu konuda yazd�klar�m� o 
da onaylayabilir. 

Bir süre sonra O�, Fergana olaylar�n�n patlak vermesi bende siyah 
pardösülülerin Özbekistan’a i�te bu amaçla gittikleri ihtimalini uyand�rd�. 
Ancak SSCB çöktükten sonra SSCB Devlet Güvenlik Te�kilat�n�n Afrika, 
Asya ülkelerinde karga�a ç�karan, darbeler düzenleyen özel bir kurum oldu-
�u çoklar�na belli oldu. Bu siyah pardösülülerin de o kurumun memurlar� 
oldu�u gün gibi ortadad�r. Bunu ara�t�rmak ise art�k ba�kalar�n�n i�idir. 

 
DURU�MAYA DI� MÜDAHALELER 

 
 Sumgay�t olaylar� ile ilgili duru�man�n üyelerinden biri olarak 
duru�maya d��ar�dan yap�lan birçok müdahaleyi fark ediyordum. Bu, birkaç 
hususta görülmekteydi. Öncelikle, san�klar�n avukatlar� duru�mada meslek-
lerine uygun olmayan tav�rlar sergiliyorlard�. Onlar ne pahas�na olursa olsun 
gözalt�na al�nanlar�n ifade vermelerine engel olmaya çal���yor, onlar� bu 
yönde etkiliyorlard�. Hatta san�klardan birinin çapraz sorularla yalan ifade-
sini ortaya ç�kard���mda bana sald�r�yor, hakaret bile ediyorlard�. San�klar 
duru�ma boyunca bana “Ermeni”, “Ermenilerin casusu” gibi ifadelerle 
hakaret ediyorlard�. Birçok kez Mensur �bayev’den bu meseleye müdahale 
etmesini, hakaret edilmeme imkân vermemesini talep etmi�tim. Lakin 
�bayev her defas�nda “Aslan, sen onlara ald�rma, bizim burada amac�m�z 
ba�kad�r, biz duru�mada sorunsuz bir �ekilde amac�m�za ula�mal�y�z” diye-
rek beni sakinle�tirmeye çal���rd�.  Mizac�m bütün bu yap�lanlara ald�rma-
dan kay�ts�z kalmama engel oluyordu. Bunu fark eden avukatlar da, beni 
çileden ç�karmak için san�klara yard�m ediyorlard�. Sadece Eseda�a Abdul-
layev adl� avukat onlar gibi yapm�yordu. Rauf Kerimov adl� bir avukat ise 
bu konuda özellikle çaba harc�yordu. Daima elinde ya bir top anahtar, ya da 
tespih tutard�. Ben tan�klar� sorguya ba�lad���mda elindekileri oynatmaya 
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ba�lar, bana laf atar, sinir bozacak bütün yollar� deneyerek beni çileden 
ç�karmaya çal���rd�. Sonralar� o, Bakü �ehir Savc�l���nda çal��m��t�r.  
 Duru�maya Galib Memmedov’un avukat� s�fat�yla kat�lan Eseda�a 
Abdullayev “Bizim yol” gazetesine verdi�i seri demeçlerde benim söyledik-
lerimi onaylamaktad�r:  
“E.A.- Hat�rl�yorum, avukatlar Aslan �smay�lov’a kar�� çok kötü 
davran�yorlard�. 
N.C. – Kesin olarak ne diyorlard�?  
E.A.- Hakaret dolu kelimeler kullan�rlard�, yerli yersiz.  
N.C. - Niçin?  
E.A.- Sadece onun sorguyu sonuçland�ramamas�n� istiyorlard�. Baz� 
avukatlar�n ki�isel ç�karlar� da var idi. Onlardan biri Rauf Kerimov idi. 
Aslan Bey’e kar�� bu tak�ma ba�kanl�k yap�yordu. Bu adam, kafas�na esince 
yarg�ca dahi hakaretler ya�d�r�yordu. O, önceleri savc�l�kta çal���yormu�.  
N.C.- Neye dayanarak hakaret ediyordu?  
E.A. - Güya, Aslan Bey duru�may� do�ru yürütmüyormu�. Genellikle, onun 
soru sormas�na engel olurlard�.  
N.C.- Bu durumda, Rauf Kerimov’un Grigoryan’� savundu�u kan�s�na 
varmak mümkün müdür? 
E.A.- Evet, savunuyordu. Çünkü o, san���n� savunarak, gerçe�in ortaya 
ç�kmas�n� engelleyerek Grigoryan’� temize ç�kar�yordu.” 
 Avukatlar aras�nda Trubovskaya adl� bir bayan da vard� ve yan�lm�-
yorsam, o, Grigoryan’�n avukat� idi. Duru�ma boyunca tuttu�um notlarda 
duru�man�n ortalar�ndan itibaren neredeyse her gün Trubovskaya’n�n duru�-
maya bir saat, bir buçuk saat gecikti�ini yazm��t�m. Bu notlar� yazmam�n 
sebebi, bu avukat�n her duru�madan önce birisiyle görü�tü�üne, talimatlar 
ald���na dair bende fikir olu�mas�yd�. Özellikle onun bu geç kalmalar�ndan 
sonra san�klar ve avukatlar aras�nda bir canlanma ba�l�yordu. Sanki o, 
herkesi yönetiyor ve yönlendiriyordu. 

Yaln�z Eseda�a Abdullayev, o dönemde yan�ma yakla�arak, beni 
anlad���n� fakat hiç yard�m edemedi�ini söylemi�ti. Ben ondan avukat� 
oldu�u tutukluya durumu anlat�p, her �eyi oldu�u gibi söylemesini istedi-
�imde, o, buna imkân verilmedi�ini bildirdi. Hatta di�er avukatlar�n onun 
savundu�u Galib Memmedov’un anne babas�n� Eseda�a’n�n savc�l��a 
çal��t��� yönünde doldurdu�unu ve onu de�i�tirmeleri gerekti�ini söyledik-
lerini vurgulad�.  Ben emindim ki Eseda�a Abdullayev hiç kimseye çal��-
m�yordu. O, sadece kanunlar çerçevesinde savundu�u ki�inin haklar�n� 
koruyor, facian�n mahiyetini anlayarak buna engel olmaya çal���yordu. 
Hatta bana “milletimizi rezil ettiler, ama bizim elimizden bir �ey gelmiyor” 
diyordu.  
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Kitab�n ilerleyen sayfalar�nda bugüne kadar korudu�um, 1989 
y�l�nda duru�ma zaman� avukatlar�n ve di�erlerinin duru�maya müdahale-
lerini anlatan notlar�mdan baz�lar�n� dikkatinize sunaca��m. 
 Ben bunu �imdiye kadar hiçbir yerde söylememi�tim, ancak �imdi 
söylüyorum. Bu duru�man�n yürütüldü�ü dönemde bana bütün san�klar�n 
akraba veya tan�d�klar� taraf�ndan öyle veya böyle çok rü�vet teklif edil-
mi�tir. Ben ise onlara rü�vet olmadan yaln�z bir �artla yard�m edece�imi 
bildiriyordum. San�klar mahkemeye her �eyi oldu�u gibi anlats�nlar, ben de 
bir savc� olarak yasalar�n el verdi�i ölçüde onlara en az cezay� vereyim. 
Ancak kimse buna yana�m�yordu.  

Ben Eseda�a Abdullayev’e de bunu söyledi�imde o, buna çal��a-
ca��n� söyledi. Lakin bunu duyan di�er san�klar�n avukatlar� Galib Memme-
dov’un anne babas�n� E.Abdullayev’e kar�� k��k�rtt�lar. Bir süre sonra ise 
bana Galib Memmedov’un savc�l�kta çal��an akrabas� (yan�lm�yorsam, bu 
�ah�s o s�ralarda Neftçala il Savc�l���nda çal���yordu) yan�ma yakla�arak 
çal��ma arkada�� oldu�umuzu söyledi ve benden akrabas�na yard�m etmemi 
rica etti. E�er Galib Memmedov mahkemede do�ru ifade verirse, ben ona en 
az ceza isteyece�im konusunda söz verdim.  

Bir daha tekrar ediyorum, ben o �ahsa Galib Memmedov’un mahke-
mede do�ru ifade vermesini rica etmi�tim, Grigoryan’�n aleyhine �ahitlik 
etmesini de�il! Çünkü do�ru ifade verildi�i takdirde buna hiç bir gerek 
kalm�yordu ve her �ey art�k ortaya ç�k�yordu. Ayr�ca, çal��t���m bütün 
dönemlerde ve her yerde amac�ma ula�mak için hiçbir zaman yasalar� 
çi�nememi�imdir.  

O �ah�s raz� oldu, yan�lm�yorsam ya ertesi gün ya da öbür gün bir 
daha yan�ma gelerek, art�k Galib Memmedov’un kendisi, anne ve babas� ile 
konu�tu�unu ve onun ifade vermeye raz� oldu�unu söyledi. Sadece bana, 
onu sorguya çekmek kal�yordu.   

Bir sonraki duru�ma, sabah saat 11 civar�nda ba�lad� ve Galib 
Memmedov’a sorular sormaya ba�lad�m. Do�rusu, önce ona sorular� tem-
kinli bir �ekilde soruyordum çünkü yine ezberletilmi� cevaplar verece�ini 
san�yordum. Lakin ilk sorulardan sonra onun do�ru ifade vermek niyetinde 
oldu�unu anlad�m. G. Memmedov olaylar� bütün detaylar� ile anlatt�. 
Kendisinin, di�er san�klar�n, özellikle da Grigoryan’�n yapt�klar�n�. Onun 
ifadesi �u �ekilde idi: “Hepimizi Grigoryan götürdü. Grigoryan “tak�mda” 
olan çocuklara hap da��tm��t�. Grigoryan bunlar�n içinde kabaday� idi. 
Herkes ondan korkuyordu. Grigoryan’da liste vard�, kare defter kâ��d�nda 
binalar, daireler yaz�lm��t� ve o dairelerin kar��s�nda Ermenilerin nerede 
oturduklar� gösterilmi�ti. Grigoryan bu daireye, o daireye gidiyoruz diye 
emir veriyordu ve herkesi k��k�rtan da i�te o idi” vs. Bu s�rada Grigoryan 
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birkaç defa aç�kça onu tehdit etse de Galib Memmedov ifade vermeye 
devam ediyordu. �lginç olan �u ki, di�er san�klar Galib Memmedov’un ifade 
verdi�ini gördüklerinde, onlar da hemen Mensur �bayev’e müracaat ederek 
biz de ifade vermek istiyoruz dediler.  Bu s�rada hiç beklemedi�im bir 
geli�me oldu. Sorgunun bitmesine yar�m saatten fazla bir zaman kalmas�na 
ra�men, Mensur �bayev ara verdi�ini ilan etti ve hemen salondan d��ar� 
ç�kt�. Ben �a��rm�� bir halde koridorda onun kar��s�na geçerek iki aya 
yak�nd�r bu dava için u�ra��yoruz ve san�klar�n do�ru ifade vermesiyle her 
�eyin çözülece�i bir anda ara vermenin do�ru olmad���n� anlatmaya 
çal��t�m. Bu s�rada o, önemli bir �ahsi i�inin oldu�unu bildirdi. Ben bir daha 
ne kadar önemli olursa olsun bu sorguyu bitirmemiz gerekti�ini söyledim. 
Hatta onlar�n az sonra bize ne tür de�erli ifadeleri vereceklerini bilmiyoruz 
diye de ilave ettim.  

Bütün ricalar�ma ra�men, �bayev raz� olmad� ve “�ahsi i�ini” 
çözmeye gitti. 
 Ö�len saat üçte, duru�man�n ikinci bölümü ba�lar ba�lamaz daha söz 
verilmeden Galib Memmedov yerinden kalkarak �imdiye kadar verdi�i 
bütün ifadelerin yalan oldu�unu, bu ifadeleri bask� alt�nda verdi�ini ve ona 
bu bask�y� Aslan �smay�lov’un yapt���n� söyledi. Güya, ben onu tehdit 
ederek, Grigoryan aleyhine �ahitlik etmesini istemi�im, o da korktu�u için 
Grigoryan aleyhine �ahitlik etmi�.  

Galib Memmedov’un ifadesini de�i�ti�ini görünce ben hemen di�er 
san�klara ifade verip vermek istemediklerini sordum. Onlar hepsi sanki 
önceden anla�m��lar gibi ayn� anda ifade vermek istemediklerini bildirdiler. 
Ben onlara -siz yarg�ca ba�vurarak ifade vermek istiyordunuz- dedi�imde, 
onlar bunu da inkâr ettiler. Zaten bu zamana kadar, mahkûmlar�n a�z�ndan 
neredeyse kerpetenle ifade alabiliyordum, bu günden sonra san�k ve 
avukatlar�n tamam� azg�nla�t�lar, hiç bir ifade vermediler, i�i suland�rd�lar 
ve bana laf atarak, hakaret ederek beni çileden ç�karmaya ba�lad�lar. Bu 
süreçte sadece san�klar de�il, onlar�n akrabalar� da bana, papa�an gibi 
ayn� ifadeleri söylüyor, hakaretler ya�d�r�yorlard�. ��in ilginç taraf�, bu 
duru�mada san�klar�n tan�mad���m akrabalar� bile bana kar�� husumet 
besliyor ve adeta benden nefret ediyorlard�.  Sanki ben bu davada 
Azerbaycanl�lar� bütün dünyaya rezil eden Sumgay�t olaylar�na de�il, 
s�radan bir adi suça kar��m�� h�rs�zl�k davas�na bak�yordum. Gerçi, bu 
dönemde Azerbaycan’da halk, siyasi yönden bilgilenmeye ve ba��ms�zl�k 
eylemleri yapmaya ba�lam��t�. Bu vurdumduymazl���n sebebi benim için 
bugün de muamma olarak kalmaktad�r. Hâkimiyette oturanlar�n yapt�klar� 
belliydi, onlar koltuk derdinde idiler ve bütün olaylar� yöneten SSCB adl� 
imparatorlu�un ba��nda oturan Gorbaçov’a yaranmaya çal��makla me�gul 
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idiler. Peki, ya Azerbaycan Halk Cephesi? 1990 y�l�n�n Ocak ay�nda SSCB 
yönetiminin Bakü’de düzenledi�i Ermeni katliam�na tek ba��na engel olan 
Azerbaycan Halk Cephesinin ileri gelenleri, bu ülkenin ayd�nlar� neredeler-
di, onlar da m� koltuk davas� ile u�ra��yorlard�, onlar da m� SSCB yöneti-
minin yapt�klar�n� anlam�yor, “Grigoryan davas�n�n” önemini görmezden 
geliyorlard�?  
 Galib Memmedov’un mahkemede do�ru ifade verdi�ini avukat� E. 
Abdullayev’in “Bizim Yol” gazetesine verdi�i demeçte do�rulad���n� da 
burada vurgulayal�m.  

“N.C. – “Grigoryan davas�”n�n devlet savc�s� Aslan �smay�lov ANS 
televizyon kanal�n�n bu konuda haz�rlanm�� program�nda Galib Memme-
dov’un yak�nlar�n�n ondan yard�m istediklerini ifade etmi�tir. O da kar��l�-
��nda, gerçekleri itiraf etti�i takdirde ona yard�m edece�ini bildirmi�tir. 
Bundan sonra Memmedov Grigoryan’�n eleba�� oldu�unu, eylemcilere hap 
verdi�ini ve onun elinde sald�racaklar� Ermenilerin listesinin oldu�unu itiraf 
etmi�tir. Yaln�z bu s�rada hâkim Mensur �bayev soru�turmaya ara verdirmi�, 
aradan sonra ise Galib Memmedov, ifadesini de�i�tirerek Aslan 
�smay�lov’un bask�s� sonucunda böyle ifade verdi�ini söylemi�tir. 

E.A. – böyle bir olay�n olma ihtimali vard�r. O zamanlar Sumgay�t 
olaylar� ile ilgili ba�ka bir salonda gerçekle�en duru�maya kat�ld���m için 
baz� ayr�nt�lar� unutmu� olabilirim. Ama Memmedov bu itiraflar� yapm��t�. 
Ben kendim de ondan gerçekleri söylemesini talep ediyordum. E�er o, 
gerçe�i söyleseydi, olaylar ba�ka türlü geli�irdi. ��in ilginç taraf� o, 
soru�turmada gerçekleri söylüyordu, mahkemeye ç�kt���nda ise soru�tur-
maya yalan ifade verdi�ini, Grigoryan’�n olay s�ras�nda orada olmad���n� 
diyordu. O zaman ben ona “Bak, Galib, bir öyle, bir böyle yap�yorsun, sen 
art�k gerçe�i söyle, neler oldu�unu anlat” dedim. Bundan sonra o, bana 
bütün gerçekleri en ince ayr�nt�s�na kadar itiraf etti. Ben o zaman, di�er 
san�klardan çekinme, gerçe�i mahkemede de söyle, ben sana “iftira at” 
demiyorum zaten. Olup biteni anlatsan bana yeter, e�er korkuyorsan yaz�l� 
ifade ver. O, bu dediklerime raz� oluyordu, ama mahkemeye ç�kt���m�zda 
durum de�i�iyor, yine de ifadesini de�i�iyordu. 

N.C. –  Onu etkileyen kimdi öyleyse?  
E.A. – Belki de ak�l ald��� birisi vard� ve o �ah�s da gerçekleri söyle-

mesini istemiyordu. Ya da onlar� etkileyen, yönlendirenler vard�. 
N.C. – Yaln�z can al�c� ba�ka bir hususa parmak basmak istiyorum. 

Galib Memmedov itiraf ifadesini verdi�i s�rada, yarg�ç �bayev ara vermi�, 
hatta savc� �smay�lov buna engel olmaya çal��m��t�r. Aradan sonra ise Galib 
Memmedov bu ifadeyi vermeye onu �smay�lov’un tahrik etti�ini söylemi�. 
Siz onun ifadesini böyle çabuk de�i�mesinin sebebini hiç ara�t�rd�n�z m�?  
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E.A. – Biliyor musunuz, san�r�m duru�mada baz� ki�ileri bir araya 
getirmi�lerdi. Galib’in babas� bana gelerek baz� avukatlar�n benim, onun 
o�lunun sal�verilmesine engel oldu�umu söylediklerini bildirdi. Avukatlar 
ona “Eseda�a Abdullayev bize kat�lm�yor” demi�lerdi. Galib yaln�zken bana 
gerçekten Grigoryan’�n eylemlerin organizatörü oldu�unu itiraf etti�inde, 
ona “Olup biten bütün gerçekleri anlat, neden olmayan �eylerden bahsedi-
yorsun, neden onlara uyuyorsun?” dedim. O, söz verse de, sözünü tuta-
mazd�. Ya çok korkuyordu, ya da tahrik ediyorlard�.”  

Görüldü�ü gibi, mahkemeye, san�klara d��ar�dan bask� yap�ld���n� bu 
avukat da itiraf etmektedir.  
 Önceleri bu davada M. �bayev’e inand���m kadar kimseye 
inanmad���m� da söyleyeyim. Davayla ilgili olarak her onun yan�na 
gitti�imde onun hep �ehriyar’�n �iirlerini okudu�unu görüyordum. Ben, 
�ehriyar’� okuyan bir insan�n adalet, millet, vatan sevgisi gibi de�erlere 
sahip oldu�una inan�rd�m.  

Ayr�ca, o, her defas�nda bana “Sana çok güveniyorum, çünkü ben bu 
davay� iyi bilmiyorum, sen neye karar verirsen öyle olacak” diyerek beni 
rahatlat�yordu. �bayev’e olan güvenim ilk kez Galib Memmedov’la ilgili 
olayda sars�ld�.  Ama o zaman bile �bayev’in davay� bu derecede baltalaya-
ca��n� beklemiyordum. Davan�n sonuna kadar bu kadar aç�k, ispat edilmi� 
gerçekleri �bayev’in göz önünde bulundurarak adaletle hüküm verece�ini, 
milletimize at�lan bu çirkin iftiray� temizleyece�ini ümit ediyordum. Ne 
yaz�k ki insano�lunun umut ve beklentileri her zaman gerçekle�miyor. 
Galiba o zamanlar çok saft�m. 

Bu kitapta M. �bayev’in ad�n� çok zikretti�im için kimse ona kar�� 
her hangi bir dü�manl���m�n oldu�unu veya intikam almak istedi�imi 
sanmas�n.   O zamanki SSCB’nin varl���n�, Devlet Güvenlik Te�kilat� kâbu-
sunu, yönetimin tutumunu göz önünde bulundurursak onun yapt�klar�n�n 
nedenini anlar ve belki de buna bir anlam verebiliriz.  Ancak onun bugünkü 
tutumuna,  olanlara bir k�l�f uydurma çabas�na, gerçekleri saklamas�na, 
kimlerin borusunu çald���n� tarih kar��s�nda ört bas etmesine bir türlü anlam 
veremiyorum. Bu, affedilecek bir durum de�ildir! 

Burada, duru�man�n d���na ç�karak, Ermenilerin bugün o duru�may� 
hangi biçimde ve nas�l yalanlar uydurarak dünya kamuoyuna sunduklar�n� 
bir daha göstermek için yeniden “Sumgay�t, Soyk�r�m, �effafl�k” adl� bas�n 
toplant�s�na dönerek, özellikle bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu 
toplant�da Ermenistan hukukçular barosunun üyesi avukat Ruben R�tuni 
konu�mas�nda �öyle demi�tir: “Biz Sumgay�t’ta ma�durlara yard�m 
faaliyetlerine ba�lad���m�z zaman ben soru�turma ekibinin reisi (bu ifade ile 
o, bir hukukçu olarak ne kadar gerçekçi konu�tu�unu göstermekle beraber, 
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engin hukuk bilgisini de ortaya koymaktad�r! Kalkin soru�turma ekibinin 
reisi de�il, rehberi olmu�tur-A.�.) Kalkin’in ad�na telgraf çekmi�tim. O, 
telgraf�n bir kopyas� elimdedir: “Grigoryan Emma, Ambartsumyan Mi�an’�n 
ölümü ile ilgili ilk soru�turma sonucunda ma�durlar� savunmakla görevlen-
dirilmi�tim. Dava ile ilgili ne zaman bilgi alabilirim, bunu bana önceden 
bildirmenizi rica ediyorum. Adres: �revan 162 a, Hukuk Dan��manl���. 
Avukat R�tuni.”  

Avukat R�tuni kendisinin ve ma�durlar�n davayla ilgili bilgi alma 
haklar�n�n çi�nendi�ini ve soru�turma bittikten sonra cinayet davas�n�n 
dosyalar�n� inceleyemediklerinin de ekliyor. Ben, davan�n savc�s� olarak bu 
söylenenlerin hepsinin yalan oldu�unu ifade etmek isterim. �öyle ki, sadece 
ilk soru�turmada de�il, mahkeme soru�turmas� zaman� da onlar�n cinayet 
davas�n�n dosyalar�n� incelemesine hiç kimse engel olmam��t�r. Baz� 
dosyalar� incelerken elime geçen bir yaz� beni yeniden, hayalen duru�maya 
geri götürdü. Bahsetti�im duru�mada ma�durlar�n avukatlar�n�n kat�l�m� tam 
olarak sa�lanamam��t�. Çünkü onlar mahkemenin ba�lar�ndan itibaren 
duru�maya kat�lm��lard�. Hatta san�klara olaylar� ayd�nlatacak tarzda sorular 
sordu�um zaman avukatlar�n bana hakaret etmesine itirazlar�n� dahi 
bildirmi�lerdi. S�ra Grigoryan’�n soru�turmas�na gelince, onun suçlar�n�n 
ortaya ç�kmas� art�k onlar� rahats�z etti ve az sonra duru�ma salonundan 
sessizce kayboldular. Ben, Avukat R�tuni’den farkl� olarak yalan söylemek 
istemiyorum. Bundan dolay� duru�madakilerin �revan’dan olduklar�n� bil-
sem de, tam olarak kimlerin ma�durlar�n avukat� olarak duru�maya kat�l-
d���n� hat�rlam�yorum. Ad� geçen duru�mada onun salonda olup olmad�-
��ndan da emin de�ilim. Dava dosyalar� aç�klan�rsa o listede R�tuni’nin 
ad�n�n geçip geçmedi�i ortaya ç�kar.   

Burada bir ayr�nt�ya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Toplant�da-
ki yaz�lardan Ermenistan yönetimi taraf�ndan Sumgay�t olaylar� s�ras�nda 
ma�dur olan �ah�slar� savunmak amac�yla olu�turulmu� avukatlar kolordusu 
bütün davalardan, ayn� zamanda ma�dur Emma Grigoryan’�n davas�ndan da 
eksiksiz bir �ekilde haberdarlard�. Ancak nedense “Grigoryan davas�”ndan 
kimsenin haberi yoktu. Oysaki Sumgay�t olaylar�nda Emma Grigoryan 
cinayeti de dâhil olmak üzere, en a��r cinayetleri bu çetenin üyeleri 
yapm��lard�.  

�imdi ise yeniden mahkeme s�ras�nda ortaya ç�kard���m gerçeklere 
dönerek duru�ma esnas�nda yarg� mensubu çok say�da genç avukat�n 
mahkemeye olan ciddi ilgi ve alakas�n� gördü�ümü de söyleyeyim. Onlar 
bütün duru�malara kat�l�yorlard�. Bir defa, duru�man�n sonuna do�ru, iki 
genç delikanl� yan�ma yakla�arak kendilerini Yüksek Mahkemenin 
Mahkeme Toplant� Sekreterleri olarak tan�tt�lar. Onlar bana duru�ma 
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s�ras�nda buraya sürekli biri adam�n geldi�ini ve Grigoryan’la konu�tuktan 
sonra ise ikinci kattaki genel bölüme giderek oradan bir yerlere telefon 
açt���n� söylediler. O zamanlar ben bütün olup bitenlerden dolay� etraf�m-
daki herkese k�zd���m ve incindi�im için öfkeyle onlara “Gidin, bunlar� ya 
yarg�ç M. �bayev’e, ya da Yüksek Mahkemenin Ba�kan� Hüseyin Tal�bov’a 
anlat�n” dedim. Onlar�n bak��lar�n� ve cevaplar�n� hala hat�rl�yorum. “Aslan 
Bey, bu dava sizden ba�ka kimseyi ilgilendirmiyor”. O zaman bu 
gençlerden bunu duymak, sanki beni yeniden canland�rd�.  

�imdi bu kitap arac�l���yla o gençlere hitap ediyorum: Büyük 
ihtimalle onlar �imdi vazife sahibidirler. Öyle dü�ünüyorum ki onlar, bu 
olaylar�n gerçek tan��� olarak o zaman oldu�u gibi �imdi de tav�rlar�n� 
bildirseler, gerçe�in ortaya ç�kmas�nda büyük rol oynar, tarih kar��s�ndaki 
borçlar�n� da onurla yerine getirirler.  

O gençlere bahsettikleri �ahs� bir daha görürlerse mutlaka bana 
göstermelerini söyledi�imi hat�rl�yorum. K�sa bir süre sonra, ara 
verildi�inde gençler yan�ma gelerek adam�n ikinci kattan bir yerlere telefon 
açt���n� söylediler. Biz hemen ikinci kata ç�kt�k.  O zamanki Yüksek Mah-
keme �imdi A��r Cinayetlere Dair Davalarla ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti 
Mahkemesinin bulundu�u binadayd�. �kinci katta kar��da bir, koridorun sa� 
taraf�nda ise s�ras�yla yan yana kap�lar vard�. Kap�lardan biri aç�kt� ve 
içeride birisi vard�. Gençler hemen aç�k kap�y� göstererek, adam�n o odadan 
telefon açt���n� ve konu�tu�unu bildirdiler. Biz odaya girdik ve adama kim 
oldu�unu sordum. O, Rusça kaba �ekilde “sana ne?” dedi. Cumhuriyet 
Savc�l���n�n memuru oldu�umu bildirdim ve bir daha kim oldu�unu 
sordum. O zaman o “Cumhuriyet Savc�l���n�n memuruysan, git, reisli�ini 
orada yap, burada senin bir �ey sormaya hakk�n yoktur” dedi. Ama durumun 
ciddiyetinin fark�na vard��� için cebinden kimlik ç�kard�. Azerbaycan SSC 
Devlet Denetleme Komisyonunun memuru oldu�unu söyledi.  Vesikay� 
incelemek istedim ama vermedi. O zaman yan�mdaki iki gencin de 
yard�m�yla onu kollar�ndan tutarak Hüseyin Tal�bov’un yan�na götürmek 
istedik, o ise direnerek, ne yapmak istedi�imi sordu. “Yüksek Mahkemenin 
Ba�kan� Hüseyin Tal�bov’un yan�na gidelim” dedim. Buraya kadar direnen 
bu �ah�s�n Yüksek Mahkeme Ba�kan�n�n yan�na gidece�imizi duydu�unda 
yumu�ayarak raz� olmas� çok ilginç de�il mi?  Hüseyin Tal�bov’un 
odas�ndayken ona bu �ahs�n duru�may� yürütmeye mani oldu�unu, davaya 
müdahale ederek kurallara ayk�r� olarak Grigoryan’la görü�tü�ünü 
söyledim. Hatta bu �ahs�n di�er san�klarla da görü�tü�ünden emin oldu�unu 
bildirerek Ermeni milliyetinden olan Devlet Denetleme Komisyonu 
memurunun duru�ma zaman� Yüksek Mahkemenin binas�nda ne yapt���n�n 
ciddi �ekilde ara�t�r�lmas�n� da rica ettim. Hüseyin Tal�bov beni tan�yordu 
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ve kararl�l�kla “Sen endi�elenme, ben bunu ara�t�raca��m” dedi. Ancak ben 
hala bu olay�n nas�l sonuçland���n� ve Hüseyin Tal�bov’un neyi ara�t�rarak 
hangi sonuca vard���n� bilmiyorum. 

 Bu olayla ilgili ba�ka bir hususu da kaydedeyim: Yüksek 
Mahkemenin binas�nda yakalayarak ba�kana teslim etti�im Çaturyan 
soyadl� bu �ah�s hakk�nda not defterime a�a��dakileri yazm���m: 

Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 

 
Tercüme: “1. Duru�ma ba�lamadan önce, Çaturyan geliyor ve 
yarg�çtan Grigoryan davas�n�n nas�l gitti�ini ö�reniyordu. 
 2. 23.08 Konvoyda________ 

Ayn� gün Grigoryan’da ustura buldular”. 
Aç�klama: Notlardan görüldü�ü üzere, “23 A�ustos’ta, konvoyda” 

yazm�� gerisini yazmam���m. Ayn� gün ben “konvoy”da rü�vet olaylar�n�n 
oldu�unu tespit etmi�tim. San�k avukatlar�n�n, akraba ve di�er yak�nlardan 
rü�vet alarak san�klarla yasad��� görü�melerine izin verdiklerini ortaya 
ç�karm��t�m. Ayn� gün de Grigoryan’da ustura bulunmu�tu. Ben birilerinin 
Grigoryan’� ya öldürmek, ya da kaç�rmak istedi�inden art�k emin idim. 
Ustura da ona bu amaçla verilmi�ti. Lakin yapt���m uyar�lara kimsenin 
ald�rd��� yoktu.  
 Daha sonra ben not defterimde �öyle yazm���m: 

Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 

 
 Tercüme: “6. 09. 
 Trubovskaya bir saat gecikti. 
 Mirzeyev, savc�n�n dava ile çok a��r� ilgilendi�i ve �ahsi ç�karlar� 
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do�rultusunda itiraz�n� bildirerek onun san�klar�n avukatlar� ile 
görü�mesine bile engel oldu�unu bildiriyor.” 

Aç�klama: Not defterimde de yazd���m gibi özellikle Grigoryan’�n 
avukat� Trubovskaya duru�maya her zaman geç kal�yordu ve duru�maya 
kat�l�r kat�lmaz avukat Mirzeyev savc�ya itiraz ederek benim duru�madan 
uzakla�t�r�lmam� istiyordu. Gerekçesi ise benim görevi kötüye kulland���m 
�eklindedir.  

Daha sonra yukar�daki notun devam� olarak �öyle yazm���m:  
 
Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 

 
 

Tercüme: “Üst makamdakiler arac�l���yla H.H.’ye telefon açarak 
avukatlarla görü�ü yasaklatt�rm���m. 

Bu yaland�r. 
— telefonu kendim açm��t�m. 
— yasaklatt�rmad�m, kurallara uyulmas�n� rica ettim. Çünkü �sayev 

30.08’de bilek damarlar�n� kesmi�, daha önceleri Grigoryan’da jilet 
bulunmu� ve Necefov bilek damarlar�n� kesmi�ti.” 

Aç�klama: �imdi ise bütün bu notlarla ilgili aç�klamalar� yazay�m:  
23 A�ustos’ta  “konvoy”a rü�vet vererek, istenilen �ah�s�n Grigoryan 

ve di�er san�klarla görü�türülmesini sa�l�yorlar. Ayn� gün yap�lan aramada 
Grigoryan’da “jilet” bulunuyor. Sonraki günlerde ise �sayev ve Necefov 
kendi damarlar�n� keserek intihar etmeye kalk��t��� gözlemlenir.  

Ben mahkemeyi defalarca Grigoryan’�n kaç�r�laca�� yahut öldürü-
lebilece�i yönünde uyard���m� ve bunu önlemek amac�yla gerekli önlemler 
al�nmas�n� istedi�imi bir daha vurgulayay�m. Lakin yine de buna ald�ran 
yoktu.  

Bütün bu olanlardan ve mahkemeye yapt���m ba�vurular�n gereksiz-
li�ini anlad�ktan sonra, suçlular� koruyan askeri birli�e yetkililer arac�l���yla 
de�il, bizzat kendim telefon açt�m. Onlara olup bitenleri ve durumun 



SUMGAYIT – SSCB’nin çökü�ünün ba�lang�c� 
 

 87

ciddiyetini anlatarak, kurallara uyulmas�n� rica ettim. ��te bundan sonra 6 
Eylül’de Trubovskaya belli olmayan nedenlerle yine duru�maya gecikti ve 
o, duru�maya kat�ld�ktan hemen sonra avukat Mirzeyev benim davada kendi 
ç�karlar�m oldu�u gerekçesi ile itiraz�n� bildirdi. Bu olay bile benim, 
avukatlar�n Trubovskaya taraf�ndan yönlendirildi�ine dair ku�kular�m�n 
esass�z olmad���n� aç�klamaya yetiyor. Trubovskaya’n�n kendisinin kimler 
taraf�ndan yönlendirildi�ini ise kesin olarak bilemiyorum.  

 
Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 

 
 

Tercüme:  “ 11–30 7.09 
Avukat Kerimov avukat Ahmedov’un laf�n� kesiyordu. 
Bundan hemen sonra avukat Mirzeyev, avukat Ehmedov’un 

sorusunu listeden ç�karmay� mahkemeden rica ediyor. 
Bundan sonra Kerimov onun sorular� dikte etti�ini gerekçe 

göstererek kâtibi yönlendirdi�ini iddia ederek mahkemeden, savc�y� 
uyarmas�n� rica eder.” 

Aç�klama: Mahkemede nelerin olup bitti�ini k�saca anlatay�m:  
�öyle ki ben san�klara suçlar�n� aç��a ç�karacak, Sumgay�t 

olaylar�n�n kasten birileri taraf�ndan yap�ld���n� ortaya ç�karacak sorular 
sordu�umda hemen avukatlar yerinden müdahale ederek, san�klara, sorulara 
cevap vermemelerini, susma özgürlüklerini kullanmalar�n� söylüyorlard�. 
Yarg�ca defalarca avukatlar�n müdahalesine imkân vermemesi yönünde 
ricada bulunduysam da mahkeme buna hiç ald�rmad�. O zaman avukatlar, 
kasten mahkemede gürültü ç�kararak, sorular�m�n duyulmas�na engel olu-
yorlard�, ayr�ca duru�ma sekreteri de san�klar, sorular� cevaplamad��� için 
sorular� mahkeme toplant� protokollerine geçiremiyordu. Bundan dolay� ben 
mecbur kalarak sordu�um sorulara cevap alamasam da bu sorular� mahkeme 
protokollerine geçirebilmesi için mahkeme sekreterine dikte ediyordum. 

Bugün o protokoller incelenirse, söylediklerimin oldu�u gibi oraya 
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yans�d��� ortaya ç�kar. 
Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 

 
 

Tercüme: “20.11.89 y�l� Sorgu yarg�çlar�n�n ça��r�lmas�n� 
istiyordu. 

Grigoryan itiraz�n� bildirdi. 
- Trubovskaya savundu- bask� yap�yor, davayla ilgili olmayan 

sorular soruyor. Kerimov, Mirzeyev, Medoyev. Mahkemenin 
karar� 
Aleyhine - Ahmedov”. 

Aç�klama: Bir hususu da kaydedeyim ki, duru�ma boyunca davay� 
suland�ranlar sadece avukatlar de�ildi, Grigoryan da bu konuda çaba 
gösteriyordu. Sürekli gereksiz, uygulanmas� mümkün olmayan dilekçeler 
vererek duru�may� uzatmaya veya davay� ba�ka yöne kayd�rmaya 
çal���yordu. Bu dilekçelerden biri not defterimde de belirtti�im gibi  “sorgu 
yarg�çlar�n�n mahkemeye ça��r�lmas�” ile ilgili olan�d�r. Grigoryan bu sorgu 
yarg�çlar�n�n art�k Azerbaycan d���nda olduklar�n� ve onlar�n mahkemeye 
gelmesinin imkâns�z oldu�unu bildi�i halde, yine de mahkemeye bu hususta 
dilekçeyle ba�vuruyordu.   

Sonradan o, benimle ilgili itirazlar�n� da bildirdi. Onun bu itiraz�n� 
avukat� Trubovskaya da savunarak benim davayla ilgisi olmayan sorular 
sordu�umu iddia etti. “Davayla ilgisi olmayan soru”dan kas�t ise benim 
siyah pardösülü �ah�slarla, da��tt��� haplarla, Ermeni ailelerinin oturduklar� 
adreslerin kaydedildi�i listelerle ilgili sorular idi.  

Ayr�ca, ben onun bir soruma da cevap vermesini istiyordum:  E�er, 
Azerbaycanl� san�klar Ermenilere kar�� i�ledikleri cinayetleri, Ermenilerin 
Azerbaycanl�lara kar�� yapt�klar�na misilleme olarak yapm��larsa, 
Grigoryan’�n yapt�klar�na ne ad verelim? Neden o, kendisi Ermeni oldu�u 
halde, güya Ermenilerden Azerbaycanl�lar�n intikam�n� almaya çal���yordu?  

Trubovskaya, özellikle bu sorular�n da davayla ilgisinin olmad���n�, 
bu sorular�n cinayet davas�n�n dosyalar�na yans�mad���n� sebep göstererek 
Grigoryan’�n itiraz�n� savunuyordu.  

Bir daha tekrar edeyim. E�er bugün o mahkeme toplant� protokolleri 
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aç�larak ara�t�r�l�rsa ve duru�ma süresinde sordu�um sorular incelenirse, o 
zaman kimin sorular�n�n davayla ilgisinin olup olmad��� aç�k bir �ekilde 
ortaya ç�kar.  

 
BASININ ROLÜ VE YÖNET�M�N CESARETS�ZL���  

 
 Yukar�da da bahsetti�im gibi, malum Sumgay�t olaylar� s�ras�nda 
ben Rusya’da çal���yordum ve bu mesele hakk�nda ilk defa bas�n 
arac�l���yla bilgi edindim. Olaylarla ilgili haberler sadece SSCB’de de�il, 
bütün dünyada ���k h�z�yla yay�lm��t�. Merkezi Haber Ajans�, bu olay 
hakk�nda televizyon, radyo programlar�, haberler veriyor, makaleler 
yay�ml�yordu. Bu haberlerde olaylar�n organizatörü de, eylemcisi de “katil”, 
“cani”, k�saca, “vah�i” olarak tan�t�lan Azerbaycanl�lar idi. Sonradan belli 
oldu ki, olaylarla ilgili bu tür haberleri sadece SSCB bas�n� de�il, bütün 
dünya medyas� yay�ml�yordu. O zamanlar Azerbaycanl�lar�n dünyaya vah�i, 
barbar olarak tan�t�lmas�nda Merkezi Haber Ajans�’n�n müstesna(!) hizmeti 
olmu�tu. Ben her zaman bas�n�n i�inin bilgileri net ve tarafs�z bir �ekilde 
yaymak oldu�u kan�s�nda olmu�umdur. Böyle olsayd� bilgiler do�ru olarak 
sunulmu� olurdu. Tarafl� veya tarafs�z olup olmad��� ise ba�ka bir 
tart��man�n konusudur.  
 Grigoryan ve 6 Azerbaycanl�n�n duru�mas� ba�lad���nda, ben bütün 
medyan�n adaletli davranaca��na ve olaya ciddi ilgi gösterece�ine 
inan�yordum. Lakin duru�ma ba�lad�ktan sonra, ben, mahkeme salonunda 
bir tane bile bas�n mensubuna rast gelmedi�im gibi SSCB medyas�nda da 
konu ile ilgili herhangi bir bilginin yer almad���n� fark ettim. Sanki bas�na 
gereken tek �ey Azerbaycanl�lar�n bahsedilen “vah�ilikleri yapt�klar�(!)” 
yönündeki haberleri yaymak idi ve bu haber ç�k�nca da onlar i�lerini 
tamamlam��lard�. 

Duru�man�n ba�lanmas�ndan,  neredeyse 9–10 gün sonra, ben 
bas�n�n bu biganeli�inden çal��t���m �ubenin reisine bahsettim. Onun yan�t� 
kesin ve çok k�sa oldu: “Git, kendi i�inle u�ra�! Senin i�in devletin 
savc�l���n� yapmakt�r!”. Bu durumda ben Cumhuriyet Savc�s� �lyas 
�smay�lov’un yan�na gitmeye karar verdim. Onunla görü�tüm ve meselenin 
ne kadar önemli oldu�unu, vaktiyle bu olaylar�n medya vas�tas�yla bütün 
dünyaya duyuruldu�undan, �imdi ise çok gerekli oldu�u bir zamanda 
medyan�n bu yersiz kay�ts�zl���ndan bahsettim.  O, sab�rla beni dinledi ve ne 
gibi önerilerimin oldu�unu sordu. Verdi�i tepkilerden bu duruma çok 
üzüldü�ünü anlad�m. Ben ondan duru�man�n merkezi bas�nda - ya “Pravda”, 
veya “�zvestiya” gazetesinde, ya da o zamanlar SSCB’nin esas televizyon 
haber program� say�lan “Vremya”da yans�t�lmas�na yard�mc� olmas�n� rica 
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ettim. �lyas �smay�lov, ben oradayken Rafik isimli Merkezi Komite Kâtibine 
telefon açarak onunla çok sert konu�tu. �lyas Bey’in söylediklerini oldu�u 
gibi hat�rl�yorum: “Orada oturup bo� i�lerle u�ra�maktas�n�z. Sumgay�t 
olaylar� ile ilgili çok ciddi duru�malar yap�lmaktad�r, davan�n san�klardan 
biri de Grigoryan soyadl� bir Ermenidir. Bu duru�madan hiçbir bas�n 
bahsetmiyor.” Ben kar�� taraftakinin cevab�n� duymad�m, yaln�z �lyas 
�smay�lov bana “Git i�ine devam et, bas�ndakiler duru�maya kat�lacaklar” 
dedi ve gerçekten de, ertesi gün “Pravda” veya “�zvestiya” gazetesinin özel 
muhabiri Zaur Kad�mbekov mola zaman� benim yan�ma geldi. O, kendisini 
tan�tarak, benimle irtibat kurup duru�ma hakk�nda merkezi gazetelere bilgi 
vermek üzere görevlendirildi�ini söyledi. Ben büyük bir memnuniyetle 
duru�madaki ilginç hususlardan ona bahsettim ve anlatt�klar�m�n onun 
dikkatini çekti�ini farkettim. O, ilk günkü duru�maya sonuna kadar kat�ld� 
ve notlar ald�. Yaln�z o günden sonra bu �ahs� bir daha görmedim ve 
duru�ma ile ilgili de hiçbir yaz�s�n� okumad�m.   

Mahkeme zaman� merkezi bas�nda duru�ma ile ilgili bilgi veren 
herhangi bir yaz� veya bilginin yer almad���n� bugün kesinlikle 
söyleyebilirim, belki de yerel bas�nda cüzi haberler verilmi�tir, bu konuda 
bir �ey söyleyemem çünkü bu konuda bana kimse bir �ey sormam�� ve ben 
de gazetecilerden kimseyi görmemi�im. Ayr�ca o zamanlar yerel bas�n� 
sürekli olarak takip edemiyordum. Yaln�z merkezi bas�n� dikkatle takip 
ediyordum ve herhangi bir bilgiye de rastlamam��t�m. Bunun kendisi de 
cevap gerektiren birçok sorular do�uruyordu. Nas�l oluyordu da bu olaylar 
s�ras�nda sadece SSCB’nin bütün merkezi bas�n�n�n de�il, hatta dünyan�n 
önde gelen Merkezi Haber Ajans� temsilcileri dahi Sumgay�t’ta 
bulunuyorlard�? Onlar� özellikle o anda oraya kimler davet etmi�ti? E�er 
olaylar böyle ciddi yank� uyand�rm��sa neden bu dikkat ve ilgi mahkeme 
duru�mas�na gösterilmiyordu? Neden bütün dünyaya Azerbaycanl�lar� vah�i 
gibi tan�tan bas�n �imdi susmu�, i�lerini bitirmi� say�yordu? Neden 
duru�man�n ak�beti ile hiç kimse ilgilenmemi�ti? Zaur Kad�mbekov’un 
sonraki duru�malarda i�tirakine ve duru�may� bas�na yans�tmas�na ne veya 
kim engel olmu�tu? 
 Bu sorulara cevap bulundu�u takdirde Sumgay�t olaylar�n�n arka plan�n�n 
k�smen de olsa ayd�nlanaca�� �üphe götürmez bir gerçektir. 
 Bas�n�n bu olaylardaki önemli rolünden bahsederken ilginç olan 
ba�ka bir bilgiyi de sizlerle payla�mak istiyorum: 
 1995–2004 y�llar� aras�nda, de�i�ik zamanlarda ABD ve Avrupa 
ülkelerinde gerçekle�tirilen birçok toplant�lara, ayn� zamanda çat��ma 
bölgeleri ve münaka�al� durumlar�n çözümü ile ilgili tart��malara kat�ld�m. 
Bütün bu toplant�lara kat�lanlar�n hepsi Sumgay�t olaylar�ndan haberdar-
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lard�. Gerçi, cinayet davas�n�n dosyalar�na göre, Sumgay�t olaylar�nda 
toplam 32 ki�i ölmü�tü. Ancak Sumgay�t olaylar�ndan bir süre sonra – 1989 
y�l�n�n Haziran ay�nda Özbekistan’�n Fergana vilayetinde Özbeklerle Ah�ska 
Türkleri aras�nda ç�kan �iddetli çat��madan hiç kimse haberdar de�ildi. Bu 
olaylarda sald�r�ya maruz kalanlar Ah�ska Türkleriydi. Yetkililer o dönemde 
Ah�ska Türklerini toplu �ekilde Fergana’dan sürüp ç�karm��lard�. Bir y�l 
içinde Özbekistan’da ya�ayan bütün Ah�ska Türkleri SSCB’ye dâhil olan 
bütün Cumhuriyetlere kaçmak zorunda kalm��t�. SSCB �çi�leri Bakanl��� 
Cinayet-Aray�� Ba� �daresindeki Reis Yard�mc�s� B.B. Dziov’un sözlerine 
göre, Fergana’daki karga�alarda 106 ki�inin öldü�ü belirlenmi�tir. SSCB 
Ba� Savc�l��� taraf�ndan verilen bilgilere göre ise, 1990 y�l�n�n sonlar�nda bu 
olaylar sonucunda 112 ki�inin ya�am�n� kaybetti�i kesinle�tirilmi�tir. 
Bunlar�n 51’i Ah�ska Türkü’dür. Ayn� zamanda, 1011 ki�i çe�itli derecede 
yaralanm��, Silahl� Kuvvetlere ait 137 asker ve 110 polis yaralanm�� 
(polislerden biri ölmü�), 757 ev, 27 kamu binas�, 275 araba yak�lm�� ve 
soyulmu�tur. Lakin bu bilgiler dünya kamuoyuna oldu�u gibi duyurulma-
m��t�. 1990 y�l�nda K�rg�zistan’�n Fergana çölünde yerle�en O� �ehrinde 
K�rg�zlarla Özbekler aras�nda ç�kan çat��ma sonucunda resmi verilere göre, 
1200 civar�nda insan ölmü�tü, ama bundan da hiç kimsenin haberi yoktu.  

Ayr�ca, 11 Mart 1990 y�l�nda Litvanya’da, 1990 y�l�n�n Ekiminde 
Gagauzyeri’nde gerçekle�en uluslararas� çat��malardan da çoklar�n�n haberi 
yoktu.  

Fark�nda olmadan “acaba neden en az kay�pla geçi�tirilen Sumgay�t 
olaylar� dünya kamuoyuna böyle detayl� �ekilde duyuruldu�u halde, 
Fergana’da, O�’ta yüzlerle, binlerle ki�inin ölümüne neden olan olaylar 
hakk�nda dünya bu kadar bilgisizdir?” sorusu insan�n akl�na geliyor.  Çok 
ilginç, de�il mi? 
Duru�ma s�ras�nda olaylar�n nas�l geli�ti�ini ve arka planda kimlerin 
oldu�unu anlad���mda ve san�k Azerbaycanl�lar�n da korktuklar�ndan dolay� 
do�ru ifade vermediklerini, gerçe�in ortaya ç�kmas�nda mahkemeye 
yard�mc� olmak istemediklerini gördü�ümde, ben bu defa yard�m almak için 
çal��t���m �ubenin reisi �ldar Dada�ov’un yan�na gittim. Bu olaylar�n 
önceden kurguland���n� anlatmaya ba�lad���mda o, hemen sözümü kesti ve 
bu konuda söylediklerimin ciddili�ini kendimin bile fark etmedi�imi, 
benimle konu�mak istemedi�ini, SSCB Savc�l���n�n bu davayla u�ra�t���n�, 
hatta nihai sonuca gelindi�ini söyledi ve bir daha “senin görevin devletin 
iddias�n� savunmakt�r” diye tekrar etti. Ona san�klar�n ifade vermediklerini 
söyledi�imde, yarg�ç olarak çal��t���m� hat�rlatt� ve yasaya uygun olarak ne 
yapmak gerekiyorsa, onu yapmam�, soru�turma belgelerini de�erlendirmemi 
tavsiye etti. O zamanlar bu �ubede çal��anlardan hala ya�ayanlar varsa, 
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rahmetli �ldar Dada�ov’un çok bilgili ve o dönem Azerbaycan gerçekleri 
aç�s�ndan de�erlendirildi�inde, çok temiz bir insan oldu�unda benimle 
ittifak ederler. Savc�l�kta çal��t���m son y�llarda ili�kimizin kötü olmas�na 
ra�men, ben onun bu yönüne her zaman de�er vermi�imdir. Onunla aram�z-
da geçen bu can s�k�c� konu�madan sonra bana yard�m etmeyece�ini anla-
d�m ve �ldar Dada�ov’a bir �ey demeden direk �lyas �smay�lov’un yan�na 
gittim. Gerçi, o dönemdeki kurallara göre, savc�l�k görevlisi herhangi bir 
konuda önce çal��t��� �ubenin reisine, �ube reisi Cumhuriyet savc�s�n�n 
uygun �ube yard�mc�s�na, Cumhuriyet savc�s�n�n yard�mc�s� ise Cumhuriyet 
savc�s�na ba�vurmal� idi. Yaln�z bu hiyerar�ik uygulamadan sonra 
Cumhuriyet savc�s� uygun görürse ad� geçen �ubenin görevlisini kabul 
ederdi. Ben bütün bu kurallar� çi�neyerek, hiçbir ki�isel ili�kimin ve 
ç�kar�m�n olmad���ndan ve davay� bana bizzat kendisi havale etti�inden, 
direk Cumhuriyet Savc�s� �lyas �smay�lov’un yan�na gittim. Beni oraya 
götüren sebep Grigoryan’a yap�lan ayr�cal�k idi. Çünkü defalarca 
Grigoryan’a zor sorular sormaya ba�lad���mda, sadece Grigoryan’�n de�il, 
di�er san�klar�n avukatlar� da duruma müdahale ediyorlard�. Sanki duru�ma-
n�n konusu sadece Grigoryan’�n savunmas� idi.    
 �lyas �smay�lov’un yan�ndayken, duru�madaki bütün Azerbaycanl� 
san�klar�n nedense Grigoryan’dan korktuklar�n� ve bundan dolay� ifade 
vermediklerini bildirdim. �lyas �smay�lov beni ilgiyle dinledi ve teklifimin 
ne oldu�unu sordu. Ricam� söyledim. “Bütün san�klar�n sakland��� Bay�l 
hapishanesinin reisine tutsaklara, mahkemede do�ru ifade vermelerinin 
onlar�n cezalar�n� hafifletece�i anlat�ls�n ve san�klar�n Grigoryan’dan 
korkma nedenleri ö�renilsin”. O, “ Sen bana yasalar� çi�nememi mi 
öneriyorsun?” dedi.  Ben ise, “Do�ru ifade vermenin cezay� hafifletti�ini 
san�klara anlatman�n yasa gere�i oldu�unu” bildirdim. Sonra o, Cumhuriyet 
Savc�s�n�n Ba�yard�mc�s� Murat Babayev’e telefon açarak bu davayla 
ilgilenmesini söyledi. �lyas �smay�lov’un odas�ndan ç�kt�ktan sonra, (her 
ikisinin odas� 3. kattayd�) yan�nda misafirleri bulundu�undan, yakla��k 20 
dakika sonra Murat Babayev’in odas�na girdim. �çeri girdi�imde, Murat 
Babayev “Ne olmu�, ortada ne sorun var?” diyerek ho�nutsuzlu�unu bildir-
di. Ben olup bitenleri ona da anlatt�m. O yapt�klar�mdan memnun olmasa 
da, birisini telefonla arad�. Telefon açt��� �ahsa ad� ve babas�n�n ad� ile hitap 
ederek: “Yan�mda Sumgay�t olaylar� ile ilgili duru�may� yürüten savc� var, 
o, orada Grigoryan’�n Azerbaycanl�lar� tehdit ederek, ifade vermelerine 
engel oldu�unu söylüyor. Bir bak�n, orada ne yapabilirsiniz?” dedi. Daha 
sonra o, telefon açt��� adam�n �çi�leri Bakan Yard�mc�s� Azim Piriyev 
oldu�unu söyledi.  

 Murat Babayev’in aramas� bu i�i çözmek amac�yla de�il, sadece, 
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telefon açm�� olmak için yap�ld���ndan hiçbir sonuç hâs�l olmad�.  
 Bütün bu ba�ar�s�z çabalardan sonra, bir daha hiçbir yetkiliden 
yard�m istemedim.  Çünkü bir kere hiyerar�ik düzene dikkat etmeden 
kurallar�  (ast�n üste itaat sistemi) bozdu�umu söyleyeceklerinden, “reisin 
var, git, reisine �ikâyet et” denilece�inden çekindim. Reisim ise �srarla “Bu 
davay� SSCB Savc�l��� yürütmü�, onlar�n yazd���n� biz bozamay�z” demekte 
direniyordu. Hatta bana “Nas�l oluyor da bu olay�n düzenlendi�ini SSCB 
Savc�l��� anlam�yor, ama sen anl�yorsun?” diyerek, ancak iddianameye uy-
gun olarak karar vermemi buyuruyordu. Aç�kças�, ilk dönemdeki ili�kimize 
dayanarak onun bana kar�� kas�tl� oldu�unu dü�ünüyordum. �ldar Bey vefat 
ettikten k�sa süre sonra �lyas Bey’le onun hakk�nda konu�urken onun çok 
bilgili, dürüst bir insan oldu�unu, ancak bana kar�� nedense garezli 
davrand���n� söyledim. �. �smay�lov hayretle “O, seninle s�k s�k tart��t���n� 
söylese de, senin bilgili ve dürüst oldu�unu özellikle vurgulard�” dedi.  

Belki de o zamanki ho�nutsuzlu�u beni korumak istemesindendi. 
Gördü�üm bütün bu itinas�zl�k ve lakaytl�k sonucunda bir daha hiçbir 
yetkiliye ba�vurmad�m. 
 Bu arada an�lar�ma dayanarak, yetkililerin böyle vurdumduymazl��� 
ile sadece Sumgay�t olaylar�nda kar��la�mad���m� da belirteyim.  

1986 y�l�nda beni Zelençuk iline mahkeme ba�kan� olarak atad�k-
lar�nda, oraya gitmek istemememin bir sebebi de bu ilin bölgede “keyif 
çekenlerin �ehri, gününü gün edenlerin ya�ad��� bir �ehir” olarak ad ç�kar-
mas� idi. Bulundu�u co�rafi konum ve gelen misafirleri dolay�s�yla ilde 
sanki bir nevi disiplinsizlik hâkimdi. Böyle bir ilde çal��mak benim için çok 
zor olacakt�. Mahkemedeki yarg�çlar i�e istedikleri vakitte gelip, istedikleri 
vakitte ç�k�yorlard�. Yarg�çlarla aram�zda olan ya� fark� ise i�imi daha da 
zorla�t�r�yordu. Buna ra�men ben, yine de mahkemede disiplini korumaya, 
mahkeme i�lerinde bilgili kadrolar� görevlendirmeye çal���yordum. Bir süre 
sonra yürüttü�üm duru�malarda bana e�lik eden, çok sald�rgan, ama bir o 
kadar da bilgili bir avukatla tan��t�m. Böyle bilgili birisinin neden yarg�çl��� 
seçmedi�ini sordu�umda o, Zelençuk ilinde do�du�unu, hâkim olmay� çok 
istedi�ini, fakat karde�inin bu ildeki büyük bir kolhozun ba�kan� oldu�un-
dan ve birinci kâtiple geçinemedi�inden, onun hâkimlik yapmas�na da 
imkân vermediklerini söyledi. Ben birinci kâtipten habersiz direk bölge 
Adliye �ubesinin Ba�kan� Limanov’la olan samimi ili�kilerimize dayanarak 
bilgi sahibi ve yeteri kadar tecrübeli Vladimir Pavloviç Strikin’in hâkimli�e 
seçilmesine yard�mc� olmas�n� rica ettim. Böylece, Strikin yarg�ç seçildi. 
Azerbaycan’a döndü�üm s�rada benden kendi yerime mahkeme ba�kan� 
olarak kimi önerdi�imi sorduklar�nda Strikin’i aday gösterdim.  Böylece 
birçoklar�n�n bu göreve talip olmas�na ra�men mahkeme ba�kan� Strikin 
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oldu. Azerbaycan’a yerle�tikten sonra Strikin’le olan ba��m�z koptu. 
1995 y�l�nda i�imle ilgili olarak Moskova’da bulunuyordum.  O zaman beni 
art�k Cumhurba�kanl���ndaki görevimden de alm��lard� ve ben avukatl��a 
yeni ba�lam��t�m. Moskova’da haberler program�n� seyrederken, Rusya 
Federasyon �uras�n�n toplant�s�n�n oldu�unu ve Strikin’in de orada bulun-
du�unu gördüm. �lk programdan Strikin’in Federasyon �uras�nda savc�l�k 
ile ilgili bir kurumun yöneticisi ve senatörü oldu�unu ö�rendim. Bilgi 
bürosu arac�l���yla Strikin’in i� numaras�n� buldum. Yard�mc�s� ile konu�a-
rak kendimi tan�tt�m ve bir zamanlar Strikin’le birlikte çal��t���m�, onunla 
konu�mak istedi�imi bildirdim. O, telefon numaram� ald�. Aradan 10 dakika 
geçmeden telefonum çald�. Arayan Strikin idi. Benimle çok s�cak bir �ekilde 
konu�an Strikin hemen ya�ad���m adresi sordu. Bir süre sonra Strikin’in 
arabas� geldi ve beni Kremlin’in yan�nda bulunan Rossiya otelinde Strikin 
için ayr�lm�� özel daireye götürdü. O zamanlar, Strikin Moskova’da yaln�z 
ya�ad��� için ayr� bir ev tutmam��t�. Ailesi ise Zelençuk’ta idi. Rossiya 
otelinin üst kat�ndaki onlar için ayr�lm�� restoranda oturduk. Ak�am 
yeme�inde uzun süre konu�tuk. Konu�mam�z s�ras�nda ben Rusya aleyhine 
çok a��r �eyler söyledim. Karaba� olaylar�nda Rusya’n�n Ermenistan’a 
yapt��� askeri siyasi destekten, Sumgay�t olaylar�ndan, duru�madan bahset-
tim. Ayr�ca, Azerbaycan’da ve Ermenistan’da ya�ayan Ruslar�n ya�am 
�artlar�ndan bahsederek k�yaslama yapt�m, bizdeki refahlar�n�n Ermenis-
tan’dakinden çok daha iyi oldu�undan bahsettim. Strikin gerçek bir Rus 
vatanseveri idi ve benim Rusya’y� ele�tirmedeki iyi niyetimi ve yakla��m-
lar�m� biliyordu. O, bütün söylediklerimi dinledikten sonra durumun böyle 
oldu�undan habersiz oldu�unu ve anlatt�klar�ma içtenlikle inand���n� itiraf 
etti. Ayr�ca bana borçlu oldu�unu bildirerek e�er bir zamanlar onun hâkim 
olmas�na yard�mc� olarak sonradan kendi yerime aday göstermeseydim 
�imdi buralarda olamayaca��n� da söyledi. Aç�kças� o ana kadar bundan 
bahsedece�ini akl�ma bile getirmiyordum. Daha sonra, bana olan borcunu 
ödemek için 15–20 senatörle birlikte Azerbaycan’a gelerek mülteci 
kamplar�n�n durumunu yak�ndan görebilece�ini ve bu konuyu Federasyon 
�uras�n�n gündemine sokabilece�ini dedi. Onun resmi bir gezi ile Azer-
baycan’a gelmesi ve bu söylediklerini yapmas� için Azerbaycan parlamento-
sundan onun ad�na bir davet mektubunun gönderilmesi gerekiyordu. Strikin 
bu konuda da yard�m�n� esirgemeden Federasyon �uras�n�n Ba�kan� 
Vladimir �umeyko ile çok yak�n dost oldu�unu ve onun arac�l���yla bu 
meseleyi Federasyon �uras�n�n gündemine ta��yabilece�ini söyledi. Bu 
arada Vladimir �umeyko’nun Stavropol’a kom�u bir �ehir olan Krasno-
dar’dan oldu�unu ve gününü gün eden, gezip tozan birisi oldu�unu da itiraf 
edeyim.  
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Soldan sa�a: Aslan �smay�lov, Vladimir Strikin ve onun yard�mc�s�. 
Moskova, 1995. 

 
Azerbaycan’a döndü�ümde, parlamentoya telefon açt�m, birkaç defa 

u�ra�t�ktan sonra Arif Rehimzade’nin Vilayet isimli yard�mc�s� ile ba�lant� 
kurabildim. Konu�mam�z s�ras�nda bu �ahs�n beni tan�d���n� anlad�m ve 
olaylar� ona tam ayr�nt�s�yla anlatt�m. Bu �ah�s durumu Arif Rehimzade’ye 
rapor edece�ini bildirdi. �rtibat için ev telefonumu da verdim. Bir gün sonra, 
ak�am eve geldi�imde, e�im Arif Rehimzade’nin telefon açt���n� ve onunla 
ba�lant� kurmam� istedi�ini söyledi. Vakit geç oldu�undan, o gün telefon 
açamad�m. Ertesi gün yard�mc�s� ile konu�tum ve o, Arif Bey durumla ilgili 
bilgilendirildi�ini, benimle konu�mak istedi�ini ama bir türlü vakit 
bulamad���n� söyledi. Arif Rehimzade resmi bir mektup yazarak ona 
müracaat etmemi ve mektupta yukar�da anlatt�klar�m�, yani Strikin’e 
yapt���m bütün iyilikleri s�ralamam� istemi�. Ben buna çok �a��rd�m ve 
böyle bir mektubun niçin gerekti�ini sordum. O ise bunun parlamentonun 
Strikin’i davet edebilmesi aç�s�ndan önemli oldu�unu söyledi. Ben bunun 
son derece ciddi bir durum oldu�unu, ayr�ca etik bir hareket olmad���ndan 
bu mektubu yazamayaca��m� söyleyerek konu�may� kestim. Bu olaydan, 
yakla��k 4–5 ay sonra art�k Federasyon �uras�nda de�il, Rusya Devlet 
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Dumas�’nda milletvekillerinin te�ebbüsü ile Karaba� sorunu tart���ld� ve bu 
tart��malar Ermenilerin te�ebbüsü ile yap�ld���ndan onlar�n ç�kar�na kararlar 
al�nd�. Ben bir daha Karaba� meselesi gibi devletçilik ve devlet için önemli 
bir meselede memur bigâneli�inin �ahidi oldum. Asl�nda ba�vurumdan 
hemen sonra Arif Rehimzade’nin bu mesele ile ciddi bir �ekilde u�ra�mas� 
gerekiyordu ama o, kendisini sigortalamak için benden böylesi mant��a ve 
ahlaka ayk�r� bir mektup yazmam� istemi�ti. Sonralar� ben onun Azerbaycan 
Cumhuriyetinin Ba��ms�zl��� ile ilgili Parlamentoda kabul olunan 
“Ba��ms�zl�k Hakk�nda Anayasa Karar�n�n aleyhine oy verenlerden biri 
oldu�unu ö�rendim ve aç�kças� buna hiç �a��rmad�m. 
 

AZERBAYCANLILAR ERMEN�LER� NASIL 
KURTARIYORLARDI? 

 
 Azerbaycanl�lar�n asla tan�t�ld�klar� gibi “vah�i” olmad���, onlarda 
Ermenilere kar�� var oldu�u anlat�lan bir nefret olmad��� dava dosyalar�ndan 
ve ma�durlar�n ifadelerinden anla��lmaktad�r.  Tam tersi Azerbaycanl�lar 
Sumgay�t’ta ç�kan karga�a s�rs�nda kendi hayatlar� pahas�na Ermenileri 
kurtarmaya çal��m��lard�r. Biz bunu dava dosyalar�ndan da ö�reniyoruz. 
Hem san�klar, hem de ma�dur Ermeniler ifadelerinde bunu defalarca 
belirtmi�lerdir. Gerçekleri göstermesi aç�s�ndan, notlar�mdaki ifadeleri 
a�a��da aç�klamas�z olarak dikkatinize sunuyorum:  
 

18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 
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Tercüme: “San�k Gencaliyev Elçin Eli o�lu, 29 �ubat 1989 y�l�nda, 
hakk�ndaki iddialar� kabul ederek, suçunu k�smen kabullenerek ifadesinde 
28 �ubat 1988 y�l�nda, saat 14.30 civar�nda 1. mahallede bulunan çayc�ya 
gitti�ini söylemi�tir. Çayc�da konu�ulanlardan otogarda meydana gelen 
olaylar� duymu�, olup bitenlerle ilgilenerek olay yerine bakmak için oraya 
gitmi�tir.  
 Daha sonra san�k Gencaliyev E.A. aç�klam��t�r.  
“Moskviç” markal� arabadaki yolcular� saran grubun aras�nda ben polis 
üniformal� 3 �ahs� gördüm, ama rütbelerini belirleyemedim. Onlar grubu 
insanlar� dövmemeleri yönünde ikna etmeye u�ra��yorlard�. Ama 
gruptakiler onlara ald�rm�yordu.” C.23 Dava dosyas� sayfa 323–333 
 

18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
 

Tercüme: “San�k Memmedov Galib Gedir�ah o�lu, 22 �ubat 1989 
y�l�nda ona kar�� yap�lan suçlamada gösterilen olay ile ilgili suçunu 
tamamen kabullenerek 28 �ubat 1988 y�l�nda, saat 15.15 civar�nda uzak 
akrabas� Seferov Nizami’nin evinden ç�karak yaln�z ba��na �ehre gitti�ini 
söylüyor. Daha sonra o, belirtiyor: “Gruptan birisi (bu �ahs�n kim 
oldu�unu bilemedim) Yeseyanlar�n Lezgi milletinden oldu�unu ba��rarak 
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söyledi.  Biz bunu duydu�umuzda ma�durlar� dövmekten vazgeçtik. Tam o 
s�rada 2 polis Yeseyanlara yakla�t�. Onlar�n nereden geldi�ini ben 
görmedim. Polislerden biri k�z�n kolundan tuttu, öbürü ise kad�nla adam� 
tuttu.” c.18 Dava dosyas� sayfa 231–252 

Aç�klama: Sumgay�t olaylar�nda Lezgi kelimesinin s�kl�kla 
kullan�lmas�n� o zamanlar ben çok da önemsemiyordum. 1993 y�l�nda 
meydana gelen olaylar bunun rastlant� olmad���n� gösterdi. Demek ki daha o 
zamandan beri baz� karanl�k güçlerin Azerbaycan’da ya�ayan az�nl�klar 
aras�nda milli çat��ma ç�karmak niyeti varm��.  
 

18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden:  

 
Seferov Nizami Sumbat o�lu: 

 
Tercüme: “Demin söyledi�im gibi, polisler de gruba müdahale 

etmeye ba�lad�lar. Ben, onlar�n Sumgay�t’tan olmad�klar�n� sand�m.  Onlar 
Kafkasya ma�azas� taraf�ndan geliyorlard�, polis otobüsleri orada 
durmu�tu. Aralar�nda albay da bulunmaktayd�.  Grup onlara ta� ve a�aç 
parçalar� at�yordu. Birisi att��� e�ya ile albay�n kafas�ndaki �apkas�n 
dü�ürdü. Polisler,  Moskviç markal� arabay� zorlukla olay yerinden 
uzakla�t�rd�lar.  Onlar� nereye götürdüklerini bilmiyorum.” 
 C.16 Dava dosyas� sayfa 190–208 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: Ma�dur Yeseyan Levon �irinoviç anlat�yor: 

“Ben, siz ne yap�yorsunuz, ben kör bir adam�m, bizim hiçbir suçumuz yok 
dedim. Bana Ermence sövdüler, sonra dövmekten vazgeçtiler. Birisi “Gelin, 
sizi ve e�inizi hastaneye götüreyim dedi. Ben raz� oldum ve bana bu teklifi 
yapan �ah�s bizi götürdü. Arkam�zdan insanlar�n geldi�ini duyuyordum. Bizi 
götüren �ah�s “onlara dokunmay�n, onlar Lezgi’ler” dedi. O, bizi hastaneye 
getirdi. Burada bize acil yard�m gösterdiler. Bu adama k�z�m�n nerede 
oldu�unu ö�renmesi ricas�nda bulundum.  O, “Endi�elenme, k�z�n güvenilir 
yerdedir” dedi. 28 �ubat 1988 y�l�nda biz bütün gün hastanede kald�k. 29 
�ubat 1988 y�l�nda saat 11–12 civar�nda bizi arabaya bindirerek Bakü’ye 
götürdüler. Biz eve vard���m�zda k�z�m�z�n evde oldu�unu gördük.” 
 C.1 Dava dosyas� sayfa 125–139 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 
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Tercüme: Tan�k Kas�mov S. T. 3. mahalledeki �1733 V 
apartman�n�n giri�inde birinci dairede oturan �ah�s ifadesinde �öyle dedi: 

“28 �ubat 1988 y�l�nda saat 17.30 civar�nda ben evimdeydim. 
Merdiven bo�lu�unda gürültü duydum. Bu arada, ben 3. katta oturuyorum. 
Merdiven bo�lu�una ç�kt���mda dördüncü kattan Mejlumyan Grigoriy ve 
onun kar�s� Roza’n�n a�a�� indiklerini gördüm. Onlar�n ikisinin de yüzü 
kanlar içinde idi. Elbiselerinin ne durumda oldu�una bakmad�m. Grigoriy 
ve Roza a�l�yorlard�, dövüldüklerini söylediler. Benden onlar� saklamam� 
rica ettiler. Ben onlar� evime alarak yatak odamda saklad�m. Neredeyse ya 
bir, ya da bir buçuk saatten sonra yine kap�m çal�nd�. Kap�y� açt���mda 
Mejlumyan’lar�n küçük k�z�n� gördüm.  Onu da eve ald�m. O, sald�rgan-
lar�n, onun Azerbaycanl� oldu�unu sanarak dokunmadan b�rakt�klar�n� 
söyledi.  Sonra ben soka�a ç�karak bir süre giri� kap�s�n�n yan�nda durdum. 
Sonra eve döndüm. Evimizde Mejlumyan Grigoriy, Roza, küçük k�zlar� 
d���nda, Mejlumyan’lar�n bir k�zlar� daha vard�. �smini bilmiyorum. Sadece 
sar� saçlar� oldu�unu hat�rl�yorum. Onun evimize nas�l girdi�ini de görme-
mi�tim. Eve geldi�imde kar�m henüz evde de�ildi. Neredeyse yar�m saat 
sonra, ben evden ç�karak sokakta neler oldu�unu görmek istedim. �kinci 
katla üçüncü kat aras�ndaki bo�lukta Mejlumyan’lar�n bir k�z�n� daha 
gördüm. O, yukar� ç�k�yordu elbisesi y�rt�lm��t�, kendisini de dövmü�lerdi. 
Yüzüne öyle sert vurmu�lard� ki, yüzünden kan ak�yordu. Bedeninde de 
darbe izleri vard�, ama ben o darbe izlerini size kesinlikle anlatamam. Öyle 
bir halde idi ki ben ba��m� kald�r�p ona bakmaya utan�yordum. Onu eve 
götürdüm, giyinmesi için kar�m�n elbisesini verdim. Akrabalar� yard�m 
ederek onu giyindirdiler. Daha sonra kar�m geldi. Eylemciler 
Mejlumyan’lar�n evine sald�rd���nda, ben onlar� görmedim. Ben evdeydim, 
koridorda insanlar�n ko�u�turdu�unu duyuyordum.” 
 

DURU�MADA VARDI�IM SONUÇ VE MAHKEMEDEK� 
KONU�MAM 

 
 Duru�mada kesin bir sonuca varm��t�m: Sumgay�t olaylar� kas�tl� 
olarak düzenlenmi�tir, bir ucu Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti’ndeki 
olaylara dayanmaktad�r! Cinayet davas�n�n dosyalar�nda bu karar�m� 
onaylayan onlarca ifade vard�r ve ben onlar�n bir k�sm�n� sizin dikkatinize 
sunuyorum: 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: 13 Ekim 1988 y�l�nda san�k �sayev A. �. bu olayla ilgili 

�öyle demi�tir: 
“27 �ubat ak�am� ben fabrikaya gitti�imde bütün yollarda insanlar gruplar 
halinde toplanm��t� ve araçlar�n hareketine engel oluyorlard�. Fabrikadaki 
bütün i�çiler Ermenilerin Azerbaycanl�lara hakaret etti�inden 
bahsediyorlard�. Herkes ailesinin ak�beti için endi�eleniyordu. Ben bu 
çat��malar� Karaba�’dan ve köylerden Sumgay�t’a gelenlerin, ayr�ca Edik 
Grigoryan gibi önceleri mahkûm olunmu� insanlar�n ç�kard���n� 
dü�ünüyordum. Böyleleri için kimi öldürdü�ünün veya nereyi soyup talan 
etti�inin hiç bir fark� yoktu. Bu olaylara kadar, ben Ermenilerle pek çok 
defa bir arada olmu�tum ve onlarla benim hiçbir problemim olmam��t�. 
Olaylar s�ras�nda ben çetedekilerin, Grigoryan, Necefov ve Hüseynov’un 
etkisinde kalarak bu eylemlere kat�ld�m.”  
 C.27 Dava dosyas� sayfa 138–144 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: San�k Hüseynov V. V. itham�n bu k�sm� ile ilgili 22 �ubat 

1989 tarihindeki soru�turmada �öyle ifade vermi�tir: 
“Gruptayken, konu�malardan Ermenilerin Karaba�’da oldu�unu ve 
oradaki Azerbaycanl�lar� öldürdüklerini anlad�m.”  
 C.20 Dava dosyas� sayfa 315–320 

 
18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: “San�k Gencaliyev E. A. bu mesele ile ilgili �öyle 

söylemi�tir: 
“Ben, gruplar aras�ndaki söylentilerden Ermenilerin Da�l�k Karaba� Özerk 
Vilayeti arazisinde Azerbaycanl�lara eziyet ettiklerini anlad�m.  Ayr�ca, 
böyle bir olay�n Sumgay�t’ta da gerçekle�ece�inin beklendi�ini de 
anlad�m.”  
 C.23 Dava dosyas� sayfa 323–333” 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: “San�k Memmedov Galib Gedir�ah o�lu, 22 �ubat 1989 

y�l�nda ona kar�� yap�lan suçlamada, bahsedilen olayla ilgili suçunu 
kesinlikle kabulleniyor ve 28 �ubat 1988 y�l�nda, saat 15.15 civar�nda uzak 
akrabas� Seferov Nizami’nin evinden ç�karak yaln�z ba��na �ehre gitti�ini 
söylüyor. Daha sonra o, “Saat 16 civar�nda ben �ehir otogar�na do�ru 
gittim. Otogar�n yan�nda, Fevvareler meydan�nda gruptakilerin bir k�sm�yla 
kar��la�t�m. Seferov Nizami, Necefov Nadir, Hüseynov Vagif, Gencaliyev 
Elçin, Grigoryan Eduard ve �sayev Efser. Adlar�n� sayd���m arkada�lar�n 
hepsi daire halinde durarak yüksek sesle: “Karaba� bizimdir, biz Karaba�’� 
hiç kimseye vermeyece�iz!” diyorlard�.  Bir süre sonra birbirine sar�lm�� 
gençlerin aras�nda en ortada Edik Grigoryan’� gördüm, o da gençlerin 
söylediklerini tekrarl�yordu.” 

C.18 Dava dosyas� sayfa 231–252 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: “San�k Necefov N. A. 24 �ubat ve 18 Kas�m 1988 

y�l�ndaki soru�turmalar s�ras�nda �öyle ifade vermi�tir: 
“26 �ubat’ta Bar�� ve Dostluk sokaklar� aras�nda bulunan kav�aktaki birçok 
sald�rgan çeteye kat�ld���m için suçumu kabul ediyorum.  Bu çeteler 
Karaba�’da ya�ayan Azerbaycanl�lara Ermenilerin yapt�klar�n�n intikam�n� 
Sumgay�t’ta ya�ayan Ermenilerden almay� amaçlam��t�. Olaylar s�ras�nda 
yapt�klar� ile onlar Ermenilere kar�� olan nefretlerini ortaya koydular. 
Kendimin ve çetedekilerin yapt�klar� ile Ermenilerde halk�m�za kar�� nefret 
duygusu olu�turdu�umuzu anl�yor ve suçumu kabul ediyorum.”  
C.22 Dava dosyas� sayfa 265, 313” 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 
Tercüme: “San�k Memmedov K.K 22 �ubat 1989 y�l�nda �öyle 

demi�tir: 
“Saat 16 civar�nda ben �ehir otogar�na gittim.  Fevvareler meydan�n�n 
yan�nda ben di�er arkada�larla kar��la�t�m. Seferov Nizami, Necefov Nadir, 
Hüseynov Vagif, Gencaliyev Elçin, Grigoryan Edik ve �sayev Efser. Adlar�n� 
sayd���m çocuklar�n hepsi daire �eklinde dizilerek Karaba� bizimdir! 
Karaba�’� hiç kimseye vermeyece�iz diye ba��r�yorlard�. Bir süre sonra 
Grigoryan Edik’in çocuklar�n aras�nda durarak her kesin ba��rd��� sözleri 
tekrar etti�ini fark ettim. Az sonra Grigoryan “Ard�m s�ra gelin!”diye emir 
verdi. O, bizi Bar�� soka�� ile Dostluk soka��n�n kesi�ti�i yere götürdü. Biz 
burada araçlar� durdurarak, insanlar�n aras�ndan Ermenileri seçmeliydik.”  
 C.18 Dava dosyas� sayfa 239–240” 
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18/55461–88 say�l� cinayet davas�n�n iddianamesinden: 

 
 

Tercüme: “San�k Seferov N. S. 12 Ocak ve 20 �ubat 1989 y�l�nda 
�öyle demi�tir: 
“27 �ubat’ta ben gösteri s�ras�nda Sumgay�t’ta ya�ayan Ermenilerin 24 
saat içinde �ehri terk etmesi gerekti�ini duydum.  Bu taleplerin nedeni 
Karaba�’da ya�ayan Azerbaycanl�lar�n Ermeniler taraf�ndan takip edildi�i, 
i�kencelere maruz kald���, a�a��land���, s�k��t�r�larak Karaba�’dan 
ç�kar�ld���, katledildi�i, kad�nlar�n �rz�na geçildi�i, evlerinden kovuldu�u 
haberleri idi.  Konu�anlardan biri Ermenistan’dan geldi�ini ve oradan 
zorla kovuldu�unu söylüyordu. �nsanlar ona inanarak, öfkeyle Karaba� 
bizimdir! Def olsun Ermeniler! diye ba��r�yorlard�. �ehirdeki karga�an�n 
nedeni Sumgay�t’ta yay�lan bu söylentiler idi.”  
 C.16 Dava dosyas� sayfa 170–176, 207–208” 
   
  Aç�klama: Okudu�unuz ifadelerden tahriklerin sebebinin Erme-
nistan’da ve Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti’nde ya�ananlar, Azerbaycanl�-
lar�n katledilmesi, yerlerinden kovulmas� oldu�u anla��lmaktad�r. San�klar 
soru�turma s�ras�nda, Ermenilerin Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti’nde ve 
Ermenistan’da Azerbaycanl�lar�n öldürmesine ve kad�nlara tecavüz 
etmesine cevap olarak cinayet i�lediklerini bildirmi�lerdir. Ma�durlar�n 
ifadeleri de ayn� içeriktedir. Cinayetler sald�rganl�k amac�yla de�il, intikam 
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almak amac�yla yap�lm��t�r. Olaylar� abartarak bir yang�na dönü�türen, grup 
üyelerini örgütleyen ise Grigoryan ve di�erleridir. As�l organizatör Merkez 
olsa da, mahkeme olaylar�n kimler taraf�ndan düzenlendi�ini, eleba�lar�n� 
tespit etmemi�, onlar� gözalt�na almam��t�r. Grigoryan’�n grubun eleba�� 
oldu�u soru�turma dosyalar�nda ispat edilse de o, eleba�� suçuyla yarg�lan-
mam��t�r. Soru�turma dönemi yolsuzluklar yap�lm�� ve soru�turma sonuç-
lanmam��, baz� önemli meseleler ara�t�r�lmam��, soru�turma dosyalar�n�n bir 
k�sm� davadan ç�kar�lm��, k�sacas� dava suland�r�lm��t�r. Görü�tü�üm Devlet 
Güvenlik Te�kilat� albay� siyah pardösülülerin foto�raflar�n�n san�klara 
gösterildi�inde onlar� tan�d�klar�n�, onlar�n Grigoryan’la görü�tüklerini, 
Grigoryan’�n onlara “her �ey yolundad�r, geri zekâl�lar ard�m s�ra geli-
yorlar” dedi�ini onaylad�klar�n� bildirdi. Daha sonra ben bu eylemlerin 
yap�ld���n� onaylayan protokolleri dava dosyalar�nda bulamad�m. Ayr�ca, bu 
mahkemede davan�n ayr�nt�l� olarak ara�t�r�lmas�nda san�klar�n, onlar�n 
avukatlar�n�n, yarg�c�n, yönetimin ve di�er �ah�slar�n özel bir ç�kar� 
olmam��t�r.   

Duru�ma boyunca yönetimin umursamaz ve lakayt tav�rlar�, duru�-
maya yap�lan müdahaleler beni hayal k�r�kl���na u�ratm��t�. Gün gibi ayd�n 
olan gerçekleri ispat edemiyordum. Daha do�rusu, ispat etti�im gerçekleri 
ne mahkeme, ne de yönetimdekiler görmek ve duymak istemiyorlard�. ��te 
bu nedenlerle art�k mahkemenin k�sa bir zamanda sonuçlanmas�n� ve son 
karar�m� vermek istiyordum.   

Art�k okuyuculara malumdur ki, mahkeme boyunca, ben daima 
verilen ifadelerle ilgili notlar al�yorum. Duru�man�n sonuçlanmas�na 
yakla��k bir ay kala ald���m ifadelere ve gerçeklere esasen nihai konu�mam� 
haz�rlamaya ba�lad�m. Dava ile ilgili bütün ifadeler tekrarlan�yor, mahkeme 
taraf�ndan yeni hiçbir �ey tespit edilemiyordu. Mahkemeye 15 gün kala 
karar�m�n tamam� art�k haz�r idi. Konu�mam 2 bölümden olu�maktayd�. 
Birinci bölümde san�klar�n i�ledikleri cinayetler ve ispatlar�, konu�mam�n 
esas�n� olu�turan ikinci bölümde ise Sumgay�t olaylar�n�n nedenlerini, 
haz�rlanan ortam� ve olaylar�n provokasyon oldu�unu ispat eden gerçekleri 
aç�klam��t�m.  

Kesin tarihi hat�rlam�yorum, ama mahkemeye 1 gün kala veya 
mahkeme günü konu�mam�n ikinci k�sm� kayboldu. ��in ilginç taraf� 
konu�mam� Sumgay�t olaylar�n�n provokasyon oldu�unu aç�klayarak ispat 
etti�im, bununla ilgili teklifler sundu�um k�sm� kaybolmu�tu. Konu�mam�n 
nerede ve nas�l kayboldu�unu tam olarak bilemesem de o zaman 
mahkemede Devlet Güvenlik Te�kilat� görevlisinin oldu�unu, genellikle, 
duru�man�n Devlet Güvenlik Te�kilat�n�n kontrolü alt�nda geçti�ini 
dü�ünerek “kaybolma operasyon”unda bu kurumun parma�� oldu�unu 
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dü�ünüyordum.  
Konu�mam�n metni kayboldu�undan ve yerine yenisini haz�rlamak 

için zaman�m olmad���ndan mecburiyet kar��s�nda konu�mam� k�sa özetler 
yazarak sürdürdüm. Davay� ayr�nt�l� bildi�imden ve bütün teferruatlar� 
hat�rlad���mdan metnin kaybolmas� bana çok da engel olmad�. Mahkeme-
deki konu�mam, önceden haz�rlad���mla örtü�üyordu. Kesinlikle hat�r�mda-
d�r ki, duru�madaki son konu�mam bir buçuk gün sürmü�tü ve önemli 
k�sm�n� da ikinci k�s�m olu�turmaktayd�.   

Konu�maya önce san�klar�n i�ledikleri cinayetleri ve onlar�n hangi 
maddelerle suçland�klar�n�, bunu ispat eden durumlar� aç�klamakla ba�la-
d�m. Önemli bir hususu da belirtmi� olay�m. Konu�mam kaybolmadan önce, 
bütün san�klar�n ne ile suçland�r�ld�klar�n� yazsam da, mahkemeden hangi 
cezay� isteyece�im konusunda hiçbir �ey yazmam��t�m. Bu davada daha çok 
Devlet Güvenlik Te�kilat�’ndan �üphelendi�imden, art�k ihtiyatl� davran�-
yordum.   

Ayr�ca, reis �ldar Dada�ov’a mahkemeden Grigoryan’a ve Vagif 
Hüseynov’a kur�una dizilerek idam edilme cezas�n�n verilmesini; Sumgay�t 
olaylar� Merkez taraf�ndan düzenlendi�i için bu i� hakk�nda cinayet 
davas�n�n aç�lmas�n�; soru�turma döneminde tahriflere yol verdiklerine, 
olaylar�n düzenlendi�ini kasten saklad�klar�na göre, SSCB Savc�l��� 
Soru�turma Grubu hakk�nda özel kararlar al�nmas�n� isteyece�imi bildir-
mi�tim. O ise �iddetle itiraz ederek, bana akl�m� kaç�rd���m� söylemi� ve 
kesin bir �ekilde cinayet davas�n�n aç�lmas�ndan, özel mahkeme karar�ndan 
ve ölüm cezas�ndan tek kelime bile edemeyece�ini ve benim mahkemeden 
en fazla 15 y�l hapis cezas� isteyebilece�imi söylemi�ti.   

Bu anlatt�klar�mdan dolay� tedbirli olmam gerekiyordu. Bu 
ihtiyatl�l���m o zamanki notlar�ma da yans�m��t�r ve ben bunlardan 
baz�lar�n�n foto�raflar�n� a�a��da veriyorum.  
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Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 
 

 
 

Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 
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Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 
 

 
 
Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 
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Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 
 

 
 
Aç�klama: Bu notlarda san�klardan baz�lar�n�n karakteristik 

özelliklerini, her birinin hangi maddelerle suçlu buldu�umu ve hangi cezay� 
isteyece�imi Grigoryan ve Vagif Hüseynov d���nda, bütün di�er san�klara 
ceza kanununa göre en son hangi cezay� isteyece�imi yazm��t�m.  

Ancak belirtti�im gibi, Grigoryan’la Hüseynov’a nihai olarak hangi 
cezay� talep edece�imi yazmam���m. Neden? Çünkü daha konu�mam�n ilk 
halini haz�rlarken bile nihai kararda isteyece�im cezalar� kaydetmemi�tim. 
Bu meselede Devlet Güvenlik Te�kilat�ndan ku�kulanmam, söyledi�im gibi, 
beni tedbirli olmaya sevk etmi�ti ve bu nedenle de Grigoryan’la Hüseynov’a 
talep edece�im ölüm hükmünü notlar�ma yazmad�m. Asl�nda, tedbirli 
davranmakta hakl�yd�m. O dönem özellikle devlet dairelerinde çal��an 
herkesin bütün odalara, Devlet Güvenlik Te�kilat�’n�n kameralar�n�n, 
dinleme cihazlar�n�n yerle�tirildi�i yönünde korku ve ku�kular� vard�. 
Kur�una dizilme cezas� isteyece�imi ö�renirlerse beni an�nda davadan 
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uzakla�t�rabileceklerinden korktu�um için bu iki san���n nihai cezas�n� 
kâ��da kaydetmemi�tim. Böylece, ben mahkemede Eduard Grigoryan’� 
Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 67. maddesi (�rkç�l�k ve milli 
ayr�mc�l�k yapmak, nifak ç�karmak, milli �eref ve haysiyeti alçaltmak 
amac�yla kas�tl� olarak yap�lm�� eylemler, ayn� zamanda �rki veya milli 
mensubiyeti dolay�s�yla vatanda�lar�n haklar�n� direk veya dolayl� yollarla 
k�s�tlama yahut direk veya dolay�s� ile üstünlük iddia etme), 72. maddesi 
(talan, tahrip, ate�e verme ve ba�ka bu gibi hareketlerle yap�lan toplu karga-
�alar�n ç�kar�lmas�, ayn� zamanda kat�l�mc�lar taraf�ndan yukar�da gösterilen 
cinayetlerin do�rudan do�ruya yap�lmas� veya devlet memurlar�na silahl� 
direnme), 94. maddesinin 2, 6, 7. bentleri (soygun amac�yla; i�kenceyle 
veya birçok ki�inin hayat� için tehlikeli yöntemlerle; ba�ka cinayeti saklama 
veya onun yap�lmas�n� hafifletmek amac�yla, ayn� zamanda tecavüzle adam 
öldürme), 15. maddesi, 94.  maddesinin 2, 8. bentleri (a��rla�t�r�c� hallerde 
kasten sald�rganl�k yapmak amac�yla; sab�kal� katil taraf�ndan yahut 
önceleri kasten adam öldürmü� �ah�s taraf�ndan öldürmeye suikast), 109. 
maddesinin 3. k�sm� (toplu tecavüz) ile suçlu bilerek ölüm cezas�na;  

Vagif Hüseynov’un Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 67. 
maddesi (�rkç�l�k ve milli ayr�mc�l�k yapmak, nifak ç�karmak, milli �eref ve 
haysiyeti alçaltmak amac�yla kas�tl� olarak yap�lm�� eylemler, ayn� zamanda 
�rki veya milli mensubiyeti dolay�s�yla vatanda�lar�n haklar�n� direk veya 
dolayl� yollarla k�s�tlama yahut direk veya dolay�s� ile üstünlük iddia etme), 
72. maddesi (talan, tahrip, ate�e verme ve ba�ka bu gibi hareketlerle yap�lan 
toplu karga�alar�n ç�kar�lmas�, ayn� zamanda kat�l�mc�lar taraf�ndan 
yukar�da gösterilen cinayetlerin do�rudan do�ruya yap�lmas� veya devlet 
memurlar�na silahl� direnme), 94. maddesinin 2, 6, 7. bentleri (soygun 
amac�yla; i�kenceyle veya birçok ki�inin hayat� için tehlikeli yöntemlerle; 
ba�ka cinayeti saklama veya onun yap�lmas�n� hafifletmek amac�yla, ayn� 
zamanda tecavüzle adam öldürme), 15. maddesi, 94.  maddesinin 2, 8. 
bentleri (a��rla�t�r�c� hallerde kasten sald�rganl�k yapmak amac�yla;  sab�kal� 
katil taraf�ndan yahut önceleri kasten adam öldürmü� �ah�s taraf�ndan 
öldürmeye suikast), 144. maddesinin 3. k�sm� (meskûn mahallere, ayn� 
zamanda binaya, ambar veya depolara girerek soygun yapmak) ile suçlu 
bilerek ölüm cezas�na;  

Nadir Necefov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 67. 
maddesi (�rkç�l�k ve milli ayr�mc�l�k yapmak, nifak ç�karmak, milli �eref ve 
haysiyeti alçaltmak amac�yla kas�tl� olarak yap�lm�� eylemler, ayn� zamanda 
�rki veya milli mensubiyeti dolay�s�yla vatanda�lar�n haklar�n� direk veya 
dolayl� yollarla k�s�tlama yahut direk veya dolay�s� ile üstünlük iddia etme), 
72. maddesi (talan, tahrip, ate�e verme ve ba�ka bu gibi hareketlerle yap�lan 



����� ����	
��� 
 

 114

toplu karga�alar�n ç�kar�lmas�, ayn� zamanda kat�l�mc�lar taraf�ndan 
yukar�da gösterilen cinayetlerin do�rudan do�ruya yap�lmas� veya devlet 
memurlar�na silahl� direnme), 94. maddesinin 2, 6, 7. bentleri (soygun 
amac�yla; i�kenceyle veya birçok ki�inin hayat� için tehlikeli yöntemlerle; 
ba�ka cinayeti saklama veya onun yap�lmas�n� hafifletmek amac�yla, ayn� 
zamanda tecavüzle adam öldürme), 15. maddesi, 94.  maddesinin 2, 8. 
bentleri (a��rla�t�r�c� hallerde kasten sald�rganl�k yapmak amac�yla;  sab�kal� 
katil taraf�ndan yahut önceleri kasten adam öldürmü� �ah�s taraf�ndan 
öldürmeye suikast), 144. maddesinin 3. k�sm� (meskûn mahallere, ayn� 
zamanda binaya, ambar veya depolara girerek soygun yapmak) ile suçlu 
bilerek 15 y�ll���na hapis cezas�na;  

Nizami Seferov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 67. 
maddesi (�rkç�l�k ve milli ayr�mc�l�k yapmak, nifak ç�karmak, milli �eref ve 
haysiyeti alçaltmak amac�yla kas�tl� olarak yap�lm�� eylemler, ayn� zamanda 
�rki veya milli mensubiyeti dolay�s�yla vatanda�lar�n haklar�n� direk veya 
dolayl� yollarla k�s�tlama yahut direk veya dolay�s� ile üstünlük iddia etme), 
72. maddesi (talan, tahrip, ate�e verme ve ba�ka bu gibi hareketlerle yap�lan 
toplu karga�alar�n ç�kar�lmas�, ayn� zamanda kat�l�mc�lar taraf�ndan 
yukar�da gösterilen cinayetlerin do�rudan do�ruya yap�lmas� veya devlet 
memurlar�na silahl� direnme), 94. maddesinin 2, 6, 7. bentleri (soygun 
amac�yla; i�kenceyle veya birçok ki�inin hayat� için tehlikeli yöntemlerle; 
ba�ka cinayeti saklama veya onun yap�lmas�n� hafifletmek amac�yla, ayn� 
zamanda tecavüzle adam öldürme), 15. maddesi, 94.  maddesinin 2, 8. 
bentleri (a��rla�t�r�c� hallerde kasten sald�rganl�k yapmak amac�yla;  
tehlikeli katil taraf�ndan yahut önceleri kasten adam öldürmü� �ah�s 
taraf�ndan öldürmeye suikast), 144. maddesinin 3. k�sm� (meskûn mahallere, 
ayn� zamanda binaya, ambar veya depolara girerek soygun yapmak) 144. 
maddesinin 4.  k�sm� (soygunculuk, sab�kal� katil taraf�ndan yap�lm��sa veya 
ma�dur ki�iye fazlas�yla zarar vurmu�sa), 145. maddesinin 2. k�sm�n�n 1, 2, 
8. bentleri (e�k�yal�k, özel mülkiyette olan emlake sahip olmak amac�yla 
sald�r�ya maruz kalm�� ki�inin ya�am� veya cebir uygulanaca�� tehdidiyle 
ilgili bask�n önceden i�birli�i olan çete taraf�ndan; silah veya silah olarak 
kullan�lan di�er e�yalar kullanmakla, meskûn mahallere, ayn� zamanda 
binaya, ambara veya ba�ka depo yerlerine girmekle yap�lm��sa) ile suçlu 
bilerek 14 y�ll���na hapis cezas�na;  

Efser �sayev’i Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 67. 
maddesi (�rkç�l�k ve milli ayr�mc�l�k yapmak, nifak ç�karmak, milli �eref ve 
haysiyeti alçaltmak amac�yla kas�tl� olarak yap�lm�� eylemler, ayn� zamanda 
�rki veya milli mensubiyeti dolay�s�yla vatanda�lar�n haklar�n� direk veya 
dolayl� yollarla k�s�tlama yahut direk veya dolay�s� ile üstünlük iddia etme), 
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72. maddesi (talan, tahrip, ate�e verme ve ba�ka bu gibi hareketlerle yap�lan 
toplu karga�alar�n ç�kar�lmas�, ayn� zamanda kat�l�mc�lar taraf�ndan 
yukar�da gösterilen cinayetlerin do�rudan do�ruya yap�lmas� veya devlet 
memurlar�na silahl� direnme), 94. maddesinin 2, 6, 7. bentleri (soygun 
amac�yla; i�kenceyle veya birçok ki�inin hayat� için tehlikeli yöntemlerle; 
ba�ka cinayeti saklama veya onun yap�lmas�n� hafifletmek amac�yla, ayn� 
zamanda tecavüzle adam öldürme), 109. maddesinin 3. k�sm� ( toplu 
tecavüz) ile suçlu bilerek 13 y�ll���na hapis cezas�na;  

Galib Memmedov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 67. 
maddesi (�rkç�l�k ve milli ayr�mc�l�k yapmak, nifak ç�karmak, milli �eref ve 
haysiyeti alçaltmak amac�yla kas�tl� olarak yap�lm�� eylemler, ayn� zamanda 
�rki veya milli mensubiyeti dolay�s�yla vatanda�lar�n haklar�n� direk veya 
dolayl� yollarla k�s�tlama yahut direk veya dolay�s� ile üstünlük iddia etme), 
72. maddesi (talan, tahrip, ate�e verme ve ba�ka bu gibi hareketlerle yap�lan 
toplu karga�alar�n ç�kar�lmas�, ayn� zamanda kat�l�mc�lar taraf�ndan 
yukar�da gösterilen cinayetlerin do�rudan do�ruya yap�lmas� veya devlet 
memurlar�na silahl� direnme), 109. maddesinin 3. k�sm� ( toplu tecavüz) ile 
144. maddesinin 3. k�sm� (meskûn mahallere, ayn� zamanda binaya, ambar 
veya depolara girerek soygun yapmak) 144. maddesinin 4.  k�sm� (soygun-
culuk sab�kal� katil taraf�ndan yap�lm��sa veya ma�dur ki�iye fazlas�yla 
zarar vurmu�sa), 145. maddesinin 2. k�sm�n�n 1, 2, 8. bentleri (e�k�yal�k, 
özel mülkiyette olan emlake sahip olmak amac�yla sald�r�ya maruz kalm�� 
ki�inin ya�am� veya cebir uygulanaca�� tehdidiyle ilgili bask�n önceden 
i�birli�i olan çete taraf�ndan; silah veya silah gibi kullan�lan di�er e�yalar 
kullanmakla, meskûn mahallere, ayn� zamanda binaya, ambara veya ba�ka 
depo yerlerine girmekle yap�lm��sa) ile suçlu bilerek 10 y�ll���na tutuklanma 
cezas�na çarpt�r�lmalar�n� talep ettim.  

E�er o duru�maya bu gün bir daha ç�kacak olsayd�m yine 1989 
y�l�nda mahkemeden istedi�im cezalar� Eduard Grigoryan’a, Vagif Hüsey-
nov’a ve di�er san�klara talep ederdim. Çünkü milliyet, �rk ve din ay�r�m� 
yap�lmaks�z�n herkes insand�r ve bütün suçlular�n cezas�n� çekmesi 
gerekmektedir. 

�imdi konu�mam�n Sumgay�t olaylar�n�n provokasyon oldu�u ile 
ilgili bölüme geçiyorum. Notlar�mda Sumgay�t olaylar�n�n arka plan�n� ve 
uygulanmas�n� �öyle aç�klam���m: 



����� ����	
��� 
 

 116

Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 

 
 

Tercüme: “- Nedeni ve ortam�. 
� Bütün san�klar, biz, Gafan’da ve Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinde 

gerçekten de Azerbaycanl�lar� kestiklerini dü�ünüyorduk, diyorlard�. 
� Ma�durlar, Gafan’da, Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinde tecavüze 

u�rayarak öldürülmü� annelerinin ve k�z karde�lerinin intikam�n� 
ald�klar�n� söylüyorlard�. 

�  C. 2. Dava dosyas� sayfa 23 Asafyan ve di�erleri”. 
Aç�klama: Görüldü�ü gibi ben, Sumgay�t olaylar�n�n nedenlerini 

Gafan’da ve Esgeran’da aramaktay�m. Bunu hem san�klar hem de 
ma�durlar ifadelerinde onaylam��lard�r.  

Bundan sonra dü�üncelerime devam ederek �öyle yazm���m: 
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Tercümesi: “21.02.88. y�l�nda Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinde 
gerçekle�tirilen eylemlerde milliyetçilik belirtisi görülmektedir. “Sumgay�t 
olaylar�n�n temelini haz�rlayanlar Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinde 
ya�ayan militanlard�r. “Esas amaç Azerbaycan’dan ayr�lmakt�r” vilayet 
toplant�s�n�n karar�. 
Bu cinayet olaylar�n�n sorumlular� onlard�r. 
Gafan’da ve Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinde iki ki�i öldürülmü�, 12 
ya�l� ve genç adam, genç adamlar. 
� Manuçarov, “Krunk”un rehberi. 

�lk kez SSCB’de enternasyonalizmin temeline dinamit konmu�tur. 
06.03.88. y�l Yüksek �ura tespit etmi�”. 
 
 Aç�klama: Ald���m notlar mahkemeye kadar alelacele �ekilde 
yazd���m özetler oldu�u için bunlar� aç�klamak ihtiyac� duyuyorum: 

 Mahkemedeki konu�mamda Sumgay�t olaylar�n�n uzant�s�n� Da�l�k 
Karaba�  

Özerk Vilayetine ba�layarak,  Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinde 
Milletvekilleri �uras�n�n 20 �ubat 1988 y�l�ndaki toplant�s�nda al�nan 
kararda (o toplant�da Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinin Azerbaycan’dan 
ayr�larak Ermenistan’la birle�tirilmesi karar� al�nm��. Karar 21.02.1988 
y�l�nda yay�mlanm��t�r.) Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti’nde radikal 
milliyetçilik emarelerinin oldu�u gösterilir. Arkas�ndan da Sumgay�t 
olaylar�n�n gerçekle�mesine neden olan bu karar� alanlar Ermeni 
milliyetçileridir. Ayn� zamanda, bu suçlar�n gerçek sorumlusunun bu 
militanlar oldu�unu da mahkemede kesin bir �ekilde ifade ettim. 

 Sumgay�t olaylar�n�n nedenini aç�klarken Esgeran’da ve Da�l�k 
Karaba� Özerk Vilayeti’nde genç Azerbaycanl�lar�n öldürülmesinin, 
binlerce Azerbaycanl�n�n kendi yurtlar�ndan vah�ice sürülerek mülteci 
duruma dü�ürülmesinin de tahrik nedeni oldu�unu vurgulad�m. Ayn� 
zamanda, Manuçarov’un ba�kanl�k etti�i “Krunk” toplulu�unun 
faaliyetlerinden bahsederek bu toplulu�un a��r� militanl�k ve �ovenizm 
yapt���n�, amaçlar�n�n Da�l�k Karaba�’� Azerbaycan’dan kopararak 
Ermenistan’la birle�tirmek oldu�unu, bütün bu yap�lanlar�n Sumgay�t’ta 
karanl�k güçler taraf�ndan halk aras�nda karga�a ç�kar�lmas�na zemin 
haz�rlad���n� söyledim.   

Daha sonra SSCB Yüksek �uras�n�n 6 Mart 1988 tarihli toplant�s�n� 
hat�rlatarak, o toplant�da seslendirilen “ilk defa, SSCB’nin enternasyonal 
temelinin alt�na dinamit konmu�tur” fikrinin asl�nda,  Da�l�k Karaba� 
Özerk Vilayeti Milletvekilleri �uras� toplant�s�n�n 20.02.1988 y�l tarihli 
karar�ndan kaynakland���n� ve SSCB’de enternasyonalizmin temelinin i�te 
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bu kararla sars�ld���n� vurgulad�m.  
Daha sonra konu�mam� toparlayarak, mahkemeden �u ricada 

bulundum: 
 
Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 

 
 
Tercüme: “ – hap da��t�yordu (Memmedov, Gencaliyev, �sayev, 

Seferov) 
� �ki ki�i yakla�t�, “geri zekâl�lar ard�m s�ra geliyorlar” 
� Kar�s� - iki ki�i yakla�t� 
� Liste  
� Te�kilatç�d�r, ancak belirlenmemi�  
� Balta ancak ondad�r 
� “Nizami - bende kaç�nc�d�r, üçüncü, ya dördüncü?” 

 — Grigoryan’�n eylemlerin eleba�� oldu�u iddias� ile cinayet 
davas� aç�lmas�n� istemek 
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o Soru�turma hakk�nda özel karar almak 
o Gafan 

Aç�klama: Ben, nihai karar�mda tan�k ifadelerine dayanarak, Grigor-
yan ve di�er ki�ilerin Sumgay�t olaylar�n�n düzenlenmesindeki suçlar�n� 
ispat eden, lakin soru�turman�n ara�t�rmad��� gerçekleri söyleyerek, 
mahkemeden Sumgay�t olaylar�n�n Merkez taraf�ndan düzenlendi�i, 
Grigoryan’�n ve di�erlerinin kat�l�m� ile gerçekle�tirildi�i hakk�nda yeni 
cinayet davas�n�n aç�lmas�n� ve soru�turma s�ras�nda yasalar� çi�neyerek 
olaylar� düzenledi�ini kas�tl� olarak saklad�klar� için SSCB Savc�l��� 
Soru�turma Grubu hakk�nda özel karar ç�kar�lmas�n� istedim.  

Davas�n�n içeri�ini bilen tecrübeli hukukçular benim mahkemedeki 
konu�mam�n yanl�� oldu�unu dü�ünerek davan�n bir bütün olarak ayr�nt�l� 
ve objektif bir biçimde yeniden soru�turulmas�n�n daha uygun olaca��na 
karar verebilirler. Ancak, baz� güçler taraf�ndan soru�turman�n amac�n�n 
Sumgay�t olaylar�n�n gerçekle�me sebebinin Gorbaçov’un da konu�mas�nda 
vurgulad��� gibi “Sald�rgan gruplar” oldu�unu saptamak ve bu fikri bir 
esasa oturtmak için pek çok yolsuzluk ve hata yap�ld���n� bildi�imden ben 
bilerek böyle yapt�m. Çünkü böyle bir te�ebbüs cinayet davas�n�n tamamen 
feshedilmesine sebep olabilirdi. Mahkeme karar�ndan sonra gerçekle�en 
olaylar benim ku�kular�mda hakl� oldu�umu ortaya ç�kard�.  

 1989 y�l�nda söylediklerimin, neredeyse herkese �srarla anlatmaya 
çal��t���m hususlar�n, mahkemeden talep ettiklerimin (k�sa bir süreden sonra 
SSCB’nin yetkili �ah�slar� taraf�ndan itiraf olunsa bile), 10 y�l� a�k�n bir 
sürede sürekli bu meseleyi gündeme getirme çabalar�m�n ne yaz�k ki aradan 
20 y�l� a�k�n bir zaman geçtikten sonra vatanda�lar�m�n ilgisini çekti�ini 
esef ve üzüntüyle mü�ahede ediyorum. 
 Oysaki bütün tan�k ifadelerinde, mahkemeye sunulan delillerde ve 
dava dosyalar�nda bu çete üyelerinin cinayetleri tamamen ispat edilmi�ti. 
Çete üyeleri, gerçekten de Ermeni milletinden olan �ah�slara kar�� a��r 
suçlar i�lemi�lerdi. Bugün bile ar�iv dosyalar�n� ara�t�racak olan hukukçular 
benimle ayn� kanaati payla�acaklard�r. Bu nedenle de savc� s�fat�yla 
yapt���m bu son konu�mamda yukar�da sayd���m a��r cezalar� istemi�tim.  

Ancak bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum: Azerbaycanl�lar 
bu suçu Ermeni milletinden olan Grigoryan’�n eleba�l���nda yapm��lard�r. 
Mahkemenin as�l vazifesi bunu ispat etmek idi. Ama… 
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MAHKEMEN�N KARARI 
 

�imdi ise okuyuculara mahkemenin ald��� kararla ilgili yazm�� 
oldu�um notlar�m� sunuyorum: 

Yazar�n duru�madaki notlar�ndan: 

 
Görüldü�ü gibi mahkeme söylediklerimin tam tersini uygulad�. 
Eduard Grigoryan’� Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 72. 

maddesi, 109. maddesinin 3. k�sm�, 15. maddesi ve 94. maddesinin 2. bendi 
ile suçlayarak 12 y�l hapis cezas�na;  

Vagif Hüseynov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 72. 
maddesi ve 144. maddesinin 3. k�sm� ile suçlayarak 6 y�l süresine hapis 
cezas�na;  

Nadir Necefov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 72. 
maddesi ve 144. maddesinin 3. k�sm� ile suçlayarak 7 il süresine hapis 
cezas�na;  

Nizami Seferov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 72. 
maddesi, 109. maddesinin 3. k�sm� ve 144. maddesinin 3. k�sm� ile 
suçlayarak 8 y�l süresine hapis cezas�na;  

Efser �sayev’i Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 72. 
maddesi ile suçlayarak 3 y�l hapis cezas�na;  
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Galib Memmedov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 72. 
ve 144. maddesinin 4. k�sm� ile suçlayarak 4 y�l hapis cezas�na çapt�r�lmas� 
yönünde karar verdi. Cinayet davas�n�n geri kalan bölümünü ise yine de 
soru�turma yap�lmas� gerekçesiyle SSCB savc�l���na geri verdi. Di�er 
suçlarla ilgili soru�turma için geri verilmi� cinayet davas�, sonradan 
ö�rendi�ime göre, SSCB Savc�l��� taraf�ndan soru�turma yap�lmas� için 
Stavropol Diyar Savc�l���na gönderilmi� ve orada hiçbir soru�turma 
yap�lmadan davaya son verilmi�tir. Bununla da tamamen do�ru karar 
verdi�im bir daha kan�tlanm�� oldu.  

Herkese hafif cezalar verilmi�, Sumgay�t olaylar�n�n Merkez 
taraf�ndan Grigoryan ve di�erleri arac�l���yla düzenlenmesi ile ilgili davan�n 
aç�lmas�, soru�turmay� alelusul yapm�� olan SSCB Savc�l��� soru�turma 
grubu hakk�nda özel karar ç�kar�lmas� yönündeki talebimi umursamadan 
duru�ma sonuçland�r�lm��t�r. E�er mahkemede az�c�k da olsa milli �uur, 
milletine ve tarihine sayg� duygusu olmu� olsayd�, Eduard Grigoryan’� 
s�radan bir zorba suçuyla tutuklamazd�. Mahkemenin as�l yapmas� gereken 
SSCB Savc�l��� taraf�ndan yap�lm�� soru�turma dosyalar�na, elde edilen 
delillere (yukar�da bir k�sm�n� sayd���m), tan�k, san�k ve ma�durlar�n 
ifadelerine dayanarak Sumgay�t olaylar�n�n önceden planland��� yönünde 
cinayet davas�n�n aç�lmas�na karar vermek idi! Mahkeme, kan�tlar� bir 
kenara b�rakarak SSCB Merkezi Komitesinin Birinci Kâtibi Mihail 
Sergeyeviç Gorbaçov’un “Sumgay�t olaylar� sald�rgan gruplar� taraf�ndan 
yap�lm��t�r” sözlerini esas alarak, ba��na belay� almamak amac�yla davay� 
bu �ekilde sonuçland�rmaya karar verdi...  

Mahkeme sonucunda Grigoryan, 12 y�l ceza ald�, k�sa bir süre sonra 
cezas�n� çekmek için Rusya’ya, oradan da Ermenistan’a gönderildi. Sonraki 
ak�beti ise kimseye belli de�il.  

Bugün olaylardan 21 y�l geçtikten sonra davay� yürüten yarg�ç 
Mensur �bayev, Grigoryan’�n suçunun kan�tlanmad���n� iddia ediyor. Ben 
bir daha davaya avukat s�fat�yla kat�lan E.Abdullayev’in verdi�i demeçteki 
baz� hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum:  

“N.C. – bu çetenin eleba��n�n ve düzenleyicisinin Grigoryan oldu�u 
kan�tland� m�?  

E.A. - Evet. 
N.C. – �smay�lov, Sumgay�t olaylar�n�n provokasyon oldu�uyla ilgili 

dava aç�lmas�n� önerdi�ini, hatta yarg�ç �bayev ve Yüksek Mahkemenin 
Ba�kan� Hüseyin Tal�bov’un bu konuda gerekeni yapacaklar�n� vaat 
etmelerine ra�men sonradan belgelerin de�i�tirildi�ini ve bir k�sm�n�n imha 
edildi�ini söylüyor. Böyle bir öneri olmu� mudur?  

E.A. - Evet, o, bu konuda dilekçe vermi�ti.  
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N.C. -  O zaman neden �bayev vaat etti�i �eyi yapmam��?  
E.A. - Bu konuda bir �ey söyleyemem. Çünkü bu, yarg�c�n kendi 

bilece�i bir i�tir. Bir daha söylüyorum, bu dava SSCB Komünist Partisi 
Merkezi Komitesinin kontrolü alt�nda idi. Böyle durumda yarg�çlar�n 
özgürlü�ünden bahsetmek de imkâns�zd�r. Yarg�çlar çizilen belli s�n�rlar� 
a�t�klar�nda parti cezas� alacaklar�ndan korkuyorlard�. 

N.C. – Öyleyse Mensur �bayev’e kim bask� yapm�� olabilir?  
E.A. – Biliyor musunuz, �bayev’in yan�na baz� �ah�slar geliyordu ve 

biz ona bask� yap�ld���n� sezerdik. O, duru�man�n partinin kontrolünde 
oldu�unu biliyordu. E�er o, söylenenleri uygulamasayd� olaylar ba�ka türlü 
geli�irdi, ama o zamanlar hiç kimse SSCB’nin bir gün da��laca��n� hayal 
bile edemezdi. �bayev kendi ç�karlar�n� dü�ündü. Büyük ihtimalle ona, 
Grigoryan’a idam cezas� verilirse, ba��n�n belaya girece�ini söylemi�lerdir. 
Sadece Ermeni k�z�n�n ifadesi ile 12 y�l hapis cezas�na çarpt�rd�. Oysaki 
Grigoryan’a idam cezas� verilmesi yönünde esasl� kan�tlar vard�. 
Soru�turmada verilen ifadeler mahkemede yeterince ara�t�r�lsayd� Grigor-
yan’�n eleba�� oldu�u kan�tlanacakt�. Ama san�klar aras�nda gelin, 
birbirimizin aleyhine ifade vermeyelim ve kendimizi böylece kurtaral�m 
�eklinde bir fikir olu�turulmu�tu. Birileri onlara ak�l veriyordu. ”  

Bu demeçte bir tak�m yanl��l�klar olmas�na ra�men olaylar hemen 
hemen ayn�d�r.  

Bizzat kat�l�mc�s� oldu�um duru�ma hakk�nda konu�urken, Sumgay�t 
olaylar� ile ilgili tutuklanan Ahmet Ahmedov’dan da bahsetmek istiyorum. 
Ahmet Ahmedov’un duru�mas� yasalara ayk�r� olarak, Azerbaycan’da de�il, 
Moskova’da yürütüldü. Merkezin yard�m� ve bütün dünya bas�n�n�n kat�l�m� 
ile Ermeni milliyetçileri Silva Kputikyan, Zori Balayan ve adamlar�n�n 
deste�i ile Moskova’da mahkeme de�il, adeta bir “gösteri” düzenlendi. 
Ahmet Ahmedov’un bir san�k olarak normal insani haklar� bile çi�nendi. 
Ayn� duru�mada onunla birlikte gözalt�na al�narak hapsolunan 2 Azerbay-
canl�n�n suçu mahkemede kan�tlanamad���ndan, ba�ka bir soru�turma için 
geri verildi. Mahkemede suç i�ledi�i tam kan�tlanmayan, �ahitler olmadan 
olaylar�n düzenleyicisi suçuyla itham edilen Ahmet Ahmedov kur�una 
dizilmek suretiyle idam cezas�na çarpt�r�ld� ve hemen de alelacele idam 
cezas� infaz edildi. 

Peki, suç i�leyenlerin kimliklerinin tespit edilmedi�i bir davada 
Ahmedov hangi suçu i�lemi�, kimleri yönlendirmi� ve yönetmi� olabilirdi? 
Mahkeme bütün bunlar� önemsemedi ve Ahmet Ahmedov’un suçlu oldu�u 
kan�tlanmad��� halde, kur�una dizildi! Grigoryan ise eleba�� olarak suçu 
tamamen kan�tland��� halde, 12 y�l süresine hapis cezas�na çarpt�r�ld�.  

Sevgili okuyucular! 
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Ar�iv materyallerinden, size sundu�um foto�raflardan Grigoryan’�n 
suçunun kan�tlanmad���n� m� dü�ünüyorsunuz? Ben, dava dosyalar�n� 
inceleyen bütün hukukçular�n mahkemenin tarafl� bir �ekilde 
sonuçland���n�n �ahidi olacaklar�na eminim. Azerbaycan yönetiminin ve 
özellikle Mensur �bayev’in cesaretsizli�inden ve beceriksizli�inden dolay� 
Grigoryan’�n, di�er suçlular�n ve sonradan böylelerinin deste�i ile koltukta 
oturan Gorbaçov’un Azerbaycan halk�na kar�� i�ledi�i suçlar zaman�nda if�a 
olunamad�.  
 Azerbaycanl� yetkililerin, tarihçilerin Sumgay�t olaylar� ile ilgili bütün 
davalar�, özellikle “Grigoryan davas�n�” zaman� gelince ara�t�rarak 
gerçekleri ortaya ç�karaca��na, ba�ta Gorbaçov olmak kayd�yla Ermeni 
milliyetçilerinin ve onlar�n ücretli hizmetçilerinin yalanlar�n� ortaya ç�kar�p 
herkese duyuracaklar�na inan�yorum. E�er biz bunu yapmazsak, sonradan 
bütün dünya parlamentolar� kar��s�nda bir daha Ermeni milliyetçilerinin 
“soyk�r�m” iftiras�na maruz kalaca��z. Bu defa onlar buna “Sumgay�t 
Soyk�r�m�” ad�n� vereceklerdir. Onlar bu konuda harekete geçmi�ler bile. 
Sumgay�t olaylar�n�n y�ldönümü arifesinde kamuoyunun dikkatini bir daha 
bu olaylar�n ara�t�r�lmas�na çekmek maksad�yla 26 �ubat 2010 tarihinde  
www.1news.az sitesine demeç verdim. 2 Mart 2010 tarihinde ise bu sitede 
“Azerbaycan Ba�savc�l��� Ermenistan Ba�savc�l���n�n Sabotaj�n� ortaya 
ç�kard�” ba�l�kl� haberi okudum. Bir sayfay� bile doldurmayan bu haberde, 
Ermenistan Ba�savc�l���n�n kendi sitesine koydu�u materyaller sabotaj 
olarak adland�r�larak Sumgay�t olaylar�n�n soru�turmas�n� yapan savc�n�n 
ortaya ç�kard��� gerçeklerin bu sitede yerle�tirilmesinin unutuldu�u 
vurgulan�yordu. Meselenin asl�n� ö�renmek amac�yla Ermenistan 
savc�l���n�n www.genprok.am uzant�l� sitesine bakt�m. Gerçekten, orada 
Ermenilerin kendilerinin ortaya ç�kard��� yeteri kadar sahte kan�t 
bulunmaktayd�. Bu arada ben ba�ka bir gerçekle de kar��la�t�m. Onlar kendi 
sitelerinde “Sumgay�t” adl� özel bir bölüm açarak buray� sahte belgelerle 
doldurmu�lard�. Ben bunlar� gördükten sonra bu sahte belgelerin 
Azerbaycan adl� memleketin ba��na bela olaca��na inand�m.  Bizimkiler ise 
olacaklardan habersiz bir �ekilde sadece ültimatom vermekle yetindiler. 
Ültimatomdaki bilgileri bile do�ru dürüst yazamam��lard�. Benim Sumgay�t 
olaylar�ndaki görevimi bile yanl�� yazm��lard�. Ben bu davada soru�turmay� 
yapmam��t�m, SSCB savc�l��� taraf�ndan soru�turmas� yap�lm�� olan 
Sumgay�t olaylar� ile ilgili cinayet davas�nda devlet iddias�n� savunan savc� 
idim. Burada bir zamanlar Rusya’da Ba�bakanl�k yapm�� olan 
V.S.Çernom�rdin’in söyledi�i bir sözü hat�rlamamak elde de�il.  
V.Çernomiyordin ba��nda bulundu�u Bakanlar Kurulunun beceriksizli�ini 
gördü�ünde �öyle demi�: “Bir defa da iyisini yapal�m dedik ama yine önceki 
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gibi oldu.” Bizim savc�l���n bu yapt�klar�n� ve kitab�n ikinci bölümünde 
detayl� bir �ekilde anlataca��m baz� hususlar� gördükten sonra, bir süreli�ine 
meslek de�i�erek, bu olaylarla ilgili bir kitap yazmaya karar verdim. Nas�l 
oldu�una ise art�k siz karar vereceksiniz.  
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SUMGAYITA GET�REN YOL –  
SEBEPLER VE SONUÇLAR... 

 
Bu kitab� yazmaktaki amac�m, soru�turmas�na bizzat kat�lm�� 

oldu�um “Sumgay�t Davas�”n�n iç yüzünü aç�klamak ve mahkeme sürecinde 
olup bitenleri anlatarak bir sonuca varmakt�. Elimdeki mevcut belgelerden 
duru�mayla ilgisi olmayan, ancak bahsetti�imiz olaylarla ilgili baz� bilgileri 
okudu�umda, ya�ananlar kar��s�nda deh�etle irkildim.  Propaganda yapma 
i�inde Ermenilerden geri kald���m�z� öteden beri biliyordum ama bu 
derecede oldu�unu akl�ma bile getirmemi�tim.  

20 y�ldan fazla bir sürede Sumgay�t olaylar�n� takiben ba�layan 
Karaba� sorununun alevlenmesi, geli�im h�z�, bunda SSCB, ayn� zamanda 
Azerbaycan yönetiminin, di�er karanl�k güçlerin rolü, Sumgay�t olaylar�n�n 
arka plan�, bu olaylar�n faillerinin kimler oldu�u konusunda, genel olarak 
Azerbaycan tarihinin ve co�rafyas�n�n içinde bulundu�u bugünkü durumla 
ilgili �ahsi görü� ve kanaatlerim bulunmaktayd�. Bu do�rultuda ara�t�rmalar 
yapmaya ba�lad���mda, Profesör Ç.Sultanov’un konuyla ilgi eserlerinden, 
siyaset bilimcilerden ise R. A�ayev ve Z. Alizade’nin birlikte yazd�klar� bir 
kitaptan ba�ka, dikkat çekerek olaylar� ayd�nlatan ba�ka bir de�erli kaynakla 
kar��la�mad�m.  Ermenileri savunan sahte materyallerin ise haddi hesab� 
yoktu. Bu nedenle de “Sumgay�t Davas�” ile ilgili bu kitab�n içeri�ini bir az 
daha geni�letmeye karar verdim. Ama o dönemde ya�anan olaylar hakk�nda 
bilgi verip vermeme konusunda uzun süre tereddüt ettim, çünkü yapaca��m 
i� benim ihtisas alan�m d���nda olmakla birlikte, bu i�i yapmak için çok fazla 
mesai ve kapsaml� bir ara�t�rma da gerekiyordu. Buna ra�men, çok 
dü�ündükten sonra kitab� okuyan herkesin, Azerbaycan’�n tarihini ve talihini 
etkilemi� olan baz� gerçekleri benim bildi�im kadar�yla veya en az�ndan 
özet olarak ö�renmeyi hak etti�ine karar verdim. 

Bildiklerime, bana malum olanlara dayanarak meselenin iç yüzünü 
aç�klayarak köklerine,  mahiyetine götüren bir “yol haritas�” çizdim. Ve bu 
harita beni hemen do�ru adrese götürdü: Karaba�’da sonradan gerçekle�en 
olaylar�n temeli Sumgay�t’ta at�lm��t� ve bu bütün bir plan�n esas 
parçalar�yd�! 

�üphesiz ki, bu olaylar Azerbaycan’�n ba�ka �ehirlerinde de gerçek-
le�tirilebilirdi ve bu yönde çabalar da olmu�tu. Plan�n neden özellikle 
Sumgay�t’ta gerçekle�tirildi�i de benim malumumdur.  Ancak bu mesele ile 
ilgili konu�urken s�ray� bozmak istemedi�imden Da�l�k Karaba� Özerk 
Vilayeti konusuna dönerek olaylar� ta ba��ndan anlatmak istiyorum. 

Bugün Ermeniler Karaba�’�n ezeli ve ebedi Ermeni topraklar� oldu-
�una, Türklerin Ermenilere kar�� etnik temizleme siyaseti uygulad�klar�na 
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bütün dünyay� inand�rmaya çal���yorlar ve bunun için her türlü yola 
ba�vuruyorlar.  2005 y�l�nda Türkiye Cumhurba�kan� Abdullah Gül’ün 
Ermenistan’�n eski Cumhurba�kan� R. Köçeryan’a ülkelerindeki bütün ar-
�ivleri açarak dünya tarihçilerinin ara�t�rmas�na verme önerisi hala cevaps�z 
kalmaktad�r. Onlar�n belge olarak sunduklar� evraklar�n hiçbir ilmi de�eri ve 
mesnedi yoktur. Ben tarihçi olmad���m için her hangi bir tarihi ara�t�rma 
yapmak niyetinde de�ilim, yaln�z bugün elimde bulunan ve 1823 y�l�nda 
Rus memurlar� taraf�ndan düzenlenmi� olan “Karaba� Eyaletinin Tasviri” 
adl� belgenin içeri�ini size aktarmak istiyorum:  

“Karaba� Hanl���nda 90 bin ahali, bir �ehir ve 600’den fazla köy, 
ayn� zamanda 150 Ermeni köyü bulunmaktayd�. �u�a �ehrinde Transkafkas 
Türklerinden (Azerbaycanl�lardan) olu�an 1948 aile ve Ermenilerden olu�an 
474 aile ya��yordu. Köylerin nüfusu genel olarak 12.902 ve 4.331 civar�nda 
idi.” 

XX. yüzy�lda Karaba�’� Ermenistan’la birle�tirme çabalar� olmu�, 
bunlardan birine Neriman Nerimanov, di�erine ise Mircafer Ba��rov engel 
olmu�tur. Bu nedenle de Ermeniler Karaba�’� sava�madan, yönetimin 
bask�s� sonucu ele geçirmenin imkâns�z oldu�unu anlay�nca ba�ka planlar 
uygulamaya ba�lam��lard�r.  Onlar, milletleraras�nda çat��ma ç�kararak bu 
çat��ma sonucunda Karaba�’� Azerbaycan topraklar�ndan ay�rmaya 
muvaffak olacaklar� bir plan haz�rlad�lar. Da�l�k Karaba� Özerk 
Vilayeti’nin Azerbaycan’dan ayr�laca�� plan�n�n ilk habercisi Z. Balayan’�n 
“Ocak” adl� kitab� oldu. Kitap ilk kez 1983 y�l�nda yay�nland� ve “EUH” 
(Ermeni Umum milli Harekât�) ve “KRUNK” örgütlerinin ideolojik 
altyap�s�n� olu�turma görevini üstlenerek bu örgütlerin siyasi planlar�n�n 
anayasas� oldu. �kinci defa ise, 1985 y�l�nda Gazah ilinde,  Ermenilerin 
Azerbaycan topraklar�nda yasad��� tar�mc�l�k yapmas� üzerine Azerbaycan 
SSC ve Ermenistan SSC aras�nda son y�llarda ilk defa arazi kavgas� 
gerçekle�ti.  Söz konusu iki olay halk�n siyasi ve milliyetçilikle ilgili konu-
lara olan tepkisini ölçmek amac�yla gerçekle�tirilmi�ti. Deneyim ba�ar�yla 
sonuçland�. SSCB yönetimi taraf�ndan Ermenilerin bütün yapt�klar� destek 
görüyor, Azerbaycanl�lar�n ise yap�lan bütün bu küstahl�k ve haks�zl�klara 
kar�� direni�i, neredeyse, devlete ihanet olarak de�erlendiriliyordu.  

Sonras�nda, 10 Ekim 1985 y�l�nda Ermeni yazar� Hanzadyan, M. 
Gorbaçov’a mektupla ba�vurarak, Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinin 
Ermenistan SSC’ ye verilmesini talep eder. Xanzadyan mektubunda �öyle 
yazar: “Karaba� bizim olmayacaksa bize hiç bir yeniden yap�land�rma laz�m 
de�ildir!” Gorbaçov, bu uyar� karakterli mektubun a��rl���n� ve etkileme 
gücünü anl�yor ve kendisinin de sonuna kadar bir türlü anlayamad��� 
“yeniden yap�land�rmas�n�n” ak�betinden rahats�zl�k duyar. Çünkü ona kendi 
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“dehas�n�”, sersem dü�üncelerini ve bo�bo�azl���n� bütün dünyaya 
yutturabilmesi amac�yla Ermeni lobisinin propaganda arac� hava ve su kadar 
önemliydi ve o, bunu kaybetmek istemiyordu. 

1987 y�l�n�n sonlar�ndan itibaren Moskova’dan ve �revan’dan yetkili 
ve tan�nm�� misafirler s�k s�k Stepanakert’e (Hankendi’ne) gelmeye ba�lar-
lar. Moskova ve �revan Üniversitelerinde Mikoyan’�n o�lu ve Z.Balayan 
konferanslar veriyorlar. Kremlin’in “siyasi mutfa��”na yak�nl��� ile bilinen 
akademik A.Aganbekyan da bu propagandalara kat�l�yordu. 

Bundan önce ise Ba� Kâtibin Han�m�, R. M. Gorbaçov’un ABD’ye 
ilk gezisi s�ras�nda, protokol d���na ç�karak Ermeni Kültür Merkezini ziyaret 
etmi� ve orada herkesi �a��rtan ve haf�zalardan ç�kmayacak olan bir cümle 
kullanm��t�: “Biz Ermeni halk� ile Sovyet halklar� aras�ndaki dostlu�un 
güçlenmesinden yanay�z.” Ba� Katibin Han�m� bununla ne demek istiyordu? 
Ermeni halk� “Sovyet halk�” de�il miydi? E�er R.Gorbaçov’a “Rus halk� ile 
Ermeni halk� aras�ndaki dostlu�un güçlenmesinden yanay�z” deseydi, 
anla��l�rd�.  Ancak onun dü�üncelerini özellikle bu tarzda ifade etmesi, 
Gorbaçov çiftinin Ermeni halk�na olan özel ilgisini gösteriyordu. Bu çiftler 
aras�nda kimin daha çok söz sahibi oldu�u ise tart��mal� bir konudur. Bugün 
Ermeniler, Azerbaycan’la ili�kilerin özellikle 1988 y�l�ndan sonra, yani 
Sumgay�t olaylar�ndan sonra bozuldu�unu iddia ediyor. Peki, öyleyse Ba� 
Kâtibin han�m�n�n önceden söylenivermi� (!) beyanat� ne ifade ediyordu? 

Ayr�ca, bu merkezin ziyaret edilmesi de, muhtemelen rastlant� 
de�ildi. Söylenilenlere göre, bu ziyaret gezi program�na son anda ilave 
edilmi�ti. R.M.Gorbaçova’n�n Ermeni Kültür Merkezinde hediye olarak 
kabul etti�i k�ymetli e�yalarla ilgili bir f�kra da bu geziyle ba�lant�l�d�r. Bu 
gerçe�in kendisi ise Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinin problemli bir bölge 
olarak uluslar aras� arenaya ç�kar�lmas�nda ciddi yolsuzluklar yap�ld���n� 
gösteriyor. ABD’deki Ermeni diasporas�ndan pahal� süs e�yalar�n� kabul 
ederken, R. Gorbaçova �öyle söylemi�tir: “Bu, Sovyet ve Ermeni halklar� 
aras�ndaki dostlu�un güçlenmesine hizmet edecektir.” Galiba bu sahne 
tesadüfen (veya bilerek) Merkezi televizyonda yay�mlanm��t�, bir sonraki 
programda ise art�k bu k�s�m makaslanm��t�. Sovyet ba�kan�n�n ve onun 
han�m�n�n pahal� ziynet e�yalar�na veya nakit para �eklindeki hediyelere 
e�ilimli oldu�unu baz�lar� ku�ku ile kar��layabilir, ben ise Stavropol 
diyar�nda Mahkeme Ba�kanl��� yapt���m için oral�lar�n bu sahadaki “beceri 
ve al��kanl�klar�” konusunda hiç ku�kum yoktur. Gorbaçov da i� hayat�na 
Stavropol’da ba�lam��t�r. Oradayken o “Mi�a konvertik5” ad�yla nam 
salm��t�r. Bunun için de Karaba� meselesinde yolsuzluklar oldu�u ifadesi 
                                                           
5 “Zarfl� Mi�a” Rü�vetler genellikle zarfta verildi�i için böyle bir lakap verilmi�tir. 
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benim için beklenilmeyen ve �a��rt�c� bir haber de�ildir. 
Önce de vurgulad���m gibi, propagandaya akademik Abel 

Aganbekyan da çok aktif bir �ekilde kat�lm��t�. Me�hur bilim adam� Ç. 
Sultanov “Dahi Sovyet ekonomisti”, akademik Abel Aganbekyan hakk�nda 
“Aras� Kesilmi� Uçu� �kinci Çaba” adl� kitab�nda �öyle yazmaktad�r: 
“BAM’�n (Baykal Amur Magistral�) (otoban) yap�m� “büyük iktisatç�” 
Aganbekyan’�n eseridir. BAM’�n de�eri 1991 y�l� hesaplamalar�na göre, 12 
milyar rubleye veya o zamanki döviz kuruna göre, 7,5 milyar dolara e�ittir. 
Aganbekyan ve tak�m�n hesaplamalar�na göre, BAM’�n kendi masraflar�n� 
ç�karma süresi 10 y�l idi; Aradan bunca y�l geçmesine ra�men bu projenin 
kendi masraflar�n� ç�karmas� asla söz konusu de�il. Tecrübelere dayanarak 
böyle dev in�aatlar�n kendi masraflar�n� ç�karmas� konusunda büyük 
ihtiyatla konu�mak gerekiyor; bu projeler, her �eyden önce, itibar amac�yla 
yap�l�yor ve bunu da ancak güçlü ekonomisi olan ülkeler yapabilir. (örne�in, 
Man� Kanal�’n�n alt�ndan geçen �ngiltere-Fransa tüneli hala zarar ediyor). 
BAM, SSCB’nin zay�f ekonomisine a��r darbe vurdu. E�er bugün BAM’�n 
in�aat� s�ras�nda Aganbekyan okyanusun ötesindekilerden ak�l alm��t�r dense 
ben buna hiç �a��rmam. SSCB’nin zay�f ekonomisine son derece iyi bir 
darbe vurulmu�, ekonomik gücünü art�rmak ad�na ekonomi çökertilmi�tir.” 

Ahalisi kötü durumda ya�ayan SSCB’de biliminin geli�mi� ülkelerin 
bilim merkezleri ile rekabet edecek düzeyde olmas� kimsede ku�ku 
uyand�rm�yor. Özellikle Aganbekyan gibi bilim tellallar� da bilim adam� 
grubuna kat�ld�ktan sonra SSCB bilimi çöktü. Aganbekyan hakk�nda Rusya 
savc�l��� taraf�ndan “Ya�ad��� vatan�n s�rlar�n� satmak suçundan” aç�lm�� bir 
dava da onun �ahsiyetini ortaya koymaktad�r. 

Oysaki Aganbekyan, Sovyetler zaman�nda ülkenin parti ve devlet 
ba�kanlar� ile kurdu�u s�k� ili�kileri ile me�hurdu. Siyasi Büronun hiç bir 
önemli karar� onun kat�l�m� olmadan tart���lmazd�. Akademik Abel 
Aganbekyan, 1987 y�l� Kas�m ortalar�nda Fransa’n�n Ermeni Enstitüsü ve 
Ermeni Gazileri Birli�inin onun �erefine düzenledi�i toplant� zaman�, o, 
Karaba�’�n Ermenilerde olmas� konusundaki görü�leri ö�renmek arzusunda 
oldu�unu bildirmi�tir. O, “Ben bir iktisatç� olarak Karaba�’�n Azerbay-
can’dan çok, Ermenistan’la iyi ba�lant�lar� oldu�unu dü�ünüyorum” demi�-
tir. Da�l�k Karaba� olaylar�n�n giri�ini de A. G. Aganbekyan’�n Paris’te 
yapt��� a�a��daki konu�mas� olu�turmaktad�r. �ahsiyetine büyük sayg� 
duydu�um Profesör Çapay Sultanov bu konu�ma hakk�nda kendisinin “�blis 
Damgas� �le” adl� kitab�nda �öyle yazm��t�r: “Moskova’da her yerde 
Aganbekyan’�n Gorbaçov’la olan konu�mas�ndan al�nt� yapt��� yönünde 
söylentiler dola��yordu. Sovyetler Birli�i Komünist Partisi Merkezi Komite-
sinin kudretli Ba� Kâtibi, güya, konu�mas�nda Karaba�’�n Ermenistan’a 
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verilece�ini söylemi�tir. Bu söylentilere ra�men, Gorbaçov ne o zaman, ne 
de sonralar� hatta Karaba� sava��n�n en a��r dönemlerinde bile ne aç�kça ne 
de dolayl� yolla bunu tekzip etmedi.” Herkes Gorbaçov’un itibar�n� sarsacak 
birçok �eyi geri çevirdi�ini ve bunu yaparken utanmadan milyonlarca 
insan�n kar��s�nda yalan söylemekten asla çekinmedi�ini anlat�yordu.  
Herhalde birçoklar� 9 Nisan 1989 tarihinde Sovyet ordusunun Tiflis’te 
yapt��� vah�etin, SSCB Milletvekilleri Sovyet’inin Kurultay�nda tart���lma-
s�n�, ordu generali Rodionov ve di�er kurultay kat�l�mc�lar�n�n konu�mala-
r�n�, Merkezi televizyondan izlemi�lerdir. Bu tart��ma zaman� Gorbaçov’un 
k�l�ktan k�l��a girmesi, milyonlar�n kar��s�nda yalan söylemesi, olaylardan 
habersiz oldu�unu söylemesi onun nas�l birisi oldu�unu gösterdi. Bu 
oyunculu�u o, demokrat imaj�n� korumak için yap�yordu. O, Aganbekyan’�n 
kendi ad�na konu�mas�na asla müsaade etmezdi.  

Ayr�ca Aganbekyan, yönetimin ho�una gitmeyecek, daha do�rusu, 
yetkililerin onay� al�nmadan hiç bir beyanda bulunamaz ve söylenti 
ç�karamazd�. Gorbaçov’un da dola�an söylentileri yalanlamamas� bunun 
ispat�d�r. 

1987 y�l�ndan itibaren, Ermenistan’da, Azerbaycanl�lar�n ya�ad��� 
her yerinde, hatta duraklarda, evlerin kap�lar�nda bile, Azerbaycanl�lar�n o 
topraklardan kovulaca��na dair söylentiler dola�maktayd�. Ülkede ve yurtd�-
��nda Azerbaycanl�lar�n Ermenistan’dan kovulmas�na Sumgay�t olaylar�n�n 
üzerinden 8 ay geçtikten sonra ba�land��� söylentileri yayg�nd�. ��in asl� ise 
tamamen ba�kayd�. 

Daha 1985 y�l�nda Gazah ili arazisinde 3 Cumhuriyetin dostlu�u 
an�s�na yap�lm�� büyük an�t patlat�lm��t�r. Patlamay� yapan �ah�s olay 
s�ras�nda yaraland��� için kimli�i tespit edilir. Bu, “Eçmiedzin”in (Ermeni 
Katolik Kilisesi) papaz� Stepan �t�’d�r. “Eçmiedzin”in bütün bu olaylardaki 
rolü özel bir ara�t�rman�n konusu oldu�undan, ben bu konuda bir �ey 
söylemeyece�im.  

1986 y�l�nda  “Karaba� meselesi” yeni ortaya ç�kt��� zaman ayn� y�l 
ve onu takip eden bir sonraki y�lda Azerbaycanl�lar, Ermenistan’�n Gafan ve 
Mehri adl� illerinden sürülmeye ba�lad�. Azerbaycan hükümeti Sumgay�t’ta 
ve onun etraf�nda yerle�meye ba�layan bu mülteciler hakk�nda 1986 ve 
1987’li y�llarda özel kararlar kabul ediyor, lakin “halklar dostlu�u” dü�ünce-
siyle bu meseleyi fazla kurcalam�yordu. Bunun Azerbaycan yönetiminin en 
büyük hatas� oldu�unu da burada belirtelim. Karaba�’�n Azerbaycan’dan 
ayr�lmas� sürecine çoktan ba�lanmas�na ra�men, ülke rehberli�i hala 
“halklar dostlu�u”na halel getirmek istemiyor, sorunun “güçlü Merkez” 
taraf�ndan çözülece�ine sonsuz umut besliyordu.  

Lakin hiçbir �ey Azerbaycan yönetiminin umdu�u gibi olmad�. 1988 
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y�l� 25 Ocak, 18 ve 23 �ubat tarihlerinde bir grup mülteci daha 
Ermenistan’dan Azerbaycan’a göç eder. Say�lar� 4 bin civar�ndad�r. 1987-
1990’l� y�llarda Azerbaycanl�lar�n Ermenistan SSC’den kovulmas� tarihini 
inceleyen Siyaset bilimci Arif Yunus, 20 Kas�m 1987 tarihinde bizzat ken-
disi Gafan’dan gelen mültecilerle dolu dört otobüsü kar��lad���n� bildiriyor. 
Gafan il Parti Komitesinin �kinci Kâtibi Armais Babayan, Britanyal� 
gazeteci Thomas de Vaala verdi�i demecinde 1987 y�l�n�n Kas�m�nda 
Azerbaycanl�lar�n Gafan’dan göçmesi gerçe�ini inkâr etmiyor. O, 
Azerbaycanl�lara kar�� her hangi bir �iddet ve tehdidin yap�lmad���n�, 
kendilerinin bir �eylerden korktuklar� için göçtüklerini söylemi�tir.  

Sa�l�kl� dü�ünebilen hiçbir insan binlerce insan�n hiçbir ciddi neden 
olmadan, do�up büyüdü�ü yurdundan, yan�na hiçbir �ey almadan çekip 
gidece�ine inanmaz. Bu, imkâns�z bir �eydir.  

O görüntülerin çekildi�i video kay�tlar� defalarca izledim, ama 
maalesef, biz bu ya�ananlar� ve görüntüleri de dünyaya duyuramad�k. 
Azerbaycan SSC Devlet Güvenlik Komitesinin Eski Ba�kan� General 
Binba�� V.A.Hüseynov da “Moskovskiy Komsomolets” gazetesinin 06 
�ubat 2004 tarihli say�s�nda yay�nlanm�� demecinde, art�k 1988 y�l� �ubat 
ba�lar�nda Azerbaycan SSC’de Ermenistan SSC’den göçüp gelmi� birkaç 
bin mülteci oldu�unu söylemi�tir. 

E. F. Da�temirov (1988 – 1991’li y�llarda Azerbaycan Komünist 
Partisi Merkezi Komitenin Kâtibi)  “Ermenistan’da tehdit ve zorbal�k 
sonucunda oray� terk etmek zorunda kalan Azerbaycanl�lar�n say�s� 18 �ubat 
1988 tarihine kadar dört bin ki�iye ula�t�” demi�tir (Vestnik Analitiki, �3, 
2005). 

Bakülü gazetecilerin, Ermenistan’dan gelen Azerbaycanl� mültecil-
erin söylediklerinden kaydettikleri birkaç örne�i dikkatinize sunuyorum: 

Masis ilinin “Ararat” adl� devlet çiftli�inden gelen Hüseyin Gem-
berov: “19 �ubat 1988 tarihinden sonra biz bir gece bile uyumad�k. Kom�u 
köylerdeki Azerbaycanl�lar bizim kasabaya – Masis’in Kalinin ad�na 
kasas�na toplanm��lard�. Kasabay� s�n�r birlikleri koruyordu. Oradaki Azer-
baycan okulunu kapatm��lard�. Ahali kendi güvenli�ini temin etmek için 
geceleri köyün veya kasaban�n merkezinde ate� etraf�nda toplan�yor, 10–20 
erkek bir araya gelerek nöbet tutuyordu. Buna ra�men, her gece köydeki 
evlerden en az biri yak�l�yordu. Ya�l�lar, kad�n ve çocuklar gerekti�inde 
ko�abilmek için giysilerini, hatta ayakkab�lar�n� bile ç�karmadan 
uyuyorlard�.  

Ararat rayonunun Küçük Vedi köyünden Gemberov’un bac�s� Püste 
ise a�a��dakileri anlat�r: “Bizim köyde Azerbaycanl�lara ait evlerin hepsinin 
bütün pencerelerini k�rd�lar, meyve a�açlar�n� kestiler, seralar� da��tt�lar. 
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Azerbaycan Okulu �ubatta kapat�lm��t�.” (Vestnik Analitiki, �3, 2005). 
Kolhozcu Hümbet Abbasov: “Biz Masis ilinin Arta�at köyündeniz. 

Bizim köyde 3 evi yakt�lar – U.Abdullayev’in, A.Sad�kov’un ve Nizami’nin 
evini. 19 �ubat 1988 tarihinden beri bizi pazarlara sokmuyorlar, bin bir 
zahmetle yeti�tirdi�imiz ürünü satam�yoruz. 19 �ubat’tan sonra Ermenistan 
hastanelerinde, polikliniklerinde, t�p merkezlerindeki kay�tlarda bir Azer-
baycanl� soyad�na rastlayamazs�n�z. Oysaki orada 200 bin Azerbaycanl� 
ya�amaktad�r. Bize ekmek ve g�da satm�yorlar, �ehir içi araçlara bindirmi-
yorlard�.  19 �ubat’tan beri Azerbaycanl�lar� hiçbir neden olmadan toplu 
�ekilde i�ten ç�karmaya ba�lad�lar. Onlar sözün gerçek anlam�nda bizim 
yüzümüze tükürüyor ve ba��rarak - “Türkler, Ermeni topra��ndan def 
olun!”- diyorlard�”. (Vestnik Analitiki, �3, 2005). 

�imdi ise milliyetçe Yahudi olan, Azerbaycan medyas�nda özel yeri 
olan Saveliy Perets’in 2001 y�l�nda Telaviv’de bas�lan haftal�k “Meridian” 
dergisinde seri bir �ekilde yay�nlanan “Ate�e Verilmi� Yurt Yeri” adl� 
belgesel hikâyesinden bir bölümü size aktarmak istiyorum:  

Bu arada Saveliy Perets’in, Azerbaycan SSC yetkililerinin konu�ma-
lar�n� haz�rlayan, son dönemde E. Vezirov’un yard�mc�s� olan ve sava� uça�� 
ile onun Azerbaycan’dan Moskova’ya kaçmas�ndan sonra Bakü’de 
ya�amas�n�n tehlikeli oldu�unu dü�ünerek �srail’e göçen birisi oldu�unu 
burada hat�rlatmakta fayda vard�r. O, söz konusu belgesel hikâyesinde �öyle 
yaz�yor:  
  “Bu ise Cermuk �ehrindeki 2 numaral� okulun art�k eski hocas� 
Nazeni Gencaliyeva’d�r:  

— 25 �ubat’ta Cermuk’ta gösteri düzenlenmi�ti. Ders s�ras�nda biz 
kalabal���n u�ultusunu duyduk. Okulda 166 Azerbaycanl� erkek ve k�z 
e�itim al�yordu. Çocuklar�n yüzleri bembeyaz olmu�tu. Ben pencereyi 
açarak Ermenice sordum: “Neden buraya topland�n�z? Çekin gidin, buras� 
kutsal bir yerdir! Siz bizden, çocuklar�m�zdan ne istiyorsunuz?” Cevab�nda 
bana a�za al�nmayacak sözlerle hakaret ettiler ve ta�lad�lar, ba��rarak beni 
ve ailemi öldüreceklerini söylediler.”  

O gün Ermenistan’�n her yerinde, otobüs duraklar�nda, 
Azerbaycanl�lar�n ya�ad��� evlerin kap�lar�nda pankartlar, afi�ler as�lm��t�. 
Afi�lerden birinde �öyle yazmaktayd�: 

Ermenistan halk�! 
1915 y�l�n�n kanl� günlerini asla unutma, Talat Pa�a, Enver Pa�a, 

Cemal Pa�a taraf�ndan sana ya�at�lan deh�etli musibetleri unutma! Ya�a ve 
unutma! 

Ermeni ad�n� ta��yan herkes! 
Türkü kendi topra��ndan kov! 
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Ona Ermeni p�narlar�ndan su içmeye izin verme! 
Ona Ermeni kad�n�n�n pi�irdi�i ekmekten yedirme! 
Türkler, bizim �ehrimizden def olun!” 

 
Bir hususu da belirtmem gerekiyor. Ermeni milliyetçileri, ço�u 

zaman milletvekilleri mebusluk kart�, siyasi destekler veya sade hediyeler 
vas�tas�yla ücretli hizmetçilerine dönü�türdükleri �ah�slar�n fikirlerinden 
hareketle, dünya kamuoyunu aldatmaya çal���yorlar. Yaln�z yukar�daki 
sat�rlar�n yazar� olan Saveliy Perets, bu ücretli hizmetçilerden de�ildir. Tam 
tersi, tarih kar��s�nda sorumluluk bilincine sahip,  ele�tirmekten asla 
çekinmeyen ve i�te bu özelli�inden dolay� Azerbaycan’da ya�ad��� son 
günlerde bask�lara maruz kalarak Azerbaycan’� terk etmek mecburiyetinde 
kalan bir insand�r. 

Azerbaycanl�lar�n, Ermenistan SSC’den kovulmas� sürecine Karaba� 
çat��mas�ndan ve Sumgay�t olaylar�ndan epey önce ba�lanm��, Sumgay�t 
olaylar�na birkaç gün kala bu süreç iyice h�zlanm��t�r. 

Olaylar� Karaba�’�n i�gal edilmesi plan�n�n gerçekle�meye ba�lad��� 
1988 y�l�na kadar s�ras�yla anlatt�k. Art�k bütün altyap� haz�rd� ve son 
noktay� koymak için Azerbaycanl�lar� dünyaya “barbar bir millet” olarak 
tan�tmak gerekiyordu. Bunun için art�k uygun bir ortam olu�turulmu�tu. 
Ermenistan bundan sonra Karaba�’� parçalara ay�rarak i�gal edecekti. Art�k, 
dünya kamuoyunda kimsenin k�namas�na ve tepkisine maruz kalmadan, 
Karaba�’�n i�galine esasl� bir zemin haz�rlanm��t�.  

Burada çok önemli bir hususu da arz etmek istiyorum. Bugün bütün 
ar�iv materyallerini, an�lar�, tarihi olaylar� ara�t�rd���m zaman Stavro-
pol’dayken ya�ad���m baz� olaylar� yeniden hat�rl�yorum. Zelençuk’tan 
tan�d���m baz� yetkili �ah�slarla görü�melerimiz oluyordu. Bu görü�ler 
s�ras�nda ben, çok ilginç insanlarla tan���yor ve onlar�n dikkat çekici 
sohbetlerine kat�l�yordum. Böyle konu�malardan biri 1986 y�l�n�n güzünde 
gerçekle�mi�ti. Yazd��� eserlerden bir tanesi bile Azerbaycan diline tercüme 
edilmeyen, lakin Azerbaycan tarihi için birçok de�erli ara�t�rmalar�n, 
eserlerin müellifi olan, me�hur Profesör Çapay Sultanov’un da bu olaydan 
“Satranc�n �çinden” adl� kitab�nda bahsetti�ini hat�rlatal�m. 

1986 y�l�n�n hasat mevsiminde daha önceki sat�rlarda hakk�nda bilgi 
verilmi� olan Stavropol Pedagoji Enstitüsü’nün Rektörü Smirnov Boris 
Valentinoviç, telefon açarak, onun yan�na Yessentuki’deki Kirov ad�na 
Komünist Partisi Merkezi Komitesinin Sanatoryumu’na gitmemi rica etti. 
Ben ziyafete yeti�tim. Smirnov’un yan�nda onun Balt�k ülkelerinden olan iki 
dostu daha vard�. Az sonra onun dostlar� gitti ve ne�esi yerinde olan 
Smirnov, bana kendisiyle birlikte Zelenokumsk �ehrinin Sovyetskiy iline �l 
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Parti Komitesinin Birinci kâtibi olan o zamana kadar hiç tan�mad���m 
arkada�� Georgiy Savelyeviç Hurvatov’un yan�na gitmeyi önerdi. Hurvatov 
bizi, �l Parti Komitesinin Birinci Kâtibinin misafirhanesinde a��rlad�. Ben 
orada Hurvatov’un da Gorbaçov’un yak�nlar�ndan oldu�unu anlad�m. 
Ayr�ca muhataplar�m�n ya�lar�n�n altm���n üzerinde olmas�na ra�men her 
ikisinin de SSCB’de, en az�ndan bir bakanl�k makam�nda görev yapmak 
arzusuyla tutu�tuklar�n� da anlad�m. Bu konu�mada Smirnov, Gorbaçov’un 
onun hizmetlerini, iyiliklerini, referanslar�n� unuttu�undan yak�n�yordu. 
Hurvatov, Gorbaçov’u hakl� gösterme�e çal��makla birlikte kendisi de laf 
aras�nda Gorbaçov’dan �ikâyet ediyordu. Hurvatov, bu çeki�tirmenin benim 
yan�mda gerçekle�mesini istemiyordu. Smirnov ise daha da co�tu ve nezaket 
s�n�r�n� a�an argo ifadeler kullanmaya ba�lad�. Sonunda Hurvatov da tedbiri 
elden b�rakarak Smirnov’a benim asla beklemedi�im bir �ey söyledi. 
“Borya, Mi�a bu s�ralar bunun hem�erisi Haydar Aliyev’le u�ra�maktad�r. 
Onunla sorunu çözdükten sonra kendi yak�nlar�na yard�m edecektir. �imdi 
onun esas problemi Haydar Aliyev iledir.” O zamanlar ben bu konu�may� 
pek de ciddiye almad�m. �imdi ise anl�yorum ki gerçekten de Gorbaçov’un 
Ermenilere yakla�maktaki esas amac� Haydar Aliyev problemini çözmek 
imi�. Olaylar�n gerçekle�me s�ras�na bak�ld���nda bu aç�kça fark 
edilmektedir.  

 1982 y�l�na kadar Haydar Aliyev Bakü’de idi ve Azerbaycan’� 
yönetiyordu. Bu dönemde Ermenilerin hiçbir temsilcisi milliyetçilik 
yapmam��t�r. Haydar Aliyev Bakü’den ayr�larak Moskova’ya gittikten bir 
y�l sonra Zori Balayan’�n “Ocak” kitab� yay�mlan�yor ve propaganda 
ba�lat�l�yor. Lakin yine de bütün bunlar aç�k �ekilde de�il, gizli olarak 
yap�l�yor. Haydar Aliyev’i 1987 y�l�n�n Ekim ay�nda hükümetten uzakla�t�r-
d�ktan hemen sonra, 1987 y�l�n�n Kas�m�nda propaganda arac� bütün h�z�yla 
çal��maya koyulur, Aganbekyan ilk defa Fransa’da Ermenilere resmi �ekilde 
ça�r�da bulunuyor. Bugün bile Ermeniler, Haydar Aliyev’i Da�l�k Karaba�’� 
Ermenistan’dan ay�rmaya çal��t��� için itham etmektedirler. Haydar Aliyev 
Bakü’de kalm�� olsayd� Azerbaycan’daki siyasi durumun daha farkl� 
olaca��ndan eminim. Ben bu meseleyi siyasi tart��ma konusuna dönü�türme-
mek, daha do�rusu, yanl�� anla��lmamak için üzerinde fazla durmuyorum. 
En önemlisi ise, bu meselenin ara�t�r�lmas�n�n yönetime ho� görünmek 
amac�yla hiçbir i�e yaramayan ciltlerce kitap yazan tarihçilerin i�i oldu�unu 
dü�ünüyorum. H. Aliyev hâkimiyete gelinceye kadar �mparatorlu�un Azer-
baycan’�n ba�kenti olan Bakü �ehrinin nüfusunun yüzde kaç�n�n 
Azerbaycanl� oldu�unu, yüzde kaç�n�n di�er milletlerden olmas� gerekti�ini 
ayarlad���n�, onun hâkimiyeti döneminde ise bu rakamlar�n hangi uygula-
malarla, nas�l de�i�ti�i ara�t�r�l�rsa iyi olur. E�er onlar bu veya benzer 
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konular� da ara�t�rsalar, faydal� bir �eyler ortaya ç�kar�rlar. 
Böylece, 1988 y�l�n�n �ubat ay�nda olaylar daha da geriliyor. Da�l�k 

Karaba� Özerk Vilayeti, Millet Vekilleri Toplant�s� taraf�ndan resmi belge 
yay�mlan�r. Bu konu ile ilgili Saveliy Perets’in belgesel hikâyesinden baz� 
bölümlerde �öyle yazmaktad�r: “S�TA’n�n (Sovyetskaya �nformaçionnya 
Telefonnaya Agentstvo) Sovyet Enformasyon Ajans� ve “Azerinform”un 
Da�l�k Karaba� üzere özel muhabiri Sa�a Grigoryan’�n haberine göre, 
bugün, 20 �ubat 1988 tarihinde Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti �cra 
Komitesinin toplant� salonunda Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti Halk 
Milletvekilleri Sovyet’inin ola�anüstü toplant�s� düzenlenmi�tir. Grigor-
yan’�n verdi�i haberde “Toplant� “Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti’nin 
Azerbaycan SSC topraklar�ndan Ermenistan SSC topraklar�na kat�lmas� 
hakk�nda Azerbaycan SSC Yüksek �uras� ve Ermenistan SSC Yüksek 
�uras� kar��s�nda talepte bulunmas� hakk�nda” meseleyi tart��m��t�r. 
Tart��malarda 30’a yak�n milletvekili konu�mu�. Toplant�da tart���lan 
mesele ile ilgili a�a��daki karar oybirli�iyle kabul edilmi�tir: 

 Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinin Azerbaycan SSC’nin topraklar�n-
dan Ermenistan SSC’nin topraklar�na kat�lmas� hakk�nda Azerbaycan SSC 
Yüksek �uras� ve Ermenistan SSC Yüksek �uras� kar��s�nda talepte 
bulunulsun.. 

Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti Halk Milletvekilleri Sovyeti’nin 
ola�anüstü toplant�s�, vilayet Halk Milletvekilleri Sovyeti’nin milletvekilleri-
nin konu�malar�n� dinleyerek ve tart��t�ktan sonra karar verdi: “Da�l�k 
Karaba� Özerk Vilayeti i�çilerinin istekleri do�rultusunda, Azerbaycan SSC 
Yüksek �uras�na ve Ermenistan SSC Yüksek �uras�na müracaatla, Da�l�k 
Karaba�’�n Ermeni ahalisinin isteklerine derin sayg�yla yakla�t�klar�n� 
sergilemeleri ve Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinin Azerbaycan SSC’nin 
bünyesinden Ermenistan SSC’nin bünyesine verilmesi meselesini çözmeleri 
rica olunsun, ayn� zamanda, SSCB Yüksek �uras� kar��s�nda Da�l�k 
Karaba� Özerk Vilayetinin Azerbaycan SSC’in bünyesinden Ermenistan 
SSC’in bünyesine verilmesi meselesinin olumlu çözümü hakk�nda talepte 
bulunulsun. 

Bilgi için: Azerbaycanl� milletvekililer toplant�ya kat�lmam��lard�r.” 
Bu toplant� hakk�nda ilk bilgi ise 21.02.1988 y�l�nda “Sovyetskiy 

Karabah”, ayn� zamanda bu gazetenin Ermeni dilinde varyant� olan 
“Sovyetakan Karabah” gazetesinde “XX. Davet Da�l�k Karaba� Özerk 
Vilayeti Halk Milletvekilleri Sovyeti’nin ola�anüstü Kurultay�” ba�l��� ile 
yay�mlanm��t�r. Bu arada, Azerbaycan kamuoyunun bu meseleden hala 
habersiz olduklar�n� ve Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinde olup bitenler 
hakk�nda hiç bir bilgilerinin olmad���n� hat�rlatal�m. “Sovyetskiy Karabah” 
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gazetesinde verilen bilgiler �öyledir:  
“Dün, 20 �ubat’ta Vilayet Sovyeti’nin �cra Komitesinin toplant� 

salonunda Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti halk milletvekillerinin ola�anüstü 
toplant�s� olmu�tur. Toplant�y� 109 say�l� seçim dairesinden olan milletvekili 
S.A.Danielyan açm��t�r. O bildirmi�tir ki, Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti 
hakk�nda Azerbaycan SSC anayasas�n�n 39. maddesine uygun olarak vilayet 
Sovyeti’nin 87 milletvekili Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti Halk Milletveki-
lleri Sovyeti’ne müracaatla ola�anüstü toplant� düzenlenmesini rica 
etmi�tir. Vilayet Sovyeti’nin yetki denetleme komisyonu, belirtilen say�da 
milletvekillerinin yetkilerini kontrol etmi� ve onlar�n kurallara uygun 
oldu�unu tespit etmi�tir. 

Toplant�da Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinin Azerbaycan SSC 
bünyesinden Ermenistan SSC bünyesine verilmesi ve Azerbaycan SSC ve 
Ermenistan SSC Yüksek �uralar� kar��s�nda talepte bulunulmas� hakk�nda” 
meseleler tart���lm��t�r.” 

Altta ise tart���lan mesele ile ilgili konu�an 23 milletvekilinin listesi 
verilmi�tir. Onlar halk�n neredeyse bütün s�n�flar�n�; ameleleri, kolhozcular�, 
sanayi müesseseleri ve tar�m rehberlerini, yerli ayd�nlar�, sava� ve emek 
gazilerini temsil ediyorlar. Toplant�n�n içeri�iyle ilgili verilen bilgiler böyle 
resmi haberler için al���lagelmi� olmakla birlikte �u anda çok anlaml� olan 
bir cümleyle bitmektedir. “Toplant� tart���lan meseleye dair uygun karar� 
oybirli�iyle kabul etmi�tir”. ��te böyle de yazmaktad�r: “karar� kabul 
etmi�tir”. Adeten uygulanan standart kural do�rultusunda  “Toplant� karara 
alm��t�r.” yaz�lmas� gerekiyordu. 

Gazetede yukar�da verilen bilgilerden sonra Da�l�k Karaba� Özerk 
Vilayetinin Azerbaycan SSC bünyesinden Ermenistan SSC bünyesine 
verilmesi hakk�nda Azerbaycan SSC ve Ermenistan SSC Yüksek �uralar� 
kar��s�nda talepte bulunulmas� hakk�nda” karar�n metni verilmi�tir ki, bunu 
siz daha önceki sayfalarda okumu�tunuz. 

Görüldü�ü üzere, ilk resmi ad�mlar at�l�yor. Azerbaycan SSC 
yönetimi ise hala olanlardan habersizdir. 

Ola�anüstü toplant� düzenlenmesi talebi ile o dönemde dendi�i gibi, 
“anti parti ruhlu gündemi olan” (parti konular� d���ndaki bir gündem 
toplant�s�) bir toplant� için 87 ki�inin imzas�n� bir gün, bir hafta, bir ay 
içinde toplamak mümkün de�il. Bunun için uzun süre propaganda ve 
örgütlenme i�i yap�lmal�, meseleye dair hemfikirler grubu olu�turulmal�, o 
hemfikirler grubu böyle bir program�n i�lenip haz�rlanmas� ve uygulanmas� 
takti�ini üstlenmeli idiler. Ayn� zamanda, böyle bir program o kadar 
kusursuz haz�rlanmal�yd� ki, imzalar toplanacak, toplant� düzenlenecek, 
k�saca, programa ça��r�lacak bütün kat�l�mc�lar düzenledikleri toplant�n�n 
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sonuçlar�na tamamen inanacaklar ve kat�lmaktan çekinmeyeceklerdi.  
Bu hemfikirlerin haz�rlad��� toplant�n�n kat�l�mc�lar�n�n hareketlerinin 

uzla�t�r�lmas�, onlar�n oybirli�i içinde olmas� ve nihayet, toplant�n�n kabul 
etti�i belgelerin enine boyuna dü�ünülmü� olmas� oldukça dikkat 
çekmektedir. Toplant� Ermeni ahalisinin, neredeyse, bütün sosyal gruplar�n� 
temsil eden, gereken say�da konu�mac�lar�n bir araya gelmesiyle tertip 
olunmu�tur. Olaylar o kadar derinden ve planl� �ekilde haz�rlanm��t�r ki 
hatta Rus soyadl� bir milletvekilinin, T.V.Sobolyov’un konu�mas�na da 
önem verilmi�tir. Tart��malara objektiflik, uluslararas� özellik veren birisi de 
gerekiyordu. K�saca, bu program protokol detaylar�na kadar dü�ünülmü� ve 
o kadar mükemmel düzenlenmi� ki, onun Da�l�k Karaba� Vilayet 
Rehberli�i taraf�ndan düzenlendi�i konusunda kimsenin ku�kusu yoktur.  

Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti’nin 20 �ubat 1988 tarihli toplant�s�n�n 
metnini, resmi belgelerden de�il, S.Perets’in hikâyesi arac�l���yla 
göstermekten amac�m, hem de onun bu meseledeki tutumunu sergilemek 
istememdendir. 

Acaba, nas�l olur da okulda bile kimin neyi tart��aca��ndan haberi olan 
SSCB Devlet Güvenlik Komitesinin ay�r�mc� propagandan�n yap�lmas�ndan, 
87 imza toplanmas�ndan,  toplant�ya ça�r�lmas�ndan, toplant� ile ilgili, 
yaln�z bas�nda resmi bilgi verildikten sonra haberi olur? Hiç inand�r�c� de�il! 

��te o zamanlarda, 22 �ubat 1988 y�l�nda Azerbaycanl� ve Ermeni 
ahali aras�nda ortaya ç�kan çat��ma toplu karga�a biçimini al�yor ve ilk 
kurbanlar veriliyor. Ermeni-Azerbaycanl� çat��mas�nda ilk kurbanlar da 
Azerbaycan taraf�ndan verilir. �ki ki�i öldürülür; bunlardan biri tarlada 
çal��an 33 ya��ndaki Eli Hac�yev adl� bir köylü,  di�eri ise 16 ya��ndaki 
Bahtiyar Guliyev’dir. Ç�kan karga�ada 19 ki�i yaralan�r. O zaman 
Azerbaycanl� Sosyalist Emek Kahraman� Huraman Abbasova, bu facian�n 
daha geni� biçimde yay�lmas�na engel olmak için kendi ba�örtüsünü 
A�dam’dan gelen öfkeli kalabal���n ayaklar� alt�na atar, Azerbaycan 
yönetimini temsil eden bir görevli de öfkeli kalabal���n kar��s�nda diz 
çökerek olay ç�karmamalar� yönünde yalvar�r. Öfkeli kalabal�k sayg�dan 
dolay� bu ba�örtüsünü ayaklar�n�n alt�nda çi�nemez ve bu sayede onlar�n 
Stepanakert’e gitmesi ile gerçekle�ecek olan bir facian�n kar��s� al�n�r. 
Azerbaycan kad�n�n�n bu hareketi, belki de bütün dünyada çok büyük 
hayrete neden olabilir. Nas�l olur da bir ba�örtüsü ç�kacak olan olaylar� 
engeller? ��te bu olay Azerbaycanl�lar�n, milli geleneklere ba�l�, bütün öfke, 
a�r� ve ac�lara ra�men, kendisine gem vurarak büyük karga�alara engel 
olabilme becerisine sahip bir halk oldu�unu ispat eder. Bugün o olay� 
lanetleyenlerin say�s� az de�ildir ve onlar� anlamak mümkündür. Dü�man 
bütün cephe boyunca top tüfekle sald�rd��� zaman Azerbaycan halk�n�n hakl� 
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itiraz�n�, topraklar�n� korumaktaki kararl���n� anlayan Da�l�k Karaba� Özerk 
Vilayetinin Ermeni ahalisi, korkarak hemen Ermenistan’a göç etmeye 
haz�rlan�r. E�er o s�ralar bu ya�ananlar gerçekle�meseydi,  yani Azerbay-
can’da üst düzey bir memur kalabal�k kar��s�nda diz çöküp yalvararak, 
Stepanakert’e hesap sormaya giden Azerbaycanl� gençlerin kar��s�n� 
almasayd�, belki de bugün Karaba� adl� bir sorun olmayacakt�.   

Ancak buna da tam olarak inanm�yorum. Çünkü 20 Ocak 1990 y�l�n-
da yine ayn� senaryo tekrarland�. 13 Ocak tarihinde Bakü’deki son Ermeni, 
Azerbaycan Halk Cephesi mensuplar� ve s�radan halk taraf�ndan güvenli bir 
�ekilde Azerbaycan’dan ç�kar�ld�ktan bir hafta sonra, katliam yapmakta 
�srarl� olan Gorbaçov, güya, Ermenileri kurtarmak ad� ile Sovyet ordusunun 
kara, hava ve deniz kuvvetlerini Bakü’ye sevk etti ve Azerbaycan’� kan 
içinde bo�du. 

O günlerde verilen bunca kurbana ra�men, Azerbaycan yetkilileri 
olaylar� yat��t�rmaya çal���yor, halk� sükûnete davet ediyordu. Ermenistan 
taraf� ise tam tersine ortal��� kar��t�r�yordu. O s�ralar �revan’da düzenlenen 
gösterilerde Ermenistan BA muhabir üyesi R.Kazaryan ç���rtkanl�k yaparak 
bütün dünyaya �öyle sesleniyordu: “Y�llardan sonra bize, ilk defa 
Ermenistan’� temizleme f�rsat� verilmi�tir”. Ermenistan BA Akademiki Am-
bartsumyan da “Ermenistan’da Türkler, yani Azerbaycanl�lar kalmamal�d�r” 
diye hayk�r�yordu. 

O dönemde Sovyetler Birli�i Komünist Partisi Merkezi Komitesi 
Siyasi Bürosunun üyesi Aleksandr Yakovlev’in yard�mc�s�, Mikoyan’�n 
ailesinde terbiye alm�� olan Kuznetsov idi. O, 1988 y�l�nda Ermeni yazar 
Zori Balayan ve Ermeni �air Silva Kaputikyan’�n Yakovlev ile görü�türül-
mesini sa�lar. Bu ikili Yakovlev’e Da�l�k Karaba�’da Ermenilerin her 
f�rsatta a�a��land�klar�n�, bu nedenle de o bölgenin Azerbaycan’dan 
ayr�larak Ermenistan’a verilmesi gerekti�ini ifade ederler. Yakovlev ise 24 
�ubat’ta onlar� Gorbaçov ile görü�türür. 

Bu görü�meden bahseden Profesör Çapay Sultanov �öyle yazmakta-
d�r: “Azerbaycan’a kar�� eylemleri M. Gorbaçov ba�latt�. Bu konuda o, 
an�lar�nda �öyle yazm��t�r: “O s�ralarda ben �air Silva Kaputikyan ve 
gazeteci Zori Balayan’la görü�tüm. Konu�maya K. �ahnazarov da kat�lm��t�. 
Konu�ma uzun sürdü. Ben olaylara nas�l ba�lanaca��n� detayl� olarak 
konu�malar� için muhataplar�ma müsaade ettim. Evet, bundan sonra 
konu�maya ba�lad�m ve ben de ayr�nt�l� bir biçimde bu konuda yönetimin 
tutumunu aç�klad�m. Olay�n asl� �u idi ki Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinde 
Ermenilerinin yasal ve adaletli arzular�n�n gerçekle�tirilmesi gerekiyordu. 
Yaln�z bu, ülkede iç tepki ve isyanlara, kan dökülmesine sebep olabilecek 
milli arazi yap�lanmas�na imkân vermeden yap�lmal�d�r.” 
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Bu görü�meyle ilgili Sovyetler Birli�i Komünist Partisi Merkezi 
Komitesi’nin Bölüm Ba�kan� olmu� Brutens ise kendi an�lar�nda �öyle 
yazm��t�r: “24 �ubatta A.N.Yakovlev’in yan�na gitmi�tim. O, Gorbaçov’un 
birkaç saat önce �air S.Kaputikyan ve yazar Z.Balayan ile görü�tü�ünü 
söyledi (ben görü�meyi onun ayarlad���n� anlad�m). Onun sözlerine göre, 
konu�ma Mihail Sergeyeviç’i etkilemi�ti. �lk defa olarak O, Arsak (Da�l�k 
Karaba�’�n eski ad�) sorununu kavram�� ve Ermenilere ac�m��t�. San�r�m, 
Yakovlev de bu kanaatini payla��yordu. Sonra o, benimle vedala�t�.”  

Olaylar� bundan daha aç�k kimse anlatamazd�! Gorbaçov ve 
Yakovlev hâkimiyette olduklar� süre boyunca hep bu kanaati payla�m��lard�. 
Bugün o görü�me hakk�nda yaz�lanlar� okudu�umuzda, bu görü�mede son-
raki olaylar�n önceden planland���n� anl�yoruz. Güçlü Ermeni propagandas� 
h�zl� bir �ekilde dünyan�n her yerine yay�l�yordu. Gorbaçov’la bu 
görü�melerden az sonra Stepanakert’teki gösterilerde “Lenin-Parti-Gorba-
çov. Hitler-Stalin-Likaçov” sloganlar� yükselmeye ba�lad�. �revan’da ise 
binlerce insan�n kat�ld��� gösteride Sovyetler Birli�i Komünist Partisi 
Merkezi Komitesi kâtibi Yakovlev, Stepanakert’in bölücülü�ünü “halk 
ba��ms�zl�k harekât�”  olarak nitelendirdi.  

SSCB yönetimi bir a��zdan her f�rsatta Karaba�daki bölücüleri 
anlatmaya ba�lad�. Bakanlar Kurulunun Özel Meseleler üzere Bürosunun 
Ba�kan Yard�mc�s�, Devlet Planlama Komitesi Ba�kan�n�n Birinci 
Yard�mc�s� V. M. Serov, bakanlardan A. K. Anfimov, A. A. Yejovski, S. F. 
Voyenu�kin, V. A. Durasov, V. M. Lukyanenko, N. A. Pukin, M. S. �kabar-
diya, yard�mc�lardan A. F. Kazakov, E. �. Razumeyev vb. Da�l�k Karaba�’a 
gelen herkes bir �ekilde �revan’dan geçiyor ve ayn� �eyi tekrar ediyorlard�: 
“Ah, burada durum nas�l da kötüdür!” Hepsi de yard�m edeceklerini ima 
ediyorlard�. Süreç art�k ba�lad���ndan bütün meseleler, tabii ki Bakü d���nda 
çözüm bulmaktayd�. Asl�nda, o dönemde Karaba�’da ya�am �artlar� 
Azerbaycan’�n ba�ka bölgelerinden daha iyiydi. Lakin Ermeni ahalisi 
ho�nutsuzlu�unu dünyaya sergilemekle görevlendirilmi�ti. Ho�nutsuzlu�un 
bütün halka yay�lmas� ve giderek büyümesi için ise bir bahane gerekti. 
Bahane olarak da, Ermenilerin sosyal yönden zor �artlarda ya�ad��� gösteri-
liyordu. Asl�nda, bunun bir bahane oldu�unu da herkes biliyordu. Ermeni-
lerin bu bahanesini bazen kendi vatanda�lar� bile ay�pl�yordu. 

Saveliy Perets belgesel hikâyesinde konu ile ilgili �öyle yazmaktad�r: 
“S�radaki demecin kahraman� “Azerbirlik”in (Azerbaycan Tüketim Toplum-
lar� Birli�inin) Ba�kan Yard�mc�s� Nurvart Vladimirovna Gabrielyan’d�r: 

— Ben, dün Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinden yeni döndüm. 
Orada ciddi boyutta ekonomik s�k�nt�lar�n ya�anmad���n� kesinlikle söyle-
yebilirim. 



SUMGAYIT – SSCB’nin çökü�ünün ba�lang�c� 
 

 141

— Sizin i� yerinde ya�an�yor mu? 
— Bizde de ya�anm�yor. �öyle ki 1988 y�l� için mal devriyesi plan� 

137,4 milyon rubledir. Geçen y�lki ile k�yasland���nda net art�� % 113,5 
olmu�tur. �u anda Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti üzere perakende ticaret 
müesseseleri ile teminat göstergesi her 10 bin ki�i için 40, Cumhuriyet üzere 
uygun orta göstergesi ise toplam 28’dir. O müesseselerde ticaret alanlar� 
Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti üzere ortalama 1932 metre kare, Cumhuriyet 
üzere uygun orta gösterge ise toplam 1293 metre karedir. �a�e müesseseleri 
üzere uygun rakamlar 18 ve 16 birim, o müesseselerde mü�teri yerlerinin 
say�s� 805 ve 731’dir. 

— Bir dakika... 
— Engel olmay�n, lütfen,  henüz bitirmedim - o, ba��n� elindeki 

evraklardan kald�rmadan konu�maya devam ediyordu, – Da�l�k Karaba� 
Özerk Vilayeti de y�l içinde gösterilen kamu hizmetinin tutar� ki�i ba��na 41 
ruble 37 kuru�tur. Azerbaycan üzere ortalama ki�i ba��na 30 ruble 25 
kuru�tur, ayn� zamanda ileti�im hizmetleri ki�i ba��na 11 ruble 37 kuru� ve 7 
ruble 43 kuru�, okulöncesi kurumlarda çocuklar�n bak�m� ile ba�l� hizmetler 
ortalama 1 ruble 93 kuru� ve 1 ruble 17 kuru� olmu�tur. Nihayet, Da�l�k 
Karaba� Özerk Vilayetinde ki�i ba��na et, peynir, konserve, bitkisel ya� 
tüketimi Azerbaycan üzere olandan daha fazlad�r.”  

Ekonomi konusunda az�c�k bile bilgisi olanlar Da�l�k Karaba� Özerk 
Vilayetinde bütün ekonomik göstergelerin, Ermeni milliyetçilerinin ve 
SSCB’nin yetkililerinin söyledi�inin tam tersi olarak, Azerbaycan’�n 
genelindeki göstergelerden çok daha iyi oldu�unu anlar.  

Dikkat ederseniz, Ermeni milliyetçilerinin kendilerini herkese 
mazlum, ma�dur, ezilen bir millet olduklar�n� göstermeye çal��t�klar�n�, 
bunun yan� s�ra ortal��� kar��t�r�c� konumlar�ndan da asla vazgeçmediklerini 
fark edersiniz. Oysaki hala dövülen, sövülen, hakaret ve iftiraya u�rayan 
yaln�z b�rak�lan, öldürülen ve kovulan yaln�z Azerbaycanl�lard�r! Ermeni 
ahaliye daha kimse gözün üstünde ka��n var dememi�tir! Ancak bu, daha 
fazla böyle devam edemezdi. Bakü’ye ve ülkenin di�er bölgelerine 
Ermenistan’dan gelen mültecilerin toplu �ekilde ak�n� ba�l�yordu. Evsiz 
barks�z kalm�� insanlar sokaklara ç�karak haklar�n� savunmaya ba�larlar. 
Sinirler çok gerilmi�tir. Sonuçta Merkezin istedi�i ortam olu�mu�tur. Tam 
da bugünlerde halk aras�ndaki kimli�i belli olmayan provokatörler ortaya 
ç�kmaya ba�lar. Ermenistan’�n Azerbaycanl�lar�n ya�ad��� bölgelerinden 
gelen insanlar�n ya�ad�klar� olaylar�, yap�lm�� talanlar� anlatmalar� ise 
olaylar� doruk noktas�na vard�r�r. Bu arada Gorbaçov’la görü�tükten sonra 
hemen Ermenistan’a dönerek televizyonda konu�ma yapan Silva Kaputik-
yan bir daha provokasyona el atarak, halk�n yönetilmez hale gelmesine 
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neden olur. Bu konu�mas�nda Silva Kaputikyan Gorbaçov’la görü�ün 
izlenimlerini televizyonda payla�arak “Konu�mam�z yakla��k olarak dört 
saat sürdü. Yolda� Gorbaçov bizim “Da�l�k Karaba�” sözlerini s�kl�kla 
tekrarlad���m�z� duyarak �öyle dedi: “San�r�m bu, “Arsak” demektir.”der.  

 Merkeze ve Ermeni milliyetçilerine Ermeni ahalisinin katledilmesi 
ile sonuçlanacak bir çat��ma gerekiyordu. Bu çat��ma Azerbaycan’�n 
istenilen bölgesinde yap�labilirdi. �lerideki bölümlerde ben bu yöndeki 
çabalar� ayr�nt�lar�yla anlataca��m. Bu çat��man�n özellikle Sumgay�t’ta 
olmas�n�n nedeni ise bu �ehrin statüsüyle ilgiliydi. Sumgay�t’ta birçok mes-
lek okullar� vard� ve Cumhuriyetin çe�itli bölgelerinden gelmi� on bin genç 
bu okullarda e�itim al�yordu. Do�al olarak, onlar anne baba kontrolünde 
de�illerdi. Ayr�ca, Sumgay�t hem de sanayi �ehri idi, buraya i� bulmak içi 
birçok insan geliyordu ve �ehre i� bulmak için ak�n eden insanlar�n bar�nma 
sorunu vard�. On yedi bin aile ev s�ras� beklemekte idi.  Yirmi bin insan ise 
gecekondularda ya��yorlard�. �ehir asayi� yönünden de iyi durumda de�ildi. 
Sumgay�t ahalisinin az�msanmayacak bir k�sm�n� sab�kal�lar olu�turuyordu.  
Ayr�ca, Sumgay�t civar�nda �artl� olarak sal�verilen ve kimya sanayisi 
kurumlar�nda çal��maya gönderilmi� �ah�slar da çoktu. Sumgay�t’ta esas 
sanayi potansiyelini özellikle kimya fabrikalar� olu�turmaktayd�. Dahas� on 
bin civar�nda �slah edilmek için çal��t�r�lan �ah�s da bu �ehirde ya��yordu. 
K�sacas� Sumgay�t’�n demografik yap�s� bu çat��malara hemen tepki verecek 
özellikte idi.  

Bugün emin bir �ekilde, Sumgay�t’ta halk�n karga�a s�ras�nda nas�l 
davranaca��n�n bütün ayr�nt�lar� ile önceden dü�ünülerek planland���n� 
söyleyebiliriz. Çünkü SSCB Devlet Güvenlik Te�kilat� bu soruna her zaman 
özel ilgi göstermi�tir.  

Bu olaylar�n gerçekle�tirilmesi için ba�ka özel durumlar da dikkate 
al�nm��t�. Psikolog Tard “Kitlenin Psikolojisi” isimli kitab�nda, “Kitle 
birbiriyle tan��mayan çe�itli unsurlar�n toplam�d�r. �htiraslar� co�turmak için 
tek k�v�lc�m yeterlidir. O k�v�lc�m bu hantal kitlenin bir unsurundan di�erine 
geçerek, onu elektriklendirir ve sonuncu aniden, kendi kendili�ine örgütle-
nir. Da��n�kl�k, ileti�ime, gürültü yapan kitle ise kendi amac�na ula�mak için 
kar�� konulmaz �srarla ileriye can atan y�rt�c�ya dönü�ür. �nsanlar�n ço�u 
buraya sadece merak için gelmi�tir, lakin birkaç ki�inin heyecan� bir anda 
herkese bula��r ve insanlar kar��s�na ç�kan her �eyi k�r�p dökmeye ba�lar. 
Suçsuz bir insan� kurtarmak niyeti ile yard�ma ko�an birisi bile k�sa sürede 
eylemciler aras�nda insanlar� öldürmek ister. �lginç olan� ise ya�ad�klar�n�n 
bu insan� asla �a��rtmamas�d�r” demektedir.  

Bu kitlenin içinde Ermenistan’dan kovulurken cehennem azab� 
ya�am�� insanlar�n da bulundu�unu buraya ilave edelim! Bu kitleyi co�turan 
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ve k�v�lc�m etkisi yapan ise Silva Kaputikyan’�n Ermenistan televizyonunda 
yapt��� konu�ma idi.  

Evet, S. Kaputikyan’�n belki de blöf yapt���n� söyleyebilirsiniz. 
Öyleyse, M. Gorbaçov’un 29 �ubat 1988 y�l�nda Sovyetler Birli�i Komünist 
Partisi Merkezi Komitesi Siyasi Bürosunun toplant�s�nda söyledi�i bu 
sözleri nas�l anlayal�m: “Karaba�’da Ermenilerle Azerbaycanl�lar aras�nda 
çat��ma ç�km��, iki Azerbaycanl� ölmü�tür. �revan’da yay�mlanan bildiriler-
de: “Ermeniler, gösterilere son verin, elinize silah alarak Türkleri öldürün” 
yazmaktad�r. Sovyet ordusunun karargâh�na uzak mesafeden ate� aç�lm��t�r. 
Lakin �revan sokaklar�nda yar�m milyon insan oldu�u zamanlarda bile 
Ermeniler ta�k�nl�k yapmam��lard�. Me�er Stepanakert �ehir Parti 
Komitesinin Kâtibi 14 y�ld�r bir defa bile Ermenistan’a gitmemi�tir, çünkü 
Da�l�k Karaba� Ermeni Özerk arazisidir. Hatta Ermenistan’a giden yollar da 
çok bak�ms�zd�r. Bu, kas�tl� olarak böyle yap�lm��t�r. Da�l�k Karaba�’da 
Türkiye televizyonunun yay�nlar� gösteriliyor, amma Ermenistan televizyo-
nunun yay�nlar� gösterilmiyor. Bütün bunlar insanlar�n haysiyetine dokunu-
yor. Dün Vazgen’le konu�tum. (Bütün Ermenilere! ça�r�s�yla ün kazanan 
ba�papaz Vazgen –A.�.). O, gerçekten sorunlar� oldu�unu, olaylar�n sebepsiz 
yere ç�kmad���n� dedi. Bu s�rada o, rahats�zl�k duydu�u bir durumu dile 
getirdi. O, diyor ki ben Bakü’de H.Aliyev’le de görü�tüm. Bakü’de Ermeni 
kilisesi var. Bu �ehirde 200 bin civar�nda Ermeni ya�amaktad�r. Vazgen, bu 
kilisede ibadet etmek istemi�tir ve 12 y�ld�r davet bekliyor, lakin hala davet 
edilmemi�tir. Her halde onu orada sevmedikleri için davet etmiyorlard�r. 
Bütün bunlar insan� etkiler ve öfkelendirir. Y�llard�r, vilayette birçok sorun 
birikerek çözülmeyi bekliyor. Azerbaycan yönetiminin Karaba� halk�na 
davran��� da Leninizm’den, bazen de genellikle insaniyetten uzak bir 
yakla��m olmu�tur.” 

 Görüldü�ü gibi sonralar� Lenin babas�ndan uzakla�an Ba� Kâtip 
Gorbaçov, bütün Ermenileri, Azerbaycanl�lar� katletmek için silahlanmaya 
ça��ranlar�, ordu karargâh�na ate� açanlar� cezaland�rmak, sert önlemler 
almak yerine, üstü kapal� �ekilde Ermenileri k��k�rt�yor. Onlar�n ta�k�nl�k 
yapmad�klar�n� utanmadan söylüyor,  H. Aliyev’in Vazgen’i Bakü’ye davet 
etmemesini k�n�yor.  

Gorbaçov’un bu konu�mas�n� inceledi�imiz zaman H.Aliyev’in 
ba�papaz� Bakü’ye niçin davet etmedi�i belli oluyor. H. Aliyev, Vazgen’in 
k��k�rt�c� oldu�unu kesinlikle biliyordu. Ba� Kâtip Ermenilerin nas�l da 
mazlum halk oldu�unu böyle yürek yang�n� ile ifade etmekle birlikte, 
provokatörlerin eleba�� olan Vazgen’in Bakü’ye geldi�i takdirde “Ermeni 
milletinin özel olmas� hakk�ndaki bo� felsefesi”ni Azerbaycan Ermenileri 
aras�nda yayarak, onlar� uluslararas� ayr�mc�l��a nas�l tahrik edece�ini de 
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çok iyi biliyordu. 
Peki, e�er Gorbaçov talihin Ermenileri bu kadar incitti�inden yürek 

yang�n� ile bahsediyorsa, neden o zaman Sumgay�t olaylar�na engel 
olmuyordu?  28 ve 29 �ubat günü Sumgay�t’ta ç�kan olaylarda ne ordu, ne 
de polis taraf�ndan hiç bir müdahale olmad��� bir gerçektir. Asayi�i 
korumakla yükümlü kurumlar d��tan seyirci gibi olup bitenleri izlemi�lerdir. 
Bahsedilen bu 32 ki�i yar�m saat içinde öldürülmemi�tir. Olaylar yakla��k 
iki gün sürmü�tür. Olaya hukuki yönden bakarsak biz bu eylemsizlikte yerel 
yönetimi suçlayamay�z. Bu olaylar�n 1988 y�l� �ubat�nda gerçekle�ti�ini ve 
o zaman henüz ba��ms�z Azerbaycan devletinin olmad���n� bir daha 
hat�rlat�yorum. Kremlin hala çok güçlüydü. Sovyet Azerbaycan’� yetkilileri-
nin emrinde ordu yoktu, Azerbaycan polisi ise tamamen Moskova’n�n 
emrinde idi.  

Bu konuyla ilgili olarak ABD’deki Con Hopkins Üniversitesi’nin 
Merkezi Asya ve Kafkas Ara�t�rmalar� Enstitüsü’nün Genel Müdürü Svante 
Kornell �öyle yazmaktad�r: “Sumgay�t’ta Sovyet ordu birliklerinin 
bulunmas� hiçbir �eyi de�i�tirmiyordu; ordunun bir tarafta bekleyerek sakin 
bir �ekilde talanlar� seyretti�i izlenimi ortaya ç�k�yor. Sovyet yetkililer, kan 
akmas�na engel olmak niyetinde de�illerdi, bilakis iki grup aras�nda çat��ma 
ç�karmaya çal���yorlard�.”  

Sonralar� ordu komutanlar� olaylara müdahale etmemelerinin 
sebebini üstlerinden emir gelmedi�ine ba�l�yorlard�. Gorbaçov’un ise birkaç 
ay sonra gösterdi�i “e�er ordu birlikleri üç saat gecikmeseydi, faciaya engel 
olabilirdik” �eklindeki bahanesini, ikiyüzlülü�ün ta kendisi olarak görmeniz 
için Sovyetler Birli�i Komünist Partisi Merkezi Komitesi Siyasi Bürosunun 
29 �ubat 1988 tarihli toplant�s�n�n kay�tlar�na göz atman�z� rica ediyorum: 

SSCB Savunma Bakan� Dmitri Yazov: “Sumgay�t’ta isterseniz, belki 
de yanl�� ifade edece�im ama ola�anüstü hal uygulamak gerekebilir. Mihail 
Sergeyeviç, durumun daha da kötüle�memesi için bu yolu kesinlikle 
denememiz laz�md�r. Oraya ordu yürüterek disiplini sa�lamam�z gerekir.” 

M.Gorbaçov: “As�l önemlisi, hemen i�çileri, s�radan insanlar�, gönül-
lü polis yard�mc�lar�n� asayi�i bozanlara kar�� mücadeleye yönlendirelim. Bu 
yolla her türlü sald�rganl���n ve bölücülü�ün önünü alabiliriz. Askerler 
insanlar� öfkelendirebilir.”  

Böylece, Savunma Bakan� devlet ba�kan�n� disiplini sa�lamaya ça��-
r�yor.  �nsan haklar� konusunda yeterince bo�bo�azl�k eden,“yeni tefekkür” 
te�ebbüsünün mucidi ise Sumgay�t olaylar�n�n ikinci gününde bile  
“sald�rganlara ve bölücülere engel olabilecek gönüllü polis yard�mc�-
lar�”ndan bahsediyor. Bu, bir daha Gorbaçov’un ikiyüzlülü�ünü ve kendisini 
aptal konumuna dü�ürdü�ünü ispat etmektedir. Yaln�z 29 �ubat’ta günün 
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sonuna do�ru orduya, karga�aya müdahale etme emri veriliyor ve birkaç 
saat içinde karga�a sona eriyor.  

Sumgay�t olaylar�ndan sonra SSCB Yüksek �uras�nda düzenlenen 
toplant�da Azerbaycanl� bir milletvekilinin “Sumgay�t olaylar� bir tak�m 
güçler taraf�ndan düzenlenmemi� miydi?” – sorusuna ise Gorbaçov sinirle 
böyle cevap vermi�ti: “Hiç kimse hiçbir �ey düzenlememi�tir, sadece askeri 
birlikler birkaç saat gecikmi�tir, bu kadar!”. Bu ise kendisini aptal durumuna 
dü�ürmenin en belirgin örne�idir. Hiç kimse Gorbaçov’a s�n�rs�z say�da Rus 
askerinin yerle�tirilmi� oldu�u Bakü’den Sumgay�t’a arabayla yirmi 
dakikal�k, Nasosn� m�nt�kas�ndaki en yak�n askeri üsten Sumgay�t’a ise 5–7 
dakikal�k bir mesafe oldu�unu hat�rlatmam��. Bunun için de “birkaç saat 
gecikmek” konusunda bahane uydurman�n anlam� aç�k de�il veya fazlas�yla 
aç�kt�r, çünkü ordunun hemen müdahalesi kan ak�t�lmas�na engel olacakt�. 

Gorbaçov, Ermeni milliyetçileri ve onlar�n yanda�lar� bu kanl� 
politik manevray� önceden haz�rlam�� ve bu i�te bütün rolleri önceden 
payla�t�rm��lard�. Yukar�da belirtti�im gibi, ilk mülteciler Gafan’dan gelen 
Azerbaycanl�lar idi. Ermenistan’daki yolsuzluk ve cinayetlerin duyurulmas�-
na izin verilmiyordu. Moskova bunu yasaklad���ndan Azerbaycanl� yetkili-
ler, mültecileri Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinde ve Bakü’de yerle�tirmeye 
cesaret edemiyorlard� ve onlar genellikle Sumgay�t’a ve ba�ka illere 
yerle�tirilmi�lerdi. Evsiz barks�z, i�siz a�s�z kalm�� bu insanlar yetkililerin 
sorumsuzluklar� sonucunda, ac�nacak duruma dü�mü�lerdi. Böylelikle de 
Ermenistan’dan kovulan mülteciler Sumgay�t’ta zorlukla yönetilebilen adeta 
barut küpüne dönü�mü�lerdi. Ayr�ca, Sumgay�t’�n o kadar da iyi olmayan 
toplum yap�s� gerçekten �ehirde bomba etkisi olu�turmu�tu. M. Gorbaçov ve 
Ermeni milliyetçileri özellikle buna umut besliyorlard�.  

Bu olaylar arifesinde Sumgay�t, neredeyse ba�s�z kalm��t�. �ubat 
sonuna do�ru �ehrin polis reisi görevinden al�nm��, �ehir Devlet Güvenlik 
Te�kilat� Ba�kan� ba�ka bir yere gönderilmi�ti. Ayr�ca, �ubat sonunda �ehrin 
yetkilisi görevlendirme yoluyla Moskova’ya gönderilmi�tir. Ayn� zamanda 
Sumgay�t �ehir Komünist Partisinin Birinci Kâtibi Cahangir Müslümzade 
de Moskova’ya ça�r�lm��t�r. Bu konudan ilerleyen bölümlerde ayr�nt�l� bir 
�ekilde bahsedece�im. K�saca �unu belirteyim ki Cahangir Müslümzade’ye 
Moskova’da Azerbaycan’�n Merkezi Komitesinin Birinci Kâtipli�i görevi 
vaat edilmi�. “�zvestiya” gazetesinin Ba� Redaktörü Laptev’in odas�ndayken 
birinci kâtip olman�n imaj� ve itibar�n� kazanmak ad�na Cahangir Müslümza-
de, gazeteye demeç bile vermi�tir. O dönemde Moskova yetkilileri taraf�n-
dan Azerbaycan yönetiminde bulunan en az dört ki�iye birinci kâtiplik 
görevi vaat edildi�ini burada hat�rlatmadan geçemeyece�im. Bu tatl� vaade 
inanan bütün memurlar, o görev u�runa ciddi mücadeleye giri�mi�ti.  Bu 
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plan da Azerbaycan’� tamamen sahipsiz koymak amac�yla dü�ünülerek 
yap�lm��t�. Sumgay�t olaylar�yla, Azerbaycanl�lar� barbarl�kla suçlamak ve 
nereden ele geçirildi�i belli olmayan silahlarla Azerbaycanl�lar� Ermenis-
tan’dan ve Karaba�’dan misli görülmemi� bir vah�etle kovmak operasyo-
nunu h�zland�rmak amac� güdüyordu. 

Olaylar�n hangi profesyonellikle ve nas�l düzenlendi�ini bildi�imden 
medyan�n olaylar� bu kadar h�zl� bir �ekilde dünyaya yaymas� beni hiç de 
�a��rtm�yor. Sovyet hâkimiyeti döneminde SSCB’de akredite edilmi� 
yabanc� gazetecilerin hepsi Moskova’da bulunuyordu, Sumgay�t olaylar� 
s�ras�nda ise onlar�n hepsi sanki sihirli bir de�nek yard�m�yla Sumgay�t’ta 
toplanm��t� ve hemen ertesi gün bütün yabanc� televizyon �irketleri uydurma 
vah�et olaylar� hakk�nda programlar yapmaya ba�lam��lard�.  

Daha da dü�ündürücü olan� ise bütün bu deh�etli olaylar s�ras�nda 
Arta�es Gabrielyan adl� bir Ermeni’nin, Sumgay�t’ta rahat bir �ekilde 
dola�arak kendi kameras� ile �ehirde olup bitenleri videoya kaydetmesiydi. 
O, çekti�i bu filme “Bizi Kurtar�n” ad�n� vermi�tir. Bu film yabanc� 
ülkelerde ya�ay�p faaliyet gösteren Ermeniler için çekilmi�ti. Filmi izleyen 
herkes Ermeni halk�n�n barbar Azerbaycanl�larla(!) ya�amas�n�n imkâns�z 
oldu�unu görmeliydi. Bu beladan kurtulman�n tek çaresi de Da�l�k 
Karaba�’�n Azerbaycan’dan ayr�larak Ermenistan’a verilmesidir. Bundan 
sonra k�sa sürede Stepanakert’te Sumgay�t olaylar�n�n kurbanlar�na an�t 
dikildi, �revan’da ise alelacele “Sumgay�t – Soyk�r�m – �effafl�k” adl� kitap 
bas�larak bütün Rusya’ya da��t�ld�. Bununla da geni� ölçekli propaganda 
kumpanyas�na ba�lanm�� oldu. 

Sumgay�t olaylar�n�n propaganda niteli�inde oldu�undan ku�ku 
duyanlara SSCB Ba� Savc�l���n�n bu olaylar� ara�t�ran soru�turma ekibinin 
sorgu yarg�c� K. Kotenkon’un a�a��daki sözlerini hat�rlatmak isterim:  

“Sumgay�t olaylar�ndan önce idare ve kurumlarda yerli ahalinin 
Karaba� sorunu hakk�ndaki bilgiler, güna��r� Karaba�’a, oradan ise �revan’a 
iletilirdi. Bu bilgiyi kim iletiyordu? Tabii ki Ermeniler, daha do�rusu 
Ermeni k�zlar�. Onlar� Stella adl� bir kad�n yönetiyordu. Bütün bilgiler ona 
iletiliyor, o da ileti�im bölümlerinde çal��an Ermeniler arac�l���yla bu bilgiyi 
Stepanakert’e ve �revan’a iletiyordu.” 

Ermeni milliyetçileri, ilk önce diasporan�n haberle�me imkânlar� 
sayesinde Sumgay�t provokasyonunu enine boyuna planlayarak haz�rlam��-
lard�. Hemen �revan’da yay�mlanan “Komünist” gazetesinde “Su ay�r�c�” 
ba�l�kl� makale yay�mlanm��t�. Bu makalede “kom�u Türklerin zerre kadar 
de�i�medi�i, Sumgay�t olaylar�n�n 1915 y�l�ndaki soyk�r�m�n devam� oldu�u 
ve �imdi Ermenilerin Azerbaycanl�lar�n hâkimiyeti alt�nda ya�ayabilece�ini 
dü�ünen herkesin hain oldu�undan bahsediliyordu. Azerbaycanl�lar�n 
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Ermenistan’dan kovulmas�na yeni hamlelerle ba�lanm��t�. �imdi onlardan 
yetmi� y�l önce yap�lm�� olan soyk�r�m�n�n de�il, en yeni olaylar�n – 
Sumgay�t olaylar�n�n intikam�n� al�yorlard�. Bu talanlar� asl�nda kimin 
düzenlemi� oldu�u hakk�nda ise konu�mamay� tercih ediyorlard�. Gazeteler 
özel çabalarla icat ettikleri deh�etli haberleri yay�ml�yorlard�. Olaylar�n 
kurbanlar�n�n say�s� ise kozmik bir �ekilde art�yordu ve hiç kimse Sumgay�t 
Ermenilerinin ço�unun Azerbaycanl� dost ve kom�ular�n�n dairelerine s���n-
d���ndan tek kelime bile etmiyordu. E�er bu dost ve kom�ular Ermenilere 
s���nacak yer vermeselerdi kurbanlar�n say�s� daha çok olabilirdi. Bu gerçe�i 
dile getirmek ise yasaklanm��t�. Çünkü bütün Ermenilere, Azerbaycanl�lar�n 
hepsini iki ayakl� vah�iler, barbarlar olarak tan�tmak, Azerbaycanl�lar� 
gördükleri yerde öldürmek tembih edilmi�ti.  

Medyada sürekli yank�lanan bir söz vard�: Sumgay�t, Sumgay�t, 
Sumgay�t! Dahi fizikçi Albert Ein�tayn’�n vaktiyle söyledi�i bir ifade vard�r: 
“Atomlar�n parçalanmas� önyarg�lar�n parçalanmas�ndan daha kolayd�r”. 
Evet, Bakü y�llard�r, Sumgay�t olaylar� ile ilgili kök salm�� bu önyarg�lar� 
de�i�tiremiyor. Asl�nda Bakü’nün bu yönde özel bir çaba harcamad���n� da 
itiraf etmemiz gerekir. En ac�s� ise bu gerçeklerin daha o zaman belli oldu�u 
idi. O zaman haberle�me ablukas�n� k�rma imkân�m�z da vard�. Yabanc� 
medyan�n Moskova’daki muhabirleri Bakü’de ç�kan gazetelerin (genellikle 
Rusça gazetelerin) yaz� i�leri idaresine hiç durmadan telefon aç�yorlard�. 
Bakü’de ise baz�lar� bu muhabirleri ba��ndan savmaya çal���yor, bir k�sm� 
ise Moskova’n�n izni olmadan konu�maya cesaret etmiyordu. S.Perets’in 
belgesel hikâyesini ve di�er yaz�lar� okudu�umda, Azerbaycan yetkililerinin 
yapt�klar� insanda utanç hissi do�uruyor. Ermeni diasporas� medyay� büyük 
bir maharetle kendi lehine kullan�yordu. 

Bütün bu ya�ananlar�n arkas�ndan sonradan gizli polis te�kilat� 
generali olan Vladimir Semyonoviç Kalkin’in SSCB Savc�l���n�n Sumgay�t 
olaylar� üzere soru�turma grubuna ba�kanl�k etmesi de insan� �a��rtm�yor. 
Soru�turman�n kim taraf�ndan yönetildi�ini daha da netle�tirmek için Kalkin 
hakk�nda Çapay Sultanov’un “�mparatorlu�un Son Darbesi” adl� kitab�nda 
yazd�klar�n� dikkatinize sunuyorum. “Vladimir Kalkin’in kat�l�m�yla 
gerçekle�mi� bir olay hakk�nda “Agentira. ru” sitesinde a�a��daki bilgi 
verilmi�ti:  

“Eski yabanc� istihbaratç� Kalkin ABD’de hapsedilmi�tir”. 
“SSCB yabanc� istihbarat�n (Devlet Güvenlik Komitesi PKU) eski 

görevlisi Vladimir Kalkin 29 Ekim’de New-York’ta FBI ajanlar� taraf�ndan 
hapsedilmi�tir. O, PKU’nun “T” (bilimsel-teknik istihbarat) dairesinde 
çal���yordu. Vladimir Kalkin’in ABD’ye Rus polisinin temsilci heyetinde, 
polis için teknik malzeme almak amac�yla geldi�ini de hat�rlatal�m. Bu 
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olaydan be� y�l önce istifa etmi� ve o zaman “Noulic Ekspres” firmas�n�n 
ba� direktörü olan cenap Kalkin vize almak amac�yla belgelerini ibraz 
ederken 1992 y�l�na kadar yurtd��� istihbaratta çal��t���n� saklamam��t�r. O, 
önceleri Amerika’da bulunmam��t�. Onu 1991 y�l�nda K�br�s’ta düzenlenmi� 
bilimsel sempozyumda, Amerika’n�n stratejik savunma çal��malar� hakk�nda 
bilgi edinmeye çaba göstermekte itham etmi�lerdi. Mahkeme belgelerine 
göre, Kalkin y�ld�z sava�lar� hakk�ndaki üç tebli�in metni kar��l���nda 
“Deyta Ceneral Corporey�n” �irketinin görevlisine 30 bin dolar teklif 
etmi�tir. 

�ddianamenin mahkemeye sundu�u belgelerde Kalkin, ABD’nin 
stratejik savunma çal��malar� hakk�nda bilgi toplamakla suçlan�yor. Güya, o, 
bu amaçla üçüncü ülkenin arazisinde düzenlenen bilimsel toplant� s�ras�nda 
kendisi de y�ld�z sava�lar� program�na ilgi gösteren Aluru Prasad adl� bir 
Hindistan vatanda�� ile pazarl��a giri�mi�tir. Prasad tutuklanarak 
hapsedilmi�tir.  Lakin 1995 y�l�n�n yaz�nda, yarg�lama zorluklar� ya�anmas� 
yüzünden,  duru�ma yar�m kalm��t�r. 

15 Aral�k’ta Vladimir Kalkin serbest b�rak�lm��t�r. Moskova’da, 
FBI’�n Clinton yönetimini kaba �ekilde tahrikçiliye sevk etti�i, yaln�z 
Çernom�rdin ve Gore’un meseleye müdahalesinin Amerikal�lar� zor 
durumdan kurtard��� yönünde söylentiler dola�maktayd�. Öte yandan ABD 
Adliye Bakanl��� hükümetin Kalkin’e kar�� iddialar�n� geri çekmesi ile ilgili 
karar al�rken ülkenin milli ç�karlar�n� tercih ettiklerini bildirmi�tir.  

Bu s�rada, Kalkin hapsedildi�i andan itibaren, Yurtd��� �stihbarat 
Hizmeti, onlara kar�� cevap olarak önlemler al�naca�� yönünde tehditler 
savuruyordu, Federal Güvenlik Hizmetinin Direktörü Nikolay Kovalyov 
kendisi dünkü konu�mas�nda, gelecekte hapsedilecek �ah�slar�n listesinin 
haz�rlanmas� hakk�nda talimat verdi�ini söylemi� ve bunu FBI’�n ve 
MK�’nin Moskova’daki resmi temsilcilerine duyurmu�tur. Ayr�ca, Yurtd��� 
�stihbarat Hizmeti, Amerika’n�n özel hizmetlerini, centilmence davranma-
makla suçlam��t�r.  Buradan da Kalkin’e tuzak kurulmas�n�n casuslar�n 
meslek eti�ine ayk�r� oldu�u sonucuna var�yoruz ve D�� ��leri Bakanl��� 
tutuklanan �ahs�n hemen serbest b�rak�lmas�n� talep etmi�tir. Nihayet, 
Moskova e�er mahkeme Kalkin’i beraat ettirmezse, davan�n ikili ili�kileri 
kötü yönde etkileyece�ine dair nota vermi�tir. Vladimir Kalkin serbest 
b�rak�ld�ktan hemen sonra, gazetecilere FBI memurlar�n�n onu vatana ihanet 
etme�e zorlad���n�, fakat kesinlikle hay�r cevab� ald�klar�n� söylemi�tir. 

Evet, bu, �imdilerde unutulmaya yüz tutan XIX. Parti Toplant�s�nda, 
sonra ise Milletvekilleri Kurultay�nda ba�layan kavgalardan sonra art�k idare 
edilmesi zorla�an Kdlyan’�n yerine, Orta Asya’da pamukla ilgili rü�vet 
olaylar�nda Kremlin’in izi hakk�ndaki soru�turmaya ba�kan olarak atanan 
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Kalkin’in ta kendisidir. Çünkü Özbekistan’da tar�m sahas�nda meydana 
gelen me�hur h�rs�zl�klar s�ras�nda Gorbaçov SSCB Komünist Partisi 
Merkezi Komitesi’nin ziraat mallar�, Tar�m üzere kâtibi ve özellikle o alana 
rehberlik eden �ah�s idi. Bu h�rs�zl�klar objektif bir �ekilde soru�turulsayd� 
Gorbaçov hapsi boylayacakt�. Moskova, Sumgay�t olaylar� üzere soru�turma 
grubunu yönetme i�ini V.Kalkin’e tesadüf sonucunda havale etmemi�ti. 
Çünkü Kalkin, neyi arayaca��n� ve neyi bulmayaca��n� çok iyi biliyordu.  

Olaylar�n sadece kitab�n birinci bölümünde bahsetti�im “Grigoryan 
dava”s�nda ad� geçen siyah pardösülülerle bitmedi�ine dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Onlarla birlikte, talanlar�n faal kat�l�mc�lar� olan Aleksandr 
Draçev, Vadim Muravyov, �gor A�ayev, Aleksandr Vorobyov ve ba�kalar� 
yakay� kurtarm��lard�. Sadece onlar suçlamalardan yakalar�n� kurtarm��t�.  

Soru�turmada arananlar yaln�z Azerbaycanl�lar idi.  
Olaylar�n asl�n�n nas�l oldu�unu ise herkes biliyor. Soru�turmaya 

ba�kan olarak atanm�� �ahs�n savc�l�k ad� ile kimden yana oldu�u ve kimleri 
savundu�u da art�k bellidir. Burada soru�turma dosyalar�n�n sahtele�tirilece-
�inden, imha edilece�inden ve Azerbaycanl�lar�n barbar olarak tan�t�laca-
��ndan kimse ku�ku duymas�n. Di�er yandan, Azerbaycan’a a��r bir 
haberle�me darbesi vurulmu�tu. Sumgay�t olaylar� hakk�nda çekilen deh�etli 
film Ermenilerin Sumgay�t olaylar� hakk�ndaki esas propagandas� olarak 
Avrupa ve Amerika’n�n bütün ülkelerinde gösterilmi�ti. Bakü’ye vurulan bu 
haberle�me darbesinin etkisini anlamak hiç de zor de�ildir. Bu filmdeki 
korku dolu sahneler, deh�et verici seslerle desteklenmi�tir. Örne�in, filmin 
kahramanlar�ndan biri ayn� zamanda olaylar�n tan��� olan Gabrielyan, kendi 
dostu Mi�a’n�n ve onun kar�s�n�n katledilmesi sahnesini �sveç televizyonu-
nun ekran�ndan �sveçlilere bu olay�n tan��� gibi anlatarak �öyle demi�tir: “30 
Azerbaycanl� erkek Mi�a’n�n ve kar�s�n�n ba��n� kestikten sonra onlar�n genç 
k�z�n�n üstüne atlam��lar. Onlar k�za s�ras�yla tecavüz ettikten sonra 
do�ram�� ve mangalda ate� yakarak onun etinden kebap yapm��lar ve 
afiyetle yemi�ler. Bizim orada bu vah�ilerden nas�l zülüm çekti�imizi 
bilemezsiniz!”  

�nsana çok deh�etli geliyor de�il mi?! Fakat bu deh�et gerçe�i 
yans�t�yor mu? 

28 Ocak 2005 tarihli “V��ka” gazetesinde “Exo Sumgay�ta” belgesel 
filminin müelliflerinden biri olan Eyruz Memmedov’un röportaj� elime 
geçmi�ti. Bu röportaj dü�üncelerimin netle�mesine daha da yard�mc� oldu. 
Bu filmin çekili�ini, onlar� bu filmi çekmeye zorlayan nedenleri anlat�rken 
E. Memmedov �öyle diyordu: “Sumgay�t olaylar�ndan hemen sonra 
Azerbaycanl�lar�n “vah�etleri” hakk�ndaki film Fransa’da gösterildi. Sonra-
lar� Fransa televizyonunun ar�ivlerinde saklanan bu filmi bize vermek 
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istemediler ve bunun nedenini de aç�kça söylediler. Herhangi bir uzman bu 
filmin montaj oldu�unu kolayl�kla tespit edebilir. Ayn� dönemde �revan’da 
“Sumgay�t, Soyk�r�m, �effafl�k” adl� kitap bas�larak �anl� SSCB 
Komsomolunun Kurultay�nda, yönetimdekilerin ve Gorbaçov çocuklar�n�n 
büyük deste�i ile binlerce gence da��t�lm��t�. 1989 y�l�nda ise Litvanya’da 
ç�kan “Yurmala” gazetesinin on alt� sayfal�k özel say�s� tamamen Erme-
nistan’a ve Sumgay�t olaylar�na ayr�lm��t�. Bu özel say�n�n ba�tan sona 
kadar yalan ve Azerbaycan halk�na kar�� nefretle dolu sayfalar�nda tarihçi 
Hanzadyan ve �air Silva Kaputikyan’�n röportajlar� da vard�. Bu say�da 
yaz�lanlar�n ne kadar gerçek oldu�u hakk�nda fikir olu�mas� aç�s�ndan 
Sumgay�t olaylar� kurbanlar�n�n say�s� ile ilgili rakamlara dikkat etmek 
yeterlidir. Bu kurbanlar�n say�s� makale yazarlar�n�n iste�ine ba�l� olarak, 
300 ki�iden 1000 ki�iye kadar de�i�iyor. 

Buraya bir ha�iye ç�kmak istiyorum. �ngiltere’de ç�kan “Sunday 
Times” gazetesi, 2001 y�l�nda Karaba� sorununa de�inerek Azerbaycanl�lar 
Ermenilerden hiç de zay�f de�illerdir, ama haberle�me sava��nda onlar 
Ermenilerden zay�f ve yard�ms�zd�r.” diye yazm��t�r. 

Daha sonra Eyruz Memmedov “Exo Sumgay�ta – 2” filminden 
bahsediyor: “1994 y�l�n�n Temmuz ay�nda bu film AzTV–1 kanal�nda 
gösterildi. Bu filme Sovyetler Birli�i Komünist Partisi Merkezi Komitesi 
Siyasi Bürosunun üyeleri, SSCB Savunma Bakan� D.Yazov, SSCB Yüksek 
�uras�n�n Ba�kan� A. Lukyanov, Sovyetler Birli�i Komünist Partisi Merkezi 
Komitesi Kâtipleri A.Yakovlev ve Y. Likaçov, SSCB Devlet Güvenlik 
Te�kilat�’n�n Ba�kan� V. Kryuçkov, RLDP’nin Lideri V. Jirinovski ve 
ba�kalar� ile yap�lan röportajlar da dâhil edilmi�tir. Devlet Güvenlik 
Te�kilat�’n�n istihbarat kurumlar� bu filmle ilgilenmi�, filmi elde etmeye 
çaba göstermi�lerdi.” Bu filmin çekimleri s�ras�nda �imdi aram�zda 
bulunmayan Davud �manov, kameraman Elçin Guliyev ve Eyruz 
Memmedov gerçekten çok büyük zorluklarla elde ettikleri belgeleri 
Moskova’dan Bakü’ye getirmi�lerdi. Karaba� sava��n�n 1983 y�l�ndan 
günümüze kadar nas�l ayr�nt�lar�yla planland��� bu filmde bir daha ispat 
ediliyor. Filmde ve röportajda yer alan a�a��daki parçay� dikkatle okuman�z� 
rica ediyorum:  

“V. Kryuçkov henüz 1993 y�l�n�n ba�lar�nda Da�l�k Karaba� vilayeti 
hakk�nda �öyle bir �ey söylemi�ti: “Sizin Karaba� facian�z henüz ileridedir. 
Azerbaycan topraklar�n�n belirli k�sm� i�gal edilecek, arkas�ndan da siyasi 
spekülasyona ba�lanacakt�r”. 

Boris Yeltsin ekibinin üyesi, Rusya’n�n eski devlet kâtibi K. 
Burbulis de 1993 y�l�n�n Nisan ay�nda bize verdi�i röportajdan sonra gayr� 
resmi konu�mas� s�ras�nda ayn�s�n� söylemi�ti. O, bir zamanlar Ermeniler 
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taraf�ndan i�gal edilmi� Kelbecer’in genellikle Karaba�’a ait olmamas� 
hakk�ndaki soruya �öyle cevap vermi�ti: “Siz çok safs�n�z. K�sa zamanda 
bütün Karaba� ve A�dam ili i�gal edilecektir. Büyük devletler aras�nda 
Kafkasya’da nüfuz dairesi payla��m� yap�l�yor ve kayna�� petrol olan 
çat��maya yaln�z bu devletler anla�t�ktan sonra son verilecektir. O zamana 
kadar ise sava� devam edecektir.” 

Ad� geçen �ah�slar�n bu fikirlerine dayanarak Karaba� çat��mas�ndan 
önceki olaylar zincirini izlemek zor de�ildir. 1987 y�l�n�n Ekim ay�nda 
SSCB Bakanlar Kurulu Ba�kan�n�n Birinci Yard�mc�s� Haydar Aliyev’i 
bulundu�u görevden alarak, Siyasi Büro heyetinden ç�kar�yorlar. Bir ay 
sonra akademik A. Aganbekyan Paris’te Ermeni diasporas� kar��s�nda 
yapt��� konu�mas�nda Karaba�’� Ermenistan’la birle�tirmenin zaruri 
oldu�unu bildiriyor. A.Yakovlev bize verdi�i röportajda bu mesele hakk�nda 
�öyle demi�ti: “Aganbekyan, Paris’te kendi ba��na konu�mam��t�r, o, M. 
Gorbaçov’dan destek al�yordu.” 

�ubat ba�lar�nda Bakü’de olaylar ba�lad�. Sovyetler Birli�i 
Komünist Partisi Merkezi Komitesi’nin Kâtipleri P. Demiçev, N. Dolkih ve 
Y. Razumovski kamuoyunun görü�lerini ö�renmek amac�yla Stepanakert’e, 
�revan’a ve Bakü’ye giderler. Azerbaycan halk�n�n Karaba�’�n Ermenis-
tan’la birle�tirilmesine asla raz� olmayaca�� belli olur. O zaman Sumgay�t’� 
bu i�renç i�galcilik oyununda kumar kart�na çevirirler. 28–29 �ubat 1988 
y�l�nda bu �ehirde dünya kamuoyunun nazar�nda Azerbaycanl�lar�n vah�i 
barbarlar oldu�u imaj�n� olu�turmay� amaçlayan olaylar düzenlenir. Maksat 
Azerbaycanl�larla birlikte, bar�� içinde ya�amak mümkün de�il fikrini ispat 
etmektir. O zamandan itibaren, Ermeni propaganda arac� bütün h�z�yla 
çal��maya ba�lar.” 

Olaylar röportajda belirtilen istikamette geli�iyordu. Sumgay�t 
olaylar�ndan sonra ve 2–3 y�l sonras�nda Moskova’daki Vakankovo mezar-
l���n�n yan�ndaki Ermeni kilisesinin kar��s�nda aral�ks�z gösteriler düzen-
leniyordu. Moskova yetkilileri bu gösterilerin gerçekle�ebilmesi için her 
türlü ortam� sa�lam��lard�. Gösterilerin gerçekle�mesi için te�kilatç�lara 
süresiz izin verilmi�ti ve benzer bir durum SSCB’de asla olmam��t�. 
Moskova polisi gösterilerin kat�l�mc�lar�n� Azerbaycanl�lar�n provokasyon-
lar�ndan bile koruyordu. O s�ralarda Moskova polisinin yöneticisi olan 
Binba�� General Pyotr Bokdanov da belediye ba�kan�n�n emri do�rultusunda 
s�k s�k oraya geliyor, göstericilerin bir sorununun olup olmad���n� kontrol 
ediyordu. Moskoval� ayd�nlar ve büyükelçilik temsilcileri gösterilere davet 
ediliyordu. Fransa büyükelçili�i temsilcilerinin zamanlar�n�n ço�u bu 
gösterilerde geçiyordu. Hararetli konu�malar yap�l�yor, Azerbaycan halk� 
fa�ist olarak ilan ediliyordu. Gösteride Nuykin �öyle demi�ti: “Bu cellât 
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halk�n temsilcileri Rusya’dan sürgün edilmelidir.” Starovoytova, Azerbay-
can demiryollar�n�n yönetilmesi için özel k�yafet uygulanmas�n�, Çerniçenko 
ise Da�l�k Karaba� Özerk Vilayeti’nde direk Cumhurba�kanl��� uygulama-
s�n�, vb. önermi�ti. Gösterilerden birinde konu�an Moskova Devlet Üniversi-
tesinin felsefe profesörü, aslen Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinden olan 
Krant Yepiskoposov, Sumgay�t olaylar�n� kötüleyerek �öyle demi�ti: “Azer-
baycanl�lar Sumgay�t olaylar�na göre af dilemelidirler, yaln�z bu �artla biz, 
kan akmas�na son vermek için onlarla diyaloga girebiliriz”. Isl�klarla 
profesörü protesto etmi�ler, iri yar� delikanl�lardan biri ise profesörü 
kürsüden zorla sürüyerek yere atm��, bundan sonra profesör bay�lm��t�. 
Gösteriye kat�lanlar�n tek bir talebi vard�: “Kana kan!”. Bu gösteriye 
siyasetçiler, bilim adamlar�, yazarlar, ünlü artistler – Voznesenski, 
Yevtu�enko, B�kov, Okucava, Fazil �skender, Esedov, Çilingarov, Kva�a ve 
ba�kalar� kat�lm�� ve konu�ma yapm��lard�. Dünyaca ünlü televizyon 
programlar� bile bu gösteri hakk�nda geni� programlar yay�mlad�lar. Birkaç 
y�l devam eden bu mitingler Bakü’ye güçlü haberle�me darbesi vurmu�tur. 

SSCB’nin resmi kurumlar� da Ermenilere yard�mdan çekinmemi�-
lerdir. SSCB Savc�l���n�n görevlileri Karakozov, Kdlyan ve �vanov 
Leningrad televizyonunda bir saatten fazla devam eden program ayarlam��-
lar, bu programda Sumgay�t olaylar�ndan bahseden deh�etli sahneler 
gösterilmi�tir. Hatta program s�ras�nda Azerbaycan halk� hakk�nda hakaret 
dolu ifadeler kullanmaktan bile çekinmemi�ler. Henüz mahkeme olmadan 
onlar tek a��zdan kur�una dizilme cezas�ndan bahsediyorlard�. V.Kalkin’le, 
ayn� zamanda SSCB savc�l���nda ayn� idarede (onlar hepsi SSCB 
Savc�l���n�n A��r Cinayetlere Dair Ba� �daresinin görevlileriydi) çal��anlar 
E.Grigoryan’dan habersiz olamazlard�, lakin bu mesele hakk�nda hiçbir 
zaman tek kelime bile etmemi�lerdi. A. Ahmedov kur�una dizildi�inde 
alk��layanlar E.Grigoryan, hak etti�i cezay� almad��� zaman g�klar�n� dahi 
ç�karmad�lar. Ayr�ca, bu olaylara dair soru�turma zaman� ilk bir ay boyunca 
bine yak�n insan zanl� s�fat�yla gözalt�na al�nm��, be� yüz ki�i tutuklanm��, 
doksan civar�nda ki�i ise mahkûm olunmu�tur ki, bunlar�n aras�nda, 
yukar�da da zikretti�im gibi, en a��r ceza alanlar da bulunmaktayd�. Yaln�z 
216 Azerbaycanl�n�n gaddarca öldürülmesi, binlerce insan�n çe�itli derecede 
yara almas�, evlerin talan edilmesi ve onlar�n Ermenistan’dan ve Da�l�k 
Karaba�’dan sürülmesi üzerine hiç bir ara�t�rma yap�lmam�� ve hiçbir 
Ermeni cezaya çarpt�r�lmam��t�r. 

Ad�n� birkaç defa and���m�z “Sumgay�t. Soyk�r�m. �effafl�k” adl� 
toplant� metinlerine bir daha dönmek istiyorum. Bu toplant� konu�malar�na 
dikkat ederseniz, bir �eyi net olarak fark edebilirsiniz. Konu�mac�lar Sum-
gay�t olaylar�n� abartmay� orada ölenlere ac�d�klar� için de�il, Karaba�’�n 
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Ermenistan’a verilmesi amac�yla yap�yorlard�. Onlar�n fikrini gazeteci �ah-
muradyan �öyle ifade ediyor: “�ubat ortalar�nda Karaba�’�n vilayet merkezi 
Stepanakert’te il merkezinde ve köylerde Da�l�k Karaba� Özerk 
Vilayeti’nin Ermenistan SSC ile birle�tirilmesi ve buna olumlu karar 
verilmesi için gösteri ve toplant�lar düzenlenmeye ba�lad�. ��çi topluluklar� 
taraf�ndan ülke rehberli�inin adresine binlerce telgraf çekiliyor, mektup ve 
müracaatlar gönderiliyordu. Bu yaz�larda, meselenin milletin yasal hakk� 
olan kendi kaderini belirleme, tarihi yanl���n düzeltilmesi, ayn� zamanda 
Karaba�l�lar�n Azerbaycan halk�na kar�� hiç bir iddias�n�n olmad��� 
bildiriliyordu. Evet, Ermeni milliyetçileri böyle dü�ünüyorlar. Bir daha 
Azerbaycanl�lar�n topra��n� koparmak, onlar�n âleminde hiçbir �ey iddia 
etmemektir. 

Yine gazetecinin konu�mas�ndan: “�imdi ben gerçekler hakk�nda 
konu�mayaca��m. Esas olan� hat�rlatmak istiyorum. Sumgay�t, Karaba� 
sorununu kapatmak ve susturmak amac�yla düzenlenmi�tir. Ermenilere kar�� 
gösteriler 1988 y�l�nda bütün Azerbaycan’� sarmaya ba�lad�, ancak esas 
darbenin Sumgay�t Ermenilerine vurulmas� amaçlanm��t�. Onlar yard�ms�z 
durumdayd�lar.” E�er Azerbaycanl�lar Karaba�’a göre kan ak�tmak istese-
lerdi, o zaman, Sumgay�t’ta ya�ayan, Karaba� ile hiçbir ilgisi olmayan 
zavall� Ermenilerden ne istiyorlard�? Böyle bir istek olsayd�, bu nedenle hem 
yasad��� ve küstahça gösteri düzenleyen, hem de masum iki Azerbaycanl�y� 
öldüren, Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinde ya�ayan Ermenilerin kan�n� 
ak�t�rlard� ve bu sorunu da kesinlikle çözerlerdi. Lakin �ahmuradyan’�n 
kendince çok adaletli bir itiraz� daha var. Demek ki Ermeniler topraklar� 
alabilir, �revan’da, Stepanakert’te Azerbaycan aleyhine gösteriler düzen-
leyerek topraklar�n� koparabilirler, ancak bu yüzsüzlü�e kar�� Azerbaycan-
l�lar�n seslerini ç�karmamalar� gerekir. Bunlar aynen Gorbaçov’un 
Azerbaycan yönetimine yapt��� itirazlara benziyor.  

Toplant�da konu�an e�itimci Ulubabyan, Gafan’dan olan gençlerin 
güya, Bakü’ye dü�üne ça��r�ld���n�, yoldayken onlar� Azerbaycan 
yönetiminin k��k�rtarak Sumgay�t’ta karga�a ç�karmaya tahrik etti�ini 
demi�tir. Acaba akl� yerinde olan birisi dört bin ki�inin ayn� anda dü�üne 
davet edilmesini delil olarak savunabilir mi? Genellikle, toplant�da dile 
getirilen uydurmalar�, entrikalar� okuyunca insan�n damarlar�ndaki kan 
donuyor. Bu kitab�n saçmal�k dolu yaz�lar�na bu kadar dikkat etmem 
Azerbaycanl�lar�n halklar�n dostlu�undan bahsetti�i bir zamanda, orada 
yaz�lanlar�n çe�itli dillere çevrilerek dünyaya yay�lmas� ile ilgilidir. Bu 
topludaki yaz�lar�n tam metnini okudu�um için toplant�n�n düzenlenmesinin 
üç temel amaca hizmet etti�ini kesinlikle söylüyorum:  

1. Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinin Azerbaycan SSC’den 
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kopar�larak Ermenistan SSC’ ye verilmesi;  
2. Sumgay�t olaylar�n�n soyk�r�m olarak tan�t�lmas�; toplant� kat�-

l�mc�lar�n�n hepsinin bir a��zdan Sumgay�t olaylar�n�n Moskova taraf�ndan 
düzenlendi�ini vurgulamalar�na ra�men, hatta Çarl�k zaman�nda ç�kar�lan 
milletleraras� çat��malar�n da bu türden oldu�unu örnek gösteriyorlard�. 
Lakin bu olaylar�n düzenleyicilerinin cezaland�r�lmas� meselesine gelince 
kimse ne Gorbaçov’u, ne de onun ekibini bu olaylarda suçlu görmüyor. 
Çünkü bu durumda uluslararas� hukuk kurallar� buna izin vermedi�inden, 
olaylar�n onlar�n istedi�i do�rultuda, soyk�r�m olarak tan�nmayaca��n� 
biliyorlar.  ��te bu nedenle de onlar toplant� boyunca olaylar�n düzenleyi-
cisinin Merkez oldu�unu ima etseler de, Sumgay�t olaylar� dolay�s�yla 
yaln�z Azerbaycan rehberli�inin cezaland�r�lmas�n� talep ediyorlard�. 

3. Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinde ve Ermenistan’da Da�l�k 
Karaba�’�n Azerbaycan’dan al�n�p Ermenistan’a verilmesi talebi ile 
düzenledikleri tedbirlere hukuki k�l�f giydirerek Azerbaycan’da bu taleplere 
itiraz olarak düzenlenen gösterilerin Merkez taraf�ndan yasad��� say�lmas�na 
ve engellenmesine çal��mak. Görüldü�ü üzere, Ermeni milliyetçileri, 
kendilerinin Merkez kar��s�nda talepte bulunmalar�na ra�men Azerbaycan-
l�lara böyle bir hak verilmemesi gerekti�ini dü�ünüyorlard�.  

Eski DTK generali, sonradan Bat�ya kaçan O.Kordiyevski Sumgay�t 
operasyonuna benzer operasyonlar�n ayr�nt�lar�n� aç�klayarak �öyle yaz�yor: 
“1959 y�l�n�n Ocak ay�nda �elepin PKU’da “D” hizmeti (sonradan “A” 
hizmeti) diye adland�r�lan yeni yalanlama bölümü olu�turmu�tu. Bu 
bölümde önceleri 50’den fazla ki�i görev yap�yordu. Bu bölüm olu�turul-
du�u günden ta ömrünün sonuna (1968 y�l�na) kadar, buraya General �van 
�vanoviç Agayants ba�kanl�k yapm��t�r. O, 1941-1943’lü y�llarda Tahran’da, 
1946-1949’l� y�llarda Paris’te (“Avalov” mahlas� ile) casus olarak çal��m��, 
sonra Devlet Güvenlik Bakanl��� ve Devlet Güvenlik Komitesinin Bat� 
Avrupa bölümüne ba�kanl�k yapm��t�. �. Agayants’�n bölüm reisi tayin 
edilmesinde onun haz�rlad��� baz� sahte an�lar�n ve edebi eserlerin, ayn� 
zamanda General Vlasov’un imzas� ile “Ben Dara�ac�n� Tercih Ediyorum” 
ve �van Kr�lov’un imzas� ile “Benim Sovyet Yüksek Kumandanl���nda 
Kariyerim” adl� sahte hat�ra yaz�lar�n�n, Stalin’le Tito’nun yaz��malar� gibi 
takdim edilen Tito’nun, güya, Trotskiçilere yak�nl�k duydu�unu itiraf etti�i 
bildirilen ve “Karfur” adl� haftal�k dergide yay�mlanan uydurma 
yaz�lar�ndaki ba�ar�s� önemli rol oynam��t�r. 

1959 y�l�nda Agayants’�n “D” bölümünün ba�kan� olunca ilk görev 
yerlerinden biri Bat� Almanya olmu�tur. Devlet Güvenlik Te�kilat�, bu 
ülkenin Neonasistler taraf�ndan idare olunmas� hakk�nda fikir olu�turmak 
istiyordu. Akayants Almanya’da uygulanmas� planlanan projelerden birini 
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denemek amac�yla kendi elemanlar�ndan bir grubu Moskova’dan yakla��k 
50 kilometre mesafede bulunan bir köye göndermi�, onlara svastika (damal� 
haç) �ekilleri yapmak, antisemitist sloganlar yazmak ve hava karard�ktan 
sonra mezarl�ktaki mezar ta�lar�n� y�kmak emrini vermi�ti. Devlet Güvenlik 
Te�kilat� ajanlar�n�n raporuna göre bu olay, ahalinin büyük bir k�sm�n� heye-
canland�rsa da, onlar�n küçük bir grubu Devlet Güvenlik Te�kilat�n�n 
provokasyonlar�n� taklit etmeye, kendi te�ebbüsleri ile antisemitist hare-
ketler yapmaya heveslendirmi�ti.  1959-1960’l� y�llar�n k���nda Akayants, 
bu hileleri Almanya Federal Cumhuriyetinde büyük ba�ar�yla uygulam��t�. 
Do�u Almanyal� ajanlar Bat�ya gönderilmi�, onlara Yahudilerin an�tlar�n�, 
sinagoglar�n� ve ma�azalar�n� kirletmek ve da��tmak, antisemitist içerikli 
sloganlar yazmak do�rultusunda emir verilmi�ti. Daha sonra yerli sald�rgan-
lar ve Neonasistler Devlet Güvenlik Te�kilat�n�n bu kampanyas�na kat�ld�lar. 
1959 y�l�n�n Soçelnik (Milat arifesinde bayram ak�am�) töreninden 1960 y�l� 
�ubat ortalar�na kadar Almanya Federal Cumhuriyeti yönetimi antisemitist 
eylemler oldu�unu tespit etmi�ti. Sonra aniden bu kampanyaya son verildi. 
Lakin Almanya Federal Cumhuriyetinin uluslararas� ününe gölge dü�ürül-
mü�tü. Bat� Almanya siyasetçileri ve dini liderler halk kar��s�nda utançtan 
terlemek zorunda kald�lar. “New-York Herald Tribun” gazetesi yabanc� 
bas�n�n büyük k�sm�n�n bu olaylarla ilgili dü�üncelerini genelle�tirerek 
“Bonn Nazizm Zehrinden Kurtulam�yor” ba�l��� alt�nda yaz� yay�mlam��t�.  

Bugün tam eminlikle söyleyebiliriz ki, Sumgay�t, Karaba�’�n i�gali 
için Agayants’�n devamc�lar� olan SSCB Devlet Güvenlik Te�kilat�n�n 
haz�rlad��� bir operasyon idi. Bu operasyonun amac�, Azerbaycanl�lar� bütün 
dünyan�n nazar�nda bir daha temizleyemeyecekleri bir çirkefle lekelemek 
idi. Sonuçlara dikkat etti�imizde, operasyonun ba�ar�yla sonuçland���n� 
söyleyebiliriz. Azerbaycan’daki bütün devlet kurumlar� kurulu bir saat gibi 
durmadan çal��salard� bile böyle bir olay Sumgay�t’ta olmasa da, Azerbay-
can’�n ba�ka bir yerinde mutlaka gerçekle�meliydi. Çünkü amaç belliydi. 
Bütün dünya Ermenilere yap�lan vah�etin düzenleyicilerinin ve uygulay�c�-
lar�n�n Azerbaycanl�lar(!) oldu�unu bilmeliydi. Bütün dünya Ermenileri 
desteklemeliydi. Bu olaylar�n sava�� kaç�n�lmaz k�ld��� bugün hiç kimse için 
s�r de�ildir. Sumgay�t Olaylar�, bu olaylar� düzenleyenlerin amaçlar�na 
uygun bir �ekilde gerçekle�ti. Çünkü Ermenistan bu sava�a yo�un bir 
biçimde haz�rlan�yordu. 

�imdi ise ben baz� sorulara kesin cevap vermek istiyorum. Sumgay�t 
olaylar�nda taraflar kimlerdi? Bu olaylar�n düzenleyici ve ma�durlar� 
kimlerdi?  

Tam eminlikle bu olaylarda ma�dur taraf�n Azerbaycanl�lar oldu�u-
nu söylüyorum. Niçin mi? Çünkü bütün sorgu yarg�çlar� cinayeti ara�t�r-
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maya ba�larken, ilk olarak bu soruya cevap ararlar: “Bu cinayet kimin i�ine 
yar�yor?” Çünkü bu sorunun cevab� sorgu yarg�c�n� direk suçlunun kimli�ini 
bulmaya götürür.  

O zaman Sumgay�t olaylar� kimin i�ine yar�yordu? Ermeni milliyet-
çilerine ve kendisini dahi hesap eden, �imdi art�k seksen ya��nda olmas�na 
ra�men, neredeyse bayan iç giyimlerinin reklâm� ile de u�ra�mak isteyen 
Gorbaçov’a! Ermeni milliyetçileri bütün Ermeni halk�n�n beynine soktuklar� 
“Büyük Ermenistan” plan�n�n bir k�sm�n�n uygulanmas�nda yeni ad�mlar 
att�lar. Ermenistan arazisi di�er milletlerden tamamen temizlendi ve tek 
milletli Ermenistan devleti kuruldu, Da�l�k Karaba�’� ve 6 ili Azerbay-
can’dan kopararak bu arazilerde de ikinci bir tek milletli Ermeni devleti 
olu�turuldu. Bütün dünya ise bu halk� mazlum, ezilen millet gibi tan�yarak 
aya�a kalkabilmesi için ona hiçbir deste�ini esirgemedi. 

Bu yerde bir hususu dikkatinize sunmak istiyorum. Yarat�l��� 
itibar�yla “kötü millet yoktur, kötü insanlar vard�r” dü�üncesine içtenlikle 
inanan birisiyimdir. Fakat tarihçi mesle�inde iddial� de�ilimdir. Güney 
Kafkas halklar�n�n tarihi, co�rafi, kültürel, sosyal vb. yak�nl�klar�na ra�men, 
niçin her zaman sadece bu bölgede problemlerin oldu�u sorusu beni çok 
dü�ündürmü�tür. Bunda kimlerin ç�karlar� vard�r? Galiba bu sorunun birden 
çok cevab� bulunmaktad�r. Ancak daha 20. Yüzy�l�n ba�lar�ndan itibaren 
ba��ms�zl�klar�n� kazanarak devlet kuran Azerbaycan ve Gürcistan 
Cumhuriyetlerinin ba��ms�zl���n� kaybetmesinde bölgedeki üçüncü ba��m-
s�z Ermenistan Cumhuriyetinin ve S. �aumyan gibi sahte siyasetçilerin 
hizmetleri büyüktür. Bu bölgede bulunan ve ba��ms�zl���n� yeniden 
kazanm�� üç ülkeden hangisi di�erlerine sorun ç�karm��t�r? Azerbaycan’la 
Gürcistan bütün büyük devletlerin bask�lar�na ra�men, ba��ms�zl���n 
korunmas�nda birbirlerine destek olmu�lard�r, bütün küresel ekonomik 
projeleri birlikte uygulamaktad�rlar. Gürcistan’la Azerbaycan, SSCB 
�mparatorlu�u çöktükten sonra aralar�ndaki sorunlar� ho�görü ortam�nda 
çözüyorlar, birbirlerine kar�� toprak iddialar� yoktur. Ermenistan ise her iki 
kom�usuna kar��, Azerbaycan’da Karaba�’a, Gürcistan’da Cavahetiya’ya 
toprak iddias�nda bulunmaktad�r. Özellikle, Rusya ile Gürcistan aras�nda 
olan 2008 y�l�n�n A�ustos olaylar�nda bu durum belirgin �ekilde ortaya ç�kt�. 
Bütün bask�lara ra�men, Azerbaycan hâkimiyeti ve halk� Gürcistan’�n arazi 
bütünlü�ünü destekledi. Gürcistan topraklar� ise özellikle Ermenistan 
arazisinden bombalan�yordu. ��te bu s�rada Cavahetiya Ermenilerinin 
ay�r�mc� hareketleri yeniden artt�. 1996 y�l�nda Budape�te �ehrindeyken 
okudu�um tart��malar� hat�rl�yorum. O zaman Soros Fondu’nun düzenledi�i 
insan haklar�n�n korunmas� konusunda aç�lan üç ayl�k haz�rl�k kurslar�nda 
Azerbaycan’dan ben, Ermenistan’dan ismini unuttu�um, yakla��k 50 
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ya��nda bir adam, Gürcistan’dan ise 24 ki�i vard�. Bu �ah�slar�n ço�u de�i�ik 
zamanlarda Gürcistan’�n üst düzey yönetiminde çal��m��lard� ve baz�lar� 
hala görev yapmaktayd�. Biz Merkezi Avrupa Üniversitesinin yurdunda 
kal�yorduk ve derslerden sonra bir araya gelerek tart���rd�k. O tart��malar�n 
ço�u yukar�da de�indi�im sorunla ilgili oluyordu. Aram�zda bu konuda bir 
fikir ayr�l��� yoktu. Yaln�z Ermenistan’dan olan kurs arkada��m�z bu 
tart��malara kat�lmazd�. Bu tart��malarda, sonralar� Gürcistan’�n Milli 
Savunma Bakan� olan V. Haburdzaniyan’�n özellikle vurgulad��� bir fikir 
vard�. E�er biz birbirimize sorun ç�karmasak, birilerinin diktesi ile oturup 
kalkmasak, Güney Kafkasya cennete döner ve hepimiz bundan kazanm�� 
oluruz. Ben bugün de onun dü�üncesini payla��yorum. 

Ya�ad���m bir hat�ray� da sizinle payla�mak istiyorum. 2003 y�l�nda 
uluslararas� kurumlar�n düzenledi�i y�ll�k insan haklar� ile ilgili kurslar�n 
birinde Polonya D��i�leri Bakan Yard�mc�s� konferans veriyordu. O 
uluslararas� hukuk sahas�nda uzman oldu�undan, ben ona, Karaba� 
sorununun çözümünde, devletlerin arazi bütünlü�ü veya halklar�n kendi 
kaderini belirleme prensibinden hangisinin esas al�nmas� gerekti�ini 
sordum. Belirtmi� olal�m ki art�k Ermeni halk� kendi kaderini belirlemek 
hakk�n� kullanarak, Ermenistan devletini olu�turmu�tur. Bu soru kurstaki 
Ermenilerin ciddi ho�nutsuzlu�una neden oldu. Bundan birkaç gün sonra 
Var�ova’da eski Polonya abidelerini gezerken kurs arkada�lar�mdan biriyle 
kar��la�t�m. Ö�len yeme�ini birlikte yemeye karar verdik. Yemekte de bu 
konu üzerine konu�tuk. Bu zaman o arkada� “Ermenistan’da birçoklar� 
Karaba� sorununun onlar� Kafkas’ta ve dünyada birçok küresel projeler 
d���nda b�rakt���n�, sade vatanda�lara ise mutsuzluktan ba�ka hiçbir �ey 
vermedi�ini anlam��lard�r, fakat bu konuda bir �ey söyleyemiyorlar, çünkü 
milliyetçiler hemen onlar� hainlikle suçluyor” dedi. Ermenistan parlamen-
tosunda olan kur�unlama olay�ndan sonra insanlar�n daha çok korktuklar�n� 
ilave etti.   

�imdiyse yeniden Sumgay�t olaylar�n�n ara�t�r�lmas�na dönerek 
ilginç hususlar� sonuna kadar tespit etmek istiyorum. Ermenistan’�n bu 
meseleden nas�l bir zafer ve kazançla ç�kt���n� da ö�renmi� olduk.  

Peki, Gorbaçov ve SSCB Devlet Güvenlik Te�kilat� ne kazand�? Bu 
olaylar onlar�n da i�ine geliyordu. Çünkü Profesör Ç. Sultanov’un “Aras� 
Kesilmi� Uçu�. �kinci Çaba” adl� kitab�nda söyledi�i gibi, ülkedeki karga�a 
Gorbaçov’a arkada�lar� Likaçov’u, Razumovski’yi ve di�er yeniden 
yap�land�rma yanda�lar�n� siyasi sahneden silmeye imkân verecekti. Di�er 
taraftan, Ermenilerin ç�kar�n� güdece�i takdirde, dünyada çok büyük bir güç 
merkezi olarak kabul edilen Ermeni diasporas�n�n deste�ini kazanacakt�. 
Aynen böyle de oldu. Dünya indinde Gorbaçov’un �öhreti artmaya devam 
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ediyordu ve bu destek sonunda onu Nobel ödülüne götürecekti. SSCB 
Devlet Güvenlik Te�kilat� ise kendi gücünü Tiflis’te, Bakü’de, Vilnüs’te ve 
di�er bölgelerde istedi�i gibi sergilemek f�rsat� kazand�.  

Ad� geçen kitapta Profesör Ç.Sultanov �öyle yazmaktad�r: “Global 
anlamda Gorbaçov’un Sovyet sonras� s�n�rs�zl���n� 1917 y�l�n�n ideolojisini 
hat�rlatan siyasi karga�a adland�rabiliriz. Mandel�tam’�n “biz ayaklar�m�z�n 
alt�ndaki ülkeyi hissetmeden ya��yoruz” ifadesi özellikle bu duruma çok 
yak���yor. Ancak Ermeni ç�karlar� bak�m�ndan bu, yönetilebilen kaos idi. Bu 
kaotik siyasi sistemin her alan�nda Ermeni siyasetçilerinin çabas� sonucunda 
onlar�n ç�karlar� korunuyordu ve bunda onlara hak vermek gerekir. Bu 
Gorbaçov ve Sovyet sonras� s�n�rs�zl��� Azerbaycan halk�na çok �st�raplar 
ya�att�. Bundan Ermeni halk� bir �ey kazand� m�? – Bu, zor bir sorudur.”  

Ben ise Ermeni milliyetçilerinin hasta “Büyük Ermenistan” 
dü�üncesine bula�an Ermeni halk�n�n kaybetti�ine eminim. Çok basit bir 
aç�klama getireyim.  

Ya�am�� oldu�um bir olaydan hareketle anlatay�m. Azerbaycan’a 
dönme karar�m gerçekle�ti�inde Stavropol diyar�ndaki be� odal� evimi 
Bakü’deki bir evle de�i�ebilmek için o zamanlar yap�ld��� gibi ben de ilan 
verdim. Ermenistan’dan Azerbaycanl�lar�n sürülmesi ile ba�lant�l� olarak 
Bakü’de ya�ayan Ermeniler rahats�z oluyor ve evlerini Ermenistan’a de�il, 
Rusya’ya de�i�mek için çözüm ar�yorlard�. K�sa zamanda, Bakü’de ya�ayan 
Ermeniler taraf�ndan yüzlerce teklif ald�m. Teklif olunan dairelerin hepsi 
Bakü’nün merkezinde, Sebail, Nesimi, Nerimanov mahallelerinde, genel-
likle parklar etraf�nda manzaral� alanlarda bulunuyordu. Küçük karde�im de 
benimle ya�ad���ndan, Nerimanov mahallesinde, park�n yak�n�nda bulunan, 
i�çi S.Mizoyan’a ait iki ve üç odal� daireleri seçtim. O zaman Bakü’nün 
merkezinde bulunan ta� yap�l� dairelerde genellikle Ermenilerin oturduk-
lar�na �ahit oldum. Azerbaycanl� profesör, bilim adamlar� ise Ahmetli’de, 
Yeni Güne�li’de beton dairelerde oturuyor, Ermenistan’da ya�ayan 
Azerbaycanl�lar ise hayvanc�l�k ve ekincilikle u�ra�arak bir lokma ekmek 
u�runa didiniyorlard�. 

Ba��ms�zl�ktan hemen sonra bütün eski SSCB Cumhuriyetlerinde 
oldu�u gibi, Azerbaycan’da da özelle�menin ia�e mallar�ndan ba�lad���n� 
herkes bilmektedir. Azerbaycan’da ise bu tür i�leri Ermeniler yapmaktayd�. 
Özelle�me için gereken nakit para da ancak onlarda bulunurdu. E�er bu 
olaylar ya�anmasayd�, �u anda Azerbaycan ekonomisinin büyük bir bölümü 
Ermenilerin elinde olacakt�. ��te gösterdi�im nedenle Ermenistan’�n Güney 
Kafkas’tan geçen bütün küresel projelerin d���nda kalmas�n� da göz önünde 
bulundurursak bu ak�ls�z “Büyük Ermenistan” dü�üncesinin s�radan Ermeni 
vatanda�lar�na neyin pahas�na mal olu�unu anlamak hiç de zor de�il. 
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Gorbaçov’un bu entrikac� i�inden birçok Cumhuriyet, ayn� zamanda 
kom�u Gürcistan da zarar gördü. Eminim ki, e�er bu adaletsizlik devam 
ederse, yak�n zamanlarda, biz arzu etmesek de, az�c�k zay�flad��� anda, 
bugün Ermenistan’a destek olan Rusya da bu sorunlarla kar��la�acak. Bunun 
için müsait ortam da olu�maya ba�lam��t�r. Ben 1975 y�l�ndan Krasnodar’da 
ya�amaya ba�lad�m. O zamanlar da Krasnodar, Stavropol diyar�nda, Rostov 
vilayetinde Ermeniler ya��yordu, ancak �imdiki gibi çok de�illerdi. 
Günümüzde onlar o yerlerin en güzel semtlerini hem say�ca, hem de ekono-
mik aç�dan tam sahiplenmi� durumdalar. Genel olarak bugün bütün Rusya 
ekonomisi, diyebiliriz ki, Ermenilerin elindedir. Sadece, bir gerçe�e 
dikkatinizi çekeyim. Bugün Rus ekonomisinin temelini olu�turan Rusya 
Banklar Birli�inin Ba�kan� milliyetçe Ermeni olan Tosunyan Karegin 
A�otoviç’tir. Bu arazilerin de Ermeni milliyetçilerinin çizdi�i “Büyük Erme-
nistan” haritas�nda yer ald���n� hat�rlarsak hiçbir aç�klamaya gerek 
duyulmaz. 

Gorbaçov’un bu olaylardan pay�n� sona dek almas�na ise bir �ey 
engel oldu. Bu, Azerbaycan’da halk harekât�n�n ba�lamas� ve milyonlarca 
insan�n “Azatl�k” meydan�na ak�n etmesi idi. Gorbaçov, bunu hesap 
etmemi�ti, onun gözünde Azerbaycan halk� daima temasta oldu�u, kendi 
hakk�n� bile talep etmekten korkan “tav�an memurlar”  gibiydi. Bu defa 
böyle olmad�, Azerbaycan halk� hakk�n� korumaya kadir oldu�unu gösterdi 
ve bu, Gorbaçov’un ma�lubiyetiyle sonuçland�. 

Bu olaylar Karaba�’daki olaylara milli ba��ms�zl�k k�l�f� giydirmeye 
çal��an mafyac�, h�rs�z gruplar�n i�ine yarad�. Onlardan Aganbekyan, 
Pokosyan gibileri bu olaylardan fazlas�yla kar ettiler, sonra da ortadan 
kayboldular. Bugün Karaba�’la ilgili onlardan hiç birinin sesi duyulmuyor. 
Di�erleri - Köçeryan, Sarkisyan ve ba�kalar� ise bu dalgada önce Da�l�k 
Karaba� Özerk vilayetinde, sonra ise Ermenistan’da hâkimiyeti ele 
geçirdiler ve bu u�urda parlamentoyu kur�unlamaktan bile çekinmediler. 
Köçeryan, Azerbaycan’�n A�dam ve di�er bölgelerinde e�k�yal�kla kazan-
d�klar�n� yasalla�t�rd�ktan sonra hâkimiyeti selefi Sarkisyan’a miri mal� gibi 
devrederek büyük ticaret i�lerine giri�ti. Köçeryan’�n e�k�yal���ndan birçok 
kaynak bahseder. Va�ington’un Con Hopkins Üniversitesinin Profesörü 
Svante Kornellan “Da�l�k Karaba�’da Çat��ma: Dinami�i ve Gelecekte 
Çözümü” adl� ara�t�rmas�nda �öyle yaz�yor: “A�dam halk� kendi evlerini 
terk etmek zorunda kalm��, �ehir ise yak�larak talan edilmi�tir.” Bu görü�ü 
parlamentoda öldürülen Ermenistan’�n Ba�bakan� Vazgen Sarkisyan’�n 
karde�i, “Cumhuriyet” partisinin lideri Aram Sarkisyan da onaylamaktad�r. 
O, Köçeryan’� A�dam’� talan etmekte suçlayarak �öyle diyor: “O, A�dam’� 
soydu�u gibi, bizim vatan� da talan edebilece�ini san�yor.” �u anda 
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Cumhurba�kan� olan Sarkisyan ise hâkimiyetten uzakla�t�r�laca�� takdirde, 
i�ledi�i suçlardan dolay�  dünya kar��s�nda hesap verece�ini bildi�inden, 
“Büyük Ermenistan” hastal���na bula�m�� halk�n� uçuruma do�ru götürmeye 
devam ediyor. 

Bu olaylar kesinlikle Azerbaycan’�n i�ine yaram�yordu. Çünkü bu 
olaylar 200 binden fazla Azerbaycanl�n�n kendi evlerinden, atalar�n�n 
topraklar�ndan kovulmas�na, misli görülmemi� vah�iliklere maruz 
kalmalar�na, topraklar�n�n % 20’sini kaybetmesine, bir milyon insan�n�n 
mülteci durumuna dü�mesine, uluslararas� âlemde vah�i, barbar olarak 
tan�nmas�na neden oldu. Azerbaycan bu olaylardan hiçbir �ey kazanmad�! 

Ümit ediyorum ki, Sumgay�t’tan sonra Karaba�’la ilgili bütün 
olaylar uzmanlar taraf�ndan, hiç olmazsa Sumgay�t davas�n�n bu kitapta 
ara�t�r�ld��� kadar kronolojik olarak incelenecektir. Bu bizden sonra, gelecek 
nesillerin, milliyetçi Ermenilerin sahte uydurmalar� kar��s�nda aciz 
kalmamalar� için yap�lmal�d�r.  
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FARKLI �NSANLARIN OYB�RL���  
VEYA SUMGAYIT OLAYLARI 

SUMGAYIT OLAYLARININ SORUMLUSU K�MLERD�? 
 
Buraya kadar okuduklar�n�z�n sadece Sumgay�t olaylar� ile ilgili 

de�il, genel olarak o y�llarda cereyan eden bütün olaylar�n arka plan� ile 
ilgili sizlere yeterince bilgi verdi�i kanaatindeyim. Bu konu ile ilgili bilgile-
rinizi daha da peki�tirmek ve zihninizde olu�abilecek ku�kular� tamamen 
gidermek amac�yla farkl� ki�ilerin o y�llara dair hat�ra ve demeçlerinden, 
çe�itli eserlere yans�yan fikirlerden ve medyada ç�kan haberlerden olu�an 
müstakil bir bölüm haz�rlamaya karar verdim.  

Bu bölümde yer alacak olan farkl� milletlere ve siyasi görü�lere 
mensup insanlar�n fikirlerinin, olaylar�n asl�n� objektif bir �ekilde sunmak 
iste�imi bir daha onaylayaca��n� ümit ediyorum.  Ayr�ca bu bölümün 
gelecekte tarihçiler taraf�ndan geni�letilerek zenginle�tirilmesine de büyük 
ihtiyaç oldu�u kanaatindeyim.  

Öncelikle, kitab�n önceki bölümlerinde defalarca bahsetti�im 
Saveliy Perets’in belgesel hikâyesinde yer alan Sumgay�t olaylar� üzere 
cinayet davas�nda soru�turma ekibinin önemli üyelerinden biri olan 
Vladimir Kaliniçenko ile yapt��� konu�mayla ilgili hat�ralar�n� dikkatinize 
sunmak istiyorum: 

“SSCB Savc�l���n�n çok önemli davalar üzere sorgu yarg�c� Volodya 
Kaliniçenko da Alik Zerbaliyev’in “�çeri �ehir”de, kendi akrabas� �za’n�n 
“Kervansaray” restoran�nda titizlikle haz�rlatt�rd��� ö�le yeme�i s�ras�nda bu 
mesele ile ilgili bir �eyler anlat�yordu. Perets aln�n� k�r��t�rarak bir �eyler 
hat�rlamaya çal���yordu. Kaliniçenko, sivilceli çirkin yüzünü bana çevirerek 
sordu: 

— Sen bu konuda ne dü�ünüyorsun, sence Sumgay�t olaylar� ile ilgili 
davalar niçin örtbas edildi?  

Sonra su gibi �effaf gözlerini h�zl�ca k�rparak kendi sorusunu 
yan�tlad�: 

— Ma�durlar, mahkemede Grigoryan’�n Ermeni oldu�unu 
ö�rendi�inde hepsi, anl�yor musun hepsi birden ifadelerini de�i�tirerek 
davac� olmad�klar�n� bildirdiler. Sen video film oldu�undan bahsediyorsun. 
Do�rudur, var. Bu arada, sadece videodaki kay�tlara göre Grigoryan’�n alt� 
ki�iyi katletti�i bilinmektedir. Ama kusura bakma, mahkeme için video bo� 
�eydir. Ceza Kanununa tamamen uygun olarak bu kan�t de�il. Do�rudur, 
ona 14 y�l ceza verdiler, ama fark etmez. Ben bu 14 ( burada yanl�� olarak 
12 yerine 14 gösterilmi�tir. A.�.) y�l� azaltmayacaklar� konusunda ku�kulu-
yum. Ama Ahmedov’u, sadece bir ki�iyi öldürdü�ü için kur�una dizdiler. 
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Bunun için de art�k böyle devam edemez.  
Kaliniçenko parma��n� burnumun önünde sallayarak:  
– Sus. Bunlar bir tarafa, sence binalar�n çat�s�ndaki kameramanlar 

nereden gelmi�lerdi? Acaba onlar yolu biliyorlar m�yd�? Sen ne san�yorsun? 
Perets’in dü�üncesine göre 25–26 �ubat’ta Gafan’dan kovulmu� 

Azerbaycanl�lar�n Sumgay�t’a gelmesi tamamen do�al idi. Çünkü onlar�n 
çocuklar� ve torunlar� uzun y�llar boyunca buraya yerle�mi�ti. Sumgay�t’�n 
“aç” fabrika ve in�aatlar�nda i�lek ellere ve kafalara her zaman ihtiyaç vard�, 
insanlar için i� imkânlar� olu�turulmu�tu, binalar�n�n say�s� mantar gibi 
artmaktayd�. “Sumgay�t Komünisti” gazetesinin redaktörü Mark Voro�i-
lovski, daha sonra, Gazeteciler Birli�inin genel toplant�s�nda Perets’e 27 -28 
�ubat’ta düzenlenen mitinglerin ba�lang�çta çok sakin geçti�ini itiraf 
etmi�ti. Onun sözlerine göre, ay�n 28’inde ö�leye do�ru miting öyle aniden 
ve çok h�zl� bir biçimde talanlara dönü�mü�tü ki kendisi bile bunu fark 
edememi�ti. Kaliniçenko söylemese de Perets, Sumgay�t davas� üzere 
tutuklanan 63 ki�i aras�nda, kur�una dizilen Ahmedov da dâhil olmak üzere 
kalabal��� yöneten yaln�z Grigoryan gibi 3–4 az�l� suçlu vard� ve �imdi 
onlar�n hepsi serbest b�rak�lm��lard� (kur�una dizilme karar� hemencecik 
icra edilen Ahmedov’dan ba�ka).  

O, ba�ka gerçekleri de bilmekteydi. Mesela, Sumgay�t’ta milliyetçe 
Ermeni olan yetkililere, memurlara, �ahsi atölye sahiplerine ait evlerin bir 
tanesi bile talan edilmemi�ti. Oysaki onlar�n baz�lar� ma�dur Ermenilerle 
ayn� binada, hatta ayn� katta oturuyorlard�. Yak�nlardaki “Üçtepe” ve 
“Nasosnaya” üslerinde bulunan askeri birlikler de buraya gelirken asla acele 
etmemi�lerdi, onlara kesin ama çok da tuhaf bir emir verilmi�ti: 

 “Siz olaylara müdahale etmeyeceksiniz!”  
Kaliniçenko, mahkemenin aç�k yap�lmas�n�n çok önemli oldu�unu 

dü�ünüyordu. Fakat onu susturdular.” 
Yine Perets’in bu hikâyesinde yer alan 1988 y�l�n�n Haziran – 

A�ustos aylar�na dair hat�ralar�ndan baz� hususlar� dikkatinize sunmak 
istiyorum: 

“Cumartesi günü – 11 Haziran Cumartesi ak�am� ve 12 Haziran 
Pazar� milliyetçe Ermeni olan, partide ve üst düzey bürokraside, görevli 
onlarca memur, bilim adam�, sanatç�, �air, yazar ve özellikle bu amaçla 
uça�a binerek ba�kente giden Patrik Vazgen beklenilmeden, gayri resmi 
olarak parti ve ülke yönetiminin yazl�klar�na giderler. Onlar �srarla, 
Vezirov’a bask� yap�lmas�n� ve mitinglere, Azerbaycan Yüksek Sovyetinin 
Riyaset Heyetinin toplant�s�n�n düzenlenmesine izin verilmemesini talep 
ediyorlard�. Onlar �öyle diyorlard�: “Bu, sadece SSCB’de de�il, bütün 
dünyada Ermenilerin ho�nutsuzlu�una neden olacak, yeniden kurmaya çok 
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büyük zarar verecektir”. Evet, onlar kendileri �revan’�n “Teatraln�y” 
meydan�ndaki mitinglerden insanlar�n da��lmas�na engel oluyor, her f�rsatta 
Ermeni halk�n� galeyana getiriyor ve küstahça, Azerbaycanl�lar�n onlara 
olan itiraz�n� bast�rmak için Merkezden, özellikle de Gorbaçov’dan Azer-
baycan’a kar�� �iddet uygulanmas�n� talep ediyorlard�.”  

Daha sonra Perets, SSCB Halk Milletvekilleri Kurultay�nda mola 
s�ras�nda duydu�u diyalogu hat�rlayarak �öyle yazar: 

“Arutunyan �revan Üniversitesi’nin Rektörü Ambartsumyan’�n �srar� 
ile alçak sesle sordu:  

— Biz ne yapal�m, Mihail Sergeyeviç? Halka ne söyleyelim?  
— Oldu�u gibi söyle! Nas�lsa, öyle!  
Bu defa Petrosyan konu�maya müdahale etti:  
— Ama Mihail Sergeyeviç, Siz de soyk�r�m yap�ld���n� anlay�n art�k.  
Gorbaçov’un gözleri öfkeyle parlad�:  
— Ba��n sa� olsun, aziz diyar! Güya, ba�ka sorunlar�m�z yokmu�! 

Azerbaycanl�lar aras�ndan öldürülenler daha çok olmu�! Baksana, askerler 
bana rapor etmi�ler. �stersen göstereyim?  

Arutunyan, affedersiniz diyerek arkada�lar� ile birlikte kenara 
çekildi. Orada Ermenistan temsilcileri ve Gorbaçov’un yard�mc�s� Georgi 
Hristoforoviç �ahnazarov surat asarak durmu�lard�.” 

Ben burada, 18 Temmuz 1988 y�l� Yüksek Sovyet’in toplant�s�nda 
Gorbaçov’la Ermeni milletvekili Ambartsumyan’�n aras�nda geçen çok 
ilginç diyalogu dikkatinize sunmak istiyorum:  

“Gorbaçov: Yüzy�l�n ba�lar�nda �revan’da kaç Azerbaycanl� 
ya��yordu? 

Ambartsumyan: Söylemekte zorlan�yorum. 
Gorbaçov: Ben hat�rlatay�m. Yüzy�l�n ba�lar�nda �revan’da 

Azerbaycanl�lar nüfusun % 43’ünü olu�turuyorlard�. �imdi ne kadarlar? 
Ambartsumyan: �imdi onlar çok azd�rlar, ihtimal ki, % 1’e 

yak�nd�rlar. 
Gorbaçov: Bunu hat�rlatarak ben Ermenileri suçlamak istemiyorum, 

ama görünü�e göre Ermenilerin Azerbaycanl�lar� s�k��t�rd��� 
anla��lmaktad�r” 

Görüldü�ü üzere, Gorbaçov baz� durumlarda güya, adaletli, tarafs�z 
bir yönetici izlenimi b�rakmak istiyor. Lakin bu diyaloglar onun ne derecede 
ikiyüzlü, riyakâr oldu�unu bir daha ispat ediyor. 

Küçük bir istatistik bilgiyi dikkatinize sunmak istiyorum: 1990 
y�l�n�n ba��nda Ermenistan’da art�k bir tek Azerbaycanl� bile kalmam��, 
Ermenistan arazisi tamamen Azerbaycanl�lardan temizlenmi�ti. Lakin yüz-
y�llar boyu süren dü�manl��a ve Ermeni milliyetçilerinin Azerbaycanl�lara 
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yapt��� gaddarl�klara, topraklar�n�n i�galine, insanlar�n mülteci duruma 
dü�mesine ra�men, bugün hala Azerbaycan’da otuz bin Ermeni ya�amak-
tad�r. Sadece benim oturdu�um Bakü �ehri, Hasan o�lu soka�� 21 adre-
sindeki apartmanda 3 Ermeni han�m oturmaktad�r. Bir defa bile onlara kar�� 
yabanc� gibi muamele edildi�inin �ahidi olmad�m. Bu gerçek kimin kime 
kar�� adavetli, garazl� ve gaddar oldu�unun kan�t�d�r. 

Sumgay�t olaylar� s�ras�nda nereden geldikleri ve geli� nedenleri 
belli olmayan kameramanlar hakk�nda Bakü do�umlu olup �u anda �srail’de 
ya�ayan me�hur gazeteci-yazar Pyotr Lyukimson “Sumgay�t Yahudi’nin 
Gözüyle” adl� kitab�nda �öyle yazmaktad�r: “Sumgay�t olaylar�n�, talanlar�n 
ilk dakikalar�ndan ba�layarak so�ukkanl�l�kla videoya çekmi� 
kameramanlar�n kimlikleri gizli olarak kald�. Olaylardan birkaç gün sonra 
Avrupa’n�n bütün televizyonlar� bu kay�tlar� gösteriyordu.” 

Sumgay�t olaylar� hakk�nda ilk sansasyonel itiraf� ise yeniden kur-
man�n ideologu A.Yakovlev yapm��t�. O, henüz 1992 y�l�nda “Moskovskiye 
Novosti” gazetesinde “Dnestr etraf� bölgede ve Sumgay�t’ta gerçekle�tirilen 
olaylar� SSCB Devlet Güvenlik Komitesinin düzenledi�ini” aç�klam��t�. 

A.Yakovlev bu aç�klamas�n� 1993 y�l�n�n Mart�nda Azerbaycan 
televizyonunda bir daha tekrar etmi�tir. O, “Sumgay�t’�n Yank�s�” adl� 
programda �öyle demi�ti: “Sumgay�t olaylar�n� SSCB askeri birlikleri ve 
SSCB Devlet Güvenlik Komitesi düzenlemi�tir.” 

On y�l sonra bile o, bu fikrini oldu�u gibi tekrarlam��t�r:  
“Hru�çev döneminde “gizli servisler”in rolü k�smen azalsa da, tabii 

ki, onlar bo� oturmam��lard�. Rejim yeniden (neredeyse Hru�çev’in 
hâkimiyette oldu�u dönemin ikinci yar�s�ndan ba�layarak) güç kurumlar�n� 
kuvvetlendirmekten ba�ka çare bulam�yordu. Herhangi bir itiraz belirtisi, 
an�nda insafs�z bir �ekilde bast�r�l�yordu. Mahkeme kurumlar� canlanm�� ve 
kendileri için yeni imkânlar icat etmi�lerdi. Onlar, kendilerinin vazgeçilmez 
olduklar�n� ispat etmek için kendileri karga�a ve çat��mal� durumlar 
olu�turuyor, halk� da bu yönde tahrik ediyorlard�. Hru�çev döneminde 
Novoçerkassk’ta böyle olmu�tu. Yeniden kurma döneminde ise Sumgay�t, 
Vilnyüs ve Rika’da böyle oldu.” 

Yeniden kurman�n esas ideologu olan Da�l�k Karaba�daki 
ayr�mc�lar�n temel himayecilerinden birinin, ayn� zamanda o y�llarda 
Ermenilerin korunmas�na hak kazand�rmak için Sumgay�t olaylar�ndan 
defalarca istifade etmi� bir �ahs�n, bu sansasyonel itiraf� Sumgay�t olaylar� 
hakk�nda birçok meseleye aç�kl�k getirmektedir. Geç de olsa, dile getirilmi� 
bu itiraf çok ilginçtir. 

Lakin Sumgay�t olaylar�n�n suçunu yaln�z SSCB Devlet Güvenlik 
Komitesine yükleyen Yakovlev, kendisini temize ç�karmak için kolay, fakat 
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hiç de masum olmayan yolu tercih etmektedir. E�er Yakovlev, kendisinin 
de defalarca itiraf etti�i gibi, �kinci Dünya sava�� s�ras�nda onun hayat�n� 
kurtarm�� Ermeni milletinden olan doktorun borcunu binlerce 
Azerbaycanl�n�n kan� kasr��l���nda ödemek istemeseydi, Sumgay�t 
olaylar�n�n ve benzeri olaylar�n yazarlar�n�n hepsini, aziz sayd��� Sovyetler 
Birli�i Komünist Partisi Merkezi Komitesinden ba�layarak SSCB Devlet 
Güvenlik Komitesine kadar birer birer aç�klasayd�, bu, daha mant�kl� olurdu. 
Bu kitab� okuyan her ki�i, Sumgay�t olaylar�nda SSCB gizli servislerinin 
parma�� oldu�una dair en küçük bir ku�kunun bile olmayaca��ndan eminim.  

Ancak bütün suçu SSCB Devlet Güvenlik Komitesinin üzerine 
atarak di�erlerini bu suçtan masuma ç�karmak da do�ru de�ildir. Çünkü 
Gorbaçov ve ekibinin olaylara engel olmad�klar� gerçe�i de ortadad�r. 
�üphesiz, olaylar ba�lad�ktan birkaç saat sonra her �ey Gorbaçov’a 
malumdu ve çe�itli kanallar vas�tas�yla olaylardan haber al�yordu. Bu 
durumda akla �u soru gelmektedir: neden askeri birlikler, daha sonralar� 
Bakü’de oldu�u gibi, olaylara müdahale etmemi�lerdi? Onlar SSCB Devlet 
Güvenlik Komitesine tabi de�illerdi! Demek ki suçu sadece SSCB Devlet 
Güvenlik Komitesinde de�il, o zamanki yönetimin tamam�nda aramak 
gerekmektedir. 

SSCB Devlet Güvenlik Komitesi ba�kan�n�n yard�mc�s� Filipp 
Denisoviç Bobkov, o dönemdeki olaylar� aç�klayarak hat�ralar�nda �öyle 
yazmaktad�r:  

“Çat��maya ilk olarak, Ermenilerin mi yoksa Azerbaycanl�lar�n m� 
ba�lad���, kimin daha çok suçlu oldu�u ve neler yapt�klar� konusu 
tart���labilir. Lakin gerçek, gerçek olarak kalmaktad�r. Bu olaylarda ilk 
kurban� Azerbaycanl�lar vermi�tir. 20 �ubat 1988 y�l�nda Esgeran’da 
Ermeni silahl� gruplar� taraf�ndan üzüm ba�lar�nda çal��an bir köylü ile genç 
bir Azerbaycanl� öldürülmü�tür.  

Ayr�ca, Bobkov, Sumgay�t olaylar�n�n nas�l ba�lad���n� �öyle 
anlatm��t�r: “Azerbaycan’�n ba�ka �ehirlerinde, ihtiraslara gem vurmak ve 
insanlar�n sokaklara ç�kmas�na engel olmak mümkün olsa da, Sumgay�t’ta, 
�ehir parti komitesinin önünde en az be� bin civar�nda ahali toplanm��t�. 
Gafan ilinden kovulan Azerbaycanl�lar meydana ç�karak Ermenistan’�n, 
Azerbaycanl�lar�n ya�ad��� bölgelerinde yap�lan talanlardan bahsedince 
gerginlik doruk noktas�na vard�. �air Silviya Kaputikyan’�n Moskova’da 
M.S. Gorbaçov ile görü�mesinin ayr�nt�lar�n� Ermenistan televizyonunda 
anlatmas� ile olaylar alevlendi.” 

O görü�me ve Silva Kaputikyan’�n televizyondaki malum konu�mas� 
hakk�nda önceki bölümlerde ayr�nt�l� bilgi verdi�imizi hat�rlatal�m. 
Yukar�daki sat�rlar�n yazar� ise, Bobkov’dur ki, 1985-1990’l� y�llarda 
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Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesinin Parti Komisyonunun 
Ba�kan� olan R. Ahundov, Stepanakert’te onunla yapt��� konu�may� bizzat 
bana anlat�rken �öyle demi�ti:  

“Stepanakert olaylar� ile ilgili yapt���m�z s�k�c� konu�ma s�ras�nda, 
Bobkov aniden bana sordu: “Size Ermeniler bundan sonra ne yapacaklar?” 
Ben bir az dü�ündükten sonra “Kanaatimce, onlar Azerbaycan �ehirlerinin 
birinde bir provokasyon düzenleyeceklerdir” cevab�n� verdim. Bobkov bana 
sormaya devam etti: “Hangi �ehirde?” Ben Azerbaycan �ehirlerinden birinin 
ad�n� söyledim. Sumgay�t akl�ma gelmemi�ti, çünkü bu �ehir her zaman 
Komsomolu ve benim eski gençlik y�llar�m� ça�r��t�r�yordu. Bobkov 
dü�ünceye dald� ve benim cevab�n� yorumlamad�. Daha da bu konuya 
dönmedi.” 

Gorbaçov’un yard�mc�s� K.Brutens hat�ralar�nda �öyle yazar: 
“Sumgay�t olaylar� Karaba� sorununa yeni bir renk katt�. Bu olaylar 

Karaba� sorununu keskin çat��maya dönü�türdü. Taraflar fazlas�yla 
gaddarla��yor, sorunun çözümü için �iddete ba�vurmak gerekiyordu. Bu 
durumda çat��maya engel olmak için askeri güç kullanmak gerekiyordu. 
Merkezi yönetim ise hayret edilecek tarzda �srarla olaylara müdahale 
etmiyordu.” 

Karaba� ayr�mc�lar�n� kay�rmas� ile me�hur olan bir �ahs�n bu 
önemli itiraf� yeni sorular do�urmaktad�r. Sava� kime laz�m idi? On y�llar 
boyunca sava�a haz�rlanan kimlerdi? Kom�ular�n�n topraklar�na kim göz 
dikmi�ti? Sovyet döneminde bile kom�u halklara kar�� nefret hissini kimler 
a��l�yordu?  

Bunlar�n hiç biri Azerbaycan’a gerekmiyordu!  
Analitik eserleri ile ünlü olan yazar �gor Lvoviç Buniç de eserlerinde 

Sumgay�t olaylar�na de�inmi�tir. �lkönce, k�saca Buniç hakk�nda bilgi 
vermek istiyorum. O, deniz-hava kuvvetleri okulunda e�itim alm�� bir 
uzman olarak, çe�itli birimlerde farkl� görevlerde bulunmu�, 1974–1984 
y�llar� aras�nda Leningrad Askeri Deniz Akademisi’nde çal��m��, ar�iv 
materyallerini ara�t�rmak ve akademi yönetimi için analitik ara�t�rmalarla 
u�ra�m��t�r. 70’li y�llar�n ortalar�ndan itibaren farkl� imzalar alt�nda, harp 
tarihi hakk�nda uzmanla�m�� yabanc� kaynaklar�n tercümesi sahas�nda 
faaliyet göstermi�, ayn� zamanda kendi eserlerini dostlar� aras�nda yaymaya 
çal��m��t�r. ��te bu faaliyeti ile ilgili olarak iki defa, 1982 y�l�nda “iftira 
özellikli” ve “önemli s�rlar” la ilgili materyalleri, 1984 y�l�nda ise ikinci 
defa “Donskoy davas�” ile ilgili “anti-Sovyet fikri yayd���na göre”, 
Leningrad Devlet Güvenlik Komitesi taraf�ndan resmi uyar� alm��t�r. 1984 
y�l�nda personel azaltma bahanesiyle i�ten at�lm��t�r. O, birkaç analitik 
özellikli, bilhassa“Partinin Alt�n�”, “Cumhurba�kan�n� K�l�c�”, “Tufan 
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Operasyonu” vb. eserleri ile postsovyet döneminin ünlü yazarlar�ndan 
olmu�tur.  

Buniç, eserlerinde Sumgay�t’ta ve Bakü’de olup bitenleri SSCB’de 
hala s�rr� aç�klanmayan önemli tarihi olaylar aras�nda zikreder. Bu olaylar 
�unlard�r:  

1. Bol�evikleri hâkimiyete kim ve niçin getirmi�ti? 
2. Çar ailesinin ak�beti nas�l olmu�tur?  
3. 1924 y�l�n�n Ocak ay�nda Lenin’in ba��ndan geçenler?  
4. Kirov kimin emriyle öldürülmü�tü?  
5. 22 Haziran 1941 felaketi nas�l gerçekle�mi�ti?  
6. 1953 y�l�n�n �ubat ay�nda Stalin’in ba��ndan geçenler?  
7. Bir y�l sonra Lavrenti Beriya’n�n ba��ndan geçenler?  
8. “SMER�” ( “Smert �pionam!” “Casuslara ölüm!” slogan�n�n k�sa 

�ekli) taraf�ndan katledilmi�  “casuslar” aras�nda ne kadar suçsuz kurban 
vard�?  

9. “Novorossiysk” hatt�ndaki gemiyi kim patlatm��t�? 
10. Soljenitsin’in kitaplar�n� yurtd���nda kim yay�mlatarak SSCB’de 

yaym��t�?  
11. Vilnüs k�y�m� kimin provokasyonunun sonucuydu? Peki ya 

Sumgay�t k�y�m�? Ya Bakü k�y�m�? Veya Tiflis k�y�m�?  
12. Parti paralar�n�n yurtd���na akmas�n� kim ayarlam��t�?  
13. Çeçenistan sava��n� kim ba�latm�� ve bu dü�ümü kim çözmü�tü?  
14. �imdiki Zyukanov’lar�n “tutumlu” seçim öncesi kampanyalar�n� 

kim finanse etmektedir? 
Ku�kusuz, �. Buniç gibi çapl� bir gazeteci yazar SSCB adl� 

�mparatorlu�un mahiyetini anlamak aç�s�ndan aç�klanmas� çok önemli olan 
olaylar aras�na Sumgay�t ve Bakü katliamlar�n� bo�una dâhil etmemi�tir.  

O y�llarda Azerbaycan yönetiminde bulunan, ak�beti beklenildi�i 
gibi olsa da esefle and���m�z Ayaz Mutallibov’un o dönemdeki olaylarla 
ilgili yorumu ise �öyledir: “Azerbaycan’�n iyi planlanm�� siyasi olaylar 
sonucunda ya�ad��� deh�etli haks�zl�klar, son y�llarda beni çok 
dü�ündürüyordu. Acaba kimse için hiçbir �ey fark etmemekte midir? Acaba 
kimse (ben Cumhuriyetleri kastediyorum) ya�ananlara tavr�n� bildirmeyecek 
midir? Böyle giderse di�erlerinin gözü önünde istedikleri halk� yok 
edecekler ve etraftakiler de sadece bakmakla yetineceklerdi. Azerbaycan 
konusundaki tav�r bizim Birli�in iç yüzünü tam aç�klad�.  Biz bugün bile 
yaln�z�z.”  

SSCB Devlet Güvenlik Komitesinin eski ba�kan� Vladimir 
Kryuçkov’un ölümü ile ilgili olarak Britanya’n�n “The Times” gazetesinin 
30 Kas�m 2007 tarihli sitesinde �öyle yazmaktad�r: “Kryuçkov ve di�er 



����� ����	
��� 
 

 168

Devlet Güvenlik Komitesi memurlar� Kremlin’in gücünü ve etkisini 
azaltmak için bu “tehlikeli unsurlara” dikkat ederlerdi. Onlar insanlar�n 
bölgelerdeki ho�nutsuzlu�undan istifade ederek SSCB’nin Sumgay�t ve 
Bakü (Azerbaycan), Tiflis (Gürcistan), Vilnüs (Litvanya) ve Riga (Letonya) 
gibi �ehirlerinde provakatif eylemler düzenlediler” 

�imdi ise, her zaman ses getiren ve ne kadar çeli�kili görünse de, 
ço�u zaman gerçekçi fikirleri ile tan�nan, gizli servislerle olan s�cak 
münasebetleri dolay�s�yla kimsede ku�ku uyand�rmayan, Azerbaycan 
halk�n�n kat� dü�man� Rusya Liberal Demokrat Partisinin ba�kan� Vladimir 
Jirinovski’nin Rusya Devlet Duma’s�ndaki tart��malar s�ras�nda ifade etti�i 
gerçe�i yans�tan dü�üncesini dikkatinize sunmak istiyorum. Hat�rlatal�m ki, 
2010 Mart�nda bütün televizyon kanallar�n�n yay�mlad��� Jirinovski’nin 
kat�ld��� programlarda adeta skandal ya�anm��t�. Liberal-Demokratlar�n 
Ba�kan�, milli, �rki ve dini dü�manl���n körüklenmesi konusunda ceza 
öngören 282. maddenin, Rusya Federasyonu Ceza Kanunundan 
ç�kar�lmas�n� önerdi. V. Jirinovski bu teklifini bu maddenin “anti Rus 
özellik” ta��mas�na dayand�rd�. Baz� milletvekilleri, ayn� zamanda 
“Spravedlivaya Rossiya” partisinin temsilcisi, Ermeni kökenli Semyon 
Bagdasarov V. Jirinovski’ye itiraz etti. S.Bakdasarov Rusya Liberal 
Demokrat Partisinin bu te�ebbüsünü “provokasyon” olarak nitelendirerek, 
Vladimir Jirinovski’nin hareketinin milli duygulara hakarette bulunan 
davran�� olarak Duman�n �uras�nda tart���lmas�n� talep etti. V. Jirinovski ise 
buna itiraz ederek dedi: “Özgürce konu�mak herkes içindir, bir tek 
Bagdasarovlar, Bagdasaryanlar ve di�erleri için de�ildir. Siz Sumgay�t’ta 
nas�l bir k�y�m yapm��t�n�z?  Mironov partisinde kimlerin bulundu�unu bir 
ara�t�rs�n bakal�m.” 

Siyasi bilimler doktoru, Uluslararas� Avrasya Harekât�’n�n lideri, 
Moskova Devlet Üniversitesinin Uluslararas� �li�kilerin Sosyolojisi Bölümü 
Ba�kan�, Rusya’n�n tan�nan filozofu Aleksandr Dukin, 1990 y�l�n�n Kanl� 
Ocak olaylar�n� “Vesti.az” sitesinin muhabirine aç�klarken �öyle demi�ti: 

“Ben, o dönemde Azerbaycan’da ya�anan facian�n sadece 
Azerbaycan halk�n�n de�il, bütün Sovyet halk�n�n facias� oldu�unu 
dü�ünüyorum. Maalesef Gorbaçov’un suçlu siyasetinin deh�etli sonuçlar� 
hala kendisini göstermektedir. Bizi daha büyük belalar, binlerce insan�n 
kan�n�n akmas� gibi bir tehlike beklemektedir. Bunlar Mihail Gorbaçov’un 
suçlu siyasetinin sonuçlar�d�r. Karaba�’�n Azerbaycan’dan kopar�lmas�, bu 
kirli siyasetin ve onun �slahatlar�n�n sonucudur. 1990 y�l�n�n Ocak ay�nda 
Azerbaycanl�lar�n öldürülmesi de o zamanki Sovyet yönetiminin suçlu 
icraatlar�n�n bir sonucudur.” 

A. Dukin �öyle devam ediyor: “Anlayam�yorum, bu alçak niçin 
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�imdiye kadar rahat ya�ad�? Ben Azerbaycan hükümetinin Gorbaçov’u 
mahkemeye verme karar�n� tamamen destekliyorum. Onu, o dönemde 
i�ledi�i bütün suçlar� sebebiyle cezaya çarpt�rmak laz�md�r. Ben 
Azerbaycan’la birlikte adalete ula�maya haz�r�m. Onun kanl� i�leri ortaya 
ç�kar�lmazsa, bütün siyasetçiler böyle davranabilir.”  

A. Dukin’in fikrince, en deh�etlisi de Gorbaçov’un hala bütün 
suçlar�ndan ve Sovyet Birli�indeki halklar aras�nda ba�latt��� dü�manl�ktan 
dolay� pi�man oldu�unu bildirmemesidir.  

Sumgay�t olaylar�n�n as�l sorumlusunun kimler oldu�unu söylemek 
aç�s�ndan bu gerçeklerin okuyuculara yetece�i kanaatindeyim. 
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AZERBAYCAN YÖNET�M�N�N CESARETS�ZL���  
 

Bana göre devletin içten çökmesinin iki sebebi vard�r: birincisi 
kalitesiz toplum, di�eri ise devleti yönetenlerin bulunduklar� görevin hakk�n� 
verememeleridir. 1988 Ekimindeki gösterilerde, bütün fitnelere ra�men, 
halk�n çe�itli tabakalar�n�n yumruk gibi birle�mesi, ayn� tutumu 
sergilemeleri Azerbaycan toplumunun kalite sorunu ya�amad���n� gösterdi. 
Bu sebeple, sonraki ba�ar�s�zl�klar�n nedenini burada aramak gerekir. 
Bilakis, o dönemde benzer süreçlerin ya�and��� ülkelerle k�yasland���nda 
Azerbaycan toplumunun daha enerjik, faal ve hareketli oldu�u, fakat süreci 
ba�ar�yla yönlendirmeye, ak�ll� mecrada geli�tirmeye yatk�n, liyakatli 
yöneticilerinin olmad��� aç�kça görülmektedir.  

 Karaba� sorununun ve özellikle de Sumgay�t olaylar�n�n bu �ekilde 
geli�mesinde Azerbaycan yönetiminin cesaretsizli�inin rolü çok büyüktür. 
Bu nedenle de ben bu konuyu kitapta özel bir bölümde ayd�nlatmaya karar 
verdim. Bu bölümü okuyacak olan bütün yetki sahiplerinin ülkelerinin en 
gerekli zamanlar�nda bulunduklar� görevin sorumlulu�unu alg�layarak, bu 
tür durumlarda kendilerinden önceki yetkililerin yapt��� hatay� 
tekrarlamadan, yanl��lara f�rsat vermeyeceklerini ümit ediyorum. Sadece 
devlet yönetiminde bulunanlar de�il, ayn� zamanda bu göreve talip olanlar 
da bir insan�n lay�k olmad��� koltu�a oturdu�unda, o koltu�un bir süre sonra 
onun en az�l� dü�man�, hatta katili bile olabilece�ini bilmeleri 
gerekmektedir.  

“Karaba� meselesi neden böyle sonuçland�?”, “Sumgay�t olaylar� 
niçin ya�and�?”, “Neden olaylara engel olunmad�?”  

Ku�kusuz bu tür sorular�n cevab� hakk�nda art�k önceki bölümleri 
okuyanlarda bir fikir olu�mu�tur. Belki de hakl� olarak, kafalarda yeni 
sorular da ortaya ç�km��t�r: “Diyelim ki bu olaylar� isteyenler yabanc�lar idi. 
Peki ya bizden olanlar? Bu ülkenin görev, yetki sahipleri ne yap�yordu? 
Onlar neden bu olaylara engel olmad�lar? Neden tehlikeyi zaman�nda 
göremediler?” 

Ku�kusuz, böyle pek çok sorunun pek çok da cevab� vard�r ve ben 
bunlar� ayr�nt�lar�yla bilen bir insan iddias�nda de�ilim. Niçinlerin bir 
k�sm�na cevap olarak, ilkönce, Saveliy Perets’in malum uzun hikâyesinden 
“Azerbirlik”in (Cumhuriyet Tüketim Toplumlar� Birli�inin) Ba�kan 
Yard�mc�s� Nurvart Vladimirovna Gabrielyan’�n Karaba�’da ekonomik 
durumun Azerbaycan’�n di�er bölgelerinden iyi olmas� hakk�nda önceki 
bölümlerde yer verdi�imiz dü�üncelerini hat�rlatmakla birlikte, ba�ka bir 
hususu da belirtmek istiyorum: 

“Devlet Planlama Komitesi Ba�kan�n�n, Hükümet Evinin be�inci 
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kat�nda bulunan makam odas� spor salonunu hat�rlat�rd�. Sahibinin büyük, 
me�e a�ac�ndan haz�rlanm�� siyah renkli yaz� masas�, toplant�lar için ye�il 
kadife kuma�la örtülmü� masa, a��r dolaplar bile bu mekân� 
dolduram�yordu. �yi temizlenmi�, baz� yerlerine çizgili hal�fleks dö�enmi� 
parke, bu ya�murlu k�� gününde bile ���l ���l parl�yordu.  

Uzun boylu, sportmen yap�l� Ayaz Mutallibov masadan kalkarak 
Perets’le s�k� bir �ekilde tokala�t�:  

— Burada iyi top oynan�rd� de�il mi? 
O, uzun çehresine k�yasla çok küçük görünen gözlerini odaya giren 

�ahsa dikerek, onu dikkatle inceliyordu.  
Perets toparland�.  
— Ben senin gelmeni özellikle rica etmi�tim. Sen dosyalara bakt�n 

m�? 
— Hay�r, diye Perets cevap verdi. Dosyalar Dima Kor�ta’d�r. 

Endi�elenmeyin, o iyi bir gazetecidir.  
— �yi veya kötü gazeteci olmas�n�n hiç bir önemi yoktur. 
—Öyleyse önemli olan nedir? 
— Peki, neden acaba ben? K�saca, ben bu oyunda oynamak 

istemiyorum! 
— Ayaz Niyazoviç, ben sizin yerinizi tutamam. Devlet Planlama 

Te�kilat�n�n Ba�kan� ben de�ilim, Sizsiniz, bu nedenle de ekonominin 
geli�mesi hakk�nda ilk önce siz konu�mal�s�n�z. 

Mutallibov masan�n yan taraf�ndaki kutuyu öfkeyle kendisine do�ru 
çekti, oradan küçük, kal�n ciltli bir kitapç�k ç�kard�. Kitab�n mavi renkli 
cildinde alt�n harflerle “SSCB Devlet Planlama Te�kilat� görevlilerinin 
telefon listesi” yaz�yordu. Mutallibov parma��n� kitapç���n cildine vurarak 
sordu:  

— Burada ne kadar Ermeni oldu�unu mu biliyorsun? Bütün 
�ubelerde?  

— Bilmiyorum.  
— Bo�una u�ra��yorsun.  Cumhuriyet bir �eylere sahip olmak istiyor 

diye ben onlarla ili�kilerimi bozamam.  
— Siz ne öneriyorsunuz? 
— Bu röportaj Birli�in Devlet Planlama Komitesinde bizim 

konumlar�m�z� kötü yönde etkileyecektir.  
— Peki, Ayaz Niyazoviç. Size söz veriyorum, demeç en iyi �ekilde 

olacakt�r.  
— Sence bu yeterli mi?  
— Bir �ark� var, duymam�� olamazs�n�z. Belki de biliyorsunuzdur: 

“Her �ey güzeldir, güzel markiza, sadece bo� �eyler d���nda her �ey 
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güzeldir.” Ben hatta o bo� �eye de güzel demeye çal��aca��m.” 
Bu tür yakla��mlar�n o dönemdeki Azerbaycan yöneticilerinin 

ço�unlu�unda oldu�una eminim. “N’olursa olsun, bana bir �ey olmas�n”, 
“N’olursa olsun yeter ki kom�ular�m�zla ili�kilerimiz bozulmas�n”, “Yeter ki 
Moskova öfkelenmesin”, “Moskova her �eyi çözecek”... K�sacas� güçlü ve 
ebedi Merkeze yüksek güven, kom�ular�n toprak iddias�ndaki �srarlar�n� 
görmezlikten gelmek, kendisini olaylara kar�� garantiye almak ve kenarda 
durmak çabas�, en esas� ise, cesaretsizlik! 

�imdi ise meselenin köküne giderek, birçok olaylar� ayr�nt�lar�yla 
izah etmek istiyorum.  

1988 y�l�n�n May�s ay�nda Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi 
Komitenin Bürosunda Da�l�k Karaba�’daki olaylarla ilgili Da�l�k Karaba� 
Özerk Vilayetinin Birinci Kâtibi, milliyetçe Ermeni olan Boris Kevorkov’un 
meselesi tart��ma konusu olur. Azerbaycan Cumhuriyeti, Devlet Siyasi 
Partiler ve Sosyal Harekâtlar Ar�ivinde korunan Azerbaycan Komünist 
Partisi Merkezi Komite Bürosunun “B. S. Kevorkov yolda��n ve di�er 
yöneticilerin Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetindeki olaylardaki sorumsuzlu�u 
hakk�nda” 17 May�s 1988 tarihli karar�nda mesele ile ilgili �öyle 
denilmektedir: “Tespit edilmi�tir ki, vilayette uzun süre bölücü nitelikte 
mektuplar ve bildiriler, çe�itli dedikodu ve uydurmalar yay�lm��, imza ve 
para toplanm��, Moskova’daki önemli kurumlara temsilci gruplar 
gönderilmi�tir. Ç�kar�lan olaylara birçok insan, ayn� zamanda komünistler 
de bula�t�r�lm��t�r.” (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Siyasi Partiler ve 
Sosyal Harekâtlar Ar�ivi. F.S.83, dosya 65, sayfa 7) Bu tart��malarda 
Kevorkov, Ermeni milliyetçilerinin taleplerini art�k daha aç�k bir �ekilde 
sunmaya ba�lad�klar�n� bildiriyor. Bu titizlik ve �srar�n sebebini ise o,  
Ermenistan Merkezi Komitesine ba�l�l�kla ili�kilendirmi�tir.  Art�k 
taleplerin aç�k �ekilde oldu�unu görünce o, partinin üst düzey mensuplar�na 
müracaat eder: “Ben, bu mesele hakk�nda Azerbaycan Komünist Partisi 
Merkezi Komiteye 14.08.1984 ve 10.12.1984 tarihli müracaatlar�mda rapor 
verdim. Bu raporumda Z. Balayan’�n siyasi aç�dan zararl� olan “Ocak” 
kitab�n�n bas�lmas� hakk�nda Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi 
Komiteye de bilgi verdim. Henüz 10.09.1985 tarihli müracaat�mda yazar 
Hanzadyan’�n mektupla müracaat ederek, Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinin 
Ermenistan SSC’ ye verilmesini talep etti�ini bildirmi�tim.”  

Lakin resmi uyar�lar ve müracaatlar Azerbaycan yönetimini rahats�z 
etmiyor. Z. Balayan’�n “Ocak” kitab� Ermeni milliyetçilerinin bayra�� haline 
gelirken Azerbaycanl� ayd�nlar ve tarihçiler susmaya devam eder. Sadece 
Müsavat partisinin �imdiki ba�kan�, o zaman Azerbaycan Milli Bilimler 
Akademisinde çal��an �sa Gember resmi olmayan bir elyazmas� �eklinde 
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buna tepkisini gösterse de bu cevap görmezlikten gelinir. 
Daha sonra Kevorkov devam eder: “Sovyet, parti ve i�letme 

yetkililerinin ço�unun niçin Ermenilerden oldu�u meselesi beni çok 
dü�ündürmü� lakin bu soruya anlaml� bir cevap bulamam���md�r. Galiba 
bunun birçok nedeni vard� ve bunlardan biri de onlar�n bu meselenin 
Merkezi Komitede çözülmü� olmas�ndan kesin bir �ekilde emin 
olduklar�yd�. Bu tahrikleri kim yapm��t�? Onlar� kim inand�rm��t�?  Bu 
meseleler hala soru olarak kalmaktad�r.”  

Bu taleplerin ve bunlar�n gerçekle�ece�ine olan inanc�n nereden 
kaynakland���n� bilmek ve bu tarz taleplere engel olmak ise Azerbaycan 
yönetiminin görevi idi. Ku�kusuz bu meseleden onlar Kevorkov kadar 
rahats�z olsalard�, Kevorkov’un onlardan talep etti�i gibi, onlar da ayn� 
�ekilde Moskova yönetiminden talep etselerdi, ortal��� kar��t�ranlar böyle 
küstahla�mazlard�.  

Bu tart��malarda Kevorkov, vilayette bölücülük oldu�unun gerçek 
nedenlerini ortaya ç�karmaya çal���yor, ama onun laf� kaba bir �ekilde 
kesiliyor. O, Büro üyelerine, onlar�n bu davan�n gerçek suçlular�na kar�� 
tavr�nda riyakâr bir tutum sergilediklerini aç�kça gösteriyor. Bu konuyla 
ilgili Kevorkov’la Vladimir Konovalov’un aras�ndaki k�sa diyalogu 
dikkatinize sunmak istiyorum. Öncelikle Konovalov’un o dönemde 
Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitenin ikinci kâtibi oldu�unu 
söylemem gerekir. Ayr�ca bilgi vermesi aç�s�ndan �unu da ifade etmemde 
fayda vard�r. E�er Sovyet döneminde Cumhuriyetlerden herhangi birinde 
birinci kâtip görevinde yerli temsilci bulunuyorsa, ikinci katip mutlaka 
merkezin belirledi�i ve orada merkezin “halifesi” görevini yerine getiren 
birisi olmal� idi. Konovalov da i�te o “halife”lerdendi.  

Böylece “B. Kevorkov: - �syanc�lar�n liderinin kimli�i art�k 
malumdur. Onu cezaland�rmak laz�md�r, bizim Ceza Kanununda milli 
hislerin galeyana getirilmesi konusunda ceza hakk�nda madde var.  

V. �. Konovalov: - Bu ba�ka bir konudur. Bu mesele hakk�nda daha 
sonra konu�uruz.”  

Kevorkov eski SSCB’nin bütün Cumhuriyetlerinde, ayn� zamanda 
Azerbaycan SSC’nin Ceza Kanununda tespit edilen, Sumgay�t olaylar�nda 
suçlananlar�n hepsinin itham�nda yer alan 67. maddeye de�iniyor. Bu madde 
bugün bile Rusya Federasyonu’nun Ceza Kanununda milli, �rki ve dini 
dü�manl���n alevlendirilmesine göre cezay� öngören 282. madde olarak 
bulunmaktad�r.  

Konovalov’un konumu bellidir, çünkü o, direk merkezi temsil ediyor 
ve onun ç�karlar� do�rultusunda tav�r sergiliyor.  

�imdi sizin dikkatinize ba�ka bir diyalogu sunmak istiyorum:  
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“F. E. Musayev (Bakü �ehir Parti Komitesinin Kâtibi): - Pogosyan 
(DA�LIK KARABA� ÖZERK V�LAYET� Halk Milletvekilleri Sovyetinin 
Ba�kan�) seçilirken siz onun kat� milliyetçi oldu�unu bilmiyor muydunuz? 

B.Kevorkov: - E�er Kamran Memmedoviç (Azerbaycan Komünist 
Partisi Merkezi Komitenin Birinci Kâtibi Kamran Memmed o�lu Ba��rov –
A.�.) burada olsayd�, ben onu kimin tavsiye etti�ini söylerdim.”  

Daha sonra, Pogosyan hakk�nda fikir al��veri�i sonunda vilayetin 
eski parti ba�kan� bir hususu daha vurgulamaktan çekinmez: “Ben o zaman 
da demi�tim, �imdi de diyorum, o, �revan’a yöneliyordu.” 

Diyalogdan da anla��ld��� üzere Kevorkov, Pogosyan’�n göreve 
getirilmesi için Kamran Ba��rov’un Merkezden talimat ald���n� ve mecbur 
edildi�ini ima ediyor. Ama Ba��rov ne o zaman, ne de sonralar� emrin 
kimler taraf�ndan geldi�ini aç�k �ekilde söylemedi. Neden? Çünkü K. 
Ba��rov da temsil etti�i ülkenin ç�karlar�n� yaln�z ki�isel ç�karlar� için 
tehlike olu�turmad��� sürece savunuyordu. Ki�isel ç�kar� ve görevi tehlikeye 
girdi�inde ise, ülkenin ve milletin ç�karlar� ikinci plana geçerdi. K. 
Ba��rov’un “ba�ar�lar�”na(!) Sumgay�t olaylar� da dâhildir. O, Cumhuriyetin 
ba�kan� olarak olaylara engel olamad�, çünkü ülkedeki durumu kontrol 
etmeyi becermiyordu, yaln�z “siyasetçilikle” u�ra��yordu. Sumgay�t’taki 
olaylar yat��t�ktan sonra koltu�u kapt�rmamak için her �eyde �ehir 
yönetimini suçlamakla Cumhuriyete bir darbe daha vurdu. E�er o dönemde 
birisi, Aganbekyan’�n konu�tu�u Paris’ten Sumgay�t olaylar� ile ilgili 
görüntüleri sipari� etmek isteseydi, onu, bütün teknik ve bürokratik engelleri 
göz önünde bulundurarak en az, birkaç ay geçtikten sonra alabilirdi. Ama 
olaylar�n ertesi günü Fransa kanallar�nda Sumgay�t facias� bütün 
“güzelli�iyle”(!) gösterilmekteydi. Sadece bu gerçek K.Ba��rov’u ve onun 
etraf�ndakileri uyand�rmaya yeterdi. Ayr�ca, �üphe yok ki onlar ba�ka 
kaynaklardan da haberler al�yorlard�. Ancak bütün bunlara ra�men, 
komünist ç�kar� a��r bast� ve o, Sumgay�t olaylar�ndan hemen sonra Merkezi 
Komitenin rezaletli büro toplant�s�n� yaparak bu toplant�da suçu yerel 
yönetimin üzerine y�kt�. Böylece olaylar�n sorumlulu�unu Cumhuriyete 
yüklemi� oldu. Büro üyelerinden hiç biri buna itiraz etmedi. Oysaki orada, 
s�radan, basit meselelerde vatanperverlik konusunda co�ku ve gösteri�le 
konu�may� seven, kararl�l�k gerekti�inde ise diz çökerek yalvaran “erkek”ler 
de bulunmaktayd�. Bu hareket o zamanki Azerbaycan yönetiminin halk�na 
kar�� i�ledi�i bir suç idi, çünkü bundan sonra Ermeni milliyetçileri Sumgay�t 
olaylar� ile ilgili düzenledikleri bütün toplant�larda özellikle bu karar� 
ellerinde bayrak ettiler. E�er o, büro toplant�s�nda korkakl�k etmeseydi, 
görev kavgas�nda, Moskova’ya yaranmaya çal��makla gösterilen oybirli�i, 
milli ç�karlar� savunma lehinde kullan�larak k�y�m� planlayanlar�n asl�nda 



SUMGAYIT – SSCB’nin çökü�ünün ba�lang�c� 
 

 175

Merkez ve Ermeni milliyetçileri olduklar� bütün dünyaya ilan edilseydi 
eminim bugünkü sorunlar da olmayacakt�. Onlar ise tam tersini yapt�lar! 
Bizimkiler, Ermeni milliyetçilerinin yalanlar�n� resmen onaylad�lar! 
Olaylar�n kimler taraf�ndan düzenlendi�ini herkes bilse de o büro 
toplant�s�nda kalk�p gerçe�i söylemeye, Ermeni milliyetçilerini ve 
Gorbaçov’u if�a etmeye bir tek ki�i bile cesaret etmedi! Ben burada k�sa bir 
süreli�ine Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurba�kanl��� görevinde bulunan 
Yakup Memmedov’un çok samimi ve aç�k bir �ekilde söyledi�i “Biz büyük 
siyasi oyunlar�n küçük piyonlar�y�z” ifadesinin de rast gele olmad���n�n 
fark�nday�m. Bugün Karaba�’la ilgili meseleler o ifadenin rastlant� 
olmad���n� bir daha onaylamaktad�r. Bununla bile, 1988 y�l�nda milletin 
Karaba� meselesindeki oybirli�ini, o ruhu akl� ba��nda bir yönetimle 
birlikte, çok büyük siyasi güçlerin bile yenebilece�ine inanm�yorum. Ayr�ca, 
yenilse bile, bugün onlar halk�n haf�zas�nda katliam y�llar�nda savundu�u 
ilkelerinden, hak belledi�i yoldan dönmeyerek ölümü tercih eden o 
kahramanlar kadar de�erli olurlard�.  

O y�llarda ba�ka cumhuriyetlerde yönetimde bulunan ki�iler birçok 
ilginç hat�ralar yazm��lard�r. Ancak ne hikmetse o dönemde Azerbaycan’� 
yönetenler, ya�anan olaylar hakk�nda ne tek bir kelime konu�ur, ne de bir 
tek bir sat�r yazarlar. Yazanlar ise futboldan, sanattan, felsefeden vb. 
�eylerden yazsalar da, o zaman yapt�klar� görev ile ilgili, kat�l�mc�s� veya 
tan��� olduklar� olaylara kesinlikle de�inmek istemezler. O dönemde 
Azerbaycan’da yönetimde bulunan �ah�slar�n hat�ralar�n� kaleme almas�n� 
çok isterdim. Bu, hem onlar� yak�ndan tan�mam�za bir vesile olur hem de 
tarih kar��s�nda büyük bir hizmet olurdu. Bulundu�u görev s�ras�nda hakka, 
adalete ve en esas�, halka hizmet edenlerin bundan çekinmeyeceklerinden 
eminim.   

Kitab� okuduklar�nda bana sald�ranlar, itiraz edenler çok olacak ve 
hatta baz�lar� aç�kça “Sen de bunu yapmayacakt�n” diyeceklerdir. Onlara 
�imdiden sesleniyorum: Ben Sumgay�t mahkemesinde tavr�m� ortaya 
koydum ve bu mesele hakk�nda yazmaktan, konu�maktan hiçbir zaman 
çekinmedim. Ayr�ca bu hususta baz� an�lar�m� da hat�rlatmak istiyorum. 
Çünkü bir insan�n hayat�nda ve ya�am tarz�ndaki küçük bir nüans bile onun 
hakk�nda söylenenlere en tutarl� cevap olabiliyor. 

1976 y�l�nda Krasnodar �ehrinin Kompresör Fabrikas�nda tornac�l�k 
yap�yordum. Sabahleyin i�e geldi�imde, çal��t���m 6. atölyenin 500’e yak�n 
i�çisinin toplanarak hararetle bir �eyler konu�tuklar�n� gördüm. Az sonra 
onlar�n o s�rada yeni vefat eden SSCB Savunma Bakan� A. Greçko’nun 
yerine, önceleri SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitenin Kâtibi 
görevinde çal��m�� K.Ustinov’un atanmas�ndan ho�nut olmad�klar� anla��ld�. 
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O zaman 18 ya��ndayd�m ve ho�nutsuzlu�un nedenini anlayam�yordum. Az 
sonra atölye reisi gelerek i�e ba�lanmamas�na itiraz etti�inde, bana 
tornac�l�k sanat�n� ö�reten, fabrikada her kesin sevip sayd��� Mihail Petroviç 
Kovalenko sert bir �ekilde ona dedi: “Neden ömrünü Sovyet ordusuna 
hasretmi�, Sovyetler Birli�i kahraman�, bütün cephelerde sava�an, SSCB 
Savunma Bakanl���n�n Ba� Karargâh Reisi olan Yakubovski dururken, siz 
“parti faresi” (“partiynuyu kr�su”) Ustinov’u Savunma Bakan� görevine 
atad�n�z?”  

Söylemek istedi�im �u ki, ben bu ortamda 3 y�la yak�n çal��t�m ve bu 
çevrenin etkisi sonraki ya�am�mda birçok sorunlara sebep oldu. Krasnodar 
Hukuk Fakültesinde benimle birlikte okuyan ve �imdi savc�l�kta çal��anlar o 
dönemi, ihtimal ki, iyi hat�rl�yorlard�r.  

Hakkaniyet nam�na söyleyeyim ki, Azerbaycan’da ya�ad���m 
y�llarda daima bilgi ve görü�lerine de�er verdi�im insanlara SSCB 
döneminde Cumhuriyeti yöneten yetkilileri sordu�umda, herkes K. 
Ba��rov’un dürüst, adaletli, objektif, k�saca, iyi bir insan oldu�undan 
bahsetmi�tir. Ama kimse onun hakk�nda “kararl�”, “iradeli”, “güçlü” 
ifadelerini kullanmam��t�. Oysaki büyük siyasetçilerde esas olan bu 
özelliklerdir.  ��in kötüsü, bizler genellikle, sadece “iyi insan” imaj�n� 
seviyor ve önem veriyoruz. Azerbaycan’da bu konuda yayg�n olan bir ifade 
de me�hurdur. Maalesef, “iyi çocuk” adl� bir görev yok, olsayd�, falancan�n 
atamas�n� o göreve yapard�k. Maalesef nedense, hiç kimse Azerbaycan’�n 
toprak kay�plar�n�n neredeyse tamam�n�n bütün bu “iyi çocuklar”�n 
hâkimiyette oldu�u dönemde gerçekle�ti�ine ald�rm�yor.  

Sumgay�t olaylar� s�ras�nda çekilen belgeseller ve Azerbaycan 
Komünist Partisi Merkezi Komite Bürosunun yay�mlanm�� resmi karar� 
Ermenilerin elinde çok güçlü propaganda malzemesi haline geldi�ini bir 
daha hat�rlat�yorum. 

 Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitenin kâtibi H. 
Hasanov’un 8 Ocak 1990 tarihinde Bakü’de parti toplant�s�nda 
söylediklerine bak�n: “Biz, Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesi, 
Azerbaycan Cumhuriyetinin Yüksek Sovyeti buna kar�� ne yapt�k? Kalp 
a�r�s�yla, özele�tiriyle, bir daha özele�tiriyle ve bir daha özele�tiriyle 
belirtiyorum ki, biz buna kar�� bekleme siyasetini, zaman uzatmay�, 
Cumhuriyet içi suskunluk siyasetini, Birlik bas�n�n�n abart�l� gerçekçili�ini, 
çat��man�n inkâr�n�, tavizler siyasetini, temellendirilmemi� anla�ma 
siyasetini, hay�rseverlikle tek tarafl� bar��� sergiledik.” 

“Halk taraf�ndan hem Merkeze, hem de bize olan güven eksikli�i 
birbirine kar��arak bir birlik olu�turdu. Bizim her birimize, görev ba��nda 
bulunan herkese, Merkezi raz� etmeyi halk�n�n sayg�s�na tercih eden adam 
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gözüyle bak�yorlar. Bizi, vazife ba��nda oturanlar�, bulundu�u koltu�a 
yap��may� halk�n�n menfaatlerini savunmaya tercih eden �ah�s olarak 
görüyorlar. Bizi, mankurt diye adland�r�yorlar.”  

�fadelere dikkat edin – “teslimcilik, uydurma bar��severlik ve yersiz 
iyimserlik”, “tavizler, temellendirilmemi� anla�ma, hay�rseverlikle tek 
tarafl� bar��” siyaseti. Ne kadar heyecanl� söylenmi� olsa da ben bütün 
akl�mla o zamanki politikay� bu kadar net �ekilde ifade edemem! Sadece, bir 
gerçe�i tekrarlamakta fayda vard�r: “Halk hiçbir zaman yanl�� yapmaz”.  

Bugün art�k Sumgay�t olaylar�n�n üstünden 22 y�ldan fazla bir zaman 
geçmi�tir. Fakat o olaylar hakk�nda birçok mesele daha bugün gün yüzüne 
ç�k�yor.  Gerçekler bu veya di�er ortamdan kaynaklanan zaruret sonucu 
ortaya ç�kmaktad�r. Özellikle yeni ortaya ç�kan bir gerçekten bahsetmek 
istiyorum:  

ANS televizyon kanal�ndan Sevinç Osmank�z� Sumgay�t olaylar�n�n 
y�ldönümü dolay�s�yla haz�rlad��� programa o duru�maya kat�lan savc� 
s�fat�yla beni de davet etmi�ti. Ben memnuniyetle orada konu�tum, çünkü 
art�k olanlar� hat�ralara ve belle�e dayanarak de�il, elimdeki iddianameye ve 
o dönemde ald���m notlar�ma dayanarak kan�tlama f�rsat� do�mu�tu. 
Program çok büyük ilgi ve yank� uyand�rd�. Bana çok say�da hayret içerikli 
telefon geldi. Lakin hiç kimse ve hiç bir bas�n benim söylediklerimi aç�kça 
desteklemedi ve ilgi göstermedi. Gerçi önceleri de defalarca kendi te�eb-
büsümle çe�itli bas�n organlar�nda, ayn� zamanda “Yeni Müsavat” 
gazetesinde bu olaylarla ilgili büyük demeçlerim yay�nlanm��t�. 

6 Mart 2010 tarihinde �ahsiyetine sayg� duydu�um tarihçi alim 
Cemil Hasanl� bana telefon açt� ve tan�d��� birisin kar��la�t��� bir sorunla 
ilgili olarak görü�me iste�inde oldu�unu bildirdi ve o ki�iyi kabul etmemi 
rica etti. O �ah�s yan�ma geldi ve ona kar��la�t��� sorunla ba�l� hukuki 
görü�lerimi bildirdim. Daha sonra o, benden “Vatanda�l�k hakk�nda” 
Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununu istedi. Çal��ma arkada�lar�ma o kanu-
nun kopyas�n�n bu �ahsa vermelerini söyledim. O, yan�mda beklerken 
Müsavat partisinin ba�kan� �sa Gember bana telefon açarak “Yeni Müsavat” 
gazetesindeki demecimi okudu�unu ve temas etti�im konular dolay�s�yla 
buna te�ekkür etti�ini bildirdi. Daha sonra konunun çok önemli oldu�unu 
bildi�i için ayn� gün “Mediaforum” sitesinde demecime olumlu görü�ünü 
bildirdi�ini, kamuoyu ve devletin de bu meselede hassas olmas� gerekti�ini 
ilave etti. Bu konuyla ilgili aram�zda 3–5 dakikal�k bir konu�ma geçti. 
Konu�ma s�ras�nda ben do�al olarak Sumgay�t olaylar�ndan, Grigoryan’dan 
da bahsediyordum. Konu�may� bitirdi�imde yan�mdaki �ah�s bana o 
duru�may� çok iyi bildi�ini söyledi. Nereden bildi�ini sordu�umda o 
dönemde Merkezi Komitede önemli bir görevde çal��t���n� ve Büro üyesi 
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oldu�unu söyledi (kendi ricas� do�rultusunda ismini burada vermiyorum-
A.�.) ve olaylarla ilgili her �eyi ayr�nt�lar�yla anlatt�. Onun çekindi�ini 
dikkate alarak, söylediklerinin çok az bir k�sm�n� size anlataca��m. 

Eski Büro üyesinin söylediklerine göre 1988 y�l�n�n �ubat ay�nda o, 
Ukrayna’n�n Yalta �ehrinde dinlenmekte imi�. 12 �ubat 1988 tarihinde 
aniden o dönemde Merkezi Komitenin birinci kâtibi Kamran Ba��rov ona 
telefon açarak, acilen Bakü’ye dönmesini talep etmi�. Büro üyesi Bakü’ye 
döndü�ü ilk günden itibaren Devlet Güvenlik Komitesi, �çi�leri Bakanl��� ve 
di�er devlet kurumlar�ndan Cumhuriyette meydana gelen olaylar, ayn� 
zamanda Sumgay�t hakk�nda bilgiler alm��. O dönemde Stepanakert’teki 
mitinglere ara verildi�i gözlemleniyormu�. Lakin mitingleri canland�rmak 
için Ermenistan’dan bin civar�nda genci otobüslerle Stepanakert’e 
göndermi�ler. Bu haberi al�r almaz o, Laç�n Rayonunun Birinci Kâtibi 
Yalç�n Memmedov’a telefon açarak otobüslerin geçmesine izin 
verilmemesini istemi�. Bundan 4–5 saat geçtikten sonra ise Memmedov, 
resmi telefon hatt�ndan arayarak �çi�leri Bakan yard�mc�lar�n�n onunla 
konu�mak istedi�ini bildirmi�tir.  

Misafirimin söyledi�ine göre, o dönemin ar�iv belgeleri veyahut 
gazeteler ara�t�r�l�rsa, SSCB �çi�leri Bakan�n�n bir yard�mc�s�n�n daima 
Azerbaycan’da Gence’de, bir yard�mc�s�n�n ise Ermenistan’da ya �revan’da, 
ya da Da�l�k Karaba�’da, Stepanakert’te oturdu�u ortaya ç�kacakt�r.  

Eski Büro üyesinin sözlerine göre, Memmedov telefon açarak, SSCB 
�çi�ler Bakan�n�n her iki yard�mc�s�n�n yan�nda oldu�unu ve onunla 
konu�mak istediklerini söylüyor. �çi�leri Bakan�n�n Azerbaycan 
sorumlusunun yard�mc�s� telefonda çok sert �ekilde konu�arak ona 
Azerbaycan için önemli olan bir yolu kapatmaya yetkisinin olmad���n� 
bildirmi�tir. Büro üyesi misafirim, cevab�nda Stepanakert’e gidecek olan bin 
civar�nda Ermeni gencin orada kan ak�tacaklar�n�, onun bunu istemedi�ini 
ve özellikle bu nedenle yolu kapatt���n� söylemi�.  

Misafirim Sumgay�t’tan önce, bu tür olaylar�n Gence ve Nahçivan’da 
düzenlenebilece�i konusunda o zamanki bütün yetkililerin bilgisinin 
oldu�unu ve gösterdikleri çaba sonucunda bunlara engel olduklar�n� 
vurgulad�. 

Eski Büro üyesinin sözlerinden anlad���ma göre daha 13 �ubat 
ak�am� “bekunok” denen gizli yaz� vas�tas�yla Merkezi Komitenin birinci 
kâtibi Kamran Ba��rov ve Büronun bütün üyeleri Azerbaycan’da kanl� 
olaylar yap�laca�� konusunda bilgilendirilmi�ler. O “bekunok” genel bölüme 
iletiliyor, genel bölüm ise bütün Büro üyelerini bilgilendiriyormu�.  Art�k 
14, 15 ve 16 �ubat tarihlerinde Büro üyelerine ve Kamran Ba��rov’a her gün 
“bekunok” diye isimlendirilen gizli yaz� iletiliyormu�.  
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Misafirimin iddias�na göre o dönemde Azerbaycan’daki belli 
olaylar�n önlenememesinin di�er bir nedeni de Merkezi Komitenin Birinci 
Katibi Kamran Ba��rov’un hasta oldu�u için ülkeyi yönetememesi ve birkaç 
Büro üyesine Merkezden, ülkedeki kaos dolay�s�yla Kamran Ba��rov’u 
devirerek onun yerine birinci katip olacaklar� vaadinin verilmesiydi. 

Muhatab�m�n anlatt�klar�n� o dönemde olaylar�n merkezinde yer alan 
di�er �ah�slar de onayl�yorlar.  Ermeni milliyetçileri Azerbaycan arazisini 
parçalamaya haz�rland�klar�nda baz� �ah�slar�n, Merkezi Komitedeki 
Grom�ko, Likaçov, Razumovski, Laptev ve ba�kalar� arac�l���yla 
Cumhuriyetin birinci kâtibi olmaya haz�rland���n� birçok kimse bilmektedir. 
Ümit ediyorum ki, bu kitap bas�ld�ktan sonra Azerbaycan SSC Komünist 
Partisi Merkezi Komitenin o dönemdeki ar�ivleri aç�lacak, olaylar ayr�nt�l� 
�ekilde topluma iletilerek kimin hangi tutumu sergiledi�i de bilinecektir.  

Belki de baz�lar� vatansever tutum sergilemi�lerdir. Maalesef ben 
belgelerde bugüne kadar böyle bir �eyle kar��la�mad�m.  

�imdi ise SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitenin Siyasi 
Bürosunun 29 �ubat 1988 tarihli toplant�s�ndan bir hususu dikkatinize 
sunmak istiyorum: 

“M. Gorbaçov: 
— Bugün Aleksandr Vladimiroviç bana anlatt�. Stepanakert’te ate� 

yakarak kebap pi�iriyorlarm��. Genellikle, yasalar çi�nenmemektedir. Ancak 
insanlar meydanlardan çekilmiyor. En fazla bin be� yüz yahut bin insan 
vard�r. 

(SSCB �çi�leri Bakan�) Vlasov: 
— Binden fazlad�r. 
Gorbaçov: 
— Binden fazla. Bak i�te, onlar “ate� sönmesin” diye orada 

bekletilmektedirler. Burada aç�k �ekilde Ermenistan’la olan ili�kinin izleri 
görülmektedir. 

(SSCB Devlet Güvenlik Komitesinin ba�kan�) Çebrikov:  
— �revan’dan, Stepanakert’te toplant� düzenlenmesi emri verilmi�tir. 

Talimat böyledir: �revan’da kurultay düzenlenmi�, Stepanakert’te kurultay 
olmam��. Burada temel dü�ünce �öyledir: Stepanakert’te kurultay 
olmay�nca, da��lmayacaks�n�z. ��te bundan dolay� onlar orada 10–15 gün 
daha kalacaklard�r. Öyle yapmak gerekiyor ki Stepanakert’te meydanda 
insanlar olmas�n. Her �ey ayarlanm��. Kolhozlardan yiyecek getiriyorlar, 
kantinlerde, meydanlarda olanlar için yemek pi�iriliyor. Bu insanlar�n 
gecelemek için bile yerleri vard�r ve belli aral�klarla görevi devrediyorlar.  

Gorbaçov: 
— Viktor Mihayloviç, e�er insanlar kurallara uyuyorsa, onlar� siyasi 
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yönden e�itmek gerekiyor, oraya asker sevk etmeye gerek yok.  
Çebrikov: 
— Da��tmak de�il, az�c�k ablukaya almak gerek. 
Gorbaçov: 
— E�er insanlar uslu davran�yorlarsa, onlar� sonuna kadar siyasi 

yönden e�itmek laz�md�r.  Neden ordu sevk edelim ki?”. 
Buradan belli olur ki, Gorbaçov Stepanakert’teki olaylar�n �revan 

taraf�ndan düzenlendi�ini iyi biliyor. Ancak kendisinin de söyledi�i gibi, 
“ate�in sönmesini” istemiyor. �revan’da bu olaylar� ç�karanlar� uyarmak 
yerine, onayl�yor. Karaba�’�n eski ad�n�n Arsak oldu�unu söylüyor. 
Gorbaçov’un SSCB’deki di�er halklara ve bütün dünyaya Ermenilerin 
Karaba� için gece-gündüz uyumad���, Azerbaycanl�lar�n ise bu meseleyle 
ilgilenmedi�i ve Karaba�’�n Ermenistan’a verilmesi gerekti�ini göstermesi 
gerekiyordu.  

E�er 1988 y�l�n�n Meydan Harekât� olmasayd�, N.Hru�çev’in 1954 
y�l�nda SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitenin Siyasi Bürosunun bir 
karar� ile K�r�m’� Rusya’dan ay�rarak Ukrayna’ya verdi�i gibi, Gorbaçov’un 
da bir kararla Karaba�’� Ermenistan’a hibe edece�ine eminim.  

Maalesef bütün bunlar� gördü�ü halde bizim yönetim halk�n isyan�n� 
bo�maya çal���yordu. Hem kendilerini, hem de halk� Gorbaçov’un Karaba� 
meselesini adaletle çözece�ine inand�rmak istiyorlard�. Buna ne denir 
bilemiyorum. Ancak bir �eyi diyebilirim ki, ömrünün ihtiyarl�k y�llar�nda 
Lefortova hapishanesine dü�en Yazov, Kryuçkov, Varennikov gibi mare�al 
ve generaller bunu hak etmi�lerdi. E�er Büro toplant�s�nda Gorbaçov’un 
onlarla dalga geçti�ini, bizim bile anlad���m�z� onlar anlamad�ysa, onlar 
gerçekten de Lefortova hapishanesini boylamay� hak etmi�lerdir.  

Benim için ilginç olan bir husus daha vard�r. Acaba gerçekten de 
büyük siyasetle u�ra�an Azerbaycan SSC’nin yetkilileri SSCB’nin 
çöktü�ünü fark etmiyorlar m�yd�? Yukar�da kaydetti�im SSCB Devlet 
Planlama Komitesi Reisinin konu�mas�ndan sonra baz� mahkeme ba�kanlar� 
ile aram�zda geçen tart��malarda SSCB’nin çökece�i görü�ü dile 
getirilmekteydi. Sumgay�t, Tiflis ve SSCB’nin ba�ka bölgelerindeki 
olaylardan sonra benim Rusya’daki tan�d�klar�m�n ço�u buna kesin bir 
�ekilde inanmaya ba�lam��t�. Ancak 1990 y�l�n�n Bakü katliam�ndan sonra 
bile Azerbaycan yönetimi Gorbaçov’dan korkmaya devam ediyordu. O 
Gorbaçov’dan ki Yeltsin’in korumas� A. Korjakov taraf�ndan yaz�lan ve 
1997 y�l�nda bas�lan “Boris Yeltsin: Sabahtan Gün Batana kadar” kitab�nda 
kimli�i çok güzel tasvir edilmi� B.Yeltsin bile 300 milyonluk Sovyet 
halk�n�n gözü önünde ona hakaret etmekten çekinmiyordu. 

1991 y�l�n�n A�ustos olaylar�nda ben Kislovodsk �ehrinde 
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izindeydim. Art�k herkes SSCB’nin çöktü�ünden bahsediyordu. Bakü’ye 
döndükten sonra bizim yönetimin yapt�klar� bende adeta tiksinti uyand�rd�. 
Yönetimin bu tür korkak tutumu R.Gaz�yev gibilerinin ortaya ç�kmas�na 
zemin haz�rlad�.  

Binlerce yi�it Azerbaycan o�lu ise SSCB harabelikleri alt�nda Vatan 
topra�� u�runda, e�it olmayan sava�ta can veriyor, kurban gidiyorlard�.  

�u anda bile devam eden tart��malarda SSCB’nin çökü�ünün, 
Cumhuriyetlerin ba��ms�zl�k kazanmas�n�n nedenleri hakk�nda oybirli�i 
yoktur ve ben de bu konuyu noktalayacak bir cevab� vermek iddias�nda 
de�ilim. Kanaatimce baz�lar�n�n, bunun Gorbaçov’un iste�iyle 
gerçekle�ti�ini bildirmelerine ve hatta Gorbaçov’un kendisinin bile Rusya 
d���ndayken verdi�i demeçlerinde bu süreçteki özel rolünü abartmas� bir 
yana, bu, asla böyle de�ildir! Evet, SSCB’nin çökmesi sürecinde onun rolü 
olmu�tur, ama kendi iste�i, akl�, dü�ünülmü� faaliyeti ile de�il, aptall���, 
beceriksizli�i ve avanakl��� ile! Onun SSCB adl� ülkeyi nas�l korumaya 
çal��t��� Merkezi televizyon ile yay�mlanan ve Birli�in bütün Cumhuriyet 
yöneticilerinin, ayn� zamanda A. Mutallibov’un da kat�lm�� oldu�u 
toplant�da, Moskova etraf�ndaki Novo-Okaryova sürecinde Konfederasyon 
olu�turma konusundaki anla�may� imzalatt�rmak için yapt��� yalvar��lardan 
da bellidir. 

SSCB’nin çökmesi mutlak idi. Derin incelemelere girmeden k�saca, 
baz� hususlar� s�ralamak istiyorum. SSCB’nin çökü�ünü 1970’li y�llarda 
ba�layan ekonomik kriz kaç�n�lmaz k�ld�. Çünkü SSCB’nin esas kazanc� 
yurtd���na petrol, kendi ahalisine ise alkol satmaktan ibaret idi. 80’li y�llar�n 
ba�lar�nda petrol fiyatlar� h�zla ucuzlayarak 13 ABD dolar�na dü�tü, ayn� 
zamanda, Gorbaçov’un aptalca kararlar�yla üzüm ba�lar� mahvedildi, 
“suxoy zakon” denilen kuru yasa ilan edildi, alkol sat��� kesin bir �ekilde 
azalt�ld�. Zaten ayakta zor duran bütçe ölümcül darbeler ald�. Art�k ülkedeki 
erzak k�tl��� herkesi etkiledi. Bütün SSCB vatanda�lar�nda �iddetli itirazlar 
ba�lad�. Ben Rusya’daki hâkim, savc� ve di�er görev sahiplerinin bu 
itirazlar�na bizzat �ahit olmaktayd�m. E�er buna bir de Bat�l� uzmanlar�n 
belirledi�i SSCB’nin çe�itli Cumhuriyetleri ve milletleri aras�ndaki s�n�rlar� 
tart��ma konusu olan 79 tart��mal� bölge gerçe�ini de ilave edersek 
memnuniyetsizli�in ve itirazlar�n boyutu daha iyi anla��l�r. “Aç�kl�k 
Dönemi” bu süreci daha da h�zland�rd�. Denilebilir ki “aç�kl�k” Gorbaçov’un 
hizmetidir. Hay�r, kanaatimce “aç�kl�k” bu süreci bir az daha uzatt�. E�er 
Gorbaçov, san�ld��� gibi, ak�ll� yönetici olsayd�, SSCB’nin çökme sürecine 
sivil özellik verebilir ve bu sürecin gâh Azerbaycan’a, gâh Gürcistan’a, gâh 
Balt�k denizi ülkelerine tanklar sevk ederek tamamlanmas�na imkân 
vermezdi. Gorbaçov ise türlü türlü aptal, halkç�, kendisinin dahi anlamad��� 
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dü�ünceleriyle bu süreçte tarihi �ahsiyet ad�n� ve çe�itli ödülleri almaya 
çal���yordu. Bugün, SSCB’nin da��lmas�nda Sumgay�t olaylar�n�n, Karaba� 
sorununun esas katalizör rol oynad���na eminim. 

Bu konuya özel bir bölüm ay�rmaktaki amac�m o dönemde 
hâkimiyette olanlar�n cezaya çapt�r�lmas� meselesi de�ildir. Eminim ki, 
onlar da Azerbaycan’�n ç�karlar� için belirli i�ler görmü�lerdir. Bugün öyle 
bir dönemde ya��yoruz ki, baz� meselelerde “sükût alt�nd�r” prensibi çok 
zararl�d�r ve ben diyorum ki, hatta �imdi “susmak millete ihanettir”. Bugün 
Ermenistan memurlar�n�n, ayd�nlar�n�n sahtekârl�kla dolu hat�ralar�, yaz�lar� 
gelecekte torunlar� taraf�ndan tarihi ar�iv materyalleri olarak kullan�lacakt�r. 
Bizim ise eskiden “yolda�”, �imdi ise “cenap” olan falancalar�m�z her türlü 
konudan yazarlar, s�ra Karaba� sorununa geldi�inde “dut yemi� bülbül”e 
dönerek bu tav�rlar� ile Ermeni milliyetçilerinin ekme�ine ya� 
sürmektedirler. Baz�lar� da “Di�er Cumhuriyetlerde halk harekât� olmad�, 
ama onlar da birer ba��ms�z devlet oldular” diyerek hepimizin gurur kayna�� 
olan 1988 y�l�nda Karaba�’�n Gorbaçov taraf�ndan bir kararla Ermenistan’a 
verilmesine engel olan Halk Harekât�na gölge dü�ürmek istiyorlar. Bu 
affedilemeyecek bir durumdur. Ümit ediyorum ki, gelecekte Karaba� 
tarihini ve olaylar�n� ara�t�racak olan genç nesiller, SSCB yönetiminin bu 
çat��ma s�ras�nda halk�m�za ya�att��� bütün facialar� ba�kalar�n�n dilinden 
de�il, o dönemde Azerbaycan yönetiminde bulunan �ah�slar�n hat�ralar�ndan 
ö�reneceklerdir.  
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GORBAÇOV VE ERMEN�L�K 
 

Kitab� bu bölümle bitirmeye karar verdim. Bu bölümde okuyucular�, 
sorunun mahallî de�il, küresel özellikte oldu�una ikna edebilece�ime 
inan�yorum. Kanaatimce, kitab� okuyan herkes Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
dü�ünce ve siyasi aç�dan oldukça haz�rl�kl� ve örgütlenmi�, hem eski SSCB 
mekân�nda, hem de ça�da� dünyan�n geli�mi� devletlerinde, özellikle ABD 
ve Avrupa’da geni� maddi, manevi ve siyasi desteye sahip Ermenilikle 
kar��la�t���n� anlayacakt�r. Evet, yanl�� duymad�n�z Ermenilikle!  

Nedir bu anlay��, bu terim? Bu kelimenin temelini ne 
olu�turmaktad�r?  

Da�l�k Karaba� çat��mas�nda kat�l�mc� taraflar� karakterize eden 
herkes bu terimin Karaba� u�runda mücadelede Azerbaycan’a sava� açan 
etnik-siyasi kuvveti haiz oldu�unu iyi bilmektedir. Ancak birçok insan 
Ermenili�in bir sistem, ideolojik bir birlik ve ba�l�l�k oldu�unu 
bilmemektedir.  Ne “Krunk”, ne de Ermeni Genel Milli Harekât� (EÜH) 
diye isimlendirilen kurumlar ba��ms�z, tecrit olunmu� �ekilde faaliyet 
gösteren ve ani durumlarda ortaya ç�kan örgütler de�illerdir. Çat��man�n 
ba�lama dönemine, henüz SSCB’nin mevcut oldu�u zamanlara 
bakt���m�zda, bu kurumlar�n kendi faaliyetlerini koordine ederek, genel 
amaç ve niyetleri etraf�nda birle�tikleri ve do�rudan do�ruya SSCB 
Komünist Partisi Merkezi Komite seviyesinde (Brejnev döneminde �ube 
müdürlü�ü yapan, o zamanki parti yar��mas�n� kazanmaya çok yakla�arak, 
SSCB Komünist Partisi Merkezi Komite Ba� Kâtibinin Yard�mc�s� olan K. 
�ahnazarov, SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitede di�er �ube müdürü 
K.Brutens, emektar devlet memuru, yetkililere yak�nl���yla seçilen L. 
Onikov gibi ki�ilerin timsalinde – A.�.) güçlü destek ve himayeye sahip 
olduklar�n� görüyoruz.  

SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitenin neredeyse bütün 
�ubelerinde Ermenilerin adamlar� bulunmaktayd�. Hatta bu konuda 
“Azerbaycan. �kinci Cumhuriyetin Ak�beti” adl� ara�t�rman�n yazar� R. 
A�ayev istatistik hesaplamalar yaparak SSCB Komünist Partisi Merkezi 
Komitesinde Ermenilerin say�s�n�n 20 ki�iye ula�t��� halde, orada sadece bir 
Azerbaycanl� oldu�unu tespit etmi�tir. Bu �ah�s ideoloji bölümünde çal��an 
R. Hüseynov’dur. 

Ayr�ca, SSCB Bakanlar Sovyeti’nde, Birlik bakanl�klar�nda da 
Ermenilerden olu�an çok güçlü grupla�malar bulunmaktayd�.   

Yani, Azerbaycan’dan ve di�er Müslüman Cumhuriyetlerinden farkl� 
olarak, Ermenistan bu aç�dan, Birli�in üst düzey bürokrasisinde her zaman 
güçlü konuma sahip olmu�tur. Durgunluk y�llar�nda, özellikle Yahudi 
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milletine mensup olanlar bilerek s�k��t�r�ld���, �srail’e ve Bat� ülkelerine 
göçmeye ba�lad�klar� zaman Ermenilerin Moskova’ya, parti ve devlet 
kurumlar�na h�zl� ak�n� ba�lam��t�. Rusya’da çok yönlü, kapsaml� ili�kilere 
sahip çevik Ermeniler, yönetim sisteminde, bilimsel kurumlarda (SSCB 
Bilimler Akademisi’nin akademisyenleri ve özel üyeleri aras�nda onlarca 
Ermeni bulunmaktayd� – A.�.), kültür kurumlar�nda ve en önemlisi, 
medyada olu�an bo�lu�u fark ettirmeden dolduruyorlard�. S�TA’da, 
«Haberler» Bas�n Acentesinde (HBA), Genel Birlik Radyo ve Televizyon 
kurulunda epey kadrola�m��, uzun süredir bu kurumlarda yöneticilik 
yapmaya ba�lam��lard�. Örne�in, bunlar�n en tan�nm��lar�ndan biri HBA’n�n 
Ba�kan Yard�mc�s� Karen Haçaturyan idi.  

Ruslar�n, Ermenileri geni� ölçekte diplomatik i�lerde görevlendirme 
süreci Sovyet döneminde daha da yayg�nla�arak bir gelenek halini alm��t�. 
SSCB’nin Ermeni kökenli büyükelçilerinin say�s� da çe�itli y�llarda 15’ten 
fazla olmu�tu. Dü�ük rütbeli diplomatik personel aras�nda ise bu rakam 
dikkat çekecek derecede çoktu. SSCB’nin Azerbaycan kökenli tek 
büyükelçisi ise E.Vezirov idi. 

Burada, herhangi bir aç�klamada bulunmadan milli servetimiz 
say�lan de�erli profesörlerimizden �irmemmed Hüseynov’un 23 Nisan 2010 
tarihli “Azerbaycan” gazetesinde tekrar yay�mlatt��� «Ermenilerin Yeni 
Felaketli Hatas�» ba�l�kl� makalesinden bir bölümü dikkatinize sunmak 
istiyorum. Bu makale Tiflis’te Gürcülerin Rus dilinde yay�mlad�klar� günlük 
edebi-siyasi «Vozrojdenie» gazetesinin 1918 y�l�n�n Ocak say�s�nda 
(redaktörü ve na�iri E. D. Kordeladze) yay�mlanm��t�r. Ayr�ca bu makale 
“Aç�k söz” gazetesinin 7 Ocak 1918 tarihli 648. say�s�nda da tercüme 
edilerek yay�mlanm�� ve o dönemki üslubu da korunmu�tur:  

“Avrupa sava�� ibtidas�nda* henüz Rusya devleti Türkiye ile hali-
harbide* olmayan zaman, Ermeni milletinin ba�ç�lar� bir felaketli hata 
i�lediler. Graf Vorontsov Da�kov ile vezir Sazanov’un �irin nutuklar�na ve 
vaatlerine aldanarak, onlar Türkiye’ye ilan-� harp ettiler ve Ermeni 
gönüllüleri Türkiye topra��na sokuldular.  

O zaman biz bir s�ra makalelerimizde Ermenileri böyle hatal� 
ikdametten* sak�nd�rmaya çal��arak, küçük bir millet için böyle 
tecavüzkarane hareketin felaketli oldu�unu ispat, bir kadar durbin* 
olmalar�n� tavsiye ettik ve milli taassubu alevlendiren ba�ç�lar aleyhine 

                                                           
* Ba�lang�c�nda 
* Harp durumunda 
* Ad�mlardan 
* �leri görü�lü 
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ç�kt�k. Fakat tavsiyelerimiz heder olup daha da bizden ac�kland�lar ve 
Ermeni gazetelerinde yüzümüze “haya gerel” (Ermeni yiyen) lakab� 
kazand�k. Bizim en mukaddes hissimiz tahkir edildi. Zira samimiyetimize 
adavet telkin edildi ve hay�rhahl���m�z bütün mazlum Ermeni milleti 
hakk�nda provokasyon gibi gösterildi.  

Lehistan, Litvanya, Belarusya dahi dava meydan� olarak Kafkasya 
seferi gibi de�il, daha müthi� vuru�malar oldu. Fakat Lehistan, Litvanya ve 
Belarusya selamet kald�lar. Peki, niçin Ermenistan mahvoldu?  

Herkesin itiraf etti�i üzere, dava eden milletlerden hiç birisi Türk 
askerleri kadar alicenabane dava etmiyor. Bununla beraber, Ermenistan 
mahvolduysa, nedeni budur ki, suni surette giyotin alt�na sal�nm��t�. 
Polyaklar ne Rusya’ya ihanet ettiler, ne Almanya’ya. Onlar hiçbir devlete 
ilan-� harb etmeyerek güçsüzlü�ünü itirafla mümkün olan kadar bitaraf 
kald�lar. Fakat küçük Ermenistan tecavüzkarane siyaset yürüterek harbi bir 
devlet gibi müttefikler s�ras�na girdi. Bize malumdur ki, Türkiye Ermenileri 
kendi vatanlar� olan Türkiye’ye asla ihanet etmeden bitaraf kalmak 
istiyorlard�.  

Fakat Rusya Ermenileri onlar�n yerine devletlerine ihanet imzas� 
atmakta acele ettiler. (al�nt� bizdendir - A.�.) Böyle ak�ls�z siyasetin ne kadar 
müthi� netice verdi�ini mufassal yazmayaca��z. Fakat bu felaketten dahi 
onlar ibret almad�lar.  

�imdi biz yeniden sesimizi yüceltmeliyiz, biz kenardan daha iyi 
görüyoruz, �imdi Ermeni ba�ç�lar� yeni bir hata i�lemekteler.  

Rusya Türkiye ile bar���yor. Rus askerleri cepheyi terk ediyorlar. 
Umum-Kafkasya milletleri sava��n bitmesini arzu ediyorlar. Ermeniler ise 
yine müstakil olarak Türkiye ile sava�� devam ettirmek istiyorlar. Onlar 
seferberlik ilan etmi�ler. Rus ordusu taraf�ndan terk edilmi� Türkiye 
cephesini savunmaya haz�rlan�yorlar. Bitmek üzere olan Rusya-Türkiye 
sava�� yerine Türkiye-Ermeni sava�� ba�l�yor. Vorontsovlar ile Sazanovlar�n 
görevini �imdi de �ngiltere diplomatlar� devral�yor ve Ermeniler yeni 
macera yoluna dü�üyorlar!  

Samimi olal�m!  
Ermeniler neye güveniyorlar? �ngilizlerin yard�m etmesi hayaldir. 

Onlar kendi menafileri için Ermenilerden istifade edecek ve kendileri için 
uygun ortam geldi�inde Ermenileri kendi mukadderatlar�na burkacaklard�r. 
Belki de Ermeniler kendi ordular�na güveniyorlard�r. �u anda Rusya 
hükümeti ba��nda duran Lenin Ermenileri az dü�ünür. Rus askerleri hiçbir 
zaman Ermenistan yahut Rusya’n�n sair bir k�sm� için sava�a yeniden 
ba�lamak istemeyeceklerdir.  

Türkiye ile mücadelede Kafkasyadaki Türk, Da��stanl� ve 
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Gürcülerden de yard�m gözlemek ak�ls�zl�kt�r. Nedenleri de çoktur ve 
malumdur. Gürcü demokrasisi sava��n devam�n� istemiyor. Hiçbir �ekilde 
maceraya at�lmaz. Bilhassa Ermeniler Gürcistan’�n özel eyaleti olan en 
verimli topraklar�n� ellerinden alma�a çal���yor. Gürcüler hakk�nda eski 
siyasetlerini devam ettiriyor ve ihtirasiyyat-i-milliyeyi alevlendiriyorlar.  

A�ikârd�r ki, bu yeni sava�ta Ermeniler tek kalacaklar ve ancak 
kendi güçlerine inanmalar� gerekmektedir. Bu gücün ise azl��� ve sava�a 
haz�r olmad��� Ermenilerin kendilerine bizden daha iyi malumdur.  

Zamand�r ki, kendi milletlerinin mukadderat�na daha ay�k gözle 
bakarak onu önceden itlafa maruz olan amaçs�z felaketlere salmas�nlar. 
Vakittir ki, harb-cuyane siyasetin iyi sonuç vermeyece�i ve herkes ile dava 
etmek mümkün olmad��� derk edilsin. Böyle siyaset Ermenileri deh�etli bir 
hale sald�, Ermenistan’� mahvetti. �imdi ise Ermenilerin istikbalini de 
karartabilir. Böyle müthi� bir vaziyetten ç�kmak için ancak bir çare vard�r:  

Genel siyaset kursunu esas�ndan de�i�mek, harb-cuyaneli�i sulh-
cuyane siyasete dönü�türmek ve her �eyden önce, yak�n kom�u milletlerle 
anla�maya çal��mak laz�md�r.  

Bu yaz�y� okumak a��rd�r. Fakat merdanelikle ac� hakikati dinlemek 
gerekmektedir.” 

Gerçekten de hiç bir yoruma gerek kalmad���n� dü�ünüyorum. 
ABD, Fransa, �ngiltere ve di�er devletlerde, ayn� zamanda Türkiye, 

�ran, Lübnan ve ba�ka Müslüman ülkelerde ya�ayan Ermenilerin say�s� ve 
etkisi hakk�nda kamuoyunu yeteri kadar bilgilendirecek kaynak mevcuttur. 

Çat��man�n bu yönü üzerinde bu kadar durmam�z bo�una de�ildir. 
Baz� yorumcular�n söylediklerinden farkl� olarak, olaylar�n gerçek taraf� 
böyledir: Azerbaycan’�n dü�man� ne Krunk, ne EUMH, ne Ermenistan SSC, 
ne de Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetidir, as�l dü�man bütün bunlar� bir 
�emsiye alt�nda birle�tiren Ermeniliktir!  Baz� yazarlar, ayn� zamanda 
Ermenilerin kendileri de uluslararas� ölçekte iyice örgütlenmi� bu etnik 
politik kuvveti Ermenilik olarak adland�rmaktad�rlar. 

Uluslararas� birlik bu kuvveti siyasi etken gibi kabul ederek, çe�itli 
nedenlerle, onu her f�rsatta destekliyor. Bu terim, resmi devlet s�n�rlar�n� 
bile tan�mayan bir milli dü�ünce  “Büyük Ermenistan” rüyas� etraf�nda 
say�s�z ba�larla birbirine ba�lanan Ermeni topluluklar�n�n, Ermeni 
diasporas�n�n do�as�n�, karakterini, genellikle etnik-siyasi mahiyetini çok 
net �ekilde yans�tan anlay��t�r. Bu bak�mdan, biz de “Ermenilik” anlay���n� 
çok nadir etnik-dini-siyasi fenomen anlam�nda kullanaca��z.  

Ermenilik milli dü�üncesi defalarca Azerbaycan’a sald�r� kayna�� 
olmu� ve potansiyel olarak, gelecekte de Türkiye’den Kafkasya’ya kadar 
daha geni� alanda yay�lacak bir tehlike olarak kalmaktad�r. Bu sebeple, bu 
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anlay���n ö�renilmesi Karaba� sorununun nedenlerinin çözülmesinde de 
büyük önem arz eder. O, sorunun gücünü daha net göstermeye, gizli 
motifleri aç�klamaya, çe�itli uluslararas� güçlerin ilgi ve ç�karlar�n� 
ö�renmeye f�rsat verir.  

Azerbaycan’�n, ilkönce, Azerbaycan Halk Cephesinin (AHC) 
stratejik yanl��lar�ndan biri özellikle onunla çat��ma durumunda olan 
kuvveti, yani Ermenili�i gere�ince önemsememesi olmu�tur. Hat�rlatal�m 
ki, SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitesi Siyasi Bürosunun üyesi, 
Sovyet parti yetkilileri aras�nda uzun süre önemli bir konuma sahip bir 
�ahsiyet olan Haydar Aliyev, SSCB Bakanlar Sovyeti Ba�kan�n�n Birinci 
Yard�mc�s� görevinden al�nd�ktan sonra, Azerbaycan’�n konumu, lobicilik 
bak�m�ndan oldukça zay�flam��t�. Daha önce, 1981 y�l�nda ise SSCB Gaz 
Sanayii Bakan� S.Orucov vefat etmi�ti. Moskova’da tek nüfuzlu isim Lenin 
ödüllü, yüksek bürokraside iyi ili�kilere sahip, lakin siyasi yönden pasif bir 
insan olan Ferman Salmanov idi. Özellikle Moskova’da taraftarlar�m�z�n 
azalmas� sebebiyle Karaba� sorununun en �iddetli döneminde, Azerbaycan 
ayd�nlar�, hakl� seslerinin bütün SSCB medyas�nda ve Moskoval� ayd�nlar 
taraf�ndan duyulmas�na nail olamad�lar. SSCB seviyesinde desteklenmeyen 
Azerbaycan SSC, Ermenistan ve Karaba� ayr�mc�lar� ile çat��mada yaln�z 
kendi s�n�rl� kaynaklar�na güvenebilirdi ve bu imkânlar� da yaln�z güçlü 
siyasi yönetim vas�tas�yla elde etmek mümkündü. 

O zamanlar, Ermenilerin SSCB’deki konumlar� hakk�nda bilgi sahibi 
olmak için onlar�n sadece Azerbaycan’daki durumlar�na bakmak yeterlidir. 
1990 y�l�nda Azerbaycan’da Ermeni milletinden olan 681 ki�i Cumhuriyetin 
yüksek ve orta hakimiyet kademelerinde çal��maktayd�. Bu Ermeniler 
aras�nda Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesinde, Bakanlar 
Kurulunda önemli görevlerde bulunanlar, bakanlar ve yard�mc�lar�, sa�l�k 
bakanlar� ve bakan yard�mc�lar�, vilayet, �ehir ve il parti komitelerinin 
birinci kâtipleri, vilayet, �ehir ve il yürütme kurul ba�kanlar� ve onlar�n 
yard�mc�lar�, a��r endüstri, in�aat, ta��t, hafif ve g�da endüstrisi kurumlar�n�n 
direktörleri, ba�mühendisleri, ba�uzmanlar� olanlar da vard�. Onlar�n 
Azerbaycan �çi�leri Bakanl���n�n, Devlet Güvenlik Komitesinin ve Ba� 
Savc�l���n merkezi kurumlar�nda, idare ve �ube reisleri seviyesinde, vilayet, 
�ehir, il idarelerinin strüktür bölmelerinde ise birinci ve ikinci dereceli 
temsilcilikleri bulunmaktayd�. 

Bütün bunlar�n yan� s�ra Gorbaçov’un hâkimiyeti döneminde 
SSCB’de Ermenilerin mevkii ak�l almaz derecede yükseldi. Ki�isel 
deneyimimden hareketle, bir gerçe�e dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Stavropol diyar�nda hâkim olarak çal��t���m dönemde mahkemelerde bir tek 
Ermeni hâkim bile yoktu. 1985 y�l�ndan sonra ise bölge üzere Ermeni 
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milliyetinden olan hâkim, savc�, polis reislerinin say�s� kozmik bir h�zla 
artmaya ba�lad�. Gorbaçov’un hâkimiyeti döneminde Ermenilerin, görev 
merdivenlerini h�zl� bir �ekilde t�rmand��� aç�kça görülmektedir.  

SSCB’de uzun bir süre çok sayg�n ve etkileyici ki�ili�e sahip ünlü 
Ermenilerden biri �srailyan idi. O, bir zamanlar SSCB’nin fevkalade ve tam 
yetkili büyükelçisi olmu�, SSCB D��i�leri Bakan� A. A. Grom�ko’nun özel 
güveninin kazanm��t�. �srailyan’dan sonra SSCB’nin hem d��, hem de iç 
siyasetini idare etmeyi �ahnazarov eline ald�. Sadece SSCB tarihinde de�il, 
hatta Çar Rusya’s�nda bile hiçbir yard�mc�, hükümdar� �ahnazarov’un 
Gorbaçov’u etkiledi�i kadar etkileyememi�tir. SSCB’de, öncelikle 
Moskova’da Ermeni diasporas�n�n elit k�sm� ile ili�kilerin bütün ba�lar� 
�ahnazarov’un elinde bulunuyordu.  

Eski Bakülü, Azerbaycan Devlet Üniversitesini ve SSCB Komünist 
Partisi Merkezi Komitesi yan�nda Sosyal Bilimler Akademisini bitirmi� 
Georgi Hosroyeviç �ahnazarov, bir süre “Dünyan�n ve Sosyalizmin 
Sorunlar�” dergisinde (Prag) çal��t�ktan sonra 1964 y�l�nda SSCB Komünist 
Partisi Merkezi Komitesinin uluslararas� bölümüne geçmi�ti. 1988 y�l�nda o, 
Ba� Kâtibin Yard�mc�s� olmay� kabul etti. Do�rusu bu, bir az acayip bir 
durumdu. Çünkü o zamanlar bu vazife, önemine ve kariyer imkânlar�na 
göre, o kadar da prestijli say�lm�yordu. Ama M. Gorbaçov döneminde nas�l 
olduysa bu vazifede ve özellikle G. �ahnazarov’un k�deminde ciddi 
de�i�iklikler oldu. K�sa sürede Ba� Kâtip, o zamana kadar hiçbir yönüyle 
kimseden bir fark� olmayan bu “sayg�n” yard�mc�s�n� SSCB 
Cumhurba�kan�n�n Mü�aviri görevine atad�. Art�k 1990 y�l�ndan G. 
�ahnazarov SSCB milletvekili idi. Sonra ise Yüksek �uran�n Anayasa Alt 
Komitesinin Ba�kan�, 1992 y�l�nda ise Gorbaçov Fondunun Global Sorunlar 
Merkezinin Direktörü oldu.  

Konudan az da olsa uzakla�arak bir hususu dikkatinize sunmak 
istiyorum. Azerbaycan’da, Bakü’de hiçbir zaman milli ayr�mc�l�k 
olmam��t�r. Buna örnek olarak Azerbaycan’da do�an, sonradan dünyaca ün 
kazanan çe�itli milletlere mensup �ah�slar�, me�hur fizikçi, akademik L. 
Landau’nun, viyolonselist, orkestra �efi M. Rastropoviç’in, milliyetçe 
Ermeni olan SSCB mare�allerinden �. Bagramyan, A. Babacanyan, satranç 
üzere dünya �ampiyonu G. Kasparov’un ve di�erlerinin isimlerini anmak 
yeterlidir. Sonuncunun Bakü satranç okulundan yeti�ti�ini de burada 
hat�rlatay�m. A. Karpov’la final yar���nda bütün SSCB Komünist Partisi 
Merkezi Komitesinin Siyasi Bürosunun üyeleri onu destekleseler de, 
Azerbaycan SSC yönetimi özellikle Kasparov’a bütün maddi ve manevi 
yard�m�n� esirgememi�ti. Buna kar��l�k Kasparov, çat��malar�n ba�lad���nda 
bar��t�r�c� konumda de�il, aksine ara kar��t�r�c� ve tahrik edici bir biçimde 
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konu�arak Azerbaycan halk�n�n dü�manlar�n�n ön saflar�nda yer ald�.  
M.Gorbaçov’la G. �ahnazarov’un dostlu�unun ba�lang�c� ö�rencilik 

y�llar�na dayanmaktad�r. G. �ahnazarov, “Rehberle ve Onlar Olmadan” 
ba�l�kl� an�lar�nda bu konuda ayr�nt�l� bilgiler veriyor. Belki de bu dostluk 
nedeniyle, gelecek Ba� Katip Ermeni milletinin temsilcilerine daha da 
yakla�arak, onlara özel bir ilgi beslemi�tir. �lginçtir ki, daha ö�rencilik 
y�llar�ndan yak�n olan bu iki dost -Gorbaçov ve �ahnazarov SSCB 
Komünist Partisi Merkezi Komitesinde çal��maya ba�lad�ktan sonra 
yak�nl�klar�n� hiçbir �eyle aç��a vurmuyorlard�. Hatta bazen Gorbaçov, 
kendi yard�mc�s� ile olan samimi ili�kilerini saklamaya bile çal���yordu, 
bunu pek beceremese de.  Gorbaçov s�k s�k memnun bir �ekilde 
�ahnazarov’u kastederek �öyle söylemekteydi: “Görüyorsunuz i�te baht�ma 
nas�l iyi bir gazeteci ç�km��! Benimle çal��maya muvafakat verdi�inde de 
asla nazlanmad�. Sitaryan’� yard�mc�m olmaya ikna etmek için defalarca 
u�ra�t�m. �ahnazarov ise hiç nazlanmadan, ama büyük bir onurlulukla 
“Sizinle nereye isterseniz giderim” dedi. Evet, sizce nas�ld�r?” 

Ba� Kâtibin kendi yard�mc�s� hakk�ndaki olumlu görü�lerine, onu 
pohpohlamas�na �a��rmamak elde de�il. O, parti örgütünün aray�� ve 
analitik kay�tlar�ndan çok da farkl� olmayan b�kt�r�c� i�ler yazar�n�n ola�an 
üstü bir h�zla ilerlemesini esasland�rmak için onu övmekten b�km�yor ve 
�ahnazarov’u ö�rencilik y�llar�ndan tan�d���n� saklamak için bu tür 
manevralara ba�vuruyor. Gerçekten de �ahnazarov, Gorbaçov’un gündüz 
mumla arad��� bir adam idi, yaln�z o, Sitaryan’� de elden b�rakmak 
istemiyordu. G. �ahnazarov’un ve onun adamlar�n�n Merkezi Komitede özel 
yeri hakk�nda ilk kaynaktan bilgi alan A. Çernyayev kendi an�lar�nda �öyle 
yaz�yor. “M. S. Gorbaçov, talimat vererek kendisinin kadro d��� mü�avir-
lerini de onaylam��t�. Bunlar L. �. Abalkin, S.A.Sitaryan ve V. P. Osipyan 
idi”.  

Çok ilginçtir, Gorbaçov yüz milyonluk nüfusu olan Rusya’da 
kendisine uygun liyakatli bir yard�mc� bulamam��t�. Çünkü liyakatli Rus 
ayd�nlar�nda hak, adalet ve vatana olan sevgi duygusu, Gorbaçov’dakinden 
çok farkl�yd�. 

G. �ahnazarov, Moskova’da Ermeni diasporas�n�n temel direklerin-
den say�l�yordu. O, yönetimdeki vazifeli Ermenilerle, SSCB’de mevcut olan 
bütün Ermeni camias� aras�ndaki ileti�imi sa�lam��t� ve bir nevi köprü 
görevini üstlenmi�ti. Bu ise, Gorbaçov’un Ba� Kâtiplik görevine en uygun 
aday oldu�u imaj�n�n yayg�nla�t�r�lmas�nda çok güçlü bir araçt�. Ba�kâtip de 
bunu iyi biliyordu. “Mi�a-zarf” lakapl� Gorbaçov, Moskova’daki yerini 
sa�lamla�t�rmaya ba�lad���nda, �ahnazarov’un kendi dostunun ç�karlar� 
ad�na lobicilik yapmaya yeteri kadar adam� vard�. Ermenilerin SSCB 
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Komünist Partisi Merkezi Komitesi’nin neredeyse bütün birimlerinde 
adamlar� çal��maktayd�. Bunlar SSCB Komünist Partisi Merkezi 
Komitesi’nin di�er �ube reisi ba�kan� K. Brutens, tecrübeli bölüm eleman�, 
üst mercilere yak�n olan L. Onikov ve SSCB Komünist Partisi Merkezi 
Komitesinin �deoloji Bölümünün �ube Müdürü Karen Karagözyan ve 
ba�kalar�yd�. �ahnazarov’un ölümünden sonra Gorbaçov ad�na faaliyet 
gösteren Fon’u, onun yard�mc�s� Karen Karagözyan’�n yönetmeye 
ba�lamas� hiç de rastlant� de�ildir.   

�ahnazarov, bütün Gorbaçovlar ailesinin sevimlisi idi. R. 
Gorbaçov’a kendisinin “Ben Umut Ediyorum” adl� kitab�nda G. �ahnaza-
rov’un ona 8 Mart münasebetiyle yazd��� heyecan dolu mektuptan al�nt� 
yapm��t�r: “Aziz Raisa Maksimovna! E�er nikâhlar gerçekten semada 
k�y�lsayd�, Allah, Mihail Sergeyeviç’in talihine yaz�lm�� amaca uygun 
olarak, ona i�te sizin gibi e� bah�ederdi. �çten sayg�lar�mla, Sizin 
�ahnazarov.” 
R. Gorbaçova’n�n, Ba� Kâtibe olan etkisinden çok bahsedilir. Bu mesele ile 
alakal�, genel konudan biraz uzakla�sam da, bir durumu hat�rlatmak 
istiyorum. 1985 y�l�nda milliyetçe Ermeni olan Ko�eleva ve Pilipenko 
hakk�nda o dönem için i�lenme üslubuna ve büyüklü�üne göre ender 
rastlanan e�k�yal�k davas�na bak�yordum. Bu ceza davas� Stavropol bölge 
mahkemesinin karar� ile kesilmi� cezalar�n hafifli�ine göre imha edilerek, 
yeni bir mahkemeye gönderilmi�ti. Mahkeme duru�mas� ba�lamadan önce, 
bir defa mahkeme ba�kan�n�n odas�nda gördü�üm, önceleri hiç 
tan�mad���m, Pyatigorsk Vekiller Kurulunun üyesi, milliyetçe Ermeni, 
Stavropol bölgesinden me�hur vekil Robert Haçaturov odama geldi. 
Konu�ma s�ras�nda san�klara yard�m etmek gerekti�ini bildirdi. Ben de 
cevap olarak “Galiba, beni iyi tan�m�yorsun ve hangi prensiple çal��t���m� 
bilmiyorsun” dedim. O ise benim hakk�mda yeteri kadar bilgisi oldu�unu ve 
bana rü�vet teklif etmek istemedi�ini, ancak bir önerisinin oldu�unu söyledi. 
Dedi ki, ona yard�m edece�im takdirde R. Gorbaçova’n�n yak�n k�z arkada�� 
olan akrabas� arac�l���yla beni onlar�n ailesine sokabilir. Gorbaçovlar 
hakk�nda Stavropol’da insanlar çok �ey konu�uyordu. Ama bu konu�ma 
bana o kadar uydurma ve aptalca göründü ki, hemen onu odamdan kovdum. 
Az sonra mahkeme ba�kan� odama gelerek böyle geni� çevresi ve iyi 
ba�lant�lar� olan bu �ahsa yard�m etmedi�ime teessüf etti�ini bildirdi.  

Mahkemede, gebe olmas� nedeniyle Ko�elevaya tutuklanma de�il, 
yasalara uygun olarak, �artl� ceza kesildi. Sonralar�, R. Haçaturov’la ili�kisi 
olan ki�ilerin ço�unun h�zl� bir �ekilde vazife merdivenlerinde ilerledi�ini, 
kendisinin ise ticaret sektöründe epey ba�ar� kazand���n� gördü�ümde,  bana 
vaat ettiklerinin aptalca ve uydurma olmad���na inand�m.  
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�ahnazarov’un Gorbaçov üzerindeki etkileri hakk�nda A.Çernyayev, 
“Azatl�k” radyosunda yapt��� konu�mas�nda �öyle söylemi�ti: “Gorbaçov 
yaln�z uluslararas� meseleler hakk�nda de�il, en kritik konularda– kadro 
sorunlar� ve di�er meselelerde de ona dan���yordu. En kritik meselelerin dar 
dairede çözüldü�ü toplant�lar�n hiç biri �ahnazarovsuz geçmezdi.” K�sacas�, 
�ahnazarov’un Gorbaçov’u çok güçlü bir �ekilde etkilemekteydi. 

�ahnazarov’un Azerbaycan’a kar�� tavr� ise, tan�klar�n söylediklerine 
göre, o, Karaba� meselesinde ödün vermedi�ine, Azerbaycan SSC 
Komünist Partisi Merkezi Komitesinde Da�l�k Karaba� Özerk Vilayetinin 
ola�anüstü toplant�s�n� sert bir üslupla ele�tirdi�i için, Moskova’da SSCB 
Halk milletvekilleri kurultay� s�ras�nda, Vezirov’un kolundan tutarak 
ba��rm�� ve: “Tarih sizi ba���lamayacak. Bugün siz bütün bir halk� ezdiniz!” 
demi�tir. 

 Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesinin Birinci Kâtibi 
A. Mutallibov’un SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitesi’nin Ba� Kâtibi 
M. Gorbaçov’a yazd��� gizli mektubunda yer alan “ayr�mc� çat��malar�n 
çözümünde dünya tecrübesi kesin bir �ekilde, bu çat��malar�n demokrasi 
zemininde çözülmedi�ini göstermi�tir” içerikli sat�rlar� �ahnazarov 
vas�tas�yla kamuoyuna duyurulmu� ve Azerbaycan’a olan olumsuz tav�r 
daha da belirginle�mi�tir.  

�ahnazarov’un Azerbaycan’a yakla��mda bu tür hareketleri çoktur. 
Ona göre, demokrasi, insan haklar� ancak Ermeni milliyetçilerinin iste�ine 
uygun olmal�d�r.  

Asl�nda, bunda �a��rt�c� bir �ey de yoktu. �ahnazarov tam yetki 
sahibi ve Ba� Kâtibin sa� kolu olarak, SSCB yöneticilerini etkilemek için 
lobi olu�turmu�tu. Onun öylesine güçlü bir ekibi vard� ki, Ukrayna 
Cumhuriyeti bile böyle bir ekibe sahip de�ildi. Dikkatle bakarsak, 
�ahnazarov- Ba� katip M.Gorbaçov’un yard�mc�lar�ndan biri; Brutens – 
Uluslararas� Bölüm Ba�kan Yard�mc�s�; Mçedlov – SSCB Komünist Partisi 
Merkezi Komitesi yan�nda Marksizm-Leninizm Enstitüsü’nün Direktör 
Yard�mc�s�; Karagözyan K.K. – SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitesi 
�deoloji Bölümünün �ube Müdürü; Onikov L.A. – SSCB Komünist Partisi 
Merkezi Komitesi �deoloji Bölümün Sorumlu Örgütleyicisi. 

Hiyerar�ik nitelikli bu sisteme alt kademelerde çal��an ki�iler de 
dâhil idi: Arzumanyan K. K. – SSCB Bilimler Akademisi Ba�kanl�k 
komisyonu, Sosyal Bilimler Bölümünün �ube Müdürü; Kuzacyan L. S. – 
Sosyal Bilimler Üzere Bilimsel Enformasyon Enstitüsünün Direktör 
Yard�mc�s�; Momcyan H. N. – Sovyet Toplumbilim Cemiyetinin Ba�kan�; 
Petrosyan Y. A. – SSCB Bilimler Akademisi �arkiyat Enstitüsü’nün 
Leningrad Bölmesinin Müdürü, Bölmenin Savunma üzere Bilimsel 
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�uras�n�n Ba�kan�. 
�ahnazarov, SSCB Bilimler Akademisinde de akademisyenlerden ve 

özel üyelerden olu�an, SSCB’de çok geni� ve kritik ili�kileri olan iyi 
ayarlanm�� bir ekibe sahipti. Bu ekibe SSCB Bilimler Akademisi’nin aka-
demisyenleri Ambarsumyan, Osipyan, Demirciyan, Bagdasaryan, Yenikolo-
pov, Knunyants, Çaylahyan, Sandahçiyev, Tahtacyan, Aganbekyan, 
Haçaturov; SSCB Bilimler Akademisinin özel üyesi Mergelyan, Mikaelyan, 
Babayev, Sarkisov, A�acanov, Babayan, Mirzebeyov, Gödekyan, Sarkisyan, 
Fanarc�yan, Çaylahyan, Sitaryan ve ba�kalar� dâhildi. Bu ekibin i�ini 
kolayla�t�ran hususlardan biri de Ermenilerle çe�itli ba�lant�lar� olan Y. 
Primakov’un G. �ahnazarov’la birlikte faaliyet göstermesi idi.  

Lenin ve Stalin döneminden itibaren, ülke siyasetini yönetmeye 
çal��an yüksek vazifeli Ermenilerin say�s� hiçbir zaman Gorbaçov 
dönemindeki kadar çok olmam��t�r. O y�llarda “Staraya Plo��ad”da (Eski 
meydanda) çal��anlar�n hepsi, �ahnazarov’un Gorbaçov’un yan�nda özel bir 
yerinin oldu�unu onaylamaktad�rlar. O, Ba� Kâtibe, onun yürüttü�ü 
siyasetin �ekillenmesine ve yönlendirilmesine daima tesir gösteriyordu ve 
bu tesir durmadan art�yordu.  

A. S. Çernyayev’in “SSCB Cumhurba�kan�n�n Yard�mc�s�n�n 
Günlü�ü” adl� kitab�n�n “Yeniden Kurma Harabeliklerinde” adl� birinci 
bölümünde 9 Ekim 1988 tarihli bir not bulunmaktad�r: “Cuma günü, 
Gorbaçov �ahnazarov’la beni yan�na ça��rm��t�. O, �ahnazarov’un 64. ya� 
günü münasebetiyle onu öptü. Birle�mi� Milletlere, Küba’ya ve Londra’ya 
yapaca��m�z seferlerden bahsettik. Laf aras�nda, Kvitsinski’nin Dobr�nin’in 
yerine Merkezi Komitenin Uluslararas� �li�kiler Bölümüne müdür olarak 
atanmas� konusunda onun onay�n� ald�k. Aniden o, Karaba� hakk�nda 
konu�maya ba�lad�. Biz oturuyorduk. O, aya�a kalkarak kar��m�za geldi ve 
bizimle konu�maya ba�lad�: “Ben istiyorum ki, her i�i adam gibi yapal�m, 
mesele kan ak�t�lacak boyutlara varmas�n,  birbirimizle konu�maya 
ba�layal�m. Rü�vet alan görevliler var. Demirciyan (Ermenistan Komünist 
Partisi Merkezi Komitesinin Birinci Kâtibi –A.�.) kendi adamlar�n� toplam��, 
Bakü’de kendi adamlar�n� ayakland�r�yor, Ermeni ayd�nlar� sanki iflas 
etmi�lerdir, onlar meselenin çözümü için hiçbir öneride bulunmuyorlar. 
Aç�kças�, ben kendim de bunun çözümünü bilemiyorum. E�er bilseydim, 
ben hiçbir talimatla, olu�an �artlara bakmadan kendi bildi�imi yapard�m, 
lakin ben de bunlar� bilmiyorum!” Sonra o, Aliyev’in i�lerinden bahsetmeye 
ba�lad�. Dedi ki, biz onun aya��n� kayd�rmaya çal���yoruz, ama onun i�leri 
Re�idov’un i�inden de temizdir.” 

Profesör Çapay Sultanov’un tabiriyle dersek, Azerbaycan’�n bu üç 
malum dü�man�n�n anlatt�klar� bize çok önemli bilgiler veriyor. Süper -
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devlette bütün hâkimiyeti ele geçirmi�, karar vermek için bütün dünyadan 
haber alan bir yönetici, kendi devletindeki bir sorunu nas�l çözece�ini 
bilemiyor. Siyasetten hiç haberi olmayanlar, �ahnazarov’un, onun bu 
konu�mas�n� kendi kanallar� arac�l���yla hemen Ermeni taraf�na 
iletece�inden ku�kulanabilirler. Gorbaçov, güya, sorunun çözüm yolunu 
bilmiyor. Onun, ç�karlar�na ters dü�en durumlar� perdeleme becerisinden 
yukar�da bahsetmi�tim. Bas�nda, ara s�ra, onun gerçekten, “beceriksiz”, 
“avanak” oldu�u yönünde fikirler yer al�yor. Bu, asla do�ru de�ildir. 

1985 y�l�nda Gorbaçov, SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitesi 
Ba� Kâtibi seçildikten birkaç gün sonra, mahkeme ba�kan� A. Kuzminov’un 
odas�nda oturup onunla bir dava hakk�nda tart���yorduk. O s�rada aniden 
odaya Stavropol Bölge Mahkemesinin Ba�kan� A. Maslennikov girdi. Ben 
kalkarak odadan ç�kmak istedi�imde, o, kalmam� istedi. Konu�ma s�ras�nda, 
Kislovodsk’ta dostlar� ile birlikte Gorbaçov’un Ba� Kâtip seçilmesini 
kutlayarak Stavropol’a dönerken,  bize de u�ramaya karar verdi�i anla��ld�. 
Keyfi yerinde oldu�u için çekinmeden konu�uyordu. O konu�madan en çok 
hat�r�mda kalan, onun Gorbaçov hakk�nda birkaç defa kulland��� “dahi”, “ 
ileri görü�lü”, “s�r tutmay� iyi bilen adam” ifadeleriydi. Bu konu�may� 
duyuncaya kadar, ben Gorbaçov hakk�nda pek çok �ey duymu�tum, ancak 
1978 y�l�n�n Ocak ay�nda, henüz Stavropol Bölgesi Parti Komitesinin 
Birinci Kâtibi olan Gorbaçov’a SSCB Ba� Savc�s� görevi teklif olundu�unu 
ilk defa ö�reniyordum. Onun, SSCB’nin bir eyalet yöneticisinin, SSCB Ba� 
Savc�l��� görevini geri çevirmesi dostlar�n�, ayn� zamanda A. Maslennikov’u 
da çok �a��rtm��t�. Onlar Gorbaçov’dan nedenini sorduklar�nda, o, 
mesle�inin hukukçuluk olmas�na ra�men bu alanda deneyiminin olmad���n� 
bildirmi�. Muhatab�m�z, Gorbaçov’u özellikle kurnazl���na, onun tabiriyle 
söylesek “koltu�unun alt�nda ta��d���n� saklamak” maharetine göre dahi 
adland�r�yordu. Gerçekten, o dönemde SSCB Ba� Savc�s� 1953 y�l�ndan beri 
bu görevde çal��an, henüz 1945 y�l�nda “Nürnberg Duru�mas�”nda SSCB 
ad�na devlet itham�n� savunan 71 ya��nda, art�k hasta olan R. A. Rudenko 
idi. K�sa bir süre sonra o vefat etti ve bu göreve son y�llarda fiilen bu 
duru�may� yürüten A. Rekunkov getirildi.  

Yukar�da, Gorbaçov’un s�k s�k rü�vetçilikten bahsetti�ini söyle-
mi�tim. Rü�vetçilikten bahsedenin kim oldu�una bir bak�n hele! Rü�veti 
zarflarda ald��� için daha Stavropol’da iken o, “Zarfl� Mi�a” lakab�n� 
alm��t�. Gorbaçov’un açgözlü birisi oldu�unu, onun SSCB döneminde 
“yeralt� ekonomisi”nin mafya temsilcileriyle, halk aras�nda “atölyeci” 
adland�r�lan adamlarla kurdu�u s�k� ili�kilerinden de anlayabiliriz. Birçok 
kaynak onun bu ili�kilerinden haber vermektedir. Hatta Gorbaçov’un yak�n 
dostu ve yanda�� olan E. �evardnadze de kendi hat�ralar�nda tutuklanmamak 
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için Gürcistan’dan Stavropol’a kaçan suçlular�n tutuklanmas�na engel 
olmas� sebebiyle Gorbaçov’la aralar�n�n aç�k olmas�ndan, yaln�z genel 
“patronlar�” Andropov’un araya girmesiyle münasebetlerinin normalle�-
ti�inden bahsetmi�tir. 

Azerbaycan’la ilgili de benzer bir durum ya�anm��t�r. �öyle ki 
Bakü’de “yeralt� ekonomi”sine kar�� me�hur “Promkalantereya” adl� cinayet 
davas� aç�ld�ktan sonra suçlular�n ço�u Stavropol bölgesine kaçm��lar. O 
dönemde ya�ayanlar, SSCB’deki “yeralt� ekonomisi”nin tamamen 
Ermenilerin elinde oldu�unu iyi bilirler. Azerbaycan’dan kaçan “yeralt� 
ekonomisi”nin temsilcileri de “zarf”lar�na güvenerek Gorbaçov’un 
himayesine s���nm��lard�.  

Stavropol’da, genellikle “Kafkasya Maden Sular�” denilen bölgede 
ya�ayan “atölyecilerin” özellikle Gorbaçov taraf�ndan himaye olundu�u da 
o dönemde herkes taraf�ndan bilinmekteydi.  

 1999 y�l�n�n Nisan ba�lar�nda saat 12.00’de “Azatl�k Radyosu”nun 
Washington ofisinde bas�n toplant�s� düzenlemi�tim. O gün saat 10.00’da 
Polonya Cumhurba�kan� Aleksandr Kvasnevski de bas�n toplant�s� 
düzenledi�i için salon dolu idi. Bas�n toplant�s�ndan sonra gayri resmi 
olarak bana çok soru soruldu. Birisi de, Stavropol’da çal��t���m� ö�renince 
Gorbaçov’un ki�isel özellikleri ile sorular soruyordu. Sorular�n amac� onun 
çirkef birisi oldu�unu ortaya ç�karmak amac�n� ta��yordu. Mesela: 
“Gorbaçov’un yeralt� ekonomisinin temsilcileriyle ili�kisi nas�ld�?” Fark�n-
daysan�z, dünyan�n öbür ucundaki ABD’liler bile onun yapt�klar�ndan 
haberdarlard�. 

Kanaatimce, insanlar�n, özellikle, yöneticilerin de�eri daha çok 
onlar�n vatan�na, ailesine, ayd�nlara ve onlara iyilik yapm�� ki�ilere olan 
tavr� ile ölçülmelidir. Verdi�im bütün örneklerde Gorbaçov “sakat adam” 
etkisi b�rakmaktad�r. Gorbaçov’un vatan� olan SSCB y�k�ld�. Hayat�ndaki en 
büyük nimet sayd��� e�i R. Gorbaçova ölürken, kederden bo�ulmas� gereken 
Gorbaçov, karakterinin gere�i olarak,  bütün dünya televizyonlar�na demeç 
vererek, bu olay� da bir gösteriye dönü�türmeyi ba�ard�. Onun döneminde 
SSCB ayd�nlar� dilenci durumuna dü�ürüldü, doland�r�c�lar k�sa sürede 
milyoner haline geldi. Bütün siyasi hayat� boyunca onu koruyan, Brejnev 
durgunlu�undan kurtarmaya çabalayan, Siyasi Büro üyeleri içinde 
dürüstlü�ü ile seçilen Andropov öldükten sonra, onun vatan�nda, benim o 
dönemde hâkimlik yapt���m Andropov ilinin Nakutskiy mevkiinde yap�lan 
Andropov an�t�n�n aç�l���na bile kat�lmad�.  

�imdi ise Gorbaçov’un Ermenilerle yak�nl���n�n baz� köklerini, 
yüzeysel de olsa ara�t�ral�m. Ondaki bu Ermeni sevdas� nereden kaynaklan-
maktayd�? 
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Bunun için öncelikle Gorbaçov’un hâkimiyete geldi�i ortam�, 
nedenleri gözden geçirmek gerekir.  

Bir zamanlar Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesinde 
�deoloji Bölümü Ba�kan� görevinde çal��m�� R.A�ayev, 1980 y�l�nda SSCB 
Komünist Partisi Merkezi Komitesi yan�nda Sosyal Bilimler Akademisi 
müdavimlerinin o zaman SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitesi Kâtibi 
olan M. S. Gorbaçov’la görü�ten sonra, nas�l hayal k�r�kl���na u�rad�klar�n� 
hat�rl�yor: “Akademide SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitesi Siyasi 
Bürosunun üyeleri ve Merkezi Komite kâtipleri ile düzenli �ekilde 
görü�meler düzenleniyordu. Bu görü�meler daha çok muteber, ço�u zaman 
da orijinal bilgileri elde etmek için yap�l�yordu. M. S. Gorbaçov’un Sosyal 
Bilimler Akademisi’ne geli�i arifesinde böyle bir söylenti yay�lm��t� ki, 
güya, Kulakov’un varisi Andropov’un adam�d�r, Andropov ise iyi eleman ve 
kadro seçiminde ustad�r. O, önemli görevlere genç, gelecek vadeden ki�ileri 
atamaya çal���r.  Yan�m�zda bulunan Tar�m Bakan� bize, o zamana kadar 
f�s�lt�yla verilen bu bilgiler içinde do�ru olan�n�n, onun Siyasi Bürodaki 
meslekta�lar�ndan tek fark�n�n sadece ya��n�n azl��� oldu�unu bildirdi.  
Onun konu�mas�n�n konusu oldukça ilginçti – SSCB derin sistem krizi 
a�amas�na dâhil olmaktad�r. Tabii ki, bu durumda onun konu�mas�ndan, 
devrim niteli�inde bir yakla��m beklemek safl�k olurdu, ama do�rusunu 
söylemek gerekirse biz, Andropov’un adam�ndan çok �ey bekliyorduk. 
Onun konu�mas�nda hiçbir ilginç fikir, hiçbir yeni bak�� aç�s� yoktu. Bu 
konu�mada ne analitik muhakeme çabas�, ne de stilistik yenilik vard�. 
K�sacas� hiçbir �ey yoktu. Hayal k�r�kl���na u�ram�� olan müdavimler, 
müstakbel Ba� Kâtibe, onun Siyasi Bürodaki i�inin hangi alanla ilgili 
oldu�unu sordular. Gorbaçov, kendisinin günlük faaliyetinin içeri�ini 
aç�klamayarak cevaplad�: “Bana tar�mla ilgili meseleler ve baz� uluslararas� 
sorunlar� çözme i�i havale edilmi�tir.” Müdavimlerden biri kederli halde 
�aka yapt�: “Bu adam Brejnev’in ya��na geldi�inde, onun neye nail 
oldu�unu görmek çok ilginç olsa gerek.” 

K�yaslama k�smen yararl�d�r. Brejnev bile kendisini Gorbaçov kadar 
küçük dü�ürmezdi. Gorbaçov’un,  kimsenin kendine yak��t�r�p yapamaya-
ca�� reklam i�leriyle u�ra�mas� kimseye s�r de�ildir. Hem de her çe�it 
reklam! 

 Ç. Sultanov’un “Satranc�n �çinden” adl� kitab�ndaki ara�t�rmas�n-
dan Gorbaçov’un reklam gelirlerinin, tan�nm�� tenisçi �arapova’dan on defa 
az oldu�unu, ancak Ksyu�a (Kseniya - A.�.) Sobçak’�n kazanc�yla e�it 
oldu�unu ö�reniyoruz.  

Gorbaçov Ba� Kâtip olmak için o kadar da mükemmel bir aday 
de�ildi. Yaln�z “mükemmel aday de�ildi” derken, bu fikrin ait oldu�u 



����� ����	
��� 
 

 196

�ah�slar� da kesinle�tirmek gerekir. Gorbaçov kimler için “mükemmel idi” 
ve kimler için “mükemmel de�ildi?” Onun, SSCB halklar�n�n herhangi biri 
için mükemmeli b�rak�n vasat bir yönetici bile olmad���n� gördük. Ama 
Gorbaçov, Ermeni milliyetçileri için mükemmel bir “kukla” olmay� becerdi.  

Bu ifadelerimi bir az daha açarak, Gorbaçov’un hâkimiyete gelmesi 
meselesine daha geni� bir bak�� aç�s�ndan bakman�n önemli oldu�unu 
dü�ünüyorum.  

Yukar�da ismini zikretti�im, bir zamanlar SSCB’nin fevkalade ve 
tam yetkili büyük elçisi olan SSCB D��i�leri Bakan� A. A. Grom�ko’nun 
özel güvenini kazanm�� olan V. L. �srailyan, 90’l� y�llardan sonra ABD’ye 
göçer. ABD’ye sa�-salim vard�ktan sonra �srailyan �öyle der: “M. S. 
Gorbaçov ile C. Bush aras�nda gerçekle�en resmi görü�menin ayr�nt�lar�n� 
herkes bilir. Lakin onlar�n ilk görü�mesinin henüz 1984 bahar�nda 
planland���n� çok az kimse bilmektedir. O zamanlar ben silahs�zland�rma 
konusu ile ilgili olarak Cenevre Toplant�s�nda Sovyetler Birli�inin 
temsilcisiydim. Toplant�da bulunan benim Amerikal� meslekta��m büyükelçi 
Lyuis Filds, Ba�kan Yard�mc�s� Bush’un yak�n adam� olarak bilinmekteydi. 
S�ras� geldi�inde o kendisi bile, bunu dile getirmekten çekinmiyordu. 1984 
y�l�n�n Mart�nda, Filds temaslar için Washington’a gitmi�ti. Oradan 
döndükten sonra görü�memizi rica etti. Ben onu, bizim ikametgâha davet 
ettim, o ise resmi olmayan, “tarafs�z bir yerde”, �ehir d���ndaki restoranlar�n 
birinde görü�memizi önerdi. Ö�le yeme�i s�ras�nda Amerikal� muhatab�mla 
öyle önemli bir �ey konu�mad�k. Sadece Nisan ay�nda Ba�kan Yard�mc�s� 
Bush’un Cenevre’ye gelece�ini ve Amerika projesini bizzat kendisinin 
sunaca��n� söyledi. Filds, bu projenin içeri�i ile ilgili bas�nda ç�kan genel 
�eylerden bahsetti. O zaman ben hayret ettim: Acaba,  bizim Amerikal�yla 
yapt���m�z bu yaln�z görü�menin amac� nedir? Ben Filds’le vedala�maya 
haz�rland���mda o, ö�le yeme�inden sonra biraz yürümemizi önerdi. 
Yürürken Filds konu�maya ba�lad�: “Washington’da Kremlin yetkilileriyle 
ciddi ili�kiler kurmak istiyorlar. Ba�kan Yard�mc�s� Bush da Cenevre’ye 
seferi s�ras�nda yeni Sovyet liderlerinden birisiyle görü�meye haz�rd�r. Bu 
görü�me tam gizlilikle gerçekle�melidir.” Ben Filds’e “Amerikal�lar�n 
Sovyet siyasetçilerinden kesin olarak kimi kastetti�i belli mi?” sorusunu 
sordum.  Filds kararl�l�kla, Bush’un Sovyetler Birli�inin müstakbel lideri 
s�fat�yla M. S. Gorbaçov’la görü�mek isteyece�ini söyledi.  

Gorbaçov’un hâkimiyete niçin getirildi�ini, hangi görevi yerine 
getirdi�ini ve genellikle, Ermenilerin ve Bat�n�n elinde nas�l bir “kukla” 
oldu�unu aç�kça görmek için dikkatinizi ba�ka bir gerçe�e çekmek 
istiyorum.  

Gorbaçov-Bush “çiftinin” en gizemli görü�lerinden biri Malta 
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adas�nda gerçekle�mi�ti. Eskiden me�hur olan “Malta Cemiyeti”nin bütün 
dünya Mason Merkezlerinden biri olarak hala faaliyet gösterdi�i 
birçoklar�na malumdur. Onlar�n görü�meleri gemilerde, dalga seslerinin 
e�li�inde yap�l�rd�. Bush’la Gorbaçov’un görü�mesi de bu türdendi. Yaln�z 
bu görü�me, Bush’la Gorbaçov aras�nda gerçekle�en “gizli konu�ma” 
statüsünden ç�km��t�. Çünkü Gorbaçov’un ekibinde Ermenilerden 
(�ahnazarov- Aganbekyan-Sitaryan’dan) olu�an bir “mini-ekip” de 
bulunmaktayd�. Bu konu�malarda nelerden bahsedildi�ini bilmedi�imizden, 
bu konuda yorum yapmak zordur. Lakin olaylar�n kronolojik analizi bütün 
ta�lar� yerine tam olarak oturtur. Özellikle Malta görü�mesinden sonra 
Gorbaçov’un Azerbaycan’a kar�� tavr� iyice sertle�ti ve “mini-ekibin” oraya 
niçin gitti�inin sebepleri de anla��lm�� oldu. Bu görü�meden hemen sonra 
Aganbekyan’�n Paris’te yapt��� konu�mas� da hiç �a��rt�c� görünmüyor. 

Konuyu da��tarak zaman�n�z� ald���m�n ve bu mesele hakk�ndaki 
bilgilerimin çok yüzeysel oldu�unun fark�nday�m. Ancak bugün Karaba�’la 
ilgili süreçlerde özellikle bu hususlar�n titizlikle ara�t�r�lmas�na ihtiyaç 
duyuldu�undan, bu konuda uzman olmad���m halde görü�lerimi sizlerle 
payla�ma ihtiyac� hissettim. Gelecekte bu yöndeki ara�t�rmalar�n dünyan�n 
süper devleti olan ABD’ye “kafa tutma” amac�yla de�il, Azerbaycan’�n 
ç�karlar�na hizmet etmesi amac�yla yap�lmas� gerekti�ini dü�ünüyorum.  

�imdi ise kronolojik s�raya sad�k kalarak Gorbaçov’un nas�l 
hâkimiyetten dü�tü�üne bir göz atal�m:  

25 Aral�k 1991 y�l�nda, saat 19.00’da Gorbaçov televizyon 
kanallar�nda seyirciler kar��s�nda Ba� Kumandan yetkisini devretti�ine dair 
UP–3162 �’lu ferman� imzalad�. Bu, “Dünya satranç tahtas�ndan” 
Gorbaçov’un son siyasi gidi�i idi.  

Bilindi�i gibi bu veya di�er ülkenin kazand��� zaferlerle ilgili 
haberleri o ülkenin uygun kurumlar� yay�mlar. “So�uk Sava�”ta ise 
ABD’nin SSCB üzerinde kazand��� zaferle ilgili haberi ABD’ye ileten ilk 
�ah�s, kaybeden ülkenin ba�kan� Gorbaçov idi! 

Brent Skaukroft yazar: “Galiba Gorbaçov’un Noel münasebetliye 
Corç ve Barbara’ya telefon açarak onlar� kutlamas�, ABD Cumhurba�-
kan�n�n unutamad��� olaylardand�r. Bu telefon, SSCB Cumhurba�kan�n�n 
masas�nda imzalamas� gereken bir istifa ferman�n�n oldu�unu ve eski 
SSCB’de hiçbir büyük devrim olmadan, Gorbaçov’un hâkimiyeti ve “nük-
leer valizini” onurla devretti�i ve Bush (onunla birlikte bütün Amerikan 
halk� da) Noel Bayram�n� art�k rahatça kutlayabilir anlam�na geliyordu. 

Maalesef, Frans�zlar�n dedi�i gibi, “bütün yeni �eyler asl�nda yaln�z 
iyice unutulmu� eskilerdir”. Bugün bile Washington’dakiler Ermeni 
milliyetçilerinin “soyk�r�m�” yaygaralar�na inan�yor, Moskova’daki 
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bürokrasi, onlar� kendilerinin en “sadakatli müttefiki” olarak görüyorlar. 
Hem de bütün bunlar “So�uk Sava�”�n yeni bir a�amas�nda, Rusya’n�n 
çökertilmesi dü�üncesinin gerçek oldu�u bir zamanda gerçekle�iyor.  

Ermenilik dü�üncesi önceleri de defalarca Türkiye’de ve Azerbay-
can’da yay�lmaya çal���lm��t�r. Bugün Gürcistan’�n parçalanmas� plan�nda 
da bu dü�ünceden istifade edilmektedir. Yak�n gelecekte büyük devletlerin 
Yak�n Do�u jeopolitik projesinin uygulanmas�nda, ayn� zamanda “Büyük 
Kafkasya” olu�turulmas� planlar�nda, Rusya’n�n derinliklerine do�ru 
ilerledikçe Ermenilik dü�üncesinin bir daha gündeme getirilece�inden hiç 
�üpheniz olmas�n.  

Benim fikrimce, Gorbaçov’un hâkimiyete gelme ve hâkimiyetten 
gitme nedenleri, yakla��k olarak �öyledir: onu hâkimiyete ABD, Baba Bush 
arac�l���yla ne zamand�r planlad�klar� SSCB’yi da��tmak için getirdi. Bu i�te 
Bush’a Ermeni lobisi, Karaba� sorununu kesinlikle çözmek �art�yla yard�m 
etti! Bush istedi�ini elde ettikten sonra Gorbaçov istifa etti. Ermeni lobisi 
ise bir daha Ermenistan halk�n� kom�ular� ile dü�man ederek, onlar� zora 
soktu!  

Gorbaçov, eski Sovyetler Birli�inde ya�ayan halklara zarar verdi, en 
çok zulme u�rayanlar ise Azerbaycanl�lar oldu. Ermeni askerlerinin 
Hocal�’da Azerbaycan halk�na yapt�klar� soyk�r�m; 20 Ocak 1990 y�l�nda 
Sovyet Ordusunun masum ahaliyi tanklar alt�nda ezmesi ve kur�una dizmesi 
facias�; Ermenistan’�n Azerbaycan topraklar�n�n %20’sini i�gal etmesi ve bir 
milyon insan�n kendi ülkesinde mülteciye dönü�mesi tamamen Gorbaçov’un 
yeniden kurma siyasetinin sonuçlar� idi! Sovyet Cumhuriyetleri aras�nda en 
çok eziyet çeken özellikle Azerbaycan oldu ki, o, SSCB’nin en “dürüst, 
nazik ve itaatli” Cumhuriyetlerinden idi. O, her zaman ald���ndan çok 
vermi� ve SSCB halklar�n�n hepsi ile samimi dost olmu�tur. 

Bir daha tekrar ediyorum, bütün bu süreç boyunca ABD’deki, 
Moskova’daki nüfuzlu lobiler, �revan’daki ve Da�l�k Karaba�’daki gizli ve 
legal Ermeni siyasi örgütleri hiçbir zaman birbirinden tecrit olunmu�, 
ba��ms�z �ekilde faaliyet göstermemi�lerdir. Onlar faaliyet gösterdikleri 
ülkelerin hepsinde, öncelikle merkezleri ABD olmak üzere, bütün devletler-
de birbiriyle ileti�im halinde ve sistemli �ekilde çal��m��lar, her zaman 
arkalar�nda güçlü himaye ve destek olmu�tur. Bu süreç bugün de devam 
etmektedir.  

 SSCB’nin çökü�ü ve Karaba� sürecinde Ermenili�in rolü hakk�nda 
söylediklerimin deryada damla misali, çok az oldu�unu dü�ünüyorum. Bu 
konuyu uzmanlar�n enine boyuna incelemesi gerekmektedir. Bu sebeple 
konuyu burada kapatarak SSCB’nin çökme sürecinin Sumgay�t olaylar� ile 
ba�lad���n� bir daha vurguluyorum.  
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