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SUMGAYIT – SSCB’nin çöküünün balangc

DURUMAYA ATANMA SÜRECM VE
CEZA DAVASI LE TANIIKLIIM
Sevgili okuyucum!
Azerbaycan halknn tarihinde büyük önem arz eden Sumgayt
olaylar, savc sfatyla katldm duruma, bu durumada gördüklerim ve
bütün bu olaylarla ilgili daha 1989 ylnda vardm sonuç ve onun
devamndan bahsetmeden önce, ahsm hakknda ksaca bilgi vermek
isterim. Benim bu durumada yer almamn, olay hakkndaki tespitlerimin ve
bulunduum konumun bir rastlant olmadn okuyucularn da bilmesi
gerekir.
Ben, 1983 ylnda Kuban Devlet Üniversitesi’nin Hukuk Bölümünü
pekiyi derece ile bitirdikten sonra Stavropol bölgesi Neftekumsk il
mahkemesine stajyer olarak atandm. Stajyerlik yaptm srada mahkeme
bakan olan ve önceleri Altay bölge mahkemesinin bakan olarak çalm
bulunan, hukuk sahasndaki bilgisi ile mehur Krasnopyorov, ksa bir süre
içinde beni kendisine yardmc olarak ald. O zamanki yasalara göre yargçtan baka, mahkemeye iki halk temsilcisinin de yargç olarak katlmas
mümkün idi. Krasnopyorov il yetkilileri ile konutuktan sonra, beni ilde
halk temsilcisi seçtiler ve yargçlk görevini bana havale ettiler. Bir süre
orada çaltktan sonra 1984 ylnn Nisan ayndan Stavropol bölgesinin
Andropovsk il halk mahkemesinde yargç görevine atandm. Andropovsk il
mahkemesinin bakan Aleksandr vanoviç Kuzminov idi. O zamanlar
Kuzminov’la i temaslarmz vard. Bir süre sonra baarl bir eleman
olduumu fark eden Kuzminov mahkeme deneyiminin genelletirilmesi gibi
ileri bana havale etmeye balad. Ksacas, Kuzminov bana itimat etmee
balad. Bir gün o, acele olarak yaknda bulunan Pyatigorsk ehrine gitmesi
gerektiini, öleyin ise Pukarskaya soyadl bir bayann yeniden ie
alnmasyla ilgili iddiasna dair mahkeme durumas olacan söyledi. Bu
nedenle benden durumay onun yerine yürütmemi ve iddianameyi geri
çevirmemi rica etti. lk defa idi ki Kuzminov benden herhangi bir konuda
karar vermemi rica ediyordu. Ona hemen hayr diyemedim, davaya bakarak
karar vereceimi bildirdim. O, duraksadm fark ederek öyle dedi: “Sen
davaya bak, eer yeniden ie alnmasna dair karar vermek istersen o zaman
durumay durdur, ben yarn gelince kendim bakarm.” Daha sonra ise
bunun çok önemli bir dava olduunu, davayla ilgilenme iini, ona ilin
birinci kâtibi Boris Biryukov’un bizzat havale ettiini ekledi.
Biryukov’un o dönemde 40 yl akn bir süre kâtiplik görevinde
çaltn ve çok kat yürekli, zalim bir insan olarak tanndn burada
hatrlatmakta fayda var. Ölen saat 3’te durumay balattm. Davann
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içerii öyle idi: l Tüketim Birliinde (Raypo) çalan Pukarskaya,
iktisatç idi. Birliin bakan ise milliyetçe Yunan olan Biryukov’un çok
yakn arkada Grin adl bir adamd. Grin, Raypo’da öyle bir mekanizma
oluturmutu. Uzak mesafelerden getirilen belirli miktarda maln bir ksmn
tamamen veya ksmen kullanma yararsz diye nitelendirerek kaytlardan
düerlerdi. Çünkü onlar çok iyi biliyorlard ki, örnein, kimse ta Sibirya’dan
gelerek o maln gerçekten yararsz olup olmadn kontrol etmeyecek.
Yararsz eklinde kayttan düürülen malzemeler ise daha sonra yasal
olmayan yollarla satlyordu. te bu yasad uygulamay gerçekletirme
iini ikâyetçi Pukarskaya’ya havale etmiler, o ise böyle bir ii yapmayacan ifade etmi. Bu nedenle kadn iten atmlar. Pukarskaya yeniden
ie alnmak için mahkemeye bavurmu. Ben duruma srasnda kadnn Rus
soyadn tadn, fakat Rus milletinden olmadn örendim. Karaçay
Türkü olan Pukarskaya, savunmasnda bir Rus’la evlendii için ailesinin
onu evlatlktan çkardn, evlendikten sonra üç çocuunun olduunu ve
kocasnn onu çocuklaryla brakarak terk ettiini yazmt. Anlalan, bu i
Pukarskaya için evlatlarn geçindirmek açsndan çok önemli idi. Ayrca
onun iten atlmas da tamamen yasadyd. çinde bulunduum durum
benim için oldukça zordu. Çünkü ahsiyetine sayg duyduum ve bana çok
iyi davranan Kuzminov’un istediini yapamayacaktm. Durumay
erteleseydim, Kuzminov’un kadnn iddiasn geri çevireceini de kesin
olarak biliyordum. Bu durumda ben, kadnn ikâyetini kabul ederek onun
yeniden ie alnmas dorultusunda karar verdim.
Akam, saat 21 civarnda Kuzminov evime kadar geldi ve çok
alnm bir tarzda “Ben senden rica etmedim mi, durumay ertelemeni
söylemedim mi?” dedi. O, bunun direk birinci kâtibin emri olduunu ve
aldm bu karar dolaysyla Biryukov’la arasnda çok ciddi sorunlar
çkacan tekrarlad. Ben Kuzminov’a kar dürüst davranmadm itiraf
ederek hatam kabul ettim, yalnz hangi nedenle böyle bir karar verdiimi de
ona anlattm. Daha sonra, Biryukov’un karsnda kötü durumda kalmamas
için olaylar birinci kâtibe olduu gibi anlatmasn rica ettim.
Birkaç gün sonra Kuzminov, Pukarskaya ile ilgili meseleye, il Parti
Komitesi’nin Büro toplantsnda baklacan bana bildirdi. O zamanlar ben
26 yandaydm ve ile yeni atandm için henüz yönetimdekilerin çounu
tanmyordum. Toplantya Biryukov bakanlk yapyordu. Büronun,
tandm üyeleri ile birlikte, tanmadm birçok üyesi, bölge mahkemesinin bakan yardmcs Fyodorova ve dierleri de toplantya katlmlard.
Birinci kâtibin yannda ise tanmadm yal bir adam oturmaktayd.
Biryukov toplanty balatr balatmaz Andropov il mahkemesinde baz
yasad durumlarn yaandn ifade etti. Sonra, bu yolsuzluklarn asl
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suçlusunun ile yeni atanan ve hiç bir i deneyimi olmayan, il savclk
makam yetkililerinin söylediine göre, “haddinden fazla bencil birisi olan
Aslan smaylov” olduunu ilave etti. O, konumasn bitirdikten sonra sözü
emniyet amiri, Albay Çernov’a verdi. Çernov, önceler Georgiyevsk ehir
polis ube müdürü olarak görev yapm, lakin yapt yolsuzluklar dolaysyla buraya, küçük bir ile sürülmütü. Çernov da aynen onun gibi, benim
ar bencil, hiç kimseyi saymayan, hiçbir i deneyimi olmayan birisi
olduumu iddia etti. Çernov’dan sonra söz il savcs Panin’e verildi. O
sralarda Panin’in de bana kar kiisel dümanl vard. Çünkü onun
mahkemeye verilen, soruturmas tamamlanmam birkaç davasn geri
çevirmitim. Panin de bütün konumaclarn dediklerini tekrarlayarak, beni
yasalar ihlal etmekle suçlad. Savcnn konumasna müdahale ederek,
neden beni yasalar ihlal etmekle itham ettiini sordum. Çünkü benim
baktm dava ile ilgili verdiim karar yürürlükte idi, temyiz dilekçesi
verilse de, bölge Mahkemesinde henüz baklmamt. Yani, kararmn iptal
edilmedii bir durumda, onun beni yasa dlkla itham etme yetkisi yoktu.
Bunlar söylediimde, toplantda bulunan bölge Savcsnn yardmcs
erbakov hemen yerinden frlayarak, bana saygsz bir ekilde “Sen kim
oluyorsun da böyle ötüp duruyorsun?” dedi. Bana hakaret ettii için
itirazm bildirdiimde ise, birinci kâtibin yannda oturan yal adam oday
terk ederek darda beklememi rica etti. Çktm. Onlarn müzakeresi,
yaklak bir saat sürdü. Daha sonra, Kuzminov yanma gelerek içeriye
çarldm söyledi. çeride tanmadm yal adam kendisini tantarak
Stavropol bölgesi Parti Komitesinin ikinci kâtibi Yeryomin olduunu
söyledi. Sonra ise o, bana beklemediim bir ekilde bu idealistliimi ve
prensiplerimi her zaman korumam tavsiye ederek herhangi bir sorunum
olduu takdirde ona müracaat etmemi söyledi.
1987 ylnda SSCB’de yargçlarn seçimi oldu. O zamanki kurallara
göre, yargç seçilmek için lçe Parti Komitesinin birinci kâtibi tarafndan
teklif edilmek gerekirdi. Tabii ki, Biryukov beni tekli etmedi. Artk kendime
i aramaya balamtm. Bu srada Kuzminov telefon açarak, bizi acil olarak
Stavropol’a çardklarn söyledi. Biz Stavropol Bölgesi Adliye ubesi’nin
bakan Viktor Limanov’un yanna gittik. Limanov’la Stavropol bölge Parti
Komitesine gittik. Orada bizi Yeryomin kabul etti. çeri girdiimde, bana
kar hakszlk yapld halde, neden durumu ona bildirmediimi sordu.
Ben ise bana kar henüz hiçbir hakszlk yaplmadn söyledim. Çünkü
seçimlere daha iki ay vard. O, benim Zelençuk il mahkemesi bakan olarak
atanmam konusunu gündeme getirdiini söyledi. Dorusu, ilk önce bu teklif
karsnda tereddüt ettim. Çünkü ad geçen mahkeme Stavropol’un en büyük
mahkemelerinden birisi saylrd ve orada dört yargç çalyordu. Ayn
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zamanda bu mahkeme bütün bölgede çok kötü bir nam salmt ve ben böyle
büyük ve zor bir ekibi yönetmenin benim için çok zor olacan
düünüyordum.
Zelençuk’ta çaltm yllar 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. Yalnz ondan farkl bir yönü de vard:
Aleksey vanoviç Fyodorov oldukça çirkef bir insand. Gorbaçov’la
aralarndaki dostluun sebebi ise Zelençuk’ta, Arhz denen yerde
Gorbaçov’un yazlnn bulunmasndand. Bunun dnda, Arhz’da sadece
Gorbaçov deil, bütün Siyasi Büro üyeleri de tatil yapmaktaydlar.
Zelençuk ilinin polis müdürü, o dönem SSCB Komünist Partisinin
Merkezi Komitesinin Bakâtibi görevinde bulunan Gorbaçov’un himaye
ettii ve hemerisi olan, o dönem SSCB Bakannn birinci yardmcs, hem
de devlet Tarm Sanayi Kompleksinin bakan olan Muraxovski’nin
yeeninin ei Sergey Ageyev adl, hukukla alakas olmayan, ama arkasnda
kimlerin olduunu çok iyi bilen birisi idi. Savc ise aslen Yevlah’l olan,
Azerbaycan dilini iyi bilen Viktor Petroviç Bratkov idi. l yönetimindeki
bütün ahslar ya itibariyle benden çok büyüklerdi. Dorusu, onlarn
hepsinin benim yam kadar i tecrübesi vard ve bundan istifade ederek
onlar her zaman bana tepeden bakyorlard. Benimse buna tepkim sert
oluyordu. Yönetimle olan kötü ilikilerimden dolay iimde son derece
dikkatli olmam gerekiyordu. Onlarn her an bana her türlü kötülüü kolayca
yapabileceklerini biliyordum. Özellikle, Bratkov’la ilikilerim hiç iyi
deildi, çünkü o, birçok davay rüvet aldktan sonra sonuçlandrarak mahkemeye gönderiyordu ve benim de davay onun sonuçlandrd ekilde
kapatmam istiyordu. Ben ise, soruturma tam yaplmadndan davay ek
soruturma için geri çeviriyordum. Bu nedenle bizim ilikilerimiz tamamen
bozulmutu. Bratkov hakkndaki kanaatlerin netlemesi için sadece unu
hatrlatmak yeterli olacaktr: l Savclnn mahkemeye gönderdii
davalarla ilgili yaptm genellemede Bratkov’un yürüttüü davalarn %
40’ndan çounun tekrar soruturmaya verildii belirlenmitir. Bu ise bir
savc için çok kötü bir durumdur.
****
Bir süredir Zelençuk’ta çalyordum. Bir gün bana soruturma
açldn ve meseleme il Parti Komitesi’nin Bürosunda baklacan
bildirdiler. Nedenini sorduumda, soruturmann benim verdiim cezalarn
hafiflii ile ilgili olacan bildirdiler. Ben, Büro materyallerini okuduumda hem Bratkov, hem de Ageyev’in ikâyet mektubu yazarak Birinci kâtip
Fyodorov’a müracaat ettiklerini örendim. Müracaatn içerii ksaca “biz
8
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suçlular yakalyoruz, smaylov ise onlar serbest brakyor.” ifadesinden
ibaret idi. O dönemde çalan ve yaayanlarn birçou çok iyi biliyordur ki
SSCB Merkezi Komitesinin ve Bakanlar Kurulunun “devlet maln
yiyenlere kar mücadele” ile ilgili karar vard. Mahkemeye gelen davalarn
çou da devlet maln yiyenlere kar mücadele ile ilgili olurdu.
Yaadm il, dalk bölge olduundan orada koyunculuk gelimiti
ve çalanlar genellikle çobanlard. Bu çobanlardan biri her zaman ba
çobanlk yapard. Kn hayvanlar souktan veya açlktan öldüünde, bu
çobanlarn çou iini ihmal ettii ve çok sayda kayba neden olduu için
tutuklanrd. O dönemdeki suç yasasna göre, ihmal suçundan, bir ahsa üç
yla kadar hapis veya iki yla kadar slah cezas veriliyordu. Islah cezasnn
mahiyeti ise, çalt yerde maandan % 20 kesilerek devletin hesabna
ödenilmesinden ibaret idi. Ben, bir çoban sorumlu ahs sfatyla tutuklayp
hapse atmann ne hakka, ne hukuka, ne de manta smadn düünüyordum. Bu çobanlar görevlerinde brakarak her ay maalarndan % 20’sini
devlet hesabna ödetmekle, onlara slah cezasn uyguluyordum. Büroda
bana kar yaplan esas itham da bu idi. Soruturma, Büro toplantsnda
müzakere olunmaya baladnda, Bratkov rakamlarla konuarak smaylov
bizim tutukladmz u kadar suçluya hafif ceza vererek onlar serbest
brakmtr dedi. Daha sonra ise benim serbest braktm ahslarn
genellikle Müslüman olduunu vurgulad. Burada çalan çobanlar ise
gerçekten de Karaçay milletinden olan Müslümanlard. Çobanlk çok zor ve
meakkatli bir i olduu için ve Ruslara yabanc meslek olduundan, Ruslar
bu alanda çalmyorlard. lçe dalk bir arazide bulunduu için dondurucu
souklar oluyordu ve çobanlar sürüyü koruyabilmek için geceleri bile
uyumuyorlard. Zaten bu ar artlarda Ruslar çalm olsalard, o zaman
sürünün tamam souktan mahvolacakt.
Bratkov’un ifadesine Ageyev de destek verdi. Birinci kâtip de
yerinden “Seni buraya “Magometyaninlerin” (Müslümanlarn) suçunu
hafifletesin diye mi mahkeme bakan yaptlar?” ifadesiyle, bir nevi onlar
savundu. Bu, benim için gerçek anlamda, çok ar bir itham idi. Çünkü
çaltm dönemde asla Müslüman-Hristiyan veya Rus-Karaçay gibi bir
ayrm yapmamtm. Ben, birinci kâtibe itiraz ederek “Bratkov’un da
Ageyev’in de saldrganlnn nedenini anlyorum, lakin bizim çok milletli
ve çok dinli bir devlette yaadmz göz önüne alarak Bratkov ve Ageyev
gibilerin söyledii akl almaz ifadelere sizin de destek vermenize bir türlü
anlam veremiyorum.” dedim. Benim Fyodorov’a böyle sert itirazm onun
hiç houna gitmedi, lakin dinler aras ve uluslararas bir meseleye temas
edildiinden o, içindeki öfkeyi bodu. Sonra bana yaplan ithamlarla ilgili
baz açklamalarda bulundum. Bu çobanlarn her birinin 7–8 çocuu var.
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Eer ben bu çobanlar hapse attrsam, bu çocuklar babasz kalacaklar. lkönce, o çocuklar devlet büyütecek, ikincisi, bu çocuklar babasz büyüdükleri
için potansiyel bir suçlu olarak yetime ihtimalleri artacak, üçüncüsü ise,
hapsedilen bu çobana da hapiste devlet bakmak zorunda kalacaktr. Ben,
bütün bunlar dikkate alarak o çoban yine ar ortamda çalmaya
zorluyorum, hem ailesini geçindirmeye, hem de her ay maann % 20’sini
devlete ödemeye mecbur brakyorum.” dedim. Bu konumamdan sonra ilin
ikinci kâtibi, Oveçkina soyadl bir bayan söz alarak benim partinin ve
devletin çkarlarn koruduumu, böyle bir durumda, savcnn iddiasnn
yanl olduunu belirterek, beni hararetle savundu ve sonuçta bana önceden
verilmesi planlanan hiç bir ceza verilemedi.
****
Yukarda da belirttiim gibi Zelençuk’ta çaltm dönem zor
olduu kadar bir o kadar da ilginçti. Siyasi Büro üyelerinin yazlklarnn
burada bulunmas nedeniyle ilde çok iyi dostluklar kurdum. Tandklarmn,
görütüüm, birlikte avlanmaya gittiim insanlarn arasnda üst düzey
bürokratlar, SSCB yönetimine yakn ahslar da olurdu. Lakin baz insanlar
da vard ki, onlarla daha sk görüüyordum ve ilikilerimiz sradan
tandkln ötesinde idi. Bu ahslar içinde bana en yakn olan, gerçek
bilim adam, tarihçi, Prof. Dr. Smirnov Boris Valentinoviç idi. Bu ahs,
önceleri Stavropol’da Bilim ve Eitim ubesinin bakan, sonra Kaliningrad
vilayet parti komitesinde kâtip, daha sonra ise yeniden Stavropol’da vilayet
komitesinde kâtip görevlerinde çalmt. Smirnov, ayn zamanda
Gorbaçov’un Stavropol ehir Komsomol komitesinin kâtibi olmasnda
müstesna rol oynamt, daha sonra ise onu Stavropol vilayet Komsomol
kâtibi görevine getirmiti. Son derece ilginç bir insan olan Smirnov,
Gorbaçov’u ve onun ekibini çok iyi tanyordu. Dier tandklarm ise
Stavropol Teknik Üniversitesi’nin rektörü, akademik Boris Sinelnikov ve
Tp Üniversitesi’nin rektörü, Profesör Boris Minayev idi. Hatta Smirnov
bana akayla “Sen, Borislerin hepsini kendine dost edinmisin” derdi.
Bir açklamada bulunaym. Pek çok insan bilmese de ben böyle
ilikileri kullanarak, 1994 ylnn Ocak aynda Karaba savanda
Ermeniler tarafndan Azerbaycan’a kar savaan Rus Kazaklarnn geri
çarlmasnda arac oldum. Bu konuda yazdklarm Azerbaycan’daki Rus
topluluunun bakan Zabelin çok iyi bilmektedir. O srada ben artk
Cumhurbakanlnda görev yapmakta idim. Kazaklarn Karaba savana
katldn duyduumda onlarn youn olarak yaad ve benim de
önceleri yaayp çaltm Krasnodar ve Stavropol’daki tandklarma
telefon açarak, Kazaklar tarafndan böylesi bir yaklamn Azerbaycan’daki
Rus topluluunu çok kötü etkileyeceini anlattm. Azerbaycan’da çok
10
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sayda Rus’un yaadn, burada okullarn, kilise ve kültür merkezlerinin
bulunduunu, burada onlara kar olumlu tavr sergilendiini bildirdim.
Kazaklarn Karaba savanda Ermeniler tarafnda savamas bu ilikileri
sarsacakt. Ayn zamanda, Azerbaycan’da Ruslara kar yaklam ve onlar
için oluturulan artlar da Ermenistan’daki ortamla kyaslayarak,
Ermenilerin tek milletli devlet kurduklarn, Ermenistan’da nerdeyse Rus
kalmadn, orada Rus kiliselerinin olmadn anlattm. Böylece onlar,
hemen Rusya’ya gitmemi istediler ve beni Rusya’da yaayan Kazaklarn
lideri ile görütüreceklerini bildirdiler. Ben, Azerbaycan Cumhuriyetinin o
dönemdeki devlet müavirleri Hidayet Orucov ve Nureddin Sadgov’la
görüerek durumu onlara anlattm ve sadece bizim Rusya’ya gitmemiz için
gereken yol masraflarn karlamalarn rica ettim. Onlar yalnz uçak
biletini almaya yardm ettiler. Daha sonra ben ücretsiz izin kullanarak
Bakü’deki Rus kilisesinin papaz Sergey Ata ve Rus topluluunun bakan
yardmcs Lyubov Morozova ile birlikte, direk eitim aldm Krasnodar
ehrine gittim. Orada bizzat tandm, örenciliim srasnda Hukuk
Fakültesinde dekanlk yapan ve çok iyi ilikimiz olan Vasili Gromov’un
kardei, bütün Kurban’n Kazak ordularnn lideri Vladimir Gromov’la,
daha sonra onun araclyla Rostov’da bütün Rusya ve yurtdnda
yaayan Kazaklarn lideri Reutin’le, Don Kazaklarnn lideri Koztsin’le
görütüm. Sonra Stavropol’a giderek Stavropol Kazak ordularnn lideri
Tokaryev’le de görütüm. Görümelerin hepsinde hem ben, hem de
benimle birlikte bulunan Rus topluluunun iki kiilik temsilcisi liderlere
gerçek durumu anlatyorduk. Ayn zamanda, görüme srasnda, yerel
gazetelerde sürekli Ermenilerin yapt cinayetleri anlatan yazlar yaymlatyorduk. Görümelerimin sonucu olarak, Rus Kazaklarnn liderleri bir
bildiri yaymlatarak Ermenistan’daki Kazaklar savatan geri çardlar.
****
1988 ylnn ubat aynda Sumgayt’ta bilinen olaylar yaanmt. Bu
olaylar sonucunda, Azerbaycanllar bütün dünyaya vahi ve barbar bir millet
olarak tantlmt. Olayla ilgili olarak basn yayn organlarnda çkan
haberler beni çok utandryordu. Tandm herkes bana hayret ve teessüf
dolu gözlerle bakyordu. Hatta bir gün o dönem Bölge Adliye ubesinin
bakanln yapan Viktor Limanov hayretle sordu. “Aslan, Sumgayt’ta ne
olmu böyle? Ben bir milletin böylesi bir vahilik yapabileceini asla
düünemezdim.” dedi. Benim yüzümdeki aknl gördüünde ise
sözlerine öyle devam etti. “Haberin yok mu? Sumgayt’ta Azerbaycanllar
Ermenilerin ban keserek top oynamlar, hamile kadnlarn karnn
yararak bebeklerini çkarmlar.” Ben herhangi bir yorumda bulunamadm.
Çünkü gerçekten nelerin olup bittiinden habersizdim. Benim ne
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Sumgayt’ta, ne de Bakü’de yaayan, konuyla ilgili bilgisi bulunan hiçbir
akrabam veya tandm yoktu. Dolaysyla olup bitenleri birinci elden
örenemiyordum. Kapal rejimlerdeki iletiim zorluundan bahsetmeye ise
hiç ihtiyaç yok. Medya ve basna ise gerektii kadar bilgi veriliyordu.
Gereken bilgi ise “Azerbaycanllarn Ermenilere kar benzeri görülmemi
vahilikler yaptyd.” Olup bitenleri Limanov’a anlatamadm. Bu tür hayret ve teessüf dolu yaklam sadece Limanov’dan deil, o zamanlar benimle
birlikte çalan, beni tanyan herkesten gördüm. Bütün bunlar beni gerçekten
çok utandryordu.
Sumgayt olaylarndan sonra o dönemde yaadm bölgeye Ermenilerin akn balad. Çaltm ilde baz Ermeni aileleri yerletiler. Hatta
frn iletmeciliine bile balamlard. Bir gün bana telefon geldi. Hiç
tanmadm yabanc bir ses beni tehdit ediyordu. Zelençuk’u terk etmem
için çok az bir zamanm olduunu, aksi takdirde bütün ailemi öldüreceklerini, asp keseceklerini ve bana Sumgayt’n ne demek olduunu göstereceklerini söylüyorlard. Burada Zelençuk’ta yaayan tek Azerbaycanl aile
olduumuzu hatrlatmakta fayda vardr. lk defasnda buna ciddi bir tepki
vermedim. Daha sonra ayn konuda yine telefon açld. Artk tehditlerden
rahatsz olmaya balamtm. Eime, ne olursa olsun, evden dar
çkmamasn tembih ettim ve çaltm ilin Devlet Güvenlik Komitesinin il
ubesinin reisi, Afganistan savanda da bulunmu olan, dürüst bir insan
olarak tandm Aleksandr Litvinenkon’un yanna giderek telefon ve
tehditlerden ona bahsettim. O, meseleyle ilgileneceini bildirdi. Bir süre
sonra Litvinenko’dan konu ile ilgili bir gelime olup olmadn sordum ve
aile fertlerimin evden dar çkamadklarn söyledim. O beni sakinletirerek, evimin karsnda sürekli Devlet Güvenlik Komitesi elemanlarnn
nöbet tuttuklarn ve ailemi koruduklarn söyleyerek endielenmemem
gerektiini bildirdi. Litvinenko, telefonlarn petrol istasyonundan açldn
belirlediklerini, lakin kim tarafndan açldn kesinletiremediklerini söyledi. Bu sebeple Litvinenko, Sumgayt’tan gelen bütün Ermeni aile reislerini
Devlet Güvenlik Komitesine çararak konu ile ilgili onlardan bilgi almaya
balamt. Onlar bu konudan habersiz olduklarn iddia ederek suçlunun
kim olduunu bulacaklarna ve kendilerinin bizzat cezalandracaklarna dair
söz veriyorlarm. Litvinenko, bütün Ermeni aile reislerini yaklak bir gün
boyunca Devlet Güvenlik Komitesinde sorguya çektikten sonra serbest
brakt ve bana gelen telefon ve yaplan tehditler de son buldu.
****
Ben, uzun zamandan beri Azerbaycan’a tanmay düünüyordum.
SSCB’de olup biten son olaylar ise bu kararm kesinletirdi. Ben 1988
ylnn Eylül aynda yllk iznimi Bakü’de geçirdiim srada Azerbaycan’n
12
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o zamanki Cumhuriyet Savcs lyas smaylov’la görütüm. lyas smaylov
beni makamnda kabul ederek dinledikten sonra hemen Cumhuriyet
Savclnn Merkezi biriminde çalmam konusunda karar verdi. Yapmam
gereken tek ey bulunduum görevden resmen istifa ederek Bakü’ye
gelmem idi ve o benden bunu rica etti. zin dönüümde ilikilerimizin iyi
olduu Bölge Adliye ubesi’nin bakan Limanov’a iten ayrlmak
istediimi söylediimde, o memnun olmad. Hem de benim Karaçay-Çerkez
Özerk Vilayetinin Yüksek Mahkemesine bakan olarak atanmam konusunda
gereken belgelerin hazr olduunu bildirdi. Bakü’de sradan bir görev teklif
olunmasna ramen, buradaki cazip teklif dahi beni kararmdan
vazgeçirmedi. stifa etmem konusunda en büyük honutsuzluk ise Birinci
kâtip Fyodorov tarafndan oldu. O, kesinlikle itiraz etti ve Savclkta
çalmak istediimi düünerek bana il Savcs görevini teklif etti. Raz
olmazsam beni partiden ataca ve tamamen isiz kalacamla korkuttu. Ben
mecburen ona iten ayrlmaktan vazgeçtiimi bildirdim. Bundan sonra
Azerbaycan SSC’nin Savc yardmcs M. Ceferguliyev tarafndan bana
birkaç kez telgraf çekildi. Telgraflarda srarla Bakü’ye ne zaman döneceim
hakknda bilgi vermem isteniyordu. M. Ceferguliyev’in 1989 ylnn Mart
aynda gelen sonuncu telgrafndan sonra ben lyas smaylov’u telefonla aradm ve ona durumu anlattm. O, bana partiden ayrlmadan da Bakü’ye dönebileceimi bildirdi. lyas smaylov’un söyledii gibi yaparak Bakü’ye
geldim. 3 Nisan’da Cumhuriyet Savclnda mahkemeleri Kontrol ubesinin Savcs görevine atanmam hakknda karar imzaland. Bir süre sonra
ailemle birlikte Bakü’ye tandm ve Rusya’da çaltm mahkeme bakanl görevi, Azerbaycan’da Cumhuriyet Savclnn Mahkemelerde
Ceza Davalarna Baklmasna Kontrol ubesinin Savcs görevi ile deitirildi.
Yukarda da belirttiim gibi, Bakü’de kimseyi tanmyordum. Bakü’ye tanp ie balamamdan çok az bir zaman geçmiti. Bir gün Cumhuriyet
Savcs lyas smaylov beni yanna çard ve Sumgayt olaylar üzere bir
cinayet davasnda savclk yapmam teklif etti. Davaya Cavanir smaylov
adl savcnn atandn, lakin onun bu sahada yeteri kadar deneyim sahibi
olmadn da vurgulad. Davann çok girift bir dava olduunu, önceleri
yargçlk yaptm için benim bu sahada yeteri kadar deneyim sahibi
olduumu söyleyen .smaylov, devletin iddiasn benim savunmam istedi.
Ben böylesi bir cinayetin gerçeklemesinde Azerbaycanllar zorlayan
sebepleri aratrarak örenmek istediim için teklifi hemen kabul ettim...
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Devletin iddiasn savunan Savc Aslan smaylov
Böylece, “Grigoryan Davas” ad ile mehur olan, Grigoryan ve 6
Azerbaycanlnn cinayet davasna devlet savcs olarak atandm ve hemen
davayla ilgilenmeye baladm. Ben devlet savcs atandmda dava artk
mahkemeye verilmiti. Hatta dava ile ilgili olarak hazrlk toplants dahi
düzenlenmiti. Anlalan, benim davay okuyacak ve inceleyecek kadar dahi
zamanm yoktu. Ben cinayet davasn eve getirerek geceleri okuyup
incelemek zorunda kalyordum.
14
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Dava ile ilgili ayrntl bilgi vermeden önce, cinayet davas
dosyasndaki bilgilere dayanarak 1988 ylnn ubat aynda Sumgayt’ta
neler olup bittiini sizlere anlatmak istiyorum.
18/55461–88 -lu cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme:28 ubat 1988 ylnda Azerbaycan SSC’nin Sumgayt
ehir Savcl tarafndan 27 ve 28 ubat 1988 ylnda ehirde düzenlenen
toplu kargaa ile ilgili cinayet davas açlmtr.
Çkarlan toplu kargaalarla ilgili cinayet davas açlmtr.
C.1 Dava dosyas sayfa 58
15

  

1Mart 1988 ylnda bu dava SSCB Savcl tarafndan uygulanmaya
konmutur ve soruturma devam etmektedir
C.1 Dava dosyas sayfa 1–3
Soruturma srasnda, 27–29 ubat 1988 tarihinde Sumgayt
ehrinde taknlk yapan kiiler tarafndan toplu kargaalar çkarld, bu
olaylar srasnda 32 kiinin öldüü, dört yüzden fazla insann çeitli
derecede yara ald, iki yüz civarnda ev, elliden fazla kamu kuruluu ve
krktan fazla otomobilin hasar gördüü, tatlarn bir ksmnn yama
edilerek bir ksmnn yakld tespit edilmitir. Devlet, yaklak 7 milyon
ruble deerinde maddi zarara uratlmtr. Bu olaylarla ilgili olarak
olaanüstü hal ilan edilerek ehre ordu sevk edilmitir.
C.1 Dava dosyas sayfa 59–60
Cinayete yüzlerce insan itirak etmitir. Kudurmu ve çrndan çkm
gruplar, evleri talan ederek atee vermi, insanlar döverek tecavüz etmi ve
katletmilerdir. Bu kiilerin bir ksm soruturma srasnda belirlenerek
gözaltna alnmlardr. Bazlar mahkûm edilmitir. Bu kiiler, 27, 28 ve 29
ubat 1988 tarihinde çeitli zamanlarda Sumgayt ehrinin çeitli semt ve
mahallelerinde cinayet suçundan zanl olarak biliniyorlard. Bu ahslarn
suçlarnn aratrlmas ve soruturulmas devam etmekte ve olayn
aydnlatlmas için daha çok süre gerekmektedir.
Soruturma dosyalarnn hacminin büyük, toplu kargaalara itirak
etmi kiilerin saysnn çok olmasndan dolay cinayet davas birkaç
bamsz dosyaya bölünmütür. Ayn zamanda o cinayetlere itirak etmi
Seferov Nizam Sumbat olu, Memmedov Galib Gedirah olu, Hüseynov
Vagif Vahabeli olu, Necefov Nadir Ehmedhan olu, Genceliyev Elçin Eli
olu, sayev Efser slam olu ve Grigoryan Eduard Robertoviç’in hakknda
cinayet davas 30 Aralk 1988 ylnda ayrca karara balanmtr.
C.1 Dava dosyas sayfa 1–3
Açklama: Böylece, artk davayla ilk tanklm balamt. Dava
ile ilgili devlet savcs olarak atandmda bu olaylarn önceden birileri
tarafndan planlandn tahmin bile edemediimi itiraf etmem gerekir. Ben,
sadece Azerbaycanllar buna zorlayan nedenleri örenmek istiyordum.
Davayla tantmda, suçlular arasnda milliyetçe Ermeni olan Grigoryan
ismi içime bir üphe düürdü. Acaba hangi nedenden dolay bir Ermeni
kendi milletine kar böylesi bir katliam yapm olabilir? Davay almamn
yaklak onuncu gününde Sumgayt olaylarnn Merkez tarafndan
düzenlendiine dair zerrece üphem kalmamt. Dava dosyalar, tank
ifadeleri ve genel olarak soruturmann gidiinden bu, gün gibi ortada idi.
Artk tek isteim, olaylarn bir komplo olduunun mahkemece
kantlanmasnda ve bu çirkin iftirann milletimin üstünden kaldrlmasnda
16
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elimden geleni yapmakt. Bunu yapabileceimi kesinlikle biliyordum.
Çünkü davaya bakmaya baladm ilk günden, bu dava üzere yargç
sfatyla görevlendirilen Yüksek Mahkemenin üyesi Mensur bayev beni
yanna çararak içtenlikle, kendisi baka bir dava üzerinde youn olarak
çaltndan dolay bu davay detaylar ile incelemeye zaman yetmediini
bana bildirdi. O, yeni atandm ve geçmite de yargç olarak çaltm için
davay her yönüyle aratrarak durumay tamamen benim yürütmemi rica
etti. Bu sebeple gece gündüz dava üzerinde çalyordum. Davay aratrp
örenebilmem için günde sadece 3–4 saat uyumam gerekiyordu. Bu
olaylarda, Azerbaycanllarn tantld gibi olmadn gördüüm zaman
çok seviniyor, dava dosyalarndan olaylarn aslnda Merkez ve Ermenilerin
kendileri tarafndan düzenlendiini ortaya çkardmda umutlanyor ve
Mensur bayev’in de konumalarndaki samimiyete dayanarak kendimi bu
ie tamamen veriyor, durumann Azerbaycanllar böyle damgalayacak
ekilde biteceine ihtimal bile vermiyordum. Lakin olaylar hiç de benim
düündüüm gibi gelimedi.
GRGORYAN KM D?
Yukarda da belirttiim gibi dava sanklar arasndaki Ermeni soyad
dikkatimi hemen çekti. Kimdi bu Ermeni? Acaba neden o, milletine kar
cinayet ileyenler arasndayd? Neden Ermeniler tarafndan bu kadar
hakszla uradn iddia eden kitle, bir Ermeniyi kendi aralarna almt?
Bütün bu sorulara aradm cevaplar beni doru yönlere götürdü. Sonuçta
düzenlenen kargaalarda Grigoryan’n bir provokatör, kalabal örgütleyen,
yöneten ve yönlendirenlerden bir eleba olduu kesin bir ekilde ortaya
çkt.
Yalnz bütün bunlara deinmeden önce, Grigoryan’n kim olduu,
kiilii, suçu ispatlandnda bile soukkanllkla kendisinin olay srasnda
baka bir yerde olduunu ispata kalkmas, gaddarl, kurnazl,
etrafndakileri etkileme becerisi, ksacas, onun Sumgayt olaylarna kadarki
yaam hakknda bilgi vermek istiyorum. Ben, bunun için sadece elimdeki
iddianameyi kullanacam. Yalnz iddianameye dayanmamn nedeni ise
okuyucularn Grigoryan’ daha iyi tanmalarn salamaktr.
Öncelikle, soruturma ekibinin, sorgu yargçlarnn, soruturma
ekip bakannn tamamnn Azerbaycanl olmadn özellikle belirtmek
isterim. Bunu belirtmemin sebebi Grigoryan hakknda kastl bir fikir
olmas ihtimalini önlemek içindir. imdi ise E. Grigoryan’n SSCB
sorgu ekibi tarafndan hangi cinayetleri yapmakla itham edildiini
dikkatinize sunuyorum:
17

  

18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “GRGORYAN EDUARD ROBERTOVÇ,
16 Aralk 1959 ylnda Azerbaycan SSC’nin Sumgayt ehrinde
domu, milliyetçe Ermeni, komünist partisi üyesi olmayan, orta tahsilli,
evli, ergenlik yana ulamam iki çocuk sahibidir. Sumgayt ehri, 2.
18
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mahalle, Sulh soka, ev 19/13, daire 20 adresinde nüfusa kaytldr.
Halen, Sumgayt ehri, 1. mahalle, ev 122, daire 71’de yaamaktadr.
Azerbaycan Boru Fabrikasnda Stan–140 makinesinde usta olarak
çalmaktadr, defalarca hapsedilmitir:
1) 17 Aralk 1976 ylnda Sumgayt ehir Halk Mahkemesi
tarafndan Azerbaycan SSC Ceza Hukukunun 207. maddesinin 3. ksm ile
3 yl artl hapis cezasna;
2) 30 Ocak 1981 ylnda Azerbaycan SSC Ceza Hukukunun 105.
maddesi ile maann % 20’si kesilerek 1 yl slah ilerine;
3) 5 Nisan 1982 ylnda Azerbaycan SSC Ceza Hukukunun 108.
maddesinin 2. ksm, 143. maddenin 2. ksm, 215–3. maddenin 2. ksm ve
215. maddesi ile 5 yl 2 ay 13 günlüüne hapis cezasna çarptrlmtr.
Önceleri çeitli cinayetler iledii için defalarca hapsedilmi E. R.
Grigoryan 1988 ylnn 28 ubat tarihinde Sumgayt ehrinin mahallelerinde
tahripler, ykmlar, kasten yangn çkarma ve dier benzer eylemlerle
birlikte toplu kargaalarda fiilen yer alm, bu karklarda Ermeni
milletinden olan vatandalara ve onlarn evlerine ve mallarna kar birçok
cinayetle, ayn zamanda milli dümanlk ve adavetin körüklenmesine
yönelmi eylemlerde bulunmakla itham edilir.
E. R. Grigoryan bu cinayetleri hangi ortamda iledii aada
belirtilmitir:
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18/55461–88 sayl davann iddianamesinden:

Tercüme: “28 ubat 1988 tarihinde E.R.Grigoryan, Sumgayt ehrinde
kitlesel karklklar çkarldn bilerek, Ermeni milletinden olan
vatandalara kar cinayetler ilemek amacyla saat 16 civarnda ehir
otogarnda, Sulh ve Dostluk sokaklarnn kesime noktasnda toplanan,
metal boru parçalar, metal çubuklar, sopa ve baka eyalarla silahlanarak
taknlk eden bir ekibe katlmtr.
20
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Saat 16 civarnda E. R. Grigoryan Ermeni milletinden olan vatandalar meydana çkararak onlara hesap sormak, katliam yapmak amacyla
E. . sayev, G. G. Memmedov, N. S. Seferov, E. A. Genceliyev ve baka
saldrganlarla birlikte motorlu tatlar durdurmak için Sulh sokana
çkmtr. E. R. Grigoryan ve dier eylemciler, L. . Yeseyan’a ait Bakü’den
Sumgayt’a gelen, Yeseyan Albina Aleksandrovna’nn kulland,  5258 AQ
plakal “Moskviç–2140” markal arabay durdurarak içindeki yolcularn
Ermeni milletine mensup olduunu belirledikten sonra arabay içindeki
yolcularla birlikte ters çevirmeye çalm, sonra ise tatta olan 1. dereceli
görme özürlü Yeseyan Levon irinoviç’i, Yeseyan Albina Aleksandrovna’y
ve onlarn ergenlik çana girmemi kz Yeseyan Narine Levonovna’y
sürükleyerek arabadan çkararak dövmeye balamlar. Zamannda olaya
müdahale eden polisler Yeseyan’n ailesini saldrganlarn elinden almlar.
Yalnz E. R. Grigoryan ve dier eylemciler arabay ters çevirerek yakmlar.
Kastl olarak çkarlan yangn sonucunda 6.205 ruble deerinde olan
otomobil, ayn zamanda onun içerisinde bulunan teyp, radyo, giyim eyas
ve madurlara ait, toplam 1.277 ruble 50 kuru deerinde baka eyalar
zarar görmütür. E.R. Grigoryan ve bakalarnn cinayetleri sonucunda
madurlarn zarar toplam 7.482 ruble 50 kurutur.
E. R. Grigoryan ve bakalar Ermeni milletinden olan kiilere kar
cinayetlerin ilenmesine yönelik eylemleri devam ettirerek ehrin 3.
mahallesine doru hareket eden ve ellerinde metal boru parçalar, metal
çubuklar, sopa ve baka eyalar bulunan bir baka saldrgan gruba
katlmlardr.
Saat 18 civarnda E. R. Grigoryan G. G. Memmedov, N. S. Seferov,
N. A. Necefov, E. . sayev, E. A. Genceliyev ve baka ahslarla birlikte 3.
mahalledeki 17/33 B numaral evde Ermeni milletinden olan Mejlumyan
ailesinin yaad 15 numaral dairenin kapsn metal boru parçalar, metal
çubuklar, baltalar ve dier eyalar kullanmakla…
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Kapy krarak daireye zorla girmi ve evi talan etmi,
pencere camlarn krm, mobilya, mutfak eyalar ve dier ev eyalarn
krm ve giyim kuam eyalarna hasar vermilerdir. Evdeki eyalarn bir
ksm avluya frlatlm ve yaklmtr.
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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 dövmüler.
Onlar K. G. Mejlumyan’n elbisesini parçalayarak ona tecavüz etmi, sonra
ise avluya çkararak orada yeniden dövmülerdir.
E. R. Grigoryan’n itirakiyle dairenin talan edilmesi sonucunda
Mejlumyan ailesine 24.887 ruble deerinde maddi zarar demitir.
Dairenin ksmen tahribi sonucunda ise devlete 192 ruble deerinde maddi
zarar demitir.
Saat 19 civarnda E. R. Grigoryan N. A. Necefov, Q. Q. Memmedov,
E. A. Genceliyev, N. S. Seferov, V. V. Hüseynov, E. . sayev ve baka
ahslarla birlikte 3. mahalledeki 5/3 numaral evde Ermeni milletinden
olan Grigoryanlar ailesinin yaad, kargaann dier katlmclar
tarafndan artk talan edilmi 45 numaral daireye zorla girmiler. E. R.
Grigoryan, N. S. Seferov, E. . sayev ve dierleri, ikence edileceinden
korkarak yatak odasnda yatan altna saklanan Grigoryan Emma
irinovna’y bularak onu yatan altndan çkarmlar. Bundan sonra E. R.
Grigoryan ve dier ahslar E. . Grigoryan’n kyafetlerini parçalam,
onu el ve ayakla dövdükten sonra tecavüz ederek çplak bir ekilde avluya
çkararak orada dans etmeye mecbur etmi, bedenine sigara basarak
yeniden dövmülerdir.
Saat 22 civarnda E. R. Grigoryan N. A. Necefov, V. V. Hüseynov ve
bakalar ile birlikte bu mahallenin 13/31 numaral evinde Ermeni
milletinden olan Ohanesyanlar ailesinin oturduu 8 numaral dairenin
kapsn metal boru parçalar, metal çubuklar ve baltalarla krarak zorla
daireye girmiler. Yalnz V. A. Ohanesyan’n dairede oturan damad
Aasaryan Edvard Artaeviç balta ile silahlanarak kendisini savunmu ve
talanclar daireye sokmamtr. E. R. Grigoryan ve yandalar tarafndan
dairenin giri kapsnn hasar görmesi sonucunda devlete 190 ruble
deerinde maddi zarar dedii saptanmtr”.
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “E. R. Grigoryan eylemlere devam ederek N. A. Necefov,
V. V. Hüseynov, G. G. Memmedov, N. S. Seferov ve baka ahslarla
birlikte, saat 22 civarnda ehrin ad geçen mahallesine komu 33/14
numaral eve girerek orada Ermeni milletinden olan Petrosyanlar ailesinin
oturduu 58 numaral dairenin kapsn metal boru parçalar, metal
24
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çubuklar ve baltalar araclyla krmlar. E.R.Grigoryan, N. S. Seferov ve
baka ahslar daireye zorla girerek onu tahrip etmiler, pencere camlarn
krm, mobilyay, tabaklar, elbiseleri ve dier ev eyalarn tahrip etmi,
bir ksmn avluya atarak yakm ve dairede bulunan M. . Petrosyan’ ve
onun ei J.B.ahbazyan’ dövmülerdir.
E. R. Grigoryan’n itiraki ile dairenin talan olunmas sonucunda
madurlar 13.465 ruble deerinde maddi zarar görmütür. Dairenin ksmen
tahribi ile alakal devlete 249 ruble deerinde maddi zarar dedii
saptanmtr.
E. R. Grigoryan yukarda sralanan eylemleri ile Azerbaycan SSB
Ceza Hukukunun 72. maddesinde zikredilen cinayeti ilemi, yeni talanlar,
tahripler, kundaklamalar ve baka bu gibi hareketlerle toplu kargaalara
dorudan doruya itirak etmitir.
Bundan baka, 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 kii tarafndan tecavüz edilmitir.
Saat 18 civarnda baka ahslarla birlikte bu daireye zorla girerek
soygun yapan E.R.Grigoryan, L.G. Mejlumyan’n bir önceki saldrgan
gruplar tarafndan dövülmekten ve defalarca zorla tecavüze uramaktan
bitkin dümesinden ve yalnz olmasndan istifade ederek ona iddet
uygulam ve tecavüz etmitir.
E.R.Grigoryan, kendisi L. G. Mejlumyan’a tecavüz ettikten sonra
yanndaki dier saldrganlar ile birlikte ayn dairede bulunan,
dövülmekten ve tecavüze uramaktan bitkin düen K. G. Mejlumyan’a da
tehdit ederek, iddet uygulayarak tecavüz etmitir.”
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18/55461-88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “K. K. Memmedov, N. S. Seferov, E. . sayev, N. A.
Necefov ve dierleri L. K. Mejlumyan’a tecavüz etmiler.
Ayn akam, 28 ubat 1988 tarihinde, kendi dairesinde (3. bölge, ev
26
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5/2, daire 45) Grigoryan Emma’ya bir grup kii tecavüz etmitir.
Saat 19.00 sularnda, E. R. Grigoryan, N. A. Necefov, E. . sayev,
N. S. Seferov, V. V. Hüseynov, E. A. Gençaliyev ve bakalar bu daireye
zorla girerek yatan altnda saklanm olan E..Grigoryan’ bularak onu
oradan çkarmlar. E. R. Grigoryan, N. S. Seferov, E. . sayev ve bakalar
onun elbisesini yrtm, korkutarak ve döverek tecavüz etmilerdir.
E. . sayev, N. S. Seferov, N. A. Necefov ve orada bulunan dier
ahslar da E. . Grigoryan’a tecavüz etmilerdir. E. . sayev, N. S.
Seferov, E. R. Grigoryan, N. A. Necefov ve dierleri tecavüz srasnda
onlara kar koymaya çalan madurun el ve ayaklarn tutarak onu
dövmü ve direncini krmlardr.
E. R. Grigoryan, bu hareketleri ile Azerbaycan SSC Ceza
Hukukunun 109. maddesinin 3. ksmnda yer alan tecavüz suçunu, toplu
tecavüzü, yani bir grup ahs tarafndan ve önceleri de ayn suçu ileyen kii
tarafndan iddet göstererek ve tehdit etme, madurun yardmsz durumda
olmasn frsat bilerek ona tecavüz etme suçunu ilemitir.
Ayrca, 28 ubat 1988 tarihinde, saat 19.00 civarnda E. R. Grigoryan ve dier eylemciler, madur 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 baka kiilerle birlikte, saldrganlk ve yaplan
suçlar saklamak amacyla Emma irinovna Grigoryan’a vahicesine
ikence ederek onu katletmeye karar vermilerdir.
E. R. Grigoryan, N. A. Necefov”
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “E. R. Grigoryan, N. A. Necefov, V. V. Hüseynov, E. .
sayev, N. S. Seferov ve bakalar kötü niyetlerini uygulamak için E. .
Grigoryan’n bedeninin çeitli hisselerine darbeler indirerek maduru 5/2
numaral evin avlusuna çkarm, orada da ona ikence yapmaya devam
ederek onu dans etmeye zorlam, bu yaptklarnn madura ikence ve
eziyet verdiini bilerek yanan sigara izmaritleriyle onun bedeninin çeitli
28
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yerlerini, ayn zamanda cinsel organn yakm, bedeninin özellikle arya
hassas olan ksmlarna (kask, karn, göüs, bel, ba bölgesine) ayaklar,
elleri ve çeitli eyalarla darbeler indirmilerdir.
Sonra E. R. Grigoryan, N. S. Seferov, N. A. Necefov, E. . sayev, V.
V. Hüseynov ve bakalar maduru srtüstü yere yatrarak bacaklarn iki
yana açmlardr. 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 yaptklarnn madura özel ikence ve eziyet verdiini
bilerek, kastl olarak öldürmek amacyla, borunun ucunu E. .
Grigoryan’n rahmine sokmutur. Bunu yaparken E. R. Grigoryan, N. S.
Seferov, E. . sayev ve dierleri V. V. Hüseynov’un yaptklarnn madurun
hayat açsndan tehlike arz ettiini, ayn zamanda V. V. Hüseynov’un
yaptklaryla madura özel ikence ve iddet verdiini bilerek E. .
Grigoryan’n bacaklarn ve ellerini tutarak ikenceyi devam ettirmilerdir.
Madur iddetli acya dayanamayarak bardnda E. R. Grigoryan ve
bakalar onu brakmlar. Madur E. . Grigoryan yerden kalkarak
komaya çalm, lakin yaknda bulunan 6/2 A numaral evin bitiiinde E.
R. Grigoryan, N. S. Seferov ve bakalar onu yakalamlardr. N. S. Seferov
E. . Grigoryan’ kasten öldürmek amacyla arkadan atlayarak onun srtna
aya ile darbe indirmi, darbe sonucunda madurun omurga kemii
eilmi, gösünün aa ksmndaki göüs kemii krlm, omurilii hasar
görmü, böbreinin etrafndaki ya dokusunda iç kanama balamtr. N. S.
Seferov’un indirdii darbe sonucunda yere ylan maduru, E. R.
Grigoryan, N. S. Seferov, N. A. Necefov, V. V. Hüseynov, E. . sayev
yeniden dövmeye balam, ayaklaryla ve çeitli eyalarla bana ve
bedeninin baka ksmlarna darbeler indirmi, bununla da ona özel ikence
ve eziyet vermilerdir. E. R. Grigoryan ve yanndaki dier ahslar
tarafndan vurulan darbeler sonucunda madurun sa yanndaki
kaburgalar krlm, ba ezilerek yaralanm, bedeninde syrk ve çürükler
olumutur.”
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “Sonra E. R. Grigoryan, N. S. Seferov, E. . sayev, N. A.
Necefov ve bakalar maduru yere yatrarak yeniden bacaklarn iki yana
açm, V. V. Hüseynov ise madura özel ikence ve eziyet verdiini bilerek
metal boru parçasn ikinci defa E. . Grigoryan’n rahmine sokmu, onun
30
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bu yaptklar sonucunda madurun rahmi karn boluuna kadar yrtlm,
ince barsann asks hasar görmütür.
E. R. Grigoryan, N. S. Seferov, V. V. Hüseynov ve bakalarnn
madura vurduu darbeler onda travmal oka neden olmu ve E. .
Grigoryan 29 ubat 1988 tarihinde ölmütür.
E. R. Grigoryan bu yaptklar ile Azerbaycan SSB Ceza Kanununun
94. maddesinin 2, 6 ve 7. bentlerinde yer alan suçu, kastl olarak adam
öldürme, tecavüz ve ilenen baka cinayetleri saklama amacyla adam
öldürme suçlarn ilemitir.
E. R. Grigoryan, K. K. Memmedov, V. V. Hüseynov, N. A. Necefov ve
bakalar E. . Grigoryan’ kastl olarak katlettikten sonra ayn gün 28
ubat 1988 tarihinde saat 22 civarnda ehrin 1. Mahallesinde 33/14
numaral evde Ermeni milletinden olan Petrosyanlar ailesinin oturduu 58
numaral dairede soygunculuk yapmlardr. Balta ile silahlanan E. R.
Grigoryan dier soyguncularla birlikte zorla daireye girmitir. E. R.
Grigoryan bu dairedeki Petrosyan Manvel amiroviç’i kasten öldürmek
amacyla onun bana balta ile darbe indirmitir. Lakin E.R.Grigoryan’n
M. . Petrosyan’ öldürmek niyeti gerçekleememitir. Çünkü madur M. .
Petrosyan ona darbe indirildii srada kendisini savunarak E. R.
Grigoryan’n balta tuttuu eline çekiçle darbe indirmitir. Bu nedenle
E.R.Grigoryan’n elindeki baltann az deil, ters taraf, madurun bana
demi, sonuçta M. . Petrosyan’n banda kafatas travmas ve beyin
sarsnts olumutur. Bu darbeler arlk derecesine göre saln ksa
süreliine bozulmas ile hafif beden bozukluklarna neden olmutur. M. .
Petrosyan ald darbe sonucu baylarak yere ylnca E. R. Grigoryan M.
. Petrosyan’n öldüünü zannederek onunla uramaktan vazgeçmitir.”
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “Bu yaptklar 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 yarglanan birisinin
yeniden kasten adam öldürmeye teebbüs etmesi suçunu ilemitir.
E. R. Grigoryan, 28 ubat 1988 tarihinde Sumgayt ehrinde toplu
kargaalara faal itirak ederek saldrgan gruplar defalarca Ermeni
milletinden olan vatandalarn evlerini talan etmeye çarmtr. Ayrca,
saldrganlk yapan birçok kiiyi yalnz Ermeni milletinden olan
vatandalardan Mejlumyan, Grigoryan, Yeseyan, Petrosyan’n ev ve
eyalarn talan etmeye, Ermeni milletinden olan vatandalardan E. .
Grigoryan ve M. . Petrosyan’ kasten öldürmeye yönelik provokatif
eylemleri ile aslnda Ermeni ve Azerbaycan milletinden olan vatandalar
arasnda milli dümanlk ve ayrmcla neden olmak amacyla propaganda
yapm, toplumda Ermenilere olan sayg ve güveni azaltm, onlara kar
nefret duygusu uyandrmtr.
E. R. Grigoryan, bu yaptklar ile Azerbaycan SSB Ceza Kanununun
67. maddesinde yer alan suçu, milli dümanlk ve araya nifak sokmak
amacyla propaganda suçunu ilemitir.
Azerbaycan SSB Ceza Hukukunun 33. maddesine dayanarak bu
cinayet davasnn incelenmek için Azerbaycan SSB Yüksek Mahkemesine
gönderilmesine karar verilmitir.
ddianame 29 Mart 1989 ylnda Azerbaycan SSC Sumgayt ehrinde
düzenlenmitir.
SSCB Ba Savcs yannda
Özel önemli davalar üzere sorgu yargc,
Ba adliye müaviri
(imza)
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Görüldüü gibi Sumgayt olaylar üzere soruturmay yürüten ve
iddianameyi imzalayan ahs SSCB Ba Savcs yannda özel önem tayan
davalarn sorgu yargc Vladimir Sergeyeviç Kalkin’dir. Bu sebeple hiç
kimse Azerbaycanllar, soruturmann Ermenilere kar garezli olarak
yürütüldüü konusunda itham edemez. Çünkü bu davann soruturmas
SSCB Ba Savcl tarafndan yaplmtr ve soruturmay yürütenlerin
hiçbiri Azerbaycanl olmad gibi grup bakan da milliyetçe Rus olan
Kalkin’dir. SSCB Savclnn Sumgayt olaylar üzere soruturma grubuna
bakanlk eden Vladimir Kalkin’in sonradan stihbarat Tekilat
Generalliine terfi ettirildiini özellikle belirtmem gerekir. Ne kadar
ilginçtir, deil mi? Aslnda Savcln himayesi ile onun kimi temsil ettii
büsbütün ortadadr. Bu konu ile ilgili olarak daha sonra detayl bilgi
vereceim.
Saygdeer okuyucu! 332 sayfalk iddianamenin tamamn buraya
aktarmamak için iin aratrma konusuna uygun bölümlerini burada
vermekle yetineceim. Eer ilginizi çekecek olursa, hem tam metni okumak
34
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hem de bütün kukular ortadan kaldrmak için iddianamenin tamamn, özel
olarak hazrladmz www.sumgayit1988.com sitesinde görebilirsiniz.
Sumgayt olaylar srasnda gerçekletirilen dramatik suçlarn hepsi bu
iddianamede yer almaktadr. Yaanan bu faciann boyutunu küçültmek gibi
bir düüncem yoktur. Yalnz bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Ermeni
milliyetçileri Sumgayt’ta binden fazla insann katledildii haberini bütün
dünyaya yaymlardr. SSCB savcl ise Sumgayt’ta yalnz 32 kiinin
katledildiini tespit etmitir. Bu 32 kiiden 26’snn Ermeni, 6’snn ise
Azerbaycanl olduunu özellikle vurgulamak gerekir. Kitab okuduunuzda,
bu faciay kimlerin planladnn, Azerbaycan halknn nasl dardan
tezgâhlanan bu irenç cinayetlerin kurban haline getirildiinin tan
olacaksnz. Büyük Ermenistan hastalna yakalanm olan, yalanc,
sahtekâr Ermeni milliyetçilerinin bu kitaptan amaçlar dorultusunda
yararlanacaklarn sanmyorum. Çünkü burada anlattklarm, onlarn bugüne
kadar Sumgayt olaylar ile ilgili bütün dünyaya yaydklar “Azerbaycanllar
Sumgayt’ta ba kesiyorlard, gebe kadnlarn karnlarn yrtyorlard,
Ermenileri dorayarak etlerinden kebap yapyorlard” eklindeki yalanlarn
ifa edecek ve Sumgayt’ta gerçekletirilen en ar cinayetlerin onlarn
kendileri tarafndan planlanarak yapldn ispatlayacaktr. Ben Hakka,
adalete, en bata da Allah’n varlna inanan birisiyim ve bütün olaylar
tam çplakl ile sunduumdan, Sumgayt’ta nelerin olup bittii hakkndaki
doru sonuca kendiniz varacaksnz.
imdiyse kaldmz yere dönerek, Grigoryan’n kimlii hakkndaki
düüncelerinizi daha da netletirmek istiyorum.
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “E. R. Grigoryan bir yolunu bularak Sumgayt ehir
asayi görevlisinin i yerindeki odasndan kendi evini telefonla aram ve
suçun ilendii srada baka bir yerde bulunmas yalanna dair detaylar ei
Kagramanyan Rita Mukanovna ile kararlatrmtr”.
C.29 Dava dosyas say. 3–4, 64
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “Sonralar, 24 Austos 1988 tarihinde Asriyan (Aayeva)
S.B., Mart balarnda, ei ile birlikte Orconikidze ehrinde bulunduunu,
Rita Kagramanyan’n, einin suçun ilendii srada baka bir yerde
bulunmas yalan nedeniyle oraya sk sk telefon açtn itiraf etmitir. Mart
balarnda o, R. M. Kagramanyan’a haber vermeden Sumgayt’a dönmü,
lakin R. M. Kagramanyan onun gediini haber alarak 30 Mart tarihinde
ifade vermek için onu sorgu yargcnn yanna getirmitir”.
C.29 Dava dosyas sayfa 166–176
Açklama: Grigoryan’n bütün durumlarda kendisini temize
çkarmaya çalt, hapiste olduu srada Azerbaycan dnda bulunan
tanklar bile etkilemeyi baard dava dosyalarndan belli olur.
Grigoryan’n kimliinden bahsederken, onun dier sanklar üzerinde nasl
güçlü bir etkisinin olduunu, ahsen tan olduum baz durumlar
dikkatinize sunmak istiyorum. Baz durumalarda, sanklar çapraz sorular
yantlarken gerçei söylediklerinde, Grigoryan bir bak ile onlar hemen
susturuyor ve ifadelerini deitirmeye mecbur ediyordu. Sanklar, genellikle
ifade verirken bir gözleri daima Grigoryan’da olup, onun mimiklerini
izliyorlard ve onun mimiindeki, hareketlerindeki herhangi bir deiiklik
onlarn ifadelerini hemen deimelerine yetiyordu.
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: 5 Eylül 1988 tarihinde madur K. K. Mejlumyan, sank E.
R. Grigoryan’n onlarn dairesinde yaptklar hakknda açklamada
bulunarak öyle demitir:
“Özellikle E.R.Grigoryan, benim annemi dövüyor, krlm
sandalyenin aya ile onun bana darbeler indiriyordu. Ben bu yaplanlar
37

  

çok iyi görüyordum. O zamanlar, d görünüüne bakarak Grigoryan’n
Lezgi milletinden olduunu zannetmitim 1...”
C.2 Dava dosyas say. 168
Açklama: Kitaptaki resimden de Grigoryan’n d görünü olarak
kesinlikle Ermeni’ye benzemedii anlalmaktadr. O, daha çok Ruslara ve
Lezgilere benziyordu. Bundan dolay etrafndakiler dnda herkes onun
Lezgi olduunu sanyordu. Hem d görünüü sebebiyle hem de Azerbaycan
dilini güzel konutuu için onun, yaplan cinayetlerdeki etkin rolü kimsede
kuku uyandrmyordu.
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

1

Azerbaycan’da yaayan aznlk mensubu
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Tercüme: O, Grigoryan’n önceleri cinayetlerde itirakini
saklamasnn nedenini, artk kaydedildii gibi, kendisinin 16, 19 Mays, 2, 7
ve 21 Haziran 1988 tarihli ifadelerinde öyle açklamtr:
“29 ubat 1988 tarihinde, tahmini olarak saat 7 civarnda beni
evden Sumgayt Polis ubesine götürdüler. Orada ben ve tutuklanan dier
kiiler uzun süre koridorda kaldk. Biz, hepimiz koridorda bekliyorduk.
Birbirimizle konuma frsatmz vard. Biz koridorda beklerken Grigoryan
Edik bana soruturma srasnda 28 ubat’ta onun nerede olduunu ve
gördüklerimi söylemememi tembihledi. Aksi durumda Birliin2 bütün
slahevlerinde tandklarnn bulunduunu ve eer konuursam, beni yerin
altnda dahi olsam, bularak öldüreceini söyledi... Nadir Necefov ise eer
soruturmada onun hakknda her hangi bir ey söylersem, onun dardaki
dostlarna mektup yazacan ve bütün ailemi öldüreceklerini söyleyerek
beni tehdit ediyordu.
Ben Grigoryan Edik ve Necefov Nadir’in azl katil olduklarn iyi
biliyordum ve onlarn gerçekten beni ve benim ailemi öldürebileceklerinden
üphem yoktu. Grigoryan ve kardelerinin hepsi birer katil idi ve herkes
onlardan korkuyordu. Necefov Nadir’in de ondan geri kalr bir yan yoktu.
Bundan dolay, ben, akrabalarma zarar gelir korkusuyla doru olmayan
baz açklamalarda bulundum.”
C.26 Dava dosyas sayfa. 131–136, 158–162, 192–201, 226–235, 227–276

2

SSCB’nin
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Açklama: Ben, Grigoryan hakknda cinayet davasnn dosyalarndaki ifadelere, mesleki tecrübelerime dayanarak tekrar açklama
getirmek istiyorum. öyle ki, durumann ilk günlerinden, daha önce de
söylediim gibi, Grigoryan’n dier sanklar üzerinde çok güçlü bir etkisi
olduunu görüyordum. Bu etkinin sebebi sayg veya hürmet hissi deil,
anlatlamaz bir korku hissindendi ve siz bunu yukardaki açklamalardan da
anlamsnzdr. Bu etki sebebiyle Grigoryan, sanklara istedii ekilde
davranabiliyordu. Videokasetlerine bakldnda onun davranlar, sorgu
yargçlaryla bile alay etmesi, sorular cevaplad sradaki soukkanl hali,
onun sradan birisi olmadn gösteriyordu. Grigoryan’n bir bak ile
sanklarn ifadelerini deitirmelerinin, hatta ayaa bile kalktklarnn
defalarca ahidi oluyordum. Grigoryan, demir parmaklklar arkasnda oturduu yerin yann genellikle bo brakyordu. Sorgu srasnda sanklardan
herhangi birine gözünün ucu ile baknca o sank hemen yerinden frlayarak
Grigoryan’n yanndaki yere oturuyor ve ondan adeta emir bekliyordu.
Bütün sanklarn Grigoryan’dan korktuklarn defalarca söylememe ramen
mahkeme bunu bir türlü önemsemiyordu. Ben ise sanklar ve onlarn
akrabalar tarafndan saldrlara maruz kalyordum. Bir gün mola srasnda
mahkeme salonunda çok can skc bir durumun tan oldum. Scak bir yaz
günüydü. Görevliler, sanklarn içmesi için bir ie maden suyu getirerek en
sonda oturana verdiler. O, ieyi açmadan yanndakine verdi. Yanndaki de
bir sonrakine verdi ve böylece, hiçbiri ieyi açmadan Grigoryan’a verdiler.
Yalnz Grigoryan ienin azn açarak içtikten sonra dierleri de ondan arta
kalan içmeye baladlar. Ben bu durum karsnda sinirden küplere bindim
ve bu sinirle de Grigoryan’dan niçin bu kadar korktuklarn sanklara bir
daha sordum. Onlar ise sahte bir cesaretle “Biz hiç kimseden korkmuyoruz!” cevabn verdiler. Ben onlara, ieyi ilk olarak Grigoryan’a
vererek onun artn içmelerinden, korkup korkmadklarnn belli olduunu
bildirdim. Ben, onlarn verecek bir cevaplar olmadndan bu söylediklerim
karsnda mahcup olduklarn fark ettim. Ancak Grigoryan’a kar
hissettikleri korku bu mahcubiyet duygusunu gölgede brakyordu.
Sanklarn Grigoryan’dan çok korktuklarn durumada Galib
Memmedov’un avukat sfatyla yer alan ve davay iyi bilen Esedaa
Abdullayev de 6, 8, 9 Nisan 2010 tarihlerinde “Bizim yol” gazetesinin
muhabiri Natik Cavadl’ya verdii demeçlerde onaylamaktadr. Bu
demeçlerden baz hususlar öyledir:
E.A. Yant: “Düünebiliyor musunuz, Grigoryan, durumada oldukça küstah ve ef gibi davranyordu. Basit bir örnei hatrlatacam. Tutuklanan dier sanklarn anne babalar, çocuklarna yemek getiriyorlard,
ama onlar bu yemekleri kendileri yemeden önce Grigoryan’a yediriyorlard.
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“Badaml”y3 bardaa koyarak“Edik, gel, sen iç” diye önce Grigoryan’a
veriyorlard. Bakn ite, onlar böyle erefsiz, haysiyetsiz çocuklar idi.
N.C. Soru: Demek bizimkiler Grigoryan’dan korkuyorlarm?
Yant: Öyle anlalyor, evet, korkuyorlard.”
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

3

Maden suyu
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Tercüme: Sank N. S. Seferov, E. . sayev’in bu açklamasn
onaylayarak demitir:
“ Grigoryan Edik, Necefov Nadir, sayev Efser ve ben 1. mahallede
bulunan ayn binada oturuyorduk ve birbirimizi çok iyi tanyorduk. Biz ayn
mahallenin çocuklaryz. Grigoryan Edik, sakin huylu görünse de çok çlgn
birisidir. Kurnazdr, hatta çok kurnazdr. Ben de dâhil olmakla mahallenin
bütün delikanllar, güçlü olduu için ona sayg duyar ve ondan korkardk.
Bunu kendisi de biliyordu. O, karate biliyordu. Edik önceden de
tutuklanmt. Necefov Nadir, benim babamlarla ayn katta oturuyor. O da
mahkûm olmutu. Grigoryan Edik’le ayn slahevinde yatmtr. O,
mahallede böbürlenerek haval haval dolard. Kendisini Grigoryan
Edik’ten sonra mahallenin ikinci adam sayard. Sanki onun yardmcsyd.
Necefov Nadir, çok irenç birisidir, insanlar birbirine düman etmeyi iyi
beceriyordu. Hüseynov Vagif’i, Necefov’un bacs ile evlenmesinden sonra
tandm, galiba 1987 ylnda. O, erefsiz, vicdansz adamdr. Necefov,
Grigoryan Edik’in sanki yardmcs ve Hüseynov Vagif de onun yardmcs
idi. Hüseynov Vagif, Corat’ta kirada oturur, ama genellikle Necefov
Nadir’le yatp kalkar.” 28 ubat 1988 tarihinde, Pokosyan’n dairesinde,
tahrip yapldktan sonra, Grigoryan Edik ve Necefov Nadir “eer
aramzdan birisi polise yakalanrsa hiçbir eyi itiraf etmesin, kimse kimseyi
“ele vermesin” diyorlard. Sonra biz ayrldk. Ben otobüs durana gittim.
Polisler beni yakalayarak Polis ubesine götürdüler. Sorguya çektiler.
Sonra, 1 Mart 1988 tarihinde beni Bakü’ye gönderdiler. Soruturma
srasnda hakknda ifade verdiim Grigoryan Edik ve onun kardei Erik
benimle ayn arabada gidiyordu. Erik’i de tutuklamlard. Ben, Edik’in
beni görmemesi için iyice köeye oturmutum. Sanrm o beni görmedi.
Arabada adam çoktu.”
c.16 Dava dosyas sayfa. 77–79, 165–167
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Sank E.R.Grigoryan, bütün soruturma boyunca
anlatlan bu ve benzeri olaylarda olduu gibi hem madurlara hem de onun
eylemlerini aça çkaran suçun dier itirakçilerine bask yapmaya
çalyordu.
öyle ki, sank E.R.Grigoryan, 15 Mart 1988 ylnda video kayt
görüntüleri gösterilerek, madur L. K. Mejlumyan’la yüzletirilmesi
srasnda madurun onun cinayetlerini aça çkaran ifadelerini etkilemeye
çalmtr.
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C.3 Dava dosyas sayfa. 6–8
23 Eylül 1988 ylnda R. A. Mejlumyan’la yüzletirme srasnda
E.R.Grigoryan, önce maduru korkutmaya çalm, sonra ise milli
duygularn körüklemeye çalarak madurun onun suçlarn ifa eden
ifadelerini yeniden deimeye zorlamtr.
C.29 Dava dosyas sayfa. 225–228
22 Haziran 1988 ylnda sank E.R.Grigoryan’n, sank E. . sayev
ile video kayt kullanlarak yüzletirilmesi srasnda onu ele veren E. .
sayev’e bararak “Ben seni ne amaçla beslemiim? Çakal, hiçbir zaman
insan olmayacak! Senin gibi Farsa iyilik yapmaktansa, koynunda ylan
beslemek daha iyidir.” demitir.
Sank E. . sayev, ona böyle yant vermitir: “Sen kendin bana 28
ubat olaylarnn senin için Allah’n bir nimeti olduunu, sanki bahtn
kendisinin senin yanna geldiini söylüyordun”.
C.26 Dava dosyas sayfa. 296
Açklama: Bu ifade srasnda Grigoryan, belki de, ilk defa
soukkanlln brakarak Azerbaycanllara kar olan nefretini da
vurmutur. Baka bir durumu da dikkatinize arz etmek isterim. Grigoryan’n
kendisine olan güveni o kadar artmt ki artk o sanklar yalnzken veya ve
yüzleme srasnda deil, mahkeme durumasnda dahi açkçasna tehdit
ediyordu. Galib Memmedov’un mahkemede ifade verdii srada
Grigoryan’n ona söylediklerini buna örnek olarak gösterebiliriz. Galib
Memmedov ifade veriyorken, Grigoryan birkaç defa hiç kimseden
çekinmeden “Sen durumadan sonra bana gelecekleri düünmüyor
musun?” diyerek, onu tehdit etmitir. O, bu tür tehditleri bütün sanklara sk
sk savurmaktayd.
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: 24 Haziran 1988 ylnda sank N.A.Necefov, ifadesinde
E.R.Grigoryan’n karsnda ba eerek ona sayg duyduunu söylemitir:
“Ben hrszlk yaptm için ceza çekiyordum. Bu, hâkimlerce
malumdur. Hrszlk yapt için 5 yl 5 ay süresince hapis cezasna
çarptrlan Edik de cezasn 3 sayl slahevinde çekiyordu. Yaklak 1984
ylnn Ekim ayna kadar biz ayn yerde ceza çektik. Bölgede bir süre ayn
ekipte çaltk. Bir barakada oturuyor, bo vakitlerimizi birlikte
geçiriyorduk. Sk sk tavla oynardk. Edik, fiziki yönden çok güçlü, her
durumda kendisini savunabilen, iradeli ve inatç birisidir. Edik gibiler,
amacna ulamak için fiziki gücü tercih ederler. Onun her konuda kendine
has görüü vardr.”
C.22 Dava dosyas sayfa. 150–154
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: 7. Sank Grigoryan Eduard Robertoviç
14 Aralk 1959 ylnda Sumgayt ehrinde içi ailesinde domutur.
C.28 Dava dosyas sayfa 28
Kalabalk ve bedbaht bir ailede büyümütür. Ailede ondan baka be
çocuk daha olmutur. Babas 1969 ylnda hastalanarak ölmütür. ki
kardei mahkûm olunmutur.
C.28 Dava dosyas sayfa. 195–220
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:
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Tercüme: O, çocuklarnn hepsini Sumgayt ehrindeki 5 numaral
ilköretim okuluna kaydettirmitir. Oullar ilkokulda okurken yatl okulda
eitim aldklar için okul programndan çok geri kaldklarn ve dersleri
anlamakta güçlük çektiklerini söyleyerek ikâyet ederlerdi. Özellikle Eduard
çok zorlanyor, matematii bir türlü örenemiyor ve derslere katlmyordu.
Eduard matematii örenemedii ve dier derslerde de çok zorland için
annesine onu özel az gelimi çocuklar okuluna vermesini tavsiye etmiler
ve annesi de böyle yapmtr.
C.28 Dava dosyas say. 188–189
Açklama: Evet, özgeçmiinden de anlald gibi Grigoryan, 10
yandan itibaren babasz büyümü, terbiyesi ile annesi ilgilenmi, ilkokulda
zayf bir örenci olmutur. Yalnz bu zayflk hiç de onun zekâsyla ilgili
deildir. Çünkü sorgu srasnda verdiim çapraz sorularda bazen sanklarn
hepsi gerçei söylüyorlard. Grigoryan’ ise bu tür sorularla tuzaa
düürmek asla mümkün deildi. Ona soru sorduumda sanki önceden
düüncemi okuyor, 3–4 sorudan sonra ne soracam biliyordu. Ve bütün
çapraz sorular iyice düündükten, tahlil ettikten sonra cevaplyordu.
Mahkeme boyunca bir defa bile onun sorulan soruya hemen yant verdiini
görmedim. Soruya yant bulamad zaman o, ya hakaret eder ya da srtarak
“susma hakkm kullanyorum” derdi. O, eitimli biri deildi ama onun akl
dava ile ilgisi olan bütün sanklarn aklnn toplamndan daha çok idi. Sanki
bu konuda özel bir eitim almt.
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:
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Tercüme: 17 Aralk 1976 ylnda E.R.Grigoryan Sumgayt ehir
Halk Mahkemesi tarafndan Azerbaycan SSB Cinayet Kanununun 207.
maddesinin üçüncü ksm ile 3 yl deneme süresi ile 3 yl artl hapis
cezasna çaptrlm, onu slah olunmak ve yeniden terbiye edilmek için
Sumgayt’taki 19 numaral yardmc okula vermiler.
C.28 Dava dosyas sayfa. 73, 77–78
Yapt suçla ilgili olarak E.R.Grigoryan’n Sumgayt ehir asayi
ubesinin ergenlik yana girmeyenlerin davalar üzere aratrma
komisyonu tarafndan sabka kayd alnmtr.
C.28 Dava dosyas sayfa. 136

GRGORYAN’IN ROLÜ

18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Sank E.A.Gencaliyev daha sonra ifade vererek demitir:
“lk olarak Grigoryan Edik’in yüzüne tokat att bayan sürücü
benim yanmda idi. Bizim grubun dier eylemcileri de bu kadn dövmeye
baladlar. Ben kendim kadnn omuz bölgesine elimle 3–4 darbe indirdim.”
C.23 Dava dosyas sayfa. 323–333
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Sank Memmedov Galib Gedirah olu 22 ubat 1989
ylnda, bu olayla ilgili olarak itham edildiinde suçunu tamamen
kabullenmi ve 28 ubat 1988 ylnda, saat 15.15 civarnda o, uzak akrabas
Seferov Nizami’nin evinden çkm ve ehre yalnz gittiini söylemitir.
Daha sonra ise o ilave etmitir:
“Barmalar kesildikten sonra Grigoryan: “Ardm sra gelin!”,
diyerek emir verdi ve bizim hepimizi Sulh ve Dostluk sokaklarnn kesitii
kavaa götürdü”.
C.18 Dava dosyas sayfa. 231–252
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:
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Tercüme: Sank Seferov Nizami Sumbat olu 20 ubat 1989 ylnda
bu olayla ilgili itham ilan edilirken suçunu ksmen itiraf etmi ve ifade
vererek 28 ubat 1988 ylnda saat 16 civarnda o, Sumgayt ehir
otogarnn yaknlarnda bulunan çaycya gittiini bildirmitir.
N.S.Seferov ifadesinde daha sonra demitir:
“Necefov Nadir, Grigoryan Edik, Hüseynov Vagif, Gencaliyev
Elçin, sayev Efser ve dier arkadalar artk orada idiler. Memmedov’la
ben onlarn yanna oturduk. 15 dakika çaycda durdum. Sonra Grigoryan
kalkmay teklif etti. Grigoryan, arabann kapsn açt ve direksiyon banda
oturan bayandan belgelerini istedi. Kadn ona bir eyler dedi. Ben
Memmedov’un yanndan geçerek sürücü tarafa yaklatm. Arabann bütün
kaplar artk açk idi. Ben oraya geldiimde belgeler artk Grigoryan’n
elinde idi. Belgelerin kab krmz renkteydi. Grigoryan bararak onlarn
Ermeni olduklarn söyledi ve onlar dövmemiz için bizi tahrik etti.
Grigoryan kadn sürüyerek arabadan çkarmaya balad. Kadn direniyor,
“anne!” diye çlk atyordu.
C.16 Dava dosyas sayfa 190–208

18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Sumgayt ehir asayi birliinin eleman tank Haydarov
Perverdigar Hüseyin olu bu meseleye dair açklamasnda demitir:
“Ben yalnz sonradan anladm ki, bu insanlarn çou, eylemde
bulunanlar, benim yanmda olanlar ya sarho idi, ya da uyuturucu
kullanmlard. Onlarn gözlerinde bir boluk vard, hiçbir ey anlamyor,
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bizim komutlarmza hiçbir tepki vermiyorlard”.
C.1 Dava dosyas sayfa 213–222
Not: Ben, cinayet davasnn baz materyalleri elimde olmadndan,
bu davann, özellikle, cinayet davasnn materyallerinde olmas gereken
birçok videokasetin korunmadndan kukulandm için, bu sürecin
önemini, güncelliini, tarih için gerekliliini göz önünde bulundurarak
mahkeme sürecinde kendim için aldm baz önemli notlar sizlerle
paylaacam: Hiç deilse kitap basldktan sonra cinayet davasnn
materyalleri ve videokasetlerin bulunmas ve aldm bu notlarn doru ve
tarafsz olduunun onaylanmas en büyük dileimdir.
Açklama: Eylemcilerin kendilerinde olmamalarnn nedeni sonraki
ifadelerden anlalmaktadr. Bunun sebebi Grigoryan’n eylemcilere
datt haplardr. Durumada bunu belgeleyen ifadelerin video kaytlar da
gösterildi. Bu kayttaki baz bilgileri ben not defterime geçirmitim. Bu
videolardan birinde sank sayev ile Hüseynov’un yüzlemesi yer
almaktadr. sayev ifadelerinde aadakileri söylüyor:
Yazarn durumadaki notlarndan:

Tercüme: “Cilt 23 not defteri sah. 156–164
Video
“Edik herkese hap datyordu, onu yuttuktan sonra güçlendiimi
hissettim.”
Açklama: Bu haplar eylemcilere bu amaçla veriliyordu. Sanklarn
hepsi hap yuttuktan sonra kendilerini daha güçlü ve daha cesur
hissettiklerini söylüyorlard. Mahkeme sürecinde bu söylediklerimi
onaylayan birçok videokaset gösterildi, lakin bütün srarlarma ramen, bu
konu da mahkemenin sonuna kadar bir türlü aratrlmad.
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: 7, 15 Temmuz 1989 ylnda E..sayev ve onun akrabalar
arasnda yaplan yüzlemeden sonra sank, baka yerde olduu yalannn
faydasz olduunu anlam ve bununla ilgili olarak ifadesinde öyle
demitir:
“Benim imdiye kadar verdiim ifadelerin hepsi doru deil.
Kzlara yaptmz tecavüzü anlatmaya önceleri çok utanyor ve
korkuyordum.
Bu kzn rzna geçmeye önce Grigoryan Edik balad.
Sonra Grigoryan Edik benim kürkümün yakasndan tuttu ve beni kz
tarafna iterek:“Gel, imdi de sen tadn çkar!” dedi.
C.27 Dava dosyas sayfa 57–70, 86–98
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Sank E..sayev’in bu olayla ilgili ifadeleri
reddetmesinin gerçek nedeni ise onun 16, 19 Mays, 2, 7, 21 Haziran 1988
tarihli ifadelerinden anlalr. Sank E..sayev ifadesinde öyle demitir:
“29 ubat 1988 ylnda, tahmini olarak saat 7 civarnda beni evden
alarak Sumgayt Polis ubesine götürdüler. Orada ben ve gözaltna alnm
dier kiiler uzun süre koridorda kaldk. Biz hepimiz koridorda bekliyorduk.
Birbirimizle konumaya imkânmz vard. Biz koridorda beklerken
Grigoryan Edik bana soruturma srasnda 28 ubat’ta onun nerede
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olduunu ve gördüklerimi söylemememi tembihledi. Aksi durumda Birliin4
bütün slahevlerinde tandklarnn bulunduunu ve eer konuursam, beni
yerin altnda dahi olsam, bularak öldüreceini söyledi. Nadir Necefov ise
eer soruturmada onun hakknda herhangi bir ey söylersem, onun
dardaki dostlarna mektup yazacan ve bütün ailemi öldüreceklerini
söyleyerek beni tehdit ediyordu.
Gözaltna alndktan sonra biz, ilk olarak farkl koulara
yerletirildik ve ben hiç kimseyi görmedim. Yalnz Nadir sk sk duvarn
öbür tarafndan bana Edik’in serbest braklp braklmadn soruyordu.
29 ubat’ta öle yemeinden sonra beni Bayl hapishanesine götürdüler.
Necefov Nadir de benimle ayn koua dütü. O, beni tehdit ederek, eer
ben, onlarn kadnn rahmine boru sokarak öldürdüklerini söylersem,
hapisten dostlarna mektup yazarak onlarn benim ailemi öldürmelerini
isteyeceini söyledi. Nadir, Devlet Denetleme Komisyonu nezarethanesinde
gezinti zaman da duvarn öbür tarafndan beni tehdit ediyordu. Ben
Grigoryan Edik ve Necefov Nadir’in azl katil olduklarn iyi biliyordum ve
onlarn gerçekten beni ve benim ailemi öldürebileceklerinden üphem yoktu.
Grigoryan ve kardelerinin hepsi birer katil idi ve herkes onlardan
korkuyordu. Necefov Nadir’in de ondan geri kalr bir yan yoktu. Bundan
dolay, ben akrabalarma zarar gelir korkusuyla doru olmayan baz
açklamalarda bulundum.”
C.26 Dava dosyas sayfa 131–136, 158–162, 192–201, 226–235, 227–276
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Sank Seferov Nizami Sumbat olu 20 ubat 1989 ylnda
ona ilan edilmi ithamda bu olayla ilgili olarak ksmen suçlu olduunu öyle
ifade etmitir:
4

SSCB’nin
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“Grigoryan Edik bu dairede ev sahibine aya ile vurdu,
Lyudmila’ya ve yanlmyorsam Karina’ya tecavüz etti. O, dairedeki ie
yaramayan eyalar bir tarafa frlatyor, kymetli eyalar aryordu.”
C.16 Dava dosyas sayfa. 190–209
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: 23 Eylül 1988 ylnda madur R.A.Mejlumyan sank
E.R.Grigoryan’la yüzletirme zaman kendi ifadelerini onaylayarak öyle
demitir:
“Toplu kargaa zaman bu adam, dierleri ile birlikte bizim daireye
zorla girmiti. Ben bu adam önceden gördüüm fotoraf dolaysyla
tanyordum. u anda karmda oturan Grigoryan. Dierleri ile birlikte
bizim dairenin kapsn krarak içeriye girmiti. O, sandalyenin aya ile
bana vuruyordu. Kargaa srasnda odaya iteklendiimde, onun, odada
benim kzm Karina’ya tecavüz ettiini gördüm.”
C.29 Dava dosyas sayfa 225–228
Açklama: Bu durumada Grigoryan’a ancak bu olaydaki tecavüz
suçundan dolay ceza verildi. Gerçi, duruma srasnda gösterilen birçok
videokasette Grigoryan’a ait bütün ithamlar onaylanyor, onun eleba
olmas, sanklar yönetmesi, emirler vermesi, Ermeni ailelerinin listesinin
onda olmas vb. ifadelerden, yüzlemelerden açkça görünüyordu.
Videokasetlerden, soruturmann tam serbest yapld, eylemcilerin
mahkemede birbirini ele verdii, yaptklarn saklamak istemeleri, bunun
için birbirilerine kar hakarette bulunmalar, bazen birinin dierine
yaranmak istemesi açkça görünüyordu. Grigoryan, bütün bu süreç boyunca
etrafndaki herkesi tehdit ediyor, bazen ise onu ele veren madur Ermenilere
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kendisinin de bir Ermeni olduunu utanmadan hatrlatyordu. Eer bahsettiim bu videokasetler kalm olsayd ve bugün gösterilseydi, yazdklarmn
doruluundan kimse zerrece kuku duymazd. Videokasetlerin akbetini
bilmediim için, onlar gösterildii srada aldm baz notlar sizinle paylamak istiyorum.
Yazarn durumadaki notlarndan:

Tercüme: “Cilt 2, not defteri, Sah. 67–75 5 Mart
Sah.78–79 9 Mart
Hareketlerinden Mejlumyan anlyor ki, bu bir gruptur ve o, Grigoryan’n
grubu diye biliniyordu
Açklama: Yukardaki notlar video kaytlarnn gösterildii srada
alnmtr. Sumgayt olaylarndan sonra madur Ermenilerin bir ksm artk
revan’da idiler. Soruturmay yürüten SSCB Savcl o dönemde
soruturma ekibinin üyesi olan V.Kaliniçenko’nun bakanlnda madurlar
tarafndan tespit edilmesi amacyla Sumgayt’ta hapsolunmu ahslarn
hepsinin video görüntüsünü revan’a götürmütür.
Vladimir vanoviç Kaliniçenko’nun 1979 ylndan SSCB Basavcs
yannda önemli davalar üzere sorgu hâkimi olduunu ve çalt dönemde
SSCB’de en problemli cinayet davalarnn soruturmasn yaptn, daima profesyonelliiyle bilindiini
burada hatrlatmadan geçmeyelim. O, halen Rusya’nn en tannm avukatlarndan birisidir.
Böylece, Mejlumyan, kardeleriyle birlikte Ermenistan savclnda yaplan suçlu tespitinde, gözaltna alnanlar kz kardelere tek tek gösterilmi ve
bu ahslarn cinayet srasnda olay yerinde olup olSSCB Savclnn
madklar sorulmutur. Madurlar, gözaltna alnanönemli davalar üzere
larn bazlarna “evet, bu vard”, bazlarna “hayr, bu
sorgu yargc
olay yerinde deildi”, bir ksmna da “bu ahsn olay
V.. Kaliniçenko
yerinde olup olmadndan emin deiliz, belki de
oradayd” diyerek karlk veriyorlard. Fakat Grigoryan’n görüntüsüyle
karlanca, kardeler onun orada olduunu ve eylemlerin elebann da o
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olduunu heyecanlanarak hemen söylemilerdir. Burada çok önemli bir
noktaya dikkat etmek lazmdr: Mejlumyan kardeleri, Grigoryan’, revan
Savclnda, Ermeni sorgu yargçlarnn katlm ve SSCB Savclnn bakanlyla düzenlenen suçlu tespitinde tanyorlar. Ayrca, bahsi geçen grubu
yönetenin Grigoryan olmas, özellikle madur Ermeniler tarafndan, hem de
Ermenistan’da bildiriliyor ve bu suçlu tespitini Azerbaycanllar deil, Rus
ve Ermeni milliyetinden olan soruturma ekibinin üyeleri yapyorlar. Bu
suçlu tespitinde Grigoryan, madurlara yalvararak Ermeni olduunu ve ismin açklanmamasn ister. Aslnda bu dava ile ilgili çekilmi videokasetlerin bulunmas ve bütün dünyaya duyurulmas ve internet ortamnda
yaymlanmas tarih karsnda yaplacak en büyük hizmetlerdendir. Bugün
hiç kimse Azerbaycanllar, Ermenilere iftira atmak veya soruturmann
kastl olarak yürütülmesi gibi bir konuda suçlayamaz! Dediklerimi ispat
edecek olan iddianamenin aadaki bölümünü bilgilerinize sunuyorum:
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:
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Tercüme: Madur L. K. Mejlumyan sank E. R. Grigoryan’n
onlarn dairesinde yaptklar hakknda 29 Austos ve 9 Mart 1988
tarihlerinde aadaki ifadeyi vermitir:
“Onlar bana tecavüz ettiklerinde ben defalarca bayldm. Kendime
geldiimde hala yatakta uzandm ve altmda döein olmadn fark
ettim. Yastk döemeye, benim ayaklarmn altna dümütü. Ayaklarm
yataktan sarkmt, üstümde ise Grigoryan Eduard Robertoviç uzanmaktayd. Ben onu kesinlikle tandm. O, benim üzerimde uzanarak benimle
bilinen usulle cinsel ilikiye giriyordu. Ben bunu çok iyi hatrlyorum. Yalnz
bu srada birisi benim sol bacam tutarak aralyordu. Ben Grigoryan’n
yüzünü iyi görüyordum. O bana Rusça bir eyler söylüyordu, ben onu,
yüzünden Lezgi’ye benzetmitim. Grigoryan bana 5–10 dakika boyunca
tecavüz etti. Bu srada ben çok iddetli ac hissediyordum. Ben,
Grigoryan’n benzinin uçuk olduunu da farkettim. Onun elinde, hangi
elinde olduunu imdi hatrlamyorum, bileinde lacivert renkli dövme
vard. Dövmede ya “Rita”, ya da “Rima” sözü yazlmt, kesin olarak
hatrmda deil. O, iini bitirdikten sonra, benim üstümden kalkt.
Pantolonunu çekti ve odadan çkt. Benim üzerime yatan ve bana tecavüz
ettiini fark ettiklerim arasnda Grigoryan, sanrm beinci kiiydi.”
C.2 Dava dosyas sayfa 76–77, 92–93
Sank E.R.Grigoryan’n 1 Aralk 1988 ylnda yaplm muayene
protokolünden onun sa bileinde, baparma ile ahadet parma
arasnda lacivert renkli dövme ile uzunluu 2 cm, yükseklii 0.5 cm olan
“Rita” sözünün yazld tespit edilmitir.
C.28 Dava dosyas sayfa 20–22
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Yazarn durumadaki notlarndan:

Tercüme: “Mejlumyan Lyuda
Cilt 2. Dava dosyas sayfa 83–103
“Grigoryan’ yakndan gördüm. O, solgun benizli idi. Ben onun
Lezgi olduunun sandm. Elinde ya “Rima” ya da “Rita” yazlmt.”
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Lukeriç, Nazaryan
revan ehri
Sayfa 218–224 I 13
Tehis günü protokolü
Mejlumyan
Tand
—O, o dövüyordu bizi.
3 -28.02 dairede idi. Kardeim Karina’ya ve bana tecavüz etti, oday
altüst ediyordu, ieyi krd. O, önce duruyordu. Sonra ona durmamasn
söylediler.
5- Grigoryan’ hemen tand. Herkesten seçiliyordu, o daha beyaz
tenliydi, elinde dövme vard. Azerbaycan dilinde konuuyordu. Ayaklar ile
dehetli ekilde dövüyordu. Krp krmadn bilmiyorum.
Ben onu iyi hatrlyorum. Herkesi bizi öldürmeye çaryordu. Dehetli
ekilde dövüyordu, eylemciler içinde en faal olan o idi. O, bana tecavüz
ediyordu. Kz kardeimi görmemitim. O, en birinci ekipteydi.”
Açklama: Ben bütün bu notlar videokasetlerin mahkemede
gösterimi srasnda aldmdan buradaki baz ifadeler anlalr olmayabilir.
Bu nedenle ben açklama lüzumu hissettiim hususlar üzerine yorum
yapacam. Yukardaki notlardan Mejlumyan’larla tehisin revan’da, sorgu
yargçlar Lukeriç ve Nazaryan’n itiraki ile yapld ve tehiste kz kardelerin ikisinin de onu iyi tanyp hatrladklarn, solgun benizli olduundan onu Lezgi’ye benzettiklerini, özellikle Grigoryan’n, eylemlerin en aktif
üyesi olduunu, etrafndaki herkesi Ermenileri öldürmeye tahrik ettiini,
hatta onun bu konumalar Azerbaycan dilinde yaptn kesin olarak
hatrladklarn öreniyoruz. Çok önemli olan bir detaya dikkatinizi çekmek
istiyorum: L. Mejlumyan, 9 Mart ve 29 Austos 1988 tarihli ifadelerinde
soruturmaya belli olmayan bir hususa dikkat çekerek Grigoryan’n sa
veya sol elinde “Rima” veya “ Rita” sözünün yazldn bildiriyor. Bundan
sonra, soruturmaclar Grigoryan’n bedeninde muayene yaparak gerçekten
de onun sa bileinde, baparmakla ahadet parma arasnda “Rita” sözünün yazldn tespit ederler. Bu ayrntlar dava dosyalarnda bulunmaktadr.
Kitabn birinci bölümünde, ben her ne kadar iddianameden uzaklamak istemesem de, baz durumlar sizlere açklamam gerekmektedir. 23
Eylül 1989 tarihinde Ermenistan SSC’nin eitimci tarihçi topluluklarndan
“Huamatyan”, revan ehrinde bulunan Mimarlar Evi’nde yabanc
gazetecilerin de aralarnda bulunduu 300 katlmcnn, itiraki ile Sumgayt
olaylarn politik açdan deerlendirmek için “Sumgayt, Soykrm, effaf60
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lk” ad altnda basn toplants düzenlemilerdir. Bu toplantda yaplan
konumalarn metni 9 kiinin e bakanlyla Ermenistan SSB “Bilik”
cemiyeti tarafndan 1989 ylnda kitap eklinde yaymlanmtr. Bu kitap
Rusça ve ngilizceye de tercüme edilerek birkaç siteye yerletirilmitir. Bu
kitapta yer alan yazlara ilerleyen bölümlerde deineceiz. imdi ise bu
toplantdaki konumaclar içinde en uzun konumay yapan gazeteci Samvel
ahmuradyan’n söylediklerini sizlere aktarmak istiyorum: “Azerbaycan
Bilimler Akademisinin üyesi olan Ziya Bünyadov’un “Niçin Sumgayt?”
gibi saçma mülahazalar ve yalanlarla dolu makalesinde teessüf ve pimanlkla ilgili iki kelime bile olmamas Ermenistan’da hiç kimseyi artmyor.
O, Ermenileri mazoist ilan ederek “Sumgayt Olaylar”n uydurduumuzu
ifade etmitir. Hatta Sumgayt’ta Ermenilerin Ermeniler tarafndan
katledildii yönündeki söylentileri bile duymak zorunda kalyoruz”. Onun
bu konumasndan sonra toplant Azerbaycanllara kar nefret dolu bir
havada devam eder. Gerçi, toplantya katlanlarn çou Ziya Bünyadov’un
kim olduunu çok iyi bilmektedir. Onun iki defa Sovyetler Birlii Kahraman özel niann kazand, kabalk ettiinden dolay komutann dövdüünü ve bu sebeple bu nianlardan birinin geri alnd konusundaki
SSCB’de dolaan söylentilerden üphesiz onlarn da haberi vard. Bir bilim
adam olarak onun ad herkese malum idi. Ziya Bünyadov’un söylediklerinin saçma, yalan olmad toplant sonunda belli olur. Ancak düzenleyiciler buna da bir klf buluyorlar. öyle ki, ismi belirtilmeyen bir ahs sorar:
Soru: “ Sumgayt’ta kargaa çkaranlardan birinin Ermeni olduu
doru mu?”
ahmuradyan: “Dorudur. Bu Eduard Grigoryan’dr. Azerbaycan’dakiler onun Ermeni olduunu duyduklarnda çok sevinmiler ve imdi de
Sumgayt olaylar konuulurken, onun ismini ön plana çkaryorlar. Bu, çok
basit bir delildir. Kimdir Grigoryan ve ne ekilde katil ve zorbalarn arasna
katlmtr? Onun babas Ermeni, annesi Rus’tur. ki defa mahkûm
edilmitir. Lyudmila Mejlumyan’n ifadesine göre, 27 ubat akam Grigoryan’n yanna onunla birlikte ceza evinde yatan birkaç kii gelmi ve
“Yarn Ermenilere saldracaz. Saat 3’de seni otogarn yannda bekliyoruz”
demiler. O, itiraz etmeye balam. Ona söylemiler ki, “Eer gelmesen,
seni öldüreceiz”. Ve Grigoryan da onlarla gitmi.”
Görüldüü üzere, toplantnn düzenleyicileri Grigoryan’la ilgili bilgilere eksiksiz bir ekilde sahiptirler ve hatta cinayet davasnn dosyalarn
da ayrntlaryla bilmektedirler. Grigoryan’n annesinin Rus olduunu,
ancak 33 cilt, 12 bin sayfay akn cinayet davas dosyalarn azami dikkatle
okuyanlar örenebilirlerdi. Çünkü bu davann yalnz bir yerinde onun
annesinin Rus olduu hakknda bilgi veriliyor. Onun Ermeni olduunu
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madur Mejlumyan bile ancak yüzleme srsnda öreniyor. Mejlumyan’n
bunu örendii ortam da yeteri kadar ilgi çekicidir. öyle ki, içinde benim
de bulunduum duruma katlmclar ile birlikte yüzleme video kaytlarna
baktmz zaman hepimiz Grigoryan’n Mejlumyan’n karsnda alçalarak,
kendisinin de bir Ermeni olduundan, onun aleyhinde ahitlik etmemesi için
Mejlumyan’a nasl yalvardnn ahidi olmutuk. Mejlumyan, yalnz bu
yüzlemeden sonra Grigoryan’n Ermeni olduunu örenmitir. Buna
ramen, onu ifa etmitir. Ayrca madurlar revan’da bulunduklarnda
sorgu yargc Kaliniçenko tarafndan yaplan ve video kayd yaplan tehis
zaman da Mejlumyan, Grigoryan’ tanm, revan’da, kendi milletinden
olan dier sorgu yargçlarnn yannda Mejlumyan, ahmuradyan’n
uydurduu “masal”dan bir kelime bile bahsetmemitir. Grigoryan’n
Petrosyan’la yüzlemesi srasnda, Petrosyan onu ifa ettiinde, Grigoryan
yalnz kendisine has olan bir azgnlkla “Onun imdi böyle cesaretli
olduuna bakmayn, evinde tavan gibiydi” demitir. Bu ifadeler sitelerde
yer alan video kaytlarda da bulunmaktadr. Bu kaytlara baknca insan
Ermeni milliyetçilerinin yalan nasl ustalkla söylediklerine aryor.
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Sank Necefov Nadir Ahmedhan olu, 24 ubat 1989
ylnda ona ilan edilmi ithamda bu olayla ilgili olarak suçunun olmadn
öyle ifade etmitir:
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“Grigoryan Emma’y çplak halde daireden sokaa çkarmay
Grigoryan Edik teklif etmiti. Emma’y binadan çkarrken Seferov Nizami
sçrayarak aya ile onun beline darbe indirdi. O dütü ve bir daha ayaa
kalkamad. Emma’y sürüyerek binadan bir az uzakta yere attlar, onun
vücudunun çeitli yerlerine tekmeyle vurmaya baladlar. Grigoryan
Emma’ya tekmeyle vuranlar arasnda bakalar ile birlikte, Seferov Nizami,
sayev Efser ve Edik Grigoryan da vard. Grigoryan Edik, Grigoryan
Emma’nn rahmine metal boru sokmay önerdi.”
C.22 Dava dosyas sayfa 242–247
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Sank Hüseynov Vagif Vahabeli olu 22 ubat 1989
ylnda ona atfedilen bu suçla ilgili olarak kendisinin E..Grigoryan’n
dövülmesinde ve kasten öldürülmesinde suçlu olduunu itiraf etmitir. O,
E..Grigoryan’a kar ilenen cinayetler hakkndaki açklamasnda
aadakileri söylemitir:
“O zaman, ben yerde çrpnan Emma’nn yanndaydm. Ben
sayev’e katlmyordum, Grigoryan Emma’y öldürmek istemiyordum. Lakin
ben de onlarn yannda bulunduum ve tecavüze itirak etmediim için
Seferov ve sayev, Grigoryan Emma’nn rahmine boru sokmaya hazrlanan
Grigoryan Edik’in yerine bunu benim yapmam önerdiler. Grigoryan, ayn
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zamanda Emma’y ve bizi saran kalabalk, benim bu karar bir an önce
uygulamam konusunda acele etmeye balad. Grigoryan Edik baltasn
bamn üstüne kaldrarak beni acele etmee zorlad.
Grigoryan Edik, Seferov Nizami ve bakalarnn beni rahat
brakmas için ben Emma’ya hafifçe vurmak istiyordum.”
C.20 Dava dosyas sayfa. 307–320
Açklama: Saygdeer okuyucu, bu dehetli cinayeti henüz
Stavropol beldesinde SSCB Millet Vekilleri urasnn Kurultayn izlerken,
milletvekilleri gityan, Starovoytova, Xanzadyan’n konumalarndan,
Akademik Saharov’un ei Alihanyan Bonner ve dierlerinin merkezi
basndaki yazlarndan duymutum. Ancak onlar faciann asl
düzenleyicisinden hiç bahsetmiyor, bu cinayeti bütün Azerbaycan halknn
topluca yaptn söylüyorlard. Bu Ermeni milliyetçilerinin sürekli
uyguladklar bir yöntemdir. Bugün onlarn uydurduu, dünya basnnda da
yer alan, güya, Hitler tarafndan Alman askerlerine söylenmi bir cümle
vardr: “Yahudileri öldürün, Türklerin bir zamanlar bir buçuk milyon
Ermeni’yi öldürdüü kimlerin hatrndadr?” Hitler bu sözü hiçbir zaman
söylememitir. ABD ve Avrupal bilim adamlar Hitler’in el yazmalarna
kadar aramlar ama bu ifadeye rastlamamlardr. Bu ifade Ermenilere,
kendilerinin uydurduu “bir buçuk milyon” saysnn beyinlerde yer etmesi
için gerekmitir.
Okuyucular, SSCB savclnn resmi belgelerle de bu gerçei ortaya
çkardna ahittir. Bu cinayeti Grigoryan kendisi gerçekletirmek istiyor,
lakin sonra fikrini deierek, balta ile tehdit ederek, V. Hüseynov’un bu
dehetli cinayeti yapmasn salyor.
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:
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Tercüme: “Sank N. A. Necefov 24 ubat 1989 ylnda E. . Grigoryan’a tecavüz edilmesi ve onun öldürülmesi hakknda soruturmadaki
ifadesinde öyle demitir:
“Grigoryan Emma’y çplak halde daireden sokaa çkarmay
Grigoryan Edik önerdi. Grigoryan Emma’nn rahmine metal boru sokmay
Grigoryan Edik önerdi.”
C.22 Dava dosyas sayfa 242–247”
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Sank V. V. Hüseynov, 22 ubat 1989 ylnda soruturma
srasnda verdii ifadesinde demitir:
“Bu srada sayev Efser, oradakilere ikinci defa Grigoryan Emma’y
öldürmeyi önerdi. Seferov ve sayev, Grigoryan Emma’nn rahmine boru
sokmaya hazrlanan Grigoryan Edik’in yerine bunu benim yapmam
önerdiler. Grigoryan Edik baltasn bamn üstüne kaldrarak benim acele
etmemi istedi. Beni ikna etmeye baladlar. Ben Grigoryan Edik’ten aldm
boruyu Grigoryan Emma’nn cinsel organnn ortasna dorultarak ona
boru ile vurdum. Bu srada, Seferov ve sayev onun bacaklarn kaldrarak
açmlard. Ben Emma’ya boru ile vururken Grigoryan Edik onun bir
kolundan tutarak aya ile yere bastrmt.”
C.20 Dava dosyas sayfa 305–320
65

  

Açklama: Sumgayt olaylar srasnda gerçekletirilen en dehetli
cinayet yaklak 60 yandaki Emma Grigoryan’a yaplan vahiliklerdir.
Grigoryan’n tahriki ile E.Grigoryan cinayet çetesi tarafndan tecavüze
uradktan sonra yine onun kkrtmas ve tehditleriyle ikencelere maruz
kalmtr.
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Sank K. K. Memmedov, 22 ubat 1989 ylnda itham
edilirken verdii ifadesinde demitir:
“Edik bu mahallede oturduunu ve Ermenilerin nerede
yaadklarn iyi bildiini dedi.”
C.18 Dava dosyas sayfa. 238–252
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Sank N. A. Necefov, 21 Kasm 1988 ylnda ve 10 Ocak
1989 ylnda benzer ifadeler vermi, lakin dairede kymetli eyler aradn
inkâr etmitir:
“yi hatrlyorum, o srada Grigoryan Edik’in elinde balta vard.
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Çetedekiler, 5. kata çkarak dairelerden birinin kapsn krmaya baladlar.
O dairenin kapsn ben krmadm. Kap krldktan sonra daireye ilk önce
zorla girenlerden biri Grigoryan Edik idi. O, elindeki baltann tersi ile
karsna çkan Ermeni’ye bir darbe indirdi.”
C.22 Dava dosyas sayfa 271–275, 276–289
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Petrosyan’n dairesine saldrnn dier itirakçilerini
ortaya çkarmak amacyla 22 Ocak 1989 tarihinde 18/60206–88 sayl
cinayet davas üzere sanklarn video görüntülerinin olduu kaset, madur
M. . Petrosyan’a gösterilmitir. Madur, sank E.R.Grigoryan hakkndaki
ifadelerini onaylayarak demitir:
“Ben bu adam tandm. Bu, Eduard Grigoryan’dr. 28 ubat 1988
ylnda bizim daireye o saldrmt. Onlar önce kapy krdlar. Grigoryan’n
elinde balta vard. O, balta ile bana vurmak istiyordu. Bu srada ben çekiçle
onun eline darbe indirdim. Grigoryan’n elindeki balta döndü ve o, baltann
tersi ile benim bama vurdu. Bamdan kan akmaya balad. Yere dütüm
ve bayldm. Grigoryan benim bama balta ile sadece bir defa darbe
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indirmitir.”
C.12 Dava dosyas sayfa 55–57

Madur Petrosyan Grigoryan’ tanyor.
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Yazarn durumadaki notlarndan:

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 datyordu. Ben 2 tane hap yuttum. Haplardan
sonra kendimi çok güçlü hissettim.
Saat 17 civarnda “Mir”(Sulh) ve “Drujba”daki(Dostluk) kavaa
çktm. Bakü taraftan gelen “Moskviç” markal arabay durdurdum.
Direksiyoda bir kadn oturuyordu. Arabada bir kz ve gözlüklü bir adam da
vard.
Ben kadna 3–4 defa vurdum. Sonra 17/33 numaral evin 5.
katndaki daireye gittim.
Çeteyi Grigoryan yönetiyordu.”
Açklama: Trubovskaya avukattr. Onun gecikmesini not defterime
özellikle yazmamn sebebini sonra açklayacam. imdilik durumann
belirli bir döneminde Trubovskaya’nn avukatlkla deil, durumay sabote
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etmekle uratn fark ettiimi ve ona özelikle dikkat etmeye baladm
bildirmekle yetineceim.
Sank Gencaliyev’in video kaydndan aldm notlardan da
Grigoryan’n hap datt anlalyor. Çeteyi Grigoryan’n yönettiini
Gencaliyev de onaylyor.
Yazarn durumadaki notlarndan:

Tercüme: “Yüzleme

Sorgu yargc Lukeriç, Mitnikov
sayev—Grigoryan
C.29, Dava dosyas sayfa 199–207
“Grigoryan kât çkarp bakt”.
“Nizami, bu üçüncü mü, yoksa dördüncü mü?”
28.02 maazaya gitmek istiyordum. Sputnik’in yannda insanlar

gördü.
Grigoryan böbürlenmee balad.
Nadir kâdna bakmasn söyledi.
Üzerinde rakamlar yazl olan kareli kât parças çkard”.
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“Grigoryan dedi-“Tabur, ardm sra”. 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 çktk.
“Edik, Ylanlar, nereye gidiyorsunuz? Dedi.”.
Açklama: Defalarca kaydettiim “bu, üçüncü müdür, yoksa
dördüncü mü?” ifadesini de açklamak istiyorum. Daha önce Petrosyan
olaynda Grigoryan’n madur Petrosyan’ öldürmek amacyla, bandan
balta ile yaraladn örendik. Darbe sonucu Petrosyan baylnca Grigoryan
onun öldüünü düünerek vurmaya devam etmemiti. Bu olay srasnda
Grigoryan Nizami’ye kaçnc adam öldürdüünü - “üçüncü mü yoksa
dördüncü mü?”-diye sorar. Aslnda, burada sanklar ifade vererek, Grigoryan’n birkaç adam öldürdüünü onaylyorlar. Lakin bu ifadelere dava dosyalarnda defalarca rast gelinse de, soruturmadakiler bunu bir türlü
önemsememilerdir.
Yazarn durumadaki notlarndan:

Tercüme: “C. 20 Dava dosyas sayfa 92 sayev’le Hüseynov’un
yüzleme protokolü
sayev’in ifadeleri.
Edik bana artk Ermenilerin dairelerine gittiklerini, onlar soyarak
tecavüz ettiklerini ve öldürdüklerini dedi. Grigoryan Edik cebinden bir liste
çkard, ona bakt ve benim yanmda, bir ekibi arkasndan binaya götürdü.
C.23. Dava dosyas sayfa 156–164
Video
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“Edik herkese hap datt ve onu yuttuktan sonra güçlendiimi
hissettim.”
“Edik herkesi Ermenilerin dairelerini soymaya götürdü, o onlar
tanyordu.”
Say. 163 olay tannn sorusuna: - ben Ermenilerin nerede
yaadn bilmiyordum, bizi Grigoryan götürüyordu”.
Açklama: Grigoryan’n çete üyelerini Ermenilere kar amansz
olmaya, onlar öldürmeye, tecavüze yönlendirmesi soruturma dosyalarnda
defalarca yazlmtr. Özellikle Grigoryan’da Ermenilerin isminin yazld
bir listenin olmas gerçeini soruturma srasnda hem sanklar hem de
madurlar defalarca bildirseler de böylesi önemli bir bilgi atlanmtr.
Yazarn durumadaki notlarndan:
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Tercüme:
“Grigoryan’n rolü
sayev- C.20 Dava dosyas sayfa 92 sayev’le Hüseynov’un yüzlemesi
(sayev’in ifadeleri)
“Grigoryan cebinden bir liste çkard, ona bakt ve bizi ard sra
götürdü”.
Gencaliyev- C.23 Dava dosyas sayfa 156–164 video
“Edik herkese hap verdi, yuttuktan sonra güçlendiimi hissettim”.
C.26. “Nadir dedi ki, bundan sonra nereye gidiyoruz, Grigoryan kareli
defter yapra çkard, üzerinde bir eyler yazlyd.”
sayev- C. 29 Dava dosyas sayfa. 199–207 Grigoryan’la sayev’in
yüzlemesi.
“Grigoryan böbürlenmee balad, Nadir kâdna bakmasn söyledi. O
üzerinde rakamlar yazl olan kareli kât çkard ve dedi “Tabur, beni
takip edin.”
Gencaliyev videodan “Grigoryan hap datyordu. Ben 2 hap yuttum ve
güçlendiimi hissettim.”
Belirlemek iki kii yaklat.
Hüseynov Vagif, ki kiiyle konuuyordu, biri uzun, dieri ise orta boylu
idi. Sumgayt’l deillerdi.
“Her ey yolundadr, geri zekâllar arkamdan geliyorlar.”
Ei-iki kiiyle karlatk, iyice bakmaya frsat vermedi sonra gittik.
Memmedov Galib – Edik’te kiilerin listesi var idi.
Mejlumyan Lyuda – Üzeri çizilmi ve çizilmemi rakamlardan oluan bir
defter kâd var idi.
Memmedov Galib – C. 17 Dava dosyas sayfa. 104 Grigoryan hap
datyordu.
“geri zekâllar arkamdan geliyor.”

Açklama: Görüldüü gibi dava dosyalarna dayanarak, bu notlarmda Grigoryan’n çetede eleba olduunu ispat eden bütün gerçekleri bir
araya getiriyorum. Bütün ifadelerde Grigoryan’n herkese hap datmas,
elinde bir liste olmas, Ermenilerin nerede yaadn biliyor olmas, dier
sanklar Ermenilere kar amansz olmaya özellikle onun kkrtmas defalarca onaylanmasna ramen, mahkeme Grigoryan’ bütün ar cinayetleri
bizzat düzenledii için deil, sadece katld için tutuklam. Ve yargç da
bu tutumunu devam ettirerek bütün çabalarm dikkate almadan, onu sradan
bir suçlu gibi muhakeme etmeye devam ediyordu.
Sizce, bahsettiim bütün gerçekler ve verilen ifadeler onun bu çetede
eleba olduunu açklamyor muydu? Bütün bu durumlarla ilgili ben, daha
detayl açklama yapabilirim, lakin okuyucular yönlendirmemek için,
kendilerinin sonuca varmalar amacyla imdilik bunu yapmyorum.
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SYAH PARDÖSÜLÜLER KMLER D?
Cinayet davasnn dosyalarn incelerken, kafamda birçok sorular
olumaya balad. Artk Grigoryan’n bu çetenin eleba olduundan kesin
olarak emindim. Lakin cinayet davasnn yaps, Grigoryan’, cinayetin
sradan bir üyesi olarak göstermeye yönelik kurgulanmt. Herhangi bir
çete tarafndan ilenen cinayet davasnn dosyalarn inceleyen sradan bir
hukukçu, çete üyelerinin sralamasnda önce çete bann adnn
belirtildiini, daha sonra cinayette katlmna ve iledii cinayetlerin
arlna göre, dier sanklarn sralandn bilmektedir. Lakin
iddianamede Grigoryan’n adnn bu sralamada en sonda geçtii
görülmektedir. Ayrca, Grigoryan’n bu davadaki özel rolü ile ilgili can alc
baz tank ifadeleri, hiçbir ekilde dikkate alnmamtr.
Bütün bu hususlar beni kukulandrm, kafam kurcalamaya
balamt. Dava dosyalarn incelerken Grigoryan’n einin, dava ile ilgili
sank Galib Memmedov’un, Vagif Hüseynov’un ifadelerini örendim. O
ifadelerin hepsinde siyah pardösülü iki ahstan bahsediliyor ve
Grigoryan’n sk sk onlarla görütüü bildiriliyordu. Hatta ben bu ifadeleri
duruma boyunca not defterime de kaydetmiim ve imdi bu notlara
dikkatinizi çekmek istiyorum:
Yazarn durumadaki notlarndan:
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Tercüme: “ Belirlensin, iki kii yaklap”.
Hüseynov Vagif: “ki kiiyle konuuyordu, biri yüksek, dieri orta
boylu idi. Sumgayt’l deillerdi”.
“her ey yolundadr, geri zekâllar ardm sra geliyorlar.”
Ei: “ki kiiyle karlatk, iyice bakmaya frsat vermedi sonra
gittiler.”
Memmedov Galib: C. 17 Dava dosyas sayfa 104 Grigoryan hap
datyordu.
“Geri zekâllar ardm sra geliyorlar”.
Açklama: Bu ifadelerden üç tann da Grigoryan’n sk sk iki
kiiyle görütüünü onaylad anlalyor. Dava dosyalarnda sorgu yargc
Grigoryan’n eini konuturarak, kocasnn olaylardan önce nerede oluunu
örenmeye çalmtr. Soruturma srasnda, Grigoryan’n ei çok mutlu
yaadklarn, Grigoryan’n nereye gittii, kimlerle görütüü hakknda
daima onu bilgilendirdiini söylemitir. Sonraki ifadelerinde ise bir akam
eve gelirken, oturduklar binann köesinde duran iki siyah pardösülü
adamn onlar izlediklerini görmü. Dönerek o tarafa bakmak istediinde,
Grigoryan eini çekitirerek kaba bir ekilde Rusça “
?” (ne
diye gözünü belertiyorsun?) demi ve bu adamlar dikkatli bir ekilde
görmesine engel olmutur. Daha sonra eve gelmiler. Sorgu yargcnn sonra
neler olduuna dair sorusuna ise Grigoryan’n ei “Beni eve braktktan
sonra çkt” demitir. Sorgu yargc hemen ona Grigoryan’n nereye gittiini
sormutur. Çünkü ei daha önceden de, Grigoryan’n nereye, kiminle gittii, hatta eve gecikip gecikmeyecei hakknda daima kendisini bilgilendirdiini söylemitir. Grigoryan’n ei, sorgu yargcnn bu sorusuna kocasnn
nereye gittiini bilmediini, bu defa nereye gittiini söylemedii için iinin
çok önemli olduu anlamn çkard cevabn vermitir.
Mantmz kullanarak olaylara baktmzda Grigoryan’n evden
bu siyah pardösülülerle görümek amacyla çktn anlyoruz.
ddianameye yansmayan, ancak cinayet davasnn dosyalarnda
olan, durumas srasnda ilan olunmu, kayd bulunmayan, yalnz belleimde yer etmi ifadelerden bir ksmna dikkatinizi çekmek istiyorum.
Galib Memmedov ve Vagif Hüseynov soruturma zaman verdikleri
ifadelerinde bu siyah pardösülüleri hatrlamaktadrlar. Galib Memmedov
ifadesinde yaklak olarak aadakileri söylemitir: “Biz kalabalk bir
ekilde gidiyorduk, ben Grigoryan’n arkasndaydm. Kenarda iki siyah
pardösülü adamn durduunu gördüm. Onlar Sumgayt’l deillerdi,
dardan gelmeye benziyorlard. Sonra bu siyah pardösülülerin Grigoryan’a
hiçbir ey söylememelerine ramen Grigoryan’n o tarafa döndüünü ve
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sanki rahatlatc bir tarzda elini salladn, gördüm. Arkasndan da “ Her
ey yolundadr, geri zekâllar ardm sra geliyor” dedi.”
Ayn ifadeyi Vagif Hüseynov da veriyor. Lakin çok önemli olan bu
ifadelere ramen, ben, soruturma tarafndan siyah pardösülülerin kimliklerinin, Grigoryan’la hangi amaçla görütüklerinin ve ne konutuklarnn,
Grigoryan’n onlara neden böyle söylediinin netletirilmediini gördüm.
te bütün bunlar dikkatimi daha çok çekti ve beni rahatsz etmeye balad.
Bu nedenle soruturma ekibinin üyelerinden birisiyle tanmaya karar
verdim. Cinayet davasnn dosyalarna bakarken soruturma ekibinin üyesi
olan bir Azerbaycanlnn - Niyazi Velihanov’un ismini gördüm. u anda
Niyazi Velihanov, Bakü ehrinin Nizami ilindeki Savclkta savcdr. Velihanov ile görüerek kukularm paylatm. Daha ilk konumadan N. Velihanov hakknda bende çok olumlu izlenimler olutu. O, dava dosyalarn
tam olarak inceleyemediini, sadece ikinci, üçüncü dereceli sorgular yaptn içtenlikle itiraf etti. Lakin her eye ramen o da olaylarn gösterildii
kadar basit olmadn bildirdi. Niyazi bana ii iyi bilen soruturma ekibinde
sorgu yargc olan bir ahsn, Devlet Güvenlik Tekilatndan bir albayn
ismini verdi (adn imdi kesin olarak hatrlayamadm bu ahs, Moskova
yaknlarndaki vilayetlerin birinin Devlet Güvenlik Tekilatnda sorgu
yargc olarak görev yapyordu). Niyazi’den baz meseleleri örenmem için
beni bu albayla tantrmasn rica ettim. Ancak Niyazi umutsuz halde onun
bana hiçbir ey söylemeyeceini ve bu mesele ile ilgili hiçbir ek bilgi
vermeyeceini bildirdi. O zaman ben vereceim yemee bu albay da
getirmesini Niyazi’den rica ettim. Anlatk.
Görümemiz eski “Zoopark” diye adlandrlan restoranda oldu ve
çok uzun sürdü. Muhatabmn araba olan dükünlüü hemen ortaya çkt.
Ben bilerek yemein sonuna doru Rusya’da çaltm dönemden, orada
karlatm zorluklardan, ksacas, profesyonellikten söz açtm. Böylece
albay da hevesle kendi ilerinden, profesyonelliinden dem vurmaya
balad. Albayn kendisini bir numaral profesyonel olarak tantt bir anda
itiraz ederek ona dedim: “Siz kendinizi nasl profesyonel sanyorsunuz? Ben
Devlet Güvenlik Tekilat görevlisi olmadm halde, Sumgayt olaylarnn
bir düzen olduunu davadan anlayabiliyorum, siz ise profesyonel olduunuzu iddia ettiiniz halde, bunu bilemediniz?” Sözlerim ona çok kötü tesir
etti ve hemen kaba bir ekilde cevap verdi: “Sen kendini çok beeniyorsun.
Ben bu davann iç yüzünü çok iyi biliyorum. Bu olayn normal bir olay
olmadn, bir provokasyon olduunu, hatta kimler tarafndan düzenlendiini dahi ortaya çkardk.”
Daha sonra o, davada ad geçen ve bende kuku uyandran bu siyah
pardösülülerin kim olduunu örendiklerini, hatta onlarn fotoraflarn
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Grigoryan’n karsna, sanklardan bazlarna gösterdiklerini ve onlarn bu
kiileri tandklarn, onlarn bu olaylarn düzenleyicileri olduklarn ve
sonra Özbekistan’a gittiklerinden haberleri olduunu da vurgulad. Albayn
söylediine göre, o, olaylar düzenleyenlerin yerlerini tespit ederek, Kalkin’in yanna giderek bu ahslar Özbekistan’dan getirmek için izin kâdn
imzalamasn rica etmi. Kalkin ise ona: “Sen, SSCB Komünist Partisi
Merkezi Komitesinin Birinci Kâtibi Mihail Sergeyeviç Gorbaçov’un konumasn duymadn m? O, Sumgayt olaylarnn bir grup saldrgann ii olduunu söyledi. Davay böyle de sonuçlandrmak gerekir” demi.
Devlet Güvenlik Tekilat albay Sumgayt davasn bilgisizlikten
deil, bu nedenden dolay böyle sonuçlandrdn itiraf etti. Niyazi
Velihanov da konuma srasnda yanmzdayd ve bu konuda yazdklarm o
da onaylayabilir.
Bir süre sonra O, Fergana olaylarnn patlak vermesi bende siyah
pardösülülerin Özbekistan’a ite bu amaçla gittikleri ihtimalini uyandrd.
Ancak SSCB çöktükten sonra SSCB Devlet Güvenlik Tekilatnn Afrika,
Asya ülkelerinde kargaa çkaran, darbeler düzenleyen özel bir kurum olduu çoklarna belli oldu. Bu siyah pardösülülerin de o kurumun memurlar
olduu gün gibi ortadadr. Bunu aratrmak ise artk bakalarnn iidir.
DURUMAYA DI MÜDAHALELER
Sumgayt olaylar ile ilgili durumann üyelerinden biri olarak
durumaya dardan yaplan birçok müdahaleyi fark ediyordum. Bu, birkaç
hususta görülmekteydi. Öncelikle, sanklarn avukatlar durumada mesleklerine uygun olmayan tavrlar sergiliyorlard. Onlar ne pahasna olursa olsun
gözaltna alnanlarn ifade vermelerine engel olmaya çalyor, onlar bu
yönde etkiliyorlard. Hatta sanklardan birinin çapraz sorularla yalan ifadesini ortaya çkardmda bana saldryor, hakaret bile ediyorlard. Sanklar
duruma boyunca bana “Ermeni”, “Ermenilerin casusu” gibi ifadelerle
hakaret ediyorlard. Birçok kez Mensur bayev’den bu meseleye müdahale
etmesini, hakaret edilmeme imkân vermemesini talep etmitim. Lakin
bayev her defasnda “Aslan, sen onlara aldrma, bizim burada amacmz
bakadr, biz durumada sorunsuz bir ekilde amacmza ulamalyz” diyerek beni sakinletirmeye çalrd. Mizacm bütün bu yaplanlara aldrmadan kaytsz kalmama engel oluyordu. Bunu fark eden avukatlar da, beni
çileden çkarmak için sanklara yardm ediyorlard. Sadece Esedaa Abdullayev adl avukat onlar gibi yapmyordu. Rauf Kerimov adl bir avukat ise
bu konuda özellikle çaba harcyordu. Daima elinde ya bir top anahtar, ya da
tespih tutard. Ben tanklar sorguya baladmda elindekileri oynatmaya
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balar, bana laf atar, sinir bozacak bütün yollar deneyerek beni çileden
çkarmaya çalrd. Sonralar o, Bakü ehir Savclnda çalmtr.
Durumaya Galib Memmedov’un avukat sfatyla katlan Esedaa
Abdullayev “Bizim yol” gazetesine verdii seri demeçlerde benim söylediklerimi onaylamaktadr:
“E.A.- Hatrlyorum, avukatlar Aslan smaylov’a kar çok kötü
davranyorlard.
N.C. – Kesin olarak ne diyorlard?
E.A.- Hakaret dolu kelimeler kullanrlard, yerli yersiz.
N.C. - Niçin?
E.A.- Sadece onun sorguyu sonuçlandramamasn istiyorlard. Baz
avukatlarn kiisel çkarlar da var idi. Onlardan biri Rauf Kerimov idi.
Aslan Bey’e kar bu takma bakanlk yapyordu. Bu adam, kafasna esince
yargca dahi hakaretler yadryordu. O, önceleri savclkta çalyormu.
N.C.- Neye dayanarak hakaret ediyordu?
E.A. - Güya, Aslan Bey durumay doru yürütmüyormu. Genellikle, onun
soru sormasna engel olurlard.
N.C.- Bu durumda, Rauf Kerimov’un Grigoryan’ savunduu kansna
varmak mümkün müdür?
E.A.- Evet, savunuyordu. Çünkü o, sann savunarak, gerçein ortaya
çkmasn engelleyerek Grigoryan’ temize çkaryordu.”
Avukatlar arasnda Trubovskaya adl bir bayan da vard ve yanlmyorsam, o, Grigoryan’n avukat idi. Duruma boyunca tuttuum notlarda
durumann ortalarndan itibaren neredeyse her gün Trubovskaya’nn durumaya bir saat, bir buçuk saat geciktiini yazmtm. Bu notlar yazmamn
sebebi, bu avukatn her durumadan önce birisiyle görütüüne, talimatlar
aldna dair bende fikir olumasyd. Özellikle onun bu geç kalmalarndan
sonra sanklar ve avukatlar arasnda bir canlanma balyordu. Sanki o,
herkesi yönetiyor ve yönlendiriyordu.
Yalnz Esedaa Abdullayev, o dönemde yanma yaklaarak, beni
anladn fakat hiç yardm edemediini söylemiti. Ben ondan avukat
olduu tutukluya durumu anlatp, her eyi olduu gibi söylemesini istediimde, o, buna imkân verilmediini bildirdi. Hatta dier avukatlarn onun
savunduu Galib Memmedov’un anne babasn Esedaa’nn savcla
çalt yönünde doldurduunu ve onu deitirmeleri gerektiini söylediklerini vurgulad. Ben emindim ki Esedaa Abdullayev hiç kimseye çalmyordu. O, sadece kanunlar çerçevesinde savunduu kiinin haklarn
koruyor, faciann mahiyetini anlayarak buna engel olmaya çalyordu.
Hatta bana “milletimizi rezil ettiler, ama bizim elimizden bir ey gelmiyor”
diyordu.
78

SUMGAYIT – SSCB’nin çöküünün balangc

Kitabn ilerleyen sayfalarnda bugüne kadar koruduum, 1989
ylnda duruma zaman avukatlarn ve dierlerinin durumaya müdahalelerini anlatan notlarmdan bazlarn dikkatinize sunacam.
Ben bunu imdiye kadar hiçbir yerde söylememitim, ancak imdi
söylüyorum. Bu durumann yürütüldüü dönemde bana bütün sanklarn
akraba veya tandklar tarafndan öyle veya böyle çok rüvet teklif edilmitir. Ben ise onlara rüvet olmadan yalnz bir artla yardm edeceimi
bildiriyordum. Sanklar mahkemeye her eyi olduu gibi anlatsnlar, ben de
bir savc olarak yasalarn el verdii ölçüde onlara en az cezay vereyim.
Ancak kimse buna yanamyordu.
Ben Esedaa Abdullayev’e de bunu söylediimde o, buna çalacan söyledi. Lakin bunu duyan dier sanklarn avukatlar Galib Memmedov’un anne babasn E.Abdullayev’e kar kkrttlar. Bir süre sonra ise
bana Galib Memmedov’un savclkta çalan akrabas (yanlmyorsam, bu
ahs o sralarda Neftçala il Savclnda çalyordu) yanma yaklaarak
çalma arkada olduumuzu söyledi ve benden akrabasna yardm etmemi
rica etti. Eer Galib Memmedov mahkemede doru ifade verirse, ben ona en
az ceza isteyeceim konusunda söz verdim.
Bir daha tekrar ediyorum, ben o ahsa Galib Memmedov’un mahkemede doru ifade vermesini rica etmitim, Grigoryan’n aleyhine ahitlik
etmesini deil! Çünkü doru ifade verildii takdirde buna hiç bir gerek
kalmyordu ve her ey artk ortaya çkyordu. Ayrca, çaltm bütün
dönemlerde ve her yerde amacma ulamak için hiçbir zaman yasalar
çinememiimdir.
O ahs raz oldu, yanlmyorsam ya ertesi gün ya da öbür gün bir
daha yanma gelerek, artk Galib Memmedov’un kendisi, anne ve babas ile
konutuunu ve onun ifade vermeye raz olduunu söyledi. Sadece bana,
onu sorguya çekmek kalyordu.
Bir sonraki duruma, sabah saat 11 civarnda balad ve Galib
Memmedov’a sorular sormaya baladm. Dorusu, önce ona sorular temkinli bir ekilde soruyordum çünkü yine ezberletilmi cevaplar vereceini
sanyordum. Lakin ilk sorulardan sonra onun doru ifade vermek niyetinde
olduunu anladm. G. Memmedov olaylar bütün detaylar ile anlatt.
Kendisinin, dier sanklarn, özellikle da Grigoryan’n yaptklarn. Onun
ifadesi u ekilde idi: “Hepimizi Grigoryan götürdü. Grigoryan “takmda”
olan çocuklara hap datmt. Grigoryan bunlarn içinde kabaday idi.
Herkes ondan korkuyordu. Grigoryan’da liste vard, kare defter kâdnda
binalar, daireler yazlmt ve o dairelerin karsnda Ermenilerin nerede
oturduklar gösterilmiti. Grigoryan bu daireye, o daireye gidiyoruz diye
emir veriyordu ve herkesi kkrtan da ite o idi” vs. Bu srada Grigoryan
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birkaç defa açkça onu tehdit etse de Galib Memmedov ifade vermeye
devam ediyordu. lginç olan u ki, dier sanklar Galib Memmedov’un ifade
verdiini gördüklerinde, onlar da hemen Mensur bayev’e müracaat ederek
biz de ifade vermek istiyoruz dediler. Bu srada hiç beklemediim bir
gelime oldu. Sorgunun bitmesine yarm saatten fazla bir zaman kalmasna
ramen, Mensur bayev ara verdiini ilan etti ve hemen salondan dar
çkt. Ben arm bir halde koridorda onun karsna geçerek iki aya
yakndr bu dava için urayoruz ve sanklarn doru ifade vermesiyle her
eyin çözülecei bir anda ara vermenin doru olmadn anlatmaya
çaltm. Bu srada o, önemli bir ahsi iinin olduunu bildirdi. Ben bir daha
ne kadar önemli olursa olsun bu sorguyu bitirmemiz gerektiini söyledim.
Hatta onlarn az sonra bize ne tür deerli ifadeleri vereceklerini bilmiyoruz
diye de ilave ettim.
Bütün ricalarma ramen, bayev raz olmad ve “ahsi iini”
çözmeye gitti.
Ölen saat üçte, durumann ikinci bölümü balar balamaz daha söz
verilmeden Galib Memmedov yerinden kalkarak imdiye kadar verdii
bütün ifadelerin yalan olduunu, bu ifadeleri bask altnda verdiini ve ona
bu basky Aslan smaylov’un yaptn söyledi. Güya, ben onu tehdit
ederek, Grigoryan aleyhine ahitlik etmesini istemiim, o da korktuu için
Grigoryan aleyhine ahitlik etmi.
Galib Memmedov’un ifadesini deitiini görünce ben hemen dier
sanklara ifade verip vermek istemediklerini sordum. Onlar hepsi sanki
önceden anlamlar gibi ayn anda ifade vermek istemediklerini bildirdiler.
Ben onlara -siz yargca bavurarak ifade vermek istiyordunuz- dediimde,
onlar bunu da inkâr ettiler. Zaten bu zamana kadar, mahkûmlarn azndan
neredeyse kerpetenle ifade alabiliyordum, bu günden sonra sank ve
avukatlarn tamam azgnlatlar, hiç bir ifade vermediler, ii sulandrdlar
ve bana laf atarak, hakaret ederek beni çileden çkarmaya baladlar. Bu
süreçte sadece sanklar deil, onlarn akrabalar da bana, papaan gibi
ayn ifadeleri söylüyor, hakaretler yadryorlard. in ilginç taraf, bu
durumada sanklarn tanmadm akrabalar bile bana kar husumet
besliyor ve adeta benden nefret ediyorlard. Sanki ben bu davada
Azerbaycanllar bütün dünyaya rezil eden Sumgayt olaylarna deil,
sradan bir adi suça karm hrszlk davasna bakyordum. Gerçi, bu
dönemde Azerbaycan’da halk, siyasi yönden bilgilenmeye ve bamszlk
eylemleri yapmaya balamt. Bu vurdumduymazln sebebi benim için
bugün de muamma olarak kalmaktadr. Hâkimiyette oturanlarn yaptklar
belliydi, onlar koltuk derdinde idiler ve bütün olaylar yöneten SSCB adl
imparatorluun banda oturan Gorbaçov’a yaranmaya çalmakla megul
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idiler. Peki, ya Azerbaycan Halk Cephesi? 1990 ylnn Ocak aynda SSCB
yönetiminin Bakü’de düzenledii Ermeni katliamna tek bana engel olan
Azerbaycan Halk Cephesinin ileri gelenleri, bu ülkenin aydnlar neredelerdi, onlar da m koltuk davas ile urayorlard, onlar da m SSCB yönetiminin yaptklarn anlamyor, “Grigoryan davasnn” önemini görmezden
geliyorlard?
Galib Memmedov’un mahkemede doru ifade verdiini avukat E.
Abdullayev’in “Bizim Yol” gazetesine verdii demeçte doruladn da
burada vurgulayalm.
“N.C. – “Grigoryan davas”nn devlet savcs Aslan smaylov ANS
televizyon kanalnn bu konuda hazrlanm programnda Galib Memmedov’un yaknlarnn ondan yardm istediklerini ifade etmitir. O da karlnda, gerçekleri itiraf ettii takdirde ona yardm edeceini bildirmitir.
Bundan sonra Memmedov Grigoryan’n eleba olduunu, eylemcilere hap
verdiini ve onun elinde saldracaklar Ermenilerin listesinin olduunu itiraf
etmitir. Yalnz bu srada hâkim Mensur bayev soruturmaya ara verdirmi,
aradan sonra ise Galib Memmedov, ifadesini deitirerek Aslan
smaylov’un basks sonucunda böyle ifade verdiini söylemitir.
E.A. – böyle bir olayn olma ihtimali vardr. O zamanlar Sumgayt
olaylar ile ilgili baka bir salonda gerçekleen durumaya katldm için
baz ayrntlar unutmu olabilirim. Ama Memmedov bu itiraflar yapmt.
Ben kendim de ondan gerçekleri söylemesini talep ediyordum. Eer o,
gerçei söyleseydi, olaylar baka türlü geliirdi. in ilginç taraf o,
soruturmada gerçekleri söylüyordu, mahkemeye çktnda ise soruturmaya yalan ifade verdiini, Grigoryan’n olay srasnda orada olmadn
diyordu. O zaman ben ona “Bak, Galib, bir öyle, bir böyle yapyorsun, sen
artk gerçei söyle, neler olduunu anlat” dedim. Bundan sonra o, bana
bütün gerçekleri en ince ayrntsna kadar itiraf etti. Ben o zaman, dier
sanklardan çekinme, gerçei mahkemede de söyle, ben sana “iftira at”
demiyorum zaten. Olup biteni anlatsan bana yeter, eer korkuyorsan yazl
ifade ver. O, bu dediklerime raz oluyordu, ama mahkemeye çktmzda
durum deiiyor, yine de ifadesini deiiyordu.
N.C. – Onu etkileyen kimdi öyleyse?
E.A. – Belki de akl ald birisi vard ve o ahs da gerçekleri söylemesini istemiyordu. Ya da onlar etkileyen, yönlendirenler vard.
N.C. – Yalnz can alc baka bir hususa parmak basmak istiyorum.
Galib Memmedov itiraf ifadesini verdii srada, yargç bayev ara vermi,
hatta savc smaylov buna engel olmaya çalmtr. Aradan sonra ise Galib
Memmedov bu ifadeyi vermeye onu smaylov’un tahrik ettiini söylemi.
Siz onun ifadesini böyle çabuk deimesinin sebebini hiç aratrdnz m?
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E.A. – Biliyor musunuz, sanrm durumada baz kiileri bir araya
getirmilerdi. Galib’in babas bana gelerek baz avukatlarn benim, onun
olunun salverilmesine engel olduumu söylediklerini bildirdi. Avukatlar
ona “Esedaa Abdullayev bize katlmyor” demilerdi. Galib yalnzken bana
gerçekten Grigoryan’n eylemlerin organizatörü olduunu itiraf ettiinde,
ona “Olup biten bütün gerçekleri anlat, neden olmayan eylerden bahsediyorsun, neden onlara uyuyorsun?” dedim. O, söz verse de, sözünü tutamazd. Ya çok korkuyordu, ya da tahrik ediyorlard.”
Görüldüü gibi, mahkemeye, sanklara dardan bask yapldn bu
avukat da itiraf etmektedir.
Önceleri bu davada M. bayev’e inandm kadar kimseye
inanmadm da söyleyeyim. Davayla ilgili olarak her onun yanna
gittiimde onun hep ehriyar’n iirlerini okuduunu görüyordum. Ben,
ehriyar’ okuyan bir insann adalet, millet, vatan sevgisi gibi deerlere
sahip olduuna inanrdm.
Ayrca, o, her defasnda bana “Sana çok güveniyorum, çünkü ben bu
davay iyi bilmiyorum, sen neye karar verirsen öyle olacak” diyerek beni
rahatlatyordu. bayev’e olan güvenim ilk kez Galib Memmedov’la ilgili
olayda sarsld. Ama o zaman bile bayev’in davay bu derecede baltalayacan beklemiyordum. Davann sonuna kadar bu kadar açk, ispat edilmi
gerçekleri bayev’in göz önünde bulundurarak adaletle hüküm vereceini,
milletimize atlan bu çirkin iftiray temizleyeceini ümit ediyordum. Ne
yazk ki insanolunun umut ve beklentileri her zaman gerçeklemiyor.
Galiba o zamanlar çok saftm.
Bu kitapta M. bayev’in adn çok zikrettiim için kimse ona kar
her hangi bir dümanlmn olduunu veya intikam almak istediimi
sanmasn. O zamanki SSCB’nin varln, Devlet Güvenlik Tekilat kâbusunu, yönetimin tutumunu göz önünde bulundurursak onun yaptklarnn
nedenini anlar ve belki de buna bir anlam verebiliriz. Ancak onun bugünkü
tutumuna, olanlara bir klf uydurma çabasna, gerçekleri saklamasna,
kimlerin borusunu çaldn tarih karsnda ört bas etmesine bir türlü anlam
veremiyorum. Bu, affedilecek bir durum deildir!
Burada, durumann dna çkarak, Ermenilerin bugün o durumay
hangi biçimde ve nasl yalanlar uydurarak dünya kamuoyuna sunduklarn
bir daha göstermek için yeniden “Sumgayt, Soykrm, effaflk” adl basn
toplantsna dönerek, özellikle bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu
toplantda Ermenistan hukukçular barosunun üyesi avukat Ruben Rtuni
konumasnda öyle demitir: “Biz Sumgayt’ta madurlara yardm
faaliyetlerine baladmz zaman ben soruturma ekibinin reisi (bu ifade ile
o, bir hukukçu olarak ne kadar gerçekçi konutuunu göstermekle beraber,
82

SUMGAYIT – SSCB’nin çöküünün balangc

engin hukuk bilgisini de ortaya koymaktadr! Kalkin soruturma ekibinin
reisi deil, rehberi olmutur-A..) Kalkin’in adna telgraf çekmitim. O,
telgrafn bir kopyas elimdedir: “Grigoryan Emma, Ambartsumyan Mian’n
ölümü ile ilgili ilk soruturma sonucunda madurlar savunmakla görevlendirilmitim. Dava ile ilgili ne zaman bilgi alabilirim, bunu bana önceden
bildirmenizi rica ediyorum. Adres: revan 162 a, Hukuk Danmanl.
Avukat Rtuni.”
Avukat Rtuni kendisinin ve madurlarn davayla ilgili bilgi alma
haklarnn çinendiini ve soruturma bittikten sonra cinayet davasnn
dosyalarn inceleyemediklerinin de ekliyor. Ben, davann savcs olarak bu
söylenenlerin hepsinin yalan olduunu ifade etmek isterim. öyle ki, sadece
ilk soruturmada deil, mahkeme soruturmas zaman da onlarn cinayet
davasnn dosyalarn incelemesine hiç kimse engel olmamtr. Baz
dosyalar incelerken elime geçen bir yaz beni yeniden, hayalen durumaya
geri götürdü. Bahsettiim durumada madurlarn avukatlarnn katlm tam
olarak salanamamt. Çünkü onlar mahkemenin balarndan itibaren
durumaya katlmlard. Hatta sanklara olaylar aydnlatacak tarzda sorular
sorduum zaman avukatlarn bana hakaret etmesine itirazlarn dahi
bildirmilerdi. Sra Grigoryan’n soruturmasna gelince, onun suçlarnn
ortaya çkmas artk onlar rahatsz etti ve az sonra duruma salonundan
sessizce kayboldular. Ben, Avukat Rtuni’den farkl olarak yalan söylemek
istemiyorum. Bundan dolay durumadakilerin revan’dan olduklarn bilsem de, tam olarak kimlerin madurlarn avukat olarak durumaya katldn hatrlamyorum. Ad geçen durumada onun salonda olup olmadndan da emin deilim. Dava dosyalar açklanrsa o listede Rtuni’nin
adnn geçip geçmedii ortaya çkar.
Burada bir ayrntya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Toplantdaki yazlardan Ermenistan yönetimi tarafndan Sumgayt olaylar srasnda
madur olan ahslar savunmak amacyla oluturulmu avukatlar kolordusu
bütün davalardan, ayn zamanda madur Emma Grigoryan’n davasndan da
eksiksiz bir ekilde haberdarlard. Ancak nedense “Grigoryan davas”ndan
kimsenin haberi yoktu. Oysaki Sumgayt olaylarnda Emma Grigoryan
cinayeti de dâhil olmak üzere, en ar cinayetleri bu çetenin üyeleri
yapmlard.
imdi ise yeniden mahkeme srasnda ortaya çkardm gerçeklere
dönerek duruma esnasnda yarg mensubu çok sayda genç avukatn
mahkemeye olan ciddi ilgi ve alakasn gördüümü de söyleyeyim. Onlar
bütün durumalara katlyorlard. Bir defa, durumann sonuna doru, iki
genç delikanl yanma yaklaarak kendilerini Yüksek Mahkemenin
Mahkeme Toplant Sekreterleri olarak tanttlar. Onlar bana duruma
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srasnda buraya sürekli biri adamn geldiini ve Grigoryan’la konutuktan
sonra ise ikinci kattaki genel bölüme giderek oradan bir yerlere telefon
açtn söylediler. O zamanlar ben bütün olup bitenlerden dolay etrafmdaki herkese kzdm ve incindiim için öfkeyle onlara “Gidin, bunlar ya
yargç M. bayev’e, ya da Yüksek Mahkemenin Bakan Hüseyin Talbov’a
anlatn” dedim. Onlarn baklarn ve cevaplarn hala hatrlyorum. “Aslan
Bey, bu dava sizden baka kimseyi ilgilendirmiyor”. O zaman bu
gençlerden bunu duymak, sanki beni yeniden canlandrd.
imdi bu kitap araclyla o gençlere hitap ediyorum: Büyük
ihtimalle onlar imdi vazife sahibidirler. Öyle düünüyorum ki onlar, bu
olaylarn gerçek tan olarak o zaman olduu gibi imdi de tavrlarn
bildirseler, gerçein ortaya çkmasnda büyük rol oynar, tarih karsndaki
borçlarn da onurla yerine getirirler.
O gençlere bahsettikleri ahs bir daha görürlerse mutlaka bana
göstermelerini söylediimi hatrlyorum. Ksa bir süre sonra, ara
verildiinde gençler yanma gelerek adamn ikinci kattan bir yerlere telefon
açtn söylediler. Biz hemen ikinci kata çktk. O zamanki Yüksek Mahkeme imdi Ar Cinayetlere Dair Davalarla ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti
Mahkemesinin bulunduu binadayd. kinci katta karda bir, koridorun sa
tarafnda ise srasyla yan yana kaplar vard. Kaplardan biri açkt ve
içeride birisi vard. Gençler hemen açk kapy göstererek, adamn o odadan
telefon açtn ve konutuunu bildirdiler. Biz odaya girdik ve adama kim
olduunu sordum. O, Rusça kaba ekilde “sana ne?” dedi. Cumhuriyet
Savclnn memuru olduumu bildirdim ve bir daha kim olduunu
sordum. O zaman o “Cumhuriyet Savclnn memuruysan, git, reisliini
orada yap, burada senin bir ey sormaya hakkn yoktur” dedi. Ama durumun
ciddiyetinin farkna vard için cebinden kimlik çkard. Azerbaycan SSC
Devlet Denetleme Komisyonunun memuru olduunu söyledi. Vesikay
incelemek istedim ama vermedi. O zaman yanmdaki iki gencin de
yardmyla onu kollarndan tutarak Hüseyin Talbov’un yanna götürmek
istedik, o ise direnerek, ne yapmak istediimi sordu. “Yüksek Mahkemenin
Bakan Hüseyin Talbov’un yanna gidelim” dedim. Buraya kadar direnen
bu ahsn Yüksek Mahkeme Bakannn yanna gideceimizi duyduunda
yumuayarak raz olmas çok ilginç deil mi? Hüseyin Talbov’un
odasndayken ona bu ahsn durumay yürütmeye mani olduunu, davaya
müdahale ederek kurallara aykr olarak Grigoryan’la görütüünü
söyledim. Hatta bu ahsn dier sanklarla da görütüünden emin olduunu
bildirerek Ermeni milliyetinden olan Devlet Denetleme Komisyonu
memurunun duruma zaman Yüksek Mahkemenin binasnda ne yaptnn
ciddi ekilde aratrlmasn da rica ettim. Hüseyin Talbov beni tanyordu
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ve kararllkla “Sen endielenme, ben bunu aratracam” dedi. Ancak ben
hala bu olayn nasl sonuçlandn ve Hüseyin Talbov’un neyi aratrarak
hangi sonuca vardn bilmiyorum.
Bu olayla ilgili baka bir hususu da kaydedeyim: Yüksek
Mahkemenin binasnda yakalayarak bakana teslim ettiim Çaturyan
soyadl bu ahs hakknda not defterime aadakileri yazmm:
Yazarn durumadaki notlarndan:

Tercüme: “1. Duruma balamadan önce, Çaturyan geliyor ve
yargçtan Grigoryan davasnn nasl gittiini öreniyordu.
2. 23.08 Konvoyda________
Ayn gün Grigoryan’da ustura buldular”.
Açklama: Notlardan görüldüü üzere, “23 Austos’ta, konvoyda”
yazm gerisini yazmamm. Ayn gün ben “konvoy”da rüvet olaylarnn
olduunu tespit etmitim. Sank avukatlarnn, akraba ve dier yaknlardan
rüvet alarak sanklarla yasad görümelerine izin verdiklerini ortaya
çkarmtm. Ayn gün de Grigoryan’da ustura bulunmutu. Ben birilerinin
Grigoryan’ ya öldürmek, ya da kaçrmak istediinden artk emin idim.
Ustura da ona bu amaçla verilmiti. Lakin yaptm uyarlara kimsenin
aldrd yoktu.
Daha sonra ben not defterimde öyle yazmm:
Yazarn durumadaki notlarndan:

Tercüme: “6. 09.
Trubovskaya bir saat gecikti.
Mirzeyev, savcnn dava ile çok ar ilgilendii ve ahsi çkarlar
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dorultusunda itirazn bildirerek onun sanklarn avukatlar ile
görümesine bile engel olduunu bildiriyor.”
Açklama: Not defterimde de yazdm gibi özellikle Grigoryan’n
avukat Trubovskaya durumaya her zaman geç kalyordu ve durumaya
katlr katlmaz avukat Mirzeyev savcya itiraz ederek benim durumadan
uzaklatrlmam istiyordu. Gerekçesi ise benim görevi kötüye kullandm
eklindedir.
Daha sonra yukardaki notun devam olarak öyle yazmm:
Yazarn durumadaki notlarndan:

Tercüme: “Üst makamdakiler araclyla H.H.’ye telefon açarak
avukatlarla görüü yasaklattrmm.
Bu yalandr.
— telefonu kendim açmtm.
— yasaklattrmadm, kurallara uyulmasn rica ettim. Çünkü sayev
30.08’de bilek damarlarn kesmi, daha önceleri Grigoryan’da jilet
bulunmu ve Necefov bilek damarlarn kesmiti.”
Açklama: imdi ise bütün bu notlarla ilgili açklamalar yazaym:
23 Austos’ta “konvoy”a rüvet vererek, istenilen ahsn Grigoryan
ve dier sanklarla görütürülmesini salyorlar. Ayn gün yaplan aramada
Grigoryan’da “jilet” bulunuyor. Sonraki günlerde ise sayev ve Necefov
kendi damarlarn keserek intihar etmeye kalkt gözlemlenir.
Ben mahkemeyi defalarca Grigoryan’n kaçrlaca yahut öldürülebilecei yönünde uyardm ve bunu önlemek amacyla gerekli önlemler
alnmasn istediimi bir daha vurgulayaym. Lakin yine de buna aldran
yoktu.
Bütün bu olanlardan ve mahkemeye yaptm bavurularn gereksizliini anladktan sonra, suçlular koruyan askeri birlie yetkililer araclyla
deil, bizzat kendim telefon açtm. Onlara olup bitenleri ve durumun
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ciddiyetini anlatarak, kurallara uyulmasn rica ettim. te bundan sonra 6
Eylül’de Trubovskaya belli olmayan nedenlerle yine durumaya gecikti ve
o, durumaya katldktan hemen sonra avukat Mirzeyev benim davada kendi
çkarlarm olduu gerekçesi ile itirazn bildirdi. Bu olay bile benim,
avukatlarn Trubovskaya tarafndan yönlendirildiine dair kukularmn
esassz olmadn açklamaya yetiyor. Trubovskaya’nn kendisinin kimler
tarafndan yönlendirildiini ise kesin olarak bilemiyorum.
Yazarn durumadaki notlarndan:

Tercüme:
“ 11–30
7.09
Avukat Kerimov avukat Ahmedov’un lafn kesiyordu.
Bundan hemen sonra avukat Mirzeyev, avukat Ehmedov’un
sorusunu listeden çkarmay mahkemeden rica ediyor.
Bundan sonra Kerimov onun sorular dikte ettiini gerekçe
göstererek kâtibi yönlendirdiini iddia ederek mahkemeden, savcy
uyarmasn rica eder.”
Açklama: Mahkemede nelerin olup bittiini ksaca anlataym:
öyle ki ben sanklara suçlarn aça çkaracak, Sumgayt
olaylarnn kasten birileri tarafndan yapldn ortaya çkaracak sorular
sorduumda hemen avukatlar yerinden müdahale ederek, sanklara, sorulara
cevap vermemelerini, susma özgürlüklerini kullanmalarn söylüyorlard.
Yargca defalarca avukatlarn müdahalesine imkân vermemesi yönünde
ricada bulunduysam da mahkeme buna hiç aldrmad. O zaman avukatlar,
kasten mahkemede gürültü çkararak, sorularmn duyulmasna engel oluyorlard, ayrca duruma sekreteri de sanklar, sorular cevaplamad için
sorular mahkeme toplant protokollerine geçiremiyordu. Bundan dolay ben
mecbur kalarak sorduum sorulara cevap alamasam da bu sorular mahkeme
protokollerine geçirebilmesi için mahkeme sekreterine dikte ediyordum.
Bugün o protokoller incelenirse, söylediklerimin olduu gibi oraya
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yansd ortaya çkar.
Yazarn durumadaki notlarndan:

Tercüme: “20.11.89 yl Sorgu yargçlarnn çarlmasn
istiyordu.
Grigoryan itirazn bildirdi.
- Trubovskaya savundu- bask yapyor, davayla ilgili olmayan
sorular soruyor. Kerimov, Mirzeyev, Medoyev. Mahkemenin
karar
Aleyhine - Ahmedov”.
Açklama: Bir hususu da kaydedeyim ki, duruma boyunca davay
sulandranlar sadece avukatlar deildi, Grigoryan da bu konuda çaba
gösteriyordu. Sürekli gereksiz, uygulanmas mümkün olmayan dilekçeler
vererek durumay uzatmaya veya davay baka yöne kaydrmaya
çalyordu. Bu dilekçelerden biri not defterimde de belirttiim gibi “sorgu
yargçlarnn mahkemeye çarlmas” ile ilgili olandr. Grigoryan bu sorgu
yargçlarnn artk Azerbaycan dnda olduklarn ve onlarn mahkemeye
gelmesinin imkânsz olduunu bildii halde, yine de mahkemeye bu hususta
dilekçeyle bavuruyordu.
Sonradan o, benimle ilgili itirazlarn da bildirdi. Onun bu itirazn
avukat Trubovskaya da savunarak benim davayla ilgisi olmayan sorular
sorduumu iddia etti. “Davayla ilgisi olmayan soru”dan kast ise benim
siyah pardösülü ahslarla, datt haplarla, Ermeni ailelerinin oturduklar
adreslerin kaydedildii listelerle ilgili sorular idi.
Ayrca, ben onun bir soruma da cevap vermesini istiyordum: Eer,
Azerbaycanl sanklar Ermenilere kar iledikleri cinayetleri, Ermenilerin
Azerbaycanllara kar yaptklarna misilleme olarak yapmlarsa,
Grigoryan’n yaptklarna ne ad verelim? Neden o, kendisi Ermeni olduu
halde, güya Ermenilerden Azerbaycanllarn intikamn almaya çalyordu?
Trubovskaya, özellikle bu sorularn da davayla ilgisinin olmadn,
bu sorularn cinayet davasnn dosyalarna yansmadn sebep göstererek
Grigoryan’n itirazn savunuyordu.
Bir daha tekrar edeyim. Eer bugün o mahkeme toplant protokolleri
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açlarak aratrlrsa ve duruma süresinde sorduum sorular incelenirse, o
zaman kimin sorularnn davayla ilgisinin olup olmad açk bir ekilde
ortaya çkar.
BASININ ROLÜ VE YÖNETMN CESARETSZL
Yukarda da bahsettiim gibi, malum Sumgayt olaylar srasnda
ben Rusya’da çalyordum ve bu mesele hakknda ilk defa basn
araclyla bilgi edindim. Olaylarla ilgili haberler sadece SSCB’de deil,
bütün dünyada k hzyla yaylmt. Merkezi Haber Ajans, bu olay
hakknda televizyon, radyo programlar, haberler veriyor, makaleler
yaymlyordu. Bu haberlerde olaylarn organizatörü de, eylemcisi de “katil”,
“cani”, ksaca, “vahi” olarak tantlan Azerbaycanllar idi. Sonradan belli
oldu ki, olaylarla ilgili bu tür haberleri sadece SSCB basn deil, bütün
dünya medyas yaymlyordu. O zamanlar Azerbaycanllarn dünyaya vahi,
barbar olarak tantlmasnda Merkezi Haber Ajans’nn müstesna(!) hizmeti
olmutu. Ben her zaman basnn iinin bilgileri net ve tarafsz bir ekilde
yaymak olduu kansnda olmuumdur. Böyle olsayd bilgiler doru olarak
sunulmu olurdu. Tarafl veya tarafsz olup olmad ise baka bir
tartmann konusudur.
Grigoryan ve 6 Azerbaycanlnn durumas baladnda, ben bütün
medyann adaletli davranacana ve olaya ciddi ilgi göstereceine
inanyordum. Lakin duruma baladktan sonra, ben, mahkeme salonunda
bir tane bile basn mensubuna rast gelmediim gibi SSCB medyasnda da
konu ile ilgili herhangi bir bilginin yer almadn fark ettim. Sanki basna
gereken tek ey Azerbaycanllarn bahsedilen “vahilikleri yaptklar(!)”
yönündeki haberleri yaymak idi ve bu haber çknca da onlar ilerini
tamamlamlard.
Durumann balanmasndan, neredeyse 9–10 gün sonra, ben
basnn bu biganeliinden çaltm ubenin reisine bahsettim. Onun yant
kesin ve çok ksa oldu: “Git, kendi iinle ura! Senin iin devletin
savcln yapmaktr!”. Bu durumda ben Cumhuriyet Savcs lyas
smaylov’un yanna gitmeye karar verdim. Onunla görütüm ve meselenin
ne kadar önemli olduunu, vaktiyle bu olaylarn medya vastasyla bütün
dünyaya duyurulduundan, imdi ise çok gerekli olduu bir zamanda
medyann bu yersiz kaytszlndan bahsettim. O, sabrla beni dinledi ve ne
gibi önerilerimin olduunu sordu. Verdii tepkilerden bu duruma çok
üzüldüünü anladm. Ben ondan durumann merkezi basnda - ya “Pravda”,
veya “zvestiya” gazetesinde, ya da o zamanlar SSCB’nin esas televizyon
haber program saylan “Vremya”da yanstlmasna yardmc olmasn rica
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ettim. lyas smaylov, ben oradayken Rafik isimli Merkezi Komite Kâtibine
telefon açarak onunla çok sert konutu. lyas Bey’in söylediklerini olduu
gibi hatrlyorum: “Orada oturup bo ilerle uramaktasnz. Sumgayt
olaylar ile ilgili çok ciddi durumalar yaplmaktadr, davann sanklardan
biri de Grigoryan soyadl bir Ermenidir. Bu durumadan hiçbir basn
bahsetmiyor.” Ben kar taraftakinin cevabn duymadm, yalnz lyas
smaylov bana “Git iine devam et, basndakiler durumaya katlacaklar”
dedi ve gerçekten de, ertesi gün “Pravda” veya “zvestiya” gazetesinin özel
muhabiri Zaur Kadmbekov mola zaman benim yanma geldi. O, kendisini
tantarak, benimle irtibat kurup duruma hakknda merkezi gazetelere bilgi
vermek üzere görevlendirildiini söyledi. Ben büyük bir memnuniyetle
durumadaki ilginç hususlardan ona bahsettim ve anlattklarmn onun
dikkatini çektiini farkettim. O, ilk günkü durumaya sonuna kadar katld
ve notlar ald. Yalnz o günden sonra bu ahs bir daha görmedim ve
duruma ile ilgili de hiçbir yazsn okumadm.
Mahkeme zaman merkezi basnda duruma ile ilgili bilgi veren
herhangi bir yaz veya bilginin yer almadn bugün kesinlikle
söyleyebilirim, belki de yerel basnda cüzi haberler verilmitir, bu konuda
bir ey söyleyemem çünkü bu konuda bana kimse bir ey sormam ve ben
de gazetecilerden kimseyi görmemiim. Ayrca o zamanlar yerel basn
sürekli olarak takip edemiyordum. Yalnz merkezi basn dikkatle takip
ediyordum ve herhangi bir bilgiye de rastlamamtm. Bunun kendisi de
cevap gerektiren birçok sorular douruyordu. Nasl oluyordu da bu olaylar
srasnda sadece SSCB’nin bütün merkezi basnnn deil, hatta dünyann
önde gelen Merkezi Haber Ajans temsilcileri dahi Sumgayt’ta
bulunuyorlard? Onlar özellikle o anda oraya kimler davet etmiti? Eer
olaylar böyle ciddi yank uyandrmsa neden bu dikkat ve ilgi mahkeme
durumasna gösterilmiyordu? Neden bütün dünyaya Azerbaycanllar vahi
gibi tantan basn imdi susmu, ilerini bitirmi sayyordu? Neden
durumann akbeti ile hiç kimse ilgilenmemiti? Zaur Kadmbekov’un
sonraki durumalarda itirakine ve durumay basna yanstmasna ne veya
kim engel olmutu?
Bu sorulara cevap bulunduu takdirde Sumgayt olaylarnn arka plannn
ksmen de olsa aydnlanaca üphe götürmez bir gerçektir.
Basnn bu olaylardaki önemli rolünden bahsederken ilginç olan
baka bir bilgiyi de sizlerle paylamak istiyorum:
1995–2004 yllar arasnda, deiik zamanlarda ABD ve Avrupa
ülkelerinde gerçekletirilen birçok toplantlara, ayn zamanda çatma
bölgeleri ve münakaal durumlarn çözümü ile ilgili tartmalara katldm.
Bütün bu toplantlara katlanlarn hepsi Sumgayt olaylarndan haberdar90
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lard. Gerçi, cinayet davasnn dosyalarna göre, Sumgayt olaylarnda
toplam 32 kii ölmütü. Ancak Sumgayt olaylarndan bir süre sonra – 1989
ylnn Haziran aynda Özbekistan’n Fergana vilayetinde Özbeklerle Ahska
Türkleri arasnda çkan iddetli çatmadan hiç kimse haberdar deildi. Bu
olaylarda saldrya maruz kalanlar Ahska Türkleriydi. Yetkililer o dönemde
Ahska Türklerini toplu ekilde Fergana’dan sürüp çkarmlard. Bir yl
içinde Özbekistan’da yaayan bütün Ahska Türkleri SSCB’ye dâhil olan
bütün Cumhuriyetlere kaçmak zorunda kalmt. SSCB çileri Bakanl
Cinayet-Aray Ba daresindeki Reis Yardmcs B.B. Dziov’un sözlerine
göre, Fergana’daki kargaalarda 106 kiinin öldüü belirlenmitir. SSCB
Ba Savcl tarafndan verilen bilgilere göre ise, 1990 ylnn sonlarnda bu
olaylar sonucunda 112 kiinin yaamn kaybettii kesinletirilmitir.
Bunlarn 51’i Ahska Türkü’dür. Ayn zamanda, 1011 kii çeitli derecede
yaralanm, Silahl Kuvvetlere ait 137 asker ve 110 polis yaralanm
(polislerden biri ölmü), 757 ev, 27 kamu binas, 275 araba yaklm ve
soyulmutur. Lakin bu bilgiler dünya kamuoyuna olduu gibi duyurulmamt. 1990 ylnda Krgzistan’n Fergana çölünde yerleen O ehrinde
Krgzlarla Özbekler arasnda çkan çatma sonucunda resmi verilere göre,
1200 civarnda insan ölmütü, ama bundan da hiç kimsenin haberi yoktu.
Ayrca, 11 Mart 1990 ylnda Litvanya’da, 1990 ylnn Ekiminde
Gagauzyeri’nde gerçekleen uluslararas çatmalardan da çoklarnn haberi
yoktu.
Farknda olmadan “acaba neden en az kaypla geçitirilen Sumgayt
olaylar dünya kamuoyuna böyle detayl ekilde duyurulduu halde,
Fergana’da, O’ta yüzlerle, binlerle kiinin ölümüne neden olan olaylar
hakknda dünya bu kadar bilgisizdir?” sorusu insann aklna geliyor. Çok
ilginç, deil mi?
Duruma srasnda olaylarn nasl gelitiini ve arka planda kimlerin
olduunu anladmda ve sank Azerbaycanllarn da korktuklarndan dolay
doru ifade vermediklerini, gerçein ortaya çkmasnda mahkemeye
yardmc olmak istemediklerini gördüümde, ben bu defa yardm almak için
çaltm ubenin reisi ldar Dadaov’un yanna gittim. Bu olaylarn
önceden kurgulandn anlatmaya baladmda o, hemen sözümü kesti ve
bu konuda söylediklerimin ciddiliini kendimin bile fark etmediimi,
benimle konumak istemediini, SSCB Savclnn bu davayla uratn,
hatta nihai sonuca gelindiini söyledi ve bir daha “senin görevin devletin
iddiasn savunmaktr” diye tekrar etti. Ona sanklarn ifade vermediklerini
söylediimde, yargç olarak çaltm hatrlatt ve yasaya uygun olarak ne
yapmak gerekiyorsa, onu yapmam, soruturma belgelerini deerlendirmemi
tavsiye etti. O zamanlar bu ubede çalanlardan hala yaayanlar varsa,
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rahmetli ldar Dadaov’un çok bilgili ve o dönem Azerbaycan gerçekleri
açsndan deerlendirildiinde, çok temiz bir insan olduunda benimle
ittifak ederler. Savclkta çaltm son yllarda ilikimizin kötü olmasna
ramen, ben onun bu yönüne her zaman deer vermiimdir. Onunla aramzda geçen bu can skc konumadan sonra bana yardm etmeyeceini anladm ve ldar Dadaov’a bir ey demeden direk lyas smaylov’un yanna
gittim. Gerçi, o dönemdeki kurallara göre, savclk görevlisi herhangi bir
konuda önce çalt ubenin reisine, ube reisi Cumhuriyet savcsnn
uygun ube yardmcsna, Cumhuriyet savcsnn yardmcs ise Cumhuriyet
savcsna bavurmal idi. Yalnz bu hiyerarik uygulamadan sonra
Cumhuriyet savcs uygun görürse ad geçen ubenin görevlisini kabul
ederdi. Ben bütün bu kurallar çineyerek, hiçbir kiisel ilikimin ve
çkarmn olmadndan ve davay bana bizzat kendisi havale ettiinden,
direk Cumhuriyet Savcs lyas smaylov’un yanna gittim. Beni oraya
götüren sebep Grigoryan’a yaplan ayrcalk idi. Çünkü defalarca
Grigoryan’a zor sorular sormaya baladmda, sadece Grigoryan’n deil,
dier sanklarn avukatlar da duruma müdahale ediyorlard. Sanki durumann konusu sadece Grigoryan’n savunmas idi.
lyas smaylov’un yanndayken, durumadaki bütün Azerbaycanl
sanklarn nedense Grigoryan’dan korktuklarn ve bundan dolay ifade
vermediklerini bildirdim. lyas smaylov beni ilgiyle dinledi ve teklifimin
ne olduunu sordu. Ricam söyledim. “Bütün sanklarn sakland Bayl
hapishanesinin reisine tutsaklara, mahkemede doru ifade vermelerinin
onlarn cezalarn hafifletecei anlatlsn ve sanklarn Grigoryan’dan
korkma nedenleri örenilsin”. O, “ Sen bana yasalar çinememi mi
öneriyorsun?” dedi. Ben ise, “Doru ifade vermenin cezay hafiflettiini
sanklara anlatmann yasa gerei olduunu” bildirdim. Sonra o, Cumhuriyet
Savcsnn Bayardmcs Murat Babayev’e telefon açarak bu davayla
ilgilenmesini söyledi. lyas smaylov’un odasndan çktktan sonra, (her
ikisinin odas 3. kattayd) yannda misafirleri bulunduundan, yaklak 20
dakika sonra Murat Babayev’in odasna girdim. çeri girdiimde, Murat
Babayev “Ne olmu, ortada ne sorun var?” diyerek honutsuzluunu bildirdi. Ben olup bitenleri ona da anlattm. O yaptklarmdan memnun olmasa
da, birisini telefonla arad. Telefon açt ahsa ad ve babasnn ad ile hitap
ederek: “Yanmda Sumgayt olaylar ile ilgili durumay yürüten savc var,
o, orada Grigoryan’n Azerbaycanllar tehdit ederek, ifade vermelerine
engel olduunu söylüyor. Bir bakn, orada ne yapabilirsiniz?” dedi. Daha
sonra o, telefon açt adamn çileri Bakan Yardmcs Azim Piriyev
olduunu söyledi.
Murat Babayev’in aramas bu ii çözmek amacyla deil, sadece,
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telefon açm olmak için yapldndan hiçbir sonuç hâsl olmad.
Bütün bu baarsz çabalardan sonra, bir daha hiçbir yetkiliden
yardm istemedim. Çünkü bir kere hiyerarik düzene dikkat etmeden
kurallar (astn üste itaat sistemi) bozduumu söyleyeceklerinden, “reisin
var, git, reisine ikâyet et” denileceinden çekindim. Reisim ise srarla “Bu
davay SSCB Savcl yürütmü, onlarn yazdn biz bozamayz” demekte
direniyordu. Hatta bana “Nasl oluyor da bu olayn düzenlendiini SSCB
Savcl anlamyor, ama sen anlyorsun?” diyerek, ancak iddianameye uygun olarak karar vermemi buyuruyordu. Açkças, ilk dönemdeki ilikimize
dayanarak onun bana kar kastl olduunu düünüyordum. ldar Bey vefat
ettikten ksa süre sonra lyas Bey’le onun hakknda konuurken onun çok
bilgili, dürüst bir insan olduunu, ancak bana kar nedense garezli
davrandn söyledim. . smaylov hayretle “O, seninle sk sk tarttn
söylese de, senin bilgili ve dürüst olduunu özellikle vurgulard” dedi.
Belki de o zamanki honutsuzluu beni korumak istemesindendi.
Gördüüm bütün bu itinaszlk ve lakaytlk sonucunda bir daha hiçbir
yetkiliye bavurmadm.
Bu arada anlarma dayanarak, yetkililerin böyle vurdumduymazl
ile sadece Sumgayt olaylarnda karlamadm da belirteyim.
1986 ylnda beni Zelençuk iline mahkeme bakan olarak atadklarnda, oraya gitmek istemememin bir sebebi de bu ilin bölgede “keyif
çekenlerin ehri, gününü gün edenlerin yaad bir ehir” olarak ad çkarmas idi. Bulunduu corafi konum ve gelen misafirleri dolaysyla ilde
sanki bir nevi disiplinsizlik hâkimdi. Böyle bir ilde çalmak benim için çok
zor olacakt. Mahkemedeki yargçlar ie istedikleri vakitte gelip, istedikleri
vakitte çkyorlard. Yargçlarla aramzda olan ya fark ise iimi daha da
zorlatryordu. Buna ramen ben, yine de mahkemede disiplini korumaya,
mahkeme ilerinde bilgili kadrolar görevlendirmeye çalyordum. Bir süre
sonra yürüttüüm durumalarda bana elik eden, çok saldrgan, ama bir o
kadar da bilgili bir avukatla tantm. Böyle bilgili birisinin neden yargçl
seçmediini sorduumda o, Zelençuk ilinde doduunu, hâkim olmay çok
istediini, fakat kardeinin bu ildeki büyük bir kolhozun bakan olduundan ve birinci kâtiple geçinemediinden, onun hâkimlik yapmasna da
imkân vermediklerini söyledi. Ben birinci kâtipten habersiz direk bölge
Adliye ubesinin Bakan Limanov’la olan samimi ilikilerimize dayanarak
bilgi sahibi ve yeteri kadar tecrübeli Vladimir Pavloviç Strikin’in hâkimlie
seçilmesine yardmc olmasn rica ettim. Böylece, Strikin yargç seçildi.
Azerbaycan’a döndüüm srada benden kendi yerime mahkeme bakan
olarak kimi önerdiimi sorduklarnda Strikin’i aday gösterdim. Böylece
birçoklarnn bu göreve talip olmasna ramen mahkeme bakan Strikin
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oldu. Azerbaycan’a yerletikten sonra Strikin’le olan bamz koptu.
1995 ylnda iimle ilgili olarak Moskova’da bulunuyordum. O zaman beni
artk Cumhurbakanlndaki görevimden de almlard ve ben avukatla
yeni balamtm. Moskova’da haberler programn seyrederken, Rusya
Federasyon urasnn toplantsnn olduunu ve Strikin’in de orada bulunduunu gördüm. lk programdan Strikin’in Federasyon urasnda savclk
ile ilgili bir kurumun yöneticisi ve senatörü olduunu örendim. Bilgi
bürosu araclyla Strikin’in i numarasn buldum. Yardmcs ile konuarak kendimi tanttm ve bir zamanlar Strikin’le birlikte çaltm, onunla
konumak istediimi bildirdim. O, telefon numaram ald. Aradan 10 dakika
geçmeden telefonum çald. Arayan Strikin idi. Benimle çok scak bir ekilde
konuan Strikin hemen yaadm adresi sordu. Bir süre sonra Strikin’in
arabas geldi ve beni Kremlin’in yannda bulunan Rossiya otelinde Strikin
için ayrlm özel daireye götürdü. O zamanlar, Strikin Moskova’da yalnz
yaad için ayr bir ev tutmamt. Ailesi ise Zelençuk’ta idi. Rossiya
otelinin üst katndaki onlar için ayrlm restoranda oturduk. Akam
yemeinde uzun süre konutuk. Konumamz srasnda ben Rusya aleyhine
çok ar eyler söyledim. Karaba olaylarnda Rusya’nn Ermenistan’a
yapt askeri siyasi destekten, Sumgayt olaylarndan, durumadan bahsettim. Ayrca, Azerbaycan’da ve Ermenistan’da yaayan Ruslarn yaam
artlarndan bahsederek kyaslama yaptm, bizdeki refahlarnn Ermenistan’dakinden çok daha iyi olduundan bahsettim. Strikin gerçek bir Rus
vatanseveri idi ve benim Rusya’y eletirmedeki iyi niyetimi ve yaklamlarm biliyordu. O, bütün söylediklerimi dinledikten sonra durumun böyle
olduundan habersiz olduunu ve anlattklarma içtenlikle inandn itiraf
etti. Ayrca bana borçlu olduunu bildirerek eer bir zamanlar onun hâkim
olmasna yardmc olarak sonradan kendi yerime aday göstermeseydim
imdi buralarda olamayacan da söyledi. Açkças o ana kadar bundan
bahsedeceini aklma bile getirmiyordum. Daha sonra, bana olan borcunu
ödemek için 15–20 senatörle birlikte Azerbaycan’a gelerek mülteci
kamplarnn durumunu yakndan görebileceini ve bu konuyu Federasyon
urasnn gündemine sokabileceini dedi. Onun resmi bir gezi ile Azerbaycan’a gelmesi ve bu söylediklerini yapmas için Azerbaycan parlamentosundan onun adna bir davet mektubunun gönderilmesi gerekiyordu. Strikin
bu konuda da yardmn esirgemeden Federasyon urasnn Bakan
Vladimir umeyko ile çok yakn dost olduunu ve onun araclyla bu
meseleyi Federasyon urasnn gündemine tayabileceini söyledi. Bu
arada Vladimir umeyko’nun Stavropol’a komu bir ehir olan Krasnodar’dan olduunu ve gününü gün eden, gezip tozan birisi olduunu da itiraf
edeyim.
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Soldan saa: Aslan smaylov, Vladimir Strikin ve onun yardmcs.
Moskova, 1995.
Azerbaycan’a döndüümde, parlamentoya telefon açtm, birkaç defa
uratktan sonra Arif Rehimzade’nin Vilayet isimli yardmcs ile balant
kurabildim. Konumamz srasnda bu ahsn beni tandn anladm ve
olaylar ona tam ayrntsyla anlattm. Bu ahs durumu Arif Rehimzade’ye
rapor edeceini bildirdi. rtibat için ev telefonumu da verdim. Bir gün sonra,
akam eve geldiimde, eim Arif Rehimzade’nin telefon açtn ve onunla
balant kurmam istediini söyledi. Vakit geç olduundan, o gün telefon
açamadm. Ertesi gün yardmcs ile konutum ve o, Arif Bey durumla ilgili
bilgilendirildiini, benimle konumak istediini ama bir türlü vakit
bulamadn söyledi. Arif Rehimzade resmi bir mektup yazarak ona
müracaat etmemi ve mektupta yukarda anlattklarm, yani Strikin’e
yaptm bütün iyilikleri sralamam istemi. Ben buna çok ardm ve
böyle bir mektubun niçin gerektiini sordum. O ise bunun parlamentonun
Strikin’i davet edebilmesi açsndan önemli olduunu söyledi. Ben bunun
son derece ciddi bir durum olduunu, ayrca etik bir hareket olmadndan
bu mektubu yazamayacam söyleyerek konumay kestim. Bu olaydan,
yaklak 4–5 ay sonra artk Federasyon urasnda deil, Rusya Devlet
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Dumas’nda milletvekillerinin teebbüsü ile Karaba sorunu tartld ve bu
tartmalar Ermenilerin teebbüsü ile yapldndan onlarn çkarna kararlar
alnd. Ben bir daha Karaba meselesi gibi devletçilik ve devlet için önemli
bir meselede memur bigâneliinin ahidi oldum. Aslnda bavurumdan
hemen sonra Arif Rehimzade’nin bu mesele ile ciddi bir ekilde uramas
gerekiyordu ama o, kendisini sigortalamak için benden böylesi manta ve
ahlaka aykr bir mektup yazmam istemiti. Sonralar ben onun Azerbaycan
Cumhuriyetinin Bamszl ile ilgili Parlamentoda kabul olunan
“Bamszlk Hakknda Anayasa Kararnn aleyhine oy verenlerden biri
olduunu örendim ve açkças buna hiç armadm.
AZERBAYCANLILAR ERMENLER NASIL
KURTARIYORLARDI?
Azerbaycanllarn asla tantldklar gibi “vahi” olmad, onlarda
Ermenilere kar var olduu anlatlan bir nefret olmad dava dosyalarndan
ve madurlarn ifadelerinden anlalmaktadr. Tam tersi Azerbaycanllar
Sumgayt’ta çkan kargaa srsnda kendi hayatlar pahasna Ermenileri
kurtarmaya çalmlardr. Biz bunu dava dosyalarndan da öreniyoruz.
Hem sanklar, hem de madur Ermeniler ifadelerinde bunu defalarca
belirtmilerdir. Gerçekleri göstermesi açsndan, notlarmdaki ifadeleri
aada açklamasz olarak dikkatinize sunuyorum:
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:
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Tercüme: “Sank Gencaliyev Elçin Eli olu, 29 ubat 1989 ylnda,
hakkndaki iddialar kabul ederek, suçunu ksmen kabullenerek ifadesinde
28 ubat 1988 ylnda, saat 14.30 civarnda 1. mahallede bulunan çaycya
gittiini söylemitir. Çaycda konuulanlardan otogarda meydana gelen
olaylar duymu, olup bitenlerle ilgilenerek olay yerine bakmak için oraya
gitmitir.
Daha sonra sank Gencaliyev E.A. açklamtr.
“Moskviç” markal arabadaki yolcular saran grubun arasnda ben polis
üniformal 3 ahs gördüm, ama rütbelerini belirleyemedim. Onlar grubu
insanlar dövmemeleri yönünde ikna etmeye urayorlard. Ama
gruptakiler onlara aldrmyordu.” C.23 Dava dosyas sayfa 323–333
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “Sank Memmedov Galib Gedirah olu, 22 ubat 1989
ylnda ona kar yaplan suçlamada gösterilen olay ile ilgili suçunu
tamamen kabullenerek 28 ubat 1988 ylnda, saat 15.15 civarnda uzak
akrabas Seferov Nizami’nin evinden çkarak yalnz bana ehre gittiini
söylüyor. Daha sonra o, belirtiyor: “Gruptan birisi (bu ahsn kim
olduunu bilemedim) Yeseyanlarn Lezgi milletinden olduunu bararak
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söyledi. Biz bunu duyduumuzda madurlar dövmekten vazgeçtik. Tam o
srada 2 polis Yeseyanlara yaklat. Onlarn nereden geldiini ben
görmedim. Polislerden biri kzn kolundan tuttu, öbürü ise kadnla adam
tuttu.” c.18 Dava dosyas sayfa 231–252
Açklama: Sumgayt olaylarnda Lezgi kelimesinin sklkla
kullanlmasn o zamanlar ben çok da önemsemiyordum. 1993 ylnda
meydana gelen olaylar bunun rastlant olmadn gösterdi. Demek ki daha o
zamandan beri baz karanlk güçlerin Azerbaycan’da yaayan aznlklar
arasnda milli çatma çkarmak niyeti varm.
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Seferov Nizami Sumbat olu:
Tercüme: “Demin söylediim gibi, polisler de gruba müdahale
etmeye baladlar. Ben, onlarn Sumgayt’tan olmadklarn sandm. Onlar
Kafkasya maazas tarafndan geliyorlard, polis otobüsleri orada
durmutu. Aralarnda albay da bulunmaktayd. Grup onlara ta ve aaç
parçalar atyordu. Birisi att eya ile albayn kafasndaki apkasn
düürdü. Polisler, Moskviç markal arabay zorlukla olay yerinden
uzaklatrdlar. Onlar nereye götürdüklerini bilmiyorum.”
C.16 Dava dosyas sayfa 190–208
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Madur Yeseyan Levon irinoviç anlatyor:
“Ben, siz ne yapyorsunuz, ben kör bir adamm, bizim hiçbir suçumuz yok
dedim. Bana Ermence sövdüler, sonra dövmekten vazgeçtiler. Birisi “Gelin,
sizi ve einizi hastaneye götüreyim dedi. Ben raz oldum ve bana bu teklifi
yapan ahs bizi götürdü. Arkamzdan insanlarn geldiini duyuyordum. Bizi
götüren ahs “onlara dokunmayn, onlar Lezgi’ler” dedi. O, bizi hastaneye
getirdi. Burada bize acil yardm gösterdiler. Bu adama kzmn nerede
olduunu örenmesi ricasnda bulundum. O, “Endielenme, kzn güvenilir
yerdedir” dedi. 28 ubat 1988 ylnda biz bütün gün hastanede kaldk. 29
ubat 1988 ylnda saat 11–12 civarnda bizi arabaya bindirerek Bakü’ye
götürdüler. Biz eve vardmzda kzmzn evde olduunu gördük.”
C.1 Dava dosyas sayfa 125–139
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:
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Tercüme: Tank Kasmov S. T. 3. mahalledeki 1733 V
apartmannn giriinde birinci dairede oturan ahs ifadesinde öyle dedi:
“28 ubat 1988 ylnda saat 17.30 civarnda ben evimdeydim.
Merdiven boluunda gürültü duydum. Bu arada, ben 3. katta oturuyorum.
Merdiven boluuna çktmda dördüncü kattan Mejlumyan Grigoriy ve
onun kars Roza’nn aa indiklerini gördüm. Onlarn ikisinin de yüzü
kanlar içinde idi. Elbiselerinin ne durumda olduuna bakmadm. Grigoriy
ve Roza alyorlard, dövüldüklerini söylediler. Benden onlar saklamam
rica ettiler. Ben onlar evime alarak yatak odamda sakladm. Neredeyse ya
bir, ya da bir buçuk saatten sonra yine kapm çalnd. Kapy açtmda
Mejlumyan’larn küçük kzn gördüm. Onu da eve aldm. O, saldrganlarn, onun Azerbaycanl olduunu sanarak dokunmadan braktklarn
söyledi. Sonra ben sokaa çkarak bir süre giri kapsnn yannda durdum.
Sonra eve döndüm. Evimizde Mejlumyan Grigoriy, Roza, küçük kzlar
dnda, Mejlumyan’larn bir kzlar daha vard. smini bilmiyorum. Sadece
sar saçlar olduunu hatrlyorum. Onun evimize nasl girdiini de görmemitim. Eve geldiimde karm henüz evde deildi. Neredeyse yarm saat
sonra, ben evden çkarak sokakta neler olduunu görmek istedim. kinci
katla üçüncü kat arasndaki bolukta Mejlumyan’larn bir kzn daha
gördüm. O, yukar çkyordu elbisesi yrtlmt, kendisini de dövmülerdi.
Yüzüne öyle sert vurmulard ki, yüzünden kan akyordu. Bedeninde de
darbe izleri vard, ama ben o darbe izlerini size kesinlikle anlatamam. Öyle
bir halde idi ki ben bam kaldrp ona bakmaya utanyordum. Onu eve
götürdüm, giyinmesi için karmn elbisesini verdim. Akrabalar yardm
ederek onu giyindirdiler. Daha sonra karm geldi. Eylemciler
Mejlumyan’larn evine saldrdnda, ben onlar görmedim. Ben evdeydim,
koridorda insanlarn kouturduunu duyuyordum.”
DURUMADA VARDIIM SONUÇ VE MAHKEMEDEK
KONUMAM
Durumada kesin bir sonuca varmtm: Sumgayt olaylar kastl
olarak düzenlenmitir, bir ucu Dalk Karaba Özerk Vilayeti’ndeki
olaylara dayanmaktadr! Cinayet davasnn dosyalarnda bu kararm
onaylayan onlarca ifade vardr ve ben onlarn bir ksmn sizin dikkatinize
sunuyorum:
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: 13 Ekim 1988 ylnda sank sayev A. . bu olayla ilgili
öyle demitir:
“27 ubat akam ben fabrikaya gittiimde bütün yollarda insanlar gruplar
halinde toplanmt ve araçlarn hareketine engel oluyorlard. Fabrikadaki
bütün içiler Ermenilerin Azerbaycanllara hakaret ettiinden
bahsediyorlard. Herkes ailesinin akbeti için endieleniyordu. Ben bu
çatmalar Karaba’dan ve köylerden Sumgayt’a gelenlerin, ayrca Edik
Grigoryan gibi önceleri mahkûm olunmu insanlarn çkardn
düünüyordum. Böyleleri için kimi öldürdüünün veya nereyi soyup talan
ettiinin hiç bir fark yoktu. Bu olaylara kadar, ben Ermenilerle pek çok
defa bir arada olmutum ve onlarla benim hiçbir problemim olmamt.
Olaylar srasnda ben çetedekilerin, Grigoryan, Necefov ve Hüseynov’un
etkisinde kalarak bu eylemlere katldm.”
C.27 Dava dosyas sayfa 138–144
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: Sank Hüseynov V. V. ithamn bu ksm ile ilgili 22 ubat
1989 tarihindeki soruturmada öyle ifade vermitir:
“Gruptayken, konumalardan Ermenilerin Karaba’da olduunu ve
oradaki Azerbaycanllar öldürdüklerini anladm.”
C.20 Dava dosyas sayfa 315–320
18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “Sank Gencaliyev E. A. bu mesele ile ilgili öyle
söylemitir:
“Ben, gruplar arasndaki söylentilerden Ermenilerin Dalk Karaba Özerk
Vilayeti arazisinde Azerbaycanllara eziyet ettiklerini anladm. Ayrca,
böyle bir olayn Sumgayt’ta da gerçekleeceinin beklendiini de
anladm.”
C.23 Dava dosyas sayfa 323–333”
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “Sank Memmedov Galib Gedirah olu, 22 ubat 1989
ylnda ona kar yaplan suçlamada, bahsedilen olayla ilgili suçunu
kesinlikle kabulleniyor ve 28 ubat 1988 ylnda, saat 15.15 civarnda uzak
akrabas Seferov Nizami’nin evinden çkarak yalnz bana ehre gittiini
söylüyor. Daha sonra o, “Saat 16 civarnda ben ehir otogarna doru
gittim. Otogarn yannda, Fevvareler meydannda gruptakilerin bir ksmyla
karlatm. Seferov Nizami, Necefov Nadir, Hüseynov Vagif, Gencaliyev
Elçin, Grigoryan Eduard ve sayev Efser. Adlarn saydm arkadalarn
hepsi daire halinde durarak yüksek sesle: “Karaba bizimdir, biz Karaba’
hiç kimseye vermeyeceiz!” diyorlard. Bir süre sonra birbirine sarlm
gençlerin arasnda en ortada Edik Grigoryan’ gördüm, o da gençlerin
söylediklerini tekrarlyordu.”
C.18 Dava dosyas sayfa 231–252
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “Sank Necefov N. A. 24 ubat ve 18 Kasm 1988
ylndaki soruturmalar srasnda öyle ifade vermitir:
“26 ubat’ta Bar ve Dostluk sokaklar arasnda bulunan kavaktaki birçok
saldrgan çeteye katldm için suçumu kabul ediyorum. Bu çeteler
Karaba’da yaayan Azerbaycanllara Ermenilerin yaptklarnn intikamn
Sumgayt’ta yaayan Ermenilerden almay amaçlamt. Olaylar srasnda
yaptklar ile onlar Ermenilere kar olan nefretlerini ortaya koydular.
Kendimin ve çetedekilerin yaptklar ile Ermenilerde halkmza kar nefret
duygusu oluturduumuzu anlyor ve suçumu kabul ediyorum.”
C.22 Dava dosyas sayfa 265, 313”
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “Sank Memmedov K.K 22 ubat 1989 ylnda öyle
demitir:
“Saat 16 civarnda ben ehir otogarna gittim. Fevvareler meydannn
yannda ben dier arkadalarla karlatm. Seferov Nizami, Necefov Nadir,
Hüseynov Vagif, Gencaliyev Elçin, Grigoryan Edik ve sayev Efser. Adlarn
saydm çocuklarn hepsi daire eklinde dizilerek Karaba bizimdir!
Karaba’ hiç kimseye vermeyeceiz diye baryorlard. Bir süre sonra
Grigoryan Edik’in çocuklarn arasnda durarak her kesin bard sözleri
tekrar ettiini fark ettim. Az sonra Grigoryan “Ardm sra gelin!”diye emir
verdi. O, bizi Bar soka ile Dostluk sokann kesitii yere götürdü. Biz
burada araçlar durdurarak, insanlarn arasndan Ermenileri seçmeliydik.”
C.18 Dava dosyas sayfa 239–240”
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18/55461–88 sayl cinayet davasnn iddianamesinden:

Tercüme: “Sank Seferov N. S. 12 Ocak ve 20 ubat 1989 ylnda
öyle demitir:
“27 ubat’ta ben gösteri srasnda Sumgayt’ta yaayan Ermenilerin 24
saat içinde ehri terk etmesi gerektiini duydum. Bu taleplerin nedeni
Karaba’da yaayan Azerbaycanllarn Ermeniler tarafndan takip edildii,
ikencelere maruz kald, aaland, sktrlarak Karaba’dan
çkarld, katledildii, kadnlarn rzna geçildii, evlerinden kovulduu
haberleri idi. Konuanlardan biri Ermenistan’dan geldiini ve oradan
zorla kovulduunu söylüyordu. nsanlar ona inanarak, öfkeyle Karaba
bizimdir! Def olsun Ermeniler! diye baryorlard. ehirdeki kargaann
nedeni Sumgayt’ta yaylan bu söylentiler idi.”
C.16 Dava dosyas sayfa 170–176, 207–208”
Açklama: Okuduunuz ifadelerden tahriklerin sebebinin Ermenistan’da ve Dalk Karaba Özerk Vilayeti’nde yaananlar, Azerbaycanllarn katledilmesi, yerlerinden kovulmas olduu anlalmaktadr. Sanklar
soruturma srasnda, Ermenilerin Dalk Karaba Özerk Vilayeti’nde ve
Ermenistan’da Azerbaycanllarn öldürmesine ve kadnlara tecavüz
etmesine cevap olarak cinayet ilediklerini bildirmilerdir. Madurlarn
ifadeleri de ayn içeriktedir. Cinayetler saldrganlk amacyla deil, intikam
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almak amacyla yaplmtr. Olaylar abartarak bir yangna dönütüren, grup
üyelerini örgütleyen ise Grigoryan ve dierleridir. Asl organizatör Merkez
olsa da, mahkeme olaylarn kimler tarafndan düzenlendiini, elebalarn
tespit etmemi, onlar gözaltna almamtr. Grigoryan’n grubun eleba
olduu soruturma dosyalarnda ispat edilse de o, eleba suçuyla yarglanmamtr. Soruturma dönemi yolsuzluklar yaplm ve soruturma sonuçlanmam, baz önemli meseleler aratrlmam, soruturma dosyalarnn bir
ksm davadan çkarlm, ksacas dava sulandrlmtr. Görütüüm Devlet
Güvenlik Tekilat albay siyah pardösülülerin fotoraflarnn sanklara
gösterildiinde onlar tandklarn, onlarn Grigoryan’la görütüklerini,
Grigoryan’n onlara “her ey yolundadr, geri zekâllar ardm sra geliyorlar” dediini onayladklarn bildirdi. Daha sonra ben bu eylemlerin
yapldn onaylayan protokolleri dava dosyalarnda bulamadm. Ayrca, bu
mahkemede davann ayrntl olarak aratrlmasnda sanklarn, onlarn
avukatlarnn, yargcn, yönetimin ve dier ahslarn özel bir çkar
olmamtr.
Duruma boyunca yönetimin umursamaz ve lakayt tavrlar, durumaya yaplan müdahaleler beni hayal krklna uratmt. Gün gibi aydn
olan gerçekleri ispat edemiyordum. Daha dorusu, ispat ettiim gerçekleri
ne mahkeme, ne de yönetimdekiler görmek ve duymak istemiyorlard. te
bu nedenlerle artk mahkemenin ksa bir zamanda sonuçlanmasn ve son
kararm vermek istiyordum.
Artk okuyuculara malumdur ki, mahkeme boyunca, ben daima
verilen ifadelerle ilgili notlar alyorum. Durumann sonuçlanmasna
yaklak bir ay kala aldm ifadelere ve gerçeklere esasen nihai konumam
hazrlamaya baladm. Dava ile ilgili bütün ifadeler tekrarlanyor, mahkeme
tarafndan yeni hiçbir ey tespit edilemiyordu. Mahkemeye 15 gün kala
kararmn tamam artk hazr idi. Konumam 2 bölümden olumaktayd.
Birinci bölümde sanklarn iledikleri cinayetler ve ispatlar, konumamn
esasn oluturan ikinci bölümde ise Sumgayt olaylarnn nedenlerini,
hazrlanan ortam ve olaylarn provokasyon olduunu ispat eden gerçekleri
açklamtm.
Kesin tarihi hatrlamyorum, ama mahkemeye 1 gün kala veya
mahkeme günü konumamn ikinci ksm kayboldu. in ilginç taraf
konumam Sumgayt olaylarnn provokasyon olduunu açklayarak ispat
ettiim, bununla ilgili teklifler sunduum ksm kaybolmutu. Konumamn
nerede ve nasl kaybolduunu tam olarak bilemesem de o zaman
mahkemede Devlet Güvenlik Tekilat görevlisinin olduunu, genellikle,
durumann Devlet Güvenlik Tekilatnn kontrolü altnda geçtiini
düünerek “kaybolma operasyon”unda bu kurumun parma olduunu
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düünüyordum.
Konumamn metni kaybolduundan ve yerine yenisini hazrlamak
için zamanm olmadndan mecburiyet karsnda konumam ksa özetler
yazarak sürdürdüm. Davay ayrntl bildiimden ve bütün teferruatlar
hatrladmdan metnin kaybolmas bana çok da engel olmad. Mahkemedeki konumam, önceden hazrladmla örtüüyordu. Kesinlikle hatrmdadr ki, durumadaki son konumam bir buçuk gün sürmütü ve önemli
ksmn da ikinci ksm oluturmaktayd.
Konumaya önce sanklarn iledikleri cinayetleri ve onlarn hangi
maddelerle suçlandklarn, bunu ispat eden durumlar açklamakla baladm. Önemli bir hususu da belirtmi olaym. Konumam kaybolmadan önce,
bütün sanklarn ne ile suçlandrldklarn yazsam da, mahkemeden hangi
cezay isteyeceim konusunda hiçbir ey yazmamtm. Bu davada daha çok
Devlet Güvenlik Tekilat’ndan üphelendiimden, artk ihtiyatl davranyordum.
Ayrca, reis ldar Dadaov’a mahkemeden Grigoryan’a ve Vagif
Hüseynov’a kuruna dizilerek idam edilme cezasnn verilmesini; Sumgayt
olaylar Merkez tarafndan düzenlendii için bu i hakknda cinayet
davasnn açlmasn; soruturma döneminde tahriflere yol verdiklerine,
olaylarn düzenlendiini kasten sakladklarna göre, SSCB Savcl
Soruturma Grubu hakknda özel kararlar alnmasn isteyeceimi bildirmitim. O ise iddetle itiraz ederek, bana aklm kaçrdm söylemi ve
kesin bir ekilde cinayet davasnn açlmasndan, özel mahkeme kararndan
ve ölüm cezasndan tek kelime bile edemeyeceini ve benim mahkemeden
en fazla 15 yl hapis cezas isteyebileceimi söylemiti.
Bu anlattklarmdan dolay tedbirli olmam gerekiyordu. Bu
ihtiyatllm o zamanki notlarma da yansmtr ve ben bunlardan
bazlarnn fotoraflarn aada veriyorum.
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Yazarn durumadaki notlarndan:

Yazarn durumadaki notlarndan:
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Yazarn durumadaki notlarndan:

Yazarn durumadaki notlarndan:

111

  

Yazarn durumadaki notlarndan:

Açklama: Bu notlarda sanklardan bazlarnn karakteristik
özelliklerini, her birinin hangi maddelerle suçlu bulduumu ve hangi cezay
isteyeceimi Grigoryan ve Vagif Hüseynov dnda, bütün dier sanklara
ceza kanununa göre en son hangi cezay isteyeceimi yazmtm.
Ancak belirttiim gibi, Grigoryan’la Hüseynov’a nihai olarak hangi
cezay talep edeceimi yazmamm. Neden? Çünkü daha konumamn ilk
halini hazrlarken bile nihai kararda isteyeceim cezalar kaydetmemitim.
Bu meselede Devlet Güvenlik Tekilatndan kukulanmam, söylediim gibi,
beni tedbirli olmaya sevk etmiti ve bu nedenle de Grigoryan’la Hüseynov’a
talep edeceim ölüm hükmünü notlarma yazmadm. Aslnda, tedbirli
davranmakta haklydm. O dönem özellikle devlet dairelerinde çalan
herkesin bütün odalara, Devlet Güvenlik Tekilat’nn kameralarnn,
dinleme cihazlarnn yerletirildii yönünde korku ve kukular vard.
Kuruna dizilme cezas isteyeceimi örenirlerse beni annda davadan
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uzaklatrabileceklerinden korktuum için bu iki sann nihai cezasn
kâda kaydetmemitim. Böylece, ben mahkemede Eduard Grigoryan’
Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 67. maddesi (rkçlk ve milli
ayrmclk yapmak, nifak çkarmak, milli eref ve haysiyeti alçaltmak
amacyla kastl olarak yaplm eylemler, ayn zamanda rki veya milli
mensubiyeti dolaysyla vatandalarn haklarn direk veya dolayl yollarla
kstlama yahut direk veya dolays ile üstünlük iddia etme), 72. maddesi
(talan, tahrip, atee verme ve baka bu gibi hareketlerle yaplan toplu kargaalarn çkarlmas, ayn zamanda katlmclar tarafndan yukarda gösterilen
cinayetlerin dorudan doruya yaplmas veya devlet memurlarna silahl
direnme), 94. maddesinin 2, 6, 7. bentleri (soygun amacyla; ikenceyle
veya birçok kiinin hayat için tehlikeli yöntemlerle; baka cinayeti saklama
veya onun yaplmasn hafifletmek amacyla, ayn zamanda tecavüzle adam
öldürme), 15. maddesi, 94. maddesinin 2, 8. bentleri (arlatrc hallerde
kasten saldrganlk yapmak amacyla; sabkal katil tarafndan yahut
önceleri kasten adam öldürmü ahs tarafndan öldürmeye suikast), 109.
maddesinin 3. ksm (toplu tecavüz) ile suçlu bilerek ölüm cezasna;
Vagif Hüseynov’un Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 67.
maddesi (rkçlk ve milli ayrmclk yapmak, nifak çkarmak, milli eref ve
haysiyeti alçaltmak amacyla kastl olarak yaplm eylemler, ayn zamanda
rki veya milli mensubiyeti dolaysyla vatandalarn haklarn direk veya
dolayl yollarla kstlama yahut direk veya dolays ile üstünlük iddia etme),
72. maddesi (talan, tahrip, atee verme ve baka bu gibi hareketlerle yaplan
toplu kargaalarn çkarlmas, ayn zamanda katlmclar tarafndan
yukarda gösterilen cinayetlerin dorudan doruya yaplmas veya devlet
memurlarna silahl direnme), 94. maddesinin 2, 6, 7. bentleri (soygun
amacyla; ikenceyle veya birçok kiinin hayat için tehlikeli yöntemlerle;
baka cinayeti saklama veya onun yaplmasn hafifletmek amacyla, ayn
zamanda tecavüzle adam öldürme), 15. maddesi, 94. maddesinin 2, 8.
bentleri (arlatrc hallerde kasten saldrganlk yapmak amacyla; sabkal
katil tarafndan yahut önceleri kasten adam öldürmü ahs tarafndan
öldürmeye suikast), 144. maddesinin 3. ksm (meskûn mahallere, ayn
zamanda binaya, ambar veya depolara girerek soygun yapmak) ile suçlu
bilerek ölüm cezasna;
Nadir Necefov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 67.
maddesi (rkçlk ve milli ayrmclk yapmak, nifak çkarmak, milli eref ve
haysiyeti alçaltmak amacyla kastl olarak yaplm eylemler, ayn zamanda
rki veya milli mensubiyeti dolaysyla vatandalarn haklarn direk veya
dolayl yollarla kstlama yahut direk veya dolays ile üstünlük iddia etme),
72. maddesi (talan, tahrip, atee verme ve baka bu gibi hareketlerle yaplan
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toplu kargaalarn çkarlmas, ayn zamanda katlmclar tarafndan
yukarda gösterilen cinayetlerin dorudan doruya yaplmas veya devlet
memurlarna silahl direnme), 94. maddesinin 2, 6, 7. bentleri (soygun
amacyla; ikenceyle veya birçok kiinin hayat için tehlikeli yöntemlerle;
baka cinayeti saklama veya onun yaplmasn hafifletmek amacyla, ayn
zamanda tecavüzle adam öldürme), 15. maddesi, 94. maddesinin 2, 8.
bentleri (arlatrc hallerde kasten saldrganlk yapmak amacyla; sabkal
katil tarafndan yahut önceleri kasten adam öldürmü ahs tarafndan
öldürmeye suikast), 144. maddesinin 3. ksm (meskûn mahallere, ayn
zamanda binaya, ambar veya depolara girerek soygun yapmak) ile suçlu
bilerek 15 yllna hapis cezasna;
Nizami Seferov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 67.
maddesi (rkçlk ve milli ayrmclk yapmak, nifak çkarmak, milli eref ve
haysiyeti alçaltmak amacyla kastl olarak yaplm eylemler, ayn zamanda
rki veya milli mensubiyeti dolaysyla vatandalarn haklarn direk veya
dolayl yollarla kstlama yahut direk veya dolays ile üstünlük iddia etme),
72. maddesi (talan, tahrip, atee verme ve baka bu gibi hareketlerle yaplan
toplu kargaalarn çkarlmas, ayn zamanda katlmclar tarafndan
yukarda gösterilen cinayetlerin dorudan doruya yaplmas veya devlet
memurlarna silahl direnme), 94. maddesinin 2, 6, 7. bentleri (soygun
amacyla; ikenceyle veya birçok kiinin hayat için tehlikeli yöntemlerle;
baka cinayeti saklama veya onun yaplmasn hafifletmek amacyla, ayn
zamanda tecavüzle adam öldürme), 15. maddesi, 94. maddesinin 2, 8.
bentleri (arlatrc hallerde kasten saldrganlk yapmak amacyla;
tehlikeli katil tarafndan yahut önceleri kasten adam öldürmü ahs
tarafndan öldürmeye suikast), 144. maddesinin 3. ksm (meskûn mahallere,
ayn zamanda binaya, ambar veya depolara girerek soygun yapmak) 144.
maddesinin 4. ksm (soygunculuk, sabkal katil tarafndan yaplmsa veya
madur kiiye fazlasyla zarar vurmusa), 145. maddesinin 2. ksmnn 1, 2,
8. bentleri (ekyalk, özel mülkiyette olan emlake sahip olmak amacyla
saldrya maruz kalm kiinin yaam veya cebir uygulanaca tehdidiyle
ilgili baskn önceden ibirlii olan çete tarafndan; silah veya silah olarak
kullanlan dier eyalar kullanmakla, meskûn mahallere, ayn zamanda
binaya, ambara veya baka depo yerlerine girmekle yaplmsa) ile suçlu
bilerek 14 yllna hapis cezasna;
Efser sayev’i Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 67.
maddesi (rkçlk ve milli ayrmclk yapmak, nifak çkarmak, milli eref ve
haysiyeti alçaltmak amacyla kastl olarak yaplm eylemler, ayn zamanda
rki veya milli mensubiyeti dolaysyla vatandalarn haklarn direk veya
dolayl yollarla kstlama yahut direk veya dolays ile üstünlük iddia etme),
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72. maddesi (talan, tahrip, atee verme ve baka bu gibi hareketlerle yaplan
toplu kargaalarn çkarlmas, ayn zamanda katlmclar tarafndan
yukarda gösterilen cinayetlerin dorudan doruya yaplmas veya devlet
memurlarna silahl direnme), 94. maddesinin 2, 6, 7. bentleri (soygun
amacyla; ikenceyle veya birçok kiinin hayat için tehlikeli yöntemlerle;
baka cinayeti saklama veya onun yaplmasn hafifletmek amacyla, ayn
zamanda tecavüzle adam öldürme), 109. maddesinin 3. ksm ( toplu
tecavüz) ile suçlu bilerek 13 yllna hapis cezasna;
Galib Memmedov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 67.
maddesi (rkçlk ve milli ayrmclk yapmak, nifak çkarmak, milli eref ve
haysiyeti alçaltmak amacyla kastl olarak yaplm eylemler, ayn zamanda
rki veya milli mensubiyeti dolaysyla vatandalarn haklarn direk veya
dolayl yollarla kstlama yahut direk veya dolays ile üstünlük iddia etme),
72. maddesi (talan, tahrip, atee verme ve baka bu gibi hareketlerle yaplan
toplu kargaalarn çkarlmas, ayn zamanda katlmclar tarafndan
yukarda gösterilen cinayetlerin dorudan doruya yaplmas veya devlet
memurlarna silahl direnme), 109. maddesinin 3. ksm ( toplu tecavüz) ile
144. maddesinin 3. ksm (meskûn mahallere, ayn zamanda binaya, ambar
veya depolara girerek soygun yapmak) 144. maddesinin 4. ksm (soygunculuk sabkal katil tarafndan yaplmsa veya madur kiiye fazlasyla
zarar vurmusa), 145. maddesinin 2. ksmnn 1, 2, 8. bentleri (ekyalk,
özel mülkiyette olan emlake sahip olmak amacyla saldrya maruz kalm
kiinin yaam veya cebir uygulanaca tehdidiyle ilgili baskn önceden
ibirlii olan çete tarafndan; silah veya silah gibi kullanlan dier eyalar
kullanmakla, meskûn mahallere, ayn zamanda binaya, ambara veya baka
depo yerlerine girmekle yaplmsa) ile suçlu bilerek 10 yllna tutuklanma
cezasna çarptrlmalarn talep ettim.
Eer o durumaya bu gün bir daha çkacak olsaydm yine 1989
ylnda mahkemeden istediim cezalar Eduard Grigoryan’a, Vagif Hüseynov’a ve dier sanklara talep ederdim. Çünkü milliyet, rk ve din ayrm
yaplmakszn herkes insandr ve bütün suçlularn cezasn çekmesi
gerekmektedir.
imdi konumamn Sumgayt olaylarnn provokasyon olduu ile
ilgili bölüme geçiyorum. Notlarmda Sumgayt olaylarnn arka plann ve
uygulanmasn öyle açklamm:
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Yazarn durumadaki notlarndan:

Tercüme: “- Nedeni ve ortam.
 Bütün sanklar, biz, Gafan’da ve Dalk Karaba Özerk Vilayetinde
gerçekten de Azerbaycanllar kestiklerini düünüyorduk, diyorlard.
 Madurlar, Gafan’da, Dalk Karaba Özerk Vilayetinde tecavüze
urayarak öldürülmü annelerinin ve kz kardelerinin intikamn
aldklarn söylüyorlard.
 C. 2. Dava dosyas sayfa 23 Asafyan ve dierleri”.
Açklama: Görüldüü gibi ben, Sumgayt olaylarnn nedenlerini
Gafan’da ve Esgeran’da aramaktaym. Bunu hem sanklar hem de
madurlar ifadelerinde onaylamlardr.
Bundan sonra düüncelerime devam ederek öyle yazmm:

116

SUMGAYIT – SSCB’nin çöküünün balangc

Tercümesi: “21.02.88. ylnda Dalk Karaba Özerk Vilayetinde
gerçekletirilen eylemlerde milliyetçilik belirtisi görülmektedir. “Sumgayt
olaylarnn temelini hazrlayanlar Dalk Karaba Özerk Vilayetinde
yaayan militanlardr. “Esas amaç Azerbaycan’dan ayrlmaktr” vilayet
toplantsnn karar.
Bu cinayet olaylarnn sorumlular onlardr.
Gafan’da ve Dalk Karaba Özerk Vilayetinde iki kii öldürülmü, 12
yal ve genç adam, genç adamlar.
 Manuçarov, “Krunk”un rehberi.
lk kez SSCB’de enternasyonalizmin temeline dinamit konmutur.
06.03.88. yl Yüksek ura tespit etmi”.
Açklama: Aldm notlar mahkemeye kadar alelacele ekilde
yazdm özetler olduu için bunlar açklamak ihtiyac duyuyorum:
Mahkemedeki konumamda Sumgayt olaylarnn uzantsn Dalk
Karaba
Özerk Vilayetine balayarak, Dalk Karaba Özerk Vilayetinde
Milletvekilleri urasnn 20 ubat 1988 ylndaki toplantsnda alnan
kararda (o toplantda Dalk Karaba Özerk Vilayetinin Azerbaycan’dan
ayrlarak Ermenistan’la birletirilmesi karar alnm. Karar 21.02.1988
ylnda yaymlanmtr.) Dalk Karaba Özerk Vilayeti’nde radikal
milliyetçilik emarelerinin olduu gösterilir. Arkasndan da Sumgayt
olaylarnn gerçeklemesine neden olan bu karar alanlar Ermeni
milliyetçileridir. Ayn zamanda, bu suçlarn gerçek sorumlusunun bu
militanlar olduunu da mahkemede kesin bir ekilde ifade ettim.
Sumgayt olaylarnn nedenini açklarken Esgeran’da ve Dalk
Karaba Özerk Vilayeti’nde genç Azerbaycanllarn öldürülmesinin,
binlerce Azerbaycanlnn kendi yurtlarndan vahice sürülerek mülteci
duruma düürülmesinin de tahrik nedeni olduunu vurguladm. Ayn
zamanda, Manuçarov’un bakanlk ettii “Krunk” topluluunun
faaliyetlerinden bahsederek bu topluluun ar militanlk ve ovenizm
yaptn, amaçlarnn Dalk Karaba’ Azerbaycan’dan kopararak
Ermenistan’la birletirmek olduunu, bütün bu yaplanlarn Sumgayt’ta
karanlk güçler tarafndan halk arasnda kargaa çkarlmasna zemin
hazrladn söyledim.
Daha sonra SSCB Yüksek urasnn 6 Mart 1988 tarihli toplantsn
hatrlatarak, o toplantda seslendirilen “ilk defa, SSCB’nin enternasyonal
temelinin altna dinamit konmutur” fikrinin aslnda, Dalk Karaba
Özerk Vilayeti Milletvekilleri uras toplantsnn 20.02.1988 yl tarihli
kararndan kaynaklandn ve SSCB’de enternasyonalizmin temelinin ite
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bu kararla sarsldn vurguladm.
Daha sonra konumam toparlayarak, mahkemeden u ricada
bulundum:
Yazarn durumadaki notlarndan:

Tercüme: “ – hap datyordu (Memmedov, Gencaliyev, sayev,
Seferov)
 ki kii yaklat, “geri zekâllar ardm sra geliyorlar”
 Kars - iki kii yaklat
 Liste
 Tekilatçdr, ancak belirlenmemi
 Balta ancak ondadr
 “Nizami - bende kaçncdr, üçüncü, ya dördüncü?”
— Grigoryan’n eylemlerin eleba olduu iddias ile cinayet
davas açlmasn istemek
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o Soruturma hakknda özel karar almak
o Gafan
Açklama: Ben, nihai kararmda tank ifadelerine dayanarak, Grigoryan ve dier kiilerin Sumgayt olaylarnn düzenlenmesindeki suçlarn
ispat eden, lakin soruturmann aratrmad gerçekleri söyleyerek,
mahkemeden Sumgayt olaylarnn Merkez tarafndan düzenlendii,
Grigoryan’n ve dierlerinin katlm ile gerçekletirildii hakknda yeni
cinayet davasnn açlmasn ve soruturma srasnda yasalar çineyerek
olaylar düzenlediini kastl olarak sakladklar için SSCB Savcl
Soruturma Grubu hakknda özel karar çkarlmasn istedim.
Davasnn içeriini bilen tecrübeli hukukçular benim mahkemedeki
konumamn yanl olduunu düünerek davann bir bütün olarak ayrntl
ve objektif bir biçimde yeniden soruturulmasnn daha uygun olacana
karar verebilirler. Ancak, baz güçler tarafndan soruturmann amacnn
Sumgayt olaylarnn gerçekleme sebebinin Gorbaçov’un da konumasnda
vurgulad gibi “Saldrgan gruplar” olduunu saptamak ve bu fikri bir
esasa oturtmak için pek çok yolsuzluk ve hata yapldn bildiimden ben
bilerek böyle yaptm. Çünkü böyle bir teebbüs cinayet davasnn tamamen
feshedilmesine sebep olabilirdi. Mahkeme kararndan sonra gerçekleen
olaylar benim kukularmda hakl olduumu ortaya çkard.
1989 ylnda söylediklerimin, neredeyse herkese srarla anlatmaya
çaltm hususlarn, mahkemeden talep ettiklerimin (ksa bir süreden sonra
SSCB’nin yetkili ahslar tarafndan itiraf olunsa bile), 10 yl akn bir
sürede sürekli bu meseleyi gündeme getirme çabalarmn ne yazk ki aradan
20 yl akn bir zaman geçtikten sonra vatandalarmn ilgisini çektiini
esef ve üzüntüyle müahede ediyorum.
Oysaki bütün tank ifadelerinde, mahkemeye sunulan delillerde ve
dava dosyalarnda bu çete üyelerinin cinayetleri tamamen ispat edilmiti.
Çete üyeleri, gerçekten de Ermeni milletinden olan ahslara kar ar
suçlar ilemilerdi. Bugün bile ariv dosyalarn aratracak olan hukukçular
benimle ayn kanaati paylaacaklardr. Bu nedenle de savc sfatyla
yaptm bu son konumamda yukarda saydm ar cezalar istemitim.
Ancak bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum: Azerbaycanllar
bu suçu Ermeni milletinden olan Grigoryan’n elebalnda yapmlardr.
Mahkemenin asl vazifesi bunu ispat etmek idi. Ama…
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MAHKEMENN KARARI
imdi ise okuyuculara mahkemenin ald kararla ilgili yazm
olduum notlarm sunuyorum:
Yazarn durumadaki notlarndan:

Görüldüü gibi mahkeme söylediklerimin tam tersini uygulad.
Eduard Grigoryan’ Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 72.
maddesi, 109. maddesinin 3. ksm, 15. maddesi ve 94. maddesinin 2. bendi
ile suçlayarak 12 yl hapis cezasna;
Vagif Hüseynov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 72.
maddesi ve 144. maddesinin 3. ksm ile suçlayarak 6 yl süresine hapis
cezasna;
Nadir Necefov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 72.
maddesi ve 144. maddesinin 3. ksm ile suçlayarak 7 il süresine hapis
cezasna;
Nizami Seferov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 72.
maddesi, 109. maddesinin 3. ksm ve 144. maddesinin 3. ksm ile
suçlayarak 8 yl süresine hapis cezasna;
Efser sayev’i Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 72.
maddesi ile suçlayarak 3 yl hapis cezasna;
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Galib Memmedov’u Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun 72.
ve 144. maddesinin 4. ksm ile suçlayarak 4 yl hapis cezasna çaptrlmas
yönünde karar verdi. Cinayet davasnn geri kalan bölümünü ise yine de
soruturma yaplmas gerekçesiyle SSCB savclna geri verdi. Dier
suçlarla ilgili soruturma için geri verilmi cinayet davas, sonradan
örendiime göre, SSCB Savcl tarafndan soruturma yaplmas için
Stavropol Diyar Savclna gönderilmi ve orada hiçbir soruturma
yaplmadan davaya son verilmitir. Bununla da tamamen doru karar
verdiim bir daha kantlanm oldu.
Herkese hafif cezalar verilmi, Sumgayt olaylarnn Merkez
tarafndan Grigoryan ve dierleri araclyla düzenlenmesi ile ilgili davann
açlmas, soruturmay alelusul yapm olan SSCB Savcl soruturma
grubu hakknda özel karar çkarlmas yönündeki talebimi umursamadan
duruma sonuçlandrlmtr. Eer mahkemede azck da olsa milli uur,
milletine ve tarihine sayg duygusu olmu olsayd, Eduard Grigoryan’
sradan bir zorba suçuyla tutuklamazd. Mahkemenin asl yapmas gereken
SSCB Savcl tarafndan yaplm soruturma dosyalarna, elde edilen
delillere (yukarda bir ksmn saydm), tank, sank ve madurlarn
ifadelerine dayanarak Sumgayt olaylarnn önceden planland yönünde
cinayet davasnn açlmasna karar vermek idi! Mahkeme, kantlar bir
kenara brakarak SSCB Merkezi Komitesinin Birinci Kâtibi Mihail
Sergeyeviç Gorbaçov’un “Sumgayt olaylar saldrgan gruplar tarafndan
yaplmtr” sözlerini esas alarak, bana belay almamak amacyla davay
bu ekilde sonuçlandrmaya karar verdi...
Mahkeme sonucunda Grigoryan, 12 yl ceza ald, ksa bir süre sonra
cezasn çekmek için Rusya’ya, oradan da Ermenistan’a gönderildi. Sonraki
akbeti ise kimseye belli deil.
Bugün olaylardan 21 yl geçtikten sonra davay yürüten yargç
Mensur bayev, Grigoryan’n suçunun kantlanmadn iddia ediyor. Ben
bir daha davaya avukat sfatyla katlan E.Abdullayev’in verdii demeçteki
baz hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum:
“N.C. – bu çetenin elebann ve düzenleyicisinin Grigoryan olduu
kantland m?
E.A. - Evet.
N.C. – smaylov, Sumgayt olaylarnn provokasyon olduuyla ilgili
dava açlmasn önerdiini, hatta yargç bayev ve Yüksek Mahkemenin
Bakan Hüseyin Talbov’un bu konuda gerekeni yapacaklarn vaat
etmelerine ramen sonradan belgelerin deitirildiini ve bir ksmnn imha
edildiini söylüyor. Böyle bir öneri olmu mudur?
E.A. - Evet, o, bu konuda dilekçe vermiti.
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N.C. - O zaman neden bayev vaat ettii eyi yapmam?
E.A. - Bu konuda bir ey söyleyemem. Çünkü bu, yargcn kendi
bilecei bir itir. Bir daha söylüyorum, bu dava SSCB Komünist Partisi
Merkezi Komitesinin kontrolü altnda idi. Böyle durumda yargçlarn
özgürlüünden bahsetmek de imkânszdr. Yargçlar çizilen belli snrlar
atklarnda parti cezas alacaklarndan korkuyorlard.
N.C. – Öyleyse Mensur bayev’e kim bask yapm olabilir?
E.A. – Biliyor musunuz, bayev’in yanna baz ahslar geliyordu ve
biz ona bask yapldn sezerdik. O, durumann partinin kontrolünde
olduunu biliyordu. Eer o, söylenenleri uygulamasayd olaylar baka türlü
geliirdi, ama o zamanlar hiç kimse SSCB’nin bir gün dalacan hayal
bile edemezdi. bayev kendi çkarlarn düündü. Büyük ihtimalle ona,
Grigoryan’a idam cezas verilirse, bann belaya gireceini söylemilerdir.
Sadece Ermeni kznn ifadesi ile 12 yl hapis cezasna çarptrd. Oysaki
Grigoryan’a idam cezas verilmesi yönünde esasl kantlar vard.
Soruturmada verilen ifadeler mahkemede yeterince aratrlsayd Grigoryan’n eleba olduu kantlanacakt. Ama sanklar arasnda gelin,
birbirimizin aleyhine ifade vermeyelim ve kendimizi böylece kurtaralm
eklinde bir fikir oluturulmutu. Birileri onlara akl veriyordu. ”
Bu demeçte bir takm yanllklar olmasna ramen olaylar hemen
hemen ayndr.
Bizzat katlmcs olduum duruma hakknda konuurken, Sumgayt
olaylar ile ilgili tutuklanan Ahmet Ahmedov’dan da bahsetmek istiyorum.
Ahmet Ahmedov’un durumas yasalara aykr olarak, Azerbaycan’da deil,
Moskova’da yürütüldü. Merkezin yardm ve bütün dünya basnnn katlm
ile Ermeni milliyetçileri Silva Kputikyan, Zori Balayan ve adamlarnn
destei ile Moskova’da mahkeme deil, adeta bir “gösteri” düzenlendi.
Ahmet Ahmedov’un bir sank olarak normal insani haklar bile çinendi.
Ayn durumada onunla birlikte gözaltna alnarak hapsolunan 2 Azerbaycanlnn suçu mahkemede kantlanamadndan, baka bir soruturma için
geri verildi. Mahkemede suç iledii tam kantlanmayan, ahitler olmadan
olaylarn düzenleyicisi suçuyla itham edilen Ahmet Ahmedov kuruna
dizilmek suretiyle idam cezasna çarptrld ve hemen de alelacele idam
cezas infaz edildi.
Peki, suç ileyenlerin kimliklerinin tespit edilmedii bir davada
Ahmedov hangi suçu ilemi, kimleri yönlendirmi ve yönetmi olabilirdi?
Mahkeme bütün bunlar önemsemedi ve Ahmet Ahmedov’un suçlu olduu
kantlanmad halde, kuruna dizildi! Grigoryan ise eleba olarak suçu
tamamen kantland halde, 12 yl süresine hapis cezasna çarptrld.
Sevgili okuyucular!
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Ariv materyallerinden, size sunduum fotoraflardan Grigoryan’n
suçunun kantlanmadn m düünüyorsunuz? Ben, dava dosyalarn
inceleyen bütün hukukçularn mahkemenin tarafl bir ekilde
sonuçlandnn ahidi olacaklarna eminim. Azerbaycan yönetiminin ve
özellikle Mensur bayev’in cesaretsizliinden ve beceriksizliinden dolay
Grigoryan’n, dier suçlularn ve sonradan böylelerinin destei ile koltukta
oturan Gorbaçov’un Azerbaycan halkna kar iledii suçlar zamannda ifa
olunamad.
Azerbaycanl yetkililerin, tarihçilerin Sumgayt olaylar ile ilgili bütün
davalar, özellikle “Grigoryan davasn” zaman gelince aratrarak
gerçekleri ortaya çkaracana, bata Gorbaçov olmak kaydyla Ermeni
milliyetçilerinin ve onlarn ücretli hizmetçilerinin yalanlarn ortaya çkarp
herkese duyuracaklarna inanyorum. Eer biz bunu yapmazsak, sonradan
bütün dünya parlamentolar karsnda bir daha Ermeni milliyetçilerinin
“soykrm” iftirasna maruz kalacaz. Bu defa onlar buna “Sumgayt
Soykrm” adn vereceklerdir. Onlar bu konuda harekete geçmiler bile.
Sumgayt olaylarnn yldönümü arifesinde kamuoyunun dikkatini bir daha
bu olaylarn aratrlmasna çekmek maksadyla 26 ubat 2010 tarihinde
www.1news.az sitesine demeç verdim. 2 Mart 2010 tarihinde ise bu sitede
“Azerbaycan Basavcl Ermenistan Basavclnn Sabotajn ortaya
çkard” balkl haberi okudum. Bir sayfay bile doldurmayan bu haberde,
Ermenistan Basavclnn kendi sitesine koyduu materyaller sabotaj
olarak adlandrlarak Sumgayt olaylarnn soruturmasn yapan savcnn
ortaya çkard gerçeklerin bu sitede yerletirilmesinin unutulduu
vurgulanyordu. Meselenin asln örenmek amacyla Ermenistan
savclnn www.genprok.am uzantl sitesine baktm. Gerçekten, orada
Ermenilerin kendilerinin ortaya çkard yeteri kadar sahte kant
bulunmaktayd. Bu arada ben baka bir gerçekle de karlatm. Onlar kendi
sitelerinde “Sumgayt” adl özel bir bölüm açarak buray sahte belgelerle
doldurmulard. Ben bunlar gördükten sonra bu sahte belgelerin
Azerbaycan adl memleketin bana bela olacana inandm. Bizimkiler ise
olacaklardan habersiz bir ekilde sadece ültimatom vermekle yetindiler.
Ültimatomdaki bilgileri bile doru dürüst yazamamlard. Benim Sumgayt
olaylarndaki görevimi bile yanl yazmlard. Ben bu davada soruturmay
yapmamtm, SSCB savcl tarafndan soruturmas yaplm olan
Sumgayt olaylar ile ilgili cinayet davasnda devlet iddiasn savunan savc
idim. Burada bir zamanlar Rusya’da Babakanlk yapm olan
V.S.Çernomrdin’in söyledii bir sözü hatrlamamak elde deil.
V.Çernomiyordin banda bulunduu Bakanlar Kurulunun beceriksizliini
gördüünde öyle demi: “Bir defa da iyisini yapalm dedik ama yine önceki
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gibi oldu.” Bizim savcln bu yaptklarn ve kitabn ikinci bölümünde
detayl bir ekilde anlatacam baz hususlar gördükten sonra, bir süreliine
meslek deierek, bu olaylarla ilgili bir kitap yazmaya karar verdim. Nasl
olduuna ise artk siz karar vereceksiniz.
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SUMGAYITA GETREN YOL –
SEBEPLER VE SONUÇLAR...
Bu kitab yazmaktaki amacm, soruturmasna bizzat katlm
olduum “Sumgayt Davas”nn iç yüzünü açklamak ve mahkeme sürecinde
olup bitenleri anlatarak bir sonuca varmakt. Elimdeki mevcut belgelerden
durumayla ilgisi olmayan, ancak bahsettiimiz olaylarla ilgili baz bilgileri
okuduumda, yaananlar karsnda dehetle irkildim. Propaganda yapma
iinde Ermenilerden geri kaldmz öteden beri biliyordum ama bu
derecede olduunu aklma bile getirmemitim.
20 yldan fazla bir sürede Sumgayt olaylarn takiben balayan
Karaba sorununun alevlenmesi, geliim hz, bunda SSCB, ayn zamanda
Azerbaycan yönetiminin, dier karanlk güçlerin rolü, Sumgayt olaylarnn
arka plan, bu olaylarn faillerinin kimler olduu konusunda, genel olarak
Azerbaycan tarihinin ve corafyasnn içinde bulunduu bugünkü durumla
ilgili ahsi görü ve kanaatlerim bulunmaktayd. Bu dorultuda aratrmalar
yapmaya baladmda, Profesör Ç.Sultanov’un konuyla ilgi eserlerinden,
siyaset bilimcilerden ise R. Aayev ve Z. Alizade’nin birlikte yazdklar bir
kitaptan baka, dikkat çekerek olaylar aydnlatan baka bir deerli kaynakla
karlamadm. Ermenileri savunan sahte materyallerin ise haddi hesab
yoktu. Bu nedenle de “Sumgayt Davas” ile ilgili bu kitabn içeriini bir az
daha geniletmeye karar verdim. Ama o dönemde yaanan olaylar hakknda
bilgi verip vermeme konusunda uzun süre tereddüt ettim, çünkü yapacam
i benim ihtisas alanm dnda olmakla birlikte, bu ii yapmak için çok fazla
mesai ve kapsaml bir aratrma da gerekiyordu. Buna ramen, çok
düündükten sonra kitab okuyan herkesin, Azerbaycan’n tarihini ve talihini
etkilemi olan baz gerçekleri benim bildiim kadaryla veya en azndan
özet olarak örenmeyi hak ettiine karar verdim.
Bildiklerime, bana malum olanlara dayanarak meselenin iç yüzünü
açklayarak köklerine, mahiyetine götüren bir “yol haritas” çizdim. Ve bu
harita beni hemen doru adrese götürdü: Karaba’da sonradan gerçekleen
olaylarn temeli Sumgayt’ta atlmt ve bu bütün bir plann esas
parçalaryd!
üphesiz ki, bu olaylar Azerbaycan’n baka ehirlerinde de gerçekletirilebilirdi ve bu yönde çabalar da olmutu. Plann neden özellikle
Sumgayt’ta gerçekletirildii de benim malumumdur. Ancak bu mesele ile
ilgili konuurken sray bozmak istemediimden Dalk Karaba Özerk
Vilayeti konusuna dönerek olaylar ta bandan anlatmak istiyorum.
Bugün Ermeniler Karaba’n ezeli ve ebedi Ermeni topraklar olduuna, Türklerin Ermenilere kar etnik temizleme siyaseti uyguladklarna
127

  

bütün dünyay inandrmaya çalyorlar ve bunun için her türlü yola
bavuruyorlar. 2005 ylnda Türkiye Cumhurbakan Abdullah Gül’ün
Ermenistan’n eski Cumhurbakan R. Köçeryan’a ülkelerindeki bütün arivleri açarak dünya tarihçilerinin aratrmasna verme önerisi hala cevapsz
kalmaktadr. Onlarn belge olarak sunduklar evraklarn hiçbir ilmi deeri ve
mesnedi yoktur. Ben tarihçi olmadm için her hangi bir tarihi aratrma
yapmak niyetinde deilim, yalnz bugün elimde bulunan ve 1823 ylnda
Rus memurlar tarafndan düzenlenmi olan “Karaba Eyaletinin Tasviri”
adl belgenin içeriini size aktarmak istiyorum:
“Karaba Hanlnda 90 bin ahali, bir ehir ve 600’den fazla köy,
ayn zamanda 150 Ermeni köyü bulunmaktayd. ua ehrinde Transkafkas
Türklerinden (Azerbaycanllardan) oluan 1948 aile ve Ermenilerden oluan
474 aile yayordu. Köylerin nüfusu genel olarak 12.902 ve 4.331 civarnda
idi.”
XX. yüzylda Karaba’ Ermenistan’la birletirme çabalar olmu,
bunlardan birine Neriman Nerimanov, dierine ise Mircafer Barov engel
olmutur. Bu nedenle de Ermeniler Karaba’ savamadan, yönetimin
basks sonucu ele geçirmenin imkânsz olduunu anlaynca baka planlar
uygulamaya balamlardr. Onlar, milletlerarasnda çatma çkararak bu
çatma sonucunda Karaba’ Azerbaycan topraklarndan ayrmaya
muvaffak olacaklar bir plan hazrladlar. Dalk Karaba Özerk
Vilayeti’nin Azerbaycan’dan ayrlaca plannn ilk habercisi Z. Balayan’n
“Ocak” adl kitab oldu. Kitap ilk kez 1983 ylnda yaynland ve “EUH”
(Ermeni Umum milli Harekât) ve “KRUNK” örgütlerinin ideolojik
altyapsn oluturma görevini üstlenerek bu örgütlerin siyasi planlarnn
anayasas oldu. kinci defa ise, 1985 ylnda Gazah ilinde, Ermenilerin
Azerbaycan topraklarnda yasad tarmclk yapmas üzerine Azerbaycan
SSC ve Ermenistan SSC arasnda son yllarda ilk defa arazi kavgas
gerçekleti. Söz konusu iki olay halkn siyasi ve milliyetçilikle ilgili konulara olan tepkisini ölçmek amacyla gerçekletirilmiti. Deneyim baaryla
sonuçland. SSCB yönetimi tarafndan Ermenilerin bütün yaptklar destek
görüyor, Azerbaycanllarn ise yaplan bütün bu küstahlk ve hakszlklara
kar direnii, neredeyse, devlete ihanet olarak deerlendiriliyordu.
Sonrasnda, 10 Ekim 1985 ylnda Ermeni yazar Hanzadyan, M.
Gorbaçov’a mektupla bavurarak, Dalk Karaba Özerk Vilayetinin
Ermenistan SSC’ ye verilmesini talep eder. Xanzadyan mektubunda öyle
yazar: “Karaba bizim olmayacaksa bize hiç bir yeniden yaplandrma lazm
deildir!” Gorbaçov, bu uyar karakterli mektubun arln ve etkileme
gücünü anlyor ve kendisinin de sonuna kadar bir türlü anlayamad
“yeniden yaplandrmasnn” akbetinden rahatszlk duyar. Çünkü ona kendi
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“dehasn”, sersem düüncelerini ve boboazln bütün dünyaya
yutturabilmesi amacyla Ermeni lobisinin propaganda arac hava ve su kadar
önemliydi ve o, bunu kaybetmek istemiyordu.
1987 ylnn sonlarndan itibaren Moskova’dan ve revan’dan yetkili
ve tannm misafirler sk sk Stepanakert’e (Hankendi’ne) gelmeye balarlar. Moskova ve revan Üniversitelerinde Mikoyan’n olu ve Z.Balayan
konferanslar veriyorlar. Kremlin’in “siyasi mutfa”na yaknl ile bilinen
akademik A.Aganbekyan da bu propagandalara katlyordu.
Bundan önce ise Ba Kâtibin Hanm, R. M. Gorbaçov’un ABD’ye
ilk gezisi srasnda, protokol dna çkarak Ermeni Kültür Merkezini ziyaret
etmi ve orada herkesi artan ve hafzalardan çkmayacak olan bir cümle
kullanmt: “Biz Ermeni halk ile Sovyet halklar arasndaki dostluun
güçlenmesinden yanayz.” Ba Katibin Hanm bununla ne demek istiyordu?
Ermeni halk “Sovyet halk” deil miydi? Eer R.Gorbaçov’a “Rus halk ile
Ermeni halk arasndaki dostluun güçlenmesinden yanayz” deseydi,
anlalrd. Ancak onun düüncelerini özellikle bu tarzda ifade etmesi,
Gorbaçov çiftinin Ermeni halkna olan özel ilgisini gösteriyordu. Bu çiftler
arasnda kimin daha çok söz sahibi olduu ise tartmal bir konudur. Bugün
Ermeniler, Azerbaycan’la ilikilerin özellikle 1988 ylndan sonra, yani
Sumgayt olaylarndan sonra bozulduunu iddia ediyor. Peki, öyleyse Ba
Kâtibin hanmnn önceden söylenivermi (!) beyanat ne ifade ediyordu?
Ayrca, bu merkezin ziyaret edilmesi de, muhtemelen rastlant
deildi. Söylenilenlere göre, bu ziyaret gezi programna son anda ilave
edilmiti. R.M.Gorbaçova’nn Ermeni Kültür Merkezinde hediye olarak
kabul ettii kymetli eyalarla ilgili bir fkra da bu geziyle balantldr. Bu
gerçein kendisi ise Dalk Karaba Özerk Vilayetinin problemli bir bölge
olarak uluslar aras arenaya çkarlmasnda ciddi yolsuzluklar yapldn
gösteriyor. ABD’deki Ermeni diasporasndan pahal süs eyalarn kabul
ederken, R. Gorbaçova öyle söylemitir: “Bu, Sovyet ve Ermeni halklar
arasndaki dostluun güçlenmesine hizmet edecektir.” Galiba bu sahne
tesadüfen (veya bilerek) Merkezi televizyonda yaymlanmt, bir sonraki
programda ise artk bu ksm makaslanmt. Sovyet bakannn ve onun
hanmnn pahal ziynet eyalarna veya nakit para eklindeki hediyelere
eilimli olduunu bazlar kuku ile karlayabilir, ben ise Stavropol
diyarnda Mahkeme Bakanl yaptm için orallarn bu sahadaki “beceri
ve alkanlklar” konusunda hiç kukum yoktur. Gorbaçov da i hayatna
Stavropol’da balamtr. Oradayken o “Mia konvertik5” adyla nam
salmtr. Bunun için de Karaba meselesinde yolsuzluklar olduu ifadesi
5

“Zarfl Mia” Rüvetler genellikle zarfta verildii için böyle bir lakap verilmitir.
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benim için beklenilmeyen ve artc bir haber deildir.
Önce de vurguladm gibi, propagandaya akademik Abel
Aganbekyan da çok aktif bir ekilde katlmt. Mehur bilim adam Ç.
Sultanov “Dahi Sovyet ekonomisti”, akademik Abel Aganbekyan hakknda
“Aras Kesilmi Uçu kinci Çaba” adl kitabnda öyle yazmaktadr:
“BAM’n (Baykal Amur Magistral) (otoban) yapm “büyük iktisatç”
Aganbekyan’n eseridir. BAM’n deeri 1991 yl hesaplamalarna göre, 12
milyar rubleye veya o zamanki döviz kuruna göre, 7,5 milyar dolara eittir.
Aganbekyan ve takmn hesaplamalarna göre, BAM’n kendi masraflarn
çkarma süresi 10 yl idi; Aradan bunca yl geçmesine ramen bu projenin
kendi masraflarn çkarmas asla söz konusu deil. Tecrübelere dayanarak
böyle dev inaatlarn kendi masraflarn çkarmas konusunda büyük
ihtiyatla konumak gerekiyor; bu projeler, her eyden önce, itibar amacyla
yaplyor ve bunu da ancak güçlü ekonomisi olan ülkeler yapabilir. (örnein,
Man Kanal’nn altndan geçen ngiltere-Fransa tüneli hala zarar ediyor).
BAM, SSCB’nin zayf ekonomisine ar darbe vurdu. Eer bugün BAM’n
inaat srasnda Aganbekyan okyanusun ötesindekilerden akl almtr dense
ben buna hiç armam. SSCB’nin zayf ekonomisine son derece iyi bir
darbe vurulmu, ekonomik gücünü artrmak adna ekonomi çökertilmitir.”
Ahalisi kötü durumda yaayan SSCB’de biliminin gelimi ülkelerin
bilim merkezleri ile rekabet edecek düzeyde olmas kimsede kuku
uyandrmyor. Özellikle Aganbekyan gibi bilim tellallar da bilim adam
grubuna katldktan sonra SSCB bilimi çöktü. Aganbekyan hakknda Rusya
savcl tarafndan “Yaad vatann srlarn satmak suçundan” açlm bir
dava da onun ahsiyetini ortaya koymaktadr.
Oysaki Aganbekyan, Sovyetler zamannda ülkenin parti ve devlet
bakanlar ile kurduu sk ilikileri ile mehurdu. Siyasi Büronun hiç bir
önemli karar onun katlm olmadan tartlmazd. Akademik Abel
Aganbekyan, 1987 yl Kasm ortalarnda Fransa’nn Ermeni Enstitüsü ve
Ermeni Gazileri Birliinin onun erefine düzenledii toplant zaman, o,
Karaba’n Ermenilerde olmas konusundaki görüleri örenmek arzusunda
olduunu bildirmitir. O, “Ben bir iktisatç olarak Karaba’n Azerbaycan’dan çok, Ermenistan’la iyi balantlar olduunu düünüyorum” demitir. Dalk Karaba olaylarnn giriini de A. G. Aganbekyan’n Paris’te
yapt aadaki konumas oluturmaktadr. ahsiyetine büyük sayg
duyduum Profesör Çapay Sultanov bu konuma hakknda kendisinin “blis
Damgas le” adl kitabnda öyle yazmtr: “Moskova’da her yerde
Aganbekyan’n Gorbaçov’la olan konumasndan alnt yapt yönünde
söylentiler dolayordu. Sovyetler Birlii Komünist Partisi Merkezi Komitesinin kudretli Ba Kâtibi, güya, konumasnda Karaba’n Ermenistan’a
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verileceini söylemitir. Bu söylentilere ramen, Gorbaçov ne o zaman, ne
de sonralar hatta Karaba savann en ar dönemlerinde bile ne açkça ne
de dolayl yolla bunu tekzip etmedi.” Herkes Gorbaçov’un itibarn sarsacak
birçok eyi geri çevirdiini ve bunu yaparken utanmadan milyonlarca
insann karsnda yalan söylemekten asla çekinmediini anlatyordu.
Herhalde birçoklar 9 Nisan 1989 tarihinde Sovyet ordusunun Tiflis’te
yapt vahetin, SSCB Milletvekilleri Sovyet’inin Kurultaynda tartlmasn, ordu generali Rodionov ve dier kurultay katlmclarnn konumalarn, Merkezi televizyondan izlemilerdir. Bu tartma zaman Gorbaçov’un
klktan kla girmesi, milyonlarn karsnda yalan söylemesi, olaylardan
habersiz olduunu söylemesi onun nasl birisi olduunu gösterdi. Bu
oyunculuu o, demokrat imajn korumak için yapyordu. O, Aganbekyan’n
kendi adna konumasna asla müsaade etmezdi.
Ayrca Aganbekyan, yönetimin houna gitmeyecek, daha dorusu,
yetkililerin onay alnmadan hiç bir beyanda bulunamaz ve söylenti
çkaramazd. Gorbaçov’un da dolaan söylentileri yalanlamamas bunun
ispatdr.
1987 ylndan itibaren, Ermenistan’da, Azerbaycanllarn yaad
her yerinde, hatta duraklarda, evlerin kaplarnda bile, Azerbaycanllarn o
topraklardan kovulacana dair söylentiler dolamaktayd. Ülkede ve yurtdnda Azerbaycanllarn Ermenistan’dan kovulmasna Sumgayt olaylarnn
üzerinden 8 ay geçtikten sonra baland söylentileri yaygnd. in asl ise
tamamen bakayd.
Daha 1985 ylnda Gazah ili arazisinde 3 Cumhuriyetin dostluu
ansna yaplm büyük ant patlatlmtr. Patlamay yapan ahs olay
srasnda yaraland için kimlii tespit edilir. Bu, “Eçmiedzin”in (Ermeni
Katolik Kilisesi) papaz Stepan t’dr. “Eçmiedzin”in bütün bu olaylardaki
rolü özel bir aratrmann konusu olduundan, ben bu konuda bir ey
söylemeyeceim.
1986 ylnda “Karaba meselesi” yeni ortaya çkt zaman ayn yl
ve onu takip eden bir sonraki ylda Azerbaycanllar, Ermenistan’n Gafan ve
Mehri adl illerinden sürülmeye balad. Azerbaycan hükümeti Sumgayt’ta
ve onun etrafnda yerlemeye balayan bu mülteciler hakknda 1986 ve
1987’li yllarda özel kararlar kabul ediyor, lakin “halklar dostluu” düüncesiyle bu meseleyi fazla kurcalamyordu. Bunun Azerbaycan yönetiminin en
büyük hatas olduunu da burada belirtelim. Karaba’n Azerbaycan’dan
ayrlmas sürecine çoktan balanmasna ramen, ülke rehberlii hala
“halklar dostluu”na halel getirmek istemiyor, sorunun “güçlü Merkez”
tarafndan çözüleceine sonsuz umut besliyordu.
Lakin hiçbir ey Azerbaycan yönetiminin umduu gibi olmad. 1988
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yl 25 Ocak, 18 ve 23 ubat tarihlerinde bir grup mülteci daha
Ermenistan’dan Azerbaycan’a göç eder. Saylar 4 bin civarndadr. 19871990’l yllarda Azerbaycanllarn Ermenistan SSC’den kovulmas tarihini
inceleyen Siyaset bilimci Arif Yunus, 20 Kasm 1987 tarihinde bizzat kendisi Gafan’dan gelen mültecilerle dolu dört otobüsü karladn bildiriyor.
Gafan il Parti Komitesinin kinci Kâtibi Armais Babayan, Britanyal
gazeteci Thomas de Vaala verdii demecinde 1987 ylnn Kasmnda
Azerbaycanllarn Gafan’dan göçmesi gerçeini inkâr etmiyor. O,
Azerbaycanllara kar her hangi bir iddet ve tehdidin yaplmadn,
kendilerinin bir eylerden korktuklar için göçtüklerini söylemitir.
Salkl düünebilen hiçbir insan binlerce insann hiçbir ciddi neden
olmadan, doup büyüdüü yurdundan, yanna hiçbir ey almadan çekip
gideceine inanmaz. Bu, imkânsz bir eydir.
O görüntülerin çekildii video kaytlar defalarca izledim, ama
maalesef, biz bu yaananlar ve görüntüleri de dünyaya duyuramadk.
Azerbaycan SSC Devlet Güvenlik Komitesinin Eski Bakan General
Binba V.A.Hüseynov da “Moskovskiy Komsomolets” gazetesinin 06
ubat 2004 tarihli saysnda yaynlanm demecinde, artk 1988 yl ubat
balarnda Azerbaycan SSC’de Ermenistan SSC’den göçüp gelmi birkaç
bin mülteci olduunu söylemitir.
E. F. Datemirov (1988 – 1991’li yllarda Azerbaycan Komünist
Partisi Merkezi Komitenin Kâtibi) “Ermenistan’da tehdit ve zorbalk
sonucunda oray terk etmek zorunda kalan Azerbaycanllarn says 18 ubat
1988 tarihine kadar dört bin kiiye ulat” demitir (Vestnik Analitiki, 3,
2005).
Bakülü gazetecilerin, Ermenistan’dan gelen Azerbaycanl mültecilerin söylediklerinden kaydettikleri birkaç örnei dikkatinize sunuyorum:
Masis ilinin “Ararat” adl devlet çiftliinden gelen Hüseyin Gemberov: “19 ubat 1988 tarihinden sonra biz bir gece bile uyumadk. Komu
köylerdeki Azerbaycanllar bizim kasabaya – Masis’in Kalinin adna
kasasna toplanmlard. Kasabay snr birlikleri koruyordu. Oradaki Azerbaycan okulunu kapatmlard. Ahali kendi güvenliini temin etmek için
geceleri köyün veya kasabann merkezinde ate etrafnda toplanyor, 10–20
erkek bir araya gelerek nöbet tutuyordu. Buna ramen, her gece köydeki
evlerden en az biri yaklyordu. Yallar, kadn ve çocuklar gerektiinde
koabilmek için giysilerini, hatta ayakkablarn bile çkarmadan
uyuyorlard.
Ararat rayonunun Küçük Vedi köyünden Gemberov’un bacs Püste
ise aadakileri anlatr: “Bizim köyde Azerbaycanllara ait evlerin hepsinin
bütün pencerelerini krdlar, meyve aaçlarn kestiler, seralar dattlar.
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Azerbaycan Okulu ubatta kapatlmt.” (Vestnik Analitiki, 3, 2005).
Kolhozcu Hümbet Abbasov: “Biz Masis ilinin Artaat köyündeniz.
Bizim köyde 3 evi yaktlar – U.Abdullayev’in, A.Sadkov’un ve Nizami’nin
evini. 19 ubat 1988 tarihinden beri bizi pazarlara sokmuyorlar, bin bir
zahmetle yetitirdiimiz ürünü satamyoruz. 19 ubat’tan sonra Ermenistan
hastanelerinde, polikliniklerinde, tp merkezlerindeki kaytlarda bir Azerbaycanl soyadna rastlayamazsnz. Oysaki orada 200 bin Azerbaycanl
yaamaktadr. Bize ekmek ve gda satmyorlar, ehir içi araçlara bindirmiyorlard. 19 ubat’tan beri Azerbaycanllar hiçbir neden olmadan toplu
ekilde iten çkarmaya baladlar. Onlar sözün gerçek anlamnda bizim
yüzümüze tükürüyor ve bararak - “Türkler, Ermeni toprandan def
olun!”- diyorlard”. (Vestnik Analitiki, 3, 2005).
imdi ise milliyetçe Yahudi olan, Azerbaycan medyasnda özel yeri
olan Saveliy Perets’in 2001 ylnda Telaviv’de baslan haftalk “Meridian”
dergisinde seri bir ekilde yaynlanan “Atee Verilmi Yurt Yeri” adl
belgesel hikâyesinden bir bölümü size aktarmak istiyorum:
Bu arada Saveliy Perets’in, Azerbaycan SSC yetkililerinin konumalarn hazrlayan, son dönemde E. Vezirov’un yardmcs olan ve sava uça
ile onun Azerbaycan’dan Moskova’ya kaçmasndan sonra Bakü’de
yaamasnn tehlikeli olduunu düünerek srail’e göçen birisi olduunu
burada hatrlatmakta fayda vardr. O, söz konusu belgesel hikâyesinde öyle
yazyor:
“Bu ise Cermuk ehrindeki 2 numaral okulun artk eski hocas
Nazeni Gencaliyeva’dr:
— 25 ubat’ta Cermuk’ta gösteri düzenlenmiti. Ders srasnda biz
kalabaln uultusunu duyduk. Okulda 166 Azerbaycanl erkek ve kz
eitim alyordu. Çocuklarn yüzleri bembeyaz olmutu. Ben pencereyi
açarak Ermenice sordum: “Neden buraya toplandnz? Çekin gidin, buras
kutsal bir yerdir! Siz bizden, çocuklarmzdan ne istiyorsunuz?” Cevabnda
bana aza alnmayacak sözlerle hakaret ettiler ve taladlar, bararak beni
ve ailemi öldüreceklerini söylediler.”
O gün Ermenistan’n her yerinde, otobüs duraklarnda,
Azerbaycanllarn yaad evlerin kaplarnda pankartlar, afiler aslmt.
Afilerden birinde öyle yazmaktayd:
Ermenistan halk!
1915 ylnn kanl günlerini asla unutma, Talat Paa, Enver Paa,
Cemal Paa tarafndan sana yaatlan dehetli musibetleri unutma! Yaa ve
unutma!
Ermeni adn tayan herkes!
Türkü kendi toprandan kov!
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Ona Ermeni pnarlarndan su içmeye izin verme!
Ona Ermeni kadnnn piirdii ekmekten yedirme!
Türkler, bizim ehrimizden def olun!”
Bir hususu da belirtmem gerekiyor. Ermeni milliyetçileri, çou
zaman milletvekilleri mebusluk kart, siyasi destekler veya sade hediyeler
vastasyla ücretli hizmetçilerine dönütürdükleri ahslarn fikirlerinden
hareketle, dünya kamuoyunu aldatmaya çalyorlar. Yalnz yukardaki
satrlarn yazar olan Saveliy Perets, bu ücretli hizmetçilerden deildir. Tam
tersi, tarih karsnda sorumluluk bilincine sahip, eletirmekten asla
çekinmeyen ve ite bu özelliinden dolay Azerbaycan’da yaad son
günlerde basklara maruz kalarak Azerbaycan’ terk etmek mecburiyetinde
kalan bir insandr.
Azerbaycanllarn, Ermenistan SSC’den kovulmas sürecine Karaba
çatmasndan ve Sumgayt olaylarndan epey önce balanm, Sumgayt
olaylarna birkaç gün kala bu süreç iyice hzlanmtr.
Olaylar Karaba’n igal edilmesi plannn gerçeklemeye balad
1988 ylna kadar srasyla anlattk. Artk bütün altyap hazrd ve son
noktay koymak için Azerbaycanllar dünyaya “barbar bir millet” olarak
tantmak gerekiyordu. Bunun için artk uygun bir ortam oluturulmutu.
Ermenistan bundan sonra Karaba’ parçalara ayrarak igal edecekti. Artk,
dünya kamuoyunda kimsenin knamasna ve tepkisine maruz kalmadan,
Karaba’n igaline esasl bir zemin hazrlanmt.
Burada çok önemli bir hususu da arz etmek istiyorum. Bugün bütün
ariv materyallerini, anlar, tarihi olaylar aratrdm zaman Stavropol’dayken yaadm baz olaylar yeniden hatrlyorum. Zelençuk’tan
tandm baz yetkili ahslarla görümelerimiz oluyordu. Bu görüler
srasnda ben, çok ilginç insanlarla tanyor ve onlarn dikkat çekici
sohbetlerine katlyordum. Böyle konumalardan biri 1986 ylnn güzünde
gerçeklemiti. Yazd eserlerden bir tanesi bile Azerbaycan diline tercüme
edilmeyen, lakin Azerbaycan tarihi için birçok deerli aratrmalarn,
eserlerin müellifi olan, mehur Profesör Çapay Sultanov’un da bu olaydan
“Satrancn çinden” adl kitabnda bahsettiini hatrlatalm.
1986 ylnn hasat mevsiminde daha önceki satrlarda hakknda bilgi
verilmi olan Stavropol Pedagoji Enstitüsü’nün Rektörü Smirnov Boris
Valentinoviç, telefon açarak, onun yanna Yessentuki’deki Kirov adna
Komünist Partisi Merkezi Komitesinin Sanatoryumu’na gitmemi rica etti.
Ben ziyafete yetitim. Smirnov’un yannda onun Baltk ülkelerinden olan iki
dostu daha vard. Az sonra onun dostlar gitti ve neesi yerinde olan
Smirnov, bana kendisiyle birlikte Zelenokumsk ehrinin Sovyetskiy iline l
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Parti Komitesinin Birinci kâtibi olan o zamana kadar hiç tanmadm
arkada Georgiy Savelyeviç Hurvatov’un yanna gitmeyi önerdi. Hurvatov
bizi, l Parti Komitesinin Birinci Kâtibinin misafirhanesinde arlad. Ben
orada Hurvatov’un da Gorbaçov’un yaknlarndan olduunu anladm.
Ayrca muhataplarmn yalarnn altmn üzerinde olmasna ramen her
ikisinin de SSCB’de, en azndan bir bakanlk makamnda görev yapmak
arzusuyla tututuklarn da anladm. Bu konumada Smirnov, Gorbaçov’un
onun hizmetlerini, iyiliklerini, referanslarn unuttuundan yaknyordu.
Hurvatov, Gorbaçov’u hakl göstermee çalmakla birlikte kendisi de laf
arasnda Gorbaçov’dan ikâyet ediyordu. Hurvatov, bu çekitirmenin benim
yanmda gerçeklemesini istemiyordu. Smirnov ise daha da cotu ve nezaket
snrn aan argo ifadeler kullanmaya balad. Sonunda Hurvatov da tedbiri
elden brakarak Smirnov’a benim asla beklemediim bir ey söyledi.
“Borya, Mia bu sralar bunun hemerisi Haydar Aliyev’le uramaktadr.
Onunla sorunu çözdükten sonra kendi yaknlarna yardm edecektir. imdi
onun esas problemi Haydar Aliyev iledir.” O zamanlar ben bu konumay
pek de ciddiye almadm. imdi ise anlyorum ki gerçekten de Gorbaçov’un
Ermenilere yaklamaktaki esas amac Haydar Aliyev problemini çözmek
imi. Olaylarn gerçekleme srasna bakldnda bu açkça fark
edilmektedir.
1982 ylna kadar Haydar Aliyev Bakü’de idi ve Azerbaycan’
yönetiyordu. Bu dönemde Ermenilerin hiçbir temsilcisi milliyetçilik
yapmamtr. Haydar Aliyev Bakü’den ayrlarak Moskova’ya gittikten bir
yl sonra Zori Balayan’n “Ocak” kitab yaymlanyor ve propaganda
balatlyor. Lakin yine de bütün bunlar açk ekilde deil, gizli olarak
yaplyor. Haydar Aliyev’i 1987 ylnn Ekim aynda hükümetten uzaklatrdktan hemen sonra, 1987 ylnn Kasmnda propaganda arac bütün hzyla
çalmaya koyulur, Aganbekyan ilk defa Fransa’da Ermenilere resmi ekilde
çarda bulunuyor. Bugün bile Ermeniler, Haydar Aliyev’i Dalk Karaba’
Ermenistan’dan ayrmaya çalt için itham etmektedirler. Haydar Aliyev
Bakü’de kalm olsayd Azerbaycan’daki siyasi durumun daha farkl
olacandan eminim. Ben bu meseleyi siyasi tartma konusuna dönütürmemek, daha dorusu, yanl anlalmamak için üzerinde fazla durmuyorum.
En önemlisi ise, bu meselenin aratrlmasnn yönetime ho görünmek
amacyla hiçbir ie yaramayan ciltlerce kitap yazan tarihçilerin ii olduunu
düünüyorum. H. Aliyev hâkimiyete gelinceye kadar mparatorluun Azerbaycan’n bakenti olan Bakü ehrinin nüfusunun yüzde kaçnn
Azerbaycanl olduunu, yüzde kaçnn dier milletlerden olmas gerektiini
ayarladn, onun hâkimiyeti döneminde ise bu rakamlarn hangi uygulamalarla, nasl deitii aratrlrsa iyi olur. Eer onlar bu veya benzer
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konular da aratrsalar, faydal bir eyler ortaya çkarrlar.
Böylece, 1988 ylnn ubat aynda olaylar daha da geriliyor. Dalk
Karaba Özerk Vilayeti, Millet Vekilleri Toplants tarafndan resmi belge
yaymlanr. Bu konu ile ilgili Saveliy Perets’in belgesel hikâyesinden baz
bölümlerde öyle yazmaktadr: “STA’nn (Sovyetskaya nformaçionnya
Telefonnaya Agentstvo) Sovyet Enformasyon Ajans ve “Azerinform”un
Dalk Karaba üzere özel muhabiri Saa Grigoryan’n haberine göre,
bugün, 20 ubat 1988 tarihinde Dalk Karaba Özerk Vilayeti cra
Komitesinin toplant salonunda Dalk Karaba Özerk Vilayeti Halk
Milletvekilleri Sovyet’inin olaanüstü toplants düzenlenmitir. Grigoryan’n verdii haberde “Toplant “Dalk Karaba Özerk Vilayeti’nin
Azerbaycan SSC topraklarndan Ermenistan SSC topraklarna katlmas
hakknda Azerbaycan SSC Yüksek uras ve Ermenistan SSC Yüksek
uras karsnda talepte bulunmas hakknda” meseleyi tartmtr.
Tartmalarda 30’a yakn milletvekili konumu. Toplantda tartlan
mesele ile ilgili aadaki karar oybirliiyle kabul edilmitir:
Dalk Karaba Özerk Vilayetinin Azerbaycan SSC’nin topraklarndan Ermenistan SSC’nin topraklarna katlmas hakknda Azerbaycan SSC
Yüksek uras ve Ermenistan SSC Yüksek uras karsnda talepte
bulunulsun..
Dalk Karaba Özerk Vilayeti Halk Milletvekilleri Sovyeti’nin
olaanüstü toplants, vilayet Halk Milletvekilleri Sovyeti’nin milletvekillerinin konumalarn dinleyerek ve tarttktan sonra karar verdi: “Dalk
Karaba Özerk Vilayeti içilerinin istekleri dorultusunda, Azerbaycan SSC
Yüksek urasna ve Ermenistan SSC Yüksek urasna müracaatla, Dalk
Karaba’n Ermeni ahalisinin isteklerine derin saygyla yaklatklarn
sergilemeleri ve Dalk Karaba Özerk Vilayetinin Azerbaycan SSC’nin
bünyesinden Ermenistan SSC’nin bünyesine verilmesi meselesini çözmeleri
rica olunsun, ayn zamanda, SSCB Yüksek uras karsnda Dalk
Karaba Özerk Vilayetinin Azerbaycan SSC’in bünyesinden Ermenistan
SSC’in bünyesine verilmesi meselesinin olumlu çözümü hakknda talepte
bulunulsun.
Bilgi için: Azerbaycanl milletvekililer toplantya katlmamlardr.”
Bu toplant hakknda ilk bilgi ise 21.02.1988 ylnda “Sovyetskiy
Karabah”, ayn zamanda bu gazetenin Ermeni dilinde varyant olan
“Sovyetakan Karabah” gazetesinde “XX. Davet Dalk Karaba Özerk
Vilayeti Halk Milletvekilleri Sovyeti’nin olaanüstü Kurultay” bal ile
yaymlanmtr. Bu arada, Azerbaycan kamuoyunun bu meseleden hala
habersiz olduklarn ve Dalk Karaba Özerk Vilayetinde olup bitenler
hakknda hiç bir bilgilerinin olmadn hatrlatalm. “Sovyetskiy Karabah”
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gazetesinde verilen bilgiler öyledir:
“Dün, 20 ubat’ta Vilayet Sovyeti’nin cra Komitesinin toplant
salonunda Dalk Karaba Özerk Vilayeti halk milletvekillerinin olaanüstü
toplants olmutur. Toplanty 109 sayl seçim dairesinden olan milletvekili
S.A.Danielyan açmtr. O bildirmitir ki, Dalk Karaba Özerk Vilayeti
hakknda Azerbaycan SSC anayasasnn 39. maddesine uygun olarak vilayet
Sovyeti’nin 87 milletvekili Dalk Karaba Özerk Vilayeti Halk Milletvekilleri Sovyeti’ne müracaatla olaanüstü toplant düzenlenmesini rica
etmitir. Vilayet Sovyeti’nin yetki denetleme komisyonu, belirtilen sayda
milletvekillerinin yetkilerini kontrol etmi ve onlarn kurallara uygun
olduunu tespit etmitir.
Toplantda Dalk Karaba Özerk Vilayetinin Azerbaycan SSC
bünyesinden Ermenistan SSC bünyesine verilmesi ve Azerbaycan SSC ve
Ermenistan SSC Yüksek uralar karsnda talepte bulunulmas hakknda”
meseleler tartlmtr.”
Altta ise tartlan mesele ile ilgili konuan 23 milletvekilinin listesi
verilmitir. Onlar halkn neredeyse bütün snflarn; ameleleri, kolhozcular,
sanayi müesseseleri ve tarm rehberlerini, yerli aydnlar, sava ve emek
gazilerini temsil ediyorlar. Toplantnn içeriiyle ilgili verilen bilgiler böyle
resmi haberler için allagelmi olmakla birlikte u anda çok anlaml olan
bir cümleyle bitmektedir. “Toplant tartlan meseleye dair uygun karar
oybirliiyle kabul etmitir”. te böyle de yazmaktadr: “karar kabul
etmitir”. Adeten uygulanan standart kural dorultusunda “Toplant karara
almtr.” yazlmas gerekiyordu.
Gazetede yukarda verilen bilgilerden sonra Dalk Karaba Özerk
Vilayetinin Azerbaycan SSC bünyesinden Ermenistan SSC bünyesine
verilmesi hakknda Azerbaycan SSC ve Ermenistan SSC Yüksek uralar
karsnda talepte bulunulmas hakknda” kararn metni verilmitir ki, bunu
siz daha önceki sayfalarda okumutunuz.
Görüldüü üzere, ilk resmi admlar atlyor. Azerbaycan SSC
yönetimi ise hala olanlardan habersizdir.
Olaanüstü toplant düzenlenmesi talebi ile o dönemde dendii gibi,
“anti parti ruhlu gündemi olan” (parti konular dndaki bir gündem
toplants) bir toplant için 87 kiinin imzasn bir gün, bir hafta, bir ay
içinde toplamak mümkün deil. Bunun için uzun süre propaganda ve
örgütlenme ii yaplmal, meseleye dair hemfikirler grubu oluturulmal, o
hemfikirler grubu böyle bir programn ilenip hazrlanmas ve uygulanmas
taktiini üstlenmeli idiler. Ayn zamanda, böyle bir program o kadar
kusursuz hazrlanmalyd ki, imzalar toplanacak, toplant düzenlenecek,
ksaca, programa çarlacak bütün katlmclar düzenledikleri toplantnn
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sonuçlarna tamamen inanacaklar ve katlmaktan çekinmeyeceklerdi.
Bu hemfikirlerin hazrlad toplantnn katlmclarnn hareketlerinin
uzlatrlmas, onlarn oybirlii içinde olmas ve nihayet, toplantnn kabul
ettii belgelerin enine boyuna düünülmü olmas oldukça dikkat
çekmektedir. Toplant Ermeni ahalisinin, neredeyse, bütün sosyal gruplarn
temsil eden, gereken sayda konumaclarn bir araya gelmesiyle tertip
olunmutur. Olaylar o kadar derinden ve planl ekilde hazrlanmtr ki
hatta Rus soyadl bir milletvekilinin, T.V.Sobolyov’un konumasna da
önem verilmitir. Tartmalara objektiflik, uluslararas özellik veren birisi de
gerekiyordu. Ksaca, bu program protokol detaylarna kadar düünülmü ve
o kadar mükemmel düzenlenmi ki, onun Dalk Karaba Vilayet
Rehberlii tarafndan düzenlendii konusunda kimsenin kukusu yoktur.
Dalk Karaba Özerk Vilayeti’nin 20 ubat 1988 tarihli toplantsnn
metnini, resmi belgelerden deil, S.Perets’in hikâyesi araclyla
göstermekten amacm, hem de onun bu meseledeki tutumunu sergilemek
istememdendir.
Acaba, nasl olur da okulda bile kimin neyi tartacandan haberi olan
SSCB Devlet Güvenlik Komitesinin ayrmc propagandann yaplmasndan,
87 imza toplanmasndan, toplantya çarlmasndan, toplant ile ilgili,
yalnz basnda resmi bilgi verildikten sonra haberi olur? Hiç inandrc deil!
te o zamanlarda, 22 ubat 1988 ylnda Azerbaycanl ve Ermeni
ahali arasnda ortaya çkan çatma toplu kargaa biçimini alyor ve ilk
kurbanlar veriliyor. Ermeni-Azerbaycanl çatmasnda ilk kurbanlar da
Azerbaycan tarafndan verilir. ki kii öldürülür; bunlardan biri tarlada
çalan 33 yandaki Eli Hacyev adl bir köylü, dieri ise 16 yandaki
Bahtiyar Guliyev’dir. Çkan kargaada 19 kii yaralanr. O zaman
Azerbaycanl Sosyalist Emek Kahraman Huraman Abbasova, bu faciann
daha geni biçimde yaylmasna engel olmak için kendi baörtüsünü
Adam’dan gelen öfkeli kalabaln ayaklar altna atar, Azerbaycan
yönetimini temsil eden bir görevli de öfkeli kalabaln karsnda diz
çökerek olay çkarmamalar yönünde yalvarr. Öfkeli kalabalk saygdan
dolay bu baörtüsünü ayaklarnn altnda çinemez ve bu sayede onlarn
Stepanakert’e gitmesi ile gerçekleecek olan bir faciann kars alnr.
Azerbaycan kadnnn bu hareketi, belki de bütün dünyada çok büyük
hayrete neden olabilir. Nasl olur da bir baörtüsü çkacak olan olaylar
engeller? te bu olay Azerbaycanllarn, milli geleneklere bal, bütün öfke,
ar ve aclara ramen, kendisine gem vurarak büyük kargaalara engel
olabilme becerisine sahip bir halk olduunu ispat eder. Bugün o olay
lanetleyenlerin says az deildir ve onlar anlamak mümkündür. Düman
bütün cephe boyunca top tüfekle saldrd zaman Azerbaycan halknn hakl
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itirazn, topraklarn korumaktaki kararln anlayan Dalk Karaba Özerk
Vilayetinin Ermeni ahalisi, korkarak hemen Ermenistan’a göç etmeye
hazrlanr. Eer o sralar bu yaananlar gerçeklemeseydi, yani Azerbaycan’da üst düzey bir memur kalabalk karsnda diz çöküp yalvararak,
Stepanakert’e hesap sormaya giden Azerbaycanl gençlerin karsn
almasayd, belki de bugün Karaba adl bir sorun olmayacakt.
Ancak buna da tam olarak inanmyorum. Çünkü 20 Ocak 1990 ylnda yine ayn senaryo tekrarland. 13 Ocak tarihinde Bakü’deki son Ermeni,
Azerbaycan Halk Cephesi mensuplar ve sradan halk tarafndan güvenli bir
ekilde Azerbaycan’dan çkarldktan 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 bodu.
O günlerde verilen bunca kurbana ramen, Azerbaycan yetkilileri
olaylar yattrmaya çalyor, halk sükûnete davet ediyordu. Ermenistan
taraf ise tam tersine ortal kartryordu. O sralar revan’da düzenlenen
gösterilerde Ermenistan BA muhabir üyesi R.Kazaryan çrtkanlk yaparak
bütün dünyaya öyle sesleniyordu: “Yllardan sonra bize, ilk defa
Ermenistan’ temizleme frsat verilmitir”. Ermenistan BA Akademiki Ambartsumyan da “Ermenistan’da Türkler, yani Azerbaycanllar kalmamaldr”
diye haykryordu.
O dönemde Sovyetler Birlii Komünist Partisi Merkezi Komitesi
Siyasi Bürosunun üyesi Aleksandr Yakovlev’in yardmcs, Mikoyan’n
ailesinde terbiye alm olan Kuznetsov idi. O, 1988 ylnda Ermeni yazar
Zori Balayan ve Ermeni air Silva Kaputikyan’n Yakovlev ile görütürülmesini salar. Bu ikili Yakovlev’e Dalk Karaba’da Ermenilerin her
frsatta aalandklarn, bu nedenle de o bölgenin Azerbaycan’dan
ayrlarak Ermenistan’a verilmesi gerektiini ifade ederler. Yakovlev ise 24
ubat’ta onlar Gorbaçov ile görütürür.
Bu görümeden bahseden Profesör Çapay Sultanov öyle yazmaktadr: “Azerbaycan’a kar eylemleri M. Gorbaçov balatt. Bu konuda o,
anlarnda öyle yazmtr: “O sralarda ben air Silva Kaputikyan ve
gazeteci Zori Balayan’la görütüm. Konumaya K. ahnazarov da katlmt.
Konuma uzun sürdü. Ben olaylara nasl balanacan detayl olarak
konumalar için muhataplarma müsaade ettim. Evet, bundan sonra
konumaya baladm ve ben de ayrntl bir biçimde bu konuda yönetimin
tutumunu açkladm. Olayn asl u idi ki Dalk Karaba Özerk Vilayetinde
Ermenilerinin yasal ve adaletli arzularnn gerçekletirilmesi gerekiyordu.
Yalnz bu, ülkede iç tepki ve isyanlara, kan dökülmesine sebep olabilecek
milli arazi yaplanmasna imkân vermeden yaplmaldr.”
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Bu görümeyle ilgili Sovyetler Birlii Komünist Partisi Merkezi
Komitesi’nin Bölüm Bakan olmu Brutens ise kendi anlarnda öyle
yazmtr: “24 ubatta A.N.Yakovlev’in yanna gitmitim. O, Gorbaçov’un
birkaç saat önce air S.Kaputikyan ve yazar Z.Balayan ile görütüünü
söyledi (ben görümeyi onun ayarladn anladm). Onun sözlerine göre,
konuma Mihail Sergeyeviç’i etkilemiti. lk defa olarak O, Arsak (Dalk
Karaba’n eski ad) sorununu kavram ve Ermenilere acmt. Sanrm,
Yakovlev de bu kanaatini paylayordu. Sonra o, benimle vedalat.”
Olaylar bundan daha açk kimse anlatamazd! Gorbaçov ve
Yakovlev hâkimiyette olduklar süre boyunca hep bu kanaati paylamlard.
Bugün o görüme hakknda yazlanlar okuduumuzda, bu görümede sonraki olaylarn önceden planlandn anlyoruz. Güçlü Ermeni propagandas
hzl bir ekilde dünyann her yerine yaylyordu. Gorbaçov’la bu
görümelerden az sonra Stepanakert’teki gösterilerde “Lenin-Parti-Gorbaçov. Hitler-Stalin-Likaçov” sloganlar yükselmeye balad. revan’da ise
binlerce insann katld gösteride Sovyetler Birlii Komünist Partisi
Merkezi Komitesi kâtibi Yakovlev, Stepanakert’in bölücülüünü “halk
bamszlk harekât” olarak nitelendirdi.
SSCB yönetimi bir azdan her frsatta Karabadaki bölücüleri
anlatmaya balad. Bakanlar Kurulunun Özel Meseleler üzere Bürosunun
Bakan Yardmcs, Devlet Planlama Komitesi Bakannn Birinci
Yardmcs V. M. Serov, bakanlardan A. K. Anfimov, A. A. Yejovski, S. F.
Voyenukin, V. A. Durasov, V. M. Lukyanenko, N. A. Pukin, M. S. kabardiya, yardmclardan A. F. Kazakov, E. . Razumeyev vb. Dalk Karaba’a
gelen herkes bir ekilde revan’dan geçiyor ve ayn eyi tekrar ediyorlard:
“Ah, burada durum nasl da kötüdür!” Hepsi de yardm edeceklerini ima
ediyorlard. Süreç artk baladndan bütün meseleler, tabii ki Bakü dnda
çözüm bulmaktayd. Aslnda, o dönemde Karaba’da yaam artlar
Azerbaycan’n baka bölgelerinden daha iyiydi. Lakin Ermeni ahalisi
honutsuzluunu dünyaya sergilemekle görevlendirilmiti. Honutsuzluun
bütün halka yaylmas ve giderek büyümesi için ise bir bahane gerekti.
Bahane olarak da, Ermenilerin sosyal yönden zor artlarda yaad gösteriliyordu. Aslnda, bunun bir bahane olduunu da herkes biliyordu. Ermenilerin bu bahanesini bazen kendi vatandalar bile ayplyordu.
Saveliy Perets belgesel hikâyesinde konu ile ilgili öyle yazmaktadr:
“Sradaki demecin kahraman “Azerbirlik”in (Azerbaycan Tüketim Toplumlar Birliinin) Bakan Yardmcs Nurvart Vladimirovna Gabrielyan’dr:
— Ben, dün Dalk Karaba Özerk Vilayetinden yeni döndüm.
Orada ciddi boyutta ekonomik skntlarn yaanmadn kesinlikle söyleyebilirim.
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— Sizin i yerinde yaanyor mu?
— Bizde de yaanmyor. öyle ki 1988 yl için mal devriyesi plan
137,4 milyon rubledir. Geçen ylki ile kyaslandnda net art % 113,5
olmutur. u anda Dalk Karaba Özerk Vilayeti üzere perakende ticaret
müesseseleri ile teminat göstergesi her 10 bin kii için 40, Cumhuriyet üzere
uygun orta göstergesi ise toplam 28’dir. O müesseselerde ticaret alanlar
Dalk Karaba Özerk Vilayeti üzere ortalama 1932 metre kare, Cumhuriyet
üzere uygun orta gösterge ise toplam 1293 metre karedir. ae müesseseleri
üzere uygun rakamlar 18 ve 16 birim, o müesseselerde müteri yerlerinin
says 805 ve 731’dir.
— Bir dakika...
— Engel olmayn, lütfen, henüz bitirmedim - o, ban elindeki
evraklardan kaldrmadan konumaya devam ediyordu, – Dalk Karaba
Özerk Vilayeti de yl içinde gösterilen kamu hizmetinin tutar kii bana 41
ruble 37 kurutur. Azerbaycan üzere ortalama kii bana 30 ruble 25
kurutur, ayn zamanda iletiim hizmetleri kii bana 11 ruble 37 kuru ve 7
ruble 43 kuru, okulöncesi kurumlarda çocuklarn bakm ile bal hizmetler
ortalama 1 ruble 93 kuru ve 1 ruble 17 kuru olmutur. Nihayet, Dalk
Karaba Özerk Vilayetinde kii bana et, peynir, konserve, bitkisel ya
tüketimi Azerbaycan üzere olandan daha fazladr.”
Ekonomi konusunda azck bile bilgisi olanlar Dalk Karaba Özerk
Vilayetinde bütün ekonomik göstergelerin, Ermeni milliyetçilerinin ve
SSCB’nin yetkililerinin söylediinin tam tersi olarak, Azerbaycan’n
genelindeki göstergelerden çok daha iyi olduunu anlar.
Dikkat ederseniz, Ermeni milliyetçilerinin kendilerini herkese
mazlum, madur, ezilen bir millet olduklarn göstermeye çaltklarn,
bunun yan sra ortal kartrc konumlarndan da asla vazgeçmediklerini
fark edersiniz. Oysaki hala dövülen, sövülen, hakaret ve iftiraya urayan
yalnz braklan, öldürülen ve kovulan yalnz Azerbaycanllardr! Ermeni
ahaliye daha kimse gözün üstünde kan var dememitir! Ancak bu, daha
fazla böyle devam edemezdi. Bakü’ye ve ülkenin dier bölgelerine
Ermenistan’dan gelen mültecilerin toplu ekilde akn balyordu. Evsiz
barksz kalm insanlar sokaklara çkarak haklarn savunmaya balarlar.
Sinirler çok gerilmitir. Sonuçta Merkezin istedii ortam olumutur. Tam
da bugünlerde halk arasndaki kimlii belli olmayan provokatörler ortaya
çkmaya balar. Ermenistan’n Azerbaycanllarn yaad bölgelerinden
gelen insanlarn yaadklar olaylar, yaplm talanlar anlatmalar ise
olaylar doruk noktasna vardrr. Bu arada Gorbaçov’la görütükten sonra
hemen Ermenistan’a dönerek televizyonda konuma yapan Silva Kaputikyan bir daha provokasyona el atarak, halkn yönetilmez hale gelmesine
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neden olur. Bu konumasnda Silva Kaputikyan Gorbaçov’la görüün
izlenimlerini televizyonda paylaarak “Konumamz yaklak olarak dört
saat sürdü. Yolda Gorbaçov bizim “Dalk Karaba” sözlerini sklkla
tekrarladmz duyarak öyle dedi: “Sanrm bu, “Arsak” demektir.”der.
Merkeze ve Ermeni milliyetçilerine Ermeni ahalisinin katledilmesi
ile sonuçlanacak bir çatma gerekiyordu. Bu çatma Azerbaycan’n
istenilen bölgesinde yaplabilirdi. lerideki bölümlerde ben bu yöndeki
çabalar ayrntlaryla anlatacam. Bu çatmann özellikle Sumgayt’ta
olmasnn nedeni ise bu ehrin statüsüyle ilgiliydi. Sumgayt’ta birçok meslek okullar vard ve Cumhuriyetin çeitli bölgelerinden gelmi on bin genç
bu okullarda eitim alyordu. Doal olarak, onlar anne baba kontrolünde
deillerdi. Ayrca, Sumgayt hem de sanayi ehri idi, buraya i bulmak içi
birçok insan geliyordu ve ehre i bulmak için akn eden insanlarn barnma
sorunu vard. On yedi bin aile ev sras beklemekte idi. Yirmi bin insan ise
gecekondularda yayorlard. ehir asayi yönünden de iyi durumda deildi.
Sumgayt ahalisinin azmsanmayacak bir ksmn sabkallar oluturuyordu.
Ayrca, Sumgayt civarnda artl olarak salverilen ve kimya sanayisi
kurumlarnda çalmaya gönderilmi ahslar da çoktu. Sumgayt’ta esas
sanayi potansiyelini özellikle kimya fabrikalar oluturmaktayd. Dahas on
bin civarnda slah edilmek için çaltrlan ahs da bu ehirde yayordu.
Ksacas Sumgayt’n demografik yaps bu çatmalara hemen tepki verecek
özellikte idi.
Bugün emin bir ekilde, Sumgayt’ta halkn kargaa srasnda nasl
davranacann bütün ayrntlar ile önceden düünülerek planlandn
söyleyebiliriz. Çünkü SSCB Devlet Güvenlik Tekilat bu soruna her zaman
özel ilgi göstermitir.
Bu olaylarn gerçekletirilmesi için baka özel durumlar da dikkate
alnmt. Psikolog Tard “Kitlenin Psikolojisi” isimli kitabnda, “Kitle
birbiriyle tanmayan çeitli unsurlarn toplamdr. htiraslar coturmak için
tek kvlcm yeterlidir. O kvlcm bu hantal kitlenin bir unsurundan dierine
geçerek, onu elektriklendirir ve sonuncu aniden, kendi kendiliine örgütlenir. Danklk, iletiime, gürültü yapan kitle ise kendi amacna ulamak için
kar konulmaz srarla ileriye can atan yrtcya dönüür. nsanlarn çou
buraya sadece merak için gelmitir, lakin birkaç kiinin heyecan bir anda
herkese bular ve insanlar karsna çkan her eyi krp dökmeye balar.
Suçsuz bir insan kurtarmak niyeti ile yardma koan birisi bile ksa sürede
eylemciler arasnda insanlar öldürmek ister. lginç olan ise yaadklarnn
bu insan asla artmamasdr” demektedir.
Bu kitlenin içinde Ermenistan’dan kovulurken cehennem azab
yaam insanlarn da bulunduunu buraya ilave edelim! Bu kitleyi coturan
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ve kvlcm etkisi yapan ise Silva Kaputikyan’n Ermenistan televizyonunda
yapt konuma idi.
Evet, S. Kaputikyan’n belki de blöf yaptn söyleyebilirsiniz.
Öyleyse, M. Gorbaçov’un 29 ubat 1988 ylnda Sovyetler Birlii Komünist
Partisi Merkezi Komitesi Siyasi Bürosunun toplantsnda söyledii bu
sözleri nasl anlayalm: “Karaba’da Ermenilerle Azerbaycanllar arasnda
çatma çkm, iki Azerbaycanl ölmütür. revan’da yaymlanan bildirilerde: “Ermeniler, gösterilere son verin, elinize silah alarak Türkleri öldürün”
yazmaktadr. Sovyet ordusunun karargâhna uzak mesafeden ate açlmtr.
Lakin revan sokaklarnda yarm milyon insan olduu zamanlarda bile
Ermeniler taknlk yapmamlard. Meer Stepanakert ehir Parti
Komitesinin Kâtibi 14 yldr bir defa bile Ermenistan’a gitmemitir, çünkü
Dalk Karaba Ermeni Özerk arazisidir. Hatta Ermenistan’a giden yollar da
çok bakmszdr. Bu, kastl olarak böyle yaplmtr. Dalk Karaba’da
Türkiye televizyonunun yaynlar gösteriliyor, amma Ermenistan televizyonunun yaynlar gösterilmiyor. Bütün bunlar insanlarn haysiyetine dokunuyor. Dün Vazgen’le konutum. (Bütün Ermenilere! çarsyla ün kazanan
bapapaz Vazgen –A..). O, gerçekten sorunlar olduunu, olaylarn sebepsiz
yere çkmadn dedi. Bu srada o, rahatszlk duyduu bir durumu dile
getirdi. O, diyor ki ben Bakü’de H.Aliyev’le de görütüm. Bakü’de Ermeni
kilisesi var. Bu ehirde 200 bin civarnda Ermeni yaamaktadr. Vazgen, bu
kilisede ibadet etmek istemitir ve 12 yldr davet bekliyor, lakin hala davet
edilmemitir. Her halde onu orada sevmedikleri için davet etmiyorlardr.
Bütün bunlar insan etkiler ve öfkelendirir. Yllardr, vilayette birçok sorun
birikerek çözülmeyi bekliyor. Azerbaycan yönetiminin Karaba halkna
davran da Leninizm’den, bazen de genellikle insaniyetten uzak bir
yaklam olmutur.”
Görüldüü gibi sonralar Lenin babasndan uzaklaan Ba Kâtip
Gorbaçov, bütün Ermenileri, Azerbaycanllar katletmek için silahlanmaya
çaranlar, ordu karargâhna ate açanlar cezalandrmak, sert önlemler
almak yerine, üstü kapal ekilde Ermenileri kkrtyor. Onlarn taknlk
yapmadklarn utanmadan söylüyor, H. Aliyev’in Vazgen’i Bakü’ye davet
etmemesini knyor.
Gorbaçov’un bu konumasn incelediimiz zaman H.Aliyev’in
bapapaz Bakü’ye niçin davet etmedii belli oluyor. H. Aliyev, Vazgen’in
kkrtc olduunu kesinlikle biliyordu. Ba Kâtip Ermenilerin nasl da
mazlum halk olduunu böyle yürek yangn ile ifade etmekle birlikte,
provokatörlerin eleba olan Vazgen’in Bakü’ye geldii takdirde “Ermeni
milletinin özel olmas hakkndaki bo felsefesi”ni Azerbaycan Ermenileri
arasnda yayarak, onlar uluslararas ayrmcla nasl tahrik edeceini de
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çok iyi biliyordu.
Peki, eer Gorbaçov talihin Ermenileri bu kadar incittiinden yürek
yangn ile bahsediyorsa, neden o zaman Sumgayt olaylarna engel
olmuyordu? 28 ve 29 ubat günü Sumgayt’ta çkan olaylarda ne ordu, ne
de polis tarafndan hiç bir müdahale olmad bir gerçektir. Asayii
korumakla yükümlü kurumlar dtan seyirci gibi olup bitenleri izlemilerdir.
Bahsedilen bu 32 kii yarm saat içinde öldürülmemitir. Olaylar yaklak
iki gün sürmütür. Olaya hukuki yönden bakarsak biz bu eylemsizlikte yerel
yönetimi suçlayamayz. Bu olaylarn 1988 yl ubatnda gerçekletiini ve
o zaman henüz bamsz Azerbaycan devletinin olmadn bir daha
hatrlatyorum. Kremlin hala çok güçlüydü. Sovyet Azerbaycan’ yetkililerinin emrinde ordu yoktu, Azerbaycan polisi ise tamamen Moskova’nn
emrinde idi.
Bu konuyla ilgili olarak ABD’deki Con Hopkins Üniversitesi’nin
Merkezi Asya ve Kafkas Aratrmalar Enstitüsü’nün Genel Müdürü Svante
Kornell öyle yazmaktadr: “Sumgayt’ta Sovyet ordu birliklerinin
bulunmas hiçbir eyi deitirmiyordu; ordunun bir tarafta bekleyerek sakin
bir ekilde talanlar seyrettii izlenimi ortaya çkyor. Sovyet yetkililer, kan
akmasna engel olmak niyetinde deillerdi, bilakis iki grup arasnda çatma
çkarmaya çalyorlard.”
Sonralar ordu komutanlar olaylara müdahale etmemelerinin
sebebini üstlerinden emir gelmediine balyorlard. Gorbaçov’un ise birkaç
ay sonra gösterdii “eer ordu birlikleri üç saat gecikmeseydi, faciaya engel
olabilirdik” eklindeki bahanesini, ikiyüzlülüün ta kendisi olarak görmeniz
için Sovyetler Birlii Komünist Partisi Merkezi Komitesi Siyasi Bürosunun
29 ubat 1988 tarihli toplantsnn kaytlarna göz atmanz rica ediyorum:
SSCB Savunma Bakan Dmitri Yazov: “Sumgayt’ta isterseniz, belki
de yanl ifade edeceim ama olaanüstü hal uygulamak gerekebilir. Mihail
Sergeyeviç, durumun daha da kötülememesi için bu yolu kesinlikle
denememiz lazmdr. Oraya ordu yürüterek disiplini salamamz gerekir.”
M.Gorbaçov: “Asl önemlisi, hemen içileri, sradan insanlar, gönüllü polis yardmclarn asayii bozanlara kar mücadeleye yönlendirelim. Bu
yolla her türlü saldrganln ve bölücülüün önünü alabiliriz. Askerler
insanlar öfkelendirebilir.”
Böylece, Savunma Bakan devlet bakann disiplini salamaya çaryor. nsan haklar konusunda yeterince boboazlk eden,“yeni tefekkür”
teebbüsünün mucidi ise Sumgayt olaylarnn ikinci gününde bile
“saldrganlara ve bölücülere engel olabilecek gönüllü polis yardmclar”ndan bahsediyor. Bu, bir daha Gorbaçov’un ikiyüzlülüünü ve kendisini
aptal konumuna düürdüünü ispat etmektedir. Yalnz 29 ubat’ta günün
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sonuna doru orduya, kargaaya müdahale etme emri veriliyor ve birkaç
saat içinde kargaa sona eriyor.
Sumgayt olaylarndan sonra SSCB Yüksek urasnda düzenlenen
toplantda Azerbaycanl bir milletvekilinin “Sumgayt olaylar bir takm
güçler tarafndan düzenlenmemi miydi?” – sorusuna ise Gorbaçov sinirle
böyle cevap vermiti: “Hiç kimse hiçbir ey düzenlememitir, sadece askeri
birlikler birkaç saat gecikmitir, bu kadar!”. Bu ise kendisini aptal durumuna
düürmenin en belirgin örneidir. Hiç kimse Gorbaçov’a snrsz sayda Rus
askerinin yerletirilmi olduu Bakü’den Sumgayt’a arabayla yirmi
dakikalk, Nasosn mntkasndaki en yakn askeri üsten Sumgayt’a ise 5–7
dakikalk bir mesafe olduunu hatrlatmam. Bunun için de “birkaç saat
gecikmek” konusunda bahane uydurmann anlam açk deil veya fazlasyla
açktr, çünkü ordunun hemen müdahalesi kan aktlmasna engel olacakt.
Gorbaçov, Ermeni milliyetçileri ve onlarn yandalar bu kanl
politik manevray önceden hazrlam ve bu ite bütün rolleri önceden
paylatrmlard. Yukarda belirttiim gibi, ilk mülteciler Gafan’dan gelen
Azerbaycanllar idi. Ermenistan’daki yolsuzluk ve cinayetlerin duyurulmasna izin verilmiyordu. Moskova bunu yasakladndan Azerbaycanl yetkililer, mültecileri Dalk Karaba Özerk Vilayetinde ve Bakü’de yerletirmeye
cesaret edemiyorlard ve onlar genellikle Sumgayt’a ve baka illere
yerletirilmilerdi. Evsiz barksz, isiz asz kalm bu insanlar yetkililerin
sorumsuzluklar sonucunda, acnacak duruma dümülerdi. Böylelikle de
Ermenistan’dan kovulan mülteciler Sumgayt’ta zorlukla yönetilebilen adeta
barut küpüne dönümülerdi. Ayrca, Sumgayt’n o kadar da iyi olmayan
toplum yaps gerçekten ehirde bomba etkisi oluturmutu. M. Gorbaçov ve
Ermeni milliyetçileri özellikle buna umut besliyorlard.
Bu olaylar arifesinde Sumgayt, neredeyse basz kalmt. ubat
sonuna doru ehrin polis reisi görevinden alnm, ehir Devlet Güvenlik
Tekilat Bakan baka bir yere gönderilmiti. Ayrca, ubat sonunda ehrin
yetkilisi görevlendirme yoluyla Moskova’ya gönderilmitir. Ayn zamanda
Sumgayt ehir Komünist Partisinin Birinci Kâtibi Cahangir Müslümzade
de Moskova’ya çarlmtr. Bu konudan ilerleyen bölümlerde ayrntl bir
ekilde bahsedeceim. Ksaca unu belirteyim ki Cahangir Müslümzade’ye
Moskova’da Azerbaycan’n Merkezi Komitesinin Birinci Kâtiplii görevi
vaat edilmi. “zvestiya” gazetesinin Ba Redaktörü Laptev’in odasndayken
birinci kâtip olmann imaj ve itibarn kazanmak adna Cahangir Müslümzade, gazeteye demeç bile vermitir. O dönemde Moskova yetkilileri tarafndan Azerbaycan yönetiminde bulunan en az dört kiiye birinci kâtiplik
görevi vaat edildiini burada hatrlatmadan geçemeyeceim. Bu tatl vaade
inanan bütün memurlar, o görev uruna ciddi mücadeleye girimiti. Bu
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plan da Azerbaycan’ tamamen sahipsiz koymak amacyla düünülerek
yaplmt. Sumgayt olaylaryla, Azerbaycanllar barbarlkla suçlamak ve
nereden ele geçirildii belli olmayan silahlarla Azerbaycanllar Ermenistan’dan ve Karaba’dan misli görülmemi bir vahetle kovmak operasyonunu hzlandrmak amac güdüyordu.
Olaylarn hangi profesyonellikle ve nasl düzenlendiini bildiimden
medyann olaylar bu kadar hzl bir ekilde dünyaya yaymas beni hiç de
artmyor. Sovyet hâkimiyeti döneminde SSCB’de akredite edilmi
yabanc gazetecilerin hepsi Moskova’da bulunuyordu, Sumgayt olaylar
srasnda ise onlarn hepsi sanki sihirli bir denek yardmyla Sumgayt’ta
toplanmt ve hemen ertesi gün bütün yabanc televizyon irketleri uydurma
vahet olaylar hakknda programlar yapmaya balamlard.
Daha da düündürücü olan ise bütün bu dehetli olaylar srasnda
Artaes Gabrielyan adl bir Ermeni’nin, Sumgayt’ta rahat bir ekilde
dolaarak kendi kameras ile ehirde olup bitenleri videoya kaydetmesiydi.
O, çektii bu filme “Bizi Kurtarn” adn vermitir. Bu film yabanc
ülkelerde yaayp faaliyet gösteren Ermeniler için çekilmiti. Filmi izleyen
herkes Ermeni halknn barbar Azerbaycanllarla(!) yaamasnn imkânsz
olduunu görmeliydi. Bu beladan kurtulmann tek çaresi de Dalk
Karaba’n Azerbaycan’dan ayrlarak Ermenistan’a verilmesidir. Bundan
sonra ksa sürede Stepanakert’te Sumgayt olaylarnn kurbanlarna ant
dikildi, revan’da ise alelacele “Sumgayt – Soykrm – effaflk” adl kitap
baslarak bütün Rusya’ya datld. Bununla da geni ölçekli propaganda
kumpanyasna balanm oldu.
Sumgayt olaylarnn propaganda niteliinde olduundan kuku
duyanlara SSCB Ba Savclnn bu olaylar aratran soruturma ekibinin
sorgu yargc K. Kotenkon’un aadaki sözlerini hatrlatmak isterim:
“Sumgayt olaylarndan önce idare ve kurumlarda yerli ahalinin
Karaba sorunu hakkndaki bilgiler, günar Karaba’a, oradan ise revan’a
iletilirdi. Bu bilgiyi kim iletiyordu? Tabii ki Ermeniler, daha dorusu
Ermeni kzlar. Onlar Stella adl bir kadn yönetiyordu. Bütün bilgiler ona
iletiliyor, o da iletiim bölümlerinde çalan Ermeniler araclyla bu bilgiyi
Stepanakert’e ve revan’a iletiyordu.”
Ermeni milliyetçileri, ilk önce diasporann haberleme imkânlar
sayesinde Sumgayt provokasyonunu enine boyuna planlayarak hazrlamlard. Hemen revan’da yaymlanan “Komünist” gazetesinde “Su ayrc”
balkl makale yaymlanmt. Bu makalede “komu Türklerin zerre kadar
deimedii, Sumgayt olaylarnn 1915 ylndaki soykrmn devam olduu
ve imdi Ermenilerin Azerbaycanllarn hâkimiyeti altnda yaayabileceini
düünen herkesin hain olduundan bahsediliyordu. Azerbaycanllarn
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Ermenistan’dan kovulmasna yeni hamlelerle balanmt. imdi onlardan
yetmi yl önce yaplm olan soykrmnn deil, en yeni olaylarn –
Sumgayt olaylarnn intikamn alyorlard. Bu talanlar aslnda kimin
düzenlemi olduu hakknda ise konumamay tercih ediyorlard. Gazeteler
özel çabalarla icat ettikleri dehetli haberleri yaymlyorlard. Olaylarn
kurbanlarnn says ise kozmik bir ekilde artyordu ve hiç kimse Sumgayt
Ermenilerinin çounun Azerbaycanl dost ve komularnn dairelerine sndndan tek kelime bile etmiyordu. Eer bu dost ve komular Ermenilere
snacak yer vermeselerdi kurbanlarn says daha çok olabilirdi. Bu gerçei
dile getirmek ise yasaklanmt. Çünkü bütün Ermenilere, Azerbaycanllarn
hepsini iki ayakl vahiler, barbarlar olarak tantmak, Azerbaycanllar
gördükleri yerde öldürmek tembih edilmiti.
Medyada sürekli yanklanan bir söz vard: Sumgayt, Sumgayt,
Sumgayt! Dahi fizikçi Albert Eintayn’n vaktiyle söyledii bir ifade vardr:
“Atomlarn parçalanmas önyarglarn parçalanmasndan daha kolaydr”.
Evet, Bakü yllardr, Sumgayt olaylar ile ilgili kök salm bu önyarglar
deitiremiyor. Aslnda Bakü’nün bu yönde özel bir çaba harcamadn da
itiraf etmemiz gerekir. En acs ise bu gerçeklerin daha o zaman belli olduu
idi. O zaman haberleme ablukasn krma imkânmz da vard. Yabanc
medyann Moskova’daki muhabirleri Bakü’de çkan gazetelerin (genellikle
Rusça gazetelerin) yaz ileri idaresine hiç durmadan telefon açyorlard.
Bakü’de ise bazlar bu muhabirleri bandan savmaya çalyor, bir ksm
ise Moskova’nn izni olmadan konumaya cesaret etmiyordu. S.Perets’in
belgesel hikâyesini ve dier yazlar okuduumda, Azerbaycan yetkililerinin
yaptklar insanda utanç hissi douruyor. Ermeni diasporas medyay büyük
bir maharetle kendi lehine kullanyordu.
Bütün bu yaananlarn arkasndan sonradan gizli polis tekilat
generali olan Vladimir Semyonoviç Kalkin’in SSCB Savclnn Sumgayt
olaylar üzere soruturma grubuna bakanlk etmesi de insan artmyor.
Soruturmann kim tarafndan yönetildiini daha da netletirmek için Kalkin
hakknda Çapay Sultanov’un “mparatorluun Son Darbesi” adl kitabnda
yazdklarn dikkatinize sunuyorum. “Vladimir Kalkin’in katlmyla
gerçeklemi bir olay hakknda “Agentira. ru” sitesinde aadaki bilgi
verilmiti:
“Eski yabanc istihbaratç Kalkin ABD’de hapsedilmitir”.
“SSCB yabanc istihbaratn (Devlet Güvenlik Komitesi PKU) eski
görevlisi Vladimir Kalkin 29 Ekim’de New-York’ta FBI ajanlar tarafndan
hapsedilmitir. O, PKU’nun “T” (bilimsel-teknik istihbarat) dairesinde
çalyordu. Vladimir Kalkin’in ABD’ye Rus polisinin temsilci heyetinde,
polis için teknik malzeme almak amacyla geldiini de hatrlatalm. Bu
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olaydan be yl önce istifa etmi ve o zaman “Noulic Ekspres” firmasnn
ba direktörü olan cenap Kalkin vize almak amacyla belgelerini ibraz
ederken 1992 ylna kadar yurtd istihbaratta çaltn saklamamtr. O,
önceleri Amerika’da bulunmamt. Onu 1991 ylnda Kbrs’ta düzenlenmi
bilimsel sempozyumda, Amerika’nn stratejik savunma çalmalar hakknda
bilgi edinmeye çaba göstermekte itham etmilerdi. Mahkeme belgelerine
göre, Kalkin yldz savalar hakkndaki üç tebliin metni karlnda
“Deyta Ceneral Corporeyn” irketinin görevlisine 30 bin dolar teklif
etmitir.
ddianamenin mahkemeye sunduu belgelerde Kalkin, ABD’nin
stratejik savunma çalmalar hakknda bilgi toplamakla suçlanyor. Güya, o,
bu amaçla üçüncü ülkenin arazisinde düzenlenen bilimsel toplant srasnda
kendisi de yldz savalar programna ilgi gösteren Aluru Prasad adl bir
Hindistan vatanda ile pazarla girimitir. Prasad tutuklanarak
hapsedilmitir. Lakin 1995 ylnn yaznda, yarglama zorluklar yaanmas
yüzünden, duruma yarm kalmtr.
15 Aralk’ta Vladimir Kalkin serbest braklmtr. Moskova’da,
FBI’n Clinton yönetimini kaba ekilde tahrikçiliye sevk ettii, yalnz
Çernomrdin ve Gore’un meseleye müdahalesinin Amerikallar zor
durumdan kurtard yönünde söylentiler dolamaktayd. Öte yandan ABD
Adliye Bakanl hükümetin Kalkin’e kar iddialarn geri çekmesi ile ilgili
karar alrken ülkenin milli çkarlarn tercih ettiklerini bildirmitir.
Bu srada, Kalkin hapsedildii andan itibaren, Yurtd stihbarat
Hizmeti, onlara kar cevap olarak önlemler alnaca yönünde tehditler
savuruyordu, Federal Güvenlik Hizmetinin Direktörü Nikolay Kovalyov
kendisi dünkü konumasnda, gelecekte hapsedilecek ahslarn listesinin
hazrlanmas hakknda talimat verdiini söylemi ve bunu FBI’n ve
MK’nin Moskova’daki resmi temsilcilerine duyurmutur. Ayrca, Yurtd
stihbarat Hizmeti, Amerika’nn özel hizmetlerini, centilmence davranmamakla suçlamtr. Buradan da Kalkin’e tuzak kurulmasnn casuslarn
meslek etiine aykr olduu sonucuna varyoruz ve D leri Bakanl
tutuklanan ahsn hemen serbest braklmasn talep etmitir. Nihayet,
Moskova eer mahkeme Kalkin’i beraat ettirmezse, davann ikili ilikileri
kötü yönde etkileyeceine dair nota vermitir. Vladimir Kalkin serbest
brakldktan hemen sonra, gazetecilere FBI memurlarnn onu vatana ihanet
etmee zorladn, fakat kesinlikle hayr cevab aldklarn söylemitir.
Evet, bu, imdilerde unutulmaya yüz tutan XIX. Parti Toplantsnda,
sonra ise Milletvekilleri Kurultaynda balayan kavgalardan sonra artk idare
edilmesi zorlaan Kdlyan’n yerine, Orta Asya’da pamukla ilgili rüvet
olaylarnda Kremlin’in izi hakkndaki soruturmaya bakan olarak atanan
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Kalkin’in ta kendisidir. Çünkü Özbekistan’da tarm sahasnda meydana
gelen mehur hrszlklar srasnda Gorbaçov SSCB Komünist Partisi
Merkezi Komitesi’nin ziraat mallar, Tarm üzere kâtibi ve özellikle o alana
rehberlik eden ahs idi. Bu hrszlklar objektif bir ekilde soruturulsayd
Gorbaçov hapsi boylayacakt. Moskova, Sumgayt olaylar üzere soruturma
grubunu yönetme iini V.Kalkin’e tesadüf sonucunda havale etmemiti.
Çünkü Kalkin, neyi arayacan ve neyi bulmayacan çok iyi biliyordu.
Olaylarn sadece kitabn birinci bölümünde bahsettiim “Grigoryan
dava”snda ad geçen siyah pardösülülerle bitmediine dikkatinizi çekmek
istiyorum. Onlarla birlikte, talanlarn faal katlmclar olan Aleksandr
Draçev, Vadim Muravyov, gor Aayev, Aleksandr Vorobyov ve bakalar
yakay kurtarmlard. Sadece onlar suçlamalardan yakalarn kurtarmt.
Soruturmada arananlar yalnz Azerbaycanllar idi.
Olaylarn aslnn nasl olduunu ise herkes biliyor. Soruturmaya
bakan olarak atanm ahsn savclk ad ile kimden yana olduu ve kimleri
savunduu da artk bellidir. Burada soruturma dosyalarnn sahteletirileceinden, imha edileceinden ve Azerbaycanllarn barbar olarak tantlacandan kimse kuku duymasn. Dier yandan, Azerbaycan’a ar bir
haberleme darbesi vurulmutu. Sumgayt olaylar hakknda çekilen dehetli
film Ermenilerin Sumgayt olaylar hakkndaki esas propagandas olarak
Avrupa ve Amerika’nn bütün ülkelerinde gösterilmiti. Bakü’ye vurulan bu
haberleme darbesinin etkisini anlamak hiç de zor deildir. Bu filmdeki
korku dolu sahneler, dehet verici seslerle desteklenmitir. Örnein, filmin
kahramanlarndan biri ayn zamanda olaylarn tan olan Gabrielyan, kendi
dostu Mia’nn ve onun karsnn katledilmesi sahnesini sveç televizyonunun ekranndan sveçlilere bu olayn tan gibi anlatarak öyle demitir: “30
Azerbaycanl erkek Mia’nn ve karsnn ban kestikten sonra onlarn genç
kznn üstüne atlamlar. Onlar kza srasyla tecavüz ettikten sonra
doram ve mangalda ate yakarak onun etinden kebap yapmlar ve
afiyetle yemiler. Bizim orada bu vahilerden nasl zülüm çektiimizi
bilemezsiniz!”
nsana çok dehetli geliyor deil mi?! Fakat bu dehet gerçei
yanstyor mu?
28 Ocak 2005 tarihli “Vka” gazetesinde “Exo Sumgayta” belgesel
filminin müelliflerinden biri olan Eyruz Memmedov’un röportaj elime
geçmiti. Bu röportaj düüncelerimin netlemesine daha da yardmc oldu.
Bu filmin çekiliini, onlar bu filmi çekmeye zorlayan nedenleri anlatrken
E. Memmedov öyle diyordu: “Sumgayt olaylarndan hemen sonra
Azerbaycanllarn “vahetleri” hakkndaki film Fransa’da gösterildi. Sonralar Fransa televizyonunun arivlerinde saklanan bu filmi bize vermek
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istemediler ve bunun nedenini de açkça söylediler. Herhangi bir uzman bu
filmin montaj olduunu kolaylkla tespit edebilir. Ayn dönemde revan’da
“Sumgayt, Soykrm, effaflk” adl kitap baslarak anl SSCB
Komsomolunun Kurultaynda, yönetimdekilerin ve Gorbaçov çocuklarnn
büyük destei ile binlerce gence datlmt. 1989 ylnda ise Litvanya’da
çkan “Yurmala” gazetesinin on alt sayfalk özel says tamamen Ermenistan’a ve Sumgayt olaylarna ayrlmt. Bu özel saynn batan sona
kadar yalan ve Azerbaycan halkna kar nefretle dolu sayfalarnda tarihçi
Hanzadyan ve air Silva Kaputikyan’n röportajlar da vard. Bu sayda
yazlanlarn ne kadar gerçek olduu hakknda fikir olumas açsndan
Sumgayt olaylar kurbanlarnn says ile ilgili rakamlara dikkat etmek
yeterlidir. Bu kurbanlarn says makale yazarlarnn isteine bal olarak,
300 kiiden 1000 kiiye kadar deiiyor.
Buraya bir haiye çkmak istiyorum. ngiltere’de çkan “Sunday
Times” gazetesi, 2001 ylnda Karaba sorununa deinerek Azerbaycanllar
Ermenilerden hiç de zayf deillerdir, ama haberleme savanda onlar
Ermenilerden zayf ve yardmszdr.” diye yazmtr.
Daha sonra Eyruz Memmedov “Exo Sumgayta – 2” filminden
bahsediyor: “1994 ylnn Temmuz aynda bu film AzTV–1 kanalnda
gösterildi. Bu filme Sovyetler Birlii Komünist Partisi Merkezi Komitesi
Siyasi Bürosunun üyeleri, SSCB Savunma Bakan D.Yazov, SSCB Yüksek
urasnn Bakan A. Lukyanov, Sovyetler Birlii Komünist Partisi Merkezi
Komitesi Kâtipleri A.Yakovlev ve Y. Likaçov, SSCB Devlet Güvenlik
Tekilat’nn Bakan V. Kryuçkov, RLDP’nin Lideri V. Jirinovski ve
bakalar ile yaplan röportajlar da dâhil edilmitir. Devlet Güvenlik
Tekilat’nn istihbarat kurumlar bu filmle ilgilenmi, filmi elde etmeye
çaba göstermilerdi.” Bu filmin çekimleri srasnda imdi aramzda
bulunmayan Davud manov, kameraman Elçin Guliyev ve Eyruz
Memmedov gerçekten çok büyük zorluklarla elde ettikleri belgeleri
Moskova’dan Bakü’ye getirmilerdi. Karaba savann 1983 ylndan
günümüze kadar nasl ayrntlaryla planland bu filmde bir daha ispat
ediliyor. Filmde ve röportajda yer alan aadaki parçay dikkatle okumanz
rica ediyorum:
“V. Kryuçkov henüz 1993 ylnn balarnda Dalk Karaba vilayeti
hakknda öyle bir ey söylemiti: “Sizin Karaba facianz henüz ileridedir.
Azerbaycan topraklarnn belirli ksm igal edilecek, arkasndan da siyasi
spekülasyona balanacaktr”.
Boris Yeltsin ekibinin üyesi, Rusya’nn eski devlet kâtibi K.
Burbulis de 1993 ylnn Nisan aynda bize verdii röportajdan sonra gayr
resmi konumas srasnda aynsn söylemiti. O, bir zamanlar Ermeniler
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tarafndan igal edilmi Kelbecer’in genellikle Karaba’a ait olmamas
hakkndaki soruya öyle cevap vermiti: “Siz çok safsnz. Ksa zamanda
bütün Karaba ve Adam ili igal edilecektir. Büyük devletler arasnda
Kafkasya’da nüfuz dairesi paylam yaplyor ve kayna petrol olan
çatmaya yalnz bu devletler anlatktan sonra son verilecektir. O zamana
kadar ise sava devam edecektir.”
Ad geçen ahslarn bu fikirlerine dayanarak Karaba çatmasndan
önceki olaylar zincirini izlemek zor deildir. 1987 ylnn Ekim aynda
SSCB Bakanlar Kurulu Bakannn Birinci Yardmcs Haydar Aliyev’i
bulunduu görevden alarak, Siyasi Büro heyetinden çkaryorlar. Bir ay
sonra akademik A. Aganbekyan Paris’te Ermeni diasporas karsnda
yapt konumasnda Karaba’ Ermenistan’la birletirmenin zaruri
olduunu bildiriyor. A.Yakovlev bize verdii röportajda bu mesele hakknda
öyle demiti: “Aganbekyan, Paris’te kendi bana konumamtr, o, M.
Gorbaçov’dan destek alyordu.”
ubat balarnda Bakü’de olaylar balad. Sovyetler Birlii
Komünist Partisi Merkezi Komitesi’nin Kâtipleri P. Demiçev, N. Dolkih ve
Y. Razumovski kamuoyunun görülerini örenmek amacyla Stepanakert’e,
revan’a ve Bakü’ye giderler. Azerbaycan halknn Karaba’n Ermenistan’la birletirilmesine asla raz olmayaca belli olur. O zaman Sumgayt’
bu irenç igalcilik oyununda kumar kartna çevirirler. 28–29 ubat 1988
ylnda bu ehirde dünya kamuoyunun nazarnda Azerbaycanllarn vahi
barbarlar olduu imajn oluturmay amaçlayan olaylar düzenlenir. Maksat
Azerbaycanllarla birlikte, bar içinde yaamak mümkün deil fikrini ispat
etmektir. O zamandan itibaren, Ermeni propaganda arac bütün hzyla
çalmaya balar.”
Olaylar röportajda belirtilen istikamette geliiyordu. Sumgayt
olaylarndan sonra ve 2–3 yl sonrasnda Moskova’daki Vakankovo mezarlnn yanndaki Ermeni kilisesinin karsnda aralksz gösteriler düzenleniyordu. Moskova yetkilileri bu gösterilerin gerçekleebilmesi için her
türlü ortam salamlard. Gösterilerin gerçeklemesi için tekilatçlara
süresiz izin verilmiti ve benzer bir durum SSCB’de asla olmamt.
Moskova polisi gösterilerin katlmclarn Azerbaycanllarn provokasyonlarndan bile koruyordu. O sralarda Moskova polisinin yöneticisi olan
Binba General Pyotr Bokdanov da belediye bakannn emri dorultusunda
sk sk oraya geliyor, göstericilerin bir sorununun olup olmadn kontrol
ediyordu. Moskoval aydnlar ve büyükelçilik temsilcileri gösterilere davet
ediliyordu. Fransa büyükelçilii temsilcilerinin zamanlarnn çou bu
gösterilerde geçiyordu. Hararetli konumalar yaplyor, Azerbaycan halk
faist olarak ilan ediliyordu. Gösteride Nuykin öyle demiti: “Bu cellât
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halkn temsilcileri Rusya’dan sürgün edilmelidir.” Starovoytova, Azerbaycan demiryollarnn yönetilmesi için özel kyafet uygulanmasn, Çerniçenko
ise Dalk Karaba Özerk Vilayeti’nde direk Cumhurbakanl uygulamasn, vb. önermiti. Gösterilerden birinde konuan Moskova Devlet Üniversitesinin felsefe profesörü, aslen Dalk Karaba Özerk Vilayetinden olan
Krant Yepiskoposov, Sumgayt olaylarn kötüleyerek öyle demiti: “Azerbaycanllar Sumgayt olaylarna göre af dilemelidirler, yalnz bu artla biz,
kan akmasna son vermek için onlarla diyaloga girebiliriz”. Islklarla
profesörü protesto etmiler, iri yar delikanllardan biri ise profesörü
kürsüden zorla sürüyerek yere atm, bundan sonra profesör baylmt.
Gösteriye katlanlarn tek bir talebi vard: “Kana kan!”. Bu gösteriye
siyasetçiler, bilim adamlar, yazarlar, ünlü artistler – Voznesenski,
Yevtuenko, Bkov, Okucava, Fazil skender, Esedov, Çilingarov, Kvaa ve
bakalar katlm ve konuma yapmlard. Dünyaca ünlü televizyon
programlar bile bu gösteri hakknda geni programlar yaymladlar. Birkaç
yl devam eden bu mitingler Bakü’ye güçlü haberleme darbesi vurmutur.
SSCB’nin resmi kurumlar da Ermenilere yardmdan çekinmemilerdir. SSCB Savclnn görevlileri Karakozov, Kdlyan ve vanov
Leningrad televizyonunda bir saatten fazla devam eden program ayarlamlar, bu programda Sumgayt olaylarndan bahseden dehetli sahneler
gösterilmitir. Hatta program srasnda Azerbaycan halk hakknda hakaret
dolu ifadeler kullanmaktan bile çekinmemiler. Henüz mahkeme olmadan
onlar tek azdan kuruna dizilme cezasndan bahsediyorlard. V.Kalkin’le,
ayn zamanda SSCB savclnda ayn idarede (onlar hepsi SSCB
Savclnn Ar Cinayetlere Dair Ba daresinin görevlileriydi) çalanlar
E.Grigoryan’dan habersiz olamazlard, lakin bu mesele hakknda hiçbir
zaman tek kelime bile etmemilerdi. A. Ahmedov kuruna dizildiinde
alklayanlar E.Grigoryan, hak ettii cezay almad zaman gklarn dahi
çkarmadlar. Ayrca, bu olaylara dair soruturma zaman ilk bir ay boyunca
bine yakn insan zanl sfatyla gözaltna alnm, be yüz kii tutuklanm,
doksan civarnda kii ise mahkûm olunmutur ki, bunlarn arasnda,
yukarda da zikrettiim gibi, en ar ceza alanlar da bulunmaktayd. Yalnz
216 Azerbaycanlnn gaddarca öldürülmesi, binlerce insann çeitli derecede
yara almas, evlerin talan edilmesi ve onlarn Ermenistan’dan ve Dalk
Karaba’dan sürülmesi üzerine hiç bir aratrma yaplmam ve hiçbir
Ermeni cezaya çarptrlmamtr.
Adn birkaç defa andmz “Sumgayt. Soykrm. effaflk” adl
toplant metinlerine bir daha dönmek istiyorum. Bu toplant konumalarna
dikkat ederseniz, bir eyi net olarak fark edebilirsiniz. Konumaclar Sumgayt olaylarn abartmay orada ölenlere acdklar için deil, Karaba’n
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Ermenistan’a verilmesi amacyla yapyorlard. Onlarn fikrini gazeteci ahmuradyan öyle ifade ediyor: “ubat ortalarnda Karaba’n vilayet merkezi
Stepanakert’te il merkezinde ve köylerde Dalk Karaba Özerk
Vilayeti’nin Ermenistan SSC ile birletirilmesi ve buna olumlu karar
verilmesi için gösteri ve toplantlar düzenlenmeye balad. çi topluluklar
tarafndan ülke rehberliinin adresine binlerce telgraf çekiliyor, mektup ve
müracaatlar gönderiliyordu. Bu yazlarda, meselenin milletin yasal hakk
olan kendi kaderini belirleme, tarihi yanln düzeltilmesi, ayn zamanda
Karaballarn Azerbaycan halkna kar hiç bir iddiasnn olmad
bildiriliyordu. Evet, Ermeni milliyetçileri böyle düünüyorlar. Bir daha
Azerbaycanllarn topran koparmak, onlarn âleminde hiçbir ey iddia
etmemektir.
Yine gazetecinin konumasndan: “imdi ben gerçekler hakknda
konumayacam. Esas olan hatrlatmak istiyorum. Sumgayt, Karaba
sorununu kapatmak ve susturmak amacyla düzenlenmitir. Ermenilere kar
gösteriler 1988 ylnda bütün Azerbaycan’ sarmaya balad, ancak esas
darbenin Sumgayt Ermenilerine vurulmas amaçlanmt. Onlar yardmsz
durumdaydlar.” Eer Azerbaycanllar Karaba’a göre kan aktmak isteselerdi, o zaman, Sumgayt’ta yaayan, 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 Azerbaycanly
öldüren, Dalk Karaba Özerk Vilayetinde yaayan Ermenilerin kann
aktrlard 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 düzenleyerek topraklarn koparabilirler, ancak bu yüzsüzlüe kar Azerbaycanllarn seslerini çkarmamalar gerekir. Bunlar aynen Gorbaçov’un
Azerbaycan yönetimine yapt itirazlara benziyor.
Toplantda konuan eitimci Ulubabyan, Gafan’dan olan gençlerin
güya, Bakü’ye düüne çarldn, yoldayken onlar Azerbaycan
yönetiminin kkrtarak Sumgayt’ta kargaa çkarmaya tahrik ettiini
demitir. Acaba akl yerinde olan birisi dört bin kiinin ayn anda düüne
davet edilmesini delil olarak savunabilir mi? Genellikle, toplantda dile
getirilen uydurmalar, entrikalar okuyunca insann damarlarndaki kan
donuyor. Bu kitabn saçmalk dolu yazlarna bu kadar dikkat etmem
Azerbaycanllarn halklarn dostluundan bahsettii bir zamanda, orada
yazlanlarn çeitli dillere çevrilerek dünyaya yaylmas ile ilgilidir. Bu
topludaki yazlarn tam metnini okuduum için toplantnn düzenlenmesinin
üç temel amaca hizmet ettiini kesinlikle söylüyorum:
1. Dalk Karaba Özerk Vilayetinin Azerbaycan SSC’den
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koparlarak Ermenistan SSC’ ye verilmesi;
2. Sumgayt olaylarnn soykrm olarak tantlmas; toplant katlmclarnn hepsinin bir azdan Sumgayt olaylarnn Moskova tarafndan
düzenlendiini vurgulamalarna ramen, hatta Çarlk zamannda çkarlan
milletleraras çatmalarn da bu türden olduunu örnek gösteriyorlard.
Lakin bu olaylarn düzenleyicilerinin cezalandrlmas meselesine gelince
kimse ne Gorbaçov’u, ne de onun ekibini bu olaylarda suçlu görmüyor.
Çünkü bu durumda uluslararas hukuk kurallar buna izin vermediinden,
olaylarn onlarn istedii dorultuda, soykrm olarak tannmayacan
biliyorlar. te bu nedenle de onlar toplant boyunca olaylarn düzenleyicisinin Merkez olduunu ima etseler de, Sumgayt olaylar dolaysyla
yalnz Azerbaycan rehberliinin cezalandrlmasn talep ediyorlard.
3. Dalk Karaba Özerk Vilayetinde ve Ermenistan’da Dalk
Karaba’n Azerbaycan’dan alnp Ermenistan’a verilmesi talebi ile
düzenledikleri tedbirlere hukuki klf giydirerek Azerbaycan’da bu taleplere
itiraz olarak düzenlenen gösterilerin Merkez tarafndan yasad saylmasna
ve engellenmesine çalmak. Görüldüü üzere, Ermeni milliyetçileri,
kendilerinin Merkez karsnda talepte bulunmalarna ramen Azerbaycanllara böyle bir hak verilmemesi gerektiini düünüyorlard.
Eski DTK generali, sonradan Batya kaçan O.Kordiyevski Sumgayt
operasyonuna benzer operasyonlarn ayrntlarn açklayarak öyle yazyor:
“1959 ylnn Ocak aynda elepin PKU’da “D” hizmeti (sonradan “A”
hizmeti) diye adlandrlan yeni yalanlama bölümü oluturmutu. Bu
bölümde önceleri 50’den fazla kii görev yapyordu. Bu bölüm oluturulduu günden ta ömrünün sonuna (1968 ylna) kadar, buraya General van
vanoviç Agayants bakanlk yapmtr. O, 1941-1943’lü yllarda Tahran’da,
1946-1949’l yllarda Paris’te (“Avalov” mahlas ile) casus olarak çalm,
sonra Devlet Güvenlik Bakanl ve Devlet Güvenlik Komitesinin Bat
Avrupa bölümüne bakanlk yapmt. . Agayants’n bölüm reisi tayin
edilmesinde onun hazrlad baz sahte anlarn ve edebi eserlerin, ayn
zamanda General Vlasov’un imzas ile “Ben Daraacn Tercih Ediyorum”
ve van Krlov’un imzas ile “Benim Sovyet Yüksek Kumandanlnda
Kariyerim” adl sahte hatra yazlarnn, Stalin’le Tito’nun yazmalar gibi
takdim edilen Tito’nun, güya, Trotskiçilere yaknlk duyduunu itiraf ettii
bildirilen ve “Karfur” adl haftalk dergide yaymlanan uydurma
yazlarndaki baars önemli rol oynamtr.
1959 ylnda Agayants’n “D” bölümünün bakan olunca ilk görev
yerlerinden biri Bat Almanya olmutur. Devlet Güvenlik Tekilat, bu
ülkenin Neonasistler tarafndan idare olunmas hakknda fikir oluturmak
istiyordu. Akayants Almanya’da uygulanmas planlanan projelerden birini
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denemek amacyla kendi elemanlarndan bir grubu Moskova’dan yaklak
50 kilometre mesafede bulunan bir köye göndermi, onlara svastika (damal
haç) ekilleri yapmak, antisemitist sloganlar yazmak ve hava karardktan
sonra mezarlktaki mezar talarn ykmak emrini vermiti. Devlet Güvenlik
Tekilat ajanlarnn raporuna göre bu olay, ahalinin büyük bir ksmn heyecanlandrsa da, onlarn küçük bir grubu Devlet Güvenlik Tekilatnn
provokasyonlarn taklit etmeye, kendi teebbüsleri ile antisemitist hareketler yapmaya heveslendirmiti. 1959-1960’l yllarn knda Akayants,
bu hileleri Almanya Federal Cumhuriyetinde büyük baaryla uygulamt.
Dou Almanyal ajanlar Batya gönderilmi, onlara Yahudilerin antlarn,
sinagoglarn ve maazalarn kirletmek ve datmak, antisemitist içerikli
sloganlar yazmak dorultusunda emir verilmiti. Daha sonra yerli saldrganlar ve Neonasistler Devlet Güvenlik Tekilatnn bu kampanyasna katldlar.
1959 ylnn Soçelnik (Milat arifesinde bayram akam) töreninden 1960 yl
ubat ortalarna kadar Almanya Federal Cumhuriyeti yönetimi antisemitist
eylemler olduunu tespit etmiti. Sonra aniden bu kampanyaya son verildi.
Lakin Almanya Federal Cumhuriyetinin uluslararas ününe gölge düürülmütü. Bat Almanya siyasetçileri ve dini liderler halk karsnda utançtan
terlemek zorunda kaldlar. “New-York Herald Tribun” gazetesi yabanc
basnn büyük ksmnn bu olaylarla ilgili düüncelerini genelletirerek
“Bonn Nazizm Zehrinden Kurtulamyor” bal altnda yaz yaymlamt.
Bugün tam eminlikle söyleyebiliriz ki, Sumgayt, Karaba’n igali
için Agayants’n devamclar olan SSCB Devlet Güvenlik Tekilatnn
hazrlad bir operasyon idi. Bu operasyonun amac, Azerbaycanllar bütün
dünyann nazarnda bir daha temizleyemeyecekleri bir çirkefle lekelemek
idi. Sonuçlara dikkat ettiimizde, operasyonun baaryla sonuçlandn
söyleyebiliriz. Azerbaycan’daki bütün devlet kurumlar kurulu bir saat gibi
durmadan çalsalard bile böyle bir olay Sumgayt’ta olmasa da, Azerbaycan’n baka bir yerinde mutlaka gerçeklemeliydi. Çünkü amaç belliydi.
Bütün dünya Ermenilere yaplan vahetin düzenleyicilerinin ve uygulayclarnn Azerbaycanllar(!) olduunu bilmeliydi. Bütün dünya Ermenileri
desteklemeliydi. Bu olaylarn sava kaçnlmaz kld bugün hiç kimse için
sr deildir. Sumgayt Olaylar, bu olaylar düzenleyenlerin amaçlarna
uygun bir ekilde gerçekleti. Çünkü Ermenistan bu savaa youn bir
biçimde hazrlanyordu.
imdi ise ben baz sorulara kesin cevap vermek istiyorum. Sumgayt
olaylarnda taraflar kimlerdi? Bu olaylarn düzenleyici ve madurlar
kimlerdi?
Tam eminlikle bu olaylarda madur tarafn Azerbaycanllar olduunu söylüyorum. Niçin mi? Çünkü bütün sorgu yargçlar cinayeti aratr155

  

maya balarken, ilk olarak bu soruya cevap ararlar: “Bu cinayet kimin iine
yaryor?” Çünkü bu sorunun cevab sorgu yargcn direk suçlunun kimliini
bulmaya götürür.
O zaman Sumgayt olaylar kimin iine yaryordu? Ermeni milliyetçilerine ve kendisini dahi hesap eden, imdi artk seksen yanda olmasna
ramen, neredeyse bayan iç giyimlerinin reklâm ile de uramak isteyen
Gorbaçov’a! Ermeni milliyetçileri bütün Ermeni halknn beynine soktuklar
“Büyük Ermenistan” plannn bir ksmnn uygulanmasnda yeni admlar
attlar. Ermenistan arazisi dier milletlerden tamamen temizlendi ve tek
milletli Ermenistan devleti kuruldu, Dalk Karaba’ ve 6 ili Azerbaycan’dan kopararak bu arazilerde de ikinci bir tek milletli Ermeni devleti
oluturuldu. Bütün dünya ise bu halk mazlum, ezilen millet gibi tanyarak
ayaa kalkabilmesi için ona hiçbir desteini esirgemedi.
Bu yerde bir hususu dikkatinize sunmak istiyorum. Yaratl
itibaryla “kötü millet yoktur, kötü insanlar vardr” düüncesine içtenlikle
inanan birisiyimdir. Fakat tarihçi mesleinde iddial deilimdir. Güney
Kafkas halklarnn tarihi, corafi, kültürel, sosyal vb. yaknlklarna ramen,
niçin her zaman sadece bu bölgede problemlerin olduu sorusu beni çok
düündürmütür. Bunda kimlerin çkarlar vardr? Galiba bu sorunun birden
çok cevab bulunmaktadr. Ancak daha 20. Yüzyln balarndan itibaren
bamszlklarn kazanarak devlet kuran Azerbaycan ve Gürcistan
Cumhuriyetlerinin bamszln kaybetmesinde bölgedeki üçüncü bamsz Ermenistan Cumhuriyetinin ve S. aumyan gibi sahte siyasetçilerin
hizmetleri büyüktür. Bu bölgede bulunan ve bamszln yeniden
kazanm üç ülkeden hangisi dierlerine sorun çkarmtr? Azerbaycan’la
Gürcistan bütün büyük devletlerin basklarna ramen, bamszln
korunmasnda birbirlerine destek olmulardr, bütün küresel ekonomik
projeleri birlikte uygulamaktadrlar. Gürcistan’la Azerbaycan, SSCB
mparatorluu çöktükten sonra aralarndaki sorunlar hogörü ortamnda
çözüyorlar, birbirlerine kar toprak iddialar yoktur. Ermenistan ise her iki
komusuna kar, Azerbaycan’da Karaba’a, Gürcistan’da Cavahetiya’ya
toprak iddiasnda bulunmaktadr. Özellikle, Rusya ile Gürcistan arasnda
olan 2008 ylnn Austos olaylarnda bu durum belirgin ekilde ortaya çkt.
Bütün basklara ramen, Azerbaycan hâkimiyeti ve halk Gürcistan’n arazi
bütünlüünü destekledi. Gürcistan topraklar ise özellikle Ermenistan
arazisinden bombalanyordu. te bu srada Cavahetiya Ermenilerinin
ayrmc hareketleri yeniden artt. 1996 ylnda Budapete ehrindeyken
okuduum tartmalar hatrlyorum. O zaman Soros Fondu’nun düzenledii
insan haklarnn korunmas konusunda açlan üç aylk hazrlk kurslarnda
Azerbaycan’dan ben, Ermenistan’dan ismini unuttuum, yaklak 50
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yanda bir adam, Gürcistan’dan ise 24 kii vard. Bu ahslarn çou deiik
zamanlarda Gürcistan’n üst düzey yönetiminde çalmlard ve bazlar
hala görev yapmaktayd. Biz Merkezi Avrupa Üniversitesinin yurdunda
kalyorduk ve derslerden sonra bir araya gelerek tartrdk. O tartmalarn
çou yukarda deindiim sorunla ilgili oluyordu. Aramzda bu konuda bir
fikir ayrl yoktu. Yalnz Ermenistan’dan olan kurs arkadamz bu
tartmalara katlmazd. Bu tartmalarda, sonralar Gürcistan’n Milli
Savunma Bakan olan V. Haburdzaniyan’n özellikle vurgulad bir fikir
vard. Eer biz birbirimize sorun çkarmasak, birilerinin diktesi ile oturup
kalkmasak, Güney Kafkasya cennete döner ve hepimiz bundan kazanm
oluruz. Ben bugün de onun düüncesini paylayorum.
Yaadm bir hatray da sizinle paylamak istiyorum. 2003 ylnda
uluslararas kurumlarn düzenledii yllk insan haklar ile ilgili kurslarn
birinde Polonya Dileri Bakan Yardmcs konferans veriyordu. O
uluslararas hukuk sahasnda uzman olduundan, ben ona, Karaba
sorununun çözümünde, devletlerin arazi bütünlüü veya halklarn kendi
kaderini belirleme prensibinden hangisinin esas alnmas gerektiini
sordum. Belirtmi olalm ki artk Ermeni halk kendi kaderini belirlemek
hakkn kullanarak, Ermenistan devletini oluturmutur. Bu soru kurstaki
Ermenilerin ciddi honutsuzluuna neden oldu. Bundan birkaç gün sonra
Varova’da eski Polonya abidelerini gezerken kurs arkadalarmdan biriyle
karlatm. Ölen yemeini birlikte yemeye karar verdik. Yemekte de bu
konu üzerine konutuk. Bu zaman o arkada “Ermenistan’da birçoklar
Karaba sorununun onlar Kafkas’ta ve dünyada birçok küresel projeler
dnda braktn, sade vatandalara ise mutsuzluktan baka hiçbir ey
vermediini anlamlardr, fakat bu konuda bir ey söyleyemiyorlar, çünkü
milliyetçiler hemen onlar hainlikle suçluyor” dedi. Ermenistan parlamentosunda olan kurunlama olayndan sonra insanlarn daha çok korktuklarn
ilave etti.
imdiyse yeniden Sumgayt olaylarnn aratrlmasna dönerek
ilginç hususlar sonuna kadar tespit etmek istiyorum. Ermenistan’n bu
meseleden nasl bir zafer ve kazançla çktn da örenmi olduk.
Peki, Gorbaçov ve SSCB Devlet Güvenlik Tekilat ne kazand? Bu
olaylar onlarn da iine geliyordu. Çünkü Profesör Ç. Sultanov’un “Aras
Kesilmi Uçu. kinci Çaba” adl kitabnda söyledii gibi, ülkedeki kargaa
Gorbaçov’a arkadalar Likaçov’u, Razumovski’yi ve dier yeniden
yaplandrma yandalarn siyasi sahneden silmeye imkân verecekti. Dier
taraftan, Ermenilerin çkarn güdecei takdirde, dünyada çok büyük bir güç
merkezi olarak kabul edilen Ermeni diasporasnn desteini 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 Tekilat ise kendi gücünü Tiflis’te, Bakü’de, Vilnüs’te ve
dier bölgelerde istedii gibi sergilemek frsat kazand.
Ad geçen kitapta Profesör Ç.Sultanov öyle yazmaktadr: “Global
anlamda Gorbaçov’un Sovyet sonras snrszln 1917 ylnn ideolojisini
hatrlatan siyasi kargaa adlandrabiliriz. Mandeltam’n “biz ayaklarmzn
altndaki ülkeyi hissetmeden yayoruz” ifadesi özellikle bu duruma çok
yakyor. Ancak Ermeni çkarlar bakmndan bu, yönetilebilen kaos idi. Bu
kaotik siyasi sistemin her alannda Ermeni siyasetçilerinin çabas sonucunda
onlarn çkarlar korunuyordu ve bunda onlara hak vermek gerekir. Bu
Gorbaçov ve Sovyet sonras snrszl Azerbaycan halkna çok straplar
yaatt. Bundan Ermeni halk bir ey kazand m? – Bu, zor bir sorudur.”
Ben ise Ermeni milliyetçilerinin hasta “Büyük Ermenistan”
düüncesine bulaan Ermeni halknn kaybettiine eminim. Çok basit bir
açklama getireyim.
Yaam olduum bir olaydan hareketle anlataym. Azerbaycan’a
dönme kararm gerçekletiinde Stavropol diyarndaki be odal evimi
Bakü’deki bir evle deiebilmek için o zamanlar yapld gibi ben de ilan
verdim. Ermenistan’dan Azerbaycanllarn sürülmesi ile balantl olarak
Bakü’de yaayan Ermeniler rahatsz oluyor ve evlerini Ermenistan’a deil,
Rusya’ya deimek için çözüm aryorlard. Ksa zamanda, Bakü’de yaayan
Ermeniler tarafndan yüzlerce teklif aldm. Teklif olunan dairelerin hepsi
Bakü’nün merkezinde, Sebail, Nesimi, Nerimanov mahallelerinde, genellikle parklar etrafnda manzaral alanlarda bulunuyordu. Küçük kardeim de
benimle yaadndan, Nerimanov mahallesinde, parkn yaknnda bulunan,
içi S.Mizoyan’a ait iki ve üç odal daireleri seçtim. O zaman Bakü’nün
merkezinde bulunan ta yapl dairelerde genellikle Ermenilerin oturduklarna ahit oldum. Azerbaycanl profesör, bilim adamlar ise Ahmetli’de,
Yeni Güneli’de beton dairelerde oturuyor, Ermenistan’da yaayan
Azerbaycanllar ise hayvanclk ve ekincilikle uraarak bir lokma ekmek
uruna didiniyorlard.
Bamszlktan hemen sonra bütün eski SSCB Cumhuriyetlerinde
olduu gibi, Azerbaycan’da da özellemenin iae mallarndan baladn
herkes bilmektedir. Azerbaycan’da ise bu tür ileri Ermeniler yapmaktayd.
Özelleme için gereken nakit para da ancak onlarda bulunurdu. Eer bu
olaylar yaanmasayd, u anda Azerbaycan ekonomisinin büyük bir bölümü
Ermenilerin elinde olacakt. te gösterdiim nedenle Ermenistan’n Güney
Kafkas’tan geçen bütün küresel projelerin dnda kalmasn da göz önünde
bulundurursak bu aklsz “Büyük Ermenistan” düüncesinin sradan Ermeni
vatandalarna neyin pahasna mal oluunu anlamak hiç de zor deil.
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Gorbaçov’un bu entrikac iinden birçok Cumhuriyet, ayn zamanda
komu Gürcistan da zarar gördü. Eminim ki, eer bu adaletsizlik devam
ederse, yakn zamanlarda, biz arzu etmesek de, azck zayflad anda,
bugün Ermenistan’a destek olan Rusya da bu sorunlarla karlaacak. Bunun
için müsait ortam da olumaya balamtr. Ben 1975 ylndan Krasnodar’da
yaamaya baladm. O zamanlar da Krasnodar, Stavropol diyarnda, Rostov
vilayetinde Ermeniler yayordu, ancak imdiki gibi çok deillerdi.
Günümüzde onlar o yerlerin en güzel semtlerini hem sayca, hem de ekonomik açdan tam sahiplenmi durumdalar. Genel olarak bugün bütün Rusya
ekonomisi, diyebiliriz ki, Ermenilerin elindedir. Sadece, bir gerçee
dikkatinizi çekeyim. Bugün Rus ekonomisinin temelini oluturan Rusya
Banklar Birliinin Bakan milliyetçe Ermeni olan Tosunyan Karegin
Aotoviç’tir. Bu arazilerin de Ermeni milliyetçilerinin çizdii “Büyük Ermenistan” haritasnda yer aldn hatrlarsak hiçbir açklamaya gerek
duyulmaz.
Gorbaçov’un bu olaylardan payn sona dek almasna ise bir ey
engel oldu. Bu, Azerbaycan’da halk harekâtnn balamas ve milyonlarca
insann “Azatlk” meydanna akn etmesi idi. Gorbaçov, bunu hesap
etmemiti, onun gözünde Azerbaycan halk daima temasta olduu, kendi
hakkn bile talep etmekten korkan “tavan memurlar” gibiydi. Bu defa
böyle olmad, Azerbaycan halk hakkn korumaya kadir olduunu gösterdi
ve bu, Gorbaçov’un malubiyetiyle sonuçland.
Bu olaylar Karaba’daki olaylara milli bamszlk klf giydirmeye
çalan mafyac, hrsz gruplarn iine yarad. Onlardan Aganbekyan,
Pokosyan gibileri bu olaylardan fazlasyla kar ettiler, sonra da ortadan
kayboldular. Bugün Karaba’la ilgili onlardan hiç birinin sesi duyulmuyor.
Dierleri - Köçeryan, Sarkisyan ve bakalar ise bu dalgada önce Dalk
Karaba Özerk vilayetinde, sonra ise Ermenistan’da hâkimiyeti ele
geçirdiler ve bu uurda parlamentoyu kurunlamaktan bile çekinmediler.
Köçeryan, Azerbaycan’n Adam ve dier bölgelerinde ekyalkla kazandklarn yasallatrdktan sonra hâkimiyeti selefi Sarkisyan’a miri mal gibi
devrederek büyük ticaret ilerine giriti. Köçeryan’n ekyalndan birçok
kaynak bahseder. Vaington’un Con Hopkins Üniversitesinin Profesörü
Svante Kornellan “Dalk Karaba’da Çatma: Dinamii ve Gelecekte
Çözümü” adl aratrmasnda öyle yazyor: “Adam halk kendi evlerini
terk etmek zorunda kalm, ehir ise yaklarak talan edilmitir.” Bu görüü
parlamentoda öldürülen Ermenistan’n Babakan Vazgen Sarkisyan’n
kardei, “Cumhuriyet” partisinin lideri Aram Sarkisyan da onaylamaktadr.
O, Köçeryan’ Adam’ talan etmekte suçlayarak öyle diyor: “O, Adam’
soyduu gibi, bizim vatan da talan edebileceini sanyor.” u anda
159

  

Cumhurbakan olan Sarkisyan ise hâkimiyetten uzaklatrlaca takdirde,
iledii suçlardan dolay dünya karsnda hesap vereceini bildiinden,
“Büyük Ermenistan” hastalna bulam halkn uçuruma doru götürmeye
devam ediyor.
Bu olaylar kesinlikle Azerbaycan’n iine yaramyordu. Çünkü bu
olaylar 200 binden fazla Azerbaycanlnn kendi evlerinden, atalarnn
topraklarndan kovulmasna, misli görülmemi vahiliklere maruz
kalmalarna, topraklarnn % 20’sini kaybetmesine, bir milyon insannn
mülteci durumuna dümesine, uluslararas âlemde vahi, barbar olarak
tannmasna neden oldu. Azerbaycan bu olaylardan hiçbir ey kazanmad!
Ümit ediyorum ki, Sumgayt’tan sonra Karaba’la ilgili bütün
olaylar uzmanlar tarafndan, hiç olmazsa Sumgayt davasnn bu kitapta
aratrld kadar kronolojik olarak incelenecektir. Bu bizden sonra, gelecek
nesillerin, milliyetçi Ermenilerin sahte uydurmalar karsnda aciz
kalmamalar için yaplmaldr.
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FARKLI NSANLARIN OYBRL
VEYA SUMGAYIT OLAYLARI
SUMGAYIT OLAYLARININ SORUMLUSU KMLERD?
Buraya kadar okuduklarnzn sadece Sumgayt olaylar ile ilgili
deil, genel olarak o yllarda cereyan eden bütün olaylarn arka plan ile
ilgili sizlere yeterince bilgi verdii kanaatindeyim. Bu konu ile ilgili bilgilerinizi daha da pekitirmek ve zihninizde oluabilecek kukular tamamen
gidermek amacyla farkl kiilerin o yllara dair hatra ve demeçlerinden,
çeitli eserlere yansyan fikirlerden ve medyada çkan haberlerden oluan
müstakil bir bölüm hazrlamaya karar verdim.
Bu bölümde yer alacak olan farkl milletlere ve siyasi görülere
mensup insanlarn fikirlerinin, olaylarn asln objektif bir ekilde sunmak
isteimi bir daha onaylayacan ümit ediyorum. Ayrca bu bölümün
gelecekte tarihçiler tarafndan geniletilerek zenginletirilmesine de büyük
ihtiyaç olduu kanaatindeyim.
Öncelikle, kitabn önceki bölümlerinde defalarca bahsettiim
Saveliy Perets’in belgesel hikâyesinde yer alan Sumgayt olaylar üzere
cinayet davasnda soruturma ekibinin önemli üyelerinden biri olan
Vladimir Kaliniçenko ile yapt konumayla ilgili hatralarn dikkatinize
sunmak istiyorum:
“SSCB Savclnn çok önemli davalar üzere sorgu yargc Volodya
Kaliniçenko da Alik Zerbaliyev’in “çeri ehir”de, kendi akrabas za’nn
“Kervansaray” restorannda titizlikle hazrlattrd öle yemei srasnda bu
mesele ile ilgili bir eyler anlatyordu. Perets alnn krtrarak bir eyler
hatrlamaya çalyordu. Kaliniçenko, sivilceli çirkin yüzünü bana çevirerek
sordu:
— Sen bu konuda ne düünüyorsun, sence Sumgayt olaylar ile ilgili
davalar niçin örtbas edildi?
Sonra su gibi effaf gözlerini hzlca krparak kendi sorusunu
yantlad:
— Madurlar, mahkemede Grigoryan’n Ermeni olduunu
örendiinde hepsi, anlyor musun hepsi birden ifadelerini deitirerek
davac olmadklarn bildirdiler. Sen video film olduundan bahsediyorsun.
Dorudur, var. Bu arada, sadece videodaki kaytlara göre Grigoryan’n alt
kiiyi katlettii bilinmektedir. Ama kusura bakma, mahkeme için video bo
eydir. Ceza Kanununa tamamen uygun olarak bu kant deil. Dorudur,
ona 14 yl ceza verdiler, ama fark etmez. Ben bu 14 ( burada yanl olarak
12 yerine 14 gösterilmitir. A..) yl azaltmayacaklar konusunda kukuluyum. Ama Ahmedov’u, sadece bir kiiyi öldürdüü için kuruna dizdiler.
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Bunun için de artk böyle devam edemez.
Kaliniçenko parman burnumun önünde sallayarak:
– Sus. Bunlar bir tarafa, sence binalarn çatsndaki kameramanlar
nereden gelmilerdi? Acaba onlar yolu biliyorlar myd? Sen ne sanyorsun?
Perets’in düüncesine göre 25–26 ubat’ta Gafan’dan kovulmu
Azerbaycanllarn Sumgayt’a gelmesi tamamen doal idi. Çünkü onlarn
çocuklar ve torunlar uzun yllar boyunca buraya yerlemiti. Sumgayt’n
“aç” fabrika ve inaatlarnda ilek ellere ve kafalara her zaman ihtiyaç vard,
insanlar için i imkânlar oluturulmutu, binalarnn says mantar gibi
artmaktayd. “Sumgayt Komünisti” gazetesinin redaktörü Mark Voroilovski, daha sonra, Gazeteciler Birliinin genel toplantsnda Perets’e 27 -28
ubat’ta düzenlenen mitinglerin balangçta çok sakin geçtiini itiraf
etmiti. Onun sözlerine göre, ayn 28’inde öleye doru miting öyle aniden
ve çok hzl bir biçimde talanlara dönümütü ki kendisi bile bunu fark
edememiti. Kaliniçenko söylemese de Perets, Sumgayt davas üzere
tutuklanan 63 kii arasnda, kuruna dizilen Ahmedov da dâhil olmak üzere
kalabal yöneten yalnz Grigoryan gibi 3–4 azl suçlu vard ve imdi
onlarn hepsi serbest braklmlard (kuruna dizilme karar hemencecik
icra edilen Ahmedov’dan baka).
O, baka gerçekleri de bilmekteydi. Mesela, Sumgayt’ta milliyetçe
Ermeni olan yetkililere, memurlara, ahsi atölye sahiplerine ait evlerin bir
tanesi bile talan edilmemiti. Oysaki onlarn bazlar madur Ermenilerle
ayn binada, hatta ayn katta oturuyorlard. Yaknlardaki “Üçtepe” ve
“Nasosnaya” üslerinde bulunan askeri birlikler de buraya gelirken asla acele
etmemilerdi, onlara kesin ama çok da tuhaf bir emir verilmiti:
“Siz olaylara müdahale etmeyeceksiniz!”
Kaliniçenko, mahkemenin açk yaplmasnn çok önemli olduunu
düünüyordu. Fakat onu susturdular.”
Yine Perets’in bu hikâyesinde yer alan 1988 ylnn Haziran –
Austos aylarna dair hatralarndan baz hususlar dikkatinize sunmak
istiyorum:
“Cumartesi günü – 11 Haziran Cumartesi akam ve 12 Haziran
Pazar milliyetçe Ermeni olan, partide ve üst düzey bürokraside, görevli
onlarca memur, bilim adam, sanatç, air, yazar ve özellikle bu amaçla
uçaa binerek bakente giden Patrik Vazgen beklenilmeden, gayri resmi
olarak parti ve ülke yönetiminin yazlklarna giderler. Onlar srarla,
Vezirov’a bask yaplmasn ve mitinglere, Azerbaycan Yüksek Sovyetinin
Riyaset Heyetinin toplantsnn düzenlenmesine izin verilmemesini talep
ediyorlard. Onlar öyle diyorlard: “Bu, sadece SSCB’de deil, bütün
dünyada Ermenilerin honutsuzluuna neden olacak, yeniden kurmaya çok
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büyük zarar verecektir”. Evet, onlar kendileri revan’n “Teatralny”
meydanndaki mitinglerden insanlarn dalmasna engel oluyor, her frsatta
Ermeni halkn galeyana getiriyor ve küstahça, Azerbaycanllarn onlara
olan itirazn bastrmak için Merkezden, özellikle de Gorbaçov’dan Azerbaycan’a kar iddet uygulanmasn talep ediyorlard.”
Daha sonra Perets, SSCB Halk Milletvekilleri Kurultaynda mola
srasnda duyduu diyalogu hatrlayarak öyle yazar:
“Arutunyan revan Üniversitesi’nin Rektörü Ambartsumyan’n srar
ile alçak sesle sordu:
— Biz ne yapalm, Mihail Sergeyeviç? Halka ne söyleyelim?
— Olduu gibi söyle! Naslsa, öyle!
Bu defa Petrosyan konumaya müdahale etti:
— Ama Mihail Sergeyeviç, Siz de soykrm yapldn anlayn artk.
Gorbaçov’un gözleri öfkeyle parlad:
— Ban sa olsun, aziz diyar! Güya, baka sorunlarmz yokmu!
Azerbaycanllar arasndan öldürülenler daha çok olmu! Baksana, askerler
bana rapor etmiler. stersen göstereyim?
Arutunyan, affedersiniz diyerek arkadalar ile birlikte kenara
çekildi. Orada Ermenistan temsilcileri ve Gorbaçov’un yardmcs Georgi
Hristoforoviç ahnazarov surat asarak durmulard.”
Ben burada, 18 Temmuz 1988 yl Yüksek Sovyet’in toplantsnda
Gorbaçov’la Ermeni milletvekili Ambartsumyan’n arasnda geçen çok
ilginç diyalogu dikkatinize sunmak istiyorum:
“Gorbaçov: Yüzyln balarnda revan’da kaç Azerbaycanl
yayordu?
Ambartsumyan: Söylemekte zorlanyorum.
Gorbaçov: Ben hatrlataym. Yüzyln balarnda revan’da
Azerbaycanllar nüfusun % 43’ünü oluturuyorlard. imdi ne kadarlar?
Ambartsumyan: imdi onlar çok azdrlar, ihtimal ki, % 1’e
yakndrlar.
Gorbaçov: Bunu hatrlatarak ben Ermenileri suçlamak istemiyorum,
ama görünüe göre Ermenilerin Azerbaycanllar sktrd
anlalmaktadr”
Görüldüü üzere, Gorbaçov baz durumlarda güya, adaletli, tarafsz
bir yönetici izlenimi brakmak istiyor. Lakin bu diyaloglar onun ne derecede
ikiyüzlü, riyakâr olduunu bir daha ispat ediyor.
Küçük bir istatistik bilgiyi dikkatinize sunmak istiyorum: 1990
ylnn banda Ermenistan’da artk bir tek Azerbaycanl bile kalmam,
Ermenistan arazisi tamamen Azerbaycanllardan temizlenmiti. Lakin yüzyllar boyu süren dümanla ve Ermeni milliyetçilerinin Azerbaycanllara
163

  

yapt gaddarlklara, topraklarnn igaline, insanlarn mülteci duruma
dümesine ramen, bugün hala Azerbaycan’da otuz bin Ermeni yaamaktadr. Sadece benim oturduum Bakü ehri, Hasan olu soka 21 adresindeki apartmanda 3 Ermeni hanm oturmaktadr. Bir defa bile onlara kar
yabanc gibi muamele edildiinin ahidi olmadm. Bu gerçek kimin kime
kar adavetli, garazl ve gaddar olduunun kantdr.
Sumgayt olaylar srasnda nereden geldikleri ve geli nedenleri
belli olmayan kameramanlar hakknda Bakü doumlu olup u anda srail’de
yaayan mehur gazeteci-yazar Pyotr Lyukimson “Sumgayt Yahudi’nin
Gözüyle” adl kitabnda öyle yazmaktadr: “Sumgayt olaylarn, talanlarn
ilk dakikalarndan balayarak soukkanllkla videoya çekmi
kameramanlarn kimlikleri gizli olarak kald. Olaylardan birkaç gün sonra
Avrupa’nn bütün televizyonlar bu kaytlar gösteriyordu.”
Sumgayt olaylar hakknda ilk sansasyonel itiraf ise yeniden kurmann ideologu A.Yakovlev yapmt. O, henüz 1992 ylnda “Moskovskiye
Novosti” gazetesinde “Dnestr etraf bölgede ve Sumgayt’ta gerçekletirilen
olaylar SSCB Devlet Güvenlik Komitesinin düzenlediini” açklamt.
A.Yakovlev bu açklamasn 1993 ylnn Martnda Azerbaycan
televizyonunda bir daha tekrar etmitir. O, “Sumgayt’n Yanks” adl
programda öyle demiti: “Sumgayt olaylarn SSCB askeri birlikleri ve
SSCB Devlet Güvenlik Komitesi düzenlemitir.”
On yl sonra bile o, bu fikrini olduu gibi tekrarlamtr:
“Hruçev döneminde “gizli servisler”in rolü ksmen azalsa da, tabii
ki, onlar bo oturmamlard. Rejim yeniden (neredeyse Hruçev’in
hâkimiyette olduu dönemin ikinci yarsndan balayarak) güç kurumlarn
kuvvetlendirmekten baka çare bulamyordu. Herhangi bir itiraz belirtisi,
annda insafsz bir ekilde bastrlyordu. Mahkeme kurumlar canlanm ve
kendileri için yeni imkânlar icat etmilerdi. Onlar, kendilerinin vazgeçilmez
olduklarn ispat etmek için kendileri kargaa ve çatmal durumlar
oluturuyor, halk da bu yönde tahrik ediyorlard. Hruçev döneminde
Novoçerkassk’ta böyle olmutu. Yeniden kurma döneminde ise Sumgayt,
Vilnyüs ve Rika’da böyle oldu.”
Yeniden kurmann esas ideologu olan Dalk Karabadaki
ayrmclarn temel himayecilerinden birinin, ayn zamanda o yllarda
Ermenilerin korunmasna hak kazandrmak için Sumgayt olaylarndan
defalarca istifade etmi bir ahsn, bu sansasyonel itiraf Sumgayt olaylar
hakknda birçok meseleye açklk getirmektedir. Geç de olsa, dile getirilmi
bu itiraf çok ilginçtir.
Lakin Sumgayt olaylarnn suçunu yalnz SSCB Devlet Güvenlik
Komitesine yükleyen Yakovlev, kendisini temize çkarmak için kolay, fakat
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hiç de masum olmayan yolu tercih etmektedir. Eer Yakovlev, kendisinin
de defalarca itiraf ettii gibi, kinci Dünya sava srasnda onun hayatn
kurtarm Ermeni milletinden olan doktorun borcunu binlerce
Azerbaycanlnn kan kasrlnda ödemek istemeseydi, Sumgayt
olaylarnn ve benzeri olaylarn yazarlarnn hepsini, aziz sayd Sovyetler
Birlii Komünist Partisi Merkezi Komitesinden balayarak SSCB Devlet
Güvenlik Komitesine kadar birer birer açklasayd, bu, daha mantkl olurdu.
Bu kitab okuyan her kii, Sumgayt olaylarnda SSCB gizli servislerinin
parma olduuna dair en küçük bir kukunun bile olmayacandan eminim.
Ancak bütün suçu SSCB Devlet Güvenlik Komitesinin üzerine
atarak dierlerini bu suçtan masuma çkarmak da doru deildir. Çünkü
Gorbaçov ve ekibinin olaylara engel olmadklar gerçei de ortadadr.
üphesiz, olaylar baladktan birkaç saat sonra her ey Gorbaçov’a
malumdu ve çeitli kanallar vastasyla olaylardan haber alyordu. Bu
durumda akla u soru gelmektedir: neden askeri birlikler, daha sonralar
Bakü’de olduu gibi, olaylara müdahale etmemilerdi? Onlar SSCB Devlet
Güvenlik Komitesine tabi deillerdi! Demek ki suçu sadece SSCB Devlet
Güvenlik Komitesinde deil, o zamanki yönetimin tamamnda aramak
gerekmektedir.
SSCB Devlet Güvenlik Komitesi bakannn yardmcs Filipp
Denisoviç Bobkov, o dönemdeki olaylar açklayarak hatralarnda öyle
yazmaktadr:
“Çatmaya ilk olarak, Ermenilerin mi yoksa Azerbaycanllarn m
balad, kimin daha çok suçlu olduu ve neler yaptklar konusu
tartlabilir. Lakin gerçek, gerçek olarak kalmaktadr. Bu olaylarda ilk
kurban Azerbaycanllar vermitir. 20 ubat 1988 ylnda Esgeran’da
Ermeni silahl gruplar tarafndan üzüm balarnda çalan bir köylü ile genç
bir Azerbaycanl öldürülmütür.
Ayrca, Bobkov, Sumgayt olaylarnn nasl baladn öyle
anlatmtr: “Azerbaycan’n baka ehirlerinde, ihtiraslara gem vurmak ve
insanlarn sokaklara çkmasna engel olmak mümkün olsa da, Sumgayt’ta,
ehir parti komitesinin önünde en az be bin civarnda ahali toplanmt.
Gafan ilinden kovulan Azerbaycanllar meydana çkarak Ermenistan’n,
Azerbaycanllarn yaad bölgelerinde yaplan talanlardan bahsedince
gerginlik doruk noktasna vard. air Silviya Kaputikyan’n Moskova’da
M.S. Gorbaçov ile görümesinin ayrntlarn Ermenistan televizyonunda
anlatmas ile olaylar alevlendi.”
O görüme ve Silva Kaputikyan’n televizyondaki malum konumas
hakknda önceki bölümlerde ayrntl bilgi verdiimizi hatrlatalm.
Yukardaki satrlarn yazar ise, Bobkov’dur ki, 1985-1990’l yllarda
165

  

Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesinin Parti Komisyonunun
Bakan olan R. Ahundov, Stepanakert’te onunla yapt konumay bizzat
bana anlatrken öyle demiti:
“Stepanakert olaylar ile ilgili yaptmz skc konuma srasnda,
Bobkov aniden bana sordu: “Size Ermeniler bundan sonra ne yapacaklar?”
Ben bir az düündükten sonra “Kanaatimce, onlar Azerbaycan ehirlerinin
birinde bir provokasyon düzenleyeceklerdir” cevabn verdim. Bobkov bana
sormaya devam etti: “Hangi ehirde?” Ben Azerbaycan ehirlerinden birinin
adn söyledim. Sumgayt aklma gelmemiti, çünkü bu ehir her zaman
Komsomolu ve benim eski gençlik yllarm çartryordu. Bobkov
düünceye dald ve benim cevabn yorumlamad. Daha da bu konuya
dönmedi.”
Gorbaçov’un yardmcs K.Brutens hatralarnda öyle yazar:
“Sumgayt olaylar Karaba sorununa yeni bir renk katt. Bu olaylar
Karaba sorununu keskin çatmaya dönütürdü. Taraflar fazlasyla
gaddarlayor, sorunun çözümü için iddete bavurmak gerekiyordu. Bu
durumda çatmaya engel olmak için askeri güç kullanmak gerekiyordu.
Merkezi yönetim ise hayret edilecek tarzda srarla olaylara müdahale
etmiyordu.”
Karaba ayrmclarn kayrmas ile mehur olan bir ahsn bu
önemli itiraf yeni sorular dourmaktadr. Sava kime lazm idi? On yllar
boyunca savaa hazrlanan kimlerdi? Komularnn topraklarna kim göz
dikmiti? Sovyet döneminde bile komu halklara kar nefret hissini kimler
alyordu?
Bunlarn hiç biri Azerbaycan’a gerekmiyordu!
Analitik eserleri ile ünlü olan yazar gor Lvoviç Buniç de eserlerinde
Sumgayt olaylarna deinmitir. lkönce, ksaca Buniç hakknda bilgi
vermek istiyorum. O, deniz-hava kuvvetleri okulunda eitim alm bir
uzman olarak, çeitli birimlerde farkl görevlerde bulunmu, 1974–1984
yllar arasnda Leningrad Askeri Deniz Akademisi’nde çalm, ariv
materyallerini aratrmak ve akademi yönetimi için analitik aratrmalarla
uramtr. 70’li yllarn ortalarndan itibaren farkl imzalar altnda, harp
tarihi hakknda uzmanlam yabanc kaynaklarn tercümesi sahasnda
faaliyet göstermi, ayn zamanda kendi eserlerini dostlar arasnda yaymaya
çalmtr. te bu faaliyeti ile ilgili olarak iki defa, 1982 ylnda “iftira
özellikli” ve “önemli srlar” la ilgili materyalleri, 1984 ylnda ise ikinci
defa “Donskoy davas” ile ilgili “anti-Sovyet fikri yaydna göre”,
Leningrad Devlet Güvenlik Komitesi tarafndan resmi uyar almtr. 1984
ylnda personel azaltma bahanesiyle iten atlmtr. O, birkaç analitik
özellikli, bilhassa“Partinin Altn”, “Cumhurbakann Klc”, “Tufan
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Operasyonu” vb. eserleri ile postsovyet döneminin ünlü yazarlarndan
olmutur.
Buniç, eserlerinde Sumgayt’ta ve Bakü’de olup bitenleri SSCB’de
hala srr açklanmayan önemli tarihi olaylar arasnda zikreder. Bu olaylar
unlardr:
1. Bolevikleri hâkimiyete kim ve niçin getirmiti?
2. Çar ailesinin akbeti nasl olmutur?
3. 1924 ylnn Ocak aynda Lenin’in bandan geçenler?
4. Kirov kimin emriyle öldürülmütü?
5. 22 Haziran 1941 felaketi nasl gerçeklemiti?
6. 1953 ylnn ubat aynda Stalin’in bandan geçenler?
7. Bir yl sonra Lavrenti Beriya’nn bandan geçenler?
8. “SMER” ( “Smert pionam!” “Casuslara ölüm!” slogannn ksa
ekli) tarafndan katledilmi “casuslar” arasnda ne kadar suçsuz kurban
vard?
9. “Novorossiysk” hattndaki gemiyi kim patlatmt?
10. Soljenitsin’in kitaplarn yurtdnda kim yaymlatarak SSCB’de
yaymt?
11. Vilnüs kym kimin provokasyonunun sonucuydu? Peki ya
Sumgayt kym? Ya Bakü kym? Veya Tiflis kym?
12. Parti paralarnn yurtdna akmasn kim ayarlamt?
13. Çeçenistan savan kim balatm ve bu düümü kim çözmütü?
14. imdiki Zyukanov’larn “tutumlu” seçim öncesi kampanyalarn
kim finanse etmektedir?
Kukusuz, . Buniç gibi çapl bir gazeteci yazar SSCB adl
mparatorluun mahiyetini anlamak açsndan açklanmas çok önemli olan
olaylar arasna Sumgayt ve Bakü katliamlarn bouna dâhil etmemitir.
O yllarda Azerbaycan yönetiminde bulunan, akbeti beklenildii
gibi olsa da esefle andmz Ayaz Mutallibov’un o dönemdeki olaylarla
ilgili yorumu ise öyledir: “Azerbaycan’n iyi planlanm siyasi olaylar
sonucunda yaad dehetli hakszlklar, son yllarda beni çok
düündürüyordu. Acaba kimse için hiçbir ey fark etmemekte midir? Acaba
kimse (ben Cumhuriyetleri kastediyorum) yaananlara tavrn bildirmeyecek
midir? Böyle giderse dierlerinin gözü önünde istedikleri halk yok
edecekler ve etraftakiler de sadece bakmakla yetineceklerdi. Azerbaycan
konusundaki tavr bizim Birliin iç yüzünü tam açklad. Biz bugün bile
yalnzz.”
SSCB Devlet Güvenlik Komitesinin eski bakan Vladimir
Kryuçkov’un ölümü ile ilgili olarak Britanya’nn “The Times” gazetesinin
30 Kasm 2007 tarihli sitesinde öyle yazmaktadr: “Kryuçkov ve dier
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Devlet Güvenlik Komitesi memurlar Kremlin’in gücünü ve etkisini
azaltmak için bu “tehlikeli unsurlara” dikkat ederlerdi. Onlar insanlarn
bölgelerdeki honutsuzluundan istifade ederek SSCB’nin Sumgayt ve
Bakü (Azerbaycan), Tiflis (Gürcistan), Vilnüs (Litvanya) ve Riga (Letonya)
gibi ehirlerinde provakatif eylemler düzenlediler”
imdi ise, her zaman ses getiren ve ne kadar çelikili görünse de,
çou zaman gerçekçi fikirleri ile tannan, gizli servislerle olan scak
münasebetleri dolaysyla kimsede kuku uyandrmayan, Azerbaycan
halknn kat düman Rusya Liberal Demokrat Partisinin bakan Vladimir
Jirinovski’nin Rusya Devlet Duma’sndaki tartmalar srasnda ifade ettii
gerçei yanstan düüncesini dikkatinize sunmak istiyorum. Hatrlatalm ki,
2010 Martnda bütün televizyon kanallarnn yaymlad Jirinovski’nin
katld programlarda adeta skandal yaanmt. Liberal-Demokratlarn
Bakan, milli, rki ve dini dümanln körüklenmesi konusunda ceza
öngören 282. maddenin, Rusya Federasyonu Ceza Kanunundan
çkarlmasn önerdi. V. Jirinovski bu teklifini bu maddenin “anti Rus
özellik” tamasna dayandrd. Baz milletvekilleri, ayn zamanda
“Spravedlivaya Rossiya” partisinin temsilcisi, Ermeni kökenli Semyon
Bagdasarov V. Jirinovski’ye itiraz etti. S.Bakdasarov Rusya Liberal
Demokrat Partisinin bu teebbüsünü “provokasyon” olarak nitelendirerek,
Vladimir Jirinovski’nin hareketinin milli duygulara hakarette bulunan
davran olarak Dumann urasnda tartlmasn talep etti. V. Jirinovski ise
buna itiraz ederek dedi: “Özgürce konumak herkes içindir, bir tek
Bagdasarovlar, Bagdasaryanlar ve dierleri için deildir. Siz Sumgayt’ta
nasl bir kym yapmtnz? Mironov partisinde kimlerin bulunduunu bir
aratrsn bakalm.”
Siyasi bilimler doktoru, Uluslararas Avrasya Harekât’nn lideri,
Moskova Devlet Üniversitesinin Uluslararas likilerin Sosyolojisi Bölümü
Bakan, Rusya’nn tannan filozofu Aleksandr Dukin, 1990 ylnn Kanl
Ocak olaylarn “Vesti.az” sitesinin muhabirine açklarken öyle demiti:
“Ben, o dönemde Azerbaycan’da yaanan faciann sadece
Azerbaycan halknn deil, bütün Sovyet halknn facias olduunu
düünüyorum. Maalesef Gorbaçov’un suçlu siyasetinin dehetli sonuçlar
hala kendisini göstermektedir. Bizi daha büyük belalar, binlerce insann
kannn akmas gibi bir tehlike beklemektedir. Bunlar Mihail Gorbaçov’un
suçlu siyasetinin sonuçlardr. Karaba’n Azerbaycan’dan koparlmas, bu
kirli siyasetin ve onun slahatlarnn sonucudur. 1990 ylnn Ocak aynda
Azerbaycanllarn öldürülmesi de o zamanki Sovyet yönetiminin suçlu
icraatlarnn bir sonucudur.”
A. Dukin öyle devam ediyor: “Anlayamyorum, bu alçak niçin
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imdiye kadar rahat yaad? Ben Azerbaycan hükümetinin Gorbaçov’u
mahkemeye verme kararn tamamen destekliyorum. Onu, o dönemde
iledii bütün suçlar sebebiyle cezaya çarptrmak lazmdr. Ben
Azerbaycan’la birlikte adalete ulamaya hazrm. Onun kanl ileri ortaya
çkarlmazsa, bütün siyasetçiler böyle davranabilir.”
A. Dukin’in fikrince, en dehetlisi de Gorbaçov’un hala bütün
suçlarndan ve Sovyet Birliindeki halklar arasnda balatt dümanlktan
dolay piman olduunu bildirmemesidir.
Sumgayt olaylarnn asl sorumlusunun kimler olduunu söylemek
açsndan bu gerçeklerin okuyuculara yetecei kanaatindeyim.
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AZERBAYCAN YÖNETMNN CESARETSZL
Bana göre devletin içten çökmesinin iki sebebi vardr: birincisi
kalitesiz toplum, dieri ise devleti yönetenlerin bulunduklar görevin hakkn
verememeleridir. 1988 Ekimindeki gösterilerde, bütün fitnelere ramen,
halkn çeitli tabakalarnn yumruk gibi birlemesi, ayn tutumu
sergilemeleri Azerbaycan toplumunun kalite sorunu yaamadn gösterdi.
Bu sebeple, sonraki baarszlklarn nedenini burada aramak gerekir.
Bilakis, o dönemde benzer süreçlerin yaand ülkelerle kyaslandnda
Azerbaycan toplumunun daha enerjik, faal ve hareketli olduu, fakat süreci
baaryla yönlendirmeye, akll mecrada gelitirmeye yatkn, liyakatli
yöneticilerinin olmad açkça görülmektedir.
Karaba sorununun ve özellikle de Sumgayt olaylarnn bu ekilde
gelimesinde Azerbaycan yönetiminin cesaretsizliinin rolü çok büyüktür.
Bu nedenle de ben bu konuyu kitapta özel bir bölümde aydnlatmaya karar
verdim. Bu bölümü okuyacak olan bütün yetki sahiplerinin ülkelerinin en
gerekli zamanlarnda bulunduklar görevin sorumluluunu alglayarak, bu
tür durumlarda kendilerinden önceki yetkililerin yapt hatay
tekrarlamadan, yanllara frsat vermeyeceklerini ümit ediyorum. Sadece
devlet yönetiminde bulunanlar deil, ayn zamanda bu göreve talip olanlar
da bir insann layk olmad koltua oturduunda, o koltuun bir süre sonra
onun en azl düman, hatta katili bile olabileceini bilmeleri
gerekmektedir.
“Karaba meselesi neden böyle sonuçland?”, “Sumgayt olaylar
niçin yaand?”, “Neden olaylara engel olunmad?”
Kukusuz bu tür sorularn cevab hakknda artk önceki bölümleri
okuyanlarda bir fikir olumutur. Belki de hakl olarak, kafalarda yeni
sorular da ortaya çkmtr: “Diyelim ki bu olaylar isteyenler yabanclar idi.
Peki ya bizden olanlar? Bu ülkenin görev, yetki sahipleri ne yapyordu?
Onlar neden bu olaylara engel olmadlar? Neden tehlikeyi zamannda
göremediler?”
Kukusuz, böyle pek çok sorunun pek çok da cevab vardr ve ben
bunlar ayrntlaryla bilen bir insan iddiasnda deilim. Niçinlerin bir
ksmna cevap olarak, ilkönce, Saveliy Perets’in malum uzun hikâyesinden
“Azerbirlik”in (Cumhuriyet Tüketim Toplumlar Birliinin) Bakan
Yardmcs Nurvart Vladimirovna Gabrielyan’n Karaba’da ekonomik
durumun Azerbaycan’n dier bölgelerinden iyi olmas hakknda önceki
bölümlerde yer verdiimiz düüncelerini hatrlatmakla birlikte, baka bir
hususu da belirtmek istiyorum:
“Devlet Planlama Komitesi Bakannn, Hükümet Evinin beinci
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katnda bulunan makam odas spor salonunu hatrlatrd. Sahibinin büyük,
mee aacndan hazrlanm siyah renkli yaz masas, toplantlar için yeil
kadife kumala örtülmü masa, ar dolaplar bile bu mekân
dolduramyordu. yi temizlenmi, baz yerlerine çizgili halfleks döenmi
parke, bu yamurlu k gününde bile l l parlyordu.
Uzun boylu, sportmen yapl Ayaz Mutallibov masadan kalkarak
Perets’le sk bir ekilde tokalat:
— Burada iyi top oynanrd deil mi?
O, uzun çehresine kyasla çok küçük görünen gözlerini odaya giren
ahsa dikerek, onu dikkatle inceliyordu.
Perets toparland.
— Ben senin gelmeni özellikle rica etmitim. Sen dosyalara baktn
m?
— Hayr, diye Perets cevap verdi. Dosyalar Dima Korta’dr.
Endielenmeyin, o iyi bir gazetecidir.
— yi veya kötü gazeteci olmasnn hiç bir önemi yoktur.
—Öyleyse önemli olan nedir?
— Peki, neden acaba ben? Ksaca, ben bu oyunda oynamak
istemiyorum!
— Ayaz Niyazoviç, ben sizin yerinizi tutamam. Devlet Planlama
Tekilatnn Bakan ben deilim, Sizsiniz, bu nedenle de ekonominin
gelimesi hakknda ilk önce siz konumalsnz.
Mutallibov masann yan tarafndaki kutuyu öfkeyle kendisine doru
çekti, oradan küçük, kaln ciltli bir kitapçk çkard. Kitabn mavi renkli
cildinde altn harflerle “SSCB Devlet Planlama Tekilat görevlilerinin
telefon listesi” yazyordu. Mutallibov parman kitapçn cildine vurarak
sordu:
— Burada ne kadar Ermeni olduunu mu biliyorsun? Bütün
ubelerde?
— Bilmiyorum.
— Bouna urayorsun. Cumhuriyet bir eylere sahip olmak istiyor
diye ben onlarla ilikilerimi bozamam.
— Siz ne öneriyorsunuz?
— Bu röportaj Birliin Devlet Planlama Komitesinde bizim
konumlarmz kötü yönde etkileyecektir.
— Peki, Ayaz Niyazoviç. Size söz veriyorum, demeç en iyi ekilde
olacaktr.
— Sence bu yeterli mi?
— Bir ark var, duymam olamazsnz. Belki de biliyorsunuzdur:
“Her ey güzeldir, güzel markiza, sadece bo eyler dnda her ey
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güzeldir.” Ben hatta o bo eye de güzel demeye çalacam.”
Bu tür yaklamlarn o dönemdeki Azerbaycan yöneticilerinin
çounluunda olduuna eminim. “N’olursa olsun, bana bir ey olmasn”,
“N’olursa olsun yeter ki komularmzla ilikilerimiz bozulmasn”, “Yeter ki
Moskova öfkelenmesin”, “Moskova her eyi çözecek”... Ksacas güçlü ve
ebedi Merkeze yüksek güven, komularn toprak iddiasndaki srarlarn
görmezlikten gelmek, kendisini olaylara kar garantiye almak ve kenarda
durmak çabas, en esas ise, cesaretsizlik!
imdi ise meselenin köküne giderek, birçok olaylar ayrntlaryla
izah etmek istiyorum.
1988 ylnn Mays aynda Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi
Komitenin Bürosunda Dalk Karaba’daki olaylarla ilgili Dalk Karaba
Özerk Vilayetinin Birinci Kâtibi, milliyetçe Ermeni olan Boris Kevorkov’un
meselesi tartma konusu olur. Azerbaycan Cumhuriyeti, Devlet Siyasi
Partiler ve Sosyal Harekâtlar Arivinde korunan Azerbaycan Komünist
Partisi Merkezi Komite Bürosunun “B. S. Kevorkov yoldan ve dier
yöneticilerin Dalk Karaba Özerk Vilayetindeki olaylardaki sorumsuzluu
hakknda” 17 Mays 1988 tarihli kararnda mesele ile ilgili öyle
denilmektedir: “Tespit edilmitir ki, vilayette uzun süre bölücü nitelikte
mektuplar ve bildiriler, çeitli dedikodu ve uydurmalar yaylm, imza ve
para toplanm, Moskova’daki önemli kurumlara temsilci gruplar
gönderilmitir. Çkarlan olaylara birçok insan, ayn zamanda komünistler
de bulatrlmtr.” (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Siyasi Partiler ve
Sosyal Harekâtlar Arivi. F.S.83, dosya 65, sayfa 7) Bu tartmalarda
Kevorkov, Ermeni milliyetçilerinin taleplerini artk daha açk bir ekilde
sunmaya baladklarn bildiriyor. Bu titizlik ve srarn sebebini ise o,
Ermenistan Merkezi Komitesine ballkla ilikilendirmitir.
Artk
taleplerin açk ekilde olduunu görünce o, partinin üst düzey mensuplarna
müracaat eder: “Ben, bu mesele hakknda Azerbaycan Komünist Partisi
Merkezi Komiteye 14.08.1984 ve 10.12.1984 tarihli müracaatlarmda rapor
verdim. Bu raporumda Z. Balayan’n siyasi açdan zararl olan “Ocak”
kitabnn baslmas hakknda Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi
Komiteye de bilgi verdim. Henüz 10.09.1985 tarihli müracaatmda yazar
Hanzadyan’n mektupla müracaat ederek, Dalk Karaba Özerk Vilayetinin
Ermenistan SSC’ ye verilmesini talep ettiini bildirmitim.”
Lakin resmi uyarlar ve müracaatlar Azerbaycan yönetimini rahatsz
etmiyor. Z. Balayan’n “Ocak” kitab Ermeni milliyetçilerinin bayra haline
gelirken Azerbaycanl aydnlar ve tarihçiler susmaya devam eder. Sadece
Müsavat partisinin imdiki bakan, o zaman Azerbaycan Milli Bilimler
Akademisinde çalan 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 iletme
yetkililerinin çounun niçin Ermenilerden olduu meselesi beni çok
düündürmü lakin bu soruya anlaml bir cevap bulamammdr. Galiba
bunun birçok nedeni vard ve bunlardan biri de onlarn bu meselenin
Merkezi Komitede çözülmü olmasndan kesin bir ekilde emin
olduklaryd. Bu tahrikleri kim yapmt? Onlar kim inandrmt? Bu
meseleler hala soru olarak kalmaktadr.”
Bu taleplerin ve bunlarn gerçekleeceine olan inancn nereden
kaynaklandn bilmek ve bu tarz taleplere engel olmak ise Azerbaycan
yönetiminin görevi idi. Kukusuz bu meseleden onlar Kevorkov kadar
rahatsz olsalard, Kevorkov’un onlardan talep ettii gibi, onlar da ayn
ekilde Moskova yönetiminden talep etselerdi, ortal kartranlar böyle
küstahlamazlard.
Bu tartmalarda Kevorkov, vilayette bölücülük olduunun gerçek
nedenlerini ortaya çkarmaya çalyor, ama onun laf kaba bir ekilde
kesiliyor. O, Büro üyelerine, onlarn bu davann gerçek suçlularna kar
tavrnda riyakâr bir tutum sergilediklerini açkça gösteriyor. Bu konuyla
ilgili Kevorkov’la Vladimir Konovalov’un arasndaki ksa diyalogu
dikkatinize sunmak istiyorum. Öncelikle Konovalov’un o dönemde
Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitenin ikinci kâtibi olduunu
söylemem gerekir. Ayrca bilgi vermesi açsndan unu da ifade etmemde
fayda vardr. Eer Sovyet döneminde Cumhuriyetlerden herhangi birinde
birinci kâtip görevinde yerli temsilci bulunuyorsa, ikinci katip mutlaka
merkezin belirledii ve orada merkezin “halifesi” görevini yerine getiren
birisi olmal idi. Konovalov da ite o “halife”lerdendi.
Böylece “B. Kevorkov: - syanclarn liderinin kimlii artk
malumdur. Onu cezalandrmak lazmdr, bizim Ceza Kanununda milli
hislerin galeyana getirilmesi konusunda ceza hakknda madde var.
V. . Konovalov: - Bu baka bir konudur. Bu mesele hakknda daha
sonra konuuruz.”
Kevorkov eski SSCB’nin bütün Cumhuriyetlerinde, ayn zamanda
Azerbaycan SSC’nin Ceza Kanununda tespit edilen, Sumgayt olaylarnda
suçlananlarn hepsinin ithamnda yer alan 67. maddeye deiniyor. Bu madde
bugün bile Rusya Federasyonu’nun Ceza Kanununda milli, rki ve dini
dümanln alevlendirilmesine göre cezay öngören 282. madde olarak
bulunmaktadr.
Konovalov’un konumu bellidir, çünkü o, direk merkezi temsil ediyor
ve onun çkarlar dorultusunda tavr sergiliyor.
imdi sizin dikkatinize baka bir diyalogu sunmak istiyorum:
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“F. E. Musayev (Bakü ehir Parti Komitesinin Kâtibi): - Pogosyan
(DALIK KARABA ÖZERK VLAYET Halk Milletvekilleri Sovyetinin
Bakan) seçilirken siz onun kat milliyetçi olduunu bilmiyor muydunuz?
B.Kevorkov: - Eer Kamran Memmedoviç (Azerbaycan Komünist
Partisi Merkezi Komitenin Birinci Kâtibi Kamran Memmed olu Barov –
A..) burada olsayd, ben onu kimin tavsiye ettiini söylerdim.”
Daha sonra, Pogosyan hakknda fikir alverii sonunda vilayetin
eski parti bakan bir hususu daha vurgulamaktan çekinmez: “Ben o zaman
da demitim, imdi de diyorum, o, revan’a yöneliyordu.”
Diyalogdan da anlald üzere Kevorkov, Pogosyan’n göreve
getirilmesi için Kamran Barov’un Merkezden talimat aldn ve mecbur
edildiini ima ediyor. Ama Barov ne o zaman, ne de sonralar emrin
kimler tarafndan geldiini açk ekilde söylemedi. Neden? Çünkü K.
Barov da temsil ettii ülkenin çkarlarn yalnz kiisel çkarlar için
tehlike oluturmad sürece savunuyordu. Kiisel çkar ve görevi tehlikeye
girdiinde ise, ülkenin ve milletin çkarlar ikinci plana geçerdi. K.
Barov’un “baarlar”na(!) Sumgayt olaylar da dâhildir. O, Cumhuriyetin
bakan olarak olaylara engel olamad, çünkü ülkedeki durumu kontrol
etmeyi becermiyordu, yalnz “siyasetçilikle” urayordu. Sumgayt’taki
olaylar yattktan sonra koltuu kaptrmamak için her eyde ehir
yönetimini suçlamakla Cumhuriyete bir darbe daha vurdu. Eer o dönemde
birisi, Aganbekyan’n konutuu Paris’ten Sumgayt olaylar ile ilgili
görüntüleri sipari etmek isteseydi, onu, bütün teknik ve bürokratik engelleri
göz önünde bulundurarak en az, birkaç ay geçtikten sonra alabilirdi. Ama
olaylarn ertesi günü Fransa kanallarnda Sumgayt facias bütün
“güzelliiyle”(!) gösterilmekteydi. Sadece bu gerçek K.Barov’u ve onun
etrafndakileri uyandrmaya yeterdi. Ayrca, üphe yok ki onlar baka
kaynaklardan da haberler alyorlard. Ancak bütün bunlara ramen,
komünist çkar ar bast ve o, Sumgayt olaylarndan hemen sonra Merkezi
Komitenin rezaletli büro toplantsn yaparak bu toplantda suçu yerel
yönetimin üzerine ykt. Böylece olaylarn sorumluluunu Cumhuriyete
yüklemi oldu. Büro üyelerinden hiç biri buna itiraz etmedi. Oysaki orada,
sradan, basit meselelerde vatanperverlik konusunda coku ve gösterile
konumay seven, kararllk gerektiinde ise diz çökerek yalvaran “erkek”ler
de bulunmaktayd. Bu hareket o zamanki Azerbaycan yönetiminin halkna
kar iledii bir suç idi, çünkü bundan sonra Ermeni milliyetçileri Sumgayt
olaylar ile ilgili düzenledikleri bütün toplantlarda özellikle bu karar
ellerinde bayrak ettiler. Eer o, büro toplantsnda korkaklk etmeseydi,
görev kavgasnda, Moskova’ya yaranmaya çalmakla gösterilen oybirlii,
milli çkarlar savunma lehinde kullanlarak kym planlayanlarn aslnda
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Merkez ve Ermeni milliyetçileri olduklar bütün dünyaya ilan edilseydi
eminim bugünkü sorunlar da olmayacakt. Onlar ise tam tersini yaptlar!
Bizimkiler, Ermeni milliyetçilerinin yalanlarn resmen onayladlar!
Olaylarn kimler tarafndan düzenlendiini herkes bilse de o büro
toplantsnda kalkp gerçei söylemeye, Ermeni milliyetçilerini ve
Gorbaçov’u ifa etmeye bir tek kii bile cesaret etmedi! Ben burada ksa bir
süreliine Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbakanl görevinde bulunan
Yakup Memmedov’un çok samimi ve açk bir ekilde söyledii “Biz büyük
siyasi oyunlarn küçük piyonlaryz” ifadesinin de rast gele olmadnn
farkndaym. Bugün Karaba’la ilgili meseleler o ifadenin rastlant
olmadn bir daha onaylamaktadr. Bununla bile, 1988 ylnda milletin
Karaba meselesindeki oybirliini, o ruhu akl banda bir yönetimle
birlikte, çok büyük siyasi güçlerin bile yenebileceine inanmyorum. Ayrca,
yenilse bile, bugün onlar halkn hafzasnda katliam yllarnda savunduu
ilkelerinden, hak belledii yoldan dönmeyerek ölümü tercih eden o
kahramanlar kadar deerli olurlard.
O yllarda baka cumhuriyetlerde yönetimde bulunan kiiler birçok
ilginç hatralar yazmlardr. Ancak ne hikmetse o dönemde Azerbaycan’
yönetenler, yaanan olaylar hakknda ne tek bir kelime konuur, ne de bir
tek bir satr yazarlar. Yazanlar ise futboldan, sanattan, felsefeden vb.
eylerden yazsalar da, o zaman yaptklar görev ile ilgili, katlmcs veya
tan olduklar olaylara kesinlikle deinmek istemezler. O dönemde
Azerbaycan’da yönetimde bulunan ahslarn hatralarn kaleme almasn
çok isterdim. Bu, hem onlar yakndan tanmamza bir vesile olur hem de
tarih karsnda büyük bir hizmet olurdu. Bulunduu görev srasnda hakka,
adalete ve en esas, halka hizmet edenlerin bundan çekinmeyeceklerinden
eminim.
Kitab okuduklarnda bana saldranlar, itiraz edenler çok olacak ve
hatta bazlar açkça “Sen de bunu yapmayacaktn” diyeceklerdir. Onlara
imdiden sesleniyorum: Ben Sumgayt mahkemesinde tavrm ortaya
koydum ve bu mesele hakknda yazmaktan, konumaktan hiçbir zaman
çekinmedim. Ayrca bu hususta baz anlarm da hatrlatmak istiyorum.
Çünkü bir insann hayatnda ve yaam tarzndaki küçük bir nüans bile onun
hakknda söylenenlere en tutarl cevap olabiliyor.
1976 ylnda Krasnodar ehrinin Kompresör Fabrikasnda tornaclk
yapyordum. Sabahleyin ie geldiimde, çaltm 6. atölyenin 500’e yakn
içisinin toplanarak hararetle bir eyler konutuklarn gördüm. Az sonra
onlarn o srada yeni vefat eden SSCB Savunma Bakan A. Greçko’nun
yerine, önceleri SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitenin Kâtibi
görevinde çalm K.Ustinov’un atanmasndan honut olmadklar anlald.
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O zaman 18 yandaydm ve honutsuzluun nedenini anlayamyordum. Az
sonra atölye reisi gelerek ie balanmamasna itiraz ettiinde, bana
tornaclk sanatn öreten, fabrikada her kesin sevip sayd Mihail Petroviç
Kovalenko sert bir ekilde ona dedi: “Neden ömrünü Sovyet ordusuna
hasretmi, Sovyetler Birlii kahraman, bütün cephelerde savaan, SSCB
Savunma Bakanlnn Ba Karargâh Reisi olan Yakubovski dururken, siz
“parti faresi” (“partiynuyu krsu”) Ustinov’u Savunma Bakan görevine
atadnz?”
Söylemek istediim u ki, ben bu ortamda 3 yla yakn çaltm ve bu
çevrenin etkisi sonraki yaammda birçok sorunlara sebep oldu. Krasnodar
Hukuk Fakültesinde benimle birlikte okuyan ve imdi savclkta çalanlar o
dönemi, ihtimal ki, iyi hatrlyorlardr.
Hakkaniyet namna söyleyeyim ki, Azerbaycan’da yaadm
yllarda daima bilgi ve görülerine deer verdiim insanlara SSCB
döneminde Cumhuriyeti yöneten yetkilileri sorduumda, herkes K.
Barov’un dürüst, adaletli, objektif, ksaca, iyi bir insan olduundan
bahsetmitir. Ama kimse onun hakknda “kararl”, “iradeli”, “güçlü”
ifadelerini kullanmamt. Oysaki büyük siyasetçilerde esas olan bu
özelliklerdir. in kötüsü, bizler genellikle, sadece “iyi insan” imajn
seviyor ve önem veriyoruz. Azerbaycan’da bu konuda yaygn olan bir ifade
de mehurdur. Maalesef, “iyi çocuk” adl bir görev yok, olsayd, falancann
atamasn o göreve yapardk. Maalesef nedense, hiç kimse Azerbaycan’n
toprak kayplarnn neredeyse tamamnn bütün bu “iyi çocuklar”n
hâkimiyette olduu dönemde gerçekletiine aldrmyor.
Sumgayt olaylar srasnda çekilen belgeseller ve Azerbaycan
Komünist Partisi Merkezi Komite Bürosunun yaymlanm resmi karar
Ermenilerin elinde çok güçlü propaganda malzemesi haline geldiini bir
daha hatrlatyorum.
Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitenin kâtibi H.
Hasanov’un 8 Ocak 1990 tarihinde Bakü’de parti toplantsnda
söylediklerine bakn: “Biz, Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesi,
Azerbaycan Cumhuriyetinin Yüksek Sovyeti buna kar ne yaptk? Kalp
arsyla, özeletiriyle, bir daha özeletiriyle ve bir daha özeletiriyle
belirtiyorum ki, biz buna kar bekleme siyasetini, zaman uzatmay,
Cumhuriyet içi suskunluk siyasetini, Birlik basnnn abartl gerçekçiliini,
çatmann inkârn, tavizler siyasetini, temellendirilmemi anlama
siyasetini, hayrseverlikle tek tarafl bar sergiledik.”
“Halk tarafndan hem Merkeze, hem de bize olan güven eksiklii
birbirine kararak bir birlik oluturdu. Bizim her birimize, görev banda
bulunan herkese, Merkezi raz etmeyi halknn saygsna tercih eden adam
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gözüyle bakyorlar. Bizi, vazife banda oturanlar, bulunduu koltua
yapmay halknn menfaatlerini savunmaya tercih eden ahs olarak
görüyorlar. Bizi, mankurt diye adlandryorlar.”
fadelere dikkat edin – “teslimcilik, uydurma barseverlik ve yersiz
iyimserlik”, “tavizler, temellendirilmemi anlama, hayrseverlikle tek
tarafl bar” siyaseti. Ne kadar heyecanl söylenmi olsa da ben bütün
aklmla o zamanki politikay bu kadar net ekilde ifade edemem! Sadece, bir
gerçei tekrarlamakta fayda vardr: “Halk hiçbir zaman yanl yapmaz”.
Bugün artk Sumgayt olaylarnn üstünden 22 yldan fazla bir zaman
geçmitir. Fakat o olaylar hakknda birçok mesele daha bugün gün yüzüne
çkyor. Gerçekler bu veya dier ortamdan kaynaklanan zaruret sonucu
ortaya çkmaktadr. Özellikle yeni ortaya çkan bir gerçekten bahsetmek
istiyorum:
ANS televizyon kanalndan Sevinç Osmankz Sumgayt olaylarnn
yldönümü dolaysyla hazrlad programa o durumaya katlan savc
sfatyla beni de davet etmiti. Ben memnuniyetle orada konutum, çünkü
artk olanlar hatralara ve bellee dayanarak deil, elimdeki iddianameye ve
o dönemde aldm notlarma dayanarak kantlama frsat domutu.
Program çok büyük ilgi ve yank uyandrd. Bana çok sayda hayret içerikli
telefon geldi. Lakin hiç kimse ve hiç bir basn benim söylediklerimi açkça
desteklemedi ve ilgi göstermedi. Gerçi önceleri de defalarca kendi teebbüsümle çeitli basn organlarnda, ayn zamanda “Yeni Müsavat”
gazetesinde bu olaylarla ilgili büyük demeçlerim yaynlanmt.
6 Mart 2010 tarihinde ahsiyetine sayg duyduum tarihçi alim
Cemil Hasanl bana telefon açt ve tand birisin karlat bir sorunla
ilgili olarak görüme isteinde olduunu bildirdi ve o kiiyi kabul etmemi
rica etti. O ahs yanma geldi ve ona karlat sorunla bal hukuki
görülerimi bildirdim. Daha sonra o, benden “Vatandalk hakknda”
Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununu istedi. Çalma arkadalarma o kanunun kopyasnn bu ahsa vermelerini söyledim. O, yanmda beklerken
Müsavat partisinin bakan sa Gember bana telefon açarak “Yeni Müsavat”
gazetesindeki demecimi okuduunu ve temas ettiim konular dolaysyla
buna teekkür ettiini bildirdi. Daha sonra konunun çok önemli olduunu
bildii için ayn gün “Mediaforum” sitesinde demecime olumlu görüünü
bildirdiini, kamuoyu ve devletin de bu meselede hassas olmas gerektiini
ilave etti. Bu konuyla ilgili aramzda 3–5 dakikalk bir konuma geçti.
Konuma srasnda ben doal olarak Sumgayt olaylarndan, Grigoryan’dan
da bahsediyordum. Konumay bitirdiimde yanmdaki ahs bana o
durumay çok iyi bildiini söyledi. Nereden bildiini sorduumda o
dönemde Merkezi Komitede önemli bir görevde çaltn ve Büro üyesi
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olduunu söyledi (kendi ricas dorultusunda ismini burada vermiyorumA..) ve olaylarla ilgili her eyi ayrntlaryla anlatt. Onun çekindiini
dikkate alarak, söylediklerinin çok az bir ksmn size anlatacam.
Eski Büro üyesinin söylediklerine göre 1988 ylnn ubat aynda o,
Ukrayna’nn Yalta ehrinde dinlenmekte imi. 12 ubat 1988 tarihinde
aniden o dönemde Merkezi Komitenin birinci kâtibi Kamran Barov ona
telefon açarak, acilen Bakü’ye dönmesini talep etmi. Büro üyesi Bakü’ye
döndüü ilk günden itibaren Devlet Güvenlik Komitesi, çileri Bakanl ve
dier devlet kurumlarndan Cumhuriyette meydana gelen olaylar, ayn
zamanda Sumgayt hakknda bilgiler alm. O dönemde Stepanakert’teki
mitinglere ara verildii gözlemleniyormu. Lakin mitingleri canlandrmak
için Ermenistan’dan bin civarnda genci otobüslerle Stepanakert’e
göndermiler. Bu haberi alr almaz o, Laçn Rayonunun Birinci Kâtibi
Yalçn Memmedov’a telefon açarak otobüslerin geçmesine izin
verilmemesini istemi. Bundan 4–5 saat geçtikten sonra ise Memmedov,
resmi telefon hattndan arayarak çileri Bakan yardmclarnn onunla
konumak istediini bildirmitir.
Misafirimin söylediine göre, o dönemin ariv belgeleri veyahut
gazeteler aratrlrsa, SSCB çileri Bakannn bir yardmcsnn daima
Azerbaycan’da Gence’de, bir yardmcsnn ise Ermenistan’da ya revan’da,
ya da Dalk Karaba’da, Stepanakert’te oturduu ortaya çkacaktr.
Eski Büro üyesinin sözlerine göre, Memmedov telefon açarak, SSCB
çiler Bakannn her iki yardmcsnn yannda olduunu ve onunla
konumak istediklerini söylüyor. çileri Bakannn Azerbaycan
sorumlusunun yardmcs telefonda çok sert ekilde konuarak ona
Azerbaycan için önemli olan bir yolu kapatmaya yetkisinin olmadn
bildirmitir. Büro üyesi misafirim, cevabnda Stepanakert’e gidecek olan bin
civarnda Ermeni gencin orada kan aktacaklarn, onun bunu istemediini
ve özellikle bu nedenle yolu kapattn söylemi.
Misafirim Sumgayt’tan önce, bu tür olaylarn Gence ve Nahçivan’da
düzenlenebilecei konusunda o zamanki bütün yetkililerin bilgisinin
olduunu ve gösterdikleri çaba sonucunda bunlara engel olduklarn
vurgulad.
Eski Büro üyesinin sözlerinden anladma göre daha 13 ubat
akam “bekunok” denen gizli yaz vastasyla Merkezi Komitenin birinci
kâtibi Kamran Barov ve Büronun bütün üyeleri Azerbaycan’da kanl
olaylar yaplaca konusunda bilgilendirilmiler. O “bekunok” genel bölüme
iletiliyor, genel bölüm ise bütün Büro üyelerini bilgilendiriyormu. Artk
14, 15 ve 16 ubat tarihlerinde Büro üyelerine ve Kamran Barov’a her gün
“bekunok” diye isimlendirilen gizli yaz iletiliyormu.
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Misafirimin iddiasna göre o dönemde Azerbaycan’daki belli
olaylarn önlenememesinin dier bir nedeni de Merkezi Komitenin Birinci
Katibi Kamran Barov’un hasta olduu için ülkeyi yönetememesi ve birkaç
Büro üyesine Merkezden, ülkedeki kaos dolaysyla Kamran Barov’u
devirerek onun yerine birinci katip olacaklar vaadinin verilmesiydi.
Muhatabmn anlattklarn o dönemde olaylarn merkezinde yer alan
dier ahslar de onaylyorlar. Ermeni milliyetçileri Azerbaycan arazisini
parçalamaya hazrlandklarnda baz ahslarn, Merkezi Komitedeki
Gromko, Likaçov, Razumovski, Laptev ve bakalar araclyla
Cumhuriyetin birinci kâtibi olmaya hazrlandn birçok kimse bilmektedir.
Ümit ediyorum ki, bu kitap basldktan sonra Azerbaycan SSC Komünist
Partisi Merkezi Komitenin o dönemdeki arivleri açlacak, olaylar ayrntl
ekilde topluma iletilerek kimin hangi tutumu sergiledii de bilinecektir.
Belki de bazlar vatansever tutum sergilemilerdir. Maalesef ben
belgelerde bugüne kadar böyle bir eyle karlamadm.
imdi ise SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitenin Siyasi
Bürosunun 29 ubat 1988 tarihli toplantsndan bir hususu dikkatinize
sunmak istiyorum:
“M. Gorbaçov:
— Bugün Aleksandr Vladimiroviç bana anlatt. Stepanakert’te ate
yakarak kebap piiriyorlarm. Genellikle, yasalar çinenmemektedir. Ancak
insanlar meydanlardan çekilmiyor. En fazla bin be yüz yahut bin insan
vardr.
(SSCB çileri Bakan) Vlasov:
— Binden fazladr.
Gorbaçov:
— Binden fazla. Bak ite, onlar “ate sönmesin” diye orada
bekletilmektedirler. Burada açk ekilde Ermenistan’la olan ilikinin izleri
görülmektedir.
(SSCB Devlet Güvenlik Komitesinin bakan) Çebrikov:
— revan’dan, Stepanakert’te toplant düzenlenmesi emri verilmitir.
Talimat böyledir: revan’da kurultay düzenlenmi, Stepanakert’te kurultay
olmam. Burada temel düünce öyledir: Stepanakert’te kurultay
olmaynca, dalmayacaksnz. te bundan dolay onlar orada 10–15 gün
daha kalacaklardr. Öyle yapmak gerekiyor ki Stepanakert’te meydanda
insanlar olmasn. Her ey ayarlanm. Kolhozlardan yiyecek getiriyorlar,
kantinlerde, meydanlarda olanlar için yemek piiriliyor. Bu insanlarn
gecelemek için bile yerleri vardr ve belli aralklarla görevi devrediyorlar.
Gorbaçov:
— Viktor Mihayloviç, eer insanlar kurallara uyuyorsa, onlar siyasi
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yönden eitmek gerekiyor, oraya asker sevk etmeye gerek yok.
Çebrikov:
— Datmak deil, azck ablukaya almak gerek.
Gorbaçov:
— Eer insanlar uslu davranyorlarsa, onlar sonuna kadar siyasi
yönden eitmek lazmdr. Neden ordu sevk edelim ki?”.
Buradan belli olur ki, Gorbaçov Stepanakert’teki olaylarn revan
tarafndan düzenlendiini iyi biliyor. Ancak kendisinin de söyledii gibi,
“atein sönmesini” istemiyor. revan’da bu olaylar çkaranlar uyarmak
yerine, onaylyor. Karaba’n eski adnn Arsak olduunu söylüyor.
Gorbaçov’un SSCB’deki dier halklara ve bütün dünyaya Ermenilerin
Karaba için gece-gündüz uyumad, Azerbaycanllarn ise bu meseleyle
ilgilenmedii ve Karaba’n Ermenistan’a verilmesi gerektiini göstermesi
gerekiyordu.
Eer 1988 ylnn Meydan Harekât olmasayd, N.Hruçev’in 1954
ylnda SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitenin Siyasi Bürosunun bir
karar ile Krm’ Rusya’dan ayrarak Ukrayna’ya verdii gibi, Gorbaçov’un
da bir kararla Karaba’ Ermenistan’a hibe edeceine eminim.
Maalesef bütün bunlar gördüü halde bizim yönetim halkn isyann
bomaya çalyordu. Hem kendilerini, hem de halk Gorbaçov’un Karaba
meselesini adaletle çözeceine inandrmak istiyorlard. Buna ne denir
bilemiyorum. Ancak bir eyi diyebilirim ki, ömrünün ihtiyarlk yllarnda
Lefortova hapishanesine düen Yazov, Kryuçkov, Varennikov gibi mareal
ve generaller bunu hak etmilerdi. Eer Büro toplantsnda Gorbaçov’un
onlarla dalga geçtiini, bizim bile anladmz onlar anlamadysa, onlar
gerçekten de Lefortova hapishanesini boylamay hak etmilerdir.
Benim için ilginç olan bir husus daha vardr. Acaba gerçekten de
büyük siyasetle uraan Azerbaycan SSC’nin yetkilileri SSCB’nin
çöktüünü fark etmiyorlar myd? Yukarda kaydettiim SSCB Devlet
Planlama Komitesi Reisinin konumasndan sonra baz mahkeme bakanlar
ile aramzda geçen tartmalarda SSCB’nin çökecei görüü dile
getirilmekteydi. Sumgayt, Tiflis ve SSCB’nin baka bölgelerindeki
olaylardan sonra benim Rusya’daki tandklarmn çou buna kesin bir
ekilde inanmaya balamt. Ancak 1990 ylnn Bakü katliamndan sonra
bile Azerbaycan yönetimi Gorbaçov’dan korkmaya devam ediyordu. O
Gorbaçov’dan ki Yeltsin’in korumas A. Korjakov tarafndan yazlan ve
1997 ylnda baslan “Boris Yeltsin: Sabahtan Gün Batana kadar” kitabnda
kimlii çok güzel tasvir edilmi B.Yeltsin bile 300 milyonluk Sovyet
halknn gözü önünde ona hakaret etmekten çekinmiyordu.
1991 ylnn Austos olaylarnda ben Kislovodsk ehrinde
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izindeydim. Artk herkes SSCB’nin çöktüünden bahsediyordu. Bakü’ye
döndükten sonra bizim yönetimin yaptklar bende adeta tiksinti uyandrd.
Yönetimin bu tür korkak tutumu R.Gazyev gibilerinin ortaya çkmasna
zemin hazrlad.
Binlerce yiit Azerbaycan olu ise SSCB harabelikleri altnda Vatan
topra urunda, eit olmayan savata can veriyor, kurban gidiyorlard.
u anda bile devam eden tartmalarda SSCB’nin çöküünün,
Cumhuriyetlerin bamszlk kazanmasnn nedenleri hakknda oybirlii
yoktur ve ben de bu konuyu noktalayacak bir cevab vermek iddiasnda
deilim. Kanaatimce bazlarnn, bunun Gorbaçov’un isteiyle
gerçekletiini bildirmelerine ve hatta Gorbaçov’un kendisinin bile Rusya
dndayken verdii demeçlerinde bu süreçteki özel rolünü abartmas bir
yana, bu, asla böyle deildir! Evet, SSCB’nin çökmesi sürecinde onun rolü
olmutur, ama kendi istei, akl, düünülmü faaliyeti ile deil, aptall,
beceriksizlii ve avanakl ile! Onun SSCB adl ülkeyi nasl korumaya
çalt Merkezi televizyon ile yaymlanan ve Birliin bütün Cumhuriyet
yöneticilerinin, ayn zamanda A. Mutallibov’un da katlm olduu
toplantda, Moskova etrafndaki Novo-Okaryova sürecinde Konfederasyon
oluturma konusundaki anlamay imzalattrmak için yapt yalvarlardan
da bellidir.
SSCB’nin çökmesi mutlak idi. Derin incelemelere girmeden ksaca,
baz hususlar sralamak istiyorum. SSCB’nin çöküünü 1970’li yllarda
balayan ekonomik kriz kaçnlmaz kld. Çünkü SSCB’nin esas kazanc
yurtdna petrol, kendi ahalisine ise alkol satmaktan ibaret idi. 80’li yllarn
balarnda petrol fiyatlar hzla ucuzlayarak 13 ABD dolarna dütü, ayn
zamanda, Gorbaçov’un aptalca kararlaryla üzüm balar mahvedildi,
“suxoy zakon” denilen kuru yasa ilan edildi, alkol sat kesin bir ekilde
azaltld. Zaten ayakta zor duran bütçe ölümcül darbeler ald. Artk ülkedeki
erzak ktl herkesi etkiledi. Bütün SSCB vatandalarnda iddetli itirazlar
balad. Ben Rusya’daki hâkim, savc ve dier görev sahiplerinin bu
itirazlarna bizzat ahit olmaktaydm. Eer buna bir de Batl uzmanlarn
belirledii SSCB’nin çeitli Cumhuriyetleri ve milletleri arasndaki snrlar
tartma konusu olan 79 tartmal bölge gerçeini de ilave edersek
memnuniyetsizliin ve itirazlarn boyutu daha iyi anlalr. “Açklk
Dönemi” bu süreci daha da hzlandrd. Denilebilir ki “açklk” Gorbaçov’un
hizmetidir. Hayr, kanaatimce “açklk” bu süreci bir az daha uzatt. Eer
Gorbaçov, sanld gibi, akll yönetici olsayd, SSCB’nin çökme sürecine
sivil özellik verebilir ve bu sürecin gâh Azerbaycan’a, gâh Gürcistan’a, gâh
Baltk denizi ülkelerine tanklar sevk ederek tamamlanmasna imkân
vermezdi. Gorbaçov ise türlü türlü aptal, halkç, kendisinin dahi anlamad
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düünceleriyle bu süreçte tarihi ahsiyet adn ve çeitli ödülleri almaya
çalyordu. Bugün, SSCB’nin dalmasnda Sumgayt olaylarnn, Karaba
sorununun esas katalizör rol oynadna eminim.
Bu konuya özel bir bölüm ayrmaktaki amacm o dönemde
hâkimiyette olanlarn cezaya çaptrlmas meselesi deildir. Eminim ki,
onlar da Azerbaycan’n çkarlar için belirli iler görmülerdir. Bugün öyle
bir dönemde yayoruz ki, baz meselelerde “sükût altndr” prensibi çok
zararldr ve ben diyorum ki, hatta imdi “susmak millete ihanettir”. Bugün
Ermenistan memurlarnn, aydnlarnn sahtekârlkla dolu hatralar, yazlar
gelecekte torunlar tarafndan tarihi ariv materyalleri olarak kullanlacaktr.
Bizim ise eskiden “yolda”, imdi ise “cenap” olan falancalarmz her türlü
konudan yazarlar, sra Karaba sorununa geldiinde “dut yemi bülbül”e
dönerek bu tavrlar ile Ermeni milliyetçilerinin ekmeine ya
sürmektedirler. Bazlar da “Dier Cumhuriyetlerde halk harekât olmad,
ama onlar da birer bamsz devlet oldular” diyerek hepimizin gurur kayna
olan 1988 ylnda Karaba’n Gorbaçov tarafndan bir kararla Ermenistan’a
verilmesine engel olan Halk Harekâtna gölge düürmek istiyorlar. Bu
affedilemeyecek bir durumdur. Ümit ediyorum ki, gelecekte Karaba
tarihini ve olaylarn aratracak olan genç nesiller, SSCB yönetiminin bu
çatma srasnda halkmza yaatt bütün facialar bakalarnn dilinden
deil, o dönemde Azerbaycan yönetiminde bulunan ahslarn hatralarndan
öreneceklerdir.
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GORBAÇOV VE ERMENLK
Kitab bu bölümle bitirmeye karar verdim. Bu bölümde okuyucular,
sorunun mahallî deil, küresel özellikte olduuna ikna edebileceime
inanyorum. Kanaatimce, kitab okuyan herkes Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
düünce ve siyasi açdan oldukça hazrlkl ve örgütlenmi, hem eski SSCB
mekânnda, hem de çada dünyann gelimi devletlerinde, özellikle ABD
ve Avrupa’da geni maddi, manevi ve siyasi desteye sahip Ermenilikle
karlatn anlayacaktr. Evet, yanl duymadnz Ermenilikle!
Nedir bu anlay, bu terim? Bu kelimenin temelini ne
oluturmaktadr?
Dalk Karaba çatmasnda katlmc taraflar karakterize eden
herkes bu terimin Karaba urunda mücadelede Azerbaycan’a sava açan
etnik-siyasi kuvveti haiz olduunu iyi bilmektedir. Ancak birçok insan
Ermeniliin bir sistem, ideolojik bir birlik ve ballk olduunu
bilmemektedir. Ne “Krunk”, ne de Ermeni Genel Milli Harekât (EÜH)
diye isimlendirilen kurumlar bamsz, tecrit olunmu ekilde faaliyet
gösteren ve ani durumlarda ortaya çkan örgütler deillerdir. Çatmann
balama dönemine, henüz SSCB’nin mevcut olduu zamanlara
baktmzda, bu kurumlarn kendi faaliyetlerini koordine ederek, genel
amaç ve niyetleri etrafnda birletikleri ve dorudan doruya SSCB
Komünist Partisi Merkezi Komite seviyesinde (Brejnev döneminde ube
müdürlüü yapan, o zamanki parti yarmasn kazanmaya çok yaklaarak,
SSCB Komünist Partisi Merkezi Komite Ba Kâtibinin Yardmcs olan K.
ahnazarov, SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitede dier ube müdürü
K.Brutens, emektar devlet memuru, yetkililere yaknlyla seçilen L.
Onikov gibi kiilerin timsalinde – A..) güçlü destek ve himayeye sahip
olduklarn görüyoruz.
SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitenin neredeyse bütün
ubelerinde Ermenilerin adamlar bulunmaktayd. Hatta bu konuda
“Azerbaycan. kinci Cumhuriyetin Akbeti” adl aratrmann yazar R.
Aayev istatistik hesaplamalar yaparak SSCB Komünist Partisi Merkezi
Komitesinde Ermenilerin saysnn 20 kiiye ulat halde, orada sadece bir
Azerbaycanl olduunu tespit etmitir. Bu ahs ideoloji bölümünde çalan
R. Hüseynov’dur.
Ayrca, SSCB Bakanlar Sovyeti’nde, Birlik bakanlklarnda da
Ermenilerden oluan çok güçlü gruplamalar bulunmaktayd.
Yani, Azerbaycan’dan ve dier Müslüman Cumhuriyetlerinden farkl
olarak, Ermenistan bu açdan, Birliin üst düzey bürokrasisinde her zaman
güçlü konuma sahip olmutur. Durgunluk yllarnda, özellikle Yahudi
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milletine mensup olanlar bilerek sktrld, srail’e ve Bat ülkelerine
göçmeye baladklar zaman Ermenilerin Moskova’ya, parti ve devlet
kurumlarna hzl akn balamt. Rusya’da çok yönlü, kapsaml ilikilere
sahip çevik Ermeniler, yönetim sisteminde, bilimsel kurumlarda (SSCB
Bilimler Akademisi’nin akademisyenleri ve özel üyeleri arasnda onlarca
Ermeni bulunmaktayd – A..), kültür kurumlarnda ve en önemlisi,
medyada oluan boluu fark ettirmeden dolduruyorlard. STA’da,
«Haberler» Basn Acentesinde (HBA), Genel Birlik Radyo ve Televizyon
kurulunda epey kadrolam, uzun süredir bu kurumlarda yöneticilik
yapmaya balamlard. Örnein, bunlarn en tannmlarndan biri HBA’nn
Bakan Yardmcs Karen Haçaturyan idi.
Ruslarn, Ermenileri geni ölçekte diplomatik ilerde görevlendirme
süreci Sovyet döneminde daha da yaygnlaarak bir gelenek halini almt.
SSCB’nin Ermeni kökenli büyükelçilerinin says da çeitli yllarda 15’ten
fazla olmutu. Düük rütbeli diplomatik personel arasnda ise bu rakam
dikkat çekecek derecede çoktu. SSCB’nin Azerbaycan kökenli tek
büyükelçisi ise E.Vezirov idi.
Burada, herhangi bir açklamada bulunmadan milli servetimiz
saylan deerli profesörlerimizden irmemmed Hüseynov’un 23 Nisan 2010
tarihli “Azerbaycan” gazetesinde tekrar yaymlatt «Ermenilerin Yeni
Felaketli Hatas» balkl makalesinden bir bölümü dikkatinize sunmak
istiyorum. Bu makale Tiflis’te Gürcülerin Rus dilinde yaymladklar günlük
edebi-siyasi «Vozrojdenie» gazetesinin 1918 ylnn Ocak saysnda
(redaktörü ve nairi E. D. Kordeladze) yaymlanmtr. Ayrca bu makale
“Açk söz” gazetesinin 7 Ocak 1918 tarihli 648. saysnda da tercüme
edilerek yaymlanm ve o dönemki üslubu da korunmutur:
“Avrupa sava ibtidasnda* henüz Rusya devleti Türkiye ile haliharbide* olmayan zaman, Ermeni milletinin baçlar bir felaketli hata
ilediler. Graf Vorontsov Dakov ile vezir Sazanov’un irin nutuklarna ve
vaatlerine aldanarak, onlar Türkiye’ye ilan- harp ettiler ve Ermeni
gönüllüleri Türkiye toprana sokuldular.
O zaman biz bir sra makalelerimizde Ermenileri böyle hatal
ikdametten* sakndrmaya çalarak, küçük bir millet için böyle
tecavüzkarane hareketin felaketli olduunu ispat, bir kadar durbin*
olmalarn tavsiye ettik ve milli taassubu alevlendiren baçlar aleyhine
*

Balangcnda
Harp durumunda
*
Admlardan
*
leri görülü
*
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çktk. Fakat tavsiyelerimiz heder olup daha da bizden acklandlar ve
Ermeni gazetelerinde yüzümüze “haya gerel” (Ermeni yiyen) lakab
kazandk. Bizim en mukaddes hissimiz tahkir edildi. Zira samimiyetimize
adavet telkin edildi ve hayrhahlmz bütün mazlum Ermeni milleti
hakknda provokasyon gibi gösterildi.
Lehistan, Litvanya, Belarusya dahi dava meydan olarak Kafkasya
seferi gibi deil, daha müthi vurumalar oldu. Fakat Lehistan, Litvanya ve
Belarusya selamet kaldlar. Peki, niçin Ermenistan mahvoldu?
Herkesin itiraf ettii üzere, dava eden milletlerden hiç birisi Türk
askerleri kadar alicenabane dava etmiyor. Bununla beraber, Ermenistan
mahvolduysa, nedeni budur ki, suni surette giyotin altna salnmt.
Polyaklar ne Rusya’ya ihanet ettiler, ne Almanya’ya. Onlar hiçbir devlete
ilan- harb etmeyerek güçsüzlüünü itirafla mümkün olan kadar bitaraf
kaldlar. Fakat küçük Ermenistan tecavüzkarane siyaset yürüterek harbi bir
devlet gibi müttefikler srasna girdi. Bize malumdur ki, Türkiye Ermenileri
kendi vatanlar olan Türkiye’ye asla ihanet etmeden bitaraf kalmak
istiyorlard.
Fakat Rusya Ermenileri onlarn yerine devletlerine ihanet imzas
atmakta acele ettiler. (alnt bizdendir - A..) Böyle aklsz siyasetin ne kadar
müthi netice verdiini mufassal yazmayacaz. Fakat bu felaketten dahi
onlar ibret almadlar.
imdi biz yeniden sesimizi yüceltmeliyiz, biz kenardan daha iyi
görüyoruz, imdi Ermeni baçlar yeni bir hata ilemekteler.
Rusya Türkiye ile baryor. Rus askerleri cepheyi terk ediyorlar.
Umum-Kafkasya milletleri savan bitmesini arzu ediyorlar. Ermeniler ise
yine müstakil olarak Türkiye ile sava devam ettirmek istiyorlar. Onlar
seferberlik ilan etmiler. Rus ordusu tarafndan terk edilmi Türkiye
cephesini savunmaya hazrlanyorlar. Bitmek üzere olan Rusya-Türkiye
sava yerine Türkiye-Ermeni sava balyor. Vorontsovlar ile Sazanovlarn
görevini imdi de ngiltere diplomatlar devralyor ve Ermeniler yeni
macera yoluna düüyorlar!
Samimi olalm!
Ermeniler neye güveniyorlar? ngilizlerin yardm etmesi hayaldir.
Onlar kendi menafileri için Ermenilerden istifade edecek ve kendileri için
uygun ortam geldiinde Ermenileri kendi mukadderatlarna burkacaklardr.
Belki de Ermeniler kendi ordularna güveniyorlardr. u anda Rusya
hükümeti banda duran Lenin Ermenileri az düünür. Rus askerleri hiçbir
zaman Ermenistan yahut Rusya’nn sair bir ksm için savaa yeniden
balamak istemeyeceklerdir.
Türkiye ile mücadelede Kafkasyadaki Türk, Dastanl ve
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Gürcülerden de yardm gözlemek aklszlktr. Nedenleri de çoktur ve
malumdur. Gürcü demokrasisi savan devamn istemiyor. Hiçbir ekilde
maceraya atlmaz. Bilhassa Ermeniler Gürcistan’n özel eyaleti olan en
verimli topraklarn ellerinden almaa çalyor. Gürcüler hakknda eski
siyasetlerini devam ettiriyor ve ihtirasiyyat-i-milliyeyi alevlendiriyorlar.
Aikârdr ki, bu yeni savata Ermeniler tek kalacaklar ve ancak
kendi güçlerine inanmalar gerekmektedir. Bu gücün ise azl ve savaa
hazr olmad Ermenilerin kendilerine bizden daha iyi malumdur.
Zamandr ki, kendi milletlerinin mukadderatna daha ayk gözle
bakarak onu önceden itlafa maruz olan amaçsz felaketlere salmasnlar.
Vakittir ki, harb-cuyane siyasetin iyi sonuç vermeyecei ve herkes ile dava
etmek mümkün olmad derk edilsin. Böyle siyaset Ermenileri dehetli bir
hale sald, Ermenistan’ mahvetti. imdi ise Ermenilerin istikbalini de
karartabilir. Böyle müthi bir vaziyetten çkmak için ancak bir çare vardr:
Genel siyaset kursunu esasndan deimek, harb-cuyanelii sulhcuyane siyasete dönütürmek ve her eyden önce, yakn komu milletlerle
anlamaya çalmak lazmdr.
Bu yazy okumak ardr. Fakat merdanelikle ac hakikati dinlemek
gerekmektedir.”
Gerçekten de hiç bir yoruma gerek kalmadn düünüyorum.
ABD, Fransa, ngiltere ve dier devletlerde, ayn zamanda Türkiye,
ran, Lübnan ve baka Müslüman ülkelerde yaayan Ermenilerin says ve
etkisi hakknda kamuoyunu yeteri kadar bilgilendirecek kaynak mevcuttur.
Çatmann bu yönü üzerinde bu kadar durmamz bouna deildir.
Baz yorumcularn söylediklerinden farkl olarak, olaylarn gerçek taraf
böyledir: Azerbaycan’n düman ne Krunk, ne EUMH, ne Ermenistan SSC,
ne de Dalk Karaba Özerk Vilayetidir, asl düman bütün bunlar bir
emsiye altnda birletiren Ermeniliktir! Baz yazarlar, ayn zamanda
Ermenilerin kendileri de uluslararas ölçekte iyice örgütlenmi bu etnik
politik kuvveti Ermenilik olarak adlandrmaktadrlar.
Uluslararas birlik bu kuvveti siyasi etken gibi kabul ederek, çeitli
nedenlerle, onu her frsatta destekliyor. Bu terim, resmi devlet snrlarn
bile tanmayan bir milli düünce “Büyük Ermenistan” rüyas etrafnda
saysz balarla birbirine balanan Ermeni topluluklarnn, Ermeni
diasporasnn doasn, karakterini, genellikle etnik-siyasi mahiyetini çok
net ekilde yanstan anlaytr. Bu bakmdan, biz de “Ermenilik” anlayn
çok nadir etnik-dini-siyasi fenomen anlamnda kullanacaz.
Ermenilik milli düüncesi defalarca Azerbaycan’a saldr kayna
olmu ve potansiyel olarak, gelecekte de Türkiye’den Kafkasya’ya kadar
daha geni alanda yaylacak bir tehlike olarak kalmaktadr. Bu sebeple, bu
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anlayn örenilmesi Karaba sorununun nedenlerinin çözülmesinde de
büyük önem arz eder. O, sorunun gücünü daha net göstermeye, gizli
motifleri açklamaya, çeitli uluslararas güçlerin ilgi ve çkarlarn
örenmeye frsat verir.
Azerbaycan’n, ilkönce, Azerbaycan Halk Cephesinin (AHC)
stratejik yanllarndan biri özellikle onunla çatma durumunda olan
kuvveti, yani Ermenilii gereince önemsememesi olmutur. Hatrlatalm
ki, SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitesi Siyasi Bürosunun üyesi,
Sovyet parti yetkilileri arasnda uzun süre önemli bir konuma sahip bir
ahsiyet olan Haydar Aliyev, SSCB Bakanlar Sovyeti Bakannn Birinci
Yardmcs görevinden alndktan sonra, Azerbaycan’n konumu, lobicilik
bakmndan oldukça zayflamt. Daha önce, 1981 ylnda ise SSCB Gaz
Sanayii Bakan S.Orucov vefat etmiti. Moskova’da tek nüfuzlu isim Lenin
ödüllü, yüksek bürokraside iyi ilikilere sahip, lakin siyasi yönden pasif bir
insan olan Ferman Salmanov idi. Özellikle Moskova’da taraftarlarmzn
azalmas sebebiyle Karaba sorununun en iddetli döneminde, Azerbaycan
aydnlar, hakl seslerinin bütün SSCB medyasnda ve Moskoval aydnlar
tarafndan duyulmasna nail olamadlar. SSCB seviyesinde desteklenmeyen
Azerbaycan SSC, Ermenistan ve Karaba ayrmclar ile çatmada yalnz
kendi snrl kaynaklarna güvenebilirdi ve bu imkânlar da yalnz güçlü
siyasi yönetim vastasyla elde etmek mümkündü.
O zamanlar, Ermenilerin SSCB’deki konumlar hakknda bilgi sahibi
olmak için onlarn sadece Azerbaycan’daki durumlarna bakmak yeterlidir.
1990 ylnda Azerbaycan’da Ermeni milletinden olan 681 kii Cumhuriyetin
yüksek ve orta hakimiyet kademelerinde çalmaktayd. Bu Ermeniler
arasnda Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesinde, Bakanlar
Kurulunda önemli görevlerde bulunanlar, bakanlar ve yardmclar, salk
bakanlar ve bakan yardmclar, vilayet, ehir ve il parti komitelerinin
birinci kâtipleri, vilayet, ehir ve il yürütme kurul bakanlar ve onlarn
yardmclar, ar endüstri, inaat, tat, hafif ve gda endüstrisi kurumlarnn
direktörleri, bamühendisleri, bauzmanlar olanlar da vard. Onlarn
Azerbaycan çileri Bakanlnn, Devlet Güvenlik Komitesinin ve Ba
Savcln merkezi kurumlarnda, idare ve ube reisleri seviyesinde, vilayet,
ehir, il idarelerinin strüktür bölmelerinde ise birinci ve ikinci dereceli
temsilcilikleri bulunmaktayd.
Bütün bunlarn yan sra Gorbaçov’un hâkimiyeti döneminde
SSCB’de Ermenilerin mevkii akl almaz derecede yükseldi. Kiisel
deneyimimden hareketle, bir gerçee dikkatinizi çekmek istiyorum.
Stavropol diyarnda hâkim olarak çaltm dönemde mahkemelerde bir tek
Ermeni hâkim bile yoktu. 1985 ylndan sonra ise bölge üzere Ermeni
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milliyetinden olan hâkim, savc, polis reislerinin says kozmik bir hzla
artmaya balad. Gorbaçov’un hâkimiyeti döneminde Ermenilerin, görev
merdivenlerini hzl bir ekilde trmand açkça görülmektedir.
SSCB’de uzun bir süre çok saygn ve etkileyici kiilie sahip ünlü
Ermenilerden biri srailyan idi. O, bir zamanlar SSCB’nin fevkalade ve tam
yetkili büyükelçisi olmu, SSCB Dileri Bakan A. A. Gromko’nun özel
güveninin kazanmt. srailyan’dan sonra SSCB’nin hem d, hem de iç
siyasetini idare etmeyi ahnazarov eline ald. Sadece SSCB tarihinde deil,
hatta Çar Rusya’snda bile hiçbir yardmc, hükümdar ahnazarov’un
Gorbaçov’u etkiledii kadar etkileyememitir. SSCB’de, öncelikle
Moskova’da Ermeni diasporasnn elit ksm ile ilikilerin bütün balar
ahnazarov’un elinde bulunuyordu.
Eski Bakülü, Azerbaycan Devlet Üniversitesini ve SSCB Komünist
Partisi Merkezi Komitesi yannda Sosyal Bilimler Akademisini bitirmi
Georgi Hosroyeviç ahnazarov, bir süre “Dünyann ve Sosyalizmin
Sorunlar” dergisinde (Prag) çaltktan sonra 1964 ylnda SSCB Komünist
Partisi Merkezi Komitesinin uluslararas bölümüne geçmiti. 1988 ylnda o,
Ba Kâtibin Yardmcs olmay kabul etti. Dorusu bu, bir az acayip bir
durumdu. Çünkü o zamanlar bu vazife, önemine ve kariyer imkânlarna
göre, o kadar da prestijli saylmyordu. Ama M. Gorbaçov döneminde nasl
olduysa bu vazifede ve özellikle G. ahnazarov’un kdeminde ciddi
deiiklikler oldu. Ksa sürede Ba Kâtip, o zamana kadar hiçbir yönüyle
kimseden bir fark olmayan bu “saygn” yardmcsn SSCB
Cumhurbakannn Müaviri görevine atad. Artk 1990 ylndan G.
ahnazarov SSCB milletvekili idi. Sonra ise Yüksek urann Anayasa Alt
Komitesinin Bakan, 1992 ylnda ise Gorbaçov Fondunun Global Sorunlar
Merkezinin Direktörü oldu.
Konudan az da olsa uzaklaarak bir hususu dikkatinize sunmak
istiyorum. Azerbaycan’da, Bakü’de hiçbir zaman milli ayrmclk
olmamtr. Buna örnek olarak Azerbaycan’da doan, sonradan dünyaca ün
kazanan çeitli milletlere mensup ahslar, mehur fizikçi, akademik L.
Landau’nun, viyolonselist, orkestra efi M. Rastropoviç’in, milliyetçe
Ermeni olan SSCB mareallerinden . Bagramyan, A. Babacanyan, satranç
üzere dünya ampiyonu G. Kasparov’un ve dierlerinin isimlerini anmak
yeterlidir. Sonuncunun Bakü satranç okulundan yetitiini de burada
hatrlataym. A. Karpov’la final yarnda bütün SSCB Komünist Partisi
Merkezi Komitesinin Siyasi Bürosunun üyeleri onu destekleseler de,
Azerbaycan SSC yönetimi özellikle Kasparov’a bütün maddi ve manevi
yardmn esirgememiti. Buna karlk Kasparov, çatmalarn baladnda
bartrc konumda deil, aksine ara kartrc ve tahrik edici bir biçimde
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konuarak Azerbaycan halknn dümanlarnn ön saflarnda yer ald.
M.Gorbaçov’la G. ahnazarov’un dostluunun balangc örencilik
yllarna dayanmaktadr. G. ahnazarov, “Rehberle ve Onlar Olmadan”
balkl anlarnda bu konuda ayrntl bilgiler veriyor. Belki de bu dostluk
nedeniyle, gelecek Ba Katip Ermeni milletinin temsilcilerine daha da
yaklaarak, onlara özel bir ilgi beslemitir. lginçtir ki, daha örencilik
yllarndan yakn olan bu iki dost -Gorbaçov ve ahnazarov SSCB
Komünist Partisi Merkezi Komitesinde çalmaya baladktan sonra
yaknlklarn hiçbir eyle aça vurmuyorlard. Hatta bazen Gorbaçov,
kendi yardmcs ile olan samimi ilikilerini saklamaya bile çalyordu,
bunu pek beceremese de.
Gorbaçov sk sk memnun bir ekilde
ahnazarov’u kastederek öyle söylemekteydi: “Görüyorsunuz ite bahtma
nasl iyi bir gazeteci çkm! Benimle çalmaya muvafakat verdiinde de
asla nazlanmad. Sitaryan’ yardmcm olmaya ikna etmek için defalarca
uratm. ahnazarov ise hiç nazlanmadan, ama büyük bir onurlulukla
“Sizinle nereye isterseniz giderim” dedi. Evet, sizce nasldr?”
Ba Kâtibin kendi yardmcs hakkndaki olumlu görülerine, onu
pohpohlamasna armamak elde deil. O, parti örgütünün aray ve
analitik kaytlarndan çok da farkl olmayan bktrc iler yazarnn olaan
üstü bir hzla ilerlemesini esaslandrmak için onu övmekten bkmyor ve
ahnazarov’u örencilik yllarndan tandn saklamak için bu tür
manevralara bavuruyor. Gerçekten de ahnazarov, Gorbaçov’un gündüz
mumla arad bir adam idi, yalnz o, Sitaryan’ de elden brakmak
istemiyordu. G. ahnazarov’un ve onun adamlarnn Merkezi Komitede özel
yeri hakknda ilk kaynaktan bilgi alan A. Çernyayev kendi anlarnda öyle
yazyor. “M. S. Gorbaçov, talimat vererek kendisinin kadro d müavirlerini de onaylamt. Bunlar L. . Abalkin, S.A.Sitaryan ve V. P. Osipyan
idi”.
Çok ilginçtir, Gorbaçov yüz milyonluk nüfusu olan Rusya’da
kendisine uygun liyakatli bir yardmc bulamamt. Çünkü liyakatli Rus
aydnlarnda hak, adalet ve vatana olan sevgi duygusu, Gorbaçov’dakinden
çok farklyd.
G. ahnazarov, Moskova’da Ermeni diasporasnn temel direklerinden saylyordu. O, yönetimdeki vazifeli Ermenilerle, SSCB’de mevcut olan
bütün Ermeni camias arasndaki iletiimi salamt ve bir nevi köprü
görevini üstlenmiti. Bu ise, Gorbaçov’un Ba Kâtiplik görevine en uygun
aday olduu imajnn yaygnlatrlmasnda çok güçlü bir araçt. Bakâtip de
bunu iyi biliyordu. “Mia-zarf” lakapl Gorbaçov, Moskova’daki yerini
salamlatrmaya baladnda, ahnazarov’un kendi dostunun çkarlar
adna lobicilik yapmaya yeteri kadar adam vard. Ermenilerin SSCB
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Komünist Partisi Merkezi Komitesi’nin neredeyse bütün birimlerinde
adamlar çalmaktayd. Bunlar SSCB Komünist Partisi Merkezi
Komitesi’nin dier ube reisi bakan K. Brutens, tecrübeli bölüm eleman,
üst mercilere yakn olan L. Onikov ve SSCB Komünist Partisi Merkezi
Komitesinin deoloji Bölümünün ube Müdürü Karen Karagözyan ve
bakalaryd. ahnazarov’un ölümünden sonra Gorbaçov adna faaliyet
gösteren Fon’u, onun yardmcs Karen Karagözyan’n yönetmeye
balamas hiç de rastlant deildir.
ahnazarov, bütün Gorbaçovlar ailesinin sevimlisi idi. R.
Gorbaçov’a kendisinin “Ben Umut Ediyorum” adl kitabnda G. ahnazarov’un ona 8 Mart münasebetiyle yazd heyecan dolu mektuptan alnt
yapmtr: “Aziz Raisa Maksimovna! Eer nikâhlar gerçekten semada
kylsayd, Allah, Mihail Sergeyeviç’in talihine yazlm amaca uygun
olarak, ona ite sizin gibi e bahederdi. çten sayglarmla, Sizin
ahnazarov.”
R. Gorbaçova’nn, Ba Kâtibe olan etkisinden çok bahsedilir. Bu mesele ile
alakal, genel konudan biraz uzaklasam da, bir durumu hatrlatmak
istiyorum. 1985 ylnda milliyetçe Ermeni olan Koeleva ve Pilipenko
hakknda o dönem için ilenme üslubuna ve büyüklüüne göre ender
rastlanan ekyalk davasna bakyordum. Bu ceza davas Stavropol bölge
mahkemesinin karar ile kesilmi cezalarn hafifliine göre imha edilerek,
yeni bir mahkemeye gönderilmiti. Mahkeme durumas balamadan önce,
bir defa mahkeme bakannn odasnda gördüüm, önceleri hiç
tanmadm, Pyatigorsk Vekiller Kurulunun üyesi, milliyetçe Ermeni,
Stavropol bölgesinden mehur vekil Robert Haçaturov odama geldi.
Konuma srasnda sanklara yardm etmek gerektiini bildirdi. Ben de
cevap olarak “Galiba, beni iyi tanmyorsun ve hangi prensiple çaltm
bilmiyorsun” dedim. O ise benim hakkmda yeteri kadar bilgisi olduunu ve
bana rüvet teklif etmek istemediini, ancak bir önerisinin olduunu söyledi.
Dedi ki, ona yardm edeceim takdirde R. Gorbaçova’nn yakn kz arkada
olan akrabas araclyla beni onlarn ailesine sokabilir. Gorbaçovlar
hakknda Stavropol’da insanlar çok ey konuuyordu. Ama bu konuma
bana o kadar uydurma ve aptalca göründü ki, hemen onu odamdan kovdum.
Az sonra mahkeme bakan odama gelerek böyle geni çevresi ve iyi
balantlar olan bu ahsa yardm etmediime teessüf ettiini bildirdi.
Mahkemede, gebe olmas nedeniyle Koelevaya tutuklanma deil,
yasalara uygun olarak, artl ceza kesildi. Sonralar, R. Haçaturov’la ilikisi
olan kiilerin çounun hzl bir ekilde vazife merdivenlerinde ilerlediini,
kendisinin ise ticaret sektöründe epey baar kazandn gördüümde, bana
vaat ettiklerinin aptalca ve uydurma olmadna inandm.
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ahnazarov’un Gorbaçov üzerindeki etkileri hakknda A.Çernyayev,
“Azatlk” radyosunda yapt konumasnda öyle söylemiti: “Gorbaçov
yalnz uluslararas meseleler hakknda deil, en kritik konularda– kadro
sorunlar ve dier meselelerde de ona danyordu. En kritik meselelerin dar
dairede çözüldüü toplantlarn hiç biri ahnazarovsuz geçmezdi.” Ksacas,
ahnazarov’un Gorbaçov’u çok güçlü bir ekilde etkilemekteydi.
ahnazarov’un Azerbaycan’a kar tavr ise, tanklarn söylediklerine
göre, o, Karaba meselesinde ödün vermediine, Azerbaycan SSC
Komünist Partisi Merkezi Komitesinde Dalk Karaba Özerk Vilayetinin
olaanüstü toplantsn sert bir üslupla eletirdii için, Moskova’da SSCB
Halk milletvekilleri kurultay srasnda, Vezirov’un kolundan tutarak
barm ve: “Tarih sizi balamayacak. Bugün siz bütün bir halk ezdiniz!”
demitir.
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 “ayrmc çatmalarn
çözümünde dünya tecrübesi kesin bir ekilde, bu çatmalarn demokrasi
zemininde çözülmediini göstermitir” içerikli satrlar ahnazarov
vastasyla kamuoyuna duyurulmu ve Azerbaycan’a olan olumsuz tavr
daha da belirginlemitir.
ahnazarov’un Azerbaycan’a yaklamda bu tür hareketleri çoktur.
Ona göre, demokrasi, insan haklar ancak Ermeni milliyetçilerinin isteine
uygun olmaldr.
Aslnda, bunda artc bir ey de yoktu. ahnazarov tam yetki
sahibi ve Ba Kâtibin sa kolu olarak, SSCB yöneticilerini etkilemek için
lobi oluturmutu. Onun öylesine güçlü bir ekibi vard ki, Ukrayna
Cumhuriyeti bile böyle bir ekibe sahip deildi. Dikkatle bakarsak,
ahnazarov- Ba katip M.Gorbaçov’un yardmclarndan biri; Brutens –
Uluslararas Bölüm Bakan Yardmcs; Mçedlov – SSCB Komünist Partisi
Merkezi Komitesi yannda Marksizm-Leninizm Enstitüsü’nün Direktör
Yardmcs; Karagözyan K.K. – SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitesi
deoloji Bölümünün ube Müdürü; Onikov L.A. – SSCB Komünist Partisi
Merkezi Komitesi deoloji Bölümün Sorumlu Örgütleyicisi.
Hiyerarik nitelikli bu sisteme alt kademelerde çalan kiiler de
dâhil idi: Arzumanyan K. K. – SSCB Bilimler Akademisi Bakanlk
komisyonu, Sosyal Bilimler Bölümünün ube Müdürü; Kuzacyan L. S. –
Sosyal Bilimler Üzere Bilimsel Enformasyon Enstitüsünün Direktör
Yardmcs; Momcyan H. N. – Sovyet Toplumbilim Cemiyetinin Bakan;
Petrosyan Y. A. – SSCB Bilimler Akademisi arkiyat Enstitüsü’nün
Leningrad Bölmesinin Müdürü, Bölmenin Savunma üzere Bilimsel
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urasnn Bakan.
ahnazarov, SSCB Bilimler Akademisinde de akademisyenlerden ve
özel üyelerden oluan, SSCB’de çok geni ve kritik ilikileri olan iyi
ayarlanm bir ekibe sahipti. Bu ekibe SSCB Bilimler Akademisi’nin akademisyenleri Ambarsumyan, Osipyan, Demirciyan, Bagdasaryan, Yenikolopov, Knunyants, Çaylahyan, Sandahçiyev, Tahtacyan, Aganbekyan,
Haçaturov; SSCB Bilimler Akademisinin özel üyesi Mergelyan, Mikaelyan,
Babayev, Sarkisov, Aacanov, Babayan, Mirzebeyov, Gödekyan, Sarkisyan,
Fanarcyan, Çaylahyan, Sitaryan ve bakalar dâhildi. Bu ekibin iini
kolaylatran hususlardan biri de Ermenilerle çeitli balantlar olan Y.
Primakov’un G. ahnazarov’la birlikte faaliyet göstermesi idi.
Lenin ve Stalin döneminden itibaren, ülke siyasetini yönetmeye
çalan yüksek vazifeli Ermenilerin says hiçbir zaman Gorbaçov
dönemindeki kadar çok olmamtr. O yllarda “Staraya Pload”da (Eski
meydanda) çalanlarn hepsi, ahnazarov’un Gorbaçov’un yannda özel bir
yerinin olduunu onaylamaktadrlar. O, Ba Kâtibe, onun yürüttüü
siyasetin ekillenmesine ve yönlendirilmesine daima tesir gösteriyordu ve
bu tesir durmadan artyordu.
A. S. Çernyayev’in “SSCB Cumhurbakannn Yardmcsnn
Günlüü” adl kitabnn “Yeniden Kurma Harabeliklerinde” adl birinci
bölümünde 9 Ekim 1988 tarihli bir not bulunmaktadr: “Cuma günü,
Gorbaçov ahnazarov’la beni yanna çarmt. O, ahnazarov’un 64. ya
günü münasebetiyle onu öptü. Birlemi Milletlere, Küba’ya ve Londra’ya
yapacamz seferlerden bahsettik. Laf arasnda, Kvitsinski’nin Dobrnin’in
yerine Merkezi Komitenin Uluslararas likiler Bölümüne müdür olarak
atanmas konusunda onun onayn aldk. Aniden o, Karaba hakknda
konumaya balad. Biz oturuyorduk. O, ayaa kalkarak karmza geldi ve
bizimle konumaya balad: “Ben istiyorum ki, her ii adam gibi yapalm,
mesele kan aktlacak boyutlara varmasn,
birbirimizle konumaya
balayalm. Rüvet alan görevliler var. Demirciyan (Ermenistan Komünist
Partisi Merkezi Komitesinin Birinci Kâtibi –A..) kendi adamlarn toplam,
Bakü’de kendi adamlarn ayaklandryor, Ermeni aydnlar sanki iflas
etmilerdir, onlar meselenin çözümü için hiçbir öneride bulunmuyorlar.
Açkças, ben kendim de bunun çözümünü bilemiyorum. Eer bilseydim,
ben hiçbir talimatla, oluan artlara bakmadan kendi bildiimi yapardm,
lakin ben de bunlar bilmiyorum!” Sonra o, Aliyev’in ilerinden bahsetmeye
balad. Dedi ki, biz onun ayan kaydrmaya çalyoruz, ama onun ileri
Reidov’un iinden de temizdir.”
Profesör Çapay Sultanov’un tabiriyle dersek, Azerbaycan’n bu üç
malum dümannn anlattklar bize çok önemli bilgiler veriyor. Süper 192
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devlette bütün hâkimiyeti ele geçirmi, karar vermek için bütün dünyadan
haber alan bir yönetici, kendi devletindeki bir sorunu nasl çözeceini
bilemiyor. Siyasetten hiç haberi olmayanlar, ahnazarov’un, onun bu
konumasn kendi kanallar araclyla hemen Ermeni tarafna
ileteceinden kukulanabilirler. Gorbaçov, güya, sorunun çözüm yolunu
bilmiyor. Onun, çkarlarna ters düen durumlar perdeleme becerisinden
yukarda bahsetmitim. Basnda, ara sra, onun gerçekten, “beceriksiz”,
“avanak” olduu yönünde fikirler yer alyor. Bu, asla doru deildir.
1985 ylnda Gorbaçov, SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitesi
Ba Kâtibi seçildikten birkaç gün sonra, mahkeme bakan A. Kuzminov’un
odasnda oturup onunla bir dava hakknda tartyorduk. O srada aniden
odaya Stavropol Bölge Mahkemesinin Bakan A. Maslennikov girdi. Ben
kalkarak odadan çkmak istediimde, o, kalmam istedi. Konuma srasnda,
Kislovodsk’ta dostlar ile birlikte Gorbaçov’un Ba Kâtip seçilmesini
kutlayarak Stavropol’a dönerken, bize de uramaya karar verdii anlald.
Keyfi yerinde olduu için çekinmeden konuuyordu. O konumadan en çok
hatrmda kalan, onun Gorbaçov hakknda birkaç defa kulland “dahi”, “
ileri görülü”, “sr tutmay iyi bilen adam” ifadeleriydi. Bu konumay
duyuncaya kadar, ben Gorbaçov hakknda pek çok ey duymutum, ancak
1978 ylnn Ocak aynda, henüz Stavropol Bölgesi Parti Komitesinin
Birinci Kâtibi olan Gorbaçov’a SSCB Ba Savcs görevi teklif olunduunu
ilk defa öreniyordum. Onun, SSCB’nin bir eyalet yöneticisinin, SSCB Ba
Savcl görevini geri çevirmesi dostlarn, ayn zamanda A. Maslennikov’u
da çok artmt. Onlar Gorbaçov’dan nedenini sorduklarnda, o,
mesleinin hukukçuluk olmasna ramen bu alanda deneyiminin olmadn
bildirmi. Muhatabmz, Gorbaçov’u özellikle kurnazlna, onun tabiriyle
söylesek “koltuunun altnda tadn saklamak” maharetine göre dahi
adlandryordu. Gerçekten, o dönemde SSCB Ba Savcs 1953 ylndan beri
bu görevde çalan, henüz 1945 ylnda “Nürnberg Durumas”nda SSCB
adna devlet ithamn savunan 71 yanda, artk hasta olan R. A. Rudenko
idi. Ksa bir süre sonra o vefat etti ve bu göreve son yllarda fiilen bu
durumay yürüten A. Rekunkov getirildi.
Yukarda, Gorbaçov’un sk sk rüvetçilikten bahsettiini söylemitim. Rüvetçilikten bahsedenin kim olduuna bir bakn hele! Rüveti
zarflarda ald için daha Stavropol’da iken o, “Zarfl Mia” lakabn
almt. Gorbaçov’un açgözlü birisi olduunu, onun SSCB döneminde
“yeralt ekonomisi”nin mafya temsilcileriyle, halk arasnda “atölyeci”
adlandrlan adamlarla kurduu sk ilikilerinden de anlayabiliriz. Birçok
kaynak onun bu ilikilerinden haber vermektedir. Hatta Gorbaçov’un yakn
dostu ve yanda olan E. evardnadze de kendi hatralarnda tutuklanmamak
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için Gürcistan’dan Stavropol’a kaçan suçlularn tutuklanmasna engel
olmas sebebiyle Gorbaçov’la aralarnn açk olmasndan, yalnz genel
“patronlar” Andropov’un araya girmesiyle münasebetlerinin normalletiinden bahsetmitir.
Azerbaycan’la ilgili de benzer bir durum yaanmtr. öyle ki
Bakü’de “yeralt ekonomi”sine kar mehur “Promkalantereya” adl cinayet
davas açldktan sonra suçlularn çou Stavropol bölgesine kaçmlar. O
dönemde yaayanlar, SSCB’deki “yeralt ekonomisi”nin tamamen
Ermenilerin elinde olduunu iyi bilirler. Azerbaycan’dan kaçan “yeralt
ekonomisi”nin temsilcileri de “zarf”larna güvenerek Gorbaçov’un
himayesine snmlard.
Stavropol’da, genellikle “Kafkasya Maden Sular” denilen bölgede
yaayan “atölyecilerin” özellikle Gorbaçov tarafndan himaye olunduu da
o dönemde herkes tarafndan bilinmekteydi.
1999 ylnn Nisan balarnda saat 12.00’de “Azatlk Radyosu”nun
Washington ofisinde basn toplants düzenlemitim. O gün saat 10.00’da
Polonya Cumhurbakan Aleksandr Kvasnevski de basn toplants
düzenledii için salon dolu idi. Basn toplantsndan sonra gayri resmi
olarak bana çok soru soruldu. Birisi de, Stavropol’da çaltm örenince
Gorbaçov’un kiisel özellikleri ile sorular soruyordu. Sorularn amac onun
çirkef birisi olduunu ortaya çkarmak amacn tayordu. Mesela:
“Gorbaçov’un yeralt ekonomisinin temsilcileriyle ilikisi nasld?” Farkndaysanz, dünyann öbür ucundaki ABD’liler bile onun yaptklarndan
haberdarlard.
Kanaatimce, insanlarn, özellikle, yöneticilerin deeri daha çok
onlarn vatanna, ailesine, aydnlara ve onlara iyilik yapm kiilere olan
tavr ile ölçülmelidir. Verdiim bütün örneklerde Gorbaçov “sakat adam”
etkisi brakmaktadr. Gorbaçov’un vatan olan SSCB ykld. Hayatndaki en
büyük nimet sayd ei R. Gorbaçova ölürken, kederden boulmas gereken
Gorbaçov, karakterinin gerei olarak, bütün dünya televizyonlarna demeç
vererek, bu olay da bir gösteriye dönütürmeyi baard. Onun döneminde
SSCB aydnlar dilenci durumuna düürüldü, dolandrclar ksa sürede
milyoner haline geldi. Bütün siyasi hayat boyunca onu koruyan, Brejnev
durgunluundan kurtarmaya çabalayan, Siyasi Büro üyeleri içinde
dürüstlüü ile seçilen Andropov öldükten sonra, onun vatannda, benim o
dönemde hâkimlik yaptm Andropov ilinin Nakutskiy mevkiinde yaplan
Andropov antnn açlna bile katlmad.
imdi ise Gorbaçov’un Ermenilerle yaknlnn baz köklerini,
yüzeysel de olsa aratralm. Ondaki bu Ermeni sevdas nereden kaynaklanmaktayd?
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Bunun için öncelikle Gorbaçov’un hâkimiyete geldii ortam,
nedenleri gözden geçirmek gerekir.
Bir zamanlar Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesinde
deoloji Bölümü Bakan görevinde çalm R.Aayev, 1980 ylnda SSCB
Komünist Partisi Merkezi Komitesi yannda Sosyal Bilimler Akademisi
müdavimlerinin o zaman SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitesi Kâtibi
olan M. S. Gorbaçov’la görüten sonra, nasl hayal krklna uradklarn
hatrlyor: “Akademide SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitesi Siyasi
Bürosunun üyeleri ve Merkezi Komite kâtipleri ile düzenli ekilde
görümeler düzenleniyordu. Bu görümeler daha çok muteber, çou zaman
da orijinal bilgileri elde etmek için yaplyordu. M. S. Gorbaçov’un Sosyal
Bilimler Akademisi’ne gelii arifesinde böyle bir söylenti yaylmt ki,
güya, Kulakov’un varisi Andropov’un adamdr, Andropov ise iyi eleman ve
kadro seçiminde ustadr. O, önemli görevlere genç, gelecek vadeden kiileri
atamaya çalr. Yanmzda bulunan Tarm Bakan bize, o zamana kadar
fsltyla verilen bu bilgiler içinde doru olannn, onun Siyasi Bürodaki
meslektalarndan tek farknn sadece yann azl olduunu bildirdi.
Onun konumasnn konusu oldukça ilginçti – SSCB derin sistem krizi
aamasna dâhil olmaktadr. Tabii ki, bu durumda onun konumasndan,
devrim niteliinde bir yaklam beklemek saflk olurdu, ama dorusunu
söylemek gerekirse biz, Andropov’un adamndan çok ey bekliyorduk.
Onun konumasnda hiçbir ilginç fikir, hiçbir yeni bak açs yoktu. Bu
konumada ne analitik muhakeme çabas, ne de stilistik yenilik vard.
Ksacas hiçbir ey yoktu. Hayal krklna uram olan müdavimler,
müstakbel Ba Kâtibe, onun Siyasi Bürodaki iinin hangi alanla ilgili
olduunu sordular. Gorbaçov, kendisinin günlük faaliyetinin içeriini
açklamayarak cevaplad: “Bana tarmla ilgili meseleler ve baz uluslararas
sorunlar çözme ii havale edilmitir.” Müdavimlerden biri kederli halde
aka yapt: “Bu adam Brejnev’in yana geldiinde, onun neye nail
olduunu görmek çok ilginç olsa gerek.”
Kyaslama ksmen yararldr. Brejnev bile kendisini Gorbaçov kadar
küçük düürmezdi. Gorbaçov’un, kimsenin kendine yaktrp yapamayaca reklam ileriyle uramas kimseye sr deildir. Hem de her çeit
reklam!
Ç. Sultanov’un “Satrancn çinden” adl kitabndaki aratrmasndan Gorbaçov’un reklam gelirlerinin, tannm tenisçi arapova’dan on defa
az olduunu, ancak Ksyua (Kseniya - A..) Sobçak’n kazancyla eit
olduunu öreniyoruz.
Gorbaçov Ba Kâtip olmak için o kadar da mükemmel bir aday
deildi. Yalnz “mükemmel aday deildi” derken, bu fikrin ait olduu
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ahslar da kesinletirmek gerekir. Gorbaçov kimler için “mükemmel idi”
ve kimler için “mükemmel deildi?” Onun, SSCB halklarnn herhangi biri
için mükemmeli brakn vasat bir yönetici bile olmadn 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 açsndan bakmann önemli olduunu
düünüyorum.
Yukarda ismini zikrettiim, bir zamanlar SSCB’nin fevkalade ve
tam yetkili büyük elçisi olan SSCB Dileri Bakan A. A. Gromko’nun
özel güvenini kazanm olan V. L. srailyan, 90’l yllardan sonra ABD’ye
göçer. ABD’ye sa-salim vardktan sonra srailyan öyle der: “M. S.
Gorbaçov ile C. Bush arasnda gerçekleen resmi görümenin ayrntlarn
herkes bilir. Lakin onlarn ilk görümesinin henüz 1984 baharnda
planlandn çok az kimse bilmektedir. O zamanlar ben silahszlandrma
konusu ile ilgili olarak Cenevre Toplantsnda Sovyetler Birliinin
temsilcisiydim. Toplantda bulunan benim Amerikal meslektam büyükelçi
Lyuis Filds, Bakan Yardmcs Bush’un yakn adam olarak bilinmekteydi.
Sras geldiinde o kendisi bile, bunu dile getirmekten çekinmiyordu. 1984
ylnn Martnda, Filds temaslar için Washington’a gitmiti. Oradan
döndükten sonra görümemizi rica etti. Ben onu, bizim ikametgâha davet
ettim, o ise resmi olmayan, “tarafsz bir yerde”, ehir dndaki restoranlarn
birinde görümemizi önerdi. Öle yemei srasnda Amerikal muhatabmla
öyle önemli bir ey konumadk. Sadece Nisan aynda Bakan Yardmcs
Bush’un Cenevre’ye geleceini ve Amerika projesini bizzat kendisinin
sunacan söyledi. Filds, bu projenin içerii ile ilgili basnda çkan genel
eylerden bahsetti. O zaman ben hayret ettim: Acaba, bizim Amerikalyla
yaptmz bu yalnz görümenin amac nedir? Ben Filds’le vedalamaya
hazrlandmda o, öle yemeinden sonra biraz yürümemizi önerdi.
Yürürken Filds konumaya balad: “Washington’da Kremlin yetkilileriyle
ciddi ilikiler kurmak istiyorlar. Bakan Yardmcs Bush da Cenevre’ye
seferi srasnda yeni Sovyet liderlerinden birisiyle görümeye hazrdr. Bu
görüme tam gizlilikle gerçeklemelidir.” Ben Filds’e “Amerikallarn
Sovyet siyasetçilerinden kesin olarak kimi kastettii belli mi?” sorusunu
sordum. Filds kararllkla, Bush’un Sovyetler Birliinin müstakbel lideri
sfatyla M. S. Gorbaçov’la görümek isteyeceini söyledi.
Gorbaçov’un hâkimiyete niçin getirildiini, hangi görevi yerine
getirdiini ve genellikle, Ermenilerin ve Batnn elinde nasl bir “kukla”
olduunu açkça görmek için dikkatinizi baka bir gerçee çekmek
istiyorum.
Gorbaçov-Bush “çiftinin” en gizemli görülerinden biri Malta
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adasnda gerçeklemiti. Eskiden mehur olan “Malta Cemiyeti”nin bütün
dünya Mason Merkezlerinden biri olarak hala faaliyet gösterdii
birçoklarna malumdur. Onlarn görümeleri gemilerde, dalga seslerinin
eliinde yaplrd. Bush’la Gorbaçov’un görümesi de bu türdendi. Yalnz
bu görüme, Bush’la Gorbaçov arasnda gerçekleen “gizli konuma”
statüsünden çkmt. Çünkü Gorbaçov’un ekibinde Ermenilerden
(ahnazarov- Aganbekyan-Sitaryan’dan) oluan bir “mini-ekip” de
bulunmaktayd. Bu konumalarda nelerden bahsedildiini bilmediimizden,
bu konuda yorum yapmak zordur. Lakin olaylarn kronolojik analizi bütün
talar yerine tam olarak oturtur. Özellikle Malta görümesinden sonra
Gorbaçov’un Azerbaycan’a kar tavr iyice sertleti ve “mini-ekibin” oraya
niçin gittiinin sebepleri de anlalm oldu. Bu görümeden hemen sonra
Aganbekyan’n Paris’te yapt konumas da hiç artc görünmüyor.
Konuyu datarak zamannz aldmn ve bu mesele hakkndaki
bilgilerimin çok yüzeysel olduunun farkndaym. Ancak bugün Karaba’la
ilgili süreçlerde özellikle bu hususlarn titizlikle aratrlmasna ihtiyaç
duyulduundan, bu konuda uzman olmadm halde görülerimi sizlerle
paylama ihtiyac hissettim. Gelecekte bu yöndeki aratrmalarn dünyann
süper devleti olan ABD’ye “kafa tutma” amacyla deil, Azerbaycan’n
çkarlarna hizmet etmesi amacyla yaplmas gerektiini düünüyorum.
imdi ise kronolojik sraya sadk kalarak Gorbaçov’un nasl
hâkimiyetten dütüüne bir göz atalm:
25 Aralk 1991 ylnda, saat 19.00’da Gorbaçov televizyon
kanallarnda seyirciler karsnda Ba Kumandan yetkisini devrettiine dair
UP–3162 ’lu ferman imzalad. Bu, “Dünya satranç tahtasndan”
Gorbaçov’un son siyasi gidii idi.
Bilindii gibi bu veya dier ülkenin kazand zaferlerle ilgili
haberleri o ülkenin uygun kurumlar yaymlar. “Souk Sava”ta ise
ABD’nin SSCB üzerinde kazand zaferle ilgili haberi ABD’ye ileten ilk
ahs, kaybeden ülkenin bakan Gorbaçov idi!
Brent Skaukroft yazar: “Galiba Gorbaçov’un Noel münasebetliye
Corç ve Barbara’ya telefon açarak onlar kutlamas, ABD Cumhurbakannn unutamad olaylardandr. Bu telefon, SSCB Cumhurbakannn
masasnda imzalamas gereken bir istifa fermannn olduunu ve eski
SSCB’de hiçbir büyük devrim olmadan, Gorbaçov’un hâkimiyeti ve “nükleer valizini” onurla devrettii ve Bush (onunla birlikte bütün Amerikan
halk da) Noel Bayramn artk rahatça kutlayabilir anlamna geliyordu.
Maalesef, Franszlarn dedii gibi, “bütün yeni eyler aslnda yalnz
iyice unutulmu eskilerdir”. Bugün bile Washington’dakiler Ermeni
milliyetçilerinin “soykrm” yaygaralarna inanyor, Moskova’daki
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bürokrasi, onlar kendilerinin en “sadakatli müttefiki” olarak görüyorlar.
Hem de bütün bunlar “Souk Sava”n yeni bir aamasnda, Rusya’nn
çökertilmesi düüncesinin gerçek olduu bir zamanda gerçekleiyor.
Ermenilik düüncesi önceleri de defalarca Türkiye’de ve Azerbaycan’da yaylmaya çallmtr. Bugün Gürcistan’n parçalanmas plannda
da bu düünceden istifade edilmektedir. Yakn gelecekte büyük devletlerin
Yakn Dou jeopolitik projesinin uygulanmasnda, ayn zamanda “Büyük
Kafkasya” oluturulmas planlarnda, Rusya’nn derinliklerine doru
ilerledikçe Ermenilik düüncesinin bir daha gündeme getirileceinden hiç
üpheniz olmasn.
Benim fikrimce, Gorbaçov’un hâkimiyete gelme ve hâkimiyetten
gitme nedenleri, yaklak olarak öyledir: onu hâkimiyete ABD, Baba Bush
araclyla ne zamandr planladklar SSCB’yi datmak için getirdi. Bu ite
Bush’a Ermeni lobisi, Karaba sorununu kesinlikle çözmek artyla yardm
etti! Bush istediini elde ettikten sonra Gorbaçov istifa etti. Ermeni lobisi
ise bir daha Ermenistan halkn komular ile düman ederek, onlar zora
soktu!
Gorbaçov, eski Sovyetler Birliinde yaayan halklara zarar verdi, en
çok zulme urayanlar ise Azerbaycanllar oldu. Ermeni askerlerinin
Hocal’da Azerbaycan halkna yaptklar soykrm; 20 Ocak 1990 ylnda
Sovyet Ordusunun masum ahaliyi tanklar altnda ezmesi ve kuruna dizmesi
facias; Ermenistan’n Azerbaycan topraklarnn %20’sini igal etmesi ve bir
milyon insann kendi ülkesinde mülteciye dönümesi tamamen Gorbaçov’un
yeniden kurma siyasetinin sonuçlar idi! Sovyet Cumhuriyetleri arasnda en
çok eziyet çeken özellikle Azerbaycan oldu ki, o, SSCB’nin en “dürüst,
nazik ve itaatli” Cumhuriyetlerinden idi. O, her zaman aldndan çok
vermi ve SSCB halklarnn hepsi ile samimi dost olmutur.
Bir daha tekrar ediyorum, bütün bu süreç boyunca ABD’deki,
Moskova’daki nüfuzlu lobiler, revan’daki ve Dalk Karaba’daki gizli ve
legal Ermeni siyasi örgütleri hiçbir zaman birbirinden tecrit olunmu,
bamsz ekilde faaliyet göstermemilerdir. Onlar faaliyet gösterdikleri
ülkelerin hepsinde, öncelikle merkezleri ABD olmak üzere, bütün devletlerde birbiriyle iletiim halinde ve sistemli ekilde çalmlar, her zaman
arkalarnda güçlü himaye ve destek olmutur. Bu süreç bugün de devam
etmektedir.
SSCB’nin çöküü ve Karaba sürecinde Ermeniliin rolü hakknda
söylediklerimin deryada damla misali, çok az olduunu düünüyorum. Bu
konuyu uzmanlarn enine boyuna incelemesi gerekmektedir. Bu sebeple
konuyu burada kapatarak SSCB’nin çökme sürecinin Sumgayt olaylar ile
baladn bir daha vurguluyorum.
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