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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN HİŞYAR ÖZSOY'UN 7/73165 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ

Komşu olduğumuz iki ülkede yaşanan kadına yönelik şiddetin örneklen son günlerde basın ve
yayın organlarında önemli bir gündem olmuştur. Bu olayların ilki İran' da genç bir Kurt kadının
"ahlak polisleri" tarafından göz altına alınarak işkence sonucu hayatını kaybetmesidir. 22
yaşındaki Mahsa Amini 13 Eylül'de Tahran'da ahlak polisi olarak bilinen İrşad Devriyesi
tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. Amininin
gözaltında uğradığı işkence nedeniyle komaya girdiği ve sonrasında da hayatım kaybettiği
basına yansımıştır. Genç kadının işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından hem iran'da
hem de Türkiye dahil çeşitli ülkelerde protesto gösterileri yapılmış birçok uluslararası kurum
İran hükümetini kınayan açıklamalar yapmıştır.

Yaşanan bir diğer olay ise üç çocuk annesi Ermeni bir kadın askerin işkence edilerek
öldürülmesidir. Azerbaycan askerleri tarafından esir alınan 36 yaşındaki Ansuh Apetyanm,
Jermuk'ta sağ yakalandıktan sonra tecavüze uğradığı, işkence gördüğü ve vucudumn çeşitli
yerlerinin parçalandığı yönündeki haberler uluslararası medya organlarında görüntüler ile
birlikte yaygın bir şekilde yer almıştır. Bu olay üzerine, Ermenistan'ın Azerbaycm haldcında
savaş suçları işlediği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divam'na başvuru yaptığı da basma
yansımıştır.

Bu bağlamda; • ■ , , , a
1. Hükümet olarak ahlak polisleri tarafından işkence edilerek öldürülen Mahsa Amini hakkında
ne düşünüyorsunuz?
2. Amini'nin öldürülmesine ilişkin îran hükümetine yönelik bir girişiminiz, bir protestonuz oldu
mu? Olacak mı?
3. Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalar sonucu yaşamını yitiren Ermem
kadın asker Ansuh Apetyan hakkında Azeri yetkililer ile bir temasınız oldu mu? Olayı kınayan
bir açıklamada bulundunuz mu?
4. Yaşanan vahşetin sorumlularının açığa çıkarılması ve cezalandırılması ıçın olayı takıp etmeyi
düşünüyor musunuz? _ _ ,
5. Azerbaycan'a "koşulsuz destek" sunduğunu ifade eden hükümetiniz, Ansuh Apetyanm
katledilmesine yönelik sessizliğini sürdürmeye devam edecek mi?

YANIT;

İran'da Mahsa Amini'nin 16 Eylül tarihinde hayatını kaybetmesi ve bilahare yaşanan olaylarda
çok sayıda İran vatandaşının yaşamını yitirmiş olmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Iran m
istikrarının ve toplumsal huzurunun korunmasına büyük önem veriyor, ülkede bir an önce
sükunetin sağlanmasını arzu ediyoruz.
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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mevcut sorunların temel nedeni, Ermenistan'ın
Azerbaycan'a karşı Kasım 2020'ye kadar sürdürdüğü saldırgan ve işgalci politikasıdır. Nitekim
Ermenistan, 30 yıla yakın bir süre boyunca Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları
içerisinde yer alan Karabağ ve etrafındaki yedi rayonu (bölgeyi) işgal altında tutmuş, bu
bölgeler Azerbaycan tarafından İkinci Karabağ Savaşı'yla 2020 yılında işgalden kurtarılmıştır.

İki ülke arasındaki çatışmalarda yaşandığı iddia edilen önergeye konu olaylara ilişkin olarak
Azerbaycan Askeri Savcılığı'nın çok yönlü araştırına başlattığı Azerbaycan makamlarınca
açıklanmış; Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve ilgili Azerbaycan makamları da bu konuda
gerekli açıklamaları yapmışlardır.

Öte yandan Azerbaycan tarafı, Birinci Karabağ Savaşı ve İkinci Karabağ Savaşı'nda
Ermenistan'ın Azerbaycanlı asker ve sivillere yönelik katliamlannı gündeme getirerek bugüne
kadar yaklaşık 4 bin Azerbaycanlı asker ve sivilin alabetinin belli olmadığını bildirmektedir.
Aynı zamanda, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında toplu mezarların ortaya çıkarıldığı
ve bu bölgelere Ermenistan tarafından döşenen mayınlar nedeniyle yalnızca ateşkes sonrası
dönemde 240'tan fazla Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği veya yaralandığı da
Azerbaycan makamlarınca açıklanmıştır. Ennenistan tarafının bu konuda herhangi bir
araştırına veya soruşturma başlatmadığı ve Azerbaycanlılara yönelik insanlık suçlarının
faillerinin tespiti için çalışma yürütmediği dikkati çekmektedir.

Türkiye'nin beklentisi, Güney Kafkasya'nın tamamını kapsayacak bir normalleşme süreci ile
kalıcı barış ve istilo-arm tesisidir. Ermenistan bu doğrultuda 9 Kasım 2020 Üçlü Bildirisi'nde
taahhüt ettiği yükümlülüklerini yerine getirmelidir.


