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“ 1992 yılı 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece, Dağlık Karabağ’ın Hocalı kasabasına girerek sivilleri hedef 
aldığı saldırıda resmi rakamlara göre 83’ü çocuk, 106’sı kadın olmak üzere 613 Azeri hayatını kaybetti. 
Resmi olmayan kayıtlarda ve canlı tanık ifadelerinde bu sayı 1000’in üzerindedir.” 

 

 

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi 
Küresel Politikalar Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, Sn. Agil 
SAMETBEYLİ’nin katılımlarıyla 
“Hocalı Soykırımı” tüm 
gerçekleriyle bir kez daha 
masaya yatırıldı. Tarihe kara bir 
leke olarak geçen “Hocalı 
Soykırımı” RUPAM Müdürü 
Süleyman Özmen 
moderatörlüğünde 
dinleyicilerimizin katılımlarıyla 

tekrardan değerlendirildi.  
Ermeniler  tarafından akıl almaz 
işkencelere maruz kalan 
Azerbeycan Türkleri ilk günkü 
acıyla yad edildi. İstanbul Rumeli 
Üniversitesi’nce düzenlenen 
“Hocalı Soykırımı” Anma Etkinliğine 
çok sayıda 
akademisyen,öğrenci,Sivil Toplum 
Örgüt temsilcileri ve Silivri’liler  
katıldı. 
 

Hocalı Soykırımı her yıl 26 
Şubat’ta  Azerbeycan’da  ve 
dünyanın  farklı ülkelerinde  
anılıyor.  Ermenilerin kadın 
ve çocuk ayrımı 
gözetmeksizin yaptığı 
katliamda birçok aile 
tamamen yok olurken, bazı 
aileler de üyelerinin bir 
kısmını kaybetti. 
Katliamdan kurtulanlar, 
yaşadıkları işkencelerin ve 
yakınlarını kaybetmenin 
acısını bugün de hatırlıyor.  
Katledilenlerin adli tıp 

muayeneleri ve şahit ifadeleri, 
Hocalı sakinlerinin kafa 
derisinin soyulması, kurak, 
burun, cinsel organlarının 
kesilmesi, gözlerin çıkartılması 
gibi kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı 
yapılmaksızın akılalmaz 
işkencelere maruz kaldığını 
açıkça kanıtlıyor. O dönemde 
çekilen görüntüler ve fotoğraflar 
da katliamın büyüklüğünü 
ortaya koyuyor. 

 

 



 

 

HOCALI SOYKIRIMI  

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 
"HOCALI SOYKIRIMI" KINANDI! 

Agil SAMETBEYLİ konuşmasında; "26 Şubat 1992'de 
Hocalı'da Ermeniler planlı ve organize bir şekilde ağır çaplı 
silahlarla da silahlanarak, karanlık ve soğuk gecede Türk 
olan Hocalı kasabasında çocuk, kadın, yaşlı, hasta ayırımı 
yapmadan yer yüzünden silme niyeti ile hücuma 

geçmişlerdir”dedi. 
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SAMETBEYLİ sonra Serj 
SARKİSYAN'ın Devlet Başkanı 
olduğu sırada Erivan Devlet 
Üniversitesi'nde yapmış olduğu bir 
konuşmadan bahsetti. 
SARKİSYAN üniversiteli gençlere; 
''Gençler, bizim nesil Karabağ'ı aldı, 
sizin göreviniz de Ararat'ı (Ağrı 
Dağı) almak olmalıdır'' diyerek 
Ermenistan'ın saldırgan tutumunu 
gözler önüne serdiğini ifade etti. 

SAMETBEYLİ ayrıca; " 
Ermenilerce Azerbaycan Türklerine 
akıl almaz ölçüde işkenceler 
yapıldığını, bütün bu korkunç 
işkenceleri gören ve acıları yaşayan 

tanıkların olduğunu, Hocalı 
katliamından ayrı olarak bir çok 
Ermeni doktor ve hemşirenin 
görevleri esnasında Türk çocuklarını 
öldürdüğünü  hatta bir Ermeni 
hemşireye 100'ün  üzerinde Türk 
çocuğunu öldürdüğü için Ermenistan 
Milli Kahramanı ilan edildiğini, 
bunun üzerine Ermenistan'ın  
Basargeçer  İlçesinin Merkez 
Hastanesinde baş hekim olarak uzun 
yıllar çalışan Ermeni Ağvan  
NERSESYAN da emekli olduktan 
sonra yaptığı açıklamada  kendisinin 
de 100'den fazla Türkü görevi 
esnasında öldürdüğünü ve bundan 

dolayı kendisini bahtiyar  
hissettiğini itiraf ettiğini" belirtti. 

 



 
 


