Röportaj
“Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü
hİçbir zaman müzakere konusu
olmamış ve olmayacaktır”
Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’un
“İRS-MİRAS” dergisine yaptığı röportaj

- Bu yılın 16 Haziran tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, “Çıragov ve diğerleri
Ermenistan’a karşı” davasıyla ilgili karar kabul etti.
Dava ile ilgili genel olarak neler söyleyebilirsiniz?
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-Sizin belirttiğiniz dava, Ermeni saldırıları sırasında işgal edilen Laçin bölgesinden zorunlu olarak göçe tabi
tutulan altı Azerbaycan vatandaşının 6 Nisan 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Ermenistan’a kar-
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şı şikayet başvurusuna dayanıyor. Aslında, Mahkemeye
şikayet başvurusunda bulunan kişiler, Laçin bölgesinin
Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından işgalinin devam etmesi nedeniyle Laçin bölgesindeki evlerine dönemediklerini ve böylece, Laçin’de bulunan mülkiyetlerini kullanamadıklarını gerekçe göstermişti. Şikayetçilerin başvurusunda, bunun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin
mal ve mülkiyetin korunması ile ilgili 1. Protokölünün 1.
Maddesi, özel ve aile yaşamına saygı ile ilgili 8. Maddesinin ihlal edildiği deniliyor. Başvuruda, yukarıda belirtilen
şikayetlerle ilgili etkili araçların olmaması Sözleşmenin
13. Maddesinin ihlali olduğu da deniliyor. Sonuç olarak,
yukarıda belirtilen tüm şikayetlerle ilgili olarak onlar,
Sözleşmenin 14. Maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle
Mahkemeye, etnik ve dini kimlikleri nedeniyle ayrımcılı-
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ğa maruz kaldıklarını açıklamışlar.
- Mahkeme nasıl bir karara vardı?
-Mahkeme, Ermenistan’ın, Sözleşmede öngörülen
haklarını ihlal ettiğini bildirerek başvuru sahiplerinin lehine karar kabul etti. Böylesine saygın bir uluslar arası
mahkemenin almış olduğu karar çok önemlidir.
- Azerbaycan’a göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu kararının asıl önemi nedir?
- Mahkemenin kararı birkaç açıdan önemlidir. Her
şeyden önce, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kesin bir
şekilde, Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarını yasadışı
işgali ve bu topraklarda askeri varlığına dair sorumluluğu
devamlı inkar etmesine son koydu. Bilindiği gibi, Ermeni
saldırılarının başından itibaren ve bu dava ile ilgili adli
soruşturmanın yapıldığı dönemde Erivan yetkilileri, her
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Karabağ’da Ermeni tarafının ateş açması ve doğrudan saldırıları sonucu her gün onlarca Azerbaycanlı öldürülüyordu

zaman olduğu gibi, uluslar arası kamuoyunu yanıltmak
ve çatışmanın gerçek nedenlerini çarpıtmak girişiminde bulunarak, yargı yetkisinin Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeleri için geçerli olmadığını, bu topraklar
üzerinde etkin bir denetim yapmak imkanı olmadığı ve
herhangi bir kamu otoritesini ifade edemeyeceğini iddia ediyordu. Ayrıca, Ermenistan, söz konusu askeri çatışmaya, Laçin’in işgaline ve diğer askeri operasyonlara
katılmadığını, Dağlık Karabağ ve ona yakın bölgelerde
askeri varlığının olmadığını iddia ediyordu.
Davacılar ve Azerbaycan hükümeti tarafından sunulan delilleri inceleyen Mahkeme, Ermenistan’ın bu iddialarını reddetmiştir.
Ayrıca, kararın 14-18 fıkralarında Mahkeme, savaşın,
Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması yönünde
yapılan çağrılar üzerine başladığını kaydederek, bu bağlamda, Ermenistan SSC Yüksek Konseyi ve Dağlık Karabağ bölgesel konseyinin Aralık 1989 yılında “tekrar birleşme” hakkında ortak açıklamasına atıfta bulunmuştur.
Mahkeme, aslında, Azerbaycan topraklarının bir bölü-
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münü ilhak etmeyi amaçlayan Ermenistan’ın toprak iddiaları ve girişimleri, silahlı çatışmanın en önemli nedeni
olduğunu ve kapsamlı bir savaşa ivme kazandırdığını
doğrulamıştır.
Mahkeme aynı zamanda aşağıdakileri de doğruladı:
“Ermenistan Cumhuriyeti askeri varlığı ve askeri teçhizat
ve deneyim sağlayarak, kapsamlı bir şekilde başından
beri Dağlık Karabağ ihtilafında yer almıştır”, “onun askeri
desteği, adı geçen toprakların işgalinde ve bu topraklarda devam eden kontrolünde önemli faktör olmuş ve
olmaya devam etmektedir”, “kanıt, Ermenistan ve “Dağlık
Karabağ Cumhuriyeti” silahlı kuvvetlerinin entegre olduğunu güçlü bir şekilde doğrulamaktadır”. Ayrılıkçı rejimin
Ermenistan’a siyasi, mali ve diğer bağlılığını doğrulayan
bu ve diğer kanıtlara dayanarak, Mahkeme 186. paragrafta şu sonuca varıyor: “…Dağlık Karabağ ihtilafının
ilk günlerinden itibaren Ermenistan’ın “Dağlık Karabağ
Cumhuriyeti” üzerinde derin ve belirleyici etkisi olmuştur, her ikisi tüm önemli konularda fiilen entegre olmuş
ve bu durum bu gün de devam etmektedir, “Dağlık Kawww.irs-az.com
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rabağ Cumhuriyeti” ve onun yönetimi, Laçin bölgesi de
dahil olmak üzere Dağlık Karabağ ve ona yakın bölgeler
üzerinde etkin bir denetim gerçekleştiren Ermenistan’ın
askeri, siyasi, mali ve diğer desteği sayesinde ayakta kalmaktadır”.
-Mahkemenin bu kesin kararına rağmen, Ermeni
tarafı, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal
etmemekte ve bu kararda, bunu doğrulayacak bir
şeyin olmadığında ısrarını devam ettiriyor. Ermeni tarafı, söz konusu kararın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan haklar için geçerli olduğunu da iddia ediyor. Bu tarz açıklamaları nasıl yorumlardınız?
- Ne yazık ki, Ermenistan, gereken sonuçları çıkarmak
ve müzakere sürecinde yapıcı tutum sergilemek yerine,
dünya kamuoyunu yanıltmak ve işgalci siyasetini gizletmek için her zamanki gibi, yalanlanmayan gerçekleri
inkar etme eylemine bağlılığını sergilemektedir. Aslında,
bu iddialar gerçekten çok uzaktır. Ermeni tarafının spekülasyonunu çürütmek için, Mahkemenin, benim atıfta
bulunduğum hükümler dahil, kararını dikkatli okumak

yeterlidir.
Kendi emsallerine atıftan bulunan Mahkeme, uluslar
arası hukukta anlaşıldığı gibi, işgalin – bir devletin diğer
bir devletin topraklarında veya toprakların bir kısmında
fiilen yönetim uygulaması olduğunu belitmiştir. Mahkemeye göre, fiili yönetim gereksinimleri geniş anlamda,
etkili kontrol ile eş anlamlı olarak ele alınmaktadır. Netice olarak, Mahkeme sunulan delilleri inceleyerek, söz
konusu topraklarının işgali sonucunda Ermenistan’ın,
Dağlık Karabağ ve diğer işgal altındaki topraklarda etkili
kontrolünü gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam
ettiği sonucuna varmıştır (96 ve 168. paragraflar).
Ermeni yetkililerin iddialarının aksine, Mahkeme,
Dağlık Karabağ, Laçin bölgesi ve diğer etraf bölgelerin
Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası olduğu ve halihazırda
askeri işgal altında bulunduğu (146 ve 173. paragraflar),
işgal/ uluslar arası hukuk ve uluslar arası insani hukukun
belirtilen durum için geçerli olduğuna, (96-97. paragraflar), işgal edilmiş topraklarda Ermenistan’ın işgalci olduğu ve uluslar arası hukukta öngörülen terimlere uygun
Ermeniler tarafından sürgün edilmiş Azerbaycanlılar
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Bir zamanlar Karabağ’da gelişen kent olan Ağdam, Ermeni işgalinden sonra harabeye dönüşmüştür

olarak bu topraklar üzerinde etkili bir kontrol gerçekleştirdiğine dair önemli bir sonuca varmıştır. Mahkeme,
uzun zamandır etrafında genel bir görüş olan ve uluslar
arası kamuoyunda bilinen bir konuyu sadece doğrulamış oldu.
Karardan göründüğü gibi, davanın görüldüğü dönemde Ermenistan, Laçin’in işgalini, onun yıkım ve yakılmasını, aynı zamanda “kendini savunma” ve “Dağlık Karabağ’a gıda, tıbbi malzeme ve diğer gıda malzemelerini
göndermek” bahanesiyle Azerbaycanlıların zorla sınır
dışı edilmesini haklı çıkarmaya çalışıyordu. Ermeni tarafı,
Mahkemenin bununla ilgili not düştüğünü iddia ediyor.
Onları belirtmek istiyorum: “Azerbaycan’ın saldırganlık
durumunda, Laçin’in “kurtuluşu” Dağlık Karabağ nüfusu
için hayati önem taşımaktaydı”.
-Mahkeme bu tür çelişkili beyanda bulundu mu?
- Gördüğünüz gibi, cezasız kalma duygusu Ermenis-
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tan’ı, gerçekleri ve uluslar arası belgelerin tahrif ve sahteleştirme yönündeki kirli uygulamalarını yoğunlaştırmaya
teşvik ediyor. Bu iddialar, diğerleri gibi yalandan başka bir
şey değil. Ermenistan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
gibi nüfuzlu bir kurumun kararını pervazsızca manipüle
etme girişiminden çekinmiyor. Kararda kesinlikle “Azerbaycan saldırganlığı” veya “Laçin’in kurtuluşu” gibi ifadeler
yer almamaktadır. İlgilenenlere, Mahkemenin, internette
erişimi mümkün olan kararını okumayı tavsiye ediyorum.
Aslında, Mahkeme, askeri saldırılara ve “askeri gereklilik”
bahanesiyle sivillerin zorla sınır dışı edilmelerine hak kazandırmaya yönelik iddiaları tamamen reddetti.
Ermenistan’ın, çürük sebeplerle uluslar arası hukuka
aykırı eylemlerini haklı çıkarma yönünde çabaları daha
çok endişe verici ve tehlikelidir. Bu kabul edilemez ve
Sözleşmenin öngördüğü ve insan haklarına ilişkin evrensel normları koruma girişimlerine, aynı zamanda
www.irs-az.com
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Avrupa’da toplumsal düzenin bir anayasal aracı olan bu
Sözleşmenin rolüne ciddi zarar verebilir. Uluslar arası
toplumun, Sözleşme ve Mahkemeye karşı bu sorumsuz
davranışları kararlı bir şekilde reddetmesi gerekiyor.
-Laçin’in Azerbaycanlı nüfusunun evlerini terk etmek zorunda bırakan koşulları Mahkeme nasıl değerlendirdi?
-Mahkemenin, Laçin bölgesine, özellikle de Laçin
kentine silahlı saldırı gerçekleştirildiği (19-20. fıkralar);
1992 yılının ortalarında Laçin’in havadan bombalanması
sonucu çok sayıda evlerin yıkılması; kentin yağmalanması ve yakılması; Laçin ve çevresindeki köylerin silahlı
çatışma sırasında tamamen tahrip edilmesine ilişkin tespiti özel anlam taşımaktadır. Böylece, Mahkeme, Ermeni
tarafının niyetinin, hayatlarını kurtarmak için kaçmaya
zorladığı Azerbaycanlı nüfusa mümkün olduğu kadar
daha fazla zarar vermek ve acı yaşatmak olduğunu doğruladı. 1992-1993 yıllarında çatışma bölgesini ziyaret
www.irs-az.com

eden AGİT’in resmi temsilcilerinin, bu gerçeği daha çok
kirli etnik temizleme uygulamasına benzeterek, Ermenilerin «scourged earth» (yakıp yıkma taktiği) taktiğini kınadıklarını hatırlıyoruz.
Bilindiği gibi, çatışmalar sırasında, tarihe Azerbaycanlılara karşı yapılan en büyük soykırım gibi geçen Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı kentinde bir
gün içinde yapılan askeri operasyon, Laçin’e saldırı, Kelbecer bölgesine saldırı ve daha sonra ise işgali Ermeni
silahlı kuvvetlerinin doğrudan katılımıyla gerçekleştiğini
ve BM Güvenlik Konseyinin bir dizi malum kararlar almasına neden olduğunu hatırlatmak gerekir.
Ayrıca belirtmek gerekiyor ki, BM Genel Kurulunun
1974 yılında oybirliği ile kabul ettiği tanımlamaya göre,
bir devletin başka bir devletin topraklarına saldırı ve işgali veya söz konusu saldırı ve işgal sonucu geçici de
olsa askeri saldırı, aynı zamanda bir devlet tarafından diğer devletin topraklarını bombalama, bir devletin diğer
devletin topraklarına karşı bu ve ya diğer silahları kullanması saldırganlığın en belirgin tezahürüdür. Mahkeme tarafından onaylandığı gibi, Ermenistan’ın ve onun
desteklediği birliklerin Laçin’e ve diğer Azerbaycan kent
ve köylerine karşı inkar edilmez askeri saldırılar ve hava
bombardımanları silahlı saldırıdır ve BM Antlaşmasının
51. Maddesi uyarınca Azerbaycan’ın meşru müdafaa
hakkını belirler. Bu, kesin bir şekilde uluslar arası hukukta
sabitlenmiştir.
-Mahkeme kararının açıklanmasından sonra, Ermeni tarafı bir dizi çelişkili açıklamalarda bulundu.
Böyle ki, Ermenistan Adalet Bakanı Yardımcısı ve
Ermenistan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde-
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ki temsilcisi Emil Babayan 13 Haziran’da, Mahkeme
kararının siyasi ve jeopolitik sonuçlar doğurabileceğini, her hangi bir kararın ise ihtilafın barışçıl yollarla
çözümüne ve müzakere sürecine etkisinin kaçınılmaz
olduğunu açıkladı. Aynı zamanda, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan yapmış olduğu son
yorumunda, “Çıragov davası” ile ilgili Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararının müzakere sürecini etkilemeyeceğini belirtti. Sizce, Erivan’dan yapılan bu tür
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çelişkili mesajların arkasında neler duruyor?Ayrıca,
söz konusu kararın müzakere sürecine potansiyel etkisi ile ilgili hususları paylaşabilir misiniz?
-Beklendiği gibi, Mahkeme kararının Ermenistan’da
şok etkisi yarattığı açıktır. Ermenistan yetkililerinin çelişkili açıklamaları, Mahkemenin eşi görülmemiş kararından Ermenistan’ın duyduğu endişe ve bu kararın geniş
kapsamlı ve kaçınılmaz etkisinin bir işaretidir.
Daha önce belirttiğim gibi, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin bu kararı birçok açıdan önemlidir. Davayı
esasa ilişkin olarak inceleyen ve Sözleşmede sabitlenen
Azerbaycan vatandaşlarının temel insan haklarının ihlaline yol açan koşulların hukuki açıdan değerlendirilmesini
sağlayan saygın Mahkemenin ilk kararıydı.
Özellikle, Mahkeme ülke içinde göç eden kişilerin
kendi evlerine veya daimi ikametgah ettikleri yerlere
geri dönme hakkını bir kez daha doğruladı ve mülkiyet
ve mülkiyetin iadesine ilişkin hukuki ve teknik konularla
bağlantılı olarak ilgili standartlar ve uluslar arası insani
www.irs-az.com
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hukuk ve insan haklarını hatırlattı. Bu bağlamda, kararın 195. paragrafında belirtildiği gibi, Mahkemeye göre,
mevcut koşullarda Azerbaycanlıların kendi evlerine geri
dönmeleri için başlıca engelin işgal altındaki topraklarda Ermeni birliklerinin devam eden varlığı ve ateşkesin
ihlalidir.
İlk günden itibaren Azerbaycan tarafı, işgal altındaki topraklarda Ermeni silahlı güçlerinin devam eden
yasadışı varlığının bölgesel barış için büyük bir tehdit
oluşturduğunu ve ihtilafın çözümü için başlıca engel
olduğunu bildirmektedir. Mahkeme, aslında, Azerbaycan vatandaşlarının Sözleşmede öngörülen haklarının
korunmasına ve daha geniş bir anlamda, sorunun çözülmesine ilişkin Azerbaycan’ın tutumu ile aynı fikirdedir.
Ayrıca, en önemlisi, Azerbaycanlıların, halen işgal altında olan Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerdeki evlerine geri dönmeleri bizim için hayati bir mesele
olduğunu söyleyebilirim. Ermenistan, tam tersine, Azerbaycanlıların kendi evlerine dönmelerine sürekli engel
olmaya ve bu veya diğer koşulları öne sürmeye çalıştı.
Mahkemenin kararında, AGİT Minsk Grubu çerçevesinde devam eden müzakerelerin, ülke içinde göç eden
Azerbaycanlıların, mevcut mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, haklarına müdahale için hukuki dayanağının
olmadığı belirtiliyor. Karar, aynı zamanda, çatışmalar sırasında sınır dışı edilen Azerbaycan vatandaşlarına karşı
Ermenistan’ın yükümlülüklerini de hatırlatıyor. Mahkemeye göre, (kararın 148. Maddesi), Ermeni tarafının, işgal edilen topraklardan çıkarılan Azerbaycanlı mültecilerin toprak haklarını benimseme girişimlerinin hukuki
www.irs-az.com

açıdan yasal olarak kabul edilemez. Mahkeme, zorunlu
göçe tabi tutulan Azerbaycanlı mültecilerin haklarının
Ermeni tarafından ihlal edildiğini tespit ederek, Ermenistan’ın, Sözleşmeden doğan hakların ihlallerini ortadan kaldırmak ve başarıya ulaşmak için umut verici bir
ortamı sağlamak için davacılara karşı yükümlülüklerini
yerine getirmediği sonucuna varmıştır. Aynı nedenlerle,
Mahkeme, davacıların Laçin bölgesindeki ev ve mülkiyetlerine erişimin reddedilmesine ilişkin etkili hukuki
yolların olmadığını da tespit etmiştir.
Mahkeme kararı, Azerbaycanlıların kendi evlerine
geri dönüşünün yasal anlaşmazlık konusu olmadığını ve
herhangi bir çözümün bu hakkın etkili bir şekilde uygulanmasını sağlaması gerektiğini bir kez daha doğruladı.
Mahkeme Büyük Dairesi’nin bu kararının nihai ve
yasal olarak bağlayıcı olduğunu da kaydetmek gerekiyor. Avrupa Konseyi, Mahkeme kararlarının uygulanmasını denetleyen kurumsallaşmış mekanizmaya sahiptir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararından sonra,
Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerden zorunlu göçe tabi
tutulanların haklarının korunması Avrupa Konseyi ve kurumlarının gündeminde kalacaktır.
-Mahkeme kararının müzakere sürecine etkisi
bağlamında, bu karardan Ermenistan için nasıl bir
uluslar arası sorumluluk kaynaklanmaktadır?
-Mahkeme kararının en önemli sonucu, Azerbaycan’a karşı başlatılan ve bu gün de devam eden saldırganlık, uluslar arası düzeyde tanınmış toprakların işgali,
yüz binlerce Azerbaycan vatandaşının işgal altında olan
topraklardan çıkarılması, onların bu topraklardaki evle-
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“Çıragov ve diğerleri Ermenistan’a karşı” davasının mahkeme duruşması

rine geri dönmelerine ve mülkiyetlerini kullanmalarına
izin vermemekten dolayı sorumluluk taşıyan Ermenistan
Cumhuriyetinin olanlardan ve uluslar arası hukukun devam eden ihlali için uluslar arası sorumlu olmasıdır.
Devletin üzerindeki sorumluluk ve söz konusu bu
dava için özel önem taşıyan temel unsur, ihlallerin ortadan kaldırılması, onların bir daha tekerrür etmeyeceğine
dair gerekli güvencenin verilmesi ve verilen zarar için
tazminatın tam ödenilmesinden ibarettir.
Sonuç olarak, Ermenistan, her şeyden önce, Azerbaycan topraklarının işgaline son vermeli ve askeri birliklerinin bu topraklardan derhal, tam ve kayıtsız şartsız
olarak geri çekmelidir. Azerbaycanlı mültecilerin kendi
evlerine geri dönüşümü için gerekli koşulları yaratacak
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çözüm sürecinde
hiçbir şekilde bir ödünç veya pazarlık söz konusu olarak
ele alınamaz.
-Ermenistan’ın, işgal altındaki topraklarda kurduğu yasadışı rejimle ilgili Mahkeme nasıl bir tutum
izlemektedir?
- Davanın görüldüğü sırada, Ermenistan, “Dağlık Karabağ Cumhuriyetinin” bağımsız devlet niteliklerine sa-

12

hip uluslar arası hukuk çerçevesinde egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu”; “Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeler üzerinde kontrol ve yargı yetkisine sahip
olduğunu”; “Ermenistan Cumhuriyeti ve “Dağlık Karabağ
Cumhuriyetinin” farklı devletler olduğunu”, “kuruluşundan bu yana “Dağlık Karabağ Cumhuriyetinin” sosyal ve
mali politikalar dahil, bağımsız bir siyaset yürüttüğünü”
iddia ediyordu.
Mahkeme, sunulan gerçekleri ve kanıtları inceleyerek
söz konusu iddiaları reddetti ve davanın görülmesine
ilişkin 14 Aralık 2011 yılı kararına atıfta bulunarak, 148.
paragrafta, “Dağlık Karabağ Cumhuriyetinin uluslar arası
hukuk düzleminde devlet olarak tanınmadığını” belirtti,
28. Maddede, “bağımsızlığını ilan eden Dağlık Karabağ
Cumhuriyetinin herhangi bir devlet veya uluslar arası
kuruluş tarafından devlet olarak tanınmadığını” yineledi.
Böylece, hayali kuruluşu kararlı şekilde reddeden ve beraberinde etnik temizlik ve ciddi ihlaller getiren ve Azerbaycan topraklarına karşı güç kullanılarak oluşturulan
durumun meşruluğunu tanımağı reddeden uluslar arası
toplumun tutumunu bir kez daha doğrulamış oldu. Ayrıca, Mahkeme, ayrılıkçı rejimin tamamen Ermenistan’a
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bağlı olduğunu ve “Ermenistan’ın askeri, siyasi ve mali
desteği sayesinde mevcut olduğu” kanaatine vardı (186.
fıkra).
-Mahkemenin bu kararının diğer devletlere etkileri
nelerdir?
- Almış olduğu kararda Mahkeme, askeri işgalle ilgili
uluslar arası insancıl hukuk belgelerine somut atıfta bulunarak, bu atıfların söz konusu davanı ilgilendirdiğini
bildiriyor. Uluslar arası kamu hukukunun kesin normlarına ilişkin yükümlülüklerin ciddi ihlali – Ermenistan bir
dizi normları ihlal etmiştir – sadece Ermenistan için değil, diğer devletler için de ek sonuçlar doğuruyor, buraya,
özellikle, bu tür ihlallerin hukuki yollarla ortadan kaldırılması için devletlerin işbirliği, ciddi ihlallerle oluşturulan
durumu yasal olarak tanımamak ve bu durumun devam
etmesi için yardım etmemek gibi görevler dahildir.
Söz konusu çatışmaya ilişkin BM Güvenlik Konseyinin 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993) sayılı
kararlarında doğrulandığı gibi, toprakların tehdit ve güç
kullanılması ile işgal edilmesi yasal olarak kabul edilemez ve bu uluslar arası hukukun temel ilkelerinden biridir. Bu kavram aynı zamanda özel hak ve özgülükler için
de geçerlidir, onların ihlalleri ise, hiçbir şekilde ihlal eden
tarafın önceden planladığı sonuca yol açamaz ve onun
çıkarlarına hizmet edemez.
Bu nedenle, Ermeni işgalci güçlerinin Azerbaycan’ın
işgal edilmiş topraklarından geri çekilmesini ve Mahkemenin, kabul ettiği kararında geniş biçimde atıfta bulunduğu ülke içinde göç edenlerin güvenli ve hak ettikleri şekilde geri dönüşünü sağlamayı talep eden BM
Güvenlik Konseyinin kararlarının yerine getirilmesinde
uluslar arası toplumun ısrarı büyük önem taşımaktadır.
Mahkeme kararının AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının
faaliyetini de yönlendirmesi gerektiği açıktır.
-Ermeni tarafı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Başkanı ve Bosna- Hersek Dışişleri Bakanı İgor
Crnadak’ın, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin 22 Haziran’da yapılan toplantısında yaptığı
konuşmada, güya, sorunun çözüm sürecinin AGİT
Minsk Grubu Eşbaşkanları çerçevesinde ele alındığını
www.irs-az.com

doğruladığını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
belirtilen kararları ile hiçbir ilgisi olmadığını iddia ediyor. Bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz?
-Ermeni tarafının iddiaları başka bir sahtekarlıktır.
Sayın Crnadak’ın konuşmasının video kaydı internette
mevcuttur. Aslında, Mahkeme kararının uygulanmasına
ilişkin soruları yanıtlayan Sayın Crnadak şunları söylemiştir: “Bakanlar Komitesi, bu kararların uygulanmasının
denetimine başlayacak ve tabii ki, yönetim buna daha
çok dikkat edecektir, bu bizim için çok önemli olacaktır”.
Crnadak aynı zamanda şunları da belirtti: “Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 46. Maddesi gereğince, Mahkemenin kararının, kapsamlı barış anlaşmasının sağlanması için devam eden çabalarıyla birlikte uygulanması
gerekiyor”. Sayın Crnadak’ın arabuluculuk girişimleri ile
ilgili sözlerini Ermeni tarafı yanlış yorumlamaktadır. Sayın
Crnadak “ihtilafın çözümünde arabululuculuğun AGİT
Minsk Grubu’nun sorumluğunda olduğunu” kaydetti.
Avrupa Konseyi’nin böylesine üst düzey bir yetkilisinin
adından bunları konuşmak- en azından sorumsuzluktur.
- Ermeni tarafı, “Sargsyan Azerbaycan’a karşı”
davada, Azerbaycan’ı bu konuya tepki vermekten çekindiren belirli ifadelerin yer aldığını iddia ediyor. Bu
doğru mu ve Mahkemenin bu tutumuna karşı Azerbaycan’ın tepkisi nedir?
- Her şeyden önce, bu konuda yorum yapmamız
için bize herhangi bir ricada bulunulmadı. Ancak, büyük memnuniyetle Ermeni meslektaşlarımızın merakını
giderebilirim. Bildiğiniz gibi, Azerbaycanlı şikayetçilerin,
Sözleşme kapsamında haklarının ihlali ile ilgili Avrupa
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Röportaj
İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açtıkları zaman, Ermeni tarafı, her zaman olduğu gibi, Minas Sargsyan adlı
Ermeni vatandaşını 2006 yılında Mahkemede benzeri şikayetle dava açmaya sevk etti. Ermenistan, Azerbaycan
topraklarının Ermenistan tarafından işgal sonucu ülke
içinde göç etmiş Azerbaycanlıların temel haklarının toplu ihlalleri ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
görülmemiş kararından kaynaklanan sonuçları hafifletmek için böyle bir girişimde bulunmuştur.
Söz konusu şikayetçinin başvurusundan kaynaklanan dava, kısacası, bu kişinin, Azerbaycan’ın Goranboy
bölgesi Gülistan köyüne dönmesi ve mülkiyetini kullanmasından mahrum olduğundan ibarettir. İlk başta,
belirtmem gerekiyor ki, 218. paragrafta Mahkeme, davacının Gülistan’daki ev ve toprağından mahrum edilmediğini özellikle vurgulamaktadır. Bu davanın, mülkiyet haklarından mahrum edilmekle ilgisi olmadığı da
kaydedilmektedir. Ayrıca, şikayete sebep olan durumun,
mülkiyetin kullanımını denetleme amaçlı alınan herhangi bir önlem sonucu olduğu da bildirilmemiştir.
Ülke içinde göç edenler ve mülteciler konusunda
Azerbaycan’ın kararlı ve değişmez tutumunu yinelemekten fazla bir şey diyemem. Biz, mültecilerin en kısa
zamanda kendi topraklarına geri dönmeleri için en çok
ilgi gösteren tarafız. Çıragov davasında Mahkemenin
atıfta bulunduğu gibi, nüfusun sınır dışı edilmesi, Ermenistan’ın yasadışı eylemlerinin doğrudan bir sonucudur.
Gerçekten de Ermenisan, engeller çıkararak ve gerçekdışı koşullar öne sürerek, toplu etnik temizlik sonuçlarını
sabit kılmaya çalışarak, mültecilerin, Azerbaycan’ın özellikle Dağlık Karabağ bölgesine geri dönüşünü engellemektedir. Ermeni silahlı kuvvetlerinin geri çekilmesi,
toprakların mayından temizlenmesi ve eski haline getirilmesi gibi bir dizi önlemlerin alınmasının, mültecilerin
güvenli ve hak ettikleri şekilde geri dönmeleri için koşullar oluşturacağını sürekli ve defalarca ifade ettik.
“Sargsyan Azerbaycan’a karşı” davasına gelince, söz
konusu kararda, Ermeni tarafının hafifletmeye ve hiç
dokunmamaya çalıştığı bazı hususlar vardır ki, en hafif
deyimiyle, Emeni tarafını rahatsız etmektedir. Böylece,
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Mahkeme, 215-216. paragraflarda, Ermeni tarafını hayal kırıklığına uğratan bir şekilde, ihtilafın Ermenistan’la
Azerbaycan arasında yaşandığını belirtiyor. 30. Paragrafta Mahkleme, “Dağlık Karabağ Cumhuriyetinin” eski
“Şaumyan” bölgesinin (Goranboy) onun topraklarının bir
parçası olduğunu” iddia ettiğini kaydediyor.
Sunulan delilleri inceledikten sonra, Mahkeme, 134139. paragraflarda, Gülistan köyünün bulunduğu bölgenin, Azerbaycan’ın uluslar arası alanda tanınmış toprakları olduğuna karar vermiş, böylece, Ermenistan’ın
iddiası reddedilmiştir. Ayrıca, 130. paragrafta Mahkeme,
askeri saldırının geçici olduğunu ve egemenlik kaybına
yol açmadığını bir kez daha doğrulamıştır.
- Ermeni silahlı güçlerinin geri çekilmesinin mültecilerin geri dönmesi için elverişli koşullar yaratacağı
ve bu konunun hiçbir şekilde taviz olarak ele alınmadığına dair Azerbaycan tarafının açıklamasını Ermeni
tarafı yorumlayarak, Azerbaycan’ın “keyfi” ve “seçici
yorumlama” açısından, AGİT Minsk Grubu beş eşbaşkan ülkelerin liderlerinin açıklamasında yer alan
önerilere karşı çıktığını iddia ediyor. Ermeni tarafı,
eşbaşkanların bu unsurları bir bütün olarak gördüğünü, diğerleri ile kıyasta birkaç unsura üstünlük verme
çabasının dengeli çözüme ulaşmaya engel olacağını
da bildirdi. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
-Bu tür ifadeler- Ermeni tarafının, müzakere sürecinin
özünü tahrif etmesinin ilk örneği değildir. Çıragov davası
ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını
ilan etmesinin ardından, Azerbaycan’ın bu konuyla ilgili
tutumu Dışişleri Bakanlığı’nın 16 Haziran açıklamasında
bir daha izah edilmiştir. Azerbaycan’ın, Ermenistan silahlı
kuvvetlerinin çekilmesini ve mültecilerin geri dönmesini
“taviz” olarak görmediğini açık şekilde belirttik. Ermeni
tarafının, sizin de atıfta bulunduğunuz davranışı, haklarının korunması ile ilgili Mahkemenin karar çıkardığı mültecilerin temel haklarının kimin tarafından engellendiğini açık bir şekilde göstermektedir.
Ayrıca, gerçekten de, eşbaşkanların önerilerinde, Ermeni küvetlerinin çekilmesi ve Azerbaycanlı mültecilerin
geri dönüşünü “taviz” olarak nitelendirecek herhangi bir
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Laçin bölgesi halen Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgali altında bulunmaktadır

şey bulunmuyor. Bu önemli adımlardır ve onlar olmadan
çözüm olmayacaktır. Azerbaycan, ihtilafın çözümünde
aşamalı yaklaşımdan yanadır ve bu yaklaşım kaçınılmaz
ve tartışmasızdır. AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları bunları
bilmekte ve onların görevi bu kavrama dayanmaktadır.
İhtilafın çözümü, Azerbaycan’ın uluslar arası alanda
tanınmış sınırları içinde toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde mümkündür. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü hiçbir zaman müzakere konusu olmamış ve
olmayacaktır. Azerbaycan, bu tutum temelinde ihtilafın
çözüm sürecine bağlı kalmaktadır.
Eşbaşkanların açıklamaları, uzun zamandır üzerinde
çalışmak için Azerbaycan’ın önerdiği uluslar arası hukuka dayalı ayrıntılı bir barış anlaşmasının yerine geçemez.
İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında statükoyu uzatmawww.irs-az.com

nın yollarını aramak yerine, Ermenistan’ın, özellikle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin sonuncu kararı doğrultusunda atıfta bulunulması daha da zor olan yapıcı
olmayan tutumunu gözden geçirmesi daha iyi olurdu.
Ermenistan gerçeği ne kadar erken kabul ederse, ihtilafın çözümü de o kadar hızlı olur, bölge ülkeleri ve halkları ise işbirliği ve ekonomik gelişmenin meyvelerinden
yararlanabilecektir.
Azerbaycan bir kez daha, Ermeni tarafını, zaman
kaybetmemeye ve kendi halkını ve uluslar arası toplumu yanıltmak yerine, etnik temizlik ve ilhak siyasetine
son vermeye, çözüm sürecinde yapıcı olarak yer almaya ve uluslar arası yükümlülüklerini yerine getirmeye
çağırıyor.

15

