
TBMM iNSAN HAKLARINI iNCELEME KOMiSYONU 

Ermenistan'm Azerbaycan'a Saldtrmast ile Ba;;layan Gerilim ve <;:att~ma Siirecinde Ya~anan 

Hak ihlalleri ve Tiirkiye'deki Ermeni Vatanda;;lanmtzm Durumu Alt Kmnisyonu Raporuna 

ili~kin HDP muhalefet ~erhidir. 

a 
TBMM insan Haldanm inceleme isyonu Uyesi 

Mersin Milletvekili 

.insan Haklan Komisyonu'nun "Karabag Tarihinin Siyasi Doniirn Noktalan ve .insani 

Hareketlilik Boyutu" ba~hgt incelendiginde, konuyla ilgili tarihsel ara~t=amn omurgasmt 

olu~turan boliirnler bilirnsel yontern ve etik ilkelerden yoksun bir ~ekilde yaztlrnt~tlr. 

18. Yi.izytldan itibaren ele alman tarihsel olaylar ve anlatirnlar, resrni tarih tezinin 

yeryeveledigi bir perspektifle yaztldigmdan, cografyadaki etnik ve kiiltiirel, inan9sal ve dilsel 

zenginlige dair 90k onernli detaylara yer verilrnerni~tir. Bu yontern, tarihsel-bilirnsel bir 

yakla;;trndan uzaktlr. D stelik bunlar, ilgili kornisyonun ziyareti kapsammda ve gorev alam 

i9inde olan konular da degildir. Bu kornisyon, bile~irni itibariyle tarih tezleri iiretecek 

donanrm ve haztrhkta ohnadtgi gibi, boyle bir tart1~rna da siirdiirmerni~tir. 

Kornisyon raporunun "Karabag Sava§T 'nda insanc!l Hukuk ve Sur;lularm Yargzlanmasz" 

ba~hgt eksiksiz bir 9er9eveyle sunulsa da, komisyon tek t<l!'aflt bir ~ekilde davramp sadece 

Azerbaycaul1 sivillere yonelik saldmlardan baltsetlni~tir. 

Azerbaycan Cun!huriyeti yetkililerinin Ermenistan'm sivillere yonelik su9 i~ledigi iddialarma 

kar~thk, Ermenistan Cun!huriyeti yetkilileri de aym suylamalan Azerbaycan' a 



yiineltmektedir. Bu baglamda, komisyon raporu, Ermenistan tarafmdaki tamk!Iklan 

dinlemeden, Ermenistan'a da bir ziyaret gen;ekle~tirmeden, sava~ biilgesinde bulunan Ermeni 

sivil biilgelerini yerinde incelemeden hazirlanrm~trr. Oysa ki, uluslararasi basma yans1yan 

giiriintiilerde, Ermeni kiiltiir varhklarma, kiliselere de zarar verilrni~, kimi hastane ve sivil 

yerle~im biilgeleri bombalanrm~, sivil iiliirnler ve yaralanmalar ya~anm1~ ve sava~ hukuku 

ihlalleri geryekle~rni~tir. 

Anadolu ve Ka±kasya biilgesi bin y!llardJr yatJ~ma!IiyatJ~masiz Kiirtler, Tiirkler, Ermeniler, 

Azeriler, Ezidiler, Siiryaniler, Giirciiler, <;::erkezler gibi onlarca halka ev sa!Iipligi 

yapmaktadJr. HDP olarak, bu cografyada ya~ayan onlarca halk1 karde~, akraba, kom~u olarak 

tan1mhyoruz ve hi9bir halki bir b~ka halktan iistiin, aynca!Ikh olarak gormiiyoruz. 

Azerbaycan-Ermenistan arasmda y~anan sav~1 da bu baglamda degerlendirdigimizde, iki 

karde~, akraba, kom~u halkm sava~I olarak degerlendiriyoruz. Bu 9at1~mamn kar~Ihkl1 

oliirnlerle, toplumlann birbirlerine yonelik dii~manhk ve nefret soylemi geli~tirmeleri ile 

degil bar1~9Il, diplomatik yollarla, siyasal miizakerelerle 9iiziilmesinden yanay1z. Tiirkiye'nin 

yapmas1 gereken saglam ve kahc1 kom~uluk ili~kilerinin kurulacag1 siyasi, ticari, diplomatik, 

ekonornik ve kiiltiirel kopriilerin olu~masma arac1hk etmesidir. 

Bu cografyada onlarca fark11 halk ve etnik, inan9sal kimlik bin y!llardJr varhgm1 

siirdiirmektedir. Bundan sonra da bOyle olma!Jdrr. Ne Azerbaycan Devleti ne de Ermenistan 

Devleti dii~mammiz degil kom~umuzdur. Kuracagimiz uluslararasJ ili~kiler, her anlamda klsa 

vadeli iktidar 91karlari iizerinde degil uzun vadeli biilgesel ban~91 politikalar 9er9evesinde 

geli~tirilmelidir. 

Ote yandan komisyon raporunda da belirtildigi iizere, Karabag Sav~1 boyunca olu~an politik 

iklim, ozellikle iilkemizde y~ayan Ermeni toplumunu ve y~larm1 rahats1z edecek oranda 

nefret soylerninin artmasma neden ohnu~tur. Ermenilerin yogun olarak y~ad1klan kimi 

yerlerde yap1lan sokak gosterileri, kitle ileti~im ara9lannda ve sosyal medyada kar~Jla~Ilan 

nefret soylemleri soru~turulmam1~ ve cezas1z kalmi~tJr. 

Y ukar1da ifade ettigirniz konulann ve iddialann 90k yonlii ara~tlrmas1 yap1hnadan ele alman 

bu rapor, ger9eklerin tam olarak aydinlat!hnasi a91smdan yetersizdir, eksiktir ve bu 

nedenlerle de yanl1~ sonu9lar iiretilmesine sebebiyet venni~tir. Bu sebeple bu rapora ~erh 

dii~me ihtiyac1 dogmu~tur. 


