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CHP'NiN GORUSU, MUHALEFET SERHiDiR 
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Ermenistan'm Azerbaycan'a Saldmnas1 ile Ba~layan Gerilim ve (atJ~ma Siirecinde 
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BDYUK ONDER AT A TURK: AZERBAYCAN'IN SEVi:NCi SEVINCIMiZ, 
KEDERi KEDERiMiZDiR 

Tiirkiye, "iki Devlet, Tek Millet" ~ianyla her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 
yanmda yer almi~t1r. 

Cumhuriyetimizin Kurucusu Biiyiik Onder Gazi Mustafa Kemal Atatiirk'iin 
"Azerbaycan'm sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sozii, Tiirkiye ve 
Azerbaycan' m birliginin, karde~liginin ve beraberliginin ni~anesidir. 

Mensubu, neferi olmaktau gurur duydugumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) dost 
ve karde~ Azerbaycan halkma yakl~Iml, Kurucumuz ve ilk Gene! Ba~kamm1z Atatiirk'iin 
<;izdigi <;eryevededir. 

Sevmenin takdiriyle Tiirkiye'nin ana muhalefet partisi gorevini iistlenen CHP, her 
zaman Azerbaycan'm hakh davasmm en giic;;lii destekc;;isi olmu~tur ve bu tutumunu 
tereddiitsiiz ~ekilde devam ettirecektir. 

CHP LiDERi KILI(,:DAROGLU: HER KO$ULDA AZERBAYCAN'IN 
YANINDAYIZ 

Nitekim Gene! B~kamm1z Saym Kemal Klhvdaroglu, diinya kamuoyunda "2020 
Daghk Karabag Sava~1" olarak adlandmlan siirecin hemen ba~mda siCagl s1cagma yapt1g1 
degerlendirmede, her ko~ulda Azerbaycan'm yanmda olduklanmn altm1 c;;izmi~tir. 
Gazetecilerin sorulanm yan1tlayan Gene! Ba~kamm1z K1hvdaroglu, "Her ko~ulda 
Azerbaycan'm yanmday1z. Sadece CHP olarak degil, Tiirkiye Cumhuriyeti vatanda~lan, 
Azerbaycan vatanda~lanyla kucakla~1yor" demi~tir. 

Yine Gene! Ba~kan1m1z Kemal K1hc;;daroglu, 18 Ekim Azerbaycan'm Bagimsizhk 
Giinii dolayisiyla sosyal medya iizerinden yaymlanan mesajmda, i~gal edilen topraklar1 ic;;in 
miicadele eden Azerbaycan'1 sayg1yla ve sevgiyle selamladJglm belirterek, ~unlar1 
kaydetmi~tir: "0 yigit insanlar kendi iilkelerinin, insanlanmn haklarm1 koruyorlar. Sadece 
bizim degil aslmda biitiin demokrat diinyanm Azerbaycan'a destek vermesi laZim. Kald1 ki 
Saym Aliyev 9ok giizel bir tan1mlama yapt1: 'Biz Enneni halkma dii~man degiliz, Ermeni 
yonetiminden ~ikayet9iyiz.' Dost olarak iki halk yan yana gelebilir ama Ermeni yonetiminin 
Azerbaycan topraklarnu i~gal etmesi asia kabul edilemez. Biz onlarm her zaman yanmday1z." 

ERMENiSTAN'DAN PLANLI Si:ViL KATLiAMI 

Gec;;mi~te, tarihsel siire9te oldugu gibi emperyalist gii<;lerin oyununa gel en Ermenistan 
devleti, 30 y1ldJr Azerbaycan topraklanmn yiizde 20'sine denk gelen Yukan Karabag'1 ve 7 
rayonu haks1z ve hukuksuz ~ekilde i~gal altmda tuttugu yetmezmi~ gibi tarihler 27 Eyliil 
2020'yi gosterdiginde, ate~kesi bozarak cehpe hatt1 boyunca Azerbaycan silalli1 kuvvetlerine 
ve Terter, Agdam, Fuzuli, Cebrail rayonlarmm yerle~im bi1imlerine top mermileriyle saldm 
diizenlemi~tir. 

Bu geli~me iizerine Azerbaycan ordusu, me~ru miidafaa hakkl kapsammda Ennenistan 
silahh gii<;lerine kar~1hk vermi~tir. Ennenistan'm saldlfgan tutumunu siirdiirmesi nedeniyle 44 
giin boyunca tiim diinyanm dikkatleri bolgeye yogunla~m1~tu. 
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Farkh hesaplann iyerisine giren Ermenistan yiinetiminin yonlendirdigi Ermenistan 
silahh gli9leri, asker-sivil aynm1 yapmadan hareket etmi~tir. Ermenistan gli.;:Ieri, 
Azerbaycan'm sivil yerle~im bolgelerine yiine!ik yogun bir saldm furyasr b~latmr§tu. 

Planh ve hesaph 'lekilde sivil insanlara kar§I uluslararasr hukuk ve anla§malar 
yer9evesinde yasaklanan silahlar kullanrlmi§tir. Ermenistan' m baiistik fuzelerle, misket 
bombalarryla, top mennileriyle geryekle§tirdigi saldmlar neticesinde 90k sayrda Azerbaycan 
vatanda§I sivil hayatrm kaybetmi'?tir. 

Ozellikle .;:atl§ma bolgesinden bir hayli uzaktan olan Azerbaycan'm ikinci bliyi.ik 'lehri 
Gence'nin 6zel olarak hedef se<;:ildigi dikkatlerden ka<;:mamr§trr. Gence dr§mda Berde, 
Minge<;evir §ehri, Terter, Agdam, Fuzuli, Goranboy, Beylegan, Agcabedi, Cebrail rayonuna 
yonelik saldmlar dtizenlemi'?tir. 

Hastaneler, ibadethaneler, tfubeler, okullar, konutlar, Ermenistan tarafindan at!lan 
fuzelerle, bornbalarla zarar giinnli'?tlir. Ozellik:le kalabahk kent Gence'de insanlar uykudayken 
sivil binalara yiinelik pe§ pe'le fuzeler ate§lenrni§tir. 

Terter'de cenaze defin i§lemleri i<;in rnezarhkta toplanan siviller bile Ennenistan 
gli<;lerince acrmasrzca katledilmi'?tir. Gen<;ler, <;ocuklar, ya§hlar, hamile kadmlar, engelli 
bireyler, fiizelerle, bornbalarla can venni§tir. 

CHP'NiN ERlVI:ENiSTAN YETKiLiLERi HAKKINDAKi SUC DUYURUSU 

Dogmanu§ bebegi bile katleden lilke konumundaki Ermenistan'a kar§I uluslararasr 
toplum suskun kahrken, iktidanyla, muhalefetiyle Tfuk:iye, uluslararasi insanc!l hukukun hi<;e 
say1lmasma en sert tepkiyi giistermi§tir. 

Bizler de Ttirkiye Bliyiik Millet Meclisi (TBMM) insan Haklanm inceleme 
Kornisyonu'nun CHP'Ii iiyeleri olarak, Azerbaycanh sivillere saldmlarm yogunla§tlgi sfue<;te 
Ermeni yetkililerden ~ikayet<;i olduk. 

Sivillere yiinelik saldmlar nedeniyle Ennenistan Ba§bakan1 Nikol Pa~inyan, 
Ermenistan Cumhurba~kan1 Armen Sarkisyan, Siizde Daghk Karabag Cumhurba~kam Arayik 
Harutyunyan, Errnenistan Savunma Bakarn Davit Tonoyan, Ermenistan Genelkurmay 
Ba~kan1 Onik Gasparyan, Ermenistan Savumna Bakanhg1 Siizciisli Shushan Stepanyan ile 
diger list dtizey Ermeni sivil ve askeri yetkililer hakkmda "soykmrn su9u", "insanhga kar§I 
suq" i§ledikleri, "uluslararasi hukuku ihlal ettikleri" gerekc;:esiyle Ankara Cumhuriyet 
Ba~savcihgi'na su9 duyurusunda bulunduk. 

16 Ekim 2020 tarihinde Ba~savCihga iletilen su<; duyurusu dileks;esinde, 1991 y!lmdan 
beri Azerbaycan'a ait Yukar1 Karabag biilgesinin Ermenistan tarafmdan i~gal altmda 
tutulduguna dikkat 9ekilmektedir. Dilekc;:ede Em1enistan'm i~galci politikas1 ylizlinden iki 
tilkenin 1994'te ilan edilen ate~kese ragmen zarnan zaman <;ati§tlgi hatirlati!maktadir. 

27 Eyltil 2020 tarihinde Ermenistan'm yeniden Azerbaycan topraklanna silahh saldm 
ba§lattrgmm, buna Azerbaycan ordusunun me§ru mlidafaa hakkrm kullanarak kar~1 saldmyla 
cevap verdiginin animsatiidigr dilek<;ede, "Ermenistan ordusu, <;atl§rna biilgesi i<;inde ve 
d1~mdaki Azerbaycan sivil yerle§im yerlerine aymm giizetmeksizin, bazen misket bombalar1 
gibi yasaklam1~ silahlarla sald1rmakta ve sivilleri oldfumektedir. Bu arada sivil y~ama 
alanlarim, evleri, hastaneleri, ana okullan ve okullar1, mezarhklar ve ekonomik altyapl)11 
hedeflemekte ve ag1r zararlara yo! a<;:maktad1r" ifadelerine yer verilmektedir. 
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Su9 duyurusu dilekyesinin devammda, "Ennenistan ve A.zerbaycan'm, Rusya'mn 
ba~kenii Moskova'da yap!lan gorli~melerde, 10 Ekim saai 12.00'den itibaren ges:er1i olmak 
lizere Daghk Karabag'daki cenazelerin ve esirlerin degi~imini ongoren insani ama9h 'ate~kes' 
karan aldtgt, fakat Ennenistan ordusunun, ate~kesin lizerinden 24 saat geymeden 
Azerbaycan'm Gence kentine fuzelerle sa1dtnnast sonucu 10 ki~inin oldiigli, 35 ki~inin 
yaralandtgt, son olarak da Ennenistan ordusunun 15 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan'm 
Terter kentinde defin tOreni i<;in mezarhga giden sivillere top mermisi ile saldtrdtgt ve bu 
sa1dmda 3 k:i~i hayatmt kaybederken, 5 ki~inin de yaralandtgt" aktartlmaktad1r. 

Dile<;ede, Ermenistan devletinin sivilleri kat1etmeye yone1ik bu tutumunun, Turk Ceza 
Kanunu'nun (TCK) 76. maddesi kapsammda 
"( 1) Bir plamn icras1 suretiyle, rnilli, etnik, 1rki veya dini bir grubun tarnarnen veya kismen 
yokedilrnesi maksadtyla, bu gruplann liyelerine kar~1 a~ag1daki fiillerden birinin i~lemnesi, 
soykmm su<;unu o!u~turur: 

a) Kasten oldiirrne. 

b) Ki~ilerin bedensel veya ruhsal biitiinliiklerine ag1r zarar verrne. 

c) Grubun, tam amen veya k!srnen yokedilmesi sonucunu doguracak ko~ullarda 
ya~arnaya zorlanmasL ( ... )" ac,aks:a soykmm su<;:unu olu~turduguna i~aret edilmektedir. 

Su9 duyurusu dilekyesinde aynca, 30 ytld1r Yukar1 Karabag bolgesini i~gal eden 
Ermenistan'm 27 Eylill2020 tarihinden itibaren sistematik bir ~ekilde Azerbaycan 
topraklanna ve ozellikle sivilleri hedef almasmm, Tiirk Ceza Kanunu'nun 77. maddesi gore, 

"(!) A~ag1daki fiillerin, siyasal, felsefi, 1rki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine 
kar~1 bir plan dogrultusunda sistemli olarak i~lenmesi, insanhga kar~J sus: olu~turur: 

a) Kasten oldiirme. 

b) Kasten yaralarna. 

c) t~kence, eziyet veya kole1e~tirme. 

d) Ki~i hilrriyetinden yoksun kl1ma. ( ... )" Ermenistan Dev1eti'nin aylk~a insanhga kar~1 
su~ i~ledigini gosterdigine vurgu yap1lmaktadtr. 

insanctl hukukunun tlirn ilkelerini ihlal eden Ermenistan'm, Cenevre Sozle~meleri'ni 
de ihlal ettigi hat!rlatJlmt~tJr. Cenevre Stizle~meleri'nin 3'iincli maddesi, 

"Milletlerarast mahiyette olmayan bir silahh anla~mazl!gm 

Yilksek Akit Taraflardan birinin topraklan lizerinde 9tkmas1 halinde, fu'11a~mazhga 
taraf te~kil edenlerden her biri, en az olarak, a~ag1daki hilkiirnleri uygulamakla milkellef 
olacaktu: 

L Muhasarnata dogrudan dogruya i~tirak etmeyen kimseler, silahlanm terkedenler ve 
hastal1k, yaralthk, mevkufluk veya herhangi bir sebeple muharebe d1~1 kalanlar, 1rk, renk, din 
ve akide, cinsiyet, dogum ve serve! veya buna benzer herhangi bir klstasa dayanan ve aleyhte 
gtiriilen his; bir tefrik yap1lmadan insani surette muamele goreceklerdir. 

Bu sebeple, yukanda bahis konusu kimselere; a~ag1dak:i muamelelerin yaptlmast, 
nerede ve ne zaman olursa olsun, memnudur ve memnu kalacakt1r: 
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a) Hayata, viicut biitiinliigiine ve ~ahsa tecaviiz her nevi katil, sakatlanma, vah~ice 
muamele, i~kence ve eziyet, ( ... )." ~eklinde aktanlmaktad1r. 

Dilekyenin devammda "Cenevre S6zle~meleri'nin 3. maddesi a91k9a g6stennektedir ki 
Ermenistan, uluslararas1 hukuka aykm hareket etmektedir, nerede ve ne zaman olursa olsun, 
sm;ludur ve suylu kalacakt1r'' degerlendinnesi yapilmaktadir. 

Ankara Cumhuriyet B~savCihgi tarafmdan 2020/178024 numarasiyla kay1t altma 
alman su9 duyurusu dilekyesinde, Birle~mi~ Milletler (BM) iiyesi olan Ermenistan'm, yine 
Birle~mi~ Milletler iiyesi olan Azerbaycan topraklanna ve sivil halkma saldmlarda 
bulunurken, BM Antla.~mas1'nm 2/4'te yer alan "Tiim iiyeler, uluslararasi ili~kilerinde gerek 
herhangi bir ba~ka devletin toprak biitiiuliigiine ya da siyasal bagimsizhga kar~I, gerek 
Birle~mi~ Milletler'in Amavlari ile bagda~mayacak herhangi bir bi9imde kuvvet kullanma 
tehdidine ya da kuvvet kullamlmasma ba~vurmaktan ka9mrrlar" hiikmiine aykm hareket 
ederek uluslararasi hukuku yok sayd1g1 belirtilmektedir. 

Dilek9ede, uluslararasi hak savunucusu kurum ve kurulu~larm, Ennenistan'm 
u!uslararasi insanc!l hukuku ve sava~ hukukunu ihlal ederek Azerbaycan topraklanm ve 
6zellikle sivil halkr hedef alan soykmm niteligindeki saldmlanna daha fazla seyirci 
kalmayarak, derhal g6reve yagmlmasi gerektigi dile getirilmektedir. 

Tiirk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri hatirlati!arak Ennenistan yetkilileri hakkrnda 
Tiirkiye'de yarg1lama yapilabileceginin anlatildigi, "$ikayet Eden" sifatiyla "Mahmut Tanal 
isminin yaz1h oldugu dilek9ede, ~6yle denilmektedir: "Ermenistan ve Azerbaycan, Birle~mi~ 
Milletler Cenevre S6zle~mesi' ne taraft1r. Ermenistan ve Azerbaycan, A vrupa !nsan Haklar1 
Sozle~mesi'ne de taraft1r. Azerbaycan topraklannda Ermenistan devlet yetkililerinin 
i~ledikleri suylat nedeniyle TCK madde 8 uyarmca Tiirkiye' de yarg1lama yap1labilir. Sozii 
edilen insanhga kar~I suy!ar, ban~a kar~I i~lenen bir su9 olmas1 sebebiyle vatanda~ olarak 
~ikayet etine hakkim vard1r." 

Hukuki deliller olarak, her tiirlii yaz1h ve gorse! basm, devlet yetkililerinin 
ac;Iklamalanmn Siralandigi sue; duyurusu dilek9esinde, arz ve izah edilen ve resen g6zetilecek 
sebeplere binaen, ~iiphelilerin tespiti ile haklannda gerekli soru~turmanm yapilarak 
cezalandmlmasi istemiyle kamu davas1 a9Ilmasm1 talep edilmektedir. 

S6z konusu su9 duyurusu dilekc;emiz baglammda tekrar tek:rar vurgulamnas1 gereken 
husus ~udur ki: Ermenistan'm, Azerbaycan ordusunun Yukan Karabag'1 ve etrafmdaki 
rayonlan i~galden kurtarmak amaciyla ba~latt1 askeri harekat kar~Ismda yenilgiyi kabul 
etrnesi, Rusya'mn arabuluculugunda I 0 Kas1m 2020 tarihinde ate~kesin imzalanarak 
s;at1~malarm durmas1, Ermenistan tarafmm i~ledigi sava~ suyunu ortadan kald1rmaz. 

Onlarca sivilin hayatm1 kaybetinesine, yiizlerce ki~inin yaralanmasma sebebiyet veren, 
uluslararasi anla~malan, uluslararasi insanc1l hukuku hic;e sayan ve sava~ suc;u i~leyen 
Ermenistan'm askeri ve sivil yetkililerinin yargilanmasi gerekmektedir. 

AZERBAYCAN'DA T ARRiBA TIN iZLERi GOZLEMLENDi 

Alt Komisyon olarak Azerbaycan' a geryekle~tirdigimiz ziyarette, <;ok say1da sivil 
kay1p veren Gence, Berde ve Terter gibi kentlerde yaptiij:lmiz incelemelerde, sivil yerle~im 
yerlerine yiinelik ag1r talrribat1, bizzat giizlemledik. 
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Bina enkazlanndaki bebek biberonlan, emzikleri, vocuk oyuncak:lan, harabeye d6nen 
konutlar, evler, sivil yerle~im yerleri hedef al!mrken kullamlan ve mlizeye konulmak lizere 
bekletilen mlihimmatlar, Ennenistan tarafmm i~ledigi insanhk su9unun boyutunu giizler 
online sennektedir. 

Bir araya geldigimiz, gi.irli~tliglimliz, dineldigimiz magdur Azerbaycanh sivillerin 
anlattJklari, Ermenistan saldmlarmda ya~amm1 yitirenlerin yakmlannm, atrlan fuze ve 
bombalarla yaralananlann, ya~ad1klar! yerlere mlihimmat at!lanlann aktardiklar1, gozya~lar1 
e~liginde dile doklilen kelimeler, ya~anan travmanm, dramatik olaylarm etkisinin kolay kolay 
ge9meyecegine, uzun y1llar slirecegine i~aret etJnektedir. 

Oncelik:le dost ve karde~ Azerbaycan halklmn yaralar1mn sar!lmalid!r. Kafkasya artJk 
sav~larla, kan ve g6zya~1yla degil, bar1~ ve i~birligiyle amlmal!du. Kafkasya'daki vocuklarm 
sava~tan, yat1~madan uzakta, yocukluklanm ya~ayarak saghkh bir ortamda bliylimesi 
hepimizin temennisidir. 

S1cak 9atr~ma bitiminde Azerbaycan Cumhurb~kan1 Saym ilham Aliyev'in verdigi 
mesajlan, biilgedeki ban~ ve huzura diinlik a~nk:lamalanm son derece klymetli buhnaktaytz. 
Kronik ekonomik sorunlarla, yoksullukla bogu~an, yiineticilerinin yanh~ tercilerinin bedelini 
iideyen Ennenistan halkmm da biilgenin huzur ve istikrara kavu~masmdan, s1mrlarm a91k hale 
gelmesinden istifade edeceklerinin, kaderlerinin degi~eceginin farkma vannalan 
gereklnektedir. 

TURKi:YE'DEKi: ERMENILERE YONELiK NEFRET SOYLEMi 

Alt komisyonumuzun ana ba~hklanndan birini de Tiirkiye'deki Enneni 
vatand~larimizm durumu olu~tunnaktad1r. Vurgulan~ak gerekir ki; din ve vicdan 
iizgiirlliglinlin teminati olanlaiklik ilkesi lizerine temellendirilen Tiirkiye Cumhuriyeti'nde 
hangi inanca, hangi dine, hangi 1rka sahip olursa olsun tlim ynrtt~lar!mlz e~ittir, aym haklara 
sahiptirler. 

Bu topraklarda dogup btiyliyen, cebinde Ttirkiye Cunlhuriyeti kimlik kartm1 ta~1yan 
Ermeni as1lh yurtta~larimizla et ve t1rnak gibiyiz. Azerbaycan ile Ermenistan devleti 
arasmdaki yati~malardan, ihtilafl1 meselelerden dolay1 Tiirkiye' deki Enneni yurtta~larm 
rahats1z edilmesi, hedef almrnas1, bizler aylSlndan kabul edilemez bir tutumdur. 

istanbul' da Ttirkiye' deki Ermeni vatand~larimizm durumuna dair 9ah~ma ziyareti 
kapsammda misafir olunan Tiirkiye Ennenileri Patrikligi'nde, Tlirkiye Ennenileri 
Demegi'nde, ilgili kurumlar ve STK'larda, baz1 medya organlarmdaki ve sosyal medya 
platfonnlarmdaki ayn~tmc1, iitekile~tirici dilden, nefret s6yleminden yakimlmi~tlr. Ziyaret 
edilen Enneni kanaat iinderleri, aydmlar, i~ insanlan, ve gazeteciler, Azerbaycan ve 
Ermenistan arasmda Yukan Karabag eksenli patlak veren hadiselerde, mlinferit de olsa kimi 
~ah1s ve gruplarm kurum iinlerine kadar gelerek provokatif davram~larda bulumnas1mn 
kendilerini son derece lizdiiglinli dile getinni~tir. 


